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Amendement 1
Tom Vandendriessche

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de 
klimaatverandering en de daaruit 
voortvloeiende natuurrampen 
gemeenschappelijke aanjagers van 
migratie zijn geworden, hetgeen nog eens 
zal verergeren naarmate de klimaatcrisis 
zich toespitst;

A. overwegende dat 
klimaatverandering en natuurrampen 
onwerkbare, vage criteria zijn om migratie 
te aanvaarden; dat in de eerste plaats 
naar aanpassing van de mens aan zijn 
lokale leefomgeving moet gestreefd 
worden, en indien nodig lokale of 
regionale hervestiging; dat hervestiging 
binnen de eigen cultuur en klimaat ter 
verkiezen zijn boven migratie naar een 
cultureel en klimatologisch totaal 
verschillend gebied; dat migratie dan ook 
niet gelijk mag staan aan migratie naar de 
EU;

Or. nl

Amendement 2
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de 
klimaatverandering en de daaruit 
voortvloeiende natuurrampen 
gemeenschappelijke aanjagers van 
migratie zijn geworden, hetgeen nog eens 
zal verergeren naarmate de klimaatcrisis 
zich toespitst;

A. overwegende dat er recente 
wetenschappelijke bewijzen zijn waaruit 
blijkt dat natuurrampen niet verergeren als 
gevolg van de klimaatverandering; 
overwegende dat alle voorspellingen over 
“klimaatmigranten” tot nu toe zijn 
tegengesproken door de feiten, net als vele 
andere voorspellingen over de gevolgen 
van de klimaatverandering, wegens het 
gebruik van onbetrouwbare modellen en 
weinig geloofwaardige scenario’s;

Or. it
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Amendement 3
Maria Walsh

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de 
klimaatverandering en de daaruit 
voortvloeiende natuurrampen 
gemeenschappelijke aanjagers van migratie 
zijn geworden, hetgeen nog eens zal 
verergeren naarmate de klimaatcrisis zich 
toespitst;

A. overwegende dat de 
klimaatverandering en de daaruit 
voortvloeiende natuurrampen 
gemeenschappelijke aanjagers van migratie 
zijn geworden, hetgeen nog eens zal 
verergeren naarmate de klimaatcrisis zich 
toespitst; overwegende dat de meeste 
personen die om milieuredenen migreren 
gewoonlijk uit plattelandsgebieden 
komen, aangezien zij voor hun 
levensonderhoud vaak afhankelijk zijn 
van klimaatgevoelige sectoren als 
landbouw en visserij;

Or. en

Amendement 4
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Mick Wallace

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de 
klimaatverandering en de daaruit 
voortvloeiende natuurrampen 
gemeenschappelijke aanjagers van migratie 
zijn geworden, hetgeen nog eens zal 
verergeren naarmate de klimaatcrisis zich 
toespitst;

A. overwegende dat de 
klimaatverandering en de daaruit 
voortvloeiende natuurrampen 
gemeenschappelijke aanjagers van 
gedwongen migratie zijn geworden, 
hetgeen nog eens zal verergeren naarmate 
de klimaatcrisis zich toespitst; 
overwegende dat grote CO2-uitstoters als 
de EU de morele plicht hebben 
ontwikkelingslanden te helpen zich aan de 
klimaatverandering aan te passen, en hun 
eigen emissies moeten verminderen;
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Or. en

Amendement 5
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de 
klimaatverandering en de daaruit 
voortvloeiende natuurrampen 
gemeenschappelijke aanjagers van 
migratie zijn geworden, hetgeen nog eens 
zal verergeren naarmate de klimaatcrisis 
zich toespitst;

A. overwegende dat de 
klimaatverandering en de daaruit 
voortvloeiende natuurrampen een van de 
aanjagers van migratie zijn geworden, 
maar dat het rechtstreekse verband tussen 
de dynamiek van migratie en de 
klimaatverandering nog niet voldoende is 
onderzocht om die factor mee te nemen in 
de prognoses met betrekking tot 
toekomstige migratietendensen;

Or. pl

Amendement 6
Pernando Barrena Arza

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de 
klimaatverandering en de daaruit 
voortvloeiende natuurrampen 
gemeenschappelijke aanjagers van migratie 
zijn geworden, hetgeen nog eens zal 
verergeren naarmate de klimaatcrisis zich 
toespitst;

A. overwegende dat de 
klimaatverandering en de daaruit 
voortvloeiende natuurrampen gevolgen 
hebben voor de uitoefening van 
fundamentele mensenrechten en 
gemeenschappelijke aanjagers van migratie 
zijn geworden, een fenomeen dat nog eens 
zal verergeren naarmate de klimaatcrisis 
toeneemt; overwegende dat er diverse 
soorten milieugerelateerde aanjagers zijn;

Or. en
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Amendement 7
Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de 
klimaatverandering en de daaruit 
voortvloeiende natuurrampen 
gemeenschappelijke aanjagers van migratie 
zijn geworden, hetgeen nog eens wordt 
verergerd naarmate de klimaatcrisis zich 
toespitst;

A. overwegende dat de 
klimaatverandering en de daaruit 
voortvloeiende natuurrampen 
gemeenschappelijke aanjagers van 
gedwongen en vrijwillige verplaatsingen 
en migratie zijn geworden, hetgeen nog 
eens wordt verergerd naarmate de gevolgen 
van de klimaatverandering voor het 
milieu ernstiger worden;

Or. fr

Amendement 8
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de 
klimaatverandering en de daaruit 
voortvloeiende natuurrampen 
gemeenschappelijke aanjagers van 
migratie zijn geworden, hetgeen nog eens 
zal verergeren naarmate de klimaatcrisis 
zich toespitst;

A. overwegende dat de 
klimaatverandering en natuurrampen in 
de loop van de geschiedenis in een groot 
aantal landen ernstige gevolgen hebben 
gehad, wat in de meeste gevallen heeft 
geleid tot binnenlandse ontheemding in de 
getroffen landen;

Or. es

Amendement 9
Maria Walsh

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat in het debat over 
klimaatmigratie de aandacht voor 
preventieve maatregelen niet mag 
verslappen, gezien onze 
milieudoelstellingen om te investeren in 
klimaat- en milieuvriendelijke 
oplossingen voor onze planeet, als een 
rechtstreekse manier om gedwongen 
klimaatmigratie in de toekomst te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 10
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat er bewijzen 
voorhanden zijn waaruit blijkt dat 
milieuveranderingen een invloed hebben 
op migratiefactoren, met vier vormen van 
migratie als resultaat: migratie, 
ontheemding, ingesloten raken en 
vrijwillige immobiliteit;

Or. en

Amendement 11
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat factoren die 
verband houden met de 
klimaatverandering weliswaar van invloed 
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kunnen zijn op besluiten in verband met 
migratie, maar dat het onmogelijk is 
nauwkeurig vast te stellen welk gewicht 
die factoren hebben voor de verplaatsing 
van mensen;

Or. pl

Amendement 12
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de 
klimaatverandering met name 
ontwikkelingslanden treft die afhankelijk 
zijn van de land- en bosbouw;

Or. ro

Amendement 13
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat 
ontwikkelingslanden onevenredig zwaar 
worden getroffen door meteorologische 
veranderingen en vaak niet over 
voldoende capaciteit beschikken om te 
reageren op de frequentere en hevigere 
natuurrampen zoals droogten, 
overstromingen en hittegolven;

Or. ro
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Amendement 14
Morten Petersen, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat migratie in de 
context van milieuverandering niet mag 
worden gezien als een probleem waarvan 
we de onderliggende oorzaken moeten 
bestrijden, maar eerder als een strategie 
om zich aan te passen aan nadelige 
milieuveranderingen waarvoor 
oplossingen moeten worden geboden;

Or. en

Amendement 15
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat het door de 
heterogeniteit van de gegevens over 
migranten en ontheemden moeilijk is te 
beoordelen wat de invloed van 
klimaatverschijnselen op internationale 
migratie is;

Or. pl

Amendement 16
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat migratie 



PE657.277v02-00 10/72 AM\1213169NL.docx

NL

een complex proces is en dat het besluit 
van migranten om te emigreren meestal 
wordt ingegeven door tal van factoren en 
omstandigheden die zich zowel in de regio 
van herkomst voordoen (pushfactoren) als 
in het potentiële land van bestemming 
(pullfactoren), en die onder meer 
cultureel, maatschappelijk, economisch, 
juridisch en praktisch van aard zijn, en 
dat die factoren onderling bepalend en 
vaak tegelijk aanwezig zijn;

Or. pl

Amendement 17
Clare Daly, Mick Wallace

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de door het 
klimaat veroorzaakte migratie nauw 
verband houdt met andere factoren, 
waaronder armoede, want indien een land 
niet over passende middelen voor de 
aanpassing aan de klimaatverandering 
beschikt, dan kan dit de armoede 
verergeren en mensen ertoe dwingen zich 
te verplaatsen; overwegende dat de 
klimaatverandering een grote 
risicoverhogende factor voor conflicten, 
droogte, hongersnood en migratie vormt;

