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Amendement 1
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, 
Giuliano Pisapia, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 1, 2, 3, 4 en 18 
van het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie,

– gezien de artikelen 1, 2, 3, 4 en 18, 
19 en 47 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie,

Or. en

Amendement 2
Damien Carême

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de artikelen 1, 2, 3, 4 en 18 
van het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie,

— gezien de artikelen 1, 2, 3, 4, 18, 19 
en 47 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie,

Or. fr

Amendement 3
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 1, 2, 3, 4 en 18 
van het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie,

– gezien de artikelen 1, 2, 3, 4, 18, 19 
en 47 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie,
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Or. en

Amendement 4
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 1, 2, 3, 4 en 18 
van het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie,

– gezien de artikelen 1, 2, 3, 4, 18, 19 
en 47 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie,

Or. en

Amendement 5
Damien Carême

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien de artikelen 2, 3, 5 en 8 van 
het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden (EVRM),

— gezien de artikelen 2, 3, 5, 8 en 13 
van het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (EVRM),

Or. fr

Amendement 6
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 2, 3, 5 en 8 van 
het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele 

– gezien de artikelen 2, 3, 5, 8 en 13 
van het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de 
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vrijheden (EVRM), fundamentele vrijheden (EVRM),

Or. en

Amendement 7
Pietro Bartolo, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Domènec Ruiz Devesa, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Caterina Chinnici, 
Giuliano Pisapia, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 2, 3, 5 en 8 van 
het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden (EVRM),

– gezien de artikelen 2, 3, 5, 8 en 13 
van het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (EVRM),

Or. en

Amendement 8
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 2, 3, 5 en 8 van 
het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden (EVRM),

– gezien de artikelen 2, 3, 5, 8 en 13 
van het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (EVRM),

Or. en

Amendement 9
Damien Carême
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

— gezien het wereldwijd 
Vluchtelingenpact van de Verenigde 
Naties,

Or. fr

Amendement 10
Pietro Bartolo, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Domènec Ruiz 
Devesa, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor 
Ciuhodaru, Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Petar Vitanov, 
Sylwia Spurek, Giuliano Pisapia, Bettina Vollath, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Visum 12

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de arresten van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens in 
verband met Verordening (EU) nr. 
604/2013, met name Sharifi/Oostenrijk van 
5 december 2013 (Kamer), 
Mohammadi/Oostenrijk van 3 juli 2014 
(Kamer), Sharifi e.a./Italië en Griekenland 
van 21 oktober 2014 (Kamer), en 
Tarakhel/Zwitserland van 4 november 
2014 (Grote kamer),

– gezien de arresten van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens in 
verband met Verordening (EU) nr. 
604/2013, met name Sharifi/Oostenrijk van 
5 december 2013 (Kamer), 
Mohammadi/Oostenrijk van 3 juli 2014 
(Kamer), Sharifi e.a./Italië en Griekenland 
van 21 oktober 2014 (Kamer), en 
Tarakhel/Zwitserland van 4 november 
2014 (Grote kamer), en het arrest van het 
EHRM in de zaak M.S.S./België en 
Griekenland (Grote kamer) van 
21 november 2011, klacht nr. 30696/09, in 
verband met 
Verordening (EG) nr. 343/2003 van 18 
februari 2003 (Dublin II),

Or. en

Amendement 11
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Visum 12
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de arresten van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens in 
verband met Verordening (EU) nr. 
604/2013, met name Sharifi/Oostenrijk van 
5 december 2013 (Kamer), 
Mohammadi/Oostenrijk van 3 juli 2014 
(Kamer), Sharifi e.a./Italië en Griekenland 
van 21 oktober 2014 (Kamer), en 
Tarakhel/Zwitserland van 4 november 
2014 (Grote kamer),

– gezien de arresten van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens in 
verband met Verordening (EU) nr. 
604/2013, met name Sharifi/Oostenrijk van 
5 december 2013 (Kamer), 
Mohammadi/Oostenrijk van 3 juli 2014 
(Kamer), Sharifi e.a./Italië en Griekenland 
van 21 oktober 2014 (Kamer), 
Tarakhel/Zwitserland van 4 november 
2014 (Grote kamer), en M.S.S./België en 
Griekenland van 21 november 2011 
(Grote kamer) in verband met 
Verordening (EG) nr. 343/2003,

Or. en

Amendement 12
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Visum 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van het 
Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken van juni 2020, met als titel 
“Annual Report on the Situation of 
Asylum in the European Union” 
(Jaarverslag over de asielsituatie in de 
Europese Unie),

Or. en

Amendement 13
Pietro Bartolo, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Tudor Ciuhodaru, Caterina Chinnici, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël 
Glucksmann, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Visum 27 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resolutie van het 
Europees Parlement van 12 april 2016 
over de situatie in het Middellandse 
Zeegebied en de noodzaak van een 
holistische EU-aanpak van migratie 
(2015/2095(INI)),

Or. en

Amendement 14
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Caterina Chinnici, 
Javier Moreno Sánchez, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Elena 
Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Visum 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het arrest van het Europees 
Hof van Justitie van 2 april 2020 in de 
gevoegde zaken C-715/17, C-718/17 en C-
719/17 Commissie/Polen, Hongarije en 
Tsjechië,

Or. en

Amendement 15
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Visum 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Australische 
migratiemodel,

Or. en



AM\1209544NL.docx 9/151 PE654.089v01-00

NL

Amendement 16
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A. overwegende dat de 
tenuitvoerlegging van de 
Dublinverordening nauw samenhangt met 
de toepassing van andere dossiers in het 
Europees asiel- en migratiebeleid; 
overwegende dat deze onderdelen van de 
wetgeving en van het beleid van invloed 
zijn op de doeltreffendheid van de 
Dublinverordening en daarom moeten 
worden meegenomen in de evaluatie 
ervan;

Or. en

Amendement 17
Fabienne Keller, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Jan-
Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in de periode 
2015-2016 in de Europese Unie 2,5 
miljoen mensen een asielverzoek hebben 
ingediend, een verviervoudiging ten 
opzicht van 2012-2013;

A. overwegende dat in 2015 door 
1 393 920 asielzoekers en in 2016 door 
1 292 740 asielzoekers een verzoek om 
internationale bescherming in de EU+ is 
ingediend, een verviervoudiging ten 
opzichte van 2012 (373 375) en 2013 
(464 515); overwegende dat het aantal 
verzoeken om internationale bescherming 
in de EU+ opnieuw gestegen is in 2018 
(665 920) en 2019 (738 425); 
overwegende dat ongeveer 17 700 niet-
begeleide minderjarigen in 2019 een 
verzoek om internationale bescherming 
hebben ingediend; overwegende dat 86 % 
hiervan jongens waren en 90 % in de 
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leeftijd 14-18 jaar;

Or. en

Amendement 18
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in de periode 
2015-2016 in de Europese Unie 2,5 
miljoen mensen een asielverzoek hebben 
ingediend, een verviervoudiging ten 
opzicht van 2012-2013;

A. overwegende dat in 2015 1 393 920 
asielzoekers een verzoek om 
internationale bescherming in de EU+ 
hebben ingediend; overwegende dat in 
2016 1 292 740 asielzoekers een verzoek 
om internationale bescherming in de EU+ 
hebben ingediend; overwegende dat in 
2017 735 005 asielzoekers een verzoek om 
internationale bescherming in de EU+ 
hebben ingediend; overwegende dat in 
2018 665 920 asielzoekers een verzoek om 
internationale bescherming in de EU+ 
hebben ingediend; overwegende dat in 
2019 738 425 asielzoekers een verzoek om 
internationale bescherming in de EU+ 
hebben ingediend;

Or. en

Amendement 19
Damien Carême

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in de periode 
2015-2016 in de Europese Unie 2,5 
miljoen mensen een asielverzoek hebben 
ingediend, een verviervoudiging ten 
opzicht van 2012-2013;

A. overwegende dat in 2019 in de 
Europese Unie 676 300 mensen, hetgeen 
overeenkomt met 0,13 % van de totale 
EU-bevolking, een asielverzoek hebben 
ingediend, een stijging van 1,2 % ten 
opzichte van 2018 en een daling van 
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420 % ten opzichte van 2015;

Or. fr

Amendement 20
Pietro Bartolo, Javier Moreno Sánchez, Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, 
Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Caterina Chinnici, Isabel 
Santos, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in de periode 
2015-2016 in de Europese Unie 2,5 
miljoen mensen een asielverzoek hebben 
ingediend, een verviervoudiging ten 
opzicht van 2012-2013;

A. overwegende dat in 2019 714 200 
asielverzoeken werden ingediend in de 
EU;

Or. en

Amendement 21
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de toename van 
het aantal Dublinprocedures in de periode 
2016-2017 in vergelijking met 2014 
overduidelijk verband houdt met het 
aantal migranten dat tijdens de crisis in 
Europa is aangekomen en inmiddels naar 
hun land van bestemming is vertrokken, 
met aanzienlijke administratieve lasten 
voor sommige lidstaten tot gevolg; 
overwegende dat dit niet alleen het gevolg 
is van de opzet van het Dublinsysteem, 
maar vooral van de verschillen in 
integratie- en sociaal beleid tussen de 
lidstaten;
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Or. pl

Amendement 22
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat volgens een 
recent, door Europol gepubliceerd 
onderzoek het aantal bewegingen van 
irreguliere migranten naar verwachting 
zal stijgen, waardoor de externe grenzen 
van de EU nog meer onder druk komen te 
staan;

Or. en

Amendement 23
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat begin 2020 in de 
EU+ ongeveer 855 000 asielverzoeken 
nog in behandeling waren;

Or. en

Amendement 24
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, David Lega

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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A bis. overwegende dat kinderen 
nagenoeg de helft uitmaken van de in de 
EU ingediende asielverzoeken;

Or. en

Amendement 25
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat er in 2019 
145 000 besluiten inzake Dublinverzoeken 
werden afgegeven;

Or. en

Amendement 26
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat een belangrijke 
nieuwe trend die zich de laatste jaren 
aftekent een stijging is van het aantal 
verzoeken dat wordt ingediend door 
onderdanen van derde landen die zonder 
visum of met een visum voor een kort 
verblijf reizen om de Schengenruimte 
binnen te komen; overwegende dat het 
aantal verzoeken ingediend door 
onderdanen van derde landen die zonder 
visum reisden in 2019 een kwart van alle 
verzoeken uitmaakte; overwegende dat de 
graad van bescherming van deze 
onderdanen van derde landen vaak laag is 
terwijl het aantal verzoeken hoog is; 
overwegende dat een visumvrijstelling of 
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een visum voor een kort verblijf voor 
onderdanen van derde landen die voor 
internationale bescherming in 
aanmerking komen ook een reguliere en 
veilige manier vormt om de EU binnen te 
komen;

Or. en

Amendement 27
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat de 
belangrijkste landen van herkomst van 
asielzoekers in de EU+ de jongste jaren 
Syrië, Afghanistan en Irak waren, landen 
die door burgeroorlog, geweld en 
conflicten worden verscheurd; 
overwegende dat in 2019 een kwart van 
alle verzoeken om internationale 
bescherming in de EU+ afkomstig was 
van mensen uit drie landen van herkomst, 
namelijk Syrië, Afghanistan en 
Venezuela;

Or. en

Amendement 28
Damien Carême

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat slechts één derde 
van de lidstaten onderdak biedt aan 90 % 
van de asielzoekers;

B. overwegende dat ingevolge de 
uitvoering van artikel 13, dat bepaalt dat 
de verantwoordelijkheid voor de 
behandeling van een asielverzoek bij de 
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lidstaat van eerste binnenkomst berust, de 
verantwoordelijkheden onevenwichtig 
over de EU-lidstaten zijn verdeeld; 
overwegende dat één derde van de lidstaten 
onderdak biedt aan 90 % van de 
asielzoekers; overwegende dat in sommige 
lidstaten het aantal overgedragen en 
ontvangen asielzoekers nagenoeg gelijk is, 
waardoor het herverdelende effect van de 
Dublinoverdrachten in de praktijk zeer 
beperkt blijft;

Or. fr

Amendement 29
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat slechts één derde 
van de lidstaten onderdak biedt aan 90 % 
van de asielzoekers;

B. overwegende dat door het 
ontbreken van een automatisch en 
verplicht herverdelingsmechanisme in de 
EU voor personen die om internationale 
bescherming verzoeken, slechts één derde 
van de lidstaten onderdak heeft geboden 
aan 90 % van de asielzoekers;

Or. it

Amendement 30
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat slechts één derde 
van de lidstaten onderdak biedt aan 90 % 
van de asielzoekers;

B. overwegende dat tussen 2008 en 
2017 slechts één derde van de lidstaten 
onderdak heeft geboden aan 90 % van de 
asielzoekers;
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Or. en

Amendement 31
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat slechts één derde 
van de lidstaten onderdak biedt aan 90 % 
van de asielzoekers;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 32
Pietro Bartolo, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Domènec Ruiz 
Devesa, Juan Fernando López Aguilar, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Caterina 
Chinnici, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de criteria op 
basis waarvan de verantwoordelijkheid 
van een lidstaat voor een asielverzoek 
wordt vastgesteld, in rangorde, de eenheid 
van het gezin, de afgifte van 
verblijfsvergunningen of visa, irreguliere 
binnenkomst of verblijf, en binnenkomst 
met visavrijstelling zijn; overwegende dat, 
wanneer geen enkele van deze redenen 
van toepassing is, de lidstaat waar een 
asielverzoek het eerst werd ingediend de 
verantwoordelijke lidstaat wordt uit 
hoofde van artikel 3, lid 2;

Or. en
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Amendement 33
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat verschillende 
lidstaten van “eerste binnenkomst” in het 
Middellandse Zeegebied, Griekenland, 
Italië, Malta, Cyprus en Spanje, een groot 
deel van de eerste verzoeken hebben 
ontvangen, met name tijdens de crisis van 
2015-16; overwegende dat op de landen 
van eerste binnenkomst een zware last 
rust om te bepalen welke lidstaat volgens 
de Dublinverordening verantwoordelijk is 
voor de behandeling van een verzoek om 
internationale bescherming;

Or. en

Amendement 34
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de 
Dublinverordening uitgaat van de 
basisveronderstelling dat asielzoekers 
gelijke rechten krijgen in alle lidstaten en 
dat elk verzoek eerlijk wordt onderzocht, 
eender waar dit in de EU werd ingediend; 
overwegende dat dit in de EU verre van 
waar is;

Or. en

Amendement 35
Nadine Morano
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Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat op EU-niveau het 
merendeel van de asielverzoeken 
ongegrond is en wordt afgewezen bij 
definitieve rechterlijke uitspraak1 bis 
binnen het rechtsstatelijke kader;
_________________
1 bis Bron: Eurostat, Beslissingen over 
asielaanvragen in de EU in 2019, 27 april 
2020.

Or. fr

Amendement 36
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat sommige 
lidstaten, zoals Italië en Griekenland, 
ernstige gevolgen ondervonden hebben 
van onevenredig grote migratiestromen;

Or. en

Amendement 37
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat Duitsland in 2018 
het grootste aantal asielverzoeken 
registreerde (184 180 verzoeken, ofwel 
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28 % van het totaal), gevolgd door 
Frankrijk (120 425 verzoeken, ofwel 
19 %), Griekenland (66 695 verzoeken, 
ofwel 11 %), Italië (59 950 verzoeken, 
ofwel 10 %) en Spanje (52 700 verzoeken, 
ofwel 9 %);

Or. en

Amendement 38
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat er in de 
lidstaten aanzienlijke verschillen zijn in 
de analyses van wat precies een veilig 
land van herkomst is;

Or. en

Amendement 39
Damien Carême

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de termijnen van 
de Dublinprocedures voor de meeste 
asielverzoeken niet worden nageleefd en 
dat de overdrachten niet worden 
uitgevoerd;

C. overwegende dat de bepalingen 
inzake de rangorde van criteria en de 
termijnen van de Dublinprocedures voor de 
meeste asielverzoeken niet correct worden 
toegepast en dat de overdrachten niet 
worden uitgevoerd; overwegende dat die 
tekortkomingen in omstandigheden 
waarbij kinderen en gezinnen zijn 
betrokken, bijzonder schadelijk zijn voor 
het belang van het kind en het recht van 
asielzoekers op gezinshereniging;
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Or. fr

Amendement 40
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de termijnen van 
de Dublinprocedures voor de meeste 
asielverzoeken niet worden nageleefd en 
dat de overdrachten niet worden 
uitgevoerd;

C. overwegende dat de hiërarchische 
criteria van de Dublinprocedures voor de 
meeste asielverzoeken niet worden 
gehanteerd, dat de termijnen niet worden 
nageleefd en dat de overdrachten niet 
worden uitgevoerd;

Or. en

Amendement 41
Pietro Bartolo, Juan Fernando López Aguilar, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Caterina 
Chinnici, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Dietmar Köster, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz 
Devesa, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de termijnen van 
de Dublinprocedures voor de meeste 
asielverzoeken niet worden nageleefd en 
dat de overdrachten niet worden 
uitgevoerd;

C. overwegende dat de reeks 
hiërarchische criteria en de termijnen van 
de Dublinprocedures voor de meeste 
asielverzoeken niet worden nageleefd en 
dat de overdrachten niet worden 
uitgevoerd;

Or. en

Amendement 42
Damien Carême

Ontwerpresolutie
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Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat uit de gegevens 
betreffende de tenuitvoerlegging van de 
Dublinverordening een systematisch 
onvermogen blijkt om de 
gezinsbepalingen en het beginsel dat het 
belang van het kind primeert correct toe te 
passen, met onnodige en onredelijke 
overdrachtsprocedures tot gevolg; 
overwegende dat de effectieve uitvoering 
van de artikelen 16 en 17 van de 
verordening ervoor kan zorgen dat het 
recht van asielzoekers op een gezinsleven 
en op eenheid van het gezin wordt 
geëerbiedigd;

Or. fr

Amendement 43
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, 
Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Dietmar Köster, Javier Moreno Sánchez, 
Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Elena Yoncheva, Raphaël 
Glucksmann, Juan Fernando López Aguilar, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat studies over de 
tenuitvoerlegging van de Dublin III-
verordening een stelselmatige 
veronachtzaming van de bepalingen in 
verband met het gezin en een onjuiste 
toepassing van het beginsel inzake de 
prioritaire belangen van het kind aan het 
licht brengen, die hebben geleid tot 
onnodige en onredelijke 
overdrachtsprocedures;

Or. en
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Amendement 44
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat studies over de 
tenuitvoerlegging van de Dublin III-
verordening een routinematige 
veronachtzaming van de bepalingen in 
verband met het gezin en een onjuiste 
toepassing van het beginsel inzake de 
prioritaire belangen van het kind aan het 
licht brengen, die hebben geleid tot 
onnodige en onredelijke 
overdrachtsprocedures;

Or. en

Amendement 45
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat de bepalingen 
inzake afhankelijke personen (artikel 16) 
en de discretionaire bepalingen (artikel 
17) op grote schaal zouden kunnen 
worden gebruikt om de eenheid van het 
gezin te ondersteunen;

Or. en

Amendement 46
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
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Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat de bepalingen 
inzake afhankelijke personen (artikel 16) 
en de discretionaire bepalingen (artikel 
17) op grote schaal zouden kunnen 
worden gebruikt om de eenheid van het 
gezin te ondersteunen;

Or. en

Amendement 47
Damien Carême

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat door de lidstaten 
maar heel weinig gebruik is gemaakt van 
de in de verordening opgenomen 
humanitaire en discretionaire bepalingen;

Or. fr

Amendement 48
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat de 
lidstaten onevenredig gebruikmaken van 
het criterium van het land van eerste 
irreguliere binnenkomst zodat de grootste 
verantwoordelijkheid terechtkomt bij de 
lidstaten die in de frontlinie liggen;
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Or. en

Amendement 49
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat de 
bepaling inzake preventieve maatregelen 
van de Dublin III-verordening (artikel 33) 
nog nooit gebruikt is;

Or. en

Amendement 50
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quinquies. overwegende dat er zelden 
gebruik is gemaakt van de humanitaire en 
discretionaire bepalingen; overwegende 
dat deze bepalingen redelijke oplossingen 
bieden voor herplaatsingen, ook na 
ontscheping;

Or. en

Amendement 51
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Overweging C quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C quinquies. overwegende dat de 
bepaling inzake preventieve maatregelen 
van de Dublin III-verordening (artikel 33) 
nog nooit gebruikt is;

Or. en

Amendement 52
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging C sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C sexies. overwegende dat in de 
context van de tenuitvoerlegging van de 
Dublin III-verordening dwang door 
binnenlandse autoriteiten moet worden 
vermeden; overwegende dat de eliminatie 
van dwang, hetzij om een overdracht te 
bewerkstellingen hetzij in verband met 
bewaring, het menselijk leed sterk zou 
verminderen en de financiële en 
operationele kosten van overdrachten 
aanzienlijk zou beperken;

Or. en

Amendement 53
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Overweging C sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C sexies. overwegende dat er zelden 
gebruik is gemaakt van de humanitaire en 
discretionaire bepalingen die redelijke 
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oplossingen bieden voor herplaatsingen, 
ook na ontscheping;

Or. en

Amendement 54
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging C septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C septies. overwegende dat 
administratieve regelingen tussen 
Duitsland en verschillende lidstaten 
juridische punten van zorg wekken, onder 
meer inzake de ontzegging van 
procedurele waarborgen die uit hoofde 
van de Dublinverordening zijn vastgelegd, 
toegang tot de asielprocedure na 
overdracht en eerbiediging van de 
mensenrechten; overwegende dat de 
informele regeling waarbij in het kader 
van de Dublinverordening 
gezinsoverdrachten van Griekenland naar 
Duitsland gedurende een bepaalde 
periode werden beperkt tot 70 personen 
per maand groot menselijk leed heeft 
veroorzaakt doordat de gezinshereniging 
vertraging opliep;

Or. en

Amendement 55
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Overweging C septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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C septies. overwegende dat de 
tenuitvoerlegging van de Dublin III-
verordening niet in een doeltreffende 
behandeling voorziet van secundaire 
bewegingen die grotendeels toe te 
schrijven zijn aan sociale banden van 
asielzoekers met specifieke landen, 
overwegingen inzake bescherming, 
gezondheidsredenen en structurele 
tekortkomingen in de asielstelsels waar 
het verzoek wordt ingediend;

Or. en

Amendement 56
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Overweging C octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C octies. overwegende dat artikel 28 
van de Dublinverordening bewaring 
toestaat als uitzonderlijke maatregel “om 
overdrachtsprocedures [...] veilig te 
stellen”, wanneer er een “significant 
risico op onderduiken” van de verzoeker 
bestaat; overwegende dat deze 
omschrijving onduidelijk blijft en dat de 
interpretatie ervan van de ene lidstaat tot 
de andere varieert;

Or. en

Amendement 57
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging C octies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C octies. overwegende dat het schort 
aan de naleving van de procedurele 
waarborgen en vrijwaringen voor 
asielzoekers, met name voor kinderen; 
overwegende dat er niet stelselmatig en 
niet consistent toereikende informatie 
wordt verstrekt;

Or. en

Amendement 58
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging C nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C nonies. overwegende dat de lengte 
van de procedures en het ontbreken van 
voorspelbare resultaten, in combinatie 
met slechte opvangomstandigheden en 
sociale onzekerheid gevolgen hebben voor 
het welzijn van de asielzoekers die in veel 
gevallen in eigen land en/of op weg naar 
de EU traumatische ervaringen hebben 
meegemaakt;

Or. en

Amendement 59
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Overweging C nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C nonies. overwegende dat de 
toepassing van bewaring en gedwongen 
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overdrachten vragen oproept betreffende 
de eerbiediging van het recht van 
asielzoekers op vrijheid, waardigheid en 
lichamelijke integriteit;

Or. en

Amendement 60
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er aanzienlijke 
tekortkomingen zijn bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening, 
onder meer tijdens de COVID-19-crisis, 
hetgeen heeft geleid tot aantasting van het 
recht op internationale bescherming en tot 
schendingen van de grondrechten;

D. overwegende dat er aanzienlijke 
tekortkomingen zijn bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening, 
onder meer tijdens de COVID-19-crisis, 
hetgeen heeft geleid tot aantasting van het 
recht op internationale bescherming en tot 
schendingen van de grondrechten; 
overwegende dat sommige 
tekortkomingen eigen zijn aan het 
ontwerp van de Dublinverordening en niet 
kunnen worden hersteld door 
tenuitvoerlegging alleen;

