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Amendement 1
Salvatore Iacolino

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Is van mening dat het van essentieel 
belang is dat de EU via haar herzien 
nabuurschapsbeleid de wensen vervult van 
degenen die voor democratie en 
mensenrechten, met inbegrip van het 
recht op mobiliteit, hebben gestreden;

1. is van mening dat het van essentieel 
belang is dat de EU via haar herzien 
nabuurschapsbeleid het democratisch 
overgangsproces van de buurlanden 
vergemakkelijkt door politieke, sociale en 
economische hervormingen te 
ondersteunen waarmee beoogd wordt 
vooruitgang en sociale gelijkheid te 
bewerkstelligen en bestendigen, ten einde 
zo goed mogelijk tegemoet te komen aan 
de behoeften en verwachtingen van de 
ingezetenen van de buurlanden;

Or. it

Amendement 2
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Is van mening dat het van essentieel 
belang is dat de EU via haar herzien 
nabuurschapsbeleid de wensen vervult van 
degenen die voor democratie en 
mensenrechten, met inbegrip van het recht 
op mobiliteit, hebben gestreden;

1. is van mening dat het van essentieel 
belang is dat de EU via haar herzien 
nabuurschapsbeleid bijdraagt aan de 
vervulling van de wensen van al degenen 
in de zuidelijke en oostelijke buurlanden 
van de EU die voor democratie en 
mensenrechten gestreden hebben en 
strijden;

Or. en

Amendement 3
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Is van mening dat het van essentieel 
belang is dat de EU via haar herzien 
nabuurschapsbeleid de wensen vervult van 
degenen die voor democratie en 
mensenrechten, met inbegrip van het recht 
op mobiliteit, hebben gestreden;

1. is van mening dat het van essentieel 
belang is dat de EU via haar herzien 
nabuurschapsbeleid de wensen op 
democratisch, politiek, economisch, 
cultureel en sociaal gebied vervult van de 
burgers en onderdanen van de landen die
onder het Europees nabuurschapsbeleid 
(ENB) vallen, met inbegrip van hun recht 
op mobiliteit en op vrij verkeer;

Or. fr

Amendement 4
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Is van mening dat het van essentieel 
belang is dat de EU via haar herzien 
nabuurschapsbeleid de wensen vervult van 
degenen die voor democratie en 
mensenrechten, met inbegrip van het recht 
op mobiliteit, hebben gestreden;

1. is van mening dat het van essentieel 
belang is dat de EU via haar herzien 
nabuurschapsbeleid voldoet aan de 
verwachtingen van degenen die voor 
democratie, rechtsstatelijkheid, sociale 
rechtvaardigheid en mensenrechten, met 
inbegrip van het recht op mobiliteit, 
strijden;

Or. el

Amendement 5
Mariya Nedelcheva

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Is van mening dat het van essentieel 
belang is dat de EU via haar herzien 
nabuurschapsbeleid de wensen vervult van 
degenen die voor democratie en 

1. is van mening dat het van essentieel 
belang is dat de EU via haar herzien 
nabuurschapsbeleid de wensen steunt van 
degenen die voor democratie en 
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mensenrechten, met inbegrip van het recht 
op mobiliteit, hebben gestreden;

mensenrechten hebben gestreden;
herinnert er in dat kader aan dat migratie 
en mobiliteit een belangrijk element van 
deze nieuwe nabuurschapsstrategie 
vormen;

Or. fr

Amendement 6
Renate Weber, Cecilia Wikström

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Is van mening dat het van essentieel 
belang is dat de EU via haar herzien 
nabuurschapsbeleid de wensen vervult van 
degenen die voor democratie en 
mensenrechten, met inbegrip van het recht 
op mobiliteit, hebben gestreden;

1. is van mening dat het van essentieel 
belang is dat de EU via haar herzien 
nabuurschapsbeleid de wensen vervult van 
degenen die voor democratie en 
mensenrechten hebben gestreden, door 
zowel humanitaire steun te bieden als 
bijstand voor politieke en economische 
hervormingen;

Or. en

Amendement 7
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Is van mening dat het van essentieel 
belang is dat de EU via haar herzien 
nabuurschapsbeleid de wensen vervult van 
degenen die voor democratie en 
mensenrechten, met inbegrip van het recht 
op mobiliteit, hebben gestreden;

1. is van mening dat het van essentieel 
belang is dat de EU via haar herzien 
nabuurschapsbeleid de wensen vervult van 
degenen die voor democratie, 
mensenrechten en economische 
verandering in de regio hebben gestreden;

Or. de

Amendement 8
Kinga Göncz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Is van mening dat het van essentieel 
belang is dat de EU via haar herzien 
nabuurschapsbeleid de wensen vervult van 
degenen die voor democratie en 
mensenrechten, met inbegrip van het recht 
op mobiliteit, hebben gestreden;

1. is van mening dat het van essentieel 
belang is dat de EU via haar herzien 
nabuurschapsbeleid de wensen vervult van 
degenen die voor democratie en 
mensenrechten, met inbegrip van het recht 
op mobiliteit, hebben gestreden, en dat zij 
het democratiseringsproces verder blijft 
ondersteunen, met name door bevordering 
van de fundamentele rechten, de 
rechtsstaat, de onafhankelijkheid van de 
rechtspraak, vrije en eerlijke 
verkiezingen, alsook de vrijheid van 
meningsuiting;

Or. en

Amendement 9
Salvatore Iacolino

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herbevestigt dat democratie, de 
rechtsstaat, eerbiediging van de mensen-
en vrouwenrechten en van de 
fundamentele vrijheden, de 
markteconomie en duurzame 
ontwikkeling de waarden zijn waarop het 
Europees nabuurschapsbeleid is gestoeld;

Or. it

Amendement 10
Sylvie Guillaume

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat het nieuwe 
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nabuurschapsbeleid moet bijdragen aan 
het wegnemen van de belemmeringen 
waarmee mensen die bescherming nodig 
hebben, nu nog te vaak worden 
geconfronteerd om fysiek toegang tot het 
grondgebied van de Europese Unie te 
verkrijgen, wat tot gevolg heeft dat zij in 
een nog kwetsbaarder positie 
terechtkomen en zij mogelijk aan 
netwerken van mensensmokkelaars 
worden overgeleverd;

Or. fr

Amendement 11
Sylvie Guillaume

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. herinnert er in dit verband aan dat 
de lidstaten het beginsel van niet-
uitzetting moeten naleven en er alles aan 
moeten doen om een toegankelijk, 
rechtvaardig en op bescherming gericht 
Europees asielsysteem op te zetten;