B. overwegende dat de 
klimaatverandering dramatische 
langetermijngevolgen heeft voor de 
ontwikkeling van ontwikkelingslanden, 
met name de minst ontwikkelde landen; 
overwegende dat de minst ontwikkelde 
landen (MOL’s) volgens de OESO te 
kampen hebben met aanzienlijke 
beperkingen in hun strijd tegen de 
klimaatverandering vanwege het hoge 
armoedeniveau, lage opleidingsniveau en 
de beperkte menselijke, institutionele, 
economische, technische en financiële 
draagkracht; overwegende dat de door het 
klimaat veroorzaakte migratie nauw 
verband houdt met deze andere factoren, 
want indien landen niet over passende 
middelen voor de aanpassing aan de 
klimaatverandering beschikken, dan kan 
dit de reeds ernstige beperkingen waar 
deze landen tegenaan lopen nog 
verergeren en mensen ertoe dwingen zich 
te verplaatsen; overwegende dat de 
klimaatverandering een grote 
risicoverhogende factor voor conflicten, 
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droogte, hongersnood en migratie vormt;

Or. en

Amendement 18
Dragoş Tudorache

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de door het 
klimaat veroorzaakte migratie nauw 
verband houdt met andere factoren, 
waaronder armoede, want indien een land 
niet over passende middelen voor de 
aanpassing aan de klimaatverandering 
beschikt, dan kan dit de armoede 
verergeren en mensen ertoe dwingen zich 
te verplaatsen; overwegende dat de 
klimaatverandering een grote 
risicoverhogende factor voor conflicten, 
droogte, hongersnood en migratie vormt;

B. overwegende dat de door het 
klimaat veroorzaakte migratie nauw 
verband houdt met andere factoren, 
voornamelijk armoede en concurrentie om 
water, voedsel en andere hulpbronnen, 
hetgeen de frequentie en ernst van ziekte-
uitbraken en sterfgevallen doet toenemen, 
want indien een land niet over passende 
middelen voor de aanpassing aan de 
klimaatverandering beschikt, dan kan dit 
de armoede verergeren en mensen ertoe 
dwingen zich te verplaatsen; overwegende 
dat de klimaatverandering een grote 
risicoverhogende factor voor conflicten, 
droogte, hongersnood en migratie vormt;

Or. en

Amendement 19
Pernando Barrena Arza

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de door het 
klimaat veroorzaakte migratie nauw 
verband houdt met andere factoren, 
waaronder armoede, want indien een land 
niet over passende middelen voor de 
aanpassing aan de klimaatverandering 
beschikt, dan kan dit de armoede 

B. overwegende dat de door het 
klimaat veroorzaakte migratie nauw 
verband houdt met andere factoren, 
waaronder beperkte toegang tot onderwijs, 
financiële steun en openbare middelen, 
want indien een land niet over passende 
middelen voor de aanpassing aan de 
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verergeren en mensen ertoe dwingen zich 
te verplaatsen; overwegende dat de 
klimaatverandering een grote 
risicoverhogende factor voor conflicten, 
droogte, hongersnood en migratie vormt;

klimaatverandering beschikt, dan kan dit 
de bestaande ongelijkheden en 
beperkingen verergeren en mensen ertoe 
dwingen zich te verplaatsen; overwegende 
dat de klimaatverandering een grote 
risicoverhogende factor voor conflicten, 
droogte, hongersnood en migratie vormt;

Or. en

Amendement 20
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de door het 
klimaat veroorzaakte migratie nauw 
verband houdt met andere factoren, 
waaronder armoede, want indien een land 
niet over passende middelen voor de 
aanpassing aan de klimaatverandering 
beschikt, dan kan dit de armoede 
verergeren en mensen ertoe dwingen zich 
te verplaatsen; overwegende dat de 
klimaatverandering een grote 
risicoverhogende factor voor conflicten, 
droogte, hongersnood en migratie vormt;

B. overwegende dat de door het 
klimaat veroorzaakte ontheemding nauw 
verband houdt met andere factoren, 
waaronder armoede, want indien een land 
niet beschikt over passende middelen voor 
de aanpassing aan de klimaatverandering 
en de basisdienstverlening in de getroffen 
gebieden niet kan waarborgen, dan kan dit 
leiden tot humanitaire crises en grote 
aantallen ontheemden; overwegende dat 
de klimaatverandering een grote 
risicoverhogende factor voor conflicten, 
droogte, hongersnood en migratie vormt;

Or. es

Amendement 21
Tom Vandendriessche

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de door het 
klimaat veroorzaakte migratie nauw 
verband houdt met andere factoren, 

B. overwegende dat armoede en 
andere problematische 
leefomstandigheden niet gelijk moeten en 
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waaronder armoede, want indien een land 
niet over passende middelen voor de 
aanpassing aan de klimaatverandering 
beschikt, dan kan dit de armoede 
verergeren en mensen ertoe dwingen zich 
te verplaatsen; overwegende dat de 
klimaatverandering een grote 
risicoverhogende factor voor conflicten, 
droogte, hongersnood en migratie vormt;

kunnen staan aan migratie naar Europa; 
dat de verschillende sociale 
zekerheidsstelsels van de EU-lidstaten niet 
bij machte zijn alle mensen in de wereld 
die het minder goed hebben een 
gelijkaardige en gelijkwaardige sociale 
bescherming te bieden; dat verder 
ongebreidelde migratie de sociale 
zekerheidstelsels dan ook onderuit haalt 
met dramatische gevolgen voor de 
economie en de burgers van de EU-
lidstaten;

Or. nl

Amendement 22
Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de door het 
klimaat veroorzaakte migratie nauw 
verband houdt met andere factoren, 
waaronder armoede, want indien landen 
niet over passende middelen voor de 
aanpassing aan de klimaatverandering 
beschikken, dan kan dit de armoede 
verergeren en mensen ertoe dwingen weg 
te gaan; overwegende dat 
klimaatverandering een grote 
risicoverhogende factor voor conflicten, 
droogte, hongersnood en migratie vormt;

B. overwegende dat de door het 
klimaat veroorzaakte verplaatsingen en 
migratie nauw verband houden met andere 
factoren, waaronder armoede, want indien 
landen niet over passende middelen voor 
de aanpassing aan de klimaatverandering 
beschikken, dan kan dit de armoede 
verergeren en mensen ertoe dwingen weg 
te gaan; overwegende dat kwetsbare 
groepen zwaarder kunnen worden 
getroffen door de gevolgen van de 
klimaatverandering en dat dit een 
bijkomende factor voor migratie kan 
vormen;

Or. fr

Amendement 23
Saskia Bricmont

Ontwerpadvies
Overweging B
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Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de door het 
klimaat veroorzaakte migratie nauw 
verband houdt met andere factoren, 
waaronder armoede, want indien een land 
niet over passende middelen voor de 
aanpassing aan de klimaatverandering 
beschikt, dan kan dit de armoede 
verergeren en mensen ertoe dwingen zich 
te verplaatsen; overwegende dat de 
klimaatverandering een grote 
risicoverhogende factor voor conflicten, 
droogte, hongersnood en migratie vormt;

B. overwegende dat de door het 
klimaat veroorzaakte migratie nauw 
verband houdt met andere factoren, 
waaronder armoede, want indien een land 
niet over passende middelen voor de 
aanpassing aan de klimaatverandering 
beschikt, dan kan dit de armoede 
verergeren en mensen ertoe dwingen zich 
te verplaatsen; overwegende dat de 
klimaatverandering een grote 
risicoverhogende factor voor conflicten, 
droogte, hongersnood en migratie vormt, 
met name in de armste landen;

Or. en

Amendement 24
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Peter Kofod, Jaak 
Madison

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de door het 
klimaat veroorzaakte migratie nauw 
verband houdt met andere factoren, 
waaronder armoede, want indien een land 
niet over passende middelen voor de 
aanpassing aan de klimaatverandering 
beschikt, dan kan dit de armoede 
verergeren en mensen ertoe dwingen zich 
te verplaatsen; overwegende dat de 
klimaatverandering een grote 
risicoverhogende factor voor conflicten, 
droogte, hongersnood en migratie vormt;

B. overwegende dat milieufactoren en 
het gebrek aan beschikbare economische 
middelen en passende infrastructuur voor 
de aanpassing aan de klimaatverandering 
in niet-geïndustrialiseerde samenlevingen 
nog steeds een reden kunnen zijn om te 
emigreren, hetgeen onder meer het risico 
op conflicten met naburige volkeren in 
verband met toe-eigening van 
hulpbronnen kan vergroten;

Or. it

Amendement 25
Jorge Buxadé Villalba
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Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat er volgens een 
verslag van het Internal Displacement 
Monitoring Centre (IDMC) alleen al in 
2018 17,2 miljoen nieuwe verplaatsingen 
hebben plaatsgevonden in verband met 
klimaatgerelateerde rampen, waarvan 
9,3 miljoen in de regio Azië-Stille Oceaan, 
die het zwaarst is getroffen; overwegende 
dat de Filipijnen, China en India de 
zwaarst getroffen landen zijn;

Or. es

Amendement 26
Tudor Ciuhodaru 

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de gevolgen van 
de klimaatverandering voor de 
gezondheid het meest voelbaar zullen zijn 
voor de armen, die vaak een lage 
weerstand hebben tegen ziekten zoals 
cholera, diarree of malaria en slechts 
beperkte toegang hebben tot de 
noodzakelijke gezondheidszorg en 
geneesmiddelen;

Or. ro

Amendement 27
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat migratie in de 
context van milieuverandering moet 
worden gezien als een strategie om zich 
aan te passen aan nadelige 
milieuveranderingen en als deel van de 
oplossing, niet als een probleem dat moet 
worden bestreden;

Or. en

Amendement 28
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat volgens de 
gangbare interpretatie van het 
Vluchtelingenverdrag van 1951 
ontheemding uitsluitend op grond van 
milieuredenen niet volstaat als vereiste om 
bescherming als vluchteling te krijgen;