Or. en

Amendement 61
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er aanzienlijke 
tekortkomingen zijn bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening, 
onder meer tijdens de COVID-19-crisis, 
hetgeen heeft geleid tot aantasting van het 
recht op internationale bescherming en tot 
schendingen van de grondrechten;

D. overwegende dat de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
een grote mislukking is gebleken omdat 
zij regels bevat die ongeschikt zijn om het 
hoofd te bieden aan periodes met grote 
instroom, waardoor een systeem is 
ontstaan waarbij de verantwoordelijkheid 
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en de immense kosten bij enkele lidstaten 
zijn terechtgekomen, en heeft geleid tot 
een ernstige aantasting van het recht op 
internationale bescherming en tot 
schendingen van de grondrechten;

Or. it

Amendement 62
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat sommige 
tekortkomingen eigen zijn aan het 
ontwerp van de Dublinverordening en niet 
kunnen worden hersteld door betere 
tenuitvoerlegging alleen;

Or. en

Amendement 63
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er aanzienlijke 
tekortkomingen zijn bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening, 
onder meer tijdens de COVID-19-crisis, 
hetgeen heeft geleid tot aantasting van het 
recht op internationale bescherming en tot 
schendingen van de grondrechten;

D. overwegende dat er aanzienlijke 
tekortkomingen zijn geweest bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
tijdens de migratiecrisis in 2015 en tijdens 
de COVID-19-crisis, hetgeen heeft geleid 
tot aantasting van het vertrouwen tussen 
de lidstaten en het recht op internationale 
bescherming en tot schendingen van de 
grondrechten;



AM\1209544NL.docx 31/151 PE654.089v01-00

NL

Or. en

Amendement 64
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er aanzienlijke 
tekortkomingen zijn bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening, 
onder meer tijdens de COVID-19-crisis, 
hetgeen heeft geleid tot aantasting van het 
recht op internationale bescherming en 
tot schendingen van de grondrechten;

D. overwegende dat de 
tenuitvoerlegging van deze verordening is 
beïnvloed door de COVID-19-crisis 
aangezien de lidstaten het hoofd moesten 
bieden aan een onvoorziene wereldwijde 
pandemie;

Or. en

Amendement 65
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat er aanzienlijke 
tekortkomingen zijn bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening, 
onder meer tijdens de COVID-19-crisis, 
hetgeen heeft geleid tot aantasting van het 
recht op internationale bescherming en 
tot schendingen van de grondrechten;

D. overwegende dat er aanzienlijke 
tekortkomingen zijn bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening, 
onder meer tijdens de COVID-19-crisis, 
hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot een 
onevenredige last voor de lidstaten van 
eerste binnenkomst;

Or. en

Amendement 66
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat tekortkomingen 
in de tenuitvoerlegging van de herschikte 
richtlijn asielprocedures (2013/32/EU), de 
herschikte opvangrichtlijn (2013/33/EU) 
en de herschikte erkenningsrichtlijn 
(2011/95/EU) gevolgen hebben gehad 
voor de tenuitvoerlegging van de 
Dublinverordening; overwegende dat de 
Europese Commissie haar 
werkzaamheden moet versterken om 
ervoor te zorgen dat de lidstaten deze 
richtlijnen naleven, onder meer met 
behulp van inbreukprocedures;

Or. en

Amendement 67
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het tijdelijke 
solidariteitsmechanisme voor opsporing 
en redding in het Middellandse Zeegebied 
dat door de Verklaring van Malta werd 
vastgesteld, en op 23 september 2019 door 
Duitsland, Frankrijk, Italië en Malta werd 
ondertekend, gedurende een periode van 
ten minste zes maanden geldig was; 
overwegende dat geen enkele andere 
lidstaat zich bij deze ad-hocovereenkomst 
heeft aangesloten;

Or. en

Amendement 68
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
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Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de Verklaring 
van Malta een mislukking was omdat de 
meeste lidstaten hun 
herplaatsingsverbintenissen niet zijn 
nagekomen;

Or. en

Amendement 69
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat een onbedoeld 
gevolg van het EU-migratiebeleid erin 
bestaat dat mensensmokkelaars invloed 
kunnen uitoefenen op de beslissing wie 
van het asielrecht kan gebruikmaken, 
zodat kwetsbare groepen niet in staat zijn 
hun rechten uit te oefenen;

Or. en

Amendement 70
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het Australische 
model tot dusver het doeltreffendste 
asielmodel is gebleken om mensenhandel 
en misbruik van asielzoekers door 
mensenhandelaars te bestrijden en om 
een einde te maken aan de tragische dood 
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van asielzoekers op zee;

Or. en

Amendement 71
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat het door gebrek 
aan informatie niet mogelijk is een 
omvattende beoordeling te maken van de 
tenuitvoerlegging van de 
Dublinverordening; overwegende dat 
statistische gegevens niet in dezelfde mate 
of volgens dezelfde frequentie door de 
lidstaten worden verstrekt; overwegende 
dat er veel informatie ontbreekt over 
redenen voor verzoeken, duur van de 
procedures, middelen, ingetrokken 
verzoeken, mislukte overdrachten, 
beroepsprocedures, processen en 
bewaring;

Or. en

Amendement 72
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat secundaire 
bewegingen grotendeels toe te schrijven 
zijn aan sociale banden van asielzoekers 
met specifieke landen, overwegingen 
inzake bescherming, gezondheidsredenen 
en structurele tekortkomingen in de 
asielstelsels waar het verzoek wordt 
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ingediend;

Or. en

Amendement 73
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging D quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quater. overwegende dat de 
toepassing van bewaring en 
dwangmaatregelen vragen oproept 
betreffende de eerbiediging van het recht 
van asielzoekers op vrijheid, waardigheid 
en lichamelijke integriteit;

Or. en

Amendement 74
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Overweging D quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quinquies. overwegende dat de directe 
en indirecte kosten voor de 
tenuitvoerlegging van de Dublin III-
verordening in 2014 volgens de Europese 
Commissie ongeveer 1 miljard EUR 
bedroegen; overwegende dat deze kosten 
door de EPRS op ongeveer 2,5-4,9 miljard 
EUR in 2018 werden geraamd;

Or. en

Amendement 75
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza
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Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

Inachtneming van het beginsel van 
solidariteit bij de behandeling van 
asielverzoeken

Inachtneming van het beginsel van 
solidariteit in het gemeenschappelijk 
Europees asielstelsel

Or. en

Amendement 76
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

Inachtneming van het beginsel van 
solidariteit bij de behandeling van 
asielverzoeken

De behandeling van asielverzoeken

Or. pl

Amendement 77
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

Inachtneming van het beginsel van 
solidariteit bij de behandeling van 
asielverzoeken

De behandeling van asielverzoeken

Or. pl

Amendement 78
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
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Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

Inachtneming van het beginsel van 
solidariteit bij de behandeling van 
asielverzoeken

Inachtneming van het beginsel van 
solidariteit in de Dublinverordening

Or. en

Amendement 79
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. meent dat het Dublinsysteem een 
aanzienlijke last legt op een minderheid 
van staten, met name tijdens periodes van 
grote instroom; meent dat een 
solidariteitsmechanisme moet worden 
ingevoerd, dat zorgt voor een eerlijke 
verdeling van solidariteit en 
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, 
onder meer door herplaatsing van 
asielzoekers die klaarblijkelijk in 
aanmerking komen voor bescherming op 
grond van objectieve criteria;

Schrappen

Or. en

Amendement 80
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. meent dat het Dublinsysteem een 
aanzienlijke last legt op een minderheid 
van staten, met name tijdens periodes van 
grote instroom; meent dat een 
solidariteitsmechanisme moet worden 
ingevoerd, dat zorgt voor een eerlijke 
verdeling van solidariteit en 
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, 
onder meer door herplaatsing van 
asielzoekers die klaarblijkelijk in 
aanmerking komen voor bescherming op 
grond van objectieve criteria;

Schrappen

Or. pl

Amendement 81
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. meent dat het Dublinsysteem een 
aanzienlijke last legt op een minderheid 
van staten, met name tijdens periodes van 
grote instroom; meent dat een 
solidariteitsmechanisme moet worden 
ingevoerd, dat zorgt voor een eerlijke 
verdeling van solidariteit en 
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, 
onder meer door herplaatsing van 
asielzoekers die klaarblijkelijk in 
aanmerking komen voor bescherming op 
grond van objectieve criteria;

1. meent dat het Dublinsysteem een 
aanzienlijke last legt op een minderheid 
van staten, met name tijdens periodes van 
grote instroom; meent dat de regels en de 
criteria voor de toewijzing van de 
verantwoordelijkheid grondig moeten 
worden gewijzigd in die zin dat moet 
worden voorbijgegaan aan het beginsel 
van het eerste land van onrechtmatige 
binnenkomst, het begrip “gezin” moet 
worden verruimd en er andere 
aanknopingscriteria moeten worden 
toegevoegd om te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is om het verzoek om 
internationale bescherming te 
behandelen; acht het van essentieel 
belang dat een solidariteitsmechanisme 
wordt ingevoerd, dat voor alle lidstaten 
verplicht is, automatisch in werking 
treedt, zonder enige drempel, permanent 
wordt bijgewerkt en zorgt voor een eerlijke 
verdeling van solidariteit en 
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verantwoordelijkheid tussen de lidstaten op 
grond van objectieve criteria, waaronder 
het bruto binnenlands product, het 
bevolkingscijfer en de werkloosheidsgraad 
van de verschillende lidstaten; acht het 
van essentieel belang dat alle personen 
die in de Unie om internationale 
bescherming verzoeken, onmiddellijk na 
hun onrechtmatige binnenkomst in de 
Unie in de diverse EU-lidstaten worden 
herplaatst zonder enige vorm van 
voorafgaande screening; is in dit verband 
van mening dat eender welke 
voorafgaande screening niets anders doet 
dan de lidstaten van eerste binnenkomst 
met enorme kosten opzadelen en in geen 
geval een grondige, individuele 
behandeling van een verzoek om 
internationale bescherming kan 
vervangen; meent eveneens dat 
onmiddellijk een 
herverdelingsmechanisme moet worden 
ingevoerd voor iedereen die bij een 
opsporings- en reddingsoperatie wordt 
gered en om internationale bescherming 
verzoekt; is daarnaast van oordeel dat het 
Dublinsysteem altijd flexibel moet kunnen 
worden toegepast en dat in het bijzonder 
regels moeten worden vermeden die alle 
verantwoordelijkheid permanent bij één 
lidstaat leggen;

Or. it

Amendement 82
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. meent dat het Dublinsysteem een 
aanzienlijke last legt op een minderheid 
van staten, met name tijdens periodes van 
grote instroom; meent dat een 

1. meent dat het Dublinsysteem een 
aanzienlijke last legt op een minderheid 
van staten, met name tijdens periodes van 
grote instroom; meent dat het criterium 



PE654.089v01-00 40/151 AM\1209544NL.docx

NL

solidariteitsmechanisme moet worden 
ingevoerd, dat zorgt voor een eerlijke 
verdeling van solidariteit en 
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, 
onder meer door herplaatsing van 
asielzoekers die klaarblijkelijk in 
aanmerking komen voor bescherming op 
grond van objectieve criteria;

van eerste binnenkomst in de 
Dublinverordening in 2015-16 een 
ongeziene en onevenredige last heeft 
gelegd op de landen in de frontlinie op het 
gebied van de registratie en opvang van 
asielzoekers; beklemtoont dat de 
invoering van hotspots en een tijdelijk 
herplaatsingsprogramma, zoals in 2015 
voorgesteld door de Commissie, bedoeld 
was om de behandeling van asielzoekers 
bij hun binnenkomst op EU-grondgebied 
opnieuw in evenwicht te brengen, als een 
pragmatische aanpak in vergelijking met 
de strikte toepassing van de beginselen 
van de Dublinverordening; meent dat een 
solidariteitsmechanisme moet worden 
ingevoerd, dat zorgt voor een eerlijke 
verdeling van solidariteit en 
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, in 
overeenstemming met artikel 80 VWEU, 
onder meer door herplaatsing van 
asielzoekers die klaarblijkelijk in 
aanmerking komen voor bescherming op 
grond van objectieve criteria;

Or. en

Amendement 83
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. meent dat het Dublinsysteem een 
aanzienlijke last legt op een minderheid 
van staten, met name tijdens periodes van 
grote instroom; meent dat een 
solidariteitsmechanisme moet worden 
ingevoerd, dat zorgt voor een eerlijke 
verdeling van solidariteit en 
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, 
onder meer door herplaatsing van 
asielzoekers die klaarblijkelijk in 
aanmerking komen voor bescherming op 

1. stelt vast dat sommige lidstaten als 
gevolg van de enorme toestroom van 
migranten met aanzienlijke 
administratieve lasten te kampen hebben; 
erkent dat er op mondiaal niveau sprake 
is van een lastige migratiesituatie en is 
van mening dat er onmiddellijk 
maatregelen moeten worden genomen om 
deze situatie te verhelpen, samen met de 
hele internationale gemeenschap; 
herinnert er tegelijkertijd aan dat EU-
instellingen als Frontex en EASO 



AM\1209544NL.docx 41/151 PE654.089v01-00

NL

grond van objectieve criteria; specifiek zijn opgericht om de 
buitensporige lasten voor bepaalde 
lidstaten te verminderen en deze lidstaten 
te ondersteunen bij het uitvoeren van het 
asiel- en grensacquis;

Or. pl

Amendement 84
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. meent dat het Dublinsysteem een 
aanzienlijke last legt op een minderheid 
van staten, met name tijdens periodes van 
grote instroom; meent dat een 
solidariteitsmechanisme moet worden 
ingevoerd, dat zorgt voor een eerlijke 
verdeling van solidariteit en 
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, 
onder meer door herplaatsing van 
asielzoekers die klaarblijkelijk in 
aanmerking komen voor bescherming op 
grond van objectieve criteria;

1. meent dat het Dublinsysteem een 
aanzienlijke last legt op een minderheid 
van staten, vooral de lidstaten in de 
voorste linie die wegens hun geografische 
ligging altijd het land van eerste 
binnenkomst zijn, met name tijdens 
periodes van grote instroom; meent dat een 
solidariteitsmechanisme moet worden 
ingevoerd, dat zorgt voor een eerlijke 
verdeling van solidariteit en 
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, 
onder meer door herplaatsing van 
asielzoekers die klaarblijkelijk in 
aanmerking komen voor bescherming op 
grond van objectieve criteria;

Or. bg

Amendement 85
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. meent dat het Dublinsysteem een 
aanzienlijke last legt op een minderheid 
van staten, met name tijdens periodes van 

1. meent dat het Dublinsysteem een 
aanzienlijke last legt op een minderheid 
van staten, met name tijdens periodes van 
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grote instroom; meent dat een 
solidariteitsmechanisme moet worden 
ingevoerd, dat zorgt voor een eerlijke 
verdeling van solidariteit en 
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, 
onder meer door herplaatsing van 
asielzoekers die klaarblijkelijk in 
aanmerking komen voor bescherming op 
grond van objectieve criteria;

grote instroom; meent dat een 
solidariteitsmechanisme moet worden 
ingevoerd, dat ervoor zorgt dat de lidstaten 
die in de frontlinie staan meer middelen 
en capaciteit kunnen inzetten;

Or. fr

Amendement 86
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. meent dat het Dublinsysteem een 
aanzienlijke last legt op een minderheid 
van staten, met name tijdens periodes van 
grote instroom; meent dat een 
solidariteitsmechanisme moet worden 
ingevoerd, dat zorgt voor een eerlijke 
verdeling van solidariteit en 
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, 
onder meer door herplaatsing van 
asielzoekers die klaarblijkelijk in 
aanmerking komen voor bescherming op 
grond van objectieve criteria;

1. meent dat het Dublinsysteem een 
aanzienlijke last legt op een minderheid 
van staten, met name tijdens periodes van 
grote instroom; meent dat de EU de 
lidstaten moet bijstaan door te voorkomen 
dat deze last nog zwaarder wordt en wel 
door het Australische model toe te passen;

Or. en

Amendement 87
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. meent dat het Dublinsysteem een 
aanzienlijke last legt op een minderheid 

1. meent dat het Dublinsysteem een 
aanzienlijke last legt op een minderheid 
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van staten, met name tijdens periodes van 
grote instroom; meent dat een 
solidariteitsmechanisme moet worden 
ingevoerd, dat zorgt voor een eerlijke 
verdeling van solidariteit en 
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, 
onder meer door herplaatsing van 
asielzoekers die klaarblijkelijk in 
aanmerking komen voor bescherming op 
grond van objectieve criteria;

van staten, met name tijdens periodes van 
grote instroom; meent dat een 
solidariteitsmechanisme moet worden 
ingevoerd, dat zorgt voor een eerlijke 
verdeling van solidariteit en 
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, 
onder meer door herplaatsing van 
asielzoekers die klaarblijkelijk in 
aanmerking komen voor bescherming op 
grond van objectieve criteria met volledige 
eerbiediging van het grondrecht op 
veiligheid en bescherming van 
asielzoekers;

Or. en

Amendement 88
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. meent dat het Dublinsysteem een 
aanzienlijke last legt op een minderheid 
van staten, met name tijdens periodes van 
grote instroom; meent dat een 
solidariteitsmechanisme moet worden 
ingevoerd, dat zorgt voor een eerlijke 
verdeling van solidariteit en 
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, 
onder meer door herplaatsing van 
asielzoekers die klaarblijkelijk in 
aanmerking komen voor bescherming op 
grond van objectieve criteria;

1. meent dat het Dublinsysteem een 
aanzienlijke last legt op een minderheid 
van staten, met name tijdens periodes van 
grote instroom; meent dat 
solidariteitsmechanismen moeten worden 
ingevoerd, die zorgen voor een eerlijke 
verdeling van solidariteit en 
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten; 
merkt echter op dat een aanpak op basis 
van herplaatsingen van asielzoekers die 
klaarblijkelijk in aanmerking komen voor 
bescherming op grond van objectieve 
criteria voor migranten een aantrekkende 
factor zou kunnen zijn;

Or. en

Amendement 89
Tomas Tobé
namens de PPE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. meent dat het Dublinsysteem een 
aanzienlijke last legt op een minderheid 
van staten, met name tijdens periodes van 
grote instroom; meent dat een 
solidariteitsmechanisme moet worden 
ingevoerd, dat zorgt voor een eerlijke 
verdeling van solidariteit en 
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, 
onder meer door herplaatsing van 
asielzoekers die klaarblijkelijk in 
aanmerking komen voor bescherming op 
grond van objectieve criteria;

1. meent dat het Dublinsysteem een 
aanzienlijke last legt op een minderheid 
van staten, met name tijdens periodes van 
grote instroom; meent dat een soepel 
solidariteitsmechanisme moet worden 
ingevoerd, dat zorgt voor een eerlijke 
verdeling van solidariteit en 
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten 
aan de hand van verschillende vormen 
van solidariteit;

Or. en

Amendement 90
Damien Carême

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. meent dat het Dublinsysteem een 
aanzienlijke last legt op een minderheid 
van staten, met name tijdens periodes van 
grote instroom; meent dat een 
solidariteitsmechanisme moet worden 
ingevoerd, dat zorgt voor een eerlijke 
verdeling van solidariteit en 
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, 
onder meer door herplaatsing van 
asielzoekers die klaarblijkelijk in 
aanmerking komen voor bescherming op 
grond van objectieve criteria;

1. meent dat de huidige 
Dublinverordening een onevenredige 
verantwoordelijkheid legt op een 
minderheid van staten; meent dat een 
duurzaam solidariteitsmechanisme moet 
worden ingevoerd, dat zorgt voor een 
eerlijke verdeling van solidariteit en 
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, 
onder meer door een billijke toewijzing 
van asielzoekers;

Or. fr

Amendement 91
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. meent dat het Dublinsysteem een 
aanzienlijke last legt op een minderheid 
van staten, met name tijdens periodes van 
grote instroom; meent dat een 
solidariteitsmechanisme moet worden 
ingevoerd, dat zorgt voor een eerlijke 
verdeling van solidariteit en 
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, 
onder meer door herplaatsing van 
asielzoekers die klaarblijkelijk in 
aanmerking komen voor bescherming op 
grond van objectieve criteria;

1. meent dat het Dublinsysteem een 
onevenredige verantwoordelijkheid legt 
bij een minderheid van staten; meent dat de 
EU daarom eerlijker voorschriften voor 
de aanwijzing van verantwoordelijkheid 
en/of een permanent 
solidariteitsmechanisme moet invoeren, 
dat zorgt voor een eerlijke verdeling van 
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, 
onder meer door herplaatsing op grond van 
eerlijke, duidelijke en objectieve criteria;

Or. en

Amendement 92
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. meent dat het Dublinsysteem een 
aanzienlijke last legt op een minderheid 
van staten, met name tijdens periodes van 
grote instroom; meent dat een 
solidariteitsmechanisme moet worden 
ingevoerd, dat zorgt voor een eerlijke 
verdeling van solidariteit en 
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, 
onder meer door herplaatsing van 
asielzoekers die klaarblijkelijk in 
aanmerking komen voor bescherming op 
grond van objectieve criteria;

1. is van mening dat de lidstaten niet 
tot solidariteit kunnen worden 
gedwongen, maar dat solidariteit in plaats 
daarvan moet worden opgebouwd aan de 
hand van een wettelijk kader dat alle 
lidstaten kunnen ondersteunen; meent dat 
het Australische model kan dienen als 
goed voorbeeld voor een asielmodel van 
de EU;

Or. en

Amendement 93
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Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. beklemtoont dat het migratiebeleid 
van de EU een onderscheid moet maken 
tussen mensen die bescherming zoeken en 
economische migranten; merkt op dat 
slechts 38 procent van de asielzoekers in 
de EU asiel hebben gekregen om de eerste 
reden; onderstreept dat dit de bedoelingen 
van het volledige EU-asielstelsel en van 
de Dublin III-verordening ondergraaft;

Or. en

Amendement 94
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst erop dat de Dublin-
verordening, zoals die ontworpen is en 
toegepast wordt, er niet in geslaagd is de 
verantwoordelijkheid tussen de lidstaten 
eerlijk te verdelen en een snelle toegang 
tot internationale bescherming te 
garanderen;

Or. en

Amendement 95
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. stelt vast dat de herplaatsing van 
vluchtelingen niet als verplichting aan de 
lidstaten kan worden opgelegd; merkt op 
dat hiertoe geen rechtsgrond of unanieme 
instemming onder de lidstaten bestaat;

Or. pl

Amendement 96
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is het eens met het standpunt dat 
de migratiecrisis de tekortkomingen in het 
Dublinsysteem aan het licht heeft 
gebracht, en dat dit systeem onder meer 
afhankelijk is van de correcte aanmelding 
na binnenkomst van migranten die op 
illegale wijze de buitengrenzen van de EU 
overschrijden en een verzoek om 
internationale bescherming indienen; 
benadrukt tegelijkertijd dat de huidige 
verordening met name gericht is op de 
volledige uitvoering van duidelijke regels, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
verband tussen de lidstaat en de 
verzoeker, alsook met de rol van de 
lidstaat bij het door migranten oversteken 
van de grens;

Or. pl

Amendement 97
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, David Lega

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat de herplaatsing 
van kinderen, met name niet-begeleide 
kinderen, moet worden versneld en dat er 
voorrang aan moet worden gegeven om 
ervoor te zorgen dat kinderen toegang 
hebben tot onderwijs, gezondheidszorg en 
passende huisvesting; is van mening dat 
niet-begeleide kinderen passende 
beschermingsmaatregelen, zoals 
doeltreffende voogdij, moeten genieten;

Or. en

Amendement 98
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat het 
Dublinstelsel, en met name het criterium 
van het land van eerste irreguliere 
binnenkomst, een zware last legt op een 
minderheid van lidstaten;

Or. en

Amendement 99
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. dringt er bij de EU op aan een 
automatisch, permanent en verplicht 
herplaatsingsmechanisme vast te stellen 
dat de volledige eerbiediging waarborgt 
van de beginselen van solidariteit en 
billijke verdeling van de 
verantwoordelijkheid die in artikel 80 
VWEU zijn verankerd, ook voor mensen 
die op zee worden gered;

Or. en

Amendement 100
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. benadrukt dat het nemen van de 
verantwoordelijkheid voor de 
buitengrenzen van de EU van essentieel 
belang is voor de veiligheid van de EU-
burgers;