Or. fr

Amendement 12
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Is van oordeel dat de herziening van het 
ENB de EU de gelegenheid biedt haar 
verplichtingen uit hoofde van de artikelen 
2, 3, 6, 8 en 21 van het VEU na te komen;

2. is van oordeel dat de herziening van het 
ENB de EU de gelegenheid biedt haar 
verplichtingen uit hoofde van de artikelen 
2, 3, 6 en 8 van het EU-Verdrag na te 
komen en haar banden met de ENB-
landen op alle vlakken, dus ook op 
economisch en sociaal vlak, in die 
richting gestalte te geven, teneinde een 
succesvolle democratisering in die landen 
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mogelijk te maken, en een humaner 
migratiebeleid te voeren dat strookt met de 
internationale normen tussen de EU en 
deze landen;

Or. fr

Amendement 13
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. betreurt het dat de Europese aanpak 
erop gericht blijft het beheer van de 
immigratie naar de EU over te laten aan 
derde landen, in het bijzonder de 
zuidelijke Middellandse Zeelanden;

Or. fr

Amendement 14
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de EU met het 
oog op de recente ontwikkelingen in 
Noord-Afrika en het Middellandse 
Zeegebied richting democratische 
hervormingen en burgerlijke vrijheden 
haar markt verder moet openstellen, om te 
beginnen voor Egypte, Tunesië en de 
Nationale Overgangsraad van Libië;

Or. en

Amendement 15
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is van mening dat, wil de EU het 
verlangen naar vrijheid in Noord-Afrika 
en het Middellandse Zeegebied concreet 
ondersteunen, zij dient te overwegen een 
dialoog aan te gaan met deze landen om 
ze aan te moedigen hun regionale 
betrekkingen te versterken, ten einde zo de 
hindernissen voor het onderlinge vrije 
verkeer van personen, goederen en 
diensten uit de weg te ruimen;

Or. en

Amendement 16
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. betreurt het feit dat in de nieuwe 
nabuurschapsstrategie die door de 
Commissie wordt voorgesteld, een 
doeltreffende bestrijding van illegale 
immigratie nog steeds als voorwaarde 
wordt gesteld voor verdergaande 
samenwerking op overige vlakken, onder 
andere door middel van 
overnameovereenkomsten die ook 
betrekking hebben op onderdanen van 
derde landen;

Or. fr

Amendement 17
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. vindt het dan ook jammer dat er 
een kloof is tussen enerzijds de 
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intentieverklaringen van de EU op het 
gebied van de bevordering van de 
democratie en de mensenrechten in de 
nabuurschapslanden en anderzijds de 
mate waarin deze terug te vinden zijn in 
het migratiebeleid; verzoekt de EU 
daarom voor wat betreft haar intenties ter 
bevordering van de mensenrechten en de 
democratie de daad bij het woord te 
voegen door het bevorderen en 
eerbiedigen van migrantenrechten 
bovenaan te plaatsen in de strategie die zij 
met haar voornamelijk zuidelijke ENB-
partners wil ontwikkelen;

Or. fr

Amendement 18
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. kan zich vinden in hetgeen 
de Commissie constateert omtrent 
migratie om familiegerelateerde redenen 
en nodigt de Commissie uit voor het einde 
van dit jaar hierover een groenboek op te 
stellen;

Or. fr

Amendement 19
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Raad en de Commissie een 
gestructureerde dialoog met de autoriteiten 
van derde landen te organiseren om tot een 
win-winbenadering voor mobiliteit te 
komen en vooruitgang te boeken met de 
liberalisering van het visabeleid die zich 

3. verzoekt de Raad en de Commissie een 
gestructureerde dialoog met de autoriteiten 
van derde landen te organiseren om tot een 
win-winbenadering voor mobiliteit te 
komen die met name bijdraagt aan een 
verbeterde bescherming van de grenzen 
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verder moet uitstrekken dan de 
vereenvoudiging van het visabeleid voor 
bepaalde doelgroepen; verzoekt hen tevens 
de bestaande mobiliteitspartnerschappen te 
evalueren, en meer in het bijzonder de 
interdependentie tussen ontwikkelingshulp 
en reguliere en irreguliere migratie, zoals 
bedoeld in de Globale aanpak van migratie;

van de Europese Unie en haar 
buurlanden tegen illegale immigratie; 
verzoekt hen tevens de bestaande 
mobiliteitspartnerschappen te 
onderzoeken, en meer in het bijzonder de 
interdependentie tussen ontwikkelingshulp, 
een strikt immigratiebeleid en reguliere en 
irreguliere migratie, zoals bedoeld in de 
Globale aanpak van migratie;

Or. de

Amendement 20
Mariya Nedelcheva

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Raad en de Commissie een 
gestructureerde dialoog met de autoriteiten 
van derde landen te organiseren om tot een 
win-winbenadering voor mobiliteit te 
komen en vooruitgang te boeken met de 
liberalisering van het visabeleid die zich 
verder moet uitstrekken dan de 
vereenvoudiging van het visabeleid voor 
bepaalde doelgroepen; verzoekt hen tevens 
de bestaande mobiliteitspartnerschappen te 
evalueren, en meer in het bijzonder de 
interdependentie tussen ontwikkelingshulp 
en reguliere en irreguliere migratie, zoals 
bedoeld in de Globale aanpak van migratie;

3. wijst erop dat braindrain een reëel 
risico voor de partnerlanden oplevert;
verzoekt de Raad en de Commissie een 
gestructureerde dialoog met de autoriteiten 
van derde landen te organiseren om tot een 
win-winbenadering voor mobiliteit te 
komen en voor bepaalde ENB-partners tot 
visumversoepeling over te gaan en voor de 
meest gevorderde partners richting 
liberalisering van het visabeleid te gaan; 
verzoekt hen tevens de bestaande 
mobiliteitspartnerschappen te evalueren, en 
meer in het bijzonder de interdependentie 
tussen ontwikkelingshulp en reguliere en 
irreguliere migratie, zoals bedoeld in de 
Globale aanpak van migratie;