Or. en

Amendement 29
Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat 
klimaatverandering een grote 
risicoverhogende factor voor conflicten, 
droogte, hongersnood en migratie vormt;

Or. fr
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Amendement 30
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat 
klimaatverandering de uitoefening van 
fundamentele mensenrechten aantast; 

Or. en

Amendement 31
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat de aanpassing 
aan de klimaatverandering grote druk legt 
op mensen met hartproblemen, 
neurologische stoornissen of obesitas, 
alsook op kwetsbare personen onder de 
zeer jonge en oude mensen, dat wil zeggen 
kinderen jonger dan vijf jaar en 
volwassenen ouder dan 65 jaar;

Or. ro

Amendement 32
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat er als gevolg van 
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rampen die tussen 2008 en 2019 hebben 
plaatsgevonden zo’n 288 miljoen mensen 
intern ontheemd zijn geraakt en dat 
overstromingen de oorzaak zijn van de 
helft van de gevallen van ontheemding als 
gevolg van een ramp;

Or. en

Amendement 33
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Ontwerpadvies
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quater. overwegende dat er in het 
kader van regionale initiatieven in Afrika 
en Latijns-Amerika instrumenten zijn 
ontwikkeld ter versterking van de 
bescherming van mensen die in de context 
van klimaatverandering en rampen 
ontheemd zijn geraakt;

Or. en

Amendement 34
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Ontwerpadvies
Overweging B quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quinquies. overwegende dat in de niet-
bindende VN-richtsnoeren inzake 
ontheemding in eigen land intern 
ontheemden (IDP’s) worden gedefinieerd 
als personen die gedwongen werden hun 
huis of gewone verblijfplaats te verlaten, 
“met name als gevolg van gewapende 
conflicten, situaties van wijdverbreid 
geweld, mensenrechtenschendingen of 
door de natuur of de mens veroorzaakte 
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rampen, of om de effecten hiervan te 
ontlopen”; overwegende dat er momenteel 
echter geen internationaal 
rechtsinstrument voorhanden is om in te 
spelen op grensoverschrijdende migratie 
als gevolg van klimaatverandering of door 
de natuur of de mens veroorzaakte 
rampen;

Or. en

Amendement 35
Pernando Barrena Arza

Ontwerpadvies
Overweging B sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B sexies. overwegende dat Italië, 
Zweden en Finland nationale 
beschermingsgronden voor slachtoffers 
van klimaatverandering en natuurrampen 
hebben uitgewerkt;

Or. en

Amendement 36
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat klimaatmigratie 
een regelgevingskader vergt om de 
bestaande lacunes bij de bescherming te 
overbruggen middels diverse en 
aanvullende methoden; wijst nadrukkelijk 
op de definitie van klimaatmigratie die 
wordt voorgesteld door de IOM;

Schrappen

Or. pl
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Amendement 37
Tom Vandendriessche

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat klimaatmigratie 
een regelgevingskader vergt om de 
bestaande lacunes bij de bescherming te 
overbruggen middels diverse en 
aanvullende methoden; wijst nadrukkelijk 
op de definitie van klimaatmigratie die 
wordt voorgesteld door de IOM;

Schrappen

Or. nl

Amendement 38
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat klimaatmigratie 
een regelgevingskader vergt om de 
bestaande lacunes bij de bescherming te 
overbruggen middels diverse en 
aanvullende methoden; wijst nadrukkelijk 
op de definitie van klimaatmigratie die 
wordt voorgesteld door de IOM;

Schrappen

Or. es

Amendement 39
Saskia Bricmont

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat klimaatmigratie 
een regelgevingskader vergt om de 
bestaande lacunes bij de bescherming te 
overbruggen middels diverse en 
aanvullende methoden; wijst nadrukkelijk 
op de definitie van klimaatmigratie die 
wordt voorgesteld door de IOM;

1. onderstreept dat klimaatmigratie 
een regelgevingskader vergt om de 
bestaande lacunes bij de bescherming te 
overbruggen middels diverse en 
aanvullende methoden; wijst nadrukkelijk 
op de definitie van klimaatmigratie die 
wordt voorgesteld door de IOM, als de 
verplaatsing van een persoon of groepen 
personen die, overwegend vanwege een 
plotse of toenemende verandering in het 
milieu als gevolg van de 
klimaatverandering, verplicht zijn hun 
gewoonlijke verblijfplaats tijdelijk of 
permanent te verlaten, of ervoor kiezen dit 
te doen, binnen een land of over een 
internationale grens heen; wijst erop dat 
migratie in deze context enerzijds gepaard 
kan gaan met een grotere kwetsbaarheid 
van de betrokken personen, met name in 
het geval van gedwongen migratie, en 
anderzijds ook een vorm van aanpassing 
aan milieustressoren kan zijn die de 
betrokken personen en gemeenschappen 
helpen om veerkracht op te bouwen;

Or. en

Amendement 40
Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat klimaatmigratie 
een regelgevingskader vergt om de 
bestaande lacunes bij de bescherming te 
overbruggen middels diverse en 
aanvullende methoden; wijst nadrukkelijk 
op de definitie van klimaatmigratie die 
wordt voorgesteld door de IOM;

1. benadrukt dat de bescherming van 
personen die om milieuredenen ontheemd 
zijn niet valt onder het internationale 
Verdrag van 1951 betreffende de status 
van vluchtelingen in zijn huidige vorm; 
benadrukt evenwel dat klimaatmigratie 
een groeiend fenomeen is dat 
waarschijnlijk vele delen van de wereld 
zal treffen en dat daarom intensievere 
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internationale samenwerking en 
werkzaamheden vergt om vormen van 
duurzame bescherming te bieden die zijn 
aangepast aan de behoeften van de 
betrokken landen en bevolkingen en die 
realistisch zijn in het licht van de 
klimaatuitdaging en de noodzaak voor 
landen om hun veerkracht tegen de 
klimaatverandering te vergroten;

Or. fr

Amendement 41
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Peter Kofod, Jaak 
Madison

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat klimaatmigratie 
een regelgevingskader vergt om de 
bestaande lacunes bij de bescherming te 
overbruggen middels diverse en 
aanvullende methoden; wijst nadrukkelijk 
op de definitie van klimaatmigratie die 
wordt voorgesteld door de IOM;

1. onderstreept dat klimaatmigratie 
geen specifiek regelgevingskader voor 
humanitaire bescherming vergt, aangezien 
dit soort migratie volledig wordt gedekt 
door de criteria van economische 
migratie;

Or. en

Amendement 42
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat overeenkomstig 
het Verdrag van Genève een persoon 
enkel en alleen kan worden erkend als 
vluchteling als deze uit gegronde vrees 
voor vervolging wegens zijn ras, 
godsdienst, nationaliteit, politieke 
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overtuiging of het behoren tot een 
bepaalde sociale groep gedwongen werd 
zijn land van herkomst te verlaten, en als 
deze persoon de bescherming van dat land 
uit hoofde van bovenbedoelde vrees niet 
kan of niet wil inroepen; merkt bovendien 
op dat de subsidiaire bescherming waarin 
het EU-recht voorziet, kan worden 
verleend aan een persoon wiens terugkeer 
naar zijn land van herkomst een risico op 
ernstige schade kan inhouden vanwege de 
doodstraf of executie, foltering, 
onmenselijke of vernederende 
behandeling of bestraffing, ernstige en 
individuele bedreiging van het leven of de 
gezondheid als gevolg van het 
wijdverbreide gebruik van geweld tegen de 
burgerbevolking in het kader van een 
internationaal of binnenlands gewapend 
conflict, en die vanwege dat risico de 
bescherming van het land van herkomst 
niet kan of niet wil inroepen;

Or. pl

Amendement 43
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat er andere 
milieufactoren zijn die niet rechtstreeks 
verband houden met klimaatverandering, 
maar met door de mens veroorzaakte 
milieuveranderingen, zoals 
bodemdegradatie, aantasting van mariene 
en kustecosystemen, land- en waterroof, 
alsook door oorlog veroorzaakte 
milieurampen en -verontreiniging, die ook 
fungeren als vermenigvuldigingsfactor 
voor risico’s en als aanjagers van 
migratie, met name voor kwetsbare 
bevolkingsgroepen die in hoge mate 
afhankelijk zijn van landbouw en lokale 
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natuurlijke hulpbronnen;

Or. en

Amendement 44
Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst op de definitie van 
klimaatmigratie die wordt voorgesteld 
door de IOM; onderstreept het complexe 
karakter van de gevolgen van 
milieuveranderingen voor verplaatsingen 
en migratie, en dus de noodzaak om de 
verzameling en analyse van robuuste 
gegevens op dit gebied op te voeren; is van 
mening dat het Parlement de 
verduidelijking moet aanmoedigen van de 
terminologie op Europees niveau met 
betrekking tot met de klimaatverandering 
verband houdende verplaatsingen van 
personen;

Or. fr

Amendement 45
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat veel mensen uit 
ontwikkelingslanden zich niet kunnen 
aanpassen aan de klimaatverandering, 
mede door een gebrek aan onderwijs en 
toegang tot informatie; wijst erop dat de 
aanpassing in veel gevallen het gebruik 
van nieuwe technologieën vereist, zoals 
systemen voor waterbeheersing, nieuwe 
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landbouwtechnieken of systemen voor 
vroegtijdige waarschuwing;