Or. pl

Amendement 101
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. benadrukt dat het 
solidariteitsbeginsel in evenwicht moet 
zijn met het 
verantwoordelijkheidsbeginsel en dat de 
hervorming van het Dublinsysteem niet 
gebaseerd mag zijn op de automatische 
herverdeling van asielzoekers in de EU, 
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aangezien dit de druk op de nationale 
asielstelsels zou verhogen en illegale 
migratie en mensenhandel en -smokkel in 
de hand zou werken; beschouwt verplichte 
herplaatsing voorts als een ondoeltreffend 
instrument;

Or. pl

Amendement 102
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quinquies. is van mening dat op 
Europees niveau een evenwichtig en 
geharmoniseerd migratiebeleid vereist is, 
onder meer op het gebied van 
asielvraagstukken, maar dat dit gebaseerd 
moet zijn op consensus en een goed 
evenwicht tussen verantwoordelijkheid en 
solidariteit, overeenkomstig de conclusies 
van de Raad van juni 2018;

Or. pl

Amendement 103
Damien Carême

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de ad-
hocovereenkomsten niet de plaats kunnen 
innemen van een geharmoniseerd en 
duurzaam beleid op Europees niveau; 
betreurt dat de hervorming van deze 
verordening in de Raad geblokkeerd is;

2. benadrukt dat de ad-
hocovereenkomsten niet de plaats kunnen 
innemen van een geharmoniseerd en 
duurzaam beleid op Europees niveau; 
betreurt dat de hervorming van deze 
verordening in de Raad geblokkeerd is, 
hoewel uit tal van documenten blijkt dat 
de Dublinverordening niet goed werkt; 
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meent dat deze blokkering kan worden 
gezien als een schending van het beginsel 
van loyale samenwerking tussen de EU-
instellingen, zoals opgenomen in 
artikel 13, lid 2, VEU, gezien ook het feit 
dat de Raad altijd naar unanimiteit heeft 
gestreefd terwijl een gekwalificeerde 
meerderheid voldoende was; wijst erop dat 
het Europees Parlement op 6 november 
2017 het verslag heeft goedgekeurd over 
het voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van de criteria en 
instrumenten om te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is voor de behandeling 
van een verzoek om internationale 
bescherming dat door een onderdaan van 
een derde land of een staatloze bij een van 
de lidstaten wordt ingediend 
(herschikking) en verzoekt de Commissie 
en de Raad dringend gehoor te geven aan 
de oproep van het Parlement om een 
duurzame, menselijke en solidaire 
verdeling van de verantwoordelijkheden 
binnen de EU, overeenkomstig 
voornoemd verslag;

Or. fr

Amendement 104
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de ad-
hocovereenkomsten niet de plaats kunnen 
innemen van een geharmoniseerd en 
duurzaam beleid op Europees niveau; 
betreurt dat de hervorming van deze 
verordening in de Raad geblokkeerd is;

2. benadrukt dat de ad-
hocovereenkomsten niet de plaats kunnen 
innemen van een geharmoniseerd en 
duurzaam beleid op Europees niveau; 
betreurt dat de hervorming van deze 
verordening in de Raad geblokkeerd is; 
betreurt ten zeerste dat de Unie nog altijd 
vastzit aan dezelfde regels die de kloof 
tussen de verschillende lidstaten mee 
hebben verdiept en totaal inefficiënt zijn 
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gebleken om grote vluchtelingenstromen 
te beheren, zoals de stroom waaraan de 
Unie in 2015-2016 het hoofd heeft moeten 
bieden; 

Or. it

Amendement 105
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de ad-
hocovereenkomsten niet de plaats kunnen 
innemen van een geharmoniseerd en 
duurzaam beleid op Europees niveau; 
betreurt dat de hervorming van deze 
verordening in de Raad geblokkeerd is;

2. benadrukt het belang van de 
totaalaanpak van migratie en mobiliteit 
die tot doel heeft een kader tot stand te 
brengen voor de externe dimensie van het 
migratie- en asielbeleid door middel van 
betere samenwerking tussen de EU en 
derde landen op het gebied van legale 
migratie en mobiliteit, het bestrijden van 
mensenhandel, het bevorderen van 
internationale bescherming, het vergroten 
van de externe dimensie van het 
asielbeleid van de EU en het verbeteren 
van de wisselwerking tussen het migratie- 
en ontwikkelingsbeleid;

Or. pl

Amendement 106
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de ad-
hocovereenkomsten niet de plaats kunnen 
innemen van een geharmoniseerd en 
duurzaam beleid op Europees niveau; 
betreurt dat de hervorming van deze 

2. merkt op dat de hervorming van 
deze verordening in de Raad geblokkeerd 
is;
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verordening in de Raad geblokkeerd is;

Or. en

Amendement 107
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de ad-
hocovereenkomsten niet de plaats kunnen 
innemen van een geharmoniseerd en 
duurzaam beleid op Europees niveau; 
betreurt dat de hervorming van deze 
verordening in de Raad geblokkeerd is;

2. merkt op dat de hervorming van 
deze verordening in de Raad geblokkeerd 
is;

Or. en

Amendement 108
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de ad-
hocovereenkomsten niet de plaats kunnen 
innemen van een geharmoniseerd en 
duurzaam beleid op Europees niveau; 
betreurt dat de hervorming van deze 
verordening in de Raad geblokkeerd is;

2. herinnert eraan dat het op 6 
november 2017 de wetgevingsresolutie 
over de Dublin IV-herschikking heeft 
aangenomen; betreurt dat de Raad geen 
standpunt over deze herschikking heeft 
ingenomen en daardoor de hervorming 
van deze verordening heeft geblokkeerd;

Or. en

Amendement 109
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
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Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de ad-
hocovereenkomsten niet de plaats kunnen 
innemen van een geharmoniseerd en 
duurzaam beleid op Europees niveau; 
betreurt dat de hervorming van deze 
verordening in de Raad geblokkeerd is;

2. benadrukt dat de ad-
hocovereenkomsten niet de plaats kunnen 
innemen van een geharmoniseerd en 
duurzaam gezamenlijk Europees 
asielstelsel; betreurt dat de hervorming van 
deze verordening in de Raad geblokkeerd 
is;

Or. en

Amendement 110
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de ad-
hocovereenkomsten niet de plaats kunnen 
innemen van een geharmoniseerd en 
duurzaam beleid op Europees niveau; 
betreurt dat de hervorming van deze 
verordening in de Raad geblokkeerd is;

2. benadrukt dat de ad-
hocovereenkomsten niet de plaats kunnen 
innemen van een geharmoniseerd en 
duurzaam beleid op Europees niveau; pleit 
voor een snelle goedkeuring van het 
nieuwe migratie- en asielpact;

Or. en

Amendement 111
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat oplossingen in het 
kader van het Europees asielstelsel een 
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passend veiligheidsniveau moeten 
waarborgen en in de eerste plaats 
gebaseerd moeten zijn op het beginsel dat 
de lidstaten verantwoordelijk zijn voor 
hun nationale asielstelsel; benadrukt 
tegelijkertijd dat het zaak is een 
veelomvattende aanpak ten aanzien van 
migratie te hanteren, onder meer waar het 
vraagstukken met betrekking tot terugkeer 
betreft;

Or. pl

Amendement 112
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. bevestigt eens te meer zijn 
volledige steun aan het standpunt dat het 
Europees Parlement heeft ingenomen 
inzake de herschikking van Dublin IV, 
waarin een stelsel wordt voorgesteld dat 
gebaseerd is op een billijke verdeling van 
de verantwoordelijkheid aan de hand van 
een permanent en automatisch 
herplaatsingsmechanisme zonder 
drempels;

Or. en

Amendement 113
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. is ingenomen met de 
herplaatsingsbesluiten van de Raad van 
2015 en 2016 die werden aangenomen als 
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een dringende solidariteitsmaatregel; is 
teleurgesteld dat de lidstaten hun 
verbintenissen inzake solidariteit en 
verdeling van de verantwoordelijkheid 
niet zijn nagekomen; betreurt dat de 
Europese Commissie geen gevolg heeft 
gegeven aan de oproep van het Europees 
Parlement in zijn resolutie van 15 mei 
2017 om de herplaatsingsmaatregelen te 
verlengen totdat de herschikking van de 
Dublinverordening was aangenomen;

Or. en

Amendement 114
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat het mechanisme voor 
crisisbeheersing van artikel 33 geen 
effectieve steun aan de lidstaten, noch een 
afdoende antwoord op de gevolgen van de 
COVID-19-crisis heeft geboden; meent 
dat een mechanisme voor crisisbeheersing 
moet worden opgezet dat gebaseerd is op 
solidariteit en beschikt over een door de 
Commissie beheerd 
financieringsinstrument, teneinde de 
continuïteit van het asielrecht in de EU 
onder de best mogelijke omstandigheden 
te waarborgen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 115
Damien Carême

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat het mechanisme voor 
crisisbeheersing van artikel 33 geen 
effectieve steun aan de lidstaten, noch een 
afdoende antwoord op de gevolgen van de 
COVID-19-crisis heeft geboden; meent 
dat een mechanisme voor crisisbeheersing 
moet worden opgezet dat gebaseerd is op 
solidariteit en beschikt over een door de 
Commissie beheerd 
financieringsinstrument, teneinde de 
continuïteit van het asielrecht in de EU 
onder de best mogelijke omstandigheden 
te waarborgen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 116
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat het mechanisme voor 
crisisbeheersing van artikel 33 geen 
effectieve steun aan de lidstaten, noch een 
afdoende antwoord op de gevolgen van de 
COVID-19-crisis heeft geboden; meent dat 
een mechanisme voor crisisbeheersing 
moet worden opgezet dat gebaseerd is op 
solidariteit en beschikt over een door de 
Commissie beheerd 
financieringsinstrument, teneinde de 
continuïteit van het asielrecht in de EU 
onder de best mogelijke omstandigheden 
te waarborgen;

3. merkt op dat het mechanisme voor 
crisisbeheersing van artikel 33 tijdens de 
crisis in 2015 geen effectieve steun aan de 
lidstaten, noch een afdoende antwoord op 
de gevolgen van de COVID-19-crisis heeft 
geboden;

Or. en

Amendement 117
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
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Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat het mechanisme voor 
crisisbeheersing van artikel 33 geen 
effectieve steun aan de lidstaten, noch een 
afdoende antwoord op de gevolgen van de 
COVID-19-crisis heeft geboden; meent dat 
een mechanisme voor crisisbeheersing 
moet worden opgezet dat gebaseerd is op 
solidariteit en beschikt over een door de 
Commissie beheerd 
financieringsinstrument, teneinde de 
continuïteit van het asielrecht in de EU 
onder de best mogelijke omstandigheden 
te waarborgen;

3. merkt op dat het mechanisme voor 
vroegtijdige waarschuwing, paraatheid en 
crisisbeheersing van artikel 33 tot dusver 
nog niet is toegepast; meent dat in de EU 
een mechanisme moet worden opgezet dat 
gebaseerd is op solidariteit, teneinde de 
continuïteit van het asielrecht in de EU te 
waarborgen, de instroom niet te 
belemmeren en de verantwoordelijkheid 
niet af te schuiven; beklemtoont dat de 
bescherming van de grondrechten van 
asielzoekers altijd centraal moet staan in 
dit mechanisme; merkt ook op dat er nog 
geen beroep is gedaan op de bepalingen 
die zijn vastgesteld in de richtlijn tijdelijke 
bescherming;

Or. en

Amendement 118
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat het mechanisme voor 
crisisbeheersing van artikel 33 geen 
effectieve steun aan de lidstaten, noch een 
afdoende antwoord op de gevolgen van de 
COVID-19-crisis heeft geboden; meent dat 
een mechanisme voor crisisbeheersing 
moet worden opgezet dat gebaseerd is op 
solidariteit en beschikt over een door de 
Commissie beheerd 
financieringsinstrument, teneinde de 

3. merkt op dat het mechanisme voor 
crisisbeheersing van artikel 33 geen 
effectieve steun aan de lidstaten, noch een 
afdoende antwoord op de gevolgen van de 
COVID-19-crisis heeft geboden; merkt op 
dat artikel 33 nog nooit is toegepast, zelfs 
niet tijdens de migratiecrisis in 2015-16; 
meent dat een mechanisme voor 
crisisbeheersing moet worden opgezet dat 
gebaseerd is op solidariteit en beschikt 



AM\1209544NL.docx 59/151 PE654.089v01-00

NL

continuïteit van het asielrecht in de EU 
onder de best mogelijke omstandigheden te 
waarborgen;

over een door de Commissie beheerd 
financieringsinstrument, teneinde de 
continuïteit van het asielrecht in de EU 
onder de best mogelijke omstandigheden te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 119
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat het mechanisme voor 
crisisbeheersing van artikel 33 geen 
effectieve steun aan de lidstaten, noch een 
afdoende antwoord op de gevolgen van de 
COVID-19-crisis heeft geboden; meent 
dat een mechanisme voor crisisbeheersing 
moet worden opgezet dat gebaseerd is op 
solidariteit en beschikt over een door de 
Commissie beheerd 
financieringsinstrument, teneinde de 
continuïteit van het asielrecht in de EU 
onder de best mogelijke omstandigheden 
te waarborgen;

3. merkt op dat het mechanisme voor 
vroegtijdige waarschuwing, paraatheid en 
crisisbeheersing van artikel 33 tot dusver 
nog niet is toegepast; merkt ook op dat er 
nog nooit een beroep is gedaan op de 
bepalingen, vastgesteld in de richtlijn 
tijdelijke bescherming, die bedoeld waren 
voor de behandeling van een massale 
instroom van mensen die internationale 
bescherming behoeven;

Or. en

Amendement 120
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat het mechanisme voor 
crisisbeheersing van artikel 33 geen 
effectieve steun aan de lidstaten, noch een 
afdoende antwoord op de gevolgen van de 
COVID-19-crisis heeft geboden; meent dat 

3. merkt op dat het mechanisme voor 
crisisbeheersing van artikel 33 geen 
effectieve steun aan de lidstaten, noch een 
afdoende antwoord op de gevolgen van de 
COVID-19-crisis heeft geboden; 
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een mechanisme voor crisisbeheersing 
moet worden opgezet dat gebaseerd is op 
solidariteit en beschikt over een door de 
Commissie beheerd 
financieringsinstrument, teneinde de 
continuïteit van het asielrecht in de EU 
onder de best mogelijke omstandigheden 
te waarborgen;

beklemtoont dat de lidstaten niet tot 
solidariteit gedwongen kunnen worden, 
maar dat solidariteit in plaats daarvan 
moet worden opgebouwd aan de hand van 
een wettelijk kader dat alle lidstaten 
kunnen ondersteunen;

Or. en

Amendement 121
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat het mechanisme voor 
crisisbeheersing van artikel 33 geen 
effectieve steun aan de lidstaten, noch een 
afdoende antwoord op de gevolgen van de 
COVID-19-crisis heeft geboden; meent dat 
een mechanisme voor crisisbeheersing 
moet worden opgezet dat gebaseerd is op 
solidariteit en beschikt over een door de 
Commissie beheerd 
financieringsinstrument, teneinde de 
continuïteit van het asielrecht in de EU 
onder de best mogelijke omstandigheden 
te waarborgen;

3. merkt op dat het mechanisme voor 
crisisbeheersing van artikel 33 geen 
effectieve steun aan de lidstaten, noch een 
afdoende antwoord op de gevolgen van de 
COVID-19-crisis heeft geboden; meent dat 
een mechanisme voor crisisbeheersing 
moet worden opgezet dat gebaseerd is op 
solidariteit en beschikt over een 
financieringsinstrument, teneinde 
noodsituaties in lidstaten van eerste 
binnenkomst te voorkomen en, indien 
mogelijk, de continuïteit van het asielrecht 
in de EU te waarborgen;

Or. en

Amendement 122
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat het mechanisme voor 
crisisbeheersing van artikel 33 geen 

3. merkt op dat het mechanisme voor 
crisisbeheersing van artikel 33 geen 
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effectieve steun aan de lidstaten, noch een 
afdoende antwoord op de gevolgen van de 
COVID-19-crisis heeft geboden; meent dat 
een mechanisme voor crisisbeheersing 
moet worden opgezet dat gebaseerd is op 
solidariteit en beschikt over een door de 
Commissie beheerd 
financieringsinstrument, teneinde de 
continuïteit van het asielrecht in de EU 
onder de best mogelijke omstandigheden te 
waarborgen;

effectieve steun aan de lidstaten, noch een 
afdoende antwoord op de gevolgen van de 
COVID-19-crisis heeft geboden; meent dat 
een mechanisme voor crisisbeheersing 
moet worden opgezet dat gebaseerd is op 
solidariteit en beschikt over een door de 
Commissie beheerd 
financieringsinstrument, teneinde de 
continuïteit van het asielbeheer in de EU 
onder de best mogelijke omstandigheden te 
waarborgen;

Or. fr

Amendement 123
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst op het feit dat de aanpak van 
herplaatsingen in de periode 2015-2017 
volgens een verslag van de Europese 
Rekenkamer een kostbare en 
ondoeltreffende oplossing is gebleken; 
benadrukt dat de verplichte verdeling van 
migranten over de lidstaten als onderdeel 
van het migratiebeleid van de EU niet de 
juiste oplossing is, en dat het 
crisisherplaatsingsmechanisme de 
migratiedruk alleen maar doet toenemen 
en migranten alleen maar aanspoort om 
op illegale wijze naar de EU te reizen met 
behulp van mensensmokkelaars waardoor 
zij veelal slachtoffer worden van 
mensenhandel, en vraagt in dit kader 
aandacht voor de risico’s voor de 
gezondheid en het leven van personen;

Or. pl

Amendement 124
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
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Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat een dergelijk 
mechanisme de deelname moet mogelijk 
maken van maatschappelijke organisaties 
die professionele bijstand verlenen aan 
mensen die tijdens de beoordeling van 
hun asielverzoek internationale 
bescherming, met name van juridische 
aard, nodig hebben;

Or. en

Amendement 125
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten om slechts bij 
uitzondering gebruik te maken van de 
discretionaire bepalingen van artikel 17, 
bijvoorbeeld voor de hervestiging van 
asielzoekers uit de Griekse hotspots die 
momenteel extreem belast zijn en om te 
zorgen voor behoorlijke 
opvangvoorzieningen;

4. herinnert eraan dat de lidstaten de 
mogelijkheid hebben om bij uitzondering 
gebruik te maken van de discretionaire 
bepalingen van artikel 17, bijvoorbeeld 
voor de hervestiging van asielzoekers uit 
de Griekse hotspots die momenteel 
extreem belast zijn en om te zorgen voor 
behoorlijke opvangvoorzieningen; 
benadrukt echter dat de discretionaire 
bepaling moet worden beschouwd als 
bepaling op basis waarvan in 
uitzonderlijke omstandigheden 
maatregelen kunnen worden genomen ten 
behoeve van mensen die daadwerkelijk 
steun nodig hebben, en niet mag worden 
gebruikt om situaties te omzeilen waarin 
er binnen de EU geen overeenstemming 
bestaat omtrent de herplaatsing van 
migranten; herinnert eraan dat in de 
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Dublin III-verordening is bepaald dat de 
opvang van asielzoekers uit hoofde van 
deze bepaling op vrijwillige basis 
plaatsvindt;

Or. pl

Amendement 126
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten om slechts bij 
uitzondering gebruik te maken van de 
discretionaire bepalingen van artikel 17, 
bijvoorbeeld voor de hervestiging van 
asielzoekers uit de Griekse hotspots die 
momenteel extreem belast zijn en om te 
zorgen voor behoorlijke 
opvangvoorzieningen;

4. onderstreept dat de discretionaire 
bepalingen van artikel 17 aan de hand 
waarvan een lidstaat kan besluiten om de 
verantwoordelijkheid voor een 
asielverzoek op zich te nemen, spaarzaam 
en door slechts enkele lidstaten worden 
toegepast; merkt op dat Duitsland, 
Nederland en Frankrijk in 2018 de meeste 
van deze gevallen voor hun rekening 
hebben genomen; verzoekt de lidstaten om 
slechts bij uitzondering gebruik te maken 
van de discretionaire bepalingen van artikel 
17, bijvoorbeeld voor de hervestiging van 
asielzoekers uit de Griekse hotspots die 
momenteel extreem belast zijn en om te 
zorgen voor behoorlijke 
opvangvoorzieningen;

Or. en

Amendement 127
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten om slechts bij 4. verzoekt de lidstaten om slechts bij 
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uitzondering gebruik te maken van de 
discretionaire bepalingen van artikel 17, 
bijvoorbeeld voor de hervestiging van 
asielzoekers uit de Griekse hotspots die 
momenteel extreem belast zijn en om te 
zorgen voor behoorlijke 
opvangvoorzieningen;

uitzondering gebruik te maken van de 
discretionaire bepalingen van artikel 17, 
bijvoorbeeld voor de hervestiging van 
asielzoekers uit de Griekse hotspots of op 
het eiland Lampedusa die momenteel 
extreem belast zijn en om te zorgen voor 
behoorlijke opvangvoorzieningen; neemt 
kennis van de vreedzame protesten en uit 
zijn solidariteit met de inwoners van 
enkele Griekse en Italiaanse eilanden die 
momenteel te maken krijgen met een 
massale toestroom van migranten;

Or. en

Amendement 128
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten om slechts bij 
uitzondering gebruik te maken van de 
discretionaire bepalingen van artikel 17, 
bijvoorbeeld voor de hervestiging van 
asielzoekers uit de Griekse hotspots die 
momenteel extreem belast zijn en om te 
zorgen voor behoorlijke 
opvangvoorzieningen;

4. verzoekt de lidstaten om slechts bij 
uitzondering gebruik te maken van de 
discretionaire bepalingen van artikel 17;

Or. fr

Amendement 129
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten om slechts bij 
uitzondering gebruik te maken van de 
discretionaire bepalingen van artikel 17, 

4. verzoekt de lidstaten om slechts bij 
uitzondering gebruik te maken van de 
discretionaire bepalingen van artikel 17, 
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bijvoorbeeld voor de hervestiging van 
asielzoekers uit de Griekse hotspots die 
momenteel extreem belast zijn en om te 
zorgen voor behoorlijke 
opvangvoorzieningen;

bijvoorbeeld voor de hervestiging van 
asielzoekers uit de Griekse hotspots die 
momenteel extreem belast zijn en om te 
zorgen voor behoorlijke 
opvangvoorzieningen met voldoende 
toegang tot ondersteuning van de fysieke 
en mentale gezondheid;

Or. en

Amendement 130
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten om slechts bij 
uitzondering gebruik te maken van de 
discretionaire bepalingen van artikel 17, 
bijvoorbeeld voor de hervestiging van 
asielzoekers uit de Griekse hotspots die 
momenteel extreem belast zijn en om te 
zorgen voor behoorlijke 
opvangvoorzieningen;

4. verzoekt de lidstaten om het 
gebruik van de discretionaire bepalingen 
van artikel 17 uit te breiden naar de 
aanpak van problematische situaties en 
humanitaire omstandigheden, 
bijvoorbeeld om asielzoekers die 
momenteel in onmenselijke, 
mensonwaardige, ongezonde en onveilige 
omstandigheden leven in hotspots te 
hervestigen en te voorzien van behoorlijke 
opvangvoorzieningen;

Or. en

Amendement 131
Damien Carême

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten om slechts bij 
uitzondering gebruik te maken van de 

4. stelt vast dat artikel 17, lid 2, 
slechts heel zelden wordt toegepast en 
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discretionaire bepalingen van artikel 17, 
bijvoorbeeld voor de hervestiging van 
asielzoekers uit de Griekse hotspots die 
momenteel extreem belast zijn en om te 
zorgen voor behoorlijke 
opvangvoorzieningen;

verzoekt de lidstaten om frequenter 
gebruik te maken van de discretionaire 
bepalingen, bijvoorbeeld voor de 
hervestiging van asielzoekers uit de 
Griekse hotspots die momenteel extreem 
belast zijn en om te zorgen voor waardige 
opvangvoorzieningen;

Or. fr

Amendement 132
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten om slechts bij 
uitzondering gebruik te maken van de 
discretionaire bepalingen van artikel 17, 
bijvoorbeeld voor de hervestiging van 
asielzoekers uit de Griekse hotspots die 
momenteel extreem belast zijn en om te 
zorgen voor behoorlijke 
opvangvoorzieningen;