Or. fr

Amendement 21
Renate Weber, Cecilia Wikström

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Raad en de Commissie een 3. verzoekt de Raad en de Commissie een 
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gestructureerde dialoog met de autoriteiten 
van derde landen te organiseren om tot een 
win-winbenadering voor mobiliteit te 
komen en vooruitgang te boeken met de 
liberalisering van het visabeleid die zich 
verder moet uitstrekken dan de 
vereenvoudiging van het visabeleid voor 
bepaalde doelgroepen; verzoekt hen tevens 
de bestaande mobiliteitspartnerschappen te 
evalueren, en meer in het bijzonder de 
interdependentie tussen ontwikkelingshulp 
en reguliere en irreguliere migratie, zoals 
bedoeld in de Globale aanpak van migratie;

gestructureerde dialoog met de autoriteiten 
van derde landen te organiseren om tot een 
win-winbenadering voor mobiliteit te 
komen en vooruitgang te boeken met de 
liberalisering van het visabeleid; verzoekt 
hen tevens de bestaande 
mobiliteitspartnerschappen te evalueren, en 
meer in het bijzonder de interdependentie 
tussen ontwikkelingshulp en reguliere en 
irreguliere migratie, zoals bedoeld in de 
Globale aanpak van migratie;

Or. en

Amendement 22
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3.verzoekt de Raad en de Commissie een 
gestructureerde dialoog met de autoriteiten 
van derde landen te organiseren om tot een 
win winbenadering voor mobiliteit te 
komen en vooruitgang te boeken met de 
liberalisering van het visabeleid die zich 
verder moet uitstrekken dan de 
vereenvoudiging van het visabeleid voor 
bepaalde doelgroepen; verzoekt hen tevens 
de bestaande mobiliteitspartnerschappen te 
evalueren, en meer in het bijzonder de 
interdependentie tussen ontwikkelingshulp 
en reguliere en irreguliere migratie, zoals 
bedoeld in de Globale aanpak van migratie;

3. verzoekt de Raad en de Commissie een 
gestructureerde dialoog met de autoriteiten 
van derde landen te organiseren om tot een 
win winbenadering voor mobiliteit te 
komen en vooruitgang te boeken met de 
liberalisering van het visabeleid die zich 
verder moet uitstrekken dan de 
vereenvoudiging van het visabeleid voor 
bepaalde doelgroepen; verzoekt hen tevens 
de bestaande mobiliteitspartnerschappen te 
evalueren, en meer in het bijzonder de 
negatieve gevolgen van de 
interdependentie tussen ontwikkelingshulp 
en reguliere en irreguliere migratie, zoals 
bedoeld in de Globale aanpak van migratie;

Or. fr

Amendement 23
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Raad en de Commissie een 
gestructureerde dialoog met de autoriteiten 
van derde landen te organiseren om tot een 
win-winbenadering voor mobiliteit te 
komen en vooruitgang te boeken met de 
liberalisering van het visabeleid die zich 
verder moet uitstrekken dan de 
vereenvoudiging van het visabeleid voor 
bepaalde doelgroepen; verzoekt hen tevens 
de bestaande mobiliteitspartnerschappen te 
evalueren, en meer in het bijzonder de 
interdependentie tussen ontwikkelingshulp 
en reguliere en irreguliere migratie, zoals 
bedoeld in de Globale aanpak van migratie;

3. verzoekt de Raad en de Commissie een 
gestructureerde dialoog met de autoriteiten 
van derde landen te organiseren om tot een 
win-winbenadering voor mobiliteit te 
komen en vooruitgang te boeken met de 
liberalisering van het visabeleid die zich 
verder moet uitstrekken dan de 
vereenvoudiging van het visabeleid voor 
bepaalde doelgroepen; verzoekt hen tevens 
de bestaande mobiliteitspartnerschappen te 
evalueren, en meer in het bijzonder de 
interdependentie tussen ontwikkelingshulp, 
veiligheid, en reguliere en irreguliere 
migratie, zoals bedoeld in de Globale 
aanpak van migratie;

Or. el

Amendement 24
Carmen Romero López

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Raad en de Commissie een 
gestructureerde dialoog met de autoriteiten 
van derde landen te organiseren om tot een 
win-winbenadering voor mobiliteit te 
komen en vooruitgang te boeken met de 
liberalisering van het visabeleid die zich 
verder moet uitstrekken dan de 
vereenvoudiging van het visabeleid voor 
bepaalde doelgroepen; verzoekt hen tevens 
de bestaande mobiliteitspartnerschappen te 
evalueren, en meer in het bijzonder de 
interdependentie tussen ontwikkelingshulp 
en reguliere en irreguliere migratie, zoals 
bedoeld in de Globale aanpak van migratie;

3. verzoekt de Raad en de Commissie een 
gestructureerde dialoog met de autoriteiten 
van derde landen te organiseren om tot een 
win-winbenadering voor mobiliteit te 
komen en vooruitgang te boeken met de 
liberalisering van het visabeleid die zich 
verder moet uitstrekken dan de 
vereenvoudiging van het visabeleid voor 
bepaalde doelgroepen; verzoekt hen tevens 
de bestaande mobiliteitspartnerschappen te 
evalueren, en meer in het bijzonder de 
interdependentie tussen ontwikkelingshulp 
en reguliere en irreguliere migratie, zoals 
bedoeld in de Globale aanpak van migratie;
benadrukt in dat verband dat we in de 
richtlijn betreffende migratie met het oog 
op seizoensarbeid de rechten van de 
migranten en gelijke arbeidsvoorwaarden 
voor migranten daadwerkelijk moeten 
garanderen ten einde het verkeer van 
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werknemers uit de buurlanden te 
stimuleren en irreguliere migratie te 
ontraden;

Or. es

Amendement 25
Hélène Flautre
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Raad en de Commissie 
ten volle rekening te houden met de 
ernstige twijfels die de Commissie heeft 
geuit in haar mededeling "Evaluatie van 
de EU-overnameovereenkomsten" voor 
wat betreft de eerbiediging van de 
grondrechten bij de tenuitvoerlegging van 
deze overeenkomsten, door een 
moratorium op de onderhandelingen 
daarover in te stellen;

Or. fr

Amendement 26
Dimitrios Droutsas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept de Commissie en de Raad op 
om op basis van wederkerigheid 
mobiliteitsovereenkomsten te sluiten met 
derde landen, vooral op momenten dat er 
overeenkomsten ten aanzien van de 
terugkeer of herintegratie van illegale 
migranten tot stand worden gebracht;

Or. en
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Amendement 27
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. steunt het initiatief van de 
Commissie (COM(2011)0292) over het 
aangaan van partnerschappen voor 
mobiliteit met de landen van het zuidelijke 
Middellandse Zeegebied en is van mening 
dat de Commissie zich moet concentreren 
op het sluiten van overeenkomsten inzake 
overname en vrijwillige terugkeer, het 
verbeteren van de samenwerking met 
Frontex en het bestrijden van de 
georganiseerde criminaliteit, waaronder 
mensenhandel; vraagt daarnaast de 
Commissie de mogelijkheid te analyseren 
om deze vorm van partnerschap uit te 
breiden naar andere buurlanden van de 
EU;

