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3.7.2018 B8-0314/1 

Ændringsforslag  1 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0314/2018 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Retningslinjer til medlemsstaterne med henblik på at forhindre, at humanitær bistand 

kriminaliseres 

Forslag til beslutning 

Betragtning C 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

C. der henviser til, at Parlamentet i 

sin beslutning af 18. april 2018 om 

fremskridt for FN's globale aftaler om 

sikker, ordentlig og lovlig migration og 

om flygtninge opfordrede til ikke at 

kriminalisere humanitær bistand, 

efterlyste større eftersøgnings- og 

redningskapacitet rettet mod mennesker i 

nød, opfordrede til anvendelse af mere 

kapacitet i alle stater og til anerkendelse 

af den støtte, som private aktører og 

NGO'er yder i forbindelse med 

gennemførelsen af redningsaktioner til 

vands og til lands; 

C. der henviser til, at strafferetten 

ikke er EU's enekompetence, men er 

omfattet af principperne om 

proportionalitet og subsidiaritet; der 

henviser til, at domstolenes uafhængighed 

er et grundlæggende retsprincip; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/2 

Ændringsforslag  2 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0314/2018 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Retningslinjer til medlemsstaterne med henblik på at forhindre, at humanitær bistand 

kriminaliseres 

Forslag til beslutning 

Betragtning D 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

D. der henviser til, at Kommissionen i 

arbejdsdokumentet fra tjenestegrenene om 

refit-evalueringen af pakken om hjælp til 

ulovlig indrejse fremhævede, at en øget 

udveksling af viden og god praksis mellem 

anklagere, retshåndhævende myndigheder 

og civilsamfundet kan bidrage til at 

forbedre den aktuelle situation og forbygge 

risikoen for kriminalisering af egentlig 

humanitær bistand; 

D. der henviser til, at Kommissionen i 

arbejdsdokumentet fra tjenestegrenene om 

refit-evalueringen af pakken om hjælp til 

ulovlig indrejse fremhævede, at en øget 

udveksling af viden og god praksis mellem 

anklagere og retshåndhævende 

myndigheder kan bidrage til at forbedre 

den aktuelle utilfredsstillende situation; 

Or. en 



 

AM\1158141DA.docx  PE621.739v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

3.7.2018 B8-0314/3 

Ændringsforslag  3 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0314/2018 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Retningslinjer til medlemsstaterne med henblik på at forhindre, at humanitær bistand 

kriminaliseres 

Forslag til beslutning 

Betragtning E 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

E. der henviser til, at artikel 1, stk. 1, 

litra b), i direktivet om hjælp til ulovlig 

indrejse ikke pålægger medlemsstaterne en 

forpligtelse til at afstå fra at straffe hjælp til 

irregulært ophold, når der ikke er noget 

element af økonomisk vinding, og at 

rammeafgørelsen ikke indeholder 

obligatoriske bestemmelser, der forhindrer 

straf for handlinger, der udføres med 

humanitære formål eller i nødsituationer; 

E. der henviser til, at artikel 1, stk. 1, 

litra b), i direktivet om hjælp til ulovlig 

indrejse ikke pålægger medlemsstaterne en 

forpligtelse til at afstå fra at straffe hjælp til 

irregulært ophold, når der ikke er noget 

element af økonomisk vinding, og at 

rammeafgørelsen ikke indeholder 

obligatoriske bestemmelser, der forhindrer 

straf for handlinger, der udføres med 

humanitære formål eller i nødsituationer; 

der henviser til, at denne bestemmelse 

medfører en uklar situation, der skal 

afklares; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/4 

Ændringsforslag  4 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0314/2018 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Retningslinjer til medlemsstaterne med henblik på at forhindre, at humanitær bistand 

kriminaliseres 

Forslag til beslutning 

Betragtning E a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ea. der henviser til, at der i artikel 1, 

stk. 2, i direktivet foretages en unødig 

sondring mellem de grundlæggende 

årsager til, at man yder bistand; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/5 

Ændringsforslag  5 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0314/2018 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Retningslinjer til medlemsstaterne med henblik på at forhindre, at humanitær bistand 

kriminaliseres 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. understreger, at humanitær 

bistand ifølge FN's protokol om 

menneskesmugling ikke bør 

kriminaliseres; 

3. anbefaler, at enhver form for 

bistand, der ydes til en person, der på 

irregulær vis rejser ind, passerer gennem 

eller opholder sig på en medlemsstats 

område i overensstemmelse med 

direktivets artikel 1, bør kriminaliseres; 

Or. en 



 

AM\1158141DA.docx  PE621.739v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

3.7.2018 B8-0314/6 

Ændringsforslag  6 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0314/2018 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Retningslinjer til medlemsstaterne med henblik på at forhindre, at humanitær bistand 

kriminaliseres 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. beklager den meget begrænsede 

indførelse fra medlemsstaternes side af den 

undtagelse for humanitær bistand, som 

direktivet om hjælp til ulovlig indrejse 

giver mulighed for, og bemærker, at 

undtagelsen bør indføres som en hindring 

for retsforfølgelse for at sikre, at der ikke 

indledes retsforfølgelse af enkeltpersoner 

og civilsamfundsorganisationer, der bistår 

migranter af humanitære årsager; 

5. noterer sig den meget begrænsede 

indførelse fra medlemsstaternes side af den 

undtagelse for humanitær bistand, som 

direktivet om hjælp til ulovlig indrejse 

giver mulighed for, som følge af den 

retlige uklarhed af en sådan bestemmelse; 

opfordrer, med tanke på at indrømmelse 

af strafferetlige undtagelser er den enkelte 

medlemsstats suveræne ret, 

Kommissionen til at foreslå en ændring af 

direktiv 2002/90/EF med sigte på at slette 

artikel 1, stk. 2. 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/7 

Ændringsforslag  7 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0314/2018 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Retningslinjer til medlemsstaterne med henblik på at forhindre, at humanitær bistand 

kriminaliseres 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. opfordrer medlemsstaterne til at 

indføre den undtagelse for humanitær 

bistand, som direktivet om hjælp til 

ulovlig indrejse giver mulighed for, og 

indføre passende systemer til at overvåge 

en effektiv håndhævelse og praktisk 

anvendelse af pakken om hjælp til ulovlig 

indrejse ved årligt at indsamle og 

registrere oplysninger om antallet af 

personer, der er blevet arresteret for at 

hjælpe ved grænsen og inde på et lands 

territorium, om antallet af indledte retlige 

procedurer og antallet af domfældelser 

sammen med oplysninger om, hvordan 

straffene fastsættes, og grundene til at en 

undersøgelse afbrydes; 

6. bemærker på ny, at NGO'er – selv 

når de yder "humanitær bistand" i 

internationale farvande og/eller ved EU's 

ydre landgrænser – fortsat fuldt ud er 

underlagt alle gældende regler i henhold 

til international og national lovgivning; 

Or. en 

 

 