4. verzoekt de lidstaten om het 
gebruik van de discretionaire bepalingen 
van artikel 17 uit te breiden naar de 
aanpak van problematische situaties, en 
deze bepalingen ook te gebruiken als 
instrument voor het delen van 
verantwoordelijkheid in situaties waarin 
plots grote aantallen mensen aankomen 
en in de specifieke context van grote 
aantallen mensen die aankomen over zee 
en die ontschepingsprocedures moeten 
doorlopen;

Or. en

Amendement 133
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten om slechts bij 
uitzondering gebruik te maken van de 
discretionaire bepalingen van artikel 17, 
bijvoorbeeld voor de hervestiging van 

4. verzoekt de lidstaten om gebruik te 
maken van de discretionaire bepalingen 
van artikel 17, bijvoorbeeld voor de 
hervestiging van asielzoekers uit de 
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asielzoekers uit de Griekse hotspots die 
momenteel extreem belast zijn en om te 
zorgen voor behoorlijke 
opvangvoorzieningen;

Griekse hotspots die momenteel extreem 
belast zijn en om te zorgen voor 
behoorlijke opvangvoorzieningen;

Or. it

Amendement 134
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van mening dat bepalingen 
inzake de eenheid van het gezin, die 
bovenaan staan in de rangorde van 
criteria, doeltreffend moeten worden 
toegepast, en dat bepalingen over 
afhankelijke personen (artikel 16) en de 
discretionaire bepalingen (artikel 17) 
breder moeten worden gebruikt om de 
eenheid van het gezin te ondersteunen;

Or. en

Amendement 135
Damien Carême

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. dringt er bij de lidstaten op aan, 
met de steun van de Commissie, de 
Dublineenheden efficiënt te structureren 
en hun personele middelen uit te breiden, 
teneinde de Dublinprocedures te 
verbeteren, in het bijzonder de procedures 
inzake gezinshereniging;
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Or. fr

Amendement 136
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. steunt, bij gebrek aan een 
permanent solidariteitsmechanisme, het 
uitgebreide gebruik van de discretionaire 
bepalingen van artikel 17 als 
solidariteitsinstrument voor de verdeling 
van de verantwoordelijkheid, met name in 
situaties waarin plots grote aantallen 
mensen aankomen en in de specifieke 
context van grote aantallen mensen die 
aankomen over zee en die 
ontschepingsprocedures moeten 
doorlopen;

Or. en

Amendement 137
Damien Carême, Erik Marquardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beveelt aan om, in 
overeenstemming met het internationaal 
recht, versnelde Dublinprocedures in te 
voeren op de belangrijkste punten van 
irreguliere binnenkomst in de Unie, in 
Europese opvangcentra, met het oog op 
een snelle behandeling van 
asielverzoeken, om te beoordelen of zij 
gegrond zijn, te bepalen welke lidstaat 

Schrappen
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verantwoordelijk is en in voorkomend 
geval de terugkeer te regelen, zonder dat 
de betrokkene onnodig lang in bewaring 
wordt gehouden;

Or. fr

Amendement 138
Terry Reintke, Erik Marquardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beveelt aan om, in 
overeenstemming met het internationaal 
recht, versnelde Dublinprocedures in te 
voeren op de belangrijkste punten van 
irreguliere binnenkomst in de Unie, in 
Europese opvangcentra, met het oog op 
een snelle behandeling van 
asielverzoeken, om te beoordelen of zij 
gegrond zijn, te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is en in voorkomend 
geval de terugkeer te regelen, zonder dat 
de betrokkene onnodig lang in bewaring 
wordt gehouden;

Schrappen

Or. en

Amendement 139
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beveelt aan om, in 
overeenstemming met het internationaal 
recht, versnelde Dublinprocedures in te 
voeren op de belangrijkste punten van 
irreguliere binnenkomst in de Unie, in 
Europese opvangcentra, met het oog op 

Schrappen
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een snelle behandeling van 
asielverzoeken, om te beoordelen of zij 
gegrond zijn, te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is en in voorkomend 
geval de terugkeer te regelen, zonder dat 
de betrokkene onnodig lang in bewaring 
wordt gehouden;

Or. en

Amendement 140
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beveelt aan om, in 
overeenstemming met het internationaal 
recht, versnelde Dublinprocedures in te 
voeren op de belangrijkste punten van 
irreguliere binnenkomst in de Unie, in 
Europese opvangcentra, met het oog op 
een snelle behandeling van 
asielverzoeken, om te beoordelen of zij 
gegrond zijn, te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is en in voorkomend 
geval de terugkeer te regelen, zonder dat 
de betrokkene onnodig lang in bewaring 
wordt gehouden;

Schrappen

Or. en

Amendement 141
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement
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5. beveelt aan om, in 
overeenstemming met het internationaal 
recht, versnelde Dublinprocedures in te 
voeren op de belangrijkste punten van 
irreguliere binnenkomst in de Unie, in 
Europese opvangcentra, met het oog op 
een snelle behandeling van 
asielverzoeken, om te beoordelen of zij 
gegrond zijn, te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is en in voorkomend 
geval de terugkeer te regelen, zonder dat 
de betrokkene onnodig lang in bewaring 
wordt gehouden;

Schrappen

Or. pl

Amendement 142
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, David Lega

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beveelt aan om, in 
overeenstemming met het internationaal 
recht, versnelde Dublinprocedures in te 
voeren op de belangrijkste punten van 
irreguliere binnenkomst in de Unie, in 
Europese opvangcentra, met het oog op een 
snelle behandeling van asielverzoeken, om 
te beoordelen of zij gegrond zijn, te 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is 
en in voorkomend geval de terugkeer te 
regelen, zonder dat de betrokkene onnodig 
lang in bewaring wordt gehouden;

5. beveelt aan om, in 
overeenstemming met het internationaal 
recht, versnelde Dublinprocedures in te 
voeren op de belangrijkste punten van 
irreguliere binnenkomst in de Unie, in 
Europese opvangcentra, met het oog op een 
snelle behandeling van asielverzoeken, om 
te beoordelen of zij gegrond zijn, te 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is 
en in voorkomend geval de terugkeer te 
regelen, zonder dat de betrokkene onnodig 
lang in bewaring wordt gehouden; 
beklemtoont dat kinderen volgens de 
Verklaring van New York voor 
vluchtelingen en migranten van 19 
september 2016 niet mogen worden 
vastgehouden in het kader van immigratie 
en verzoekt de lidstaten van de EU 
alternatieven voor bewaring uit te werken, 
zoals gemeenschapsgerichte plaatsingen 
voor kinderen;

Or. en
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Amendement 143
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beveelt aan om, in 
overeenstemming met het internationaal 
recht, versnelde Dublinprocedures in te 
voeren op de belangrijkste punten van 
irreguliere binnenkomst in de Unie, in 
Europese opvangcentra, met het oog op een 
snelle behandeling van asielverzoeken, om 
te beoordelen of zij gegrond zijn, te 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is 
en in voorkomend geval de terugkeer te 
regelen, zonder dat de betrokkene onnodig 
lang in bewaring wordt gehouden;

5. beveelt aan om, in 
overeenstemming met het internationaal 
recht, versnelde Dublinprocedures in te 
voeren op de belangrijkste punten van 
irreguliere binnenkomst in de Unie, in 
Europese opvangcentra, met het oog op een 
snelle behandeling van asielverzoeken, om 
te beoordelen of zij gegrond zijn, te 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is 
en in voorkomend geval de terugkeer te 
regelen, zonder dat de betrokkene onnodig 
lang in bewaring wordt gehouden; 
benadrukt dat het in dit kader van belang 
is voldoende financiële en personele 
middelen beschikbaar te stellen om 
versnelde Dublinprocedures uit te voeren;

Or. bg

Amendement 144
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beveelt aan om, in 
overeenstemming met het internationaal 
recht, versnelde Dublinprocedures in te 
voeren op de belangrijkste punten van 
irreguliere binnenkomst in de Unie, in 
Europese opvangcentra, met het oog op een 
snelle behandeling van asielverzoeken, om 
te beoordelen of zij gegrond zijn, te 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is 
en in voorkomend geval de terugkeer te 

5. beveelt aan om, in 
overeenstemming met het internationaal 
recht, versnelde Dublinprocedures in te 
voeren die de werkbaarheid, 
doeltreffendheid en doelmatigheid 
vergroten, op de belangrijkste punten van 
irreguliere binnenkomst in de Unie, in 
Europese opvangcentra, met het oog op een 
snelle behandeling van asielverzoeken, om 
te beoordelen of zij gegrond zijn, te 
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regelen, zonder dat de betrokkene onnodig 
lang in bewaring wordt gehouden;

bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is 
en in voorkomend geval de terugkeer te 
regelen, zonder dat de betrokkene onnodig 
lang in bewaring wordt gehouden;

Or. en

Amendement 145
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beveelt aan om, in 
overeenstemming met het internationaal 
recht, versnelde Dublinprocedures in te 
voeren op de belangrijkste punten van 
irreguliere binnenkomst in de Unie, in 
Europese opvangcentra, met het oog op 
een snelle behandeling van asielverzoeken, 
om te beoordelen of zij gegrond zijn, te 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is 
en in voorkomend geval de terugkeer te 
regelen, zonder dat de betrokkene onnodig 
lang in bewaring wordt gehouden;

5. beveelt aan om, in 
overeenstemming met het internationaal 
recht, versnelde Dublinprocedures in te 
voeren op de zuidkusten van de 
Middellandse Zee, in door de EU 
beheerde opvangcentra, met het oog op een 
snelle behandeling van asielverzoeken, om 
te beoordelen of zij gegrond zijn, te 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is 
en in voorkomend geval de terugkeer te 
regelen;

Or. en

Amendement 146
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beveelt aan om, in 
overeenstemming met het internationaal 
recht, versnelde Dublinprocedures in te 
voeren op de belangrijkste punten van 
irreguliere binnenkomst in de Unie, in 
Europese opvangcentra, met het oog op een 
snelle behandeling van asielverzoeken, om 

5. beveelt aan om, in 
overeenstemming met het internationaal 
recht, versnelde Dublinprocedures in te 
voeren op de belangrijkste punten van 
irreguliere binnenkomst in de Unie, in 
Europese opvangcentra, met het oog op een 
snelle behandeling van asielverzoeken, om 
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te beoordelen of zij gegrond zijn, te 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is 
en in voorkomend geval de terugkeer te 
regelen, zonder dat de betrokkene onnodig 
lang in bewaring wordt gehouden;

te beoordelen of zij gegrond zijn, te 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is 
en in voorkomend geval de terugkeer te 
regelen, indien nodig met toepassing van 
de praktijk van bewaring;

Or. fr

Amendement 147
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beveelt aan om, in 
overeenstemming met het internationaal 
recht, versnelde Dublinprocedures in te 
voeren op de belangrijkste punten van 
irreguliere binnenkomst in de Unie, in 
Europese opvangcentra, met het oog op een 
snelle behandeling van asielverzoeken, om 
te beoordelen of zij gegrond zijn, te 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is 
en in voorkomend geval de terugkeer te 
regelen, zonder dat de betrokkene onnodig 
lang in bewaring wordt gehouden;

5. beveelt aan om, in 
overeenstemming met het internationaal 
recht, snelle asielgerelateerde 
grensprocedures in te voeren op de 
belangrijkste punten van irreguliere 
binnenkomst in de Unie, in Europese 
opvangcentra, met het oog op een snelle 
behandeling van asielverzoeken, om te 
beoordelen of zij gegrond zijn, te bepalen 
welke lidstaat verantwoordelijk is en in 
voorkomend geval de terugkeer te regelen, 
zonder dat de betrokkene onnodig lang in 
bewaring wordt gehouden;

Or. pl

Amendement 148
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. vraagt de Commissie en de 
lidstaten te verzekeren dat de meeste 
verzoeken van asielzoekers in een 
toekomstig migratiestelsel van de EU aan 
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de externe grenzen van de Unie of in de 
transitzone van een lidstaat worden 
ingediend, voordat er wordt besloten over 
de binnenkomst van de verzoeker; 
onderstreept dat een dergelijk stelsel de 
Dublinprocedures efficiënter zou maken;

Or. en

Amendement 149
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst er in dit verband op dat het 
opzetten van ontschepingsplatformen 
buiten de EU om een zorgvuldige triage 
uit te voeren en rechtmatige 
asielverzoeken te registreren zou kunnen 
voorkomen dat migranten gevaarlijke 
reizen over de Middellandse Zee 
ondernemen;

Or. en

Amendement 150
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. beklemtoont dat de 
gezinsherenigingsprocessen voor 
migrerende kinderen moeten worden 
verbeterd;

Or. en
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Amendement 151
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst op de belangrijke 
operationele steun die het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
(EASO) in de hotspots voor de 
Dublinprocedures verleent; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten het werk van 
het EASO-personeel te vergemakkelijken 
door toe te staan dat het persoonlijk 
onderhoud plaatsvindt in een andere taal 
dan die van het land; pleit voor de 
oprichting van een Europees 
Asielagentschap met voldoende financiële 
en personele middelen;

6. wijst op de operationele steun die 
het Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken (EASO) in de hotspots voor de 
Dublinprocedures verleent;

Or. en

Amendement 152
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst op de belangrijke operationele 
steun die het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
(EASO) in de hotspots voor de 
Dublinprocedures verleent; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten het werk van het 
EASO-personeel te vergemakkelijken door 
toe te staan dat het persoonlijk onderhoud 
plaatsvindt in een andere taal dan die van 
het land; pleit voor de oprichting van een 
Europees Asielagentschap met voldoende 
financiële en personele middelen;

6. neemt kennis van de belangrijke 
operationele steun die het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
(EASO) in de hotspots voor de 
Dublinprocedures verleent; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten het werk van het 
EASO-personeel te vergemakkelijken door 
toe te staan dat de vragensteller een andere 
taal spreekt dan die van het land waarin 
het onderhoud plaatsvindt, waarbij ervoor 
wordt gezorgd dat de verzoeker voorzien 
wordt van vertolking in een taal die hij of 
zij begrijpt; beklemtoont dat het EASO 
zich in zijn operationele werkzaamheden 
aan de hoogste normen moet houden en 
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de belangen van de verzoekers die 
internationale bescherming nodig hebben, 
met inbegrip van de prioritaire belangen 
van kinderen, centraal moet stellen;

Or. en

Amendement 153
Damien Carême

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst op de belangrijke 
operationele steun die het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
(EASO) in de hotspots voor de 
Dublinprocedures verleent; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten het werk van 
het EASO-personeel te vergemakkelijken 
door toe te staan dat het persoonlijk 
onderhoud plaatsvindt in een andere taal 
dan die van het land; pleit voor de 
oprichting van een Europees 
Asielagentschap met voldoende financiële 
en personele middelen;

6. wijst op de vele uitdagingen in 
verband met de tenuitvoerlegging van de 
Dublinverordening en merkt op dat het 
Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken (EASO) cruciale steun verleent 
aan de instanties van de lidstaten voor de 
uitvoering van de Dublinprocedures; roept 
de Commissie en de lidstaten op ervoor te 
zorgen dat het persoonlijk onderhoud 
plaatsvindt in een taal die de asielzoeker 
begrijpt; pleit voor de oprichting van een 
Europees Asielagentschap met voldoende 
financiële en personele middelen;

Or. fr

Amendement 154
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst op de belangrijke operationele 
steun die het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
(EASO) in de hotspots voor de 
Dublinprocedures verleent; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten het werk van het 

6. wijst op de belangrijke operationele 
steun die het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
(EASO) in de hotspots voor de 
Dublinprocedures verleent; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten het werk van het 
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EASO-personeel te vergemakkelijken door 
toe te staan dat het persoonlijk onderhoud 
plaatsvindt in een andere taal dan die van 
het land; pleit voor de oprichting van een 
Europees Asielagentschap met voldoende 
financiële en personele middelen;

EASO-personeel te vergemakkelijken door 
toe te staan dat het persoonlijk onderhoud 
plaatsvindt in een andere taal dan die van 
het land;

Or. en

Amendement 155
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst op de belangrijke operationele 
steun die het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
(EASO) in de hotspots voor de 
Dublinprocedures verleent; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten het werk van het 
EASO-personeel te vergemakkelijken door 
toe te staan dat het persoonlijk onderhoud 
plaatsvindt in een andere taal dan die van 
het land; pleit voor de oprichting van een 
Europees Asielagentschap met voldoende 
financiële en personele middelen;

6. wijst op de belangrijke operationele 
en technische steun die het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
(EASO) verleent aan de lidstaten; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten het werk van 
het EASO-personeel te vergemakkelijken 
en verzoekt de Commissie de bijstand aan 
de lidstaten, vooral die aan de grenzen 
van de EU, te verhogen; pleit voor de 
oprichting van een Europees 
Asielagentschap met voldoende financiële 
en personele middelen om de lidstaten bij 
de Dublinprocedures te ondersteunen;

Or. en

Amendement 156
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst op de belangrijke operationele 6. wijst op de belangrijke operationele 
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steun die het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
(EASO) in de hotspots voor de 
Dublinprocedures verleent; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten het werk van het 
EASO-personeel te vergemakkelijken door 
toe te staan dat het persoonlijk onderhoud 
plaatsvindt in een andere taal dan die van 
het land; pleit voor de oprichting van een 
Europees Asielagentschap met voldoende 
financiële en personele middelen;

steun die het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
(EASO) in de hotspots voor de 
asielprocedures verleent; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten het werk van het 
EASO-personeel te vergemakkelijken door 
toe te staan dat het persoonlijk onderhoud 
plaatsvindt in een andere taal dan die van 
het land; pleit voor de oprichting van een 
Europees Asielagentschap met voldoende 
financiële en personele middelen;

Or. pl

Amendement 157
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst op de belangrijke operationele 
steun die het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
(EASO) in de hotspots voor de 
Dublinprocedures verleent; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten het werk van het 
EASO-personeel te vergemakkelijken door 
toe te staan dat het persoonlijk onderhoud 
plaatsvindt in een andere taal dan die van 
het land; pleit voor de oprichting van een 
Europees Asielagentschap met voldoende 
financiële en personele middelen;

6. wijst op de belangrijke operationele 
steun die het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
(EASO) in de hotspots voor de 
Dublinprocedures verleent; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten het werk van het 
EASO-personeel te vergemakkelijken door 
toe te staan dat het persoonlijk onderhoud 
plaatsvindt in een taal die de asielzoeker 
begrijpt; pleit voor de oprichting van een 
Europees Asielagentschap met voldoende 
financiële en personele middelen;

Or. en

Amendement 158
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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6 bis. dringt aan op een adequate 
organisatie en personeelsbezetting van de 
Europese Dublineenheden om de 
afhandeling van de Dublinprocedures te 
stroomlijnen, met name de procedures in 
verband met de vaststelling van 
familiebanden en de toepassing van 
andere criteria die een asielzoeker met 
een bepaalde lidstaat verbinden;

Or. en

Amendement 159
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie te 
controleren dat het persoonlijk onderhoud 
plaatsvindt in de taal van de asielzoeker of 
in een taal waarvan redelijkerwijs mag 
worden aangenomen dat de asielzoeker 
die begrijpt;

Or. en

Amendement 160
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, David Lega

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herinnert eraan dat de bescherming 
van de grondrechten bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
centraal moet staan, met name de 
bescherming van kinderen, slachtoffers van 

7. herinnert eraan dat de bescherming 
van de grondrechten bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
centraal moet staan, met name de 
bescherming van kinderen, slachtoffers van 
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mensenhandel en de meest kwetsbaren; mensenhandel en de meest kwetsbaren;

verzoekt de lidstaten de 
grensoverschrijdende samenwerking 
tussen wetshandhavingsinstanties te 
verbeteren om kinderhandel en de 
seksuele uitbuiting van kinderen te 
voorkomen, en om te voorkomen dat 
kinderen onderduiken, waarbij een 
nultolerantiebeleid wordt gehanteerd in 
verband met vermiste migrerende 
kinderen;

Or. en

Amendement 161
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herinnert eraan dat de bescherming 
van de grondrechten bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
centraal moet staan, met name de 
bescherming van kinderen, slachtoffers 
van mensenhandel en de meest kwetsbaren;

7. betreurt dat de rechten van 
asielzoekers, met inbegrip van het recht 
op juridische bijstand, tijdens de 
tenuitvoerlegging van de Dublin III-
verordening vaak worden verwaarloosd; 
herinnert eraan dat de bescherming van de 
grondrechten in het asielbeleid van de EU 
en bij het tenuitvoerleggingsproces van 
deze verordening centraal moet staan, met 
name de bescherming van minderjarigen, 
slachtoffers van mensenhandel, 
slachtoffers van foltering, en de meest 
kwetsbaren;

Or. en

Amendement 162
Nadine Morano
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herinnert eraan dat de bescherming 
van de grondrechten bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
centraal moet staan, met name de 
bescherming van kinderen, slachtoffers van 
mensenhandel en de meest kwetsbaren;

7. herinnert eraan dat de bescherming 
van de grondrechten bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
centraal moet staan, met name de 
bescherming van kinderen, slachtoffers van 
mensenhandel en de meest kwetsbaren; 
beklemtoont dat die bescherming van de 
grondrechten niet mag leiden tot een 
toename van de handel in kinderen en 
kwetsbare personen;

Or. fr

Amendement 163
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herinnert eraan dat de bescherming 
van de grondrechten bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
centraal moet staan, met name de 
bescherming van kinderen, slachtoffers van 
mensenhandel en de meest kwetsbaren;

7. herinnert eraan dat de bescherming 
van de grondrechten bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
centraal moet staan, met name de 
bescherming van kinderen, waaronder 
niet-begeleide minderjarigen, en 
slachtoffers van mensenhandel en de meest 
kwetsbaren;

Or. bg

Amendement 164
Damien Carême

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement
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7. herinnert eraan dat de bescherming 
van de grondrechten bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
centraal moet staan, met name de 
bescherming van kinderen, slachtoffers van 
mensenhandel en de meest kwetsbaren;

7. herinnert eraan dat de bescherming 
van de grondrechten bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
centraal moet staan, met name de 
bescherming van kinderen, slachtoffers van 
mensenhandel en alle anderen in 
kwetsbare situaties;

Or. fr

Amendement 165
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herinnert eraan dat de bescherming 
van de grondrechten bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
centraal moet staan, met name de 
bescherming van kinderen, slachtoffers van 
mensenhandel en de meest kwetsbaren;

7. herinnert eraan dat de bescherming 
van de grondrechten bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
centraal moet staan, met name de 
bescherming van kinderen, slachtoffers van 
mensenhandel en de meest kwetsbaren, 
zoals LGBTI’ers;

Or. en

Amendement 166
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herinnert eraan dat de bescherming 
van de grondrechten bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
centraal moet staan, met name de 
bescherming van kinderen, slachtoffers van 
mensenhandel en de meest kwetsbaren;

7. herinnert eraan dat de bescherming 
van de grondrechten bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening in 
acht moet worden genomen, met name de 
bescherming van niet-begeleide 
minderjarigen, kinderen, slachtoffers van 
mensenhandel en de meest kwetsbaren;

Or. en
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Amendement 167
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herinnert eraan dat de bescherming 
van de grondrechten bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
centraal moet staan, met name de 
bescherming van kinderen, slachtoffers van 
mensenhandel en de meest kwetsbaren;

7. herinnert eraan dat de bescherming 
van de grondrechten bij de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
centraal moet staan, met name de 
bescherming van kinderen, slachtoffers van 
mensenhandel en andere kwetsbare 
personen;

Or. en

Amendement 168
Damien Carême

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. herinnert eraan dat, 
overeenkomstig artikel 28, bewaring van 
asielzoekers in het kader van de 
Dublinprocedures een laatste redmiddel 
dient te zijn, enkel voor zover bewaring 
evenredig is, en wanneer andere, minder 
dwingende alternatieve maatregelen niet 
effectief kunnen worden toegepast om de 
overdrachtsprocedures uit te voeren en 
wanneer er een significant risico op 
onderduiken bestaat;

Or. fr

Amendement 169
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
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Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. herinnert eraan dat asielzoekers 
het recht hebben om volledig 
geïnformeerd te worden over de 
procedures; betreurt dat de informatie die 
aan asielzoekers wordt gegeven niet van 
hetzelfde niveau is in alle lidstaten; dringt 
er bij de lidstaten op aan te waarborgen 
dat minderjarigen beschikken over 
toegesneden, kindvriendelijke informatie 
en specifieke bijstand; beklemtoont dat 
het verstrekken van juridische bijstand en 
vertolking essentieel is om het recht van 
asielzoekers op informatie te garanderen;