Or. ro

Amendement 28
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat de preventie van 
illegale immigratie en mensenhandel en 
de bestrijding van de georganiseerde 
misdaad en migrantensmokkel vragen om 
specifieke maatregelen in het kader van 
de mobiliteitspartnerschappen; wijst er 
daarom op dat een gecoördineerd 
grensbeheer, internationale 
beschermingsmaatregelen in de regio 
zoals asiel, alsmede een doeltreffende 
samenwerking van de politiediensten 
inherent aan elkaar zijn;

Or. fr



PE472.228v01-00 16/36 AM\877367NL.doc

NL

Amendement 29
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. beklemtoont dat door het aangaan 
van partnerschappen op het terrein van de 
mobiliteit in het kader van een herzien 
nabuurschapsbeleid een gecontroleerde 
toestroom van personen uit landen die 
van oudsher illegale migratiecorridors 
vormden, wordt bevorderd;

Or. el

Amendement 30
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. nodigt de lidstaten uit de 
mogelijkheden van de EU-visumcode 
beter te benutten, in het bijzonder om de 
mobiliteit van studenten en onderzoekers 
te bevorderen;

Or. fr

Amendement 31
Dimitrios Droutsas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is van mening dat dergelijke 
mobiliteitsovereenkomsten met name 
gericht moeten zijn op bevordering van de 
mobiliteit van studenten, universitair 
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docenten en onderzoekers, dit onder 
uitdrukkelijke vermijding van de voor 
derde landen nadelige gevolgen van het 
verschijnsel braindrain;

Or. en

Amendement 32
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. beklemtoont dat het vermogen van 
de EU om hooggekwalificeerde 
werknemers aan te trekken en te 
behouden moet worden versterkt. 
Tegelijkertijd moet de "braindrain" 
worden beperkt en moet er een oplossing 
worden gevonden voor het probleem van 
de toenemende vergrijzing in de EU en de 
gevolgen daarvan voor de 
werkgelegenheid;

Or. el

Amendement 33
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. steunt de doorvoering van 
hervormingen en samenwerking met de 
autoriteiten van derde landen op het 
gebied van justitie en veiligheid, met name 
wat betreft de bestrijding van 
mensenhandel, georganiseerde misdaad, 
smokkel en witwassen;

Or. el
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Amendement 34
Renate Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4.Verzoekt de lidstaten en de EU het 
VN-Migrantenverdrag te ratificeren;

Schrappen

Or. en

Amendement 35
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. Verzoekt de lidstaten en de EU het 
VN-Migrantenverdrag te ratificeren;

Schrappen

Or. en

Amendement 36
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. Verzoekt de lidstaten en de EU het 
VN-Migrantenverdrag te ratificeren;

4. verzoekt de lidstaten en de EU het 
VN-verdrag inzake migranten en hun 
gezinsleden te ratificeren, tot welk verdrag 
zuidelijke Middellandse Zeelanden zijn 
toegetreden;

Or. fr

Amendement 37
Cecilia Wikström

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. Verzoekt de lidstaten en de EU het 
VN-Migrantenverdrag te ratificeren;

4. verzoekt de lidstaten en de EU het 
VN-Migrantenverdrag alsook het Protocol 
tegen de smokkel van migranten over 
land, over zee en door de lucht, gehecht 
aan het Verdrag van de Verenigde Naties 
tegen de grensoverschrijdende 
georganiseerde criminaliteit, te ratificeren;

Or. en

Amendement 38
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. Verzoekt de lidstaten en de EU het 
VN-Migrantenverdrag te ratificeren;

4. verzoekt de lidstaten en de EU het 
VN-Migrantenverdrag te ratificeren;
benadrukt dat mobiliteit en contacten van 
mens tot mens essentieel zijn voor het 
bevorderen van wederzijds begrip, 
economische ontwikkeling, de
uitwisseling van ideeën, het tot stand 
brengen van hechte betrekkingen tussen 
ondernemingen, universiteiten en 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld;

Or. lt

Amendement 39
Sylvie Guillaume

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van oordeel dat het in het kader 
van een samenhangende 
langetermijnstrategie noodzakelijk is de 
dieperliggende oorzaken van de 
migrantenstromen te onderzoeken, opdat 
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voor wat betreft het recht op mobiliteit 
passender antwoorden kunnen worden 
geboden;

Or. fr

Amendement 40
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie zich in te zetten 
voor EU-subsidiëring van projecten die 
gericht zijn op de bescherming van 
migrantenrechten;

Schrappen

Or. en

Amendement 41
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie zich in te zetten 
voor EU-subsidiëring van projecten die 
gericht zijn op de bescherming van 
migrantenrechten;

5. verzoekt de Commissie zich in te zetten 
voor EU-subsidiëring van projecten die 
gericht zijn op de terugkeer van migranten 
naar hun land van herkomst;

Or. de

Amendement 42
Renate Weber, Cecilia Wikström

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie zich in te zetten 
voor EU-subsidiëring van projecten die 
gericht zijn op de bescherming van 

5. verzoekt de Commissie de 
toegankelijkheid van EU-subsidies voor 
projecten die gericht zijn op de 
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migrantenrechten; bescherming van migrantenrechten te 
vereenvoudigen; steunt het thematisch 
programma van de Europese Commissie 
"Samenwerking met derde landen op het 
gebied van migratie en asiel" - 2011-2013 
meerjarige strategiedocument;

Or. en

Amendement 43
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie zich in te zetten 
voor EU-subsidiëring van projecten die 
gericht zijn op de bescherming van 
migrantenrechten;

5. verzoekt de Commissie adequate 
middelen te bieden voor projecten die 
gericht zijn op de bescherming van 
migrantenrechten, waarbij wordt toegezien 
op een eerlijke verdeling ervan en wordt 
gezorgd voor voorlichting inzake 
mensenrechtenkwesties;

Or. en

Amendement 44
Hélène Flautre
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie zich in te zetten 
voor EU-subsidiëring van projecten die 
gericht zijn op de bescherming van 
migrantenrechten;

5. verzoekt de Commissie het Europees 
Parlement een gedetailleerd verslag te 
doen toekomen over het gebruik van de 
voor nabuurschapslanden bestemde 
Europese fondsen; verzoekt de Commissie 
de EU-fondsen bij voorkeur in te zetten 
voor projecten die gericht zijn op de 
bescherming van migrantenrechten;

Or. fr



PE472.228v01-00 22/36 AM\877367NL.doc

NL

Amendement 45
Dimitrios Droutsas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie zich in te zetten 
voor EU-subsidiëring van projecten die 
gericht zijn op de bescherming van 
migrantenrechten;