Or. ro

Amendement 46
Maria Walsh

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. spoort aan ten volle gebruik te 
maken van alle bestaande corpora van 
wetten en instrumenten op het gebied van 
humanitair recht, het recht inzake de 
mensenrechten en vluchtelingenrecht, en 
instrumenten op het gebied van interne 
ontheemding, rampenbeheersing en 
legale migratie, teneinde ontheemding in 
de context van klimaatverandering af te 
wenden, aan te pakken en tot een 
minimum te beperken;

Or. en

Amendement 47
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat er een kader voor 
dialoog moet worden opgezet met de 
landen die het meest kwetsbaar zijn voor 
de klimaatverandering, teneinde 
stimulansen te bieden voor de 
veranderingen die nodig zijn om hun 
bevolking te beschermen en de 
basisdienstverlening te waarborgen;

Or. es
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Amendement 48
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. dringt aan op een versterking van 
gezamenlijke analyses en het delen van 
informatie om migratiebewegingen beter 
in kaart te brengen, te begrijpen, te 
voorspellen en aan te pakken;

Or. en

Amendement 49
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat mobiliteit, met 
inbegrip van grensoverschrijdende 
mobiliteit, deel moet uitmaken van de 
respons op nadelige milieuveranderingen;

Or. en

Amendement 50
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het feit dat, hoewel 
klimaatmigratie een realiteit is die nog zal 
toenemen, mensen die zich om 
langdurige, met de klimaatverandering 

Schrappen
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verband houdende redenen verplaatsen, 
in de EU geen daadwerkelijke toegang tot 
bescherming hebben; doet een beroep op 
de lidstaten en de Commissie om 
beschermingstrajecten in te stellen, met 
inbegrip van de bevordering van 
humanitaire visa, tijdelijke bescherming, 
vergunningen tot verblijf, alsmede te 
zorgen voor regionale en bilaterale 
overeenkomsten inzake vrij verkeer; stelt 
voor een klimaatpaspoort af te geven aan 
personen die uit een land of een deel 
daarvan komen dat ten gevolge van de 
klimaatverandering onbewoonbaar zal 
worden, als een manier om hun 
bescherming te bieden tegen 
kwetsbaarheid en staatloosheid; stelt voor 
elke verandering in het milieu ten gevolge 
van de klimaatverandering uitdrukkelijk 
op te nemen in de criteria om in 
aanmerking te komen voor humanitaire 
bescherming; doet een beroep op de 
Commissie en de lidstaten om dergelijke 
voorstellen op internationale fora in te 
dienen, samen met andere EU-
initiatieven;

Or. es

Amendement 51
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het feit dat, hoewel 
klimaatmigratie een realiteit is die nog zal 
toenemen, mensen die zich om 
langdurige, met de klimaatverandering 
verband houdende redenen verplaatsen, 
in de EU geen daadwerkelijke toegang tot 
bescherming hebben; doet een beroep op 
de lidstaten en de Commissie om 
beschermingstrajecten in te stellen, met 
inbegrip van de bevordering van 

Schrappen
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humanitaire visa, tijdelijke bescherming, 
vergunningen tot verblijf, alsmede te 
zorgen voor regionale en bilaterale 
overeenkomsten inzake vrij verkeer; stelt 
voor een klimaatpaspoort af te geven aan 
personen die uit een land of een deel 
daarvan komen dat ten gevolge van de 
klimaatverandering onbewoonbaar zal 
worden, als een manier om hun 
bescherming te bieden tegen 
kwetsbaarheid en staatloosheid; stelt voor 
elke verandering in het milieu ten gevolge 
van de klimaatverandering uitdrukkelijk 
op te nemen in de criteria om in 
aanmerking te komen voor humanitaire 
bescherming; doet een beroep op de 
Commissie en de lidstaten om dergelijke 
voorstellen op internationale fora in te 
dienen, samen met andere EU-
initiatieven;

Or. pl

Amendement 52
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het feit dat, hoewel 
klimaatmigratie een realiteit is die nog zal 
toenemen, mensen die zich om 
langdurige, met de klimaatverandering 
verband houdende redenen verplaatsen, 
in de EU geen daadwerkelijke toegang tot 
bescherming hebben; doet een beroep op 
de lidstaten en de Commissie om 
beschermingstrajecten in te stellen, met 
inbegrip van de bevordering van 
humanitaire visa, tijdelijke bescherming, 
vergunningen tot verblijf, alsmede te 
zorgen voor regionale en bilaterale 
overeenkomsten inzake vrij verkeer; stelt 
voor een klimaatpaspoort af te geven aan 
personen die uit een land of een deel 

Schrappen
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daarvan komen dat ten gevolge van de 
klimaatverandering onbewoonbaar zal 
worden, als een manier om hun 
bescherming te bieden tegen 
kwetsbaarheid en staatloosheid; stelt voor 
elke verandering in het milieu ten gevolge 
van de klimaatverandering uitdrukkelijk 
op te nemen in de criteria om in 
aanmerking te komen voor humanitaire 
bescherming; doet een beroep op de 
Commissie en de lidstaten om dergelijke 
voorstellen op internationale fora in te 
dienen, samen met andere EU-
initiatieven;

Or. en

Amendement 53
Tom Vandendriessche

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het feit dat, hoewel 
klimaatmigratie een realiteit is die nog zal 
toenemen, mensen die zich om 
langdurige, met de klimaatverandering 
verband houdende redenen verplaatsen, in 
de EU geen daadwerkelijke toegang tot 
bescherming hebben; doet een beroep op 
de lidstaten en de Commissie om 
beschermingstrajecten in te stellen, met 
inbegrip van de bevordering van 
humanitaire visa, tijdelijke bescherming, 
vergunningen tot verblijf, alsmede te 
zorgen voor regionale en bilaterale 
overeenkomsten inzake vrij verkeer; stelt 
voor een klimaatpaspoort af te geven aan 
personen die uit een land of een deel 
daarvan komen dat ten gevolge van de 
klimaatverandering onbewoonbaar zal 
worden, als een manier om hun 
bescherming te bieden tegen 
kwetsbaarheid en staatloosheid; stelt voor 
elke verandering in het milieu ten gevolge 

2. wijst erop dat 'klimaat' als nieuwe 
rechtvaardigingsgrond voor migratie een 
nieuwe mogelijkheid creëert voor 
ongecontroleerde migratie naar Europa; 
dat klimaat niet mag misbruikt worden 
om het reeds zeer permissieve 
immigratiebeleid in de EU nog verder te 
ondergraven; dat het tijd wordt dat de EU 
beseft dat niet elk probleem in de wereld 
moet en kan opgelost worden met migratie 
naar één van de EU-lidstaten;
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van de klimaatverandering uitdrukkelijk 
op te nemen in de criteria om in 
aanmerking te komen voor humanitaire 
bescherming; doet een beroep op de 
Commissie en de lidstaten om dergelijke 
voorstellen op internationale fora in te 
dienen, samen met andere EU-
initiatieven;

Or. nl

Amendement 54
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het feit dat, hoewel 
klimaatmigratie een realiteit is die nog zal 
toenemen, mensen die zich om 
langdurige, met de klimaatverandering 
verband houdende redenen verplaatsen, 
in de EU geen daadwerkelijke toegang tot 
bescherming hebben; doet een beroep op 
de lidstaten en de Commissie om 
beschermingstrajecten in te stellen, met 
inbegrip van de bevordering van 
humanitaire visa, tijdelijke bescherming, 
vergunningen tot verblijf, alsmede te 
zorgen voor regionale en bilaterale 
overeenkomsten inzake vrij verkeer; stelt 
voor een klimaatpaspoort af te geven aan 
personen die uit een land of een deel 
daarvan komen dat ten gevolge van de 
klimaatverandering onbewoonbaar zal 
worden, als een manier om hun 
bescherming te bieden tegen 
kwetsbaarheid en staatloosheid; stelt voor 
elke verandering in het milieu ten gevolge 
van de klimaatverandering uitdrukkelijk 
op te nemen in de criteria om in 
aanmerking te komen voor humanitaire 
bescherming; doet een beroep op de 
Commissie en de lidstaten om dergelijke 
voorstellen op internationale fora in te 

2. herinnert eraan dat uit hoofde van 
het internationaal recht emigratie om 
economische redenen op zich geen recht 
op humanitaire bescherming of asiel in 
een derde land inhoudt; benadrukt 
bovendien dat “klimaatmigratie” vanwege 
de extreme vaagheid die inherent is aan 
het concept een van de oorzaken is van 
misbruik van de humanitaire bescherming 
die door ontwikkelde landen wordt 
geboden; herinnert de lidstaten en de 
Commissie eraan dat des te vager de 
criteria zijn om in aanmerking te komen 
voor humanitaire bescherming, des te meer 
dit zich vertaalt in een stimulans voor 
illegale handel in verband met 
immigratie, te beginnen met 
mensenhandel;
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dienen, samen met andere EU-
initiatieven;