Or. en

Amendement 170
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst op de zorgwekkende 
menselijke kostprijs van de 
Dublinverordening voor asielzoekers 
waarbij overdrachten naar het land van 
eerste binnenkomst grote angst kan 
veroorzaken bij asielzoekers wier mentale 
gezondheid reeds is verzwakt door de 
trauma’s van wat ze in eigen land en 
tijdens hun reis hebben meegemaakt, en 
door de vaak slechte omstandigheden van 
de opvang in de lidstaat van eerste 
binnenkomst;

Or. en
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Amendement 171
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. herhaalt dat in de door de EPRS 
verrichte effectbeoordeling van de Dublin 
III-verordening wordt opgemerkt dat het 
beginsel van non-refoulement en 
mensenrechtenschendingen voldoende 
redenen zijn om een overdracht op te 
schorten, zelfs wanneer het land van 
bestemming geen structurele problemen 
vertoont;

Or. en

Amendement 172
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat er een evenwicht 
moet bestaan tussen de rechten en 
verantwoordelijkheden van asielzoekers, 
zonder EU-burgers een 
voorkeursbehandeling te verlenen;

Or. bg

Amendement 173
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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7 ter. merkt bezorgd op dat LGBTI’ers 
aan discriminatie en geweld kunnen 
worden blootgesteld in landen die “veilig” 
worden geacht, en dat hun asielverzoek in 
dergelijke omstandigheden volkomen 
gewettigd is; merkt voorts op dat versnelde 
procedures en een lijst met “veilige 
landen” geen negatieve invloed mogen 
hebben op de asielverzoeken van 
kwetsbare groepen, zoals LGBTI’ers; 
wijst erop dat de toepassing van versnelde 
procedures en de lijsten van veilige 
landen in overeenstemming moeten zijn 
met het beginsel van non-refoulement en 
met de grondrechten van de meest 
kwetsbaren;

Or. en

Amendement 174
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. wijst erop dat overdrachten van 
asielzoekers, en met name kwetsbare 
personen, minderjarigen en gezinnen, 
kunnen leiden tot schendingen van hun 
mensenrechten; dringt er bij de lidstaten 
op aan de risico’s waaraan verzoekers 
zouden worden blootgesteld in de lidstaten 
van bestemming correct te beoordelen; 
beklemtoont met name dat overdrachten 
zodanig moeten worden uitgevoerd dat 
personen in geen enkel geval worden 
blootgesteld aan het risico van 
refoulement, los van de vraag of het 
asielstelsel van terugkeer al dan niet 
structurele tekortkomingen vertoont;

Or. en
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Amendement 175
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. betreurt dat de lidstaten te 
vaak hun toevlucht nemen tot de 
bewaring van verzoekers die wachten op 
hun overdracht; dringt er bij de lidstaten 
op aan concrete inspanningen te doen om 
deugdelijke alternatieven te vinden voor 
bewaring;

Or. en

Amendement 176
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie 
nauwlettender toe te zien op de 
eerbiediging van de rangorde van criteria; 
acht het noodzakelijk om de voorwaarden 
voor de toepassing van het criterium van 
gezinshereniging te verduidelijken en de 
vereiste bewijsstandaard te harmoniseren; 
verzoekt de lidstaten en de Commissie de 
prioritaire belangen van het kind te 
beschermen en de criteria voor de 
toepassing van de bewaring te 
verduidelijken;

8. verzoekt de Commissie 
nauwlettender toe te zien op de 
eerbiediging van de rangorde van criteria; 
acht het noodzakelijk om de voorwaarden 
voor de toepassing van het criterium van 
gezinshereniging te verduidelijken en de 
vereiste bewijsstandaard te harmoniseren; 
verzoekt de lidstaten en de Commissie de 
prioritaire belangen van het kind te 
beschermen en de criteria voor de 
toepassing van de bewaring te 
verduidelijken door ervoor te zorgen dat 
kinderen niet in bewaring worden 
genomen; verzoekt de lidstaten en de 
Commissie om toelichting van een 
“significant risico op onderduiken” in 
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verband met de Dublin III-verordening en 
de toepassing van bewaring op kwetsbare 
groepen; verzoekt de lidstaten rekening te 
houden met de specifieke behoeften van 
LGBTI’ers die in bewaring zijn genomen 
en ervoor te zorgen dat zij beschermd zijn 
tegen onmenselijke of vernederende 
behandeling door de personeelsleden van 
de voorziening en/of door andere in 
bewaring genomen personen; wijst erop 
dat het recht op gezondheid van 
transgenders, namelijk het recht op 
toegang tot een hormoonbehandeling, 
tijdens de bewaring moet worden 
gehandhaafd om te voorkomen dat 
transgenders verder worden blootgesteld 
aan discriminatie en/of geweld vanwege 
personeelsleden en/of andere in bewaring 
genomen personen;

Or. en

Amendement 177
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie 
nauwlettender toe te zien op de 
eerbiediging van de rangorde van criteria; 
acht het noodzakelijk om de voorwaarden 
voor de toepassing van het criterium van 
gezinshereniging te verduidelijken en de 
vereiste bewijsstandaard te harmoniseren; 
verzoekt de lidstaten en de Commissie de 
prioritaire belangen van het kind te 
beschermen en de criteria voor de 
toepassing van de bewaring te 
verduidelijken;

8. wijst op de talrijke en structurele 
tekortkomingen in verband met de 
eerbiediging van de rangorde van criteria; 
beklemtoont dat de eenheid van het gezin 
verre van het vaakst toegepaste criterium 
is, terwijl het volgens hoofdstuk III van de 
verordening bovenaan in de rangorde 
staat; merkt bijvoorbeeld op dat het 
criterium van eenheid van het gezin werd 
ingeroepen in 5 % van de aanvragen voor 
behandeling van het verzoek in Frankrijk 
(op een totaal van 12 000 verzoeken) en in 
3,7 % in Duitsland (op een totaal van 
17 500), met zelfs lagere percentages in 
België, Zweden, Zwitserland; onderstreept 
dat Griekenland daarentegen 79,3 % van 
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zijn aanvragen voor de behandeling van 
asielverzoeken in 2018 heeft gebaseerd op 
het criterium van eenheid van het gezin; 
beklemtoont voorts dat verzoeken voor 
gezinshereniging minder vaak worden 
aanvaard (48 % van de gevallen), in 
vergelijking met het 
aanvaardingspercentage voor alle 
procedures (67,6 %); verzoekt de 
Commissie nauwlettender toe te zien op de 
eerbiediging van de rangorde van criteria;

Or. en

Amendement 178
Damien Carême

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie 
nauwlettender toe te zien op de 
eerbiediging van de rangorde van criteria; 
acht het noodzakelijk om de voorwaarden 
voor de toepassing van het criterium van 
gezinshereniging te verduidelijken en de 
vereiste bewijsstandaard te harmoniseren; 
verzoekt de lidstaten en de Commissie de 
prioritaire belangen van het kind te 
beschermen en de criteria voor de 
toepassing van de bewaring te 
verduidelijken;

8. verzoekt de Commissie 
nauwlettender toe te zien op de 
eerbiediging van de rangorde van criteria; 
acht het noodzakelijk om, overeenkomstig 
artikel 7, voorrang te geven aan de 
toepassing van de artikelen 8, 9 en 10 als 
voornaamste criteria om te bepalen welke 
lidstaat verantwoordelijk is voor de 
behandeling van een asielverzoek 
teneinde de effectiviteit van de rechten 
inzake de eenheid van het gezin en 
gezinshereniging te waarborgen en de 
vereiste bewijsstandaard te harmoniseren 
en te versoepelen; verzoekt de lidstaten en 
de Commissie de prioritaire belangen van 
het kind altijd voorop te plaatsen en te 
beschermen en herinnert eraan dat 
overeenkomstig het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
het kind en de aanbevelingen van het VN-
Comité voor de rechten van het kind de 
bewaring van kinderen in het kader van 
migratiebeheer nooit in het belang van 
het kind is;
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Or. fr

Amendement 179
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie 
nauwlettender toe te zien op de 
eerbiediging van de rangorde van criteria; 
acht het noodzakelijk om de voorwaarden 
voor de toepassing van het criterium van 
gezinshereniging te verduidelijken en de 
vereiste bewijsstandaard te harmoniseren; 
verzoekt de lidstaten en de Commissie de 
prioritaire belangen van het kind te 
beschermen en de criteria voor de 
toepassing van de bewaring te 
verduidelijken;

8. verzoekt de Commissie 
nauwlettender toe te zien op de 
eerbiediging van de rangorde van criteria; 
acht het noodzakelijk om een beter 
gebruik van de bepalingen inzake 
gezinshereniging mogelijk te maken, 
onder meer door de bewijsstandaarden in 
alle lidstaten te harmoniseren tot minder 
strenge standaarden; verzoekt de lidstaten 
en de Commissie de prioritaire belangen 
van het kind, dat nooit in bewaring mag 
worden genomen omwille van de 
immigratiestatus van zijn of haar gezin, te 
beschermen; vraagt om de bronnen die 
voor de controle en identificatie van 
onwettige praktijken worden gebruikt uit 
te breiden met informatie die door 
internationale en niet-gouvernementele 
organisaties wordt verstrekt, wanneer die 
informatie betrouwbaar, actueel en 
specifiek is;

Or. en

Amendement 180
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement
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8. verzoekt de Commissie 
nauwlettender toe te zien op de 
eerbiediging van de rangorde van criteria; 
acht het noodzakelijk om de voorwaarden 
voor de toepassing van het criterium van 
gezinshereniging te verduidelijken en de 
vereiste bewijsstandaard te harmoniseren; 
verzoekt de lidstaten en de Commissie de 
prioritaire belangen van het kind te 
beschermen en de criteria voor de 
toepassing van de bewaring te 
verduidelijken;

8. verzoekt de Commissie 
nauwlettender toe te zien op de 
eerbiediging van de rangorde van criteria; 
acht het noodzakelijk om een beter 
gebruik van de bepalingen in verband met 
het gezin mogelijk te maken, onder meer 
door de bewijsstandaarden in alle 
lidstaten te harmoniseren in de richting 
van minder strenge en beter haalbare 
standaarden; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de procedures voor 
gezinshereniging te versnellen, onder 
meer aan de hand van onmiddellijke 
overdracht naar een land waar de 
verzoeker familie heeft wonen;

Or. en

Amendement 181
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie 
nauwlettender toe te zien op de 
eerbiediging van de rangorde van criteria; 
acht het noodzakelijk om de voorwaarden 
voor de toepassing van het criterium van 
gezinshereniging te verduidelijken en de 
vereiste bewijsstandaard te harmoniseren; 
verzoekt de lidstaten en de Commissie de 
prioritaire belangen van het kind te 
beschermen en de criteria voor de 
toepassing van de bewaring te 
verduidelijken;

8. verzoekt de Commissie de 
volledige eerbiediging van de rangorde van 
criteria te garanderen; acht het 
noodzakelijk om de voorwaarden voor de 
toepassing van het criterium van 
gezinshereniging te verduidelijken en de 
vereiste bewijsstandaard te harmoniseren 
en aldus de lasten voor de autoriteiten van 
de lidstaten van eerste binnenkomst te 
verlichten; verzoekt de lidstaten en de 
Commissie de prioritaire belangen van het 
kind te beschermen en de criteria voor de 
toepassing van de bewaring te 
verduidelijken;

Or. en

Amendement 182
Charlie Weimers



AM\1209544NL.docx 93/151 PE654.089v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie 
nauwlettender toe te zien op de 
eerbiediging van de rangorde van criteria; 
acht het noodzakelijk om de voorwaarden 
voor de toepassing van het criterium van 
gezinshereniging te verduidelijken en de 
vereiste bewijsstandaard te harmoniseren; 
verzoekt de lidstaten en de Commissie de 
prioritaire belangen van het kind te 
beschermen en de criteria voor de 
toepassing van de bewaring te 
verduidelijken;

8. verzoekt de Commissie 
nauwlettender toe te zien op de 
eerbiediging van de rangorde van criteria; 
acht het noodzakelijk om de voorwaarden 
voor de toepassing van het criterium van 
gezinshereniging te verduidelijken en de 
vereiste bewijsstandaard te harmoniseren, 
zonder daarbij de huidige voorschriften 
voor gezinshereniging uit te breiden; 
verzoekt de lidstaten en de Commissie de 
prioritaire belangen van het kind te 
beschermen en de criteria voor de 
toepassing van de bewaring te 
verduidelijken;

Or. en

Amendement 183
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie 
nauwlettender toe te zien op de 
eerbiediging van de rangorde van criteria; 
acht het noodzakelijk om de voorwaarden 
voor de toepassing van het criterium van 
gezinshereniging te verduidelijken en de 
vereiste bewijsstandaard te harmoniseren; 
verzoekt de lidstaten en de Commissie de 
prioritaire belangen van het kind te 
beschermen en de criteria voor de 
toepassing van de bewaring te 
verduidelijken;

8. verzoekt de Commissie 
nauwlettender toe te zien op de 
eerbiediging van de rangorde van criteria; 
acht het noodzakelijk om de voorwaarden 
voor de toepassing van het criterium van 
gezinshereniging te verduidelijken en de 
vereiste bewijsstandaard te harmoniseren; 
verzoekt de lidstaten en de Commissie de 
prioritaire belangen van het kind te 
beschouwen als de overweging die het 
zwaarst moet doorwegen in alle besluiten 
betreffende kinderen;

Or. en
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Amendement 184
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. acht het van essentieel belang dat 
de voorwaarden voor de toepassing van 
het criterium van gezinshereniging 
worden verduidelijkt en de vereiste 
bewijsstandaard wordt geharmoniseerd; 
herinnert eraan dat de prioritaire 
belangen van het kind volgens de 
verordening in alle Dublinprocedures 
vooropgesteld moeten worden; merkt op 
dat in sommige lidstaten goede praktijken 
zijn ontwikkeld, zoals de inzet van 
gespecialiseerd personeel voor niet-
begeleide minderjarigen of de 
multidisciplinaire aanpak om de leeftijd te 
bepalen; maakt zich echter ernstige 
zorgen dat de aanstelling van een 
vertegenwoordiger die niet-begeleide 
minderjarigen met betrekking tot de 
Dublinprocedures bijstand dient te 
verlenen vaak vertraging oploopt of in 
veel lidstaten wegens praktische 
problemen niet wordt gewaarborgd; merkt 
ook op dat de vertegenwoordigers in 
sommige landen onvoldoende op de 
hoogte zijn van de Dublinprocedures en 
dat niet-begeleide minderjarigen het 
moeten doen zonder kindvriendelijke 
ondersteuning; verzoekt de lidstaten en de 
Commissie de prioritaire belangen van het 
kind beter te beschermen;

Or. en

Amendement 185
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat het recht op asiel 
gericht moet zijn op het bieden van 
veiligheid, bescherming en 
basisvoorzieningen, niet op het zelfstandig 
uitkiezen van de optimale plaats om te 
wonen; is derhalve van mening dat de 
buitengrenzen nog beter beschermd 
moeten worden en dat er procedures 
moeten worden ingevoerd om te 
waarborgen dat er zo snel mogelijk 
onderscheid wordt gemaakt tussen 
buitenlandse onderdanen die bescherming 
nodig hebben, en personen die de 
asielprocedures uitsluitend willen 
benutten om de EU binnen te komen om 
vervolgens naar een andere lidstaat door 
te reizen, en die onmiddellijk naar hun 
land van herkomst of doorreis moeten 
worden teruggestuurd;

Or. pl

Amendement 186
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de lidstaten de 
asielambtenaren voldoende opleiding te 
geven over de behoeften van de meest 
kwetsbaren, zoals LGBTI’ers, en ervoor te 
zorgen dat het persoonlijk onderhoud 
plaatsvindt in een omgeving die gunstig is 
voor de volledige bekendmaking van 
cruciale informatie om de geldigheid van 
het verzoek te bewijzen; merkt bezorgd op 
dat sommige LGBTI-asielzoekers 
aanvankelijk terughoudend kunnen zijn 
om hun seksuele geaardheid of 
genderidentiteit bekend te maken wegens 
eerdere negatieve contacten met de 
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autoriteiten in hun land van herkomst;

Or. en

Amendement 187
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. beklemtoont dat 
Dublinoverdrachten zodanig moeten 
worden verricht dat personen in geen 
enkel geval worden blootgesteld aan een 
risico van refoulement of onmenselijke of 
vernederende behandeling, los van de 
vraag of het asielstelsel van het land van 
terugkeer door structurele 
tekortkomingen wordt gekenmerkt;

Or. en

Amendement 188
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. betreurt dat de lidstaten niet 
proactief bijdragen aan de identificatie en 
verificatie van familiebanden; betreurt dat 
de bewijslast bijna volledig bij de 
verzoekers wordt gelegd;

Or. en
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Amendement 189
Damien Carême

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat ingevolge de 
Dublinverordening niemand mag worden 
blootgesteld aan het risico van 
refoulement;

Or. fr

Amendement 190
Fabienne Keller, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Jan-
Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. is van mening dat bewaring zo kort 
mogelijk moet zijn en niet langer mag 
duren dan de tijd die redelijkerwijze nodig 
is om de vereiste administratieve 
procedures met de nodige zorgvuldigheid 
te vervullen totdat de overdracht uit 
hoofde van deze verordening wordt 
uitgevoerd; beklemtoont dat de lidstaten 
bij gebrek aan geharmoniseerde criteria 
om het risico op onderduiken te bepalen 
uiteenlopende en soms controversiële 
criteria hanteren; verzoekt de lidstaten en 
de Commissie de criteria voor het in 
bewaring houden van asielzoekers te 
verduidelijken;

Or. en

Amendement 191
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
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Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. wijst erop dat de enge definitie van 
gezin bijdraagt tot het gebrek aan 
naleving van de rangorde van criteria en 
de slechte werking van het stelsel;

Or. en

Amendement 192
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie te zorgen voor een toereikende 
controle van de prioritaire belangen van 
het kind, en daarbij te voorkomen dat de 
complexiteit van de procedures ertoe leidt 
dat dit beginsel niet kan worden toegepast, 
met name voor niet-begeleide 
minderjarigen van 16 tot 18 jaar oud;

Or. en

Amendement 193
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 quinquies. betreurt dat de lidstaten de 
prioritaire belangen van het kind 
verschillend interpreteren; verzoekt de 
Commissie derhalve de definitie te 
verduidelijken in overeenstemming met de 
EU-wetgeving en aan te geven welke 
mogelijkheden voor gezinshereniging, 
welke veiligheidsoverwegingen en welke 
achtergrondinformatie in aanmerking 
moeten worden genomen;

Or. en

Amendement 194
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 sexies. dringt er bij de lidstaten en 
de Commissie op aan te verduidelijken dat 
bewaring nooit in het prioritaire belang 
van het kind is en dat een minderjarige 
nooit in bewaring mag worden gehouden 
wegens de migratiestatus van diens gezin; 
vraagt om de bronnen die voor de controle 
en identificatie van onwettige praktijken 
worden gebruikt uit te breiden met 
informatie die door internationale en niet-
gouvernementele organisaties wordt 
verstrekt, wanneer die informatie 
betrouwbaar, actueel en specifiek is;

Or. en

Amendement 195
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
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Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 septies. betreurt dat ontoereikende 
identificatiemechanismen en foutieve 
methoden om de leeftijd te bepalen de 
situatie van minderjarigen vaak nog 
verergeren, vertragingen veroorzaken of 
het resultaat van de Dublinprocedure 
negatief beïnvloeden; pleit voor een 
geharmoniseerde leeftijdsbepaling die de 
rechten, de gezondheid en het 
psychologisch welzijn van minderjarigen 
niet in gevaar brengt;

Or. en

Amendement 196
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

Vereenvoudiging van de procedures en 
aanzienlijke verkorting van de termijnen

Vereenvoudiging van de procedures, 
verkorting van de termijnen en 
handhaving van het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte

Or. en

Amendement 197
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de 
overdrachtsprocedures aanzienlijk zijn 
toegenomen en aanzienlijke menselijke, 
materiële en financiële kosten met zich 
mee hebben gebracht; betreurt echter dat 
deze procedures slechts in 11 % van de 
gevallen daadwerkelijk worden uitgevoerd, 
hetgeen bijdraagt aan de aanhoudende 
overbelasting van de asielstelsels; wijst op 
het gebrek aan samenwerking en 
informatie-uitwisseling tussen de 
lidstaten; acht het van essentieel belang 
om secundaire bewegingen te bestrijden 
teneinde de verzoeken om overdracht 
terug te dringen; stelt voor de 
voorwaarden voor het in gang zetten van 
overdrachtsprocedures te verduidelijken 
en te harmoniseren;

9. benadrukt dat de 
overdrachtsprocedures in 2016-17 
aanzienlijk zijn toegenomen en 
aanzienlijke menselijke, materiële en 
financiële kosten met zich mee hebben 
gebracht; onderstreept dat Duitsland en 
Frankrijk tussen 2016 en 2019 veruit de 
meeste verzoeken hebben ingediend (68 % 
van alle verzoeken voor de twee landen 
samen), terwijl Spanje, Estland, 
Litouwen, Letland, Slowakije, Bulgarije, 
Polen en Tsjechië weinig 
Dublinverzoeken hebben ingediend; 
beklemtoont dat Spanje vrijwel geen 
Dublinverzoeken heeft ingediend, 
ondanks een groot en toenemend aantal 
asielverzoeken; betreurt echter dat deze 
procedures slechts in 11 % van de gevallen 
daadwerkelijk worden uitgevoerd, hetgeen 
bijdraagt aan de aanhoudende 
overbelasting van de asielstelsels; 
onderstreept dat er grote verschillen zijn 
tussen de landen, tussen 2016 en 2019 zijn 
namelijk 54,6 % van de overdrachten 
uitgevoerd vanuit Griekenland, 42,2 % 
vanuit Zweden, 11,2 % vanuit Duitsland, 
6,7 % vanuit Frankrijk en 1,6 % vanuit 
Italië, waarbij voor een aantal landen ook 
een groot gebrek aan informatie bestaat;

Or. en

Amendement 198
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de 
overdrachtsprocedures aanzienlijk zijn 
toegenomen en aanzienlijke menselijke, 
materiële en financiële kosten met zich 
mee hebben gebracht; betreurt echter dat 

9. benadrukt dat de 
overdrachtsprocedures aanzienlijk zijn 
toegenomen en aanzienlijke menselijke, 
materiële en financiële kosten met zich 
mee hebben gebracht; betreurt echter dat 
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deze procedures slechts in 11 % van de 
gevallen daadwerkelijk worden uitgevoerd, 
hetgeen bijdraagt aan de aanhoudende 
overbelasting van de asielstelsels; wijst op 
het gebrek aan samenwerking en 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten; 
acht het van essentieel belang om 
secundaire bewegingen te bestrijden 
teneinde de verzoeken om overdracht terug 
te dringen; stelt voor de voorwaarden voor 
het in gang zetten van 
overdrachtsprocedures te verduidelijken en 
te harmoniseren;

deze procedures slechts in 11 % van de 
gevallen daadwerkelijk worden uitgevoerd, 
hetgeen bijdraagt aan de aanhoudende 
overbelasting van de asielstelsels; wijst op 
het gebrek aan samenwerking en 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten 
waardoor het beginsel van EU-solidariteit 
actief wordt ondergraven en dat 
rechtstreeks leidt tot overbelasting van de 
stelsels in bepaalde lidstaten; acht het van 
essentieel belang om secundaire 
bewegingen te bestrijden teneinde de 
verzoeken om overdracht terug te dringen; 
stelt voor de voorwaarden voor het in gang 
zetten van overdrachtsprocedures te 
verduidelijken en te harmoniseren;

Or. en

Amendement 199
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de 
overdrachtsprocedures aanzienlijk zijn 
toegenomen en aanzienlijke menselijke, 
materiële en financiële kosten met zich 
mee hebben gebracht; betreurt echter dat 
deze procedures slechts in 11 % van de 
gevallen daadwerkelijk worden uitgevoerd, 
hetgeen bijdraagt aan de aanhoudende 
overbelasting van de asielstelsels; wijst op 
het gebrek aan samenwerking en 
informatie-uitwisseling tussen de 
lidstaten; acht het van essentieel belang om 
secundaire bewegingen te bestrijden 
teneinde de verzoeken om overdracht terug 
te dringen; stelt voor de voorwaarden voor 
het in gang zetten van 
overdrachtsprocedures te verduidelijken en 
te harmoniseren;