5. verzoekt de Commissie de 
EU-subsidiëring van projecten die gericht 
zijn op de bescherming van 
migrantenrechten voort te zetten en te 
intensifiëren;

Or. en

Amendement 46
Mariya Nedelcheva

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie zich in te zetten 
voor EU-subsidiëring van projecten die 
gericht zijn op de bescherming van 
migrantenrechten;

5. verzoekt de Commissie zich in te zetten 
voor EU-subsidiëring van projecten die 
gericht zijn op het informeren van
migranten over hun rechten;

Or. fr

Amendement 47
Salvatore Iacolino

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie zich in te zetten 
voor EU-subsidiëring van projecten die 
gericht zijn op de bescherming van 
migrantenrechten;

5. verzoekt de Commissie zich in te zetten 
voor EU-subsidiëring van projecten die 
gericht zijn op het geven van correcte 
informatie over migrantenrechten en 
-plichten;

Or. it
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Amendement 48
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie zich in te zetten 
voor EU-subsidiëring van projecten die 
gericht zijn op de bescherming van 
migrantenrechten;

5. verzoekt de Europese Commissie zich in 
te zetten voor EU-subsidiëring van 
projecten die gericht zijn op de 
bescherming van migrantenrechten en, in 
breder verband met andere EU-
instellingen, in het bijzonder de Europese 
financierings- en investeringsorganisaties 
(EIB, EBWO, enz.), van projecten ter 
bevordering van de democratisering en de 
economische, culturele en sociale 
ontwikkeling van de ENB-landen;

Or. fr

Amendement 49
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie zich in te zetten 
voor EU-subsidiëring van projecten die 
gericht zijn op de bescherming van 
migrantenrechten;

5. verzoekt de Commissie zich in te zetten 
voor EU-subsidiëring van projecten die 
gericht zijn op de bescherming van de 
rechten van de werknemers en met name 
de rechten van vrouwen op werk, waarbij 
de bestrijding van discriminatie van welke 
aard dan ook een essentiële rol speelt;

Or. el

Amendement 50
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie zich in te zetten 
voor EU-subsidiëring van projecten die 
gericht zijn op de bescherming van
migrantenrechten;

5. verzoekt de Commissie zich in te zetten 
voor EU-subsidiëring van projecten die 
gericht zijn op de bescherming van 
migrantenrechten; roept de partnerlanden 
op actiever hun binnenlandse middelen 
samen te brengen, het maatschappelijk 
middenveld en zakenmensen te betrekken 
bij de tenuitvoerbrenging van projecten, 
ten einde op die manier meer 
betrokkenheid van hun kant te 
waarborgen om positieve resultaten te 
boeken;

Or. lt

Amendement 51
Cecilia Wikström

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie zich in te zetten 
voor EU-subsidiëring van projecten die 
gericht zijn op de bescherming van 
migrantenrechten;

5. verzoekt de Commissie zich in te zetten 
voor EU-subsidiëring van projecten die 
gericht zijn op de bescherming van 
migrantenrechten, de rechten van niet-
begeleide minderjarigen in het bijzonder;

Or. en

Amendement 52
Sylvie Guillaume

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Europese Commissie 
naar aanleiding van de migratiestromen 
tijdens de Arabische lente duidelijkheid te 
verschaffen over de exacte voorwaarden 
waaronder lidstaten die te kampen hebben 
met een "onevenredig grote toestroom van 
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ontheemden", een beroep kunnen doen 
op het bepaalde in Richtlijn 2001/55/EG 
betreffende minimumnormen voor het 
verlenen van tĳdelĳke bescherming in 
geval van massale toestroom van 
ontheemden;

Or. fr

Amendement 53
Renate Weber, Cecilia Wikström

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is krachtig voorstander van een aanpak 
die partnerschappen met de samenleving in 
de hand werkt en verzoekt de Commissie 
en de ondervoorzitter/Hoge 
Vertegenwoordiger dan ook hiertoe de 
nodige instrumenten in het leven te 
roepen, zoals een toezichtmechanisme in 
het kader waarvan het middenveld 
betrokken wordt bij zowel de vaststelling 
van doelstellingen en benchmarks als bij 
de uitvoering van en het toezicht op alle 
overeenkomsten met partners, een 
voortdurende transparante dialoog met 
democratisch verkozen autoriteiten en 
nationale parlementen over 
JBZ-aangelegenheden, en een intensievere 
controle van het EP op de eerbiediging van 
de democratie binnen alle mechanismen en 
dialogen over migratie;

6. is krachtig voorstander van een aanpak 
die partnerschappen met de samenleving in 
de hand werkt en verzoekt de Commissie 
en de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger dan ook de 
mogelijkheden ervan volledig uit te buiten 
door het middenveld bij het geheel te 
betrekken en het te raadplegen, door een 
voortdurende transparante dialoog met 
democratisch verkozen autoriteiten en 
nationale parlementen over 
JBZ-aangelegenheden te onderhouden, en 
door een intensievere controle van het EP 
op de eerbiediging van de democratie 
binnen alle mechanismen en dialogen over 
migratie;

Or. en

Amendement 54
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. is krachtig voorstander van een aanpak 
die partnerschappen met de samenleving in 
de hand werkt en verzoekt de Commissie 
en de ondervoorzitter/Hoge 
Vertegenwoordiger dan ook hiertoe de 
nodige instrumenten in het leven te roepen, 
zoals een toezichtmechanisme in het 
kader waarvan het middenveld betrokken 
wordt bij zowel de vaststelling van 
doelstellingen en benchmarks als bij de 
uitvoering van en het toezicht op alle 
overeenkomsten met partners, een 
voortdurende transparante dialoog met 
democratisch verkozen autoriteiten en 
nationale parlementen over 
JBZ-aangelegenheden, en een intensievere 
controle van het EP op de eerbiediging van 
de democratie binnen alle mechanismen en 
dialogen over migratie;

6. is krachtig voorstander van een aanpak 
die partnerschappen met de samenleving in 
de hand werkt en verzoekt de Commissie 
en de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger dan ook hiertoe de 
nodige instrumenten in het leven te roepen, 
zoals nauwe betrokkenheid van het 
middenveld, een voortdurende transparante 
dialoog met democratisch verkozen 
autoriteiten en nationale parlementen over 
JBZ-aangelegenheden, en een intensievere 
controle van het EP op de eerbiediging van 
de democratie binnen alle mechanismen en 
dialogen over migratie;

Or. en

Amendement 55
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies  Amendement

