
 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

3.7.2018 B8-0314/1 

Amendement  1 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0314/2018 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat het Parlement in 

zijn resolutie van 18 april 2018 over de 

voortgang met de mondiale pacten van de 

VN inzake veilige, ordelijke en reguliere 

migratie en inzake vluchtelingen vraagt 

dat humanitaire hulp niet strafbaar wordt 

gesteld, en aandringt op een grotere 

opsporings- en reddingscapaciteit voor 

personen in nood, de inzet van een grotere 

capaciteit door alle staten en de erkenning 
van de ondersteuning door particuliere 

actoren en ngo's bij het uitvoeren van 

reddingsoperaties op zee en op het land; 

C. overwegende dat strafrecht niet 

een exclusieve bevoegdheid van de EU is 

en onderworpen blijft aan de beginselen 

van evenredigheid en subsidiariteit; 

overwegende dat onafhankelijkheid van 

de rechterlijke macht een grondbeginsel 

van het recht is; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/2 

Amendement  2 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0314/2018 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de Commissie in 

haar werkdocument over de REFIT-

evaluatie van het hulpverleningspakket 

onderstreept dat een intensievere 

uitwisseling van kennis en juiste 

handelwijzen tussen openbare aanklagers, 

rechtshandhavingsinstanties en het 

maatschappelijk middenveld zou kunnen 

bijdragen tot het verbeteren van de huidige 

situatie en zou kunnen vermijden dat 

echte humanitaire bijstand wordt 

gecriminaliseerd; 

D. overwegende dat de Commissie in 

haar werkdocument over de REFIT-

evaluatie van het hulpverleningspakket 

onderstreept dat een intensievere 

uitwisseling van kennis en juiste 

handelwijzen tussen openbare aanklagers 

en rechtshandhavingsinstanties zou 

kunnen bijdragen tot het verbeteren van de 

huidige onbevredigende situatie; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/3 

Amendement  3 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0314/2018 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat artikel 1, lid 1, 

onder b), van de richtlijn hulpverlening de 

lidstaten niet verplicht om hulpverlening 

bij illegaal verblijf níet te bestraffen indien 

er geen sprake is van winstbejag, en 

overwegende dat het kaderbesluit geen 

bindende bepalingen bevat om bestraffing 

van hulpverlening voor humanitaire 

doeleinden of in noodsituaties te 

voorkomen; 

E. overwegende dat artikel 1, lid 1, 

onder b), van de richtlijn hulpverlening de 

lidstaten niet verplicht om hulpverlening 

bij illegaal verblijf níet te bestraffen indien 

er geen sprake is van winstbejag, en 

overwegende dat het kaderbesluit geen 

bindende bepalingen bevat om bestraffing 

van hulpverlening voor humanitaire 

doeleinden of in noodsituaties te 

voorkomen; overwegende dat deze 

bepaling tot een meerduidige situatie leidt 

die verduidelijking behoeft; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/4 

Amendement  4 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0314/2018 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld 

Ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 E bis. overwegende dat in artikel 1, lid 2, 

van de richtlijn nodeloos onderscheid 

wordt gemaakt tussen de fundamentele 

redenen om bijstand te bieden; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/5 

Amendement  5 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0314/2018 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. wijst erop dat het verlenen van 

humanitaire bijstand op grond van het 

VN-protocol tegen smokkel niet strafbaar 

mag worden gesteld; 

3. adviseert dat iedere vorm van 

bijstand die wordt verstrekt aan personen 

die illegaal binnenkomen in, reizen door 

of verblijven op het grondgebied van een 

lidstaat overeenkomstig artikel 1 van de 

richtlijn strafbaar moet worden gesteld; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/6 

Amendement  6 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0314/2018 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf  5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. betreurt dat de uitzondering voor 

humanitaire hulp waarin door de richtlijn 

hulpverlening wordt voorzien, door de 

lidstaten slechts zeer beperkt in nationaal 

recht is omgezet en merkt op dat de 

uitzondering moet worden toegepast om 

vervolging te voorkomen, zodat personen 

en maatschappelijke organisaties die om 

humanitaire redenen hulp verlenen aan 

migranten niet worden vervolgd; 

5. merkt op dat de uitzondering voor 

humanitaire hulp waarin door de richtlijn 

hulpverlening wordt voorzien, door de 

lidstaten slechts zeer beperkt in nationaal 

recht is omgezet als gevolg van de 

juridische onduidelijkheid van deze 

bepaling; dringt er bij de Commissie op 

aan om, gezien het feit dat het verlenen 

van strafrechtelijke uitzonderingen een 

soeverein recht van iedere lidstaat is, een 

wijziging van Richtlijn 2002/90/EG voor 

te stellen teneinde artikel 1, lid 2, te 

schrappen; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/7 

Amendement  7 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0314/2018 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. verzoekt de lidstaten de in de 

richtlijn hulpverlening opgenomen 

uitzondering voor humanitaire hulp in 

nationaal recht om te zetten en passende 

mechanismen in het leven te roepen om 
de handhaving en doeltreffende 

praktische uitvoering van het 

hulpverleningspakket te verzekeren, door 

jaarlijks informatie te verzamelen en te 

registreren over het aantal personen dat 

aan de grens of in het binnenland wegens 

hulpverlening wordt gearresteerd, het 

aantal ingestelde gerechtelijke procedures 

en het aantal veroordelingen, alsook 

informatie over hoe straffen worden 

vastgesteld en de redenen waarom 

onderzoeken worden stopgezet; 

6. bevestigt dat ngo's, zelfs wanneer 

humanitaire hulp in internationale wateren 

en/of aan de landbuitengrenzen van de 

EU wordt verstrekt, volledig onderworpen 

blijven aan alle toepasselijke regels uit 

hoofde van het internationaal en 

nationaal recht;  

Or. en 

 

 