9. benadrukt dat de 
overdrachtsprocedures aanzienlijk zijn 
toegenomen en aanzienlijke menselijke, 
materiële en financiële kosten met zich 
mee hebben gebracht; merkt echter op dat 
deze procedures slechts in 11 % van de 
gevallen daadwerkelijk worden uitgevoerd; 
acht het van essentieel belang om 
secundaire bewegingen te bestrijden 
teneinde de verzoeken om overdracht terug 
te dringen; stelt voor de voorwaarden voor 
het in gang zetten van 
overdrachtsprocedures te verduidelijken en 
te harmoniseren;

Or. en
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Amendement 200
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de 
overdrachtsprocedures aanzienlijk zijn 
toegenomen en aanzienlijke menselijke, 
materiële en financiële kosten met zich 
mee hebben gebracht; betreurt echter dat 
deze procedures slechts in 11 % van de 
gevallen daadwerkelijk worden uitgevoerd, 
hetgeen bijdraagt aan de aanhoudende 
overbelasting van de asielstelsels; wijst op 
het gebrek aan samenwerking en 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten; 
acht het van essentieel belang om 
secundaire bewegingen te bestrijden 
teneinde de verzoeken om overdracht terug 
te dringen; stelt voor de voorwaarden voor 
het in gang zetten van 
overdrachtsprocedures te verduidelijken en 
te harmoniseren;

9. benadrukt dat de 
overdrachtsprocedures aanzienlijk zijn 
toegenomen en aanzienlijke menselijke, 
materiële en financiële kosten met zich 
mee hebben gebracht; betreurt echter dat 
deze procedures slechts in 11 % van de 
gevallen daadwerkelijk worden uitgevoerd, 
hetgeen bijdraagt aan de aanhoudende 
overbelasting van de asielstelsels; wijst op 
het gebrek aan samenwerking en 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten 
en door de derde landen van herkomst of 
doorreis van de asielzoekers; acht het van 
essentieel belang om secundaire 
bewegingen te bestrijden teneinde de 
verzoeken om overdracht terug te dringen; 
stelt voor de voorwaarden voor het in gang 
zetten van overdrachtsprocedures te 
verduidelijken en te harmoniseren;

Or. fr

Amendement 201
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de 
overdrachtsprocedures aanzienlijk zijn 
toegenomen en aanzienlijke menselijke, 
materiële en financiële kosten met zich 
mee hebben gebracht; betreurt echter dat 
deze procedures slechts in 11 % van de 
gevallen daadwerkelijk worden uitgevoerd, 

9. benadrukt dat de 
overdrachtsprocedures aanzienlijk zijn 
toegenomen en aanzienlijke menselijke, 
materiële en financiële kosten met zich 
mee hebben gebracht, voornamelijk voor 
de lidstaten van eerste binnenkomst; 
betreurt echter ten zeerste dat deze 
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hetgeen bijdraagt aan de aanhoudende 
overbelasting van de asielstelsels; wijst op 
het gebrek aan samenwerking en 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten; 
acht het van essentieel belang om 
secundaire bewegingen te bestrijden 
teneinde de verzoeken om overdracht terug 
te dringen; stelt voor de voorwaarden voor 
het in gang zetten van 
overdrachtsprocedures te verduidelijken en 
te harmoniseren;

procedures slechts in 11 % van de gevallen 
daadwerkelijk worden uitgevoerd, hetgeen 
bijdraagt aan de aanhoudende 
overbelasting van de asielstelsels; wijst op 
het gebrek aan samenwerking en 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten; 
acht het van essentieel belang om 
secundaire bewegingen te bestrijden 
teneinde de verzoeken om overdracht terug 
te dringen; stelt voor de voorwaarden voor 
het in gang zetten van 
overdrachtsprocedures te verduidelijken en 
te harmoniseren;

Or. en

Amendement 202
Terry Reintke, Erik Marquardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de 
overdrachtsprocedures aanzienlijk zijn 
toegenomen en aanzienlijke menselijke, 
materiële en financiële kosten met zich 
mee hebben gebracht; betreurt echter dat 
deze procedures slechts in 11 % van de 
gevallen daadwerkelijk worden uitgevoerd, 
hetgeen bijdraagt aan de aanhoudende 
overbelasting van de asielstelsels; wijst op 
het gebrek aan samenwerking en 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten; 
acht het van essentieel belang om 
secundaire bewegingen te bestrijden 
teneinde de verzoeken om overdracht terug 
te dringen; stelt voor de voorwaarden voor 
het in gang zetten van 
overdrachtsprocedures te verduidelijken 
en te harmoniseren;

9. benadrukt dat de 
overdrachtsprocedures aanzienlijk zijn 
toegenomen en aanzienlijke menselijke, 
materiële en financiële kosten met zich 
mee hebben gebracht; betreurt echter dat 
deze procedures slechts in 11 % van de 
gevallen daadwerkelijk worden uitgevoerd, 
hetgeen bijdraagt aan de aanhoudende 
overbelasting van de asielstelsels; wijst op 
het gebrek aan samenwerking en 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten; 
acht het van essentieel belang om toegang 
te verschaffen tot informatie in een taal 
die de verzoeker begrijpt en om een veilige 
omgeving te scheppen waarin de 
persoonlijke informatie wordt 
bekendgemaakt die nodig is om de 
geldigheid van de aanvraag te bewijzen 
teneinde de verzoeken om overdracht terug 
te dringen;

Or. en
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Amendement 203
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de 
overdrachtsprocedures aanzienlijk zijn 
toegenomen en aanzienlijke menselijke, 
materiële en financiële kosten met zich 
mee hebben gebracht; betreurt echter dat 
deze procedures slechts in 11 % van de 
gevallen daadwerkelijk worden uitgevoerd, 
hetgeen bijdraagt aan de aanhoudende 
overbelasting van de asielstelsels; wijst op 
het gebrek aan samenwerking en 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten; 
acht het van essentieel belang om 
secundaire bewegingen te bestrijden 
teneinde de verzoeken om overdracht 
terug te dringen; stelt voor de 
voorwaarden voor het in gang zetten van 
overdrachtsprocedures te verduidelijken en 
te harmoniseren;

9. benadrukt dat de 
overdrachtsprocedures aanzienlijk zijn 
toegenomen en aanzienlijke menselijke, 
materiële en financiële kosten met zich 
mee hebben gebracht; betreurt echter dat 
deze procedures slechts in 11 % van de 
gevallen daadwerkelijk worden uitgevoerd, 
hetgeen bijdraagt aan de aanhoudende 
overbelasting van de asielstelsels; wijst op 
het gebrek aan samenwerking en 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten; 
stelt voor de voorwaarden voor het in gang 
zetten van overdrachtsprocedures te 
verduidelijken en te harmoniseren;

Or. it

Amendement 204
Damien Carême

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de 
overdrachtsprocedures aanzienlijk zijn 
toegenomen en aanzienlijke menselijke, 
materiële en financiële kosten met zich 
mee hebben gebracht; betreurt echter dat 
deze procedures slechts in 11 % van de 
gevallen daadwerkelijk worden uitgevoerd, 
hetgeen bijdraagt aan de aanhoudende 

9. benadrukt dat de 
overdrachtsprocedures aanzienlijk zijn 
toegenomen en aanzienlijke menselijke, 
materiële en financiële kosten met zich 
mee hebben gebracht; stelt echter vast dat 
de overdrachten slechts in 11 % van de 
gevallen daadwerkelijk worden uitgevoerd, 
hetgeen er duidelijk op wijst dat de 
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overbelasting van de asielstelsels; wijst op 
het gebrek aan samenwerking en 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten; 
acht het van essentieel belang om 
secundaire bewegingen te bestrijden 
teneinde de verzoeken om overdracht 
terug te dringen; stelt voor de 
voorwaarden voor het in gang zetten van 
overdrachtsprocedures te verduidelijken 
en te harmoniseren;

Dublinverordening niet efficiënt is; wijst 
op het gebrek aan samenwerking en 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten; 
acht de inspanningen om toegang tot 
informatie en snelle procedures voor 
gezinshereniging en overdrachten van 
asielzoekers te waarborgen van essentieel 
belang;

Or. fr

Amendement 205
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de 
overdrachtsprocedures aanzienlijk zijn 
toegenomen en aanzienlijke menselijke, 
materiële en financiële kosten met zich 
mee hebben gebracht; betreurt echter dat 
deze procedures slechts in 11 % van de 
gevallen daadwerkelijk worden uitgevoerd, 
hetgeen bijdraagt aan de aanhoudende 
overbelasting van de asielstelsels; wijst op 
het gebrek aan samenwerking en 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten; 
acht het van essentieel belang om 
secundaire bewegingen te bestrijden 
teneinde de verzoeken om overdracht 
terug te dringen; stelt voor de 
voorwaarden voor het in gang zetten van 
overdrachtsprocedures te verduidelijken 
en te harmoniseren;

9. benadrukt dat de 
overdrachtsprocedures aanzienlijk zijn 
toegenomen en aanzienlijke menselijke, 
materiële en financiële kosten met zich 
mee hebben gebracht; merkt echter op dat 
deze procedures slechts in 11 % van de 
gevallen daadwerkelijk worden uitgevoerd; 
neemt kennis van het gebrek aan 
samenwerking en informatie-uitwisseling 
tussen de lidstaten; moedigt de lidstaten 
aan de discretionaire bepalingen van 
artikel 17 sneller toe te passen in gevallen 
waar blijkt dat er geen overdrachten 
kunnen worden verricht of waar de 
individuele toestand van de verzoeker dit 
vereist;

Or. en

Amendement 206
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
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Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de 
overdrachtsprocedures aanzienlijk zijn 
toegenomen en aanzienlijke menselijke, 
materiële en financiële kosten met zich 
mee hebben gebracht; betreurt echter dat 
deze procedures slechts in 11 % van de 
gevallen daadwerkelijk worden uitgevoerd, 
hetgeen bijdraagt aan de aanhoudende 
overbelasting van de asielstelsels; wijst op 
het gebrek aan samenwerking en 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten; 
acht het van essentieel belang om 
secundaire bewegingen te bestrijden 
teneinde de verzoeken om overdracht 
terug te dringen; stelt voor de 
voorwaarden voor het in gang zetten van 
overdrachtsprocedures te verduidelijken 
en te harmoniseren;

9. benadrukt dat de 
overdrachtsprocedures aanzienlijk zijn 
toegenomen en aanzienlijke menselijke, 
materiële en financiële kosten met zich 
mee hebben gebracht; betreurt echter dat 
deze procedures slechts in 11 % van de 
gevallen daadwerkelijk worden uitgevoerd, 
hetgeen bijdraagt aan de aanhoudende 
overbelasting van de asielstelsels; wijst op 
het gebrek aan samenwerking en 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten; 
moedigt de lidstaten aan de discretionaire 
bepalingen sneller toe te passen in 
gevallen waar blijkt dat er geen 
overdrachten kunnen worden verricht of 
waar de individuele toestand van de 
verzoeker dit vereist;

Or. en

Amendement 207
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst op de ruime jurisprudentie 
van het EHRM en HvJ-EU van de 
voorbije jaren waarin de toegestane 
redenen om Dublinoverdrachten te 
weigeren worden toegelicht, met name 
elke vorm van risico voor de betrokkene; 
merkt met name op dat in een toenemend 
aantal besluiten van Europese en 
nationale rechtbanken overdrachten 



PE654.089v01-00 108/151 AM\1209544NL.docx

NL

worden opgeschort naar lidstaten waar 
een asielzoeker onterecht internationale 
bescherming zou worden ontzegd 
(indirecte refoulement) of waar hem of 
haar zijn of haar rechten in de 
Dublinprocedure zouden worden ontzegd; 
betreurt dat asielzoekers in bepaalde 
lidstaten het slachtoffer zijn van 
onmenselijke of vernederende 
behandeling;

Or. en

Amendement 208
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. merkt op dat kosteloos juridisch 
advies voor asielzoekers aanmerkelijke 
financiële en administratieve kosten met 
zich meebrengt in de lidstaten van eerste 
binnenkomst, en op die manier de 
beschikbaarheid van dergelijke 
dienstverlening voor de daarvoor in 
aanmerking komende onderdanen van die 
lidstaat beperkt;

Or. en

Amendement 209
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst op het feit dat er 
verschillende regels gelden voor het 
verkeer binnen het Schengengebied en het 
verkeer buiten het Schengengebied, en dat 
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er derhalve ook verschillende maatregelen 
moeten worden toegepast om secundaire 
bewegingen tegen te gaan;

Or. bg

Amendement 210
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. merkt op dat het gebrek aan 
structurele organisatie en middelen en 
tekortkomingen in de werking van 
nationale asielautoriteiten hebben 
bijgedragen tot vertragingen in de 
Dublinprocedures en de toepassing van de 
verordening hebben belemmerd; merkt op 
dat de meeste landen weliswaar asielzaken 
hebben toevertrouwd aan een 
gespecialiseerde asielautoriteit, maar dat 
sommige landen ervoor hebben gekozen 
de verantwoordelijkheid te verdelen over 
verschillende autoriteiten, en daardoor in 
bepaalde gevallen de praktische 
complexiteit voor asielzoekers hebben 
vergroot en verschillen in de toepassing 
van de verordening in de hand hebben 
gewerkt;

Or. en

Amendement 211
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. betreurt dat lidstaten die massale 
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regulariseringen verrichten gevaarlijke 
secundaire bewegingen stimuleren van 
illegale migranten die hopen op een legale 
status en dat dergelijke maatregelen een 
mogelijke aantrekkende factor voor 
verdere migratie zijn;

Or. en

Amendement 212
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. beklemtoont dat de 
doeltreffendheid van de Dublinprocedures 
ook afhangt van de kwaliteit en aantallen 
van het personeel in elke nationale 
asielautoriteit; merkt op dat er tussen de 
asielautoriteiten grote verschillen bestaan 
op het gebied van het aantal medewerkers 
per asielzoeker; beklemtoont dat nationale 
Dublineenheden over te weinig personeel 
beschikken terwijl ze worden 
geconfronteerd met een forse toename 
van hun werkbelasting;

Or. en

Amendement 213
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quinquies. wijst op het gebrek aan 
samenwerking en informatie-uitwisseling 
tussen de lidstaten; merkt op dat 
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verzoeken tot terugname de voorbije jaren 
de belangrijkste vorm van 
Dublinprocedures zijn geweest, d.w.z. dat 
de meeste personen in een 
Dublinprocedure reeds asiel hadden 
aangevraagd in een andere lidstaat; acht 
inspanningen ter bestrijding van 
secundaire bewegingen essentieel om het 
aantal overdrachtsaanvragen te 
verminderen; beklemtoont dat de strikte 
toepassing van het criterium “irreguliere 
binnenkomst” onevenredige lasten legt op 
landen van eerste binnenkomst, die het 
vaak aan middelen en capaciteiten 
ontbreekt om asielzoekers op te vangen en 
te registreren; herinnert eraan dat de 
uiterste termijnen voor elke fase van de 
Dublinprocedure bedoeld zijn om de 
procedure kort te houden en snelle 
toegang tot de asielprocedure mogelijk te 
maken; merkt op dat er nog altijd een 
gebrek aan duidelijkheid is en dat er nog 
steeds verschillen tussen de lidstaten 
bestaan voor de berekening van de 
uiterste termijnen en het punt waarop de 
klok voor elke procedure begint te tikken; 
stelt voor dat de voorwaarden die 
overdrachtsprocedures in gang zetten 
worden verduidelijkt en geharmoniseerd;

Or. en

Amendement 214
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat de regels inzake 
de overdracht van verantwoordelijkheid in 
het kader van Dublin III in sommige 
gevallen afbreuk doen aan de efficiëntie 
van de asielprocedures en de uitvoering 
van de overdrachten en bijdragen tot de 
toename van secundaire bewegingen 

Schrappen
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omdat zij asielzoekers ertoe aanzetten 
ondergedoken te blijven; verzoekt de 
Commissie de regels te herzien om de 
lidstaten voldoende tijd te geven om de 
overdrachten uit te voeren en de 
overdracht van verantwoordelijkheid 
ingeval een asielzoeker onderduikt af te 
schaffen;

Or. en

Amendement 215
Damien Carême

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat de regels inzake 
de overdracht van verantwoordelijkheid in 
het kader van Dublin III in sommige 
gevallen afbreuk doen aan de efficiëntie 
van de asielprocedures en de uitvoering 
van de overdrachten en bijdragen tot de 
toename van secundaire bewegingen 
omdat zij asielzoekers ertoe aanzetten 
ondergedoken te blijven; verzoekt de 
Commissie de regels te herzien om de 
lidstaten voldoende tijd te geven om de 
overdrachten uit te voeren en de 
overdracht van verantwoordelijkheid 
ingeval een asielzoeker onderduikt af te 
schaffen;

10. is van mening dat de onjuiste 
toepassing van de regels inzake de 
rangorde van criteria, in het bijzonder wat 
betreft gezinshereniging en de situatie van 
niet-begeleide minderjarigen, in sommige 
gevallen afbreuk doet aan de efficiëntie 
van de asielprocedures en bijdraagt tot de 
toename van het risico op onderduiken; 
wijst erop dat overdrachtsverzoeken 
slechts zelden daadwerkelijk worden 
uitgevoerd, hetgeen onnodige onzekerheid 
creëert voor asielzoekers en haaks staat op 
het doel van de Dublinverordening om 
efficiënte en daadwerkelijke toegang tot 
asielprocedures te waarborgen; verzoekt 
de Commissie het grootste gebrek van de 
Dublinverordening te verhelpen, namelijk 
de standaardtoewijzing van de 
verantwoordelijkheid om een asielverzoek 
te behandelen aan het eerste land van 
binnenkomst, en een systeem voor te 
stellen waarbij terdege rekening wordt 
gehouden met de bestaande banden van 
asielzoekers met bepaalde lidstaten;

Or. fr
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Amendement 216
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat de regels inzake 
de overdracht van verantwoordelijkheid in 
het kader van Dublin III in sommige 
gevallen afbreuk doen aan de efficiëntie 
van de asielprocedures en de uitvoering 
van de overdrachten en bijdragen tot de 
toename van secundaire bewegingen 
omdat zij asielzoekers ertoe aanzetten 
ondergedoken te blijven; verzoekt de 
Commissie de regels te herzien om de 
lidstaten voldoende tijd te geven om de 
overdrachten uit te voeren en de 
overdracht van verantwoordelijkheid 
ingeval een asielzoeker onderduikt af te 
schaffen;

10. herinnert eraan dat het 
overdragen van verantwoordelijkheid in 
gevallen waarin de termijn voor de 
overdracht is overschreden, de lidstaten 
ertoe moet aansporen de overdrachten zo 
snel en efficiënt mogelijk uit te voeren; is 
van mening dat de geldende termijnen 
toereikend zijn;

Or. pl

Amendement 217
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat de regels inzake 
de overdracht van verantwoordelijkheid in 
het kader van Dublin III in sommige 
gevallen afbreuk doen aan de efficiëntie 
van de asielprocedures en de uitvoering 
van de overdrachten en bijdragen tot de 
toename van secundaire bewegingen omdat 
zij asielzoekers ertoe aanzetten 
ondergedoken te blijven; verzoekt de 
Commissie de regels te herzien om de 
lidstaten voldoende tijd te geven om de 
overdrachten uit te voeren en de overdracht 
van verantwoordelijkheid ingeval een 

10. is van mening dat de regels inzake 
de overdracht van verantwoordelijkheid in 
het kader van Dublin III in sommige 
gevallen afbreuk doen aan de efficiëntie 
van de asielprocedures en de uitvoering 
van de overdrachten en bijdragen tot de 
toename van secundaire bewegingen omdat 
zij asielzoekers ertoe aanzetten 
ondergedoken te blijven; verzoekt de 
Commissie de regels te herzien om de 
lidstaten voldoende tijd te geven om de 
overdrachten uit te voeren en de overdracht 
van verantwoordelijkheid ingeval een 
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asielzoeker onderduikt af te schaffen; asielzoeker onderduikt af te schaffen; 
verzoekt de Commissie ook de invoering 
van een mechanisme te overwegen 
waarbij de asielverzoeken van 
asielzoekers die hun verplichtingen niet 
naleven of die meerdere asielverzoeken 
indienen, nietig kunnen worden 
verklaard;

Or. fr

Amendement 218
Terry Reintke, Erik Marquardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat de regels inzake 
de overdracht van verantwoordelijkheid in 
het kader van Dublin III in sommige 
gevallen afbreuk doen aan de efficiëntie 
van de asielprocedures en de uitvoering 
van de overdrachten en bijdragen tot de 
toename van secundaire bewegingen omdat 
zij asielzoekers ertoe aanzetten 
ondergedoken te blijven; verzoekt de 
Commissie de regels te herzien om de 
lidstaten voldoende tijd te geven om de 
overdrachten uit te voeren en de 
overdracht van verantwoordelijkheid 
ingeval een asielzoeker onderduikt af te 
schaffen;

10. is van mening dat de regels inzake 
de overdracht van verantwoordelijkheid in 
het kader van Dublin III in sommige 
gevallen afbreuk doen aan de efficiëntie 
van de asielprocedures en de uitvoering 
van de overdrachten en bijdragen tot de 
toename van secundaire bewegingen omdat 
zij asielzoekers ertoe aanzetten 
ondergedoken te blijven;

Or. en

Amendement 219
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat de regels inzake 
de overdracht van verantwoordelijkheid in 
het kader van Dublin III in sommige 
gevallen afbreuk doen aan de efficiëntie 
van de asielprocedures en de uitvoering 
van de overdrachten en bijdragen tot de 
toename van secundaire bewegingen 
omdat zij asielzoekers ertoe aanzetten 
ondergedoken te blijven; verzoekt de 
Commissie de regels te herzien om de 
lidstaten voldoende tijd te geven om de 
overdrachten uit te voeren en de 
overdracht van verantwoordelijkheid 
ingeval een asielzoeker onderduikt af te 
schaffen;

10. is van mening dat asielzoekers, 
volgens het bewijsmateriaal, in veel 
gevallen ondergedoken blijven wegens het 
onevenredige gebruik van het criterium 
van het land van eerste irreguliere 
binnenkomst en wegens een ontoereikend 
onderzoek van de betekenisvolle 
connecties en bijzondere behoeften van de 
asielzoekers; verzoekt de Commissie de 
regels te herzien om het vertrouwen tussen 
de lidstaten onderling en tussen de 
lidstaten en de asielzoekers te verbeteren;

Or. en

Amendement 220
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat de regels inzake 
de overdracht van verantwoordelijkheid in 
het kader van Dublin III in sommige 
gevallen afbreuk doen aan de efficiëntie 
van de asielprocedures en de uitvoering 
van de overdrachten en bijdragen tot de 
toename van secundaire bewegingen 
omdat zij asielzoekers ertoe aanzetten 
ondergedoken te blijven; verzoekt de 
Commissie de regels te herzien om de 
lidstaten voldoende tijd te geven om de 
overdrachten uit te voeren en de 
overdracht van verantwoordelijkheid 
ingeval een asielzoeker onderduikt af te 
schaffen;

10. is van mening dat de regels inzake 
de overdracht van verantwoordelijkheid in 
het kader van Dublin III afbreuk doen aan 
de efficiëntie van de asielprocedures en de 
uitvoering van de overdrachten omdat zij 
asielzoekers ertoe aanzetten ondergedoken 
te blijven; betreurt de vaak oneigenlijke 
redenen die de lidstaten aanvoeren om 
overdrachten te weigeren; verzoekt de 
Commissie de regels te herzien om de 
lidstaten voldoende tijd te geven om de 
overdrachten uit te voeren, toezicht te 
houden en, indien nodig, sancties op te 
leggen aan lidstaten die de overdrachten 
weigeren;

Or. it
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Amendement 221
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat verdere 
harmonisatie van de asielstelsels van de 
lidstaten belangrijk is voor de goede 
werking van de Dublin III-verordening en 
om secundaire bewegingen te voorkomen; 
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat asielzoekers overal in de EU op 
dezelfde manier worden behandeld;