Or. it

Amendement 55
Morten Petersen, Olivier Chastel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het feit dat, hoewel 
klimaatmigratie een realiteit is die nog zal 
toenemen, mensen die zich om langdurige, 
met de klimaatverandering verband 
houdende redenen verplaatsen, in de EU 
geen daadwerkelijke toegang tot 
bescherming hebben; doet een beroep op 
de lidstaten en de Commissie om 
beschermingstrajecten in te stellen, met 
inbegrip van de bevordering van 
humanitaire visa, tijdelijke bescherming, 
vergunningen tot verblijf, alsmede te 
zorgen voor regionale en bilaterale 
overeenkomsten inzake vrij verkeer; stelt 
voor een klimaatpaspoort af te geven aan 
personen die uit een land of een deel 
daarvan komen dat ten gevolge van de 
klimaatverandering onbewoonbaar zal 
worden, als een manier om hun 
bescherming te bieden tegen 
kwetsbaarheid en staatloosheid; stelt voor 
elke verandering in het milieu ten gevolge 
van de klimaatverandering uitdrukkelijk 
op te nemen in de criteria om in 
aanmerking te komen voor humanitaire 
bescherming; doet een beroep op de 
Commissie en de lidstaten om dergelijke 
voorstellen op internationale fora in te 
dienen, samen met andere EU-initiatieven;

2. betreurt het feit dat, hoewel 
klimaatmigratie een realiteit is die nog zal 
toenemen, mensen die zich om langdurige, 
met de klimaatverandering verband 
houdende redenen verplaatsen, in de EU 
geen daadwerkelijke toegang tot 
bescherming hebben; doet een beroep op 
de lidstaten en de Commissie om 
beschermingstrajecten in te stellen, met 
inbegrip van tijdelijke bescherming, 
vergunningen tot verblijf, alsmede te 
zorgen voor regionale en bilaterale 
overeenkomsten inzake vrij verkeer; doet 
een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om dergelijke voorstellen op 
internationale fora in te dienen, samen met 
andere EU-initiatieven;

Or. en
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Amendement 56
Maria Walsh

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het feit dat, hoewel 
klimaatmigratie een realiteit is die nog zal 
toenemen, mensen die zich om langdurige, 
met de klimaatverandering verband 
houdende redenen verplaatsen, in de EU 
geen daadwerkelijke toegang tot 
bescherming hebben; doet een beroep op 
de lidstaten en de Commissie om 
beschermingstrajecten in te stellen, met 
inbegrip van de bevordering van 
humanitaire visa, tijdelijke bescherming, 
vergunningen tot verblijf, alsmede te 
zorgen voor regionale en bilaterale 
overeenkomsten inzake vrij verkeer; stelt 
voor een klimaatpaspoort af te geven aan 
personen die uit een land of een deel 
daarvan komen dat ten gevolge van de 
klimaatverandering onbewoonbaar zal 
worden, als een manier om hun 
bescherming te bieden tegen kwetsbaarheid 
en staatloosheid; stelt voor elke 
verandering in het milieu ten gevolge van 
de klimaatverandering uitdrukkelijk op te 
nemen in de criteria om in aanmerking te 
komen voor humanitaire bescherming; doet 
een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om dergelijke voorstellen op 
internationale fora in te dienen, samen met 
andere EU-initiatieven;

2. betreurt het feit dat, hoewel 
klimaatmigratie een realiteit is die nog zal 
toenemen, mensen die zich om langdurige, 
met de klimaatverandering verband 
houdende redenen verplaatsen, in de EU 
geen daadwerkelijke toegang tot 
bescherming hebben; doet een beroep op 
de lidstaten en de Commissie om gebruik 
te maken van reguliere migratietrajecten 
om klimaatmigranten de nodige 
bescherming te bieden en 
migratiestrategieën te faciliteren in 
respons op de uitdagingen op het gebied 
van internationale migratiestromen die 
het gevolg zijn van klimaatverandering en 
milieurampen, waardoor mensen die zich 
in dit verband verplaatsen een status 
kunnen krijgen, zoals de bevordering van 
humanitaire visa, tijdelijke bescherming, 
vergunningen tot verblijf, alsmede te 
zorgen voor regionale en bilaterale 
overeenkomsten inzake vrij verkeer; stelt 
voor een klimaatpaspoort af te geven aan 
personen die uit een land of een deel 
daarvan komen dat ten gevolge van de 
klimaatverandering onbewoonbaar zal 
worden, als een manier om hun 
bescherming te bieden tegen kwetsbaarheid 
en staatloosheid; stelt voor elke 
verandering in het milieu ten gevolge van 
de klimaatverandering uitdrukkelijk op te 
nemen in de criteria om in aanmerking te 
komen voor humanitaire bescherming; doet 
een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om dergelijke voorstellen op 
internationale fora in te dienen, samen met 
andere EU-initiatieven;

Or. en
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Amendement 57
Saskia Bricmont

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het feit dat, hoewel 
klimaatmigratie een realiteit is die nog zal 
toenemen, mensen die zich om langdurige, 
met de klimaatverandering verband 
houdende redenen verplaatsen, in de EU 
geen daadwerkelijke toegang tot 
bescherming hebben; doet een beroep op 
de lidstaten en de Commissie om 
beschermingstrajecten in te stellen, met 
inbegrip van de bevordering van 
humanitaire visa, tijdelijke bescherming, 
vergunningen tot verblijf, alsmede te 
zorgen voor regionale en bilaterale 
overeenkomsten inzake vrij verkeer; stelt 
voor een klimaatpaspoort af te geven aan 
personen die uit een land of een deel 
daarvan komen dat ten gevolge van de 
klimaatverandering onbewoonbaar zal 
worden, als een manier om hun 
bescherming te bieden tegen kwetsbaarheid 
en staatloosheid; stelt voor elke 
verandering in het milieu ten gevolge van 
de klimaatverandering uitdrukkelijk op te 
nemen in de criteria om in aanmerking te 
komen voor humanitaire bescherming; doet 
een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om dergelijke voorstellen op 
internationale fora in te dienen, samen met 
andere EU-initiatieven;

2. betreurt het feit dat, hoewel 
klimaatmigratie een realiteit is die nog zal 
toenemen, en hoewel er in een beperkt 
aantal lidstaten met betrekking tot 
milieurampen bepaalde uitzonderingen 
gelden uit hoofde van het nationale recht, 
mensen die zich om langdurige, met de 
klimaatverandering verband houdende 
redenen verplaatsen, in de EU geen 
daadwerkelijke toegang tot bescherming 
hebben; wijst nogmaals op de toegenomen 
kwetsbaarheid van vrouwen, kinderen en 
de armste gemeenschappen; doet een 
beroep op de lidstaten en de Commissie om 
beschermingstrajecten in te stellen, met 
inbegrip van de bevordering van 
humanitaire visa, tijdelijke bescherming, 
vergunningen tot verblijf, alsmede te 
zorgen voor regionale en bilaterale 
overeenkomsten inzake vrij verkeer; stelt 
voor een klimaatpaspoort af te geven aan 
personen die uit een land of een deel 
daarvan komen dat ten gevolge van de 
klimaatverandering onbewoonbaar zal 
worden, als een manier om hun 
bescherming te bieden tegen kwetsbaarheid 
en staatloosheid; stelt voor elke 
verandering in het milieu ten gevolge van 
de klimaatverandering uitdrukkelijk op te 
nemen in de criteria om in aanmerking te 
komen voor humanitaire bescherming; doet 
een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om dergelijke voorstellen op 
internationale fora in te dienen, samen met 
andere EU-initiatieven;

Or. en
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Amendement 58
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het feit dat, hoewel 
klimaatmigratie een realiteit is die nog zal 
toenemen, mensen die zich om langdurige, 
met de klimaatverandering verband 
houdende redenen verplaatsen, in de EU 
geen daadwerkelijke toegang tot 
bescherming hebben; doet een beroep op 
de lidstaten en de Commissie om 
beschermingstrajecten in te stellen, met 
inbegrip van de bevordering van 
humanitaire visa, tijdelijke bescherming, 
vergunningen tot verblijf, alsmede te 
zorgen voor regionale en bilaterale 
overeenkomsten inzake vrij verkeer; stelt 
voor een klimaatpaspoort af te geven aan 
personen die uit een land of een deel 
daarvan komen dat ten gevolge van de 
klimaatverandering onbewoonbaar zal 
worden, als een manier om hun 
bescherming te bieden tegen kwetsbaarheid 
en staatloosheid; stelt voor elke 
verandering in het milieu ten gevolge van 
de klimaatverandering uitdrukkelijk op te 
nemen in de criteria om in aanmerking te 
komen voor humanitaire bescherming; doet 
een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om dergelijke voorstellen op 
internationale fora in te dienen, samen met 
andere EU-initiatieven;

2. betreurt het feit dat, hoewel 
klimaatmigratie een realiteit is die nog zal 
toenemen, mensen die zich om met de 
klimaatverandering verband houdende 
redenen verplaatsen, in de EU geen 
daadwerkelijke toegang tot bescherming 
hebben; doet een beroep op de lidstaten en 
de Commissie om beschermingstrajecten in 
te stellen, met inbegrip van de bevordering 
van humanitaire visa, tijdelijke 
bescherming, vergunningen tot verblijf, 
alsmede te zorgen voor regionale en 
bilaterale overeenkomsten inzake vrij 
verkeer; stelt voor een klimaatpaspoort af 
te geven aan personen die uit een land of 
een deel daarvan komen dat ten gevolge 
van de klimaatverandering, de gevolgen 
daarvan of andere milieuveranderingen 
onbewoonbaar zal worden, als een manier 
om hun bescherming te bieden tegen 
kwetsbaarheid en staatloosheid; stelt voor 
elke verandering in het milieu ten gevolge 
van de klimaatverandering of door de 
natuur of de mens veroorzaakte rampen 
uitdrukkelijk op te nemen in de criteria om 
in aanmerking te komen voor humanitaire 
bescherming; doet een beroep op de 
Commissie en de lidstaten om dergelijke 
voorstellen op internationale fora in te 
dienen, samen met andere EU-initiatieven;