6. is krachtig voorstander van een aanpak 
die partnerschappen met de samenleving in 
de hand werkt en verzoekt de Commissie 
en de ondervoorzitter/Hoge 
Vertegenwoordiger dan ook hiertoe de 
nodige instrumenten in het leven te roepen, 
zoals een toezichtmechanisme in het kader 
waarvan het middenveld betrokken wordt 
bij zowel de vaststelling van doelstellingen 
en benchmarks als bij de uitvoering van en 
het toezicht op alle overeenkomsten met 
partners, een voortdurende transparante 
dialoog met democratisch verkozen 
autoriteiten en nationale parlementen over 
JBZ-aangelegenheden, en een intensievere 

6. is krachtig voorstander van een aanpak 
die partnerschappen met de samenleving in 
de hand werkt en verzoekt de Commissie 
en de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger dan ook hiertoe de 
nodige instrumenten in het leven te roepen, 
zoals een toezichtmechanisme in het kader 
waarvan het middenveld betrokken wordt 
bij zowel de vaststelling van doelstellingen 
en benchmarks als bij de uitvoering van en 
het toezicht op alle overeenkomsten met 
partners, een voortdurende transparante 
dialoog met democratisch verkozen 
autoriteiten en nationale parlementen over 
JBZ-aangelegenheden, en een intensievere 
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controle van het EP op de eerbiediging van 
de democratie binnen alle mechanismen en 
dialogen over migratie;

controle van het EP op de eerbiediging van 
de democratie binnen alle mechanismen en 
dialogen over migratie en het efficiënt 
beheren van migratiestromen;

Or. lt

Amendement 56
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is krachtig voorstander van een aanpak 
die partnerschappen met de samenleving in 
de hand werkt en verzoekt de Commissie 
en de ondervoorzitter/Hoge 
Vertegenwoordiger dan ook hiertoe de 
nodige instrumenten in het leven te roepen, 
zoals een toezichtmechanisme in het kader 
waarvan het middenveld betrokken wordt 
bij zowel de vaststelling van doelstellingen 
en benchmarks als bij de uitvoering van en 
het toezicht op alle overeenkomsten met 
partners, een voortdurende transparante 
dialoog met democratisch verkozen 
autoriteiten en nationale parlementen over 
JBZ-aangelegenheden, en een intensievere 
controle van het EP op de eerbiediging van 
de democratie binnen alle mechanismen en 
dialogen over migratie;

6. is krachtig voorstander van een aanpak 
die partnerschappen met de samenleving in 
de hand werkt en verzoekt de Commissie 
en de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger dan ook hiertoe de 
nodige instrumenten in het leven te roepen, 
zoals een raadplegingsmechanisme in het 
kader waarvan het middenveld, waar 
gepast, betrokken wordt bij zowel de 
vaststelling van doelstellingen en 
benchmarks als bij de uitvoering van en het 
toezicht op alle overeenkomsten met 
partners, een voortdurende transparante 
dialoog met democratisch verkozen 
autoriteiten en nationale parlementen over 
JBZ-aangelegenheden, en een intensievere 
controle van het EP op de eerbiediging van 
de democratie binnen alle mechanismen en 
dialogen over migratie;

Or. en

Amendement 57
Hélène Flautre
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is krachtig voorstander van een aanpak 
die partnerschappen met de samenleving in 

6. is krachtig voorstander van een aanpak 
die partnerschappen met de samenleving in 
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de hand werkt en verzoekt de Commissie 
en de ondervoorzitter/Hoge 
Vertegenwoordiger dan ook hiertoe de 
nodige instrumenten in het leven te roepen, 
zoals een toezichtmechanisme in het kader 
waarvan het middenveld betrokken wordt 
bij zowel de vaststelling van doelstellingen 
en benchmarks als bij de uitvoering van en 
het toezicht op alle overeenkomsten met 
partners, een voortdurende transparante 
dialoog met democratisch verkozen 
autoriteiten en nationale parlementen over 
JBZ-aangelegenheden, en een intensievere 
controle van het EP op de eerbiediging van 
de democratie binnen alle mechanismen en 
dialogen over migratie;

de hand werkt en verzoekt de Commissie 
en de vicevoorzitter/hoge 
vertegenwoordiger dan ook hiertoe de 
nodige instrumenten in het leven te roepen, 
zoals een toezichtmechanisme in het kader 
waarvan het middenveld betrokken wordt 
bij zowel de vaststelling van doelstellingen 
en criteria als bij de uitvoering van en het 
toezicht op alle overeenkomsten met 
partners, een voortdurende transparante 
dialoog met democratisch verkozen 
autoriteiten en nationale parlementen over 
JBZ-aangelegenheden, en een intensievere 
controle van het EP op de eerbiediging van 
de democratie binnen alle mechanismen, 
dialogen en overeenkomsten over 
migratie;

Or. fr

Amendement 58
Hélène Flautre
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst erop dat het Europees 
Parlement overeenkomstig het mandaat 
van het agentschap op zo kort mogelijke 
termijn volledig geïnformeerd moet 
worden over de overeenkomsten die 
tussen het Frontex-agentschap en de 
autoriteiten van derde landen zijn 
gesloten;

Or. fr

Amendement 59
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie snel, 
flexibeler, minder bureaucratisch en 
slagvaardig te reageren als het gaat om de 
verwerving van middelen voor het beheer 
van dringende humanitaire hulp aan 
derde landen;

Or. el

Amendement 60
Salvatore Iacolino

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat het door de 
herziening van het nabuurschapsbeleid 
makkelijker moet worden om 
overeenkomsten te sluiten met de 
buurlanden, teneinde de 
migrantenstromen te reguleren, illegale 
immigratie tegen te gaan en de overname 
te bewerkstelligen van onderdanen van 
derde landen die niet voldoen aan de 
voorwaarden voor binnenkomst, 
aanwezigheid of verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten;

Or. it

Amendement 61
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie en de Raad de 
vluchtelingencrisis zonder dralen aan te 
pakken door een onderzoek naar de 
schipbreuken van bootvluchtelingen in te 

Schrappen
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stellen, het EP een gedetailleerd verslag 
over de Frontex Hermesoperatie voor te 
leggen, de overeenkomst tussen de 
Italiaanse autoriteiten en de Nationale 
Overgangsraad van Libië af te keuren, 
Egypte, Tunesië, Turkije en Libanon 
steun te bieden, met name door te kijken 
of het mogelijk is een humanitaire 
corridor in het leven te roepen, en door 
onverwijld de onderhandelingen over het 
gemeenschappelijk 
hervestigingsprogramma van de EU te 
deblokkeren.