Or. en

Amendement 222
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. meent dat juridische bijstand aan 
asielzoekers voor Dublinprocedures, met 
name in de hotspots, het parcours van de 
asielzoekers zou vergemakkelijken en de 
besluitvorming zou verbeteren; verzoekt de 
lidstaten de informatie de zij aan 
asielzoekers verstrekken over de 
ingewikkelde Dublinprocedures te 
verbeteren, zodat deze voor iedereen 
duidelijk en toegankelijk is;

11. meent dat juridische bijstand aan 
asielzoekers voor Dublinprocedures, met 
name in de hotspots, van fundamenteel 
belang is om asielzoekers te informeren 
over hun rechten en plichten tijdens het 
asielproces, dat dit het parcours van de 
asielzoekers zou vergemakkelijken en de 
besluitvorming zou verbeteren aangezien 
een wettelijke vertegenwoordiger ervoor 
kan zorgen dat elk dossier volledig en 
correct is en kan bijdragen aan de 
vermindering van het aantal 
beroepsprocedures en aan de 
waarborging van het recht op non-
refoulement; verzoekt de lidstaten de 
informatie de zij aan asielzoekers 
verstrekken over de ingewikkelde 
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Dublinprocedures te verbeteren, zodat deze 
voor iedereen duidelijk en toegankelijk is;

Or. en

Amendement 223
Damien Carême

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. meent dat juridische bijstand aan 
asielzoekers voor Dublinprocedures, met 
name in de hotspots, het parcours van de 
asielzoekers zou vergemakkelijken en de 
besluitvorming zou verbeteren; verzoekt 
de lidstaten de informatie de zij aan 
asielzoekers verstrekken over de 
ingewikkelde Dublinprocedures te 
verbeteren, zodat deze voor iedereen 
duidelijk en toegankelijk is;

11. dringt er bij de lidstaten op aan 
om, met steun van de Commissie en het 
Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken, asielzoekers duidelijke en 
toegankelijke informatie te verstrekken 
over de Dublinprocedures, met name op 
het gebied van gezinshereniging, 
overeenkomstig de artikelen 4 en 26 van 
de verordening, en hen ook toegang te 
geven tot een daadwerkelijk rechtsmiddel 
en juridische bijstand, overeenkomstig 
artikel 27; meent dat juridische bijstand 
aan asielzoekers voor Dublinprocedures de 
goede werking van de Dublinverordening 
zou vergemakkelijken;

Or. fr

Amendement 224
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. meent dat juridische bijstand aan 
asielzoekers voor Dublinprocedures, met 
name in de hotspots, het parcours van de 
asielzoekers zou vergemakkelijken en de 
besluitvorming zou verbeteren; verzoekt 
de lidstaten de informatie de zij aan 

11. verzoekt de lidstaten de informatie 
de zij aan asielzoekers verstrekken over de 
ingewikkelde Dublinprocedures te 
verbeteren, zodat deze voor iedereen 
duidelijk en toegankelijk is;



PE654.089v01-00 118/151 AM\1209544NL.docx

NL

asielzoekers verstrekken over de 
ingewikkelde Dublinprocedures te 
verbeteren, zodat deze voor iedereen 
duidelijk en toegankelijk is;

Or. en

Amendement 225
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. meent dat juridische bijstand aan 
asielzoekers voor Dublinprocedures, met 
name in de hotspots, het parcours van de 
asielzoekers zou vergemakkelijken en de 
besluitvorming zou verbeteren; verzoekt de 
lidstaten de informatie de zij aan 
asielzoekers verstrekken over de 
ingewikkelde Dublinprocedures te 
verbeteren, zodat deze voor iedereen 
duidelijk en toegankelijk is;

11. meent dat juridische bijstand aan 
asielzoekers voor Dublinprocedures, met 
name in de hotspots, het parcours van de 
asielzoekers zou vergemakkelijken en de 
besluitvorming zou verbeteren;

Or. en

Amendement 226
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. meent dat juridische bijstand aan 
asielzoekers voor Dublinprocedures, met 
name in de hotspots, het parcours van de 
asielzoekers zou vergemakkelijken en de 
besluitvorming zou verbeteren; verzoekt de 
lidstaten de informatie de zij aan 
asielzoekers verstrekken over de 
ingewikkelde Dublinprocedures te 

11. meent dat juridische bijstand aan 
asielzoekers voor Dublinprocedures, met 
name in de hotspots, het parcours van de 
asielzoekers zou vergemakkelijken en de 
besluitvorming zou verbeteren; verzoekt de 
lidstaten de informatie de zij aan 
asielzoekers verstrekken over de 
ingewikkelde Dublinprocedures te 
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verbeteren, zodat deze voor iedereen 
duidelijk en toegankelijk is;

verbeteren, zodat deze voor iedereen 
duidelijk en toegankelijk is; benadrukt het 
belang van oplossingen die erop gericht 
zijn de indiening van meervoudige 
verzoeken om internationale bescherming 
tegen te gaan;

Or. pl

Amendement 227
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. meent dat juridische bijstand aan 
asielzoekers voor Dublinprocedures, met 
name in de hotspots, het parcours van de 
asielzoekers zou vergemakkelijken en de 
besluitvorming zou verbeteren; verzoekt de 
lidstaten de informatie de zij aan 
asielzoekers verstrekken over de 
ingewikkelde Dublinprocedures te 
verbeteren, zodat deze voor iedereen 
duidelijk en toegankelijk is;

11. meent dat juridische bijstand aan 
asielzoekers voor Dublinprocedures de 
eerbiediging van de rechten van de 
asielzoekers tijdens de procedures en de 
besluitvorming zou verbeteren; verzoekt de 
lidstaten de informatie de zij aan 
asielzoekers verstrekken over de 
ingewikkelde Dublinprocedures te 
verbeteren, zodat deze voor iedereen 
duidelijk en toegankelijk is;

Or. en

Amendement 228
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. meent dat juridische bijstand aan 
asielzoekers voor Dublinprocedures, met 
name in de hotspots, het parcours van de 
asielzoekers zou vergemakkelijken en de 

11. meent dat juridische bijstand aan 
asielzoekers voor Dublinprocedures de 
eerbiediging van de rechten van de 
asielzoekers tijdens de procedures zou 
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besluitvorming zou verbeteren; verzoekt de 
lidstaten de informatie de zij aan 
asielzoekers verstrekken over de 
ingewikkelde Dublinprocedures te 
verbeteren, zodat deze voor iedereen 
duidelijk en toegankelijk is;

verbeteren, de Dublinprocedures zou 
vereenvoudigen en de besluitvorming zou 
verbeteren; verzoekt de lidstaten de 
informatie de zij aan asielzoekers 
verstrekken over de ingewikkelde 
Dublinprocedures te verbeteren, zodat deze 
voor iedereen duidelijk en toegankelijk is;

Or. en

Amendement 229
Fabienne Keller, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Jan-
Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. beklemtoont dat de kwaliteit en 
hoeveelheid informatie die in de loop van 
de Dublinprocedures aan asielzoekers 
wordt verstrekt verre van bevredigend is 
en van land tot land – en in sommige 
gevallen binnen een en hetzelfde land – 
aanmerkelijk verschilt; merkt op dat 
verschillende factoren van invloed zijn op 
de naleving van het recht op informatie, 
zoals de kwaliteit en duidelijkheid van de 
informatie, de toegang tot een tolk, de 
beschikbaarheid van vertaalde 
documenten, de tijdige toegang tot 
informatie; herinnert eraan dat het recht 
op informatie volgens artikel 4 van de 
verordening essentieel is gezien de 
complexe aard van de Dublinprocedures 
en om de toegang te garanderen tot een 
billijk onderzoek van een asielaanvraag in 
de EU; onderstreept dat tekortkomingen 
op dit gebied te wijten kunnen zijn aan 
een gebrek aan middelen, maar ook het 
gevolg kunnen zijn van weloverwogen 
beleidskeuzes in bepaalde landen; 
verzoekt de lidstaten de informatie die aan 
asielzoekers ter beschikking wordt gesteld 
te verbeteren om te garanderen dat die 
informatie voor iedereen duidelijk en 
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toegankelijk is;

Or. en

Amendement 230
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. herinnert de lidstaten eraan dat ze 
volgens de EU-wetgeving moeten voorzien 
in juridische bijstand en een juridische 
vertegenwoordiger op verzoek ter 
beschikking moeten stellen tijdens 
beroepsprocedures; merkt bezorgd op dat 
enkele specifieke problemen op nationaal 
niveau blijven bestaan, zoals afgelegen 
asielcentra met beperkte toegang tot 
alternatieve vertegenwoordigers, een lage 
financiële vergoeding voor juridische 
bijstand, een gebrek aan passende 
voorzieningen voor voorbereidende en 
privégesprekken en ontoereikende 
juridische bijstand voor asielzoekers in 
inrichtingen voor bewaring;

Or. en

Amendement 231
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de Commissie het EU-
migratiebeleid te evalueren, met inbegrip 
van eventuele push- en pullfactoren, 
teneinde een overbelasting van het 
Dublinstelsel te voorkomen; beklemtoont 



PE654.089v01-00 122/151 AM\1209544NL.docx

NL

dat de EU, als onderdeel van een 
coherente “strategie voor Afrika”, de 
discussie moet voortzetten over regionale 
ontschepingsplatforms aan weerszijden 
van de Middellandse Zee, waar 
asielzoekers veilig kunnen worden 
opgevangen en hun aanvragen op 
doeltreffende, waardige en menselijke 
manier kunnen worden beoordeeld;

Or. en

Amendement 232
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de lidstaten de nodige 
middelen om Dublin III operationeel te 
maken, met name het aantal 
asielambtenaren, op te trekken; verzoekt 
de Europese Commissie de financiële 
middelen die beschikbaar zijn voor het 
verlenen van juridische bijstand te 
verhogen, met name de financiële 
middelen voor beroepsbeoefenaren van 
maatschappelijke organisaties die tijdens 
de Dublinprocedure juridische bijstand 
aanbieden aan mensen die internationale 
bescherming nodig hebben;

Or. en

Amendement 233
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Kopje 4
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Ontwerpresolutie Amendement

Eén enkel asielverzoek in Europa Een op rechten gerichte toepassing van de 
Dublinregelingen in de EU

Or. en

Amendement 234
Damien Carême

Ontwerpresolutie
Kopje 4

Ontwerpresolutie Amendement

Eén enkel asielverzoek in Europa Doeltreffende tenuitvoerlegging op EU-
niveau waarborgen

Or. fr

Amendement 235
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Kopje 4

Ontwerpresolutie Amendement

Eén enkel asielverzoek in Europa Een op rechten gericht asielverzoek in 
Europa

Or. en

Amendement 236
Damien Carême

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst erop dat het beginsel van één 
enkel asielverzoek in de EU absoluut niet 
geëerbiedigd wordt, hetgeen haaks staat 
op het doel van deze verordening; meent 
dat de bevoegde nationale autoriteiten 
hun relevante informatie moeten delen, 
via een Europese databank zoals Eurodac, 
teneinde de procedures te versnellen en 
meervoudige asielverzoeken te vermijden, 
met inachtneming van de bescherming 
van persoonsgegevens;

12. is bijzonder verontrust over de 
onjuiste toepassing van de 
Dublinverordening, met name wat betreft 
de rangorde van criteria en het gebruik 
van de humanitaire en discretionaire 
bepalingen, hetgeen voor een deel de 
irreguliere bewegingen van asielzoekers 
verklaart, gezien het feit dat het systeem 
bij de toewijzing van de 
verantwoordelijkheid voor de behandeling 
van een asielverzoek aan een specifieke 
lidstaat geen rekening houdt met de 
familiale en sociale banden van 
asielzoekers met bepaalde lidstaten noch 
met beschermings- of 
gezondheidsoverwegingen; meent dat, 
overeenkomstig overweging 30, de 
toepassing van het Eurodac-systeem, zoals 
ingesteld bij Verordening (EU) 
nr. 603/2013, de juiste toepassing van de 
Dublinverordening moet 
vergemakkelijken en betreurt daarentegen 
dat in de praktijk echter blijkt dat de 
lidstaten de in artikel 7 van de 
verordening vastgestelde rangorde van 
criteria dikwijls niet naleven ten gunste 
van een automatisch gebruik van de 
“positieve resultaten” van Eurodac om te 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is, 
zonder vooraf de toepasselijkheid na te 
gaan van criteria die normaal voorrang 
moeten krijgen, zoals de eenheid van het 
gezin; beklemtoont dat hierdoor de 
tekortkomingen bij de toepassing van de 
hele Dublinverordening worden versterkt;

Or. fr

Amendement 237
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst erop dat het beginsel van één 
enkel asielverzoek in de EU absoluut niet 
geëerbiedigd wordt, hetgeen haaks staat 
op het doel van deze verordening; meent 
dat de bevoegde nationale autoriteiten hun 
relevante informatie moeten delen, via een 
Europese databank zoals Eurodac, teneinde 
de procedures te versnellen en 
meervoudige asielverzoeken te vermijden, 
met inachtneming van de bescherming 
van persoonsgegevens;

12. meent dat de bevoegde nationale 
autoriteiten hun relevante informatie 
moeten delen, via een Europese databank 
zoals Eurodac, teneinde de procedures te 
versnellen en meervoudige asielverzoeken 
te vermijden;

Or. en

Amendement 238
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst erop dat het beginsel van één 
enkel asielverzoek in de EU absoluut niet 
geëerbiedigd wordt, hetgeen haaks staat op 
het doel van deze verordening; meent dat 
de bevoegde nationale autoriteiten hun 
relevante informatie moeten delen, via een 
Europese databank zoals Eurodac, teneinde 
de procedures te versnellen en 
meervoudige asielverzoeken te vermijden, 
met inachtneming van de bescherming van 
persoonsgegevens;

12. wijst erop dat het beginsel van één 
enkel asielverzoek in de EU absoluut niet 
geëerbiedigd wordt, hetgeen haaks staat op 
het doel van deze verordening; meent dat 
de bevoegde nationale autoriteiten hun 
relevante informatie moeten delen, via een 
Europese databank zoals Eurodac, teneinde 
de procedures te versnellen en 
meervoudige asielverzoeken te vermijden, 
met inachtneming van de bescherming van 
persoonsgegevens; is van mening dat 
voorrang moet worden gegeven aan het 
registreren in het Eurodac-systeem van 
alle verzoekers en illegale migranten die 
de grens oversteken;

Or. pl

Amendement 239
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
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Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst erop dat het beginsel van één 
enkel asielverzoek in de EU absoluut niet 
geëerbiedigd wordt, hetgeen haaks staat op 
het doel van deze verordening; meent dat 
de bevoegde nationale autoriteiten hun 
relevante informatie moeten delen, via 
een Europese databank zoals Eurodac, 
teneinde de procedures te versnellen en 
meervoudige asielverzoeken te vermijden, 
met inachtneming van de bescherming 
van persoonsgegevens;

12. wijst erop dat het beginsel van één 
enkel asielverzoek in de EU absoluut niet 
geëerbiedigd wordt, hetgeen haaks staat op 
het doel van deze verordening; merkt op 
dat er verschillende redenen bestaan om 
bijkomende asielverzoeken in te dienen;

Or. en

Amendement 240
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst erop dat het beginsel van één 
enkel asielverzoek in de EU absoluut niet 
geëerbiedigd wordt, hetgeen haaks staat op 
het doel van deze verordening; meent dat 
de bevoegde nationale autoriteiten hun 
relevante informatie moeten delen, via een 
Europese databank zoals Eurodac, teneinde 
de procedures te versnellen en 
meervoudige asielverzoeken te vermijden, 
met inachtneming van de bescherming van 
persoonsgegevens;

12. wijst erop dat het beginsel van één 
enkel asielverzoek in de EU absoluut niet 
geëerbiedigd wordt, hetgeen haaks staat op 
het doel van deze verordening; meent dat 
de bevoegde nationale autoriteiten, met 
name waar het de goedkeuring of 
afwijzing van asielverzoeken betreft, hun 
relevante informatie moeten delen, via een 
Europese databank zoals Eurodac, teneinde 
de procedures te versnellen en 
meervoudige asielverzoeken te vermijden, 
met inachtneming van de bescherming van 
persoonsgegevens;

Or. bg
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Amendement 241
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst erop dat het beginsel van één 
enkel asielverzoek in de EU absoluut niet 
geëerbiedigd wordt, hetgeen haaks staat 
op het doel van deze verordening; meent 
dat de bevoegde nationale autoriteiten 
hun relevante informatie moeten delen, 
via een Europese databank zoals 
Eurodac, teneinde de procedures te 
versnellen en meervoudige asielverzoeken 
te vermijden, met inachtneming van de 
bescherming van persoonsgegevens;

12. merkt op dat het beginsel van één 
enkel asielverzoek in de EU, hetgeen juist 
het doel van deze verordening was, door 
verschillende factoren wordt 
tegengewerkt, onder meer slechte 
opvangomstandigheden in tal van 
lidstaten van eerste binnenkomst ten 
gevolge van overbevolking, langdurige en 
mislukte procedures voor 
gezinshereniging, xenofobie in landen 
van aankomst, en fouten in de 
asielprocedures in sommige landen;

Or. en

Amendement 242
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat er grote verschillen 
bestaan tussen de lidstaten met betrekking 
tot de bescherming van asielzoekers van 
bepaalde nationaliteiten; meent dat een 
gemeenschappelijke lijst van veilige 
landen en een gedeelde 
landenrisicobeoordeling, of ten minste 
convergentie op dit gebied, deze 
verschillen zouden verkleinen en aldus 
het aantal secundaire bewegingen 
beperken; benadrukt dat de 
daadwerkelijke terugkeer van personen 
die niet voor asiel in aanmerking komen 
een essentiële voorwaarde is voor de 
doeltreffendheid van deze verordening;

Schrappen
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Or. pl

Amendement 243
Damien Carême, Erik Marquardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat er grote verschillen 
bestaan tussen de lidstaten met betrekking 
tot de bescherming van asielzoekers van 
bepaalde nationaliteiten; meent dat een 
gemeenschappelijke lijst van veilige 
landen en een gedeelde 
landenrisicobeoordeling, of ten minste 
convergentie op dit gebied, deze 
verschillen zouden verkleinen en aldus 
het aantal secundaire bewegingen 
beperken; benadrukt dat de 
daadwerkelijke terugkeer van personen 
die niet voor asiel in aanmerking komen 
een essentiële voorwaarde is voor de 
doeltreffendheid van deze verordening;

Schrappen

Or. fr

Amendement 244
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat er grote verschillen 
bestaan tussen de lidstaten met betrekking 
tot de bescherming van asielzoekers van 
bepaalde nationaliteiten; meent dat een 
gemeenschappelijke lijst van veilige 
landen en een gedeelde 
landenrisicobeoordeling, of ten minste 
convergentie op dit gebied, deze 
verschillen zouden verkleinen en aldus 

Schrappen
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het aantal secundaire bewegingen 
beperken; benadrukt dat de 
daadwerkelijke terugkeer van personen 
die niet voor asiel in aanmerking komen 
een essentiële voorwaarde is voor de 
doeltreffendheid van deze verordening;

Or. en

Amendement 245
Terry Reintke, Erik Marquardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat er grote verschillen 
bestaan tussen de lidstaten met betrekking 
tot de bescherming van asielzoekers van 
bepaalde nationaliteiten; meent dat een 
gemeenschappelijke lijst van veilige 
landen en een gedeelde 
landenrisicobeoordeling, of ten minste 
convergentie op dit gebied, deze 
verschillen zouden verkleinen en aldus 
het aantal secundaire bewegingen 
beperken; benadrukt dat de 
daadwerkelijke terugkeer van personen 
die niet voor asiel in aanmerking komen 
een essentiële voorwaarde is voor de 
doeltreffendheid van deze verordening;

Schrappen

Or. en

Amendement 246
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat er grote verschillen 
bestaan tussen de lidstaten met betrekking 

13. merkt op dat er grote verschillen 
bestaan tussen de lidstaten met betrekking 
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tot de bescherming van asielzoekers van 
bepaalde nationaliteiten; meent dat een 
gemeenschappelijke lijst van veilige landen 
en een gedeelde landenrisicobeoordeling, 
of ten minste convergentie op dit gebied, 
deze verschillen zouden verkleinen en 
aldus het aantal secundaire bewegingen 
beperken; benadrukt dat de daadwerkelijke 
terugkeer van personen die niet voor asiel 
in aanmerking komen een essentiële 
voorwaarde is voor de doeltreffendheid van 
deze verordening;

tot de bescherming van asielzoekers van 
bepaalde nationaliteiten; meent dat een 
harmonisatie van de procedures, met 
onder meer een gemeenschappelijke lijst 
van veilige landen van herkomst en een 
gedeelde landenrisicobeoordeling om te 
bepalen of een bepaald derde land als een 
veilig land kan worden beschouwd, deze 
verschillen zou kunnen verkleinen; 
benadrukt dat de daadwerkelijke terugkeer 
van personen die niet voor asiel in 
aanmerking komen een essentiële 
voorwaarde is voor de doeltreffendheid van 
deze verordening en dat mechanismen 
voor vrijwillige terugkeer moeten worden 
aangemoedigd;

Or. it

Amendement 247
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat er grote verschillen 
bestaan tussen de lidstaten met betrekking 
tot de bescherming van asielzoekers van 
bepaalde nationaliteiten; meent dat een 
gemeenschappelijke lijst van veilige landen 
en een gedeelde landenrisicobeoordeling, 
of ten minste convergentie op dit gebied, 
deze verschillen zouden verkleinen en 
aldus het aantal secundaire bewegingen 
beperken; benadrukt dat de daadwerkelijke 
terugkeer van personen die niet voor asiel 
in aanmerking komen een essentiële 
voorwaarde is voor de doeltreffendheid van 
deze verordening;

13. merkt op dat er grote verschillen 
bestaan tussen de lidstaten met betrekking 
tot de bescherming van asielzoekers van 
bepaalde nationaliteiten; meent dat een 
gemeenschappelijke lijst van veilige landen 
en een gedeelde landenrisicobeoordeling, 
of ten minste convergentie op dit gebied, 
deze verschillen zouden verkleinen en 
aldus het aantal secundaire bewegingen 
beperken; benadrukt dat de daadwerkelijke 
terugkeer van personen die niet voor asiel 
in aanmerking komen, hetgeen op EU-
niveau voor de meeste asielzoekers het 
geval is, een essentiële voorwaarde is voor 
de doeltreffendheid van deze verordening;

Or. fr
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Amendement 248
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat er grote verschillen 
bestaan tussen de lidstaten met betrekking 
tot de bescherming van asielzoekers van 
bepaalde nationaliteiten; meent dat een 
gemeenschappelijke lijst van veilige landen 
en een gedeelde landenrisicobeoordeling, 
of ten minste convergentie op dit gebied, 
deze verschillen zouden verkleinen en 
aldus het aantal secundaire bewegingen 
beperken; benadrukt dat de daadwerkelijke 
terugkeer van personen die niet voor asiel 
in aanmerking komen een essentiële 
voorwaarde is voor de doeltreffendheid van 
deze verordening;

13. merkt op dat er grote verschillen 
bestaan tussen de lidstaten met betrekking 
tot de bescherming van asielzoekers van 
bepaalde nationaliteiten; meent dat een 
gemeenschappelijke lijst van veilige landen 
en regio’s en een gedeelde landen- of 
regiorisicobeoordeling, of ten minste 
convergentie op dit gebied, deze 
verschillen zouden verkleinen en aldus het 
aantal secundaire bewegingen beperken; 
benadrukt dat de daadwerkelijke terugkeer 
van personen die niet voor asiel in 
aanmerking komen een essentiële 
voorwaarde is voor de doeltreffendheid van 
deze verordening;

Or. fr

Amendement 249
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat er grote verschillen 
bestaan tussen de lidstaten met betrekking 
tot de bescherming van asielzoekers van 
bepaalde nationaliteiten; meent dat een 
gemeenschappelijke lijst van veilige 
landen en een gedeelde 
landenrisicobeoordeling, of ten minste 
convergentie op dit gebied, deze 
verschillen zouden verkleinen en aldus het 
aantal secundaire bewegingen beperken; 

13. merkt op dat er grote verschillen 
bestaan tussen de lidstaten met betrekking 
tot de bescherming van asielzoekers van 
bepaalde nationaliteiten en dat dit kan 
bijdragen tot verdere verplaatsingen; 
meent dat de inachtneming van de 
individuele behoeften van een asielzoeker 
in de Dublinprocedures het aantal 
secundaire bewegingen zou beperken; pleit 
voor de opname van een 
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benadrukt dat de daadwerkelijke 
terugkeer van personen die niet voor asiel 
in aanmerking komen een essentiële 
voorwaarde is voor de doeltreffendheid 
van deze verordening;

herplaatsingscriterium waarin de “echte 
banden” met een bepaalde lidstaat in 
aanmerking worden genomen als 
doeltreffende aanpak om het aantal 
secundaire bewegingen te beperken;