Or. en

Amendement 59
Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het feit dat, hoewel 
klimaatmigratie een realiteit is die nog zal 
toenemen, mensen die zich om 
langdurige, met de klimaatverandering 
verband houdende redenen verplaatsen, 
in de EU geen daadwerkelijke toegang tot 
bescherming hebben; doet een beroep op 
de lidstaten en de Commissie om 
beschermingsroutes in te stellen, met 
inbegrip van de bevordering van 
humanitaire visa, tijdelijke bescherming, 
vergunningen tot verblijf, alsmede te 
zorgen voor regionale en bilaterale 
overeenkomsten inzake vrij verkeer; stelt 
voor een klimaatpaspoort af te geven aan 
personen die uit een land of deel daarvan 
komen dat ten gevolge van de 
klimaatverandering onbewoonbaar zal 
worden, als een manier om hun 
bescherming te bieden tegen 
kwetsbaarheid en staatloosheid; stelt voor 
om elke verandering in het milieu ten 
gevolge van de klimaatverandering 
uitdrukkelijk wordt opgenomen in de 
criteria om in aanmerking te komen voor 
humanitaire bescherming; doet een 
beroep op de Commissie en de lidstaten om 
dergelijke voorstellen op internationale 
fora in te dienen, samen met andere EU-
initiatieven;

2. benadrukt dat de aard van de 
verplaatsingen die met de gevolgen van de 
klimaatverandering verband houden, 
divers is en dat het bijvoorbeeld kan gaan 
om gedwongen verplaatsingen of 
verplaatsingen op eigen initiatief, om 
tijdelijke of definitieve verplaatsingen, 
naargelang de omvang en de duur van de 
gevolgen voor het milieu, en om 
verplaatsingen binnen een land of 
migratie naar een ander land; verzoekt de 
Commissie de gevolgen van de 
klimaatverandering voor kwetsbare 
bevolkingsgroepen en voor migratie te 
onderzoeken, met name wat de gevolgen 
voor de grondrechten van de betrokken 
personen betreft; verzoekt de lidstaten en 
de Commissie te bekijken, met nauwe 
betrokkenheid van het Europees 
Parlement, of er vormen van bescherming 
mogelijk zijn voor personen die uit een 
land komen dat ten gevolge van de 
klimaatverandering onbewoonbaar zal 
worden, om hun bescherming te bieden 
tegen kwetsbaarheid en staatloosheid; 
doet een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om dergelijke voorstellen op 
internationale fora in te dienen, samen met 
andere EU-initiatieven;

Or. fr

Amendement 60
Dragoş Tudorache

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het feit dat, hoewel 
klimaatmigratie een realiteit is die nog zal 
toenemen, mensen die zich om langdurige, 

2. betreurt het feit dat, hoewel 
klimaatmigratie een realiteit is die nog zal 
toenemen, mensen die zich om langdurige, 
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met de klimaatverandering verband 
houdende redenen verplaatsen, in de EU 
geen daadwerkelijke toegang tot 
bescherming hebben; doet een beroep op 
de lidstaten en de Commissie om 
beschermingstrajecten in te stellen, met 
inbegrip van de bevordering van 
humanitaire visa, tijdelijke bescherming, 
vergunningen tot verblijf, alsmede te 
zorgen voor regionale en bilaterale 
overeenkomsten inzake vrij verkeer; stelt 
voor een klimaatpaspoort af te geven aan 
personen die uit een land of een deel 
daarvan komen dat ten gevolge van de 
klimaatverandering onbewoonbaar zal 
worden, als een manier om hun 
bescherming te bieden tegen kwetsbaarheid 
en staatloosheid; stelt voor elke 
verandering in het milieu ten gevolge van 
de klimaatverandering uitdrukkelijk op te 
nemen in de criteria om in aanmerking te 
komen voor humanitaire bescherming; doet 
een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om dergelijke voorstellen op 
internationale fora in te dienen, samen met 
andere EU-initiatieven;

met de klimaatverandering verband 
houdende redenen verplaatsen, in de EU 
geen daadwerkelijke toegang tot 
bescherming hebben; doet een beroep op 
de lidstaten en de Commissie om 
beschermingstrajecten in te stellen, met 
inbegrip van de bevordering van 
humanitaire visa, tijdelijke bescherming, 
vergunningen tot verblijf, alsmede te 
zorgen voor regionale en bilaterale 
overeenkomsten inzake vrij verkeer; stelt 
voor een klimaatpaspoort af te geven aan 
personen die uit een land of een deel 
daarvan komen dat ten gevolge van de 
klimaatverandering onbewoonbaar zal 
worden, als een manier om hun 
bescherming te bieden tegen kwetsbaarheid 
en staatloosheid; stelt voor migranten die 
op de vlucht zijn voor ondraaglijke 
levensomstandigheden ten gevolge van de 
klimaatverandering op te nemen in de 
criteria om in aanmerking te komen voor 
humanitaire bescherming; doet een beroep 
op de Commissie en de lidstaten om 
dergelijke voorstellen op internationale 
fora in te dienen, samen met andere EU-
initiatieven;

Or. en

Amendement 61
Clare Daly, Mick Wallace

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het feit dat, hoewel 
klimaatmigratie een realiteit is die nog zal 
toenemen, mensen die zich om langdurige, 
met de klimaatverandering verband 
houdende redenen verplaatsen, in de EU 
geen daadwerkelijke toegang tot 
bescherming hebben; doet een beroep op 
de lidstaten en de Commissie om 
beschermingstrajecten in te stellen, met 

2. betreurt het feit dat, hoewel 
klimaatmigratie een realiteit is die nog zal 
toenemen, mensen die zich om met de 
klimaatverandering verband houdende 
redenen verplaatsen, in de EU geen 
daadwerkelijke toegang tot bescherming 
hebben; doet een beroep op de lidstaten en 
de Commissie om beschermingstrajecten in 
te stellen, met inbegrip van de bevordering 
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inbegrip van de bevordering van 
humanitaire visa, tijdelijke bescherming, 
vergunningen tot verblijf, alsmede te 
zorgen voor regionale en bilaterale 
overeenkomsten inzake vrij verkeer; stelt 
voor een klimaatpaspoort af te geven aan 
personen die uit een land of een deel 
daarvan komen dat ten gevolge van de 
klimaatverandering onbewoonbaar zal 
worden, als een manier om hun 
bescherming te bieden tegen kwetsbaarheid 
en staatloosheid; stelt voor elke 
verandering in het milieu ten gevolge van 
de klimaatverandering uitdrukkelijk op te 
nemen in de criteria om in aanmerking te 
komen voor humanitaire bescherming; doet 
een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om dergelijke voorstellen op 
internationale fora in te dienen, samen met 
andere EU-initiatieven;

van humanitaire visa, tijdelijke 
bescherming, vergunningen tot verblijf, 
alsmede te zorgen voor regionale en 
bilaterale overeenkomsten inzake vrij 
verkeer; stelt voor een klimaatpaspoort af 
te geven aan personen die uit een land of 
een deel daarvan komen dat ten gevolge 
van de klimaatverandering onbewoonbaar 
zal worden, als een manier om hun 
bescherming te bieden tegen kwetsbaarheid 
en staatloosheid; stelt voor elke 
verandering in het milieu ten gevolge van 
de klimaatverandering uitdrukkelijk op te 
nemen in de criteria om in aanmerking te 
komen voor humanitaire bescherming; doet 
een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om dergelijke voorstellen op 
internationale fora in te dienen, samen met 
andere EU-initiatieven;

Or. en

Amendement 62
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept dat de meeste 
hervestigingen in verband met 
natuurrampen intern of regionaal van 
aard zijn, en dat mensen die door een 
ramp zijn getroffen dus meestal binnen de 
grenzen van het land van herkomst of de 
buurlanden blijven; merkt op dat er een 
systematische aanpak nodig is om de 
gevolgen van de klimaatverandering en 
van natuurrampen op te vangen via de 
bevordering van duurzame ontwikkeling 
met eerbiediging van het milieu, en dat er 
tegelijkertijd langetermijnmaatregelen 
nodig zijn ter bestrijding van de 
onderliggende oorzaken van migratie en 
ontheemding in het kader van 
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ontwikkelingssamenwerking;

Or. pl

Amendement 63
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat het grote aantal 
beperkingen en bureaucratische obstakels 
in verband met het klimaatbeleid ertoe 
heeft geleid dat een groot deel van de 
Europese industrie naar de regio Azië-
Stille Oceaan is weggetrokken, met als 
gevolg ernstige werkgelegenheidscrises op 
het Europese continent en een grotere 
kwetsbaarheid voor de gevolgen van het 
klimaat in die regio, onder andere 
vanwege de toename van de stedelijke 
bevolking door de verschuiving van arbeid 
op het platteland en in de landbouw naar 
onzekere banen in fabrieken in de steden;

Or. es

Amendement 64
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de EU 
maatregelen inzake de aanpassing aan en 
matiging van de klimaatverandering in 
ontwikkelingslanden moet bevorderen en 
ondersteunen, aangezien zij het 
kwetsbaarst zijn voor de 
klimaatverandering en dringend hulp 
nodig hebben; de aanpassing moet in het 
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verlengde liggen van duurzame 
ontwikkeling en als zodanig gericht zijn 
op economische groei en diversificatie, 
betere gezondheidszorg en onderwijs en 
effectievere mechanismen voor 
rampenparaatheid;