Or. en

Amendement 62
Renate Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie en de Raad de 
vluchtelingencrisis zonder dralen aan te 
pakken door een onderzoek naar de 
schipbreuken van bootvluchtelingen in te 
stellen, het EP een gedetailleerd verslag 
over de Frontex Hermesoperatie voor te 
leggen, de overeenkomst tussen de 
Italiaanse autoriteiten en de Nationale 
Overgangsraad van Libië af te keuren, 
Egypte, Tunesië, Turkije en Libanon 
steun te bieden, met name door te kijken 
of het mogelijk is een humanitaire 
corridor in het leven te roepen, en door
onverwijld de onderhandelingen over het 
gemeenschappelijk 
hervestigingsprogramma van de EU te 
deblokkeren.

7. verzoekt de Commissie en de Raad 
onverwijld de onderhandelingen over het 
gemeenschappelijk 
hervestigingsprogramma van de EU te 
deblokkeren;

Or. en

Amendement 63
Salvatore Iacolino
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie en de Raad de 
vluchtelingencrisis zonder dralen aan te 
pakken door een onderzoek naar de 
schipbreuken van bootvluchtelingen in te 
stellen, het EP een gedetailleerd verslag 
over de Frontex Hermesoperatie voor te 
leggen, de overeenkomst tussen de 
Italiaanse autoriteiten en de Nationale 
Overgangsraad van Libië af te keuren,
Egypte, Tunesië, Turkije en Libanon steun 
te bieden, met name door te kijken of het 
mogelijk is een humanitaire corridor in het 
leven te roepen, en door onverwijld de 
onderhandelingen over het 
gemeenschappelijk 
hervestigingsprogramma van de EU te 
deblokkeren.

7. verzoekt de Commissie en de Raad de 
vluchtelingencrisis zonder dralen aan te 
pakken door Egypte, Tunesië, Turkije en 
Libanon steun te bieden, met name door te 
kijken of het mogelijk is een humanitaire 
corridor in het leven te roepen, en door 
onverwijld de onderhandelingen over het 
gemeenschappelijk 
hervestigingsprogramma van de EU te 
deblokkeren.

Or. it

Amendement 64
Mariya Nedelcheva

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie en de Raad de 
vluchtelingencrisis zonder dralen aan te 
pakken door een onderzoek naar de 
schipbreuken van bootvluchtelingen in te 
stellen, het EP een gedetailleerd verslag 
over de Frontex Hermesoperatie voor te 
leggen, de overeenkomst tussen de 
Italiaanse autoriteiten en de Nationale 
Overgangsraad van Libië af te keuren, 
Egypte, Tunesië, Turkije en Libanon steun 
te bieden, met name door te kijken of het 
mogelijk is een humanitaire corridor in het 
leven te roepen, en door onverwijld de 
onderhandelingen over het 
gemeenschappelijk 
hervestigingsprogramma van de EU te 

7. verzoekt de Commissie en de Raad de 
vluchtelingencrisis zonder dralen aan te 
pakken door een onderzoek naar de 
schipbreuken van bootvluchtelingen in te 
stellen, Egypte, Tunesië, Turkije en 
Libanon steun te bieden, met name door te 
kijken of het mogelijk is een humanitaire 
corridor in het leven te roepen, en door 
onverwijld de onderhandelingen over het 
gemeenschappelijk 
hervestigingsprogramma van de EU te 
deblokkeren;
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deblokkeren.

Or. fr

Amendement 65
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie en de Raad de 
vluchtelingencrisis zonder dralen aan te 
pakken door een onderzoek naar de 
schipbreuken van bootvluchtelingen in te 
stellen, het EP een gedetailleerd verslag 
over de Frontex Hermesoperatie voor te 
leggen, de overeenkomst tussen de 
Italiaanse autoriteiten en de Nationale 
Overgangsraad van Libië af te keuren, 
Egypte, Tunesië, Turkije en Libanon steun 
te bieden, met name door te kijken of het 
mogelijk is een humanitaire corridor in het 
leven te roepen, en door onverwijld de 
onderhandelingen over het 
gemeenschappelijk 
hervestigingsprogramma van de EU te 
deblokkeren.

7. verzoekt de Commissie en de Raad de 
vluchtelingencrisis zonder dralen aan te 
pakken door systematisch illegale 
immigratie te verhinderen, waarmee 
voorkomen zou worden dat 
bootvluchtelingen schipbreuk lijden en 
waarmee tevens een einde zou komen aan 
de onmenselijke en levensgevaarlijke 
mensensmokkel, doordat de basis hiervoor 
zou wegvallen; verzoekt tevens het EP een 
gedetailleerd verslag over de Frontex 
Hermesoperatie voor te leggen, de 
overeenkomst tussen de Italiaanse 
autoriteiten en de Nationale Overgangsraad 
van Libië als een mogelijke aanzet tot 
andere Europese inspanningen in dit 
verband te beschouwen, Egypte, Tunesië, 
Turkije en Libanon steun te bieden bij een 
efficiënte grenscontrole, met name door te 
kijken of het mogelijk is een humanitaire 
corridor in het leven te roepen.

Or. de

Amendement 66
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie en de Raad de 
vluchtelingencrisis zonder dralen aan te 
pakken door een onderzoek naar de 
schipbreuken van bootvluchtelingen in te 

7. verzoekt de Commissie en de Raad de 
vluchtelingencrisis zonder dralen aan te 
pakken door een onderzoek in te stellen
naar de schipbreuken van 
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stellen, het EP een gedetailleerd verslag 
over de Frontex Hermesoperatie voor te 
leggen, de overeenkomst tussen de 
Italiaanse autoriteiten en de Nationale 
Overgangsraad van Libië af te keuren, 
Egypte, Tunesië, Turkije en Libanon steun 
te bieden, met name door te kijken of het 
mogelijk is een humanitaire corridor in het 
leven te roepen, en door onverwijld de 
onderhandelingen over het 
gemeenschappelijk 
hervestigingsprogramma van de EU te 
deblokkeren.

bootvluchtelingen, naar de geconstateerde 
gevallen van niet-verlenen van hulp op 
zee en de problemen bij het oppikken van 
schipbreukelingen met NAVO-schepen, 
alsmede naar de bijna systematische 
uitzettingen naar Tunesië, door samen te 
werken met de commissaris voor de 
Mensenrechten en de Parlementaire 
Vergadering van de Raad van Europa, 
door het EP een gedetailleerd verslag over 
de Frontex Hermesoperatie voor te leggen, 
de overeenkomst tussen de Italiaanse 
autoriteiten en de Nationale Overgangsraad 
van Libië af te keuren, de Italiaanse 
regering om de tekst van de overeenkomst 
met de Tunesische regering te vragen, de 
betrokken landen, in het bijzonder Egypte 
en Tunesië, steun te bieden, met name door 
te kijken of het mogelijk is een humanitaire 
corridor in het leven te roepen, en door 
onverwijld de onderhandelingen over het 
gemeenschappelijk 
hervestigingsprogramma van de EU te 
deblokkeren;