Or. en

Amendement 250
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat er grote verschillen 
bestaan tussen de lidstaten met betrekking 
tot de bescherming van asielzoekers van 
bepaalde nationaliteiten; meent dat een 
gemeenschappelijke lijst van veilige 
landen en een gedeelde 
landenrisicobeoordeling, of ten minste 
convergentie op dit gebied, deze 
verschillen zouden verkleinen en aldus het 
aantal secundaire bewegingen beperken; 
benadrukt dat de daadwerkelijke terugkeer 
van personen die niet voor asiel in 
aanmerking komen een essentiële 
voorwaarde is voor de doeltreffendheid van 
deze verordening;

13. merkt op dat er grote verschillen 
bestaan tussen de lidstaten met betrekking 
tot de bescherming van asielzoekers van 
bepaalde nationaliteiten; meent dat 
nationale lijsten van veilige landen naar 
grotere convergentie dienen te streven en 
zouden kunnen bijdragen tot een 
verkleining van deze verschillen en aldus 
tot een beperking van het aantal secundaire 
bewegingen; benadrukt dat de 
daadwerkelijke terugkeer van personen die 
niet voor asiel in aanmerking komen een 
essentiële voorwaarde is voor de 
doeltreffendheid van deze verordening;

Or. en

Amendement 251
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. betreurt dat het Europees 
Parlement momenteel de hervorming van 
de terugkeerrichtlijn blokkeert;
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Or. en

Amendement 252
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat de nationale 
asielautoriteiten nauwer moeten 
samenwerken om informatie uit te wisselen 
en ervoor te zorgen dat overdrachten 
vlotter verlopen; stelt voor om het EASO te 
belasten met het opzetten van een 
versterkte governance voor de toepassing 
van deze verordening, onder meer door een 
maandelijkse operationele dialoog tussen 
de nationale autoriteiten en een platform 
voor het uitwisselen en delen van 
informatie en goede praktijken;

14. beklemtoont dat het netwerk van 
Dublineenheden van de lidstaten dat door 
de Commissie wordt georganiseerd, 
slechts een- of tweemaal per jaar is 
samengekomen en geen operationele rol 
heeft vervuld; merkt echter op dat het 
netwerk van Dublineenheden van het 
EASO actiever is geweest en dat het 
EASO een aantal nuttige missies heeft 
uitgevoerd ter ondersteuning van de 
lidstaten bij het uitvoeren van de 
Dublinverordening, zoals de opstelling 
van beleidsondersteunende documenten 
en analyses, en de inzet van 
functionarissen; meent dat de nationale 
asielautoriteiten nauwer moeten 
samenwerken om informatie uit te wisselen 
en ervoor te zorgen dat overdrachten 
vlotter verlopen; stelt voor om het EASO te 
belasten met het opzetten van een 
versterkte governance voor de toepassing 
van deze verordening, onder meer door een 
maandelijkse operationele dialoog tussen 
de nationale autoriteiten en een platform 
voor het uitwisselen en delen van 
informatie en goede praktijken;

Or. en

Amendement 253
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat de nationale 
asielautoriteiten nauwer moeten 
samenwerken om informatie uit te wisselen 
en ervoor te zorgen dat overdrachten 
vlotter verlopen; stelt voor om het EASO 
te belasten met het opzetten van een 
versterkte governance voor de toepassing 
van deze verordening, onder meer door 
een maandelijkse operationele dialoog 
tussen de nationale autoriteiten en een 
platform voor het uitwisselen en delen van 
informatie en goede praktijken;

14. meent dat de nationale 
asielautoriteiten en 
wetshandhavingsinstanties nauwer moeten 
samenwerken om informatie uit te wisselen 
en ervoor te zorgen dat overdrachten en 
terugkeer vlotter verlopen;

Or. en

Amendement 254
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat de nationale 
asielautoriteiten nauwer moeten 
samenwerken om informatie uit te wisselen 
en ervoor te zorgen dat overdrachten 
vlotter verlopen; stelt voor om het EASO te 
belasten met het opzetten van een 
versterkte governance voor de toepassing 
van deze verordening, onder meer door een 
maandelijkse operationele dialoog tussen 
de nationale autoriteiten en een platform 
voor het uitwisselen en delen van 
informatie en goede praktijken;

14. meent dat de nationale 
asielautoriteiten nauwer moeten 
samenwerken om informatie uit te wisselen 
en ervoor te zorgen dat overdrachten 
vlotter verlopen; stelt voor om het EASO te 
belasten met het opzetten van een 
versterkte governance voor de toepassing 
van deze verordening, onder meer door een 
maandelijkse operationele dialoog tussen 
de nationale autoriteiten en een platform 
voor het uitwisselen en delen van 
informatie en goede praktijken; merkt op 
dat het ongecoördineerde gebruik van de 
Dublineenheden de doeltreffende werking 
van de Dublin III-verordening belet;

Or. en
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Amendement 255
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat de nationale 
asielautoriteiten nauwer moeten 
samenwerken om informatie uit te wisselen 
en ervoor te zorgen dat overdrachten 
vlotter verlopen; stelt voor om het EASO te 
belasten met het opzetten van een 
versterkte governance voor de toepassing 
van deze verordening, onder meer door een 
maandelijkse operationele dialoog tussen 
de nationale autoriteiten en een platform 
voor het uitwisselen en delen van 
informatie en goede praktijken;

14. meent dat de nationale 
asielautoriteiten nauwer moeten 
samenwerken om informatie uit te wisselen 
en ervoor te zorgen dat overdrachten 
vlotter verlopen, met name om misbruik – 
bijvoorbeeld asielshoppen – tegen te gaan; 
stelt voor om het EASO te belasten met het 
opzetten van een versterkte governance 
voor de toepassing van deze verordening, 
onder meer door een maandelijkse 
operationele dialoog tussen de nationale 
autoriteiten en een platform voor het 
uitwisselen en delen van informatie en 
goede praktijken;

Or. bg

Amendement 256
Damien Carême

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat de nationale 
asielautoriteiten nauwer moeten 
samenwerken om informatie uit te 
wisselen en ervoor te zorgen dat 
overdrachten vlotter verlopen; stelt voor 
om het EASO te belasten met het opzetten 
van een versterkte governance voor de 
toepassing van deze verordening, onder 
meer door een maandelijkse operationele 
dialoog tussen de nationale autoriteiten en 
een platform voor het uitwisselen en delen 
van informatie en goede praktijken;

14. dringt aan op nauwere 
samenwerking tussen de nationale 
asielautoriteiten om informatie uit te 
wisselen en beste praktijken te 
harmoniseren; stelt voor om het EASO te 
belasten met het opzetten van een 
versterkte governance voor de toepassing 
van deze verordening, onder meer door een 
maandelijkse operationele dialoog tussen 
de nationale autoriteiten;

Or. fr
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Amendement 257
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat de nationale 
asielautoriteiten nauwer moeten 
samenwerken om informatie uit te 
wisselen en ervoor te zorgen dat 
overdrachten vlotter verlopen; stelt voor 
om het EASO te belasten met het opzetten 
van een versterkte governance voor de 
toepassing van deze verordening, onder 
meer door een maandelijkse operationele 
dialoog tussen de nationale autoriteiten 
en een platform voor het uitwisselen en 
delen van informatie en goede praktijken;

14. meent dat de coördinatie van 
samenwerking binnen een sterk 
Dublinnetwerk, de uitwisseling van 
informatie tijdens de bijeenkomsten van 
het Dublin-comité, en de regelmatig door 
het EASO georganiseerde trainingen, 
deskundigen van doeltreffende 
ondersteuning voorzien voor de juiste 
uitvoering van de verordening en het 
bevorderen van uniforme praktijken in de 
hele EU;

Or. pl

Amendement 258
Damien Carême

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om betrouwbare, actuele 
informatie van internationale organisaties 
en ngo’s ook als bronnen te gebruiken om 
de tenuitvoerlegging van de verordening 
te controleren, met name om eventuele 
illegale praktijken aan het licht te 
brengen;

Or. fr

Amendement 259
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Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat ongeveer twee derde 
van de asielverzoeken afkomstig is van 
onderdanen van veilige landen, die in de 
EU zijn binnengekomen met een visum of 
dankzij visumvrijstelling; meent dat deze 
verzoeken, die kennelijk ongegrond zijn, 
bijdragen tot de overbelasting van de 
asielstelsels; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de samenhang tussen het 
asiel- en het visumbeleid te versterken;

Schrappen

Or. pl

Amendement 260
Damien Carême, Erik Marquardt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat ongeveer twee derde 
van de asielverzoeken afkomstig is van 
onderdanen van veilige landen, die in de 
EU zijn binnengekomen met een visum of 
dankzij visumvrijstelling; meent dat deze 
verzoeken, die kennelijk ongegrond zijn, 
bijdragen tot de overbelasting van de 
asielstelsels; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de samenhang tussen het 
asiel- en het visumbeleid te versterken;

Schrappen

Or. fr

Amendement 261
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
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Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat ongeveer twee derde 
van de asielverzoeken afkomstig is van 
onderdanen van veilige landen, die in de 
EU zijn binnengekomen met een visum of 
dankzij visumvrijstelling; meent dat deze 
verzoeken, die kennelijk ongegrond zijn, 
bijdragen tot de overbelasting van de 
asielstelsels; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de samenhang tussen het 
asiel- en het visumbeleid te versterken;

Schrappen

Or. en

Amendement 262
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat ongeveer twee derde 
van de asielverzoeken afkomstig is van 
onderdanen van veilige landen, die in de 
EU zijn binnengekomen met een visum of 
dankzij visumvrijstelling; meent dat deze 
verzoeken, die kennelijk ongegrond zijn, 
bijdragen tot de overbelasting van de 
asielstelsels; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de samenhang tussen het 
asiel- en het visumbeleid te versterken;

Schrappen

Or. en

Amendement 263
Terry Reintke, Erik Marquardt

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat ongeveer twee derde 
van de asielverzoeken afkomstig is van 
onderdanen van veilige landen, die in de 
EU zijn binnengekomen met een visum of 
dankzij visumvrijstelling; meent dat deze 
verzoeken, die kennelijk ongegrond zijn, 
bijdragen tot de overbelasting van de 
asielstelsels; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de samenhang tussen het 
asiel- en het visumbeleid te versterken;

Schrappen

Or. en

Amendement 264
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat ongeveer twee derde 
van de asielverzoeken afkomstig is van 
onderdanen van veilige landen, die in de 
EU zijn binnengekomen met een visum of 
dankzij visumvrijstelling; meent dat deze 
verzoeken, die kennelijk ongegrond zijn, 
bijdragen tot de overbelasting van de 
asielstelsels; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de samenhang tussen het 
asiel- en het visumbeleid te versterken;

15. merkt op dat ongeveer twee derde 
van de asielverzoeken afkomstig is van 
onderdanen van derde landen, die in de EU 
zijn binnengekomen met een visum of 
dankzij visumvrijstelling; meent dat deze 
verzoeken, in die gevallen, kennelijk 
ongegrond kunnen blijken en aldus 
bijdragen tot de overbelasting van de 
asielstelsels van de lidstaten, waardoor de 
behandelingstermijnen van de verzoeken 
oplopen, hetgeen, op termijn, een 
negatieve impact heeft op het recht op 
internationale bescherming in de Unie; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
de samenhang tussen het asiel- en het 
visumbeleid te versterken;

Or. it

Amendement 265
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Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat ongeveer twee derde 
van de asielverzoeken afkomstig is van 
onderdanen van veilige landen, die in de 
EU zijn binnengekomen met een visum of 
dankzij visumvrijstelling; meent dat deze 
verzoeken, die kennelijk ongegrond zijn, 
bijdragen tot de overbelasting van de 
asielstelsels; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de samenhang tussen het 
asiel- en het visumbeleid te versterken;

15. merkt op dat ongeveer twee derde 
van de asielverzoeken afkomstig is van 
onderdanen van veilige landen, die in de 
EU zijn binnengekomen met een visum of 
dankzij visumvrijstelling; meent dat deze 
verzoeken, die kennelijk ongegrond zijn, 
bijdragen tot de overbelasting van de 
asielstelsels; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de samenhang tussen het 
asiel- en het visumbeleid te versterken en 
het visumbeleid van de EU verder te 
evalueren om het aantal ongegronde 
asielverzoeken te verminderen;

Or. en

Amendement 266
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat ongeveer twee derde 
van de asielverzoeken afkomstig is van 
onderdanen van veilige landen, die in de 
EU zijn binnengekomen met een visum of 
dankzij visumvrijstelling; meent dat deze 
verzoeken, die kennelijk ongegrond zijn, 
bijdragen tot de overbelasting van de 
asielstelsels; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de samenhang tussen het 
asiel- en het visumbeleid te versterken;

15. merkt op dat ongeveer twee derde 
van de asielverzoeken afkomstig is van 
onderdanen van veilige landen, die in de 
EU zijn binnengekomen met een visum of 
dankzij visumvrijstelling; meent dat deze 
verzoeken, die kennelijk ongegrond zijn, 
bijdragen tot de overbelasting van de 
asielstelsels; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de samenhang tussen het 
asiel- en het visumbeleid te versterken, 
rekening houdend met de specifieke aard 
van het betreffende land;

Or. bg
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Amendement 267
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. merkt op dat ongeveer twee derde 
van de asielverzoeken afkomstig is van 
onderdanen van veilige landen, die in de 
EU zijn binnengekomen met een visum of 
dankzij visumvrijstelling; meent dat deze 
verzoeken, die kennelijk ongegrond zijn, 
bijdragen tot de overbelasting van de 
asielstelsels; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de samenhang tussen het 
asiel- en het visumbeleid te versterken;

15. merkt op dat ongeveer twee derde 
van de asielverzoeken afkomstig is van 
onderdanen van veilige landen, die in de 
EU zijn binnengekomen met een visum of 
dankzij visumvrijstelling; meent dat deze 
verzoeken, die kennelijk ongegrond zijn en 
die voor het merendeel beroepsprocedures 
zijn, bijdragen tot de overbelasting van de 
asielstelsels; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de samenhang tussen het 
asiel- en het visumbeleid te versterken;

Or. en

Amendement 268
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst erop dat kennelijk 
ongegronde verzoeken leiden tot 
bezwarende financiële en administratieve 
lasten, met name voor lidstaten van eerste 
binnenkomst;

Or. en

Amendement 269
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. merkt op dat asielstelsels gevoelig 
zijn voor fraude en dat er verdere 
maatregelen nodig zijn om te garanderen 
dat de financiële en menselijke middelen 
worden toegewezen aan de bescherming 
van onderdanen van een derde land die 
werkelijk internationale bescherming 
behoeven;

Or. en

Amendement 270
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. uit zijn bezorgdheid over 
het opgeven van een valse leeftijd en 
andere vormen van bedrog bij 
asielzoekers;

Or. en

Amendement 271
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt voor om de rol van het EASO 
met betrekking tot de analyse van de 
migratiestromen en de migratieroutes van 
de asielzoekers te versterken om beter te 
kunnen anticiperen en een beter inzicht te 
krijgen in de belasting van de 
asielstelsels;

Schrappen
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Or. en

Amendement 272
Damien Carême

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt voor om de rol van het EASO 
met betrekking tot de analyse van de 
migratiestromen en de migratieroutes van 
de asielzoekers te versterken om beter te 
kunnen anticiperen en een beter inzicht te 
krijgen in de belasting van de 
asielstelsels;

Schrappen

Or. fr

Amendement 273
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt voor om de rol van het EASO 
met betrekking tot de analyse van de 
migratiestromen en de migratieroutes van 
de asielzoekers te versterken om beter te 
kunnen anticiperen en een beter inzicht te 
krijgen in de belasting van de 
asielstelsels;

Schrappen

Or. pl

Amendement 274
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt voor om de rol van het EASO 
met betrekking tot de analyse van de 
migratiestromen en de migratieroutes van 
de asielzoekers te versterken om beter te 
kunnen anticiperen en een beter inzicht te 
krijgen in de belasting van de asielstelsels;

16. benadrukt dat een samenwerking 
tot stand moet worden gebracht tussen het 
EASO, Frontex, Europol en de eu-LISA-
agentschappen met betrekking tot de 
analyse van de migratiestromen en de 
migratieroutes van de asielzoekers om 
beter te kunnen anticiperen en een beter 
inzicht te krijgen in de belasting van de 
asielstelsels;

Or. pl

Amendement 275
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt voor om de rol van het EASO 
met betrekking tot de analyse van de 
migratiestromen en de migratieroutes van 
de asielzoekers te versterken om beter te 
kunnen anticiperen en een beter inzicht te 
krijgen in de belasting van de asielstelsels;

16. stelt voor om de rol van het EASO 
met betrekking tot de analyse van de 
migratiestromen en de migratieroutes van 
de asielzoekers te versterken om beter te 
kunnen anticiperen en een beter inzicht te 
krijgen in de belasting van de asielstelsels 
en om de doeltreffendheid van de Dublin 
III-verordening te bevorderen;

Or. en

Amendement 276
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement



AM\1209544NL.docx 145/151 PE654.089v01-00

NL

16. stelt voor om de rol van het EASO 
met betrekking tot de analyse van de 
migratiestromen en de migratieroutes van 
de asielzoekers te versterken om beter te 
kunnen anticiperen en een beter inzicht te 
krijgen in de belasting van de asielstelsels;

16. stelt voor om de rol van het EASO 
met betrekking tot de ondersteuning van 
de lidstaten bij de tenuitvoerlegging van 
de Dublin III-verordening te versterken;

Or. en

Amendement 277
Annalisa Tardino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. stelt voor om de rol van het EASO 
met betrekking tot de analyse van de 
migratiestromen en de migratieroutes van 
de asielzoekers te versterken om beter te 
kunnen anticiperen en een beter inzicht te 
krijgen in de belasting van de asielstelsels;

16. stelt voor om het EASO een rol te 
laten vervullen met betrekking tot de 
analyse van de migratiestromen en de 
migratieroutes van de asielzoekers om 
beter te kunnen anticiperen en een beter 
inzicht te krijgen in de belasting van de 
asielstelsels;

Or. en

Amendement 278
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt het EASO te zorgen voor 
volledige informatie over het land van 
herkomst, die regelmatig moet worden 
geactualiseerd om aan de werkelijkheid te 
beantwoorden; merkt op dat vooral 
aandacht moet worden besteed aan de 
meest kwetsbare groepen in de 
informatieverslagen over het land van 
herkomst; merkt op dat de asielverzoeken 
van LGBTI’ers in bepaalde gevallen niet 
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worden aanvaard omdat zij zogezegd 
afkomstig zijn uit een “veilig” land, 
terwijl de asielzoeker in feite het 
slachtoffer van discriminatie of geweld 
kan zijn; wijst erop dat asielzoekers geen 
asiel mag worden geweigerd op grond van 
achterhaalde of onvolledige informatie 
over het land van herkomst;

Or. en

Amendement 279
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. moedigt de Commissie en de Raad 
aan te streven naar convergentie tussen 
de bilaterale overeenkomsten tussen de 
lidstaten en de overeenkomsten met derde 
landen, om de tenuitvoerlegging van deze 
verordening te verbeteren;

Schrappen

Or. en

Amendement 280
Patryk Jaki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. moedigt de Commissie en de Raad 
aan te streven naar convergentie tussen 
de bilaterale overeenkomsten tussen de 
lidstaten en de overeenkomsten met derde 
landen, om de tenuitvoerlegging van deze 
verordening te verbeteren;

Schrappen

Or. pl
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Amendement 281
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. moedigt de Commissie en de Raad 
aan te streven naar convergentie tussen de 
bilaterale overeenkomsten tussen de 
lidstaten en de overeenkomsten met derde 
landen, om de tenuitvoerlegging van deze 
verordening te verbeteren;

17. merkt op dat er bilaterale 
overeenkomsten bestaan tussen lidstaten 
om de doeltreffendheid van de 
Dublinprocedures te verbeteren of 
overdrachten van asielzoekers te 
verzekeren; moedigt de Commissie en de 
Raad aan te streven naar convergentie 
tussen de bilaterale overeenkomsten tussen 
de lidstaten en de overeenkomsten met 
derde landen, om de tenuitvoerlegging van 
deze verordening te verbeteren;

Or. en

Amendement 282
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. moedigt de Commissie en de Raad 
aan te streven naar convergentie tussen de 
bilaterale overeenkomsten tussen de 
lidstaten en de overeenkomsten met derde 
landen, om de tenuitvoerlegging van deze 
verordening te verbeteren;

17. moedigt de Commissie en de Raad 
aan te streven naar convergentie in de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
door een inventaris te maken van de 
elementen die bijdragen tot een grotere 
efficiëntie en naleving van de wetgeving 
inzake mensenrechten;

Or. en
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Amendement 283
Damien Carême

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. moedigt de Commissie en de Raad 
aan te streven naar convergentie tussen de 
bilaterale overeenkomsten tussen de 
lidstaten en de overeenkomsten met derde 
landen, om de tenuitvoerlegging van deze 
verordening te verbeteren;

17. moedigt de Commissie en de 
lidstaten aan maatregelen te nemen om de 
effectieve tenuitvoerlegging van de Dublin 
III-verordening en de garanties die ermee 
verband houden te verbeteren;

Or. fr

Amendement 284
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is van mening dat de 
Dublinverordening niet doeltreffend 
wordt uitgevoerd aangezien de 
belangrijkste doelstellingen ervan niet 
worden behaald, namelijk snel en eerlijk 
vaststellen welke lidstaat verantwoordelijk 
is voor een verzoek om internationale 
bescherming; wijst erop dat er 
aanzienlijke tekortkomingen zijn bij de 
uitvoering van een aantal bepalingen van 
de Dublinverordening; beklemtoont dat 
bij een vergelijking van de kostprijs van 
de tenuitvoerlegging met de 
doeltreffendheid van de verordening deze 
laatste zeer ondoeltreffend blijkt te zijn;

Or. en

Amendement 285
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Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. beklemtoont dat de lidstaten 
preventieve actieplannen dienen op te 
stellen, met ondersteuning en coördinatie 
van de Commissie, waarin bilaterale 
overeenkomsten met derde landen zijn 
opgenomen als een van de instrumenten 
die kunnen worden gehanteerd om de 
sterke druk op het asielstelsel van een 
lidstaat te verlichten, zodat dit beter 
voorbereid is op een mogelijke 
asielcrisissituatie;

Or. en

Amendement 286
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. dringt er bij de Raad op aan een 
duurzame oplossing te vinden en de 
nodige stappen te ondernemen om met 
gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen een standpunt inzake de 
herschikking van de Dublinverordening 
goed te keuren;

Or. en

Amendement 287
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
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Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. stelt voor om in elke hervorming 
van het Dublinstelsel voorrang te geven 
aan een billijker toewijzingssysteem 
waarbij de bescherming van de 
grondrechten van asielzoekers centraal 
blijft staan in de werking van het 
solidariteitsmechanisme;

Or. en

Amendement 288
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. betreurt dat de Commissie haar 
evaluatieverslag uit hoofde van artikel 46 
nog steeds niet heeft gepubliceerd; 
verzoekt de Commissie te zorgen voor een 
doeltreffender uitvoering van deze 
verordening;

18. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor een doeltreffender uitvoering van 
deze verordening;

Or. en

Amendement 289
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. betreurt dat de Commissie haar 18. betreurt dat de Commissie haar 
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evaluatieverslag uit hoofde van artikel 46 
nog steeds niet heeft gepubliceerd; 
verzoekt de Commissie te zorgen voor een 
doeltreffender uitvoering van deze 
verordening;

evaluatieverslag uit hoofde van artikel 46 
nog steeds niet heeft gepubliceerd; 
verzoekt de Commissie te vermijden dat 
deze verordening op een ondoeltreffende, 
prijzige of onredelijke manier wordt 
toegepast;

Or. en

Amendement 290
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Europese Commissie 
en de lidstaten niet-gouvernementele 
organisaties te raadplegen, onder meer 
migranten- en vluchtelingenorganisaties 
die personen vertegenwoordigen die onder 
de Dublinverordening vallen;

Or. en