Or. ro

Amendement 65
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. betreurt dat bepaalde politieke 
groeperingen en nationale of 
internationale instellingen natuurrampen 
en de daardoor veroorzaakte 
bevolkingsstromen in de economisch en 
sociaal minst ontwikkelde landen 
gebruiken om niet-bestaande juridische 
categorieën te creëren zoals 
“klimaatvluchteling”, die een schadelijk 
aanzuigend effect zullen hebben op 
duizenden mensen; dit leidt tot ernstige 
schade voor alle personen die wel degelijk 
recht hebben op de door de 
vluchtelingenstatus geboden 
internationale bescherming bij vervolging 
op religieuze, ideologische of politieke 
gronden;

Or. es

Amendement 66
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. dringt aan op de daadwerkelijke 
uitvoering van het mondiaal pact inzake 
vluchtelingen om te zorgen voor een 
efficiëntere bescherming via aanvullende 
trajecten en passende financiering voor 
mensen die ontheemd raken ten gevolge 
van de klimaatverandering of 
natuurrampen;

Schrappen

Or. es

Amendement 67
Tom Vandendriessche

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt aan op de daadwerkelijke 
uitvoering van het mondiaal pact inzake 
vluchtelingen om te zorgen voor een 
efficiëntere bescherming via aanvullende 
trajecten en passende financiering voor 
mensen die ontheemd raken ten gevolge 
van de klimaatverandering of 
natuurrampen;

Schrappen

Or. nl

Amendement 68
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt aan op de daadwerkelijke 
uitvoering van het mondiaal pact inzake 
vluchtelingen om te zorgen voor een 
efficiëntere bescherming via aanvullende 

Schrappen
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trajecten en passende financiering voor 
mensen die ontheemd raken ten gevolge 
van de klimaatverandering of 
natuurrampen;

Or. pl

Amendement 69
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt aan op de daadwerkelijke 
uitvoering van het mondiaal pact inzake 
vluchtelingen om te zorgen voor een 
efficiëntere bescherming via aanvullende 
trajecten en passende financiering voor 
mensen die ontheemd raken ten gevolge 
van de klimaatverandering of 
natuurrampen;

Schrappen

Or. en

Amendement 70
Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt aan op de daadwerkelijke 
uitvoering van het mondiaal pact inzake 
vluchtelingen om te zorgen voor een 
efficiëntere bescherming via aanvullende 
routes en passende financiering voor 
mensen die ontheemd raken ten gevolge 
van de klimaatverandering of 
natuurrampen;

3. herinnert eraan dat de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties op 
17 december 2018 het mondiaal pact 
inzake vluchtelingen heeft aangenomen; 
verzoekt de lidstaten en de Commissie de 
uitvoering van dit pact op Europees en 
mondiaal niveau aan te moedigen, om te 
zorgen voor een efficiëntere bescherming 
via aanvullende routes en passende 
financiering voor mensen die ontheemd 
raken ten gevolge van de 



PE657.277v02-00 42/72 AM\1213169NL.docx

NL

klimaatverandering of natuurrampen;

Or. fr

Amendement 71
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt aan op de daadwerkelijke 
uitvoering van het mondiaal pact inzake 
vluchtelingen om te zorgen voor een 
efficiëntere bescherming via aanvullende 
trajecten en passende financiering voor 
mensen die ontheemd raken ten gevolge 
van de klimaatverandering of 
natuurrampen;

3. dringt aan op de daadwerkelijke 
uitvoering van het mondiaal pact inzake 
vluchtelingen om te zorgen voor een 
efficiëntere bescherming via aanvullende 
trajecten en passende financiering voor 
mensen die ontheemd raken ten gevolge 
van de klimaatverandering of 
natuurrampen, aangezien personen die om 
milieuredenen migreren geen 
vluchtelingenstatus hebben noch 
internationale bescherming genieten;

Or. ro

Amendement 72
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt aan op de daadwerkelijke 
uitvoering van het mondiaal pact inzake 
vluchtelingen om te zorgen voor een 
efficiëntere bescherming via aanvullende 
trajecten en passende financiering voor 
mensen die ontheemd raken ten gevolge 
van de klimaatverandering of 
natuurrampen;

3. dringt aan op de daadwerkelijke 
uitvoering van het mondiaal pact inzake 
vluchtelingen om te zorgen voor een 
efficiëntere bescherming via aanvullende 
trajecten en passende financiering voor 
mensen die ontheemd raken ten gevolge 
van de klimaatverandering, natuurrampen 
of door de mens veroorzaakte rampen;

Or. en
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Amendement 73
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het noodzakelijk is 
maatregelen te steunen om de gevolgen 
van de klimaatverandering op de plaats 
van herkomst van de getroffen personen 
tot een minimum te beperken, zodat 
migratie niet hun belangrijkste 
aanpassingsstrategie vormt;

Or. pl

Amendement 74
Dragoş Tudorache

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt aan op doeltreffende 
langetermijnstrategieën en -
beleidsmaatregelen om hulp en 
bescherming te bieden aan migranten die 
ontheemd zijn als gevolg van de 
klimaatverandering, en op een passende 
toewijzing van middelen ter beperking van 
klimaatmigratie;

Or. en

Amendement 75
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de 
klimaatverandering in het mondiaal pact 
inzake veilige, ordelijke en reguliere 
migratie wordt aangemerkt als een 
aanjager van migratie, en dringt er bij de 
landen op aan kanalen open te stellen en 
plannen uit te werken voor mensen die 
zich verplaatsen ten gevolge 
natuurrampen en de klimaatverandering;

Schrappen

Or. es

Amendement 76
Tom Vandendriessche

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de 
klimaatverandering in het mondiaal pact 
inzake veilige, ordelijke en reguliere 
migratie wordt aangemerkt als een 
aanjager van migratie, en dringt er bij de 
landen op aan kanalen open te stellen en 
plannen uit te werken voor mensen die 
zich verplaatsen ten gevolge 
natuurrampen en de klimaatverandering;

Schrappen

Or. nl

Amendement 77
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de 
klimaatverandering in het mondiaal pact 

Schrappen



AM\1213169NL.docx 45/72 PE657.277v02-00

NL

inzake veilige, ordelijke en reguliere 
migratie wordt aangemerkt als een 
aanjager van migratie, en dringt er bij de 
landen op aan kanalen open te stellen en 
plannen uit te werken voor mensen die 
zich verplaatsen ten gevolge 
natuurrampen en de klimaatverandering;

Or. pl

Amendement 78
Saskia Bricmont

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de 
klimaatverandering in het mondiaal pact 
inzake veilige, ordelijke en reguliere 
migratie wordt aangemerkt als een aanjager 
van migratie, en dringt er bij de landen op 
aan kanalen open te stellen en plannen uit 
te werken voor mensen die zich 
verplaatsen ten gevolge natuurrampen en 
de klimaatverandering;

4. onderstreept dat de 
klimaatverandering in het mondiaal pact 
inzake veilige, ordelijke en reguliere 
migratie (GCM) wordt aangemerkt als een 
aanjager van migratie, en dringt er bij de 
landen op aan kanalen open te stellen en 
plannen uit te werken voor mensen die zich 
verplaatsen ten gevolge natuurrampen en 
de klimaatverandering; benadrukt dat in 
het GCM ook opnieuw wordt gewezen op 
de noodzaak om de oorzaken van 
klimaatverandering aan te pakken en 
ondersteuning te bieden voor aanpassing 
in ontwikkelingslanden, zodat mensen 
zich niet gedwongen zien hun huis te 
verlaten;

Or. en

Amendement 79
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de 
klimaatverandering in het mondiaal pact 
inzake veilige, ordelijke en reguliere 
migratie wordt aangemerkt als een aanjager 
van migratie, en dringt er bij de landen op 
aan kanalen open te stellen en plannen uit 
te werken voor mensen die zich 
verplaatsen ten gevolge natuurrampen en 
de klimaatverandering;

4. onderstreept dat de 
klimaatverandering in het mondiaal pact 
inzake veilige, ordelijke en reguliere 
migratie wordt aangemerkt als een aanjager 
van migratie, en dringt er bij de landen op 
aan kanalen open te stellen en plannen uit 
te werken voor mensen die zich 
verplaatsen ten gevolge van natuurrampen 
en de klimaatverandering, en tegelijkertijd 
te zorgen voor wederzijdse uitwisseling 
van informatie tussen de landen over 
dergelijke personen;

Or. ro

Amendement 80
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de 
klimaatverandering in het mondiaal pact 
inzake veilige, ordelijke en reguliere 
migratie wordt aangemerkt als een 
aanjager van migratie, en dringt er bij de 
landen op aan kanalen open te stellen en 
plannen uit te werken voor mensen die 
zich verplaatsen ten gevolge 
natuurrampen en de klimaatverandering;

4. stelt vast dat in het mondiaal pact 
inzake veilige, ordelijke en reguliere 
migratie wordt gesuggereerd dat de 
klimaatverandering mogelijk een van de 
aanjagers van migratie is;

Or. en

Amendement 81
Dragoş Tudorache

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de 
klimaatverandering in het mondiaal pact 
inzake veilige, ordelijke en reguliere 
migratie wordt aangemerkt als een 
aanjager van migratie, en dringt er bij de 
landen op aan kanalen open te stellen en 
plannen uit te werken voor mensen die zich 
verplaatsen ten gevolge natuurrampen en 
de klimaatverandering;