Or. fr

Amendement 67
Cecilia Wikström

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie en de Raad de 
vluchtelingencrisis zonder dralen aan te 
pakken door een onderzoek naar de 
schipbreuken van bootvluchtelingen in te 
stellen, het EP een gedetailleerd verslag 
over de Frontex Hermesoperatie voor te 
leggen, de overeenkomst tussen de 
Italiaanse autoriteiten en de Nationale 
Overgangsraad van Libië af te keuren,
Egypte, Tunesië, Turkije en Libanon 
steun te bieden, met name door te kijken 
of het mogelijk is een humanitaire corridor 
in het leven te roepen, en door onverwijld 
de onderhandelingen over het 

7. verzoekt de Commissie en de Raad de 
vluchtelingencrisis zonder dralen aan te 
pakken door een onderzoek naar de 
schipbreuken van bootvluchtelingen in te 
stellen, het EP een gedetailleerd verslag 
over de Frontex Hermesoperatie voor te 
leggen, de overeenkomst tussen de 
Italiaanse autoriteiten en de Nationale 
Overgangsraad van Libië af te keuren, te 
kijken of het mogelijk is een humanitaire 
corridor in het leven te roepen, en door
onverwijld de onderhandelingen over het 
gemeenschappelijk 
hervestigingsprogramma van de EU te 
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gemeenschappelijk 
hervestigingsprogramma van de EU te 
deblokkeren.

deblokkeren;

Or. en

Amendement 68
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie en de Raad de 
vluchtelingencrisis zonder dralen aan te 
pakken door een onderzoek naar de 
schipbreuken van bootvluchtelingen in te 
stellen, het EP een gedetailleerd verslag 
over de Frontex Hermesoperatie voor te 
leggen, de overeenkomst tussen de 
Italiaanse autoriteiten en de Nationale 
Overgangsraad van Libië af te keuren, 
Egypte, Tunesië, Turkije en Libanon steun 
te bieden, met name door te kijken of het 
mogelijk is een humanitaire corridor in het 
leven te roepen, en door onverwijld de 
onderhandelingen over het 
gemeenschappelijk 
hervestigingsprogramma van de EU te 
deblokkeren.

7. verzoekt de Commissie en de Raad, in 
samenwerking met het Hoge 
Commissariaat voor de Vluchtelingen van 
de VN, de vluchtelingencrisis zonder 
dralen aan te pakken door een onderzoek 
naar de schipbreuken van 
bootvluchtelingen in te stellen, het EP een 
gedetailleerd verslag over de Frontex 
Hermesoperatie voor te leggen, de 
overeenkomst tussen de Italiaanse 
autoriteiten en de Nationale Overgangsraad 
van Libië af te keuren, Egypte, Tunesië en 
Libanon steun te bieden, met name door te 
kijken of het mogelijk is een humanitaire 
corridor in het leven te roepen, en door 
onverwijld de onderhandelingen over het 
gemeenschappelijk 
hervestigingsprogramma van de EU te 
deblokkeren.

Or. el

Amendement 69
Hélène Flautre
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie en de Raad de 
vluchtelingencrisis zonder dralen aan te 
pakken door een onderzoek naar de 

7. verzoekt de Commissie en de Raad de 
vluchtelingencrisis zonder dralen aan te 
pakken door een onderzoek naar de 
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schipbreuken van bootvluchtelingen in te 
stellen, het EP een gedetailleerd verslag 
over de Frontex Hermesoperatie voor te 
leggen, de overeenkomst tussen de 
Italiaanse autoriteiten en de Nationale 
Overgangsraad van Libië af te keuren, 
Egypte, Tunesië, Turkije en Libanon steun 
te bieden, met name door te kijken of het 
mogelijk is een humanitaire corridor in het 
leven te roepen, en door onverwijld de
onderhandelingen over het 
gemeenschappelijk 
hervestigingsprogramma van de EU te 
deblokkeren.

schipbreuken van bootvluchtelingen in te 
stellen, het EP een gedetailleerd verslag 
over de Frontex Hermesoperatie voor te 
leggen, de overeenkomst tussen de 
Italiaanse autoriteiten en de Nationale 
Overgangsraad van Libië af te keuren, 
Libië, Egypte, Tunesië, Turkije en Libanon 
steun te bieden, met name door te kijken of 
het mogelijk is een humanitaire corridor in 
het leven te roepen, en door onverwijld de 
onderhandelingen over het 
gemeenschappelijk 
hervestigingsprogramma van de EU te 
deblokkeren;

Or. fr

Amendement 70
Hélène Flautre
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. roept de lidstaten op, in 
partnerschap met de UNHCR, de 
vluchtelingen uit Libië die nog steeds 
vastzitten in de kampen aan de grenzen 
met Tunesië en Egypte opnieuw te 
huisvesten, nu zij bij terugkeer in Libië 
hun leven riskeren, gelet op de gevallen 
van misbruik tegen bevolkingsgroepen uit 
het gebied ten zuiden van de Sahara, die 
als huursoldaten van Kadhafi worden 
beschouwd.

Or. fr

Amendement 71
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. roept de Commissie en de Raad op 
om buurlanden bijstand te bieden en om 
de voorbereiding of tenuitvoerlegging van 
wetgevingsdossiers zoals de herziening 
van het Frontex-mandaat, een 
Schengenevaluatiemechanisme, 
overnameovereenkomsten, Eurodac 
alsook minimumnormen voor de opvang 
van asielzoekers, voortvarend ter hand te 
nemen, teneinde het lijden van 
vluchtelingen en illegale migranten te 
voorkomen en te lenigen.

Or. en

Amendement 72
Carmen Romero López

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
samen met het Parlement grondig na te 
denken over het beheer van de 
buitengrenzen, in het bijzonder om dit aan 
te passen aan de nieuwe situatie op de 
zuidelijke oever van de Middellandse Zee, 
en een aanpak te formuleren die 
beantwoordt aan de humanitaire 
behoeften en democratische 
verwachtingen in die landen; dit vereist 
een herziening van de functie van de 
Europese agentschappen die hiervoor 
bevoegd zijn, in het bijzonder Frontex.

Or. es