4. onderstreept dat de 
klimaatverandering in het mondiaal pact 
inzake veilige, ordelijke en reguliere 
migratie wordt aangemerkt als een van de 
aanjagers van migratie, en dringt er bij de 
landen op aan kanalen open te stellen en 
plannen uit te werken voor mensen die zich 
verplaatsen ten gevolge natuurrampen en 
de klimaatverandering;

Or. en

Amendement 82
Maria Walsh

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert de lidstaten eraan dat 
klimaatmigratie momenteel weliswaar 
vooral een intern fenomeen is, maar dat 
als gevolg van de verdere achteruitgang 
van de wereldwijde klimaatnoodtoestand 
mogelijk meer kwetsbare mensen grenzen 
zullen overschrijden om bescherming te 
zoeken op internationaal niveau; dringt er 
daarom op aan dat de EU-landen zich 
prioritair inzetten voor de 
totstandbrenging en uitvoering van een 
doeltreffend migratiebeheer en -beleid 
waarin klimaatmigranten in aanmerking 
worden genomen;

Or. en

Amendement 83
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie minder 
restrictieve legale kanalen voor 
werknemers uit derde landen en hun 
gezinnen te versterken en beter te 
coördineren met inbegrip van 
mobiliteitsplannen en de preferentiële 
toegang voor werknemers uit een land of 
een deel daarvan dat door de 
klimaatverandering is getroffen;

Schrappen

Or. es

Amendement 84
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie minder 
restrictieve legale kanalen voor 
werknemers uit derde landen en hun 
gezinnen te versterken en beter te 
coördineren met inbegrip van 
mobiliteitsplannen en de preferentiële 
toegang voor werknemers uit een land of 
een deel daarvan dat door de 
klimaatverandering is getroffen;

Schrappen

Or. en

Amendement 85
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie minder 
restrictieve legale kanalen voor 

5. verzoekt de Commissie minder 
restrictieve legale kanalen voor 
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werknemers uit derde landen en hun 
gezinnen te versterken en beter te 
coördineren met inbegrip van 
mobiliteitsplannen en de preferentiële 
toegang voor werknemers uit een land of 
een deel daarvan dat door de 
klimaatverandering is getroffen;

werknemers uit derde landen en hun 
gezinnen te versterken en beter te 
coördineren met inbegrip van 
mobiliteitsplannen en de preferentiële 
toegang voor werknemers uit een land of 
een deel daarvan dat door de 
klimaatverandering is getroffen, wat kan 
leiden tot hongersnood en een onzekere 
voedselvoorziening of veel mensen hun 
bestaansmiddelen kan ontnemen, 
waardoor de migratie van miljoenen 
mensen in gang wordt gezet;

Or. ro

Amendement 86
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie minder 
restrictieve legale kanalen voor 
werknemers uit derde landen en hun 
gezinnen te versterken en beter te 
coördineren met inbegrip van 
mobiliteitsplannen en de preferentiële 
toegang voor werknemers uit een land of 
een deel daarvan dat door de 
klimaatverandering is getroffen;

5. verzoekt de lidstaten restrictieve 
legale kanalen voor werknemers uit derde 
landen en hun gezinnen te coördineren;

Or. en

Amendement 87
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie minder 
restrictieve legale kanalen voor 

5. verzoekt de Commissie de legale 
kanalen voor werknemers uit derde landen 
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werknemers uit derde landen en hun 
gezinnen te versterken en beter te 
coördineren met inbegrip van 
mobiliteitsplannen en de preferentiële 
toegang voor werknemers uit een land of 
een deel daarvan dat door de 
klimaatverandering is getroffen;

en hun gezinnen te versterken en beter te 
coördineren;

Or. pl

Amendement 88
Saskia Bricmont

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie minder 
restrictieve legale kanalen voor 
werknemers uit derde landen en hun 
gezinnen te versterken en beter te 
coördineren met inbegrip van 
mobiliteitsplannen en de preferentiële 
toegang voor werknemers uit een land of 
een deel daarvan dat door de 
klimaatverandering is getroffen;

5. verzoekt de Commissie minder 
restrictieve legale kanalen voor 
werknemers uit derde landen en hun 
gezinnen te versterken en beter te 
coördineren door middel van een algehele 
hervorming van het EU-acquis inzake 
legale migratie, met inbegrip van 
mobiliteitsplannen en de preferentiële 
toegang voor werknemers uit een land of 
een deel daarvan dat door de 
klimaatverandering is getroffen, zoals 
reeds het geval is in een aantal lidstaten;

Or. en

Amendement 89
Tom Vandendriessche

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie minder 
restrictieve legale kanalen voor 
werknemers uit derde landen en hun 
gezinnen te versterken en beter te 

5. herhaalt dat, los van de discussie 
over de wenselijkheid en modaliteiten van 
arbeidsmigratie, klimaat uit der aard geen 
drempelverlagend criterium kan zijn bij 
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coördineren met inbegrip van 
mobiliteitsplannen en de preferentiële 
toegang voor werknemers uit een land of 
een deel daarvan dat door de 
klimaatverandering is getroffen;

arbeidsmigratie;

Or. nl

Amendement 90
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie minder 
restrictieve legale kanalen voor 
werknemers uit derde landen en hun 
gezinnen te versterken en beter te 
coördineren met inbegrip van 
mobiliteitsplannen en de preferentiële 
toegang voor werknemers uit een land of 
een deel daarvan dat door de 
klimaatverandering is getroffen;

5. verzoekt de Commissie minder 
restrictieve legale kanalen voor 
werknemers uit derde landen en hun 
gezinnen te versterken en beter te 
coördineren met inbegrip van 
mobiliteitsplannen en toegang voor 
werknemers uit een land of een deel 
daarvan dat door de klimaatverandering of 
door de mens veroorzaakte 
milieuveranderingen is getroffen;

Or. en

Amendement 91
Dragoş Tudorache

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie minder 
restrictieve legale kanalen voor 
werknemers uit derde landen en hun 
gezinnen te versterken en beter te 
coördineren met inbegrip van 
mobiliteitsplannen en de preferentiële 
toegang voor werknemers uit een land of 
een deel daarvan dat door de 

5. verzoekt de Commissie legale 
kanalen voor werknemers uit derde landen 
en hun gezinnen te versterken en beter te 
coördineren met inbegrip van 
mobiliteitsplannen en toegang voor 
werknemers uit een land of een deel 
daarvan dat door de klimaatverandering is 
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klimaatverandering is getroffen; getroffen;

Or. en

Amendement 92
Clare Daly, Mick Wallace

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie minder 
restrictieve legale kanalen voor 
werknemers uit derde landen en hun 
gezinnen te versterken en beter te 
coördineren met inbegrip van 
mobiliteitsplannen en de preferentiële 
toegang voor werknemers uit een land of 
een deel daarvan dat door de 
klimaatverandering is getroffen;

5. verzoekt de Commissie minder 
restrictieve legale kanalen voor 
werknemers uit derde landen en hun 
gezinnen te versterken en beter te 
coördineren met inbegrip van 
mobiliteitsplannen en toegang voor 
werknemers uit een land of een deel 
daarvan dat door de klimaatverandering is 
getroffen;

Or. en

Amendement 93
Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie minder 
restrictieve legale kanalen voor 
werknemers uit derde landen en hun 
gezinnen te verhogen en beter te 
coördineren met inbegrip van 
mobiliteitsplannen en de preferentiële 
toegang voor werknemers uit een land of 
een deel daarvan dat door de 
klimaatverandering is getroffen;

5. verzoekt de Commissie legale 
kanalen voor werknemers uit derde landen 
en hun gezinnen te verhogen en beter te 
coördineren, bijvoorbeeld door middel van 
mobiliteitsplannen en preferentiële toegang 
voor werknemers uit een land of een deel 
daarvan dat door de klimaatverandering is 
getroffen;

Or. fr
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Amendement 94
Morten Petersen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie te 
investeren in programma’s die voor een 
snellere verwezenlijking van de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling zorgen met het oog op het 
uitbannen van negatieve aanjagers en 
structurele factoren die mensen ertoe 
dwingen hun land van herkomst te 
verlaten, onder meer via maatregelen voor 
de beperking van en aanpassing aan 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 95
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt klimaatverandering aan 
te pakken via duurzame handel, 
ontwikkelingshulp en andere 
beleidsmaatregelen, aangezien dit 
cruciale elementen zijn om migratie als 
gevolg van klimaatverandering te 
voorkomen, zowel direct als indirect;

Or. en

Amendement 96
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 quater. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten om de ontwikkelingshulp aan 
landen die getroffen zijn door 
natuurrampen en klimaatverandering te 
verhogen;

Or. en

Amendement 97
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. verzoekt samenhangende 
oplossingen te ontwikkelen voor de 
uitdagingen die menselijke migratie in de 
context van natuurrampen met zich 
meebrengt, en dringt aan op een 
multisectorale benadering waarmee wordt 
ingespeeld op zowel de onderliggende 
oorzaken als de gevolgen van de band 
tussen milieuverandering enerzijds en 
migratie en ontheemding anderzijds;

Or. en

Amendement 98
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. dringt erop aan financiële 
middelen via internationale organisaties 
ter plaatse te verstrekken om te 
waarborgen dat de hulp terechtkomt bij de 
mensen die deze nodig hebben;
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Or. en

Amendement 99
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. verzoekt de Commissie 
beleid op het gebied van handel, 
ontwikkeling en economie te ontwikkelen 
dat ertoe bijdraagt dat mensen op 
duurzame wijze in hun land van herkomst 
kunnen wonen; wijst er nadrukkelijk op 
dat een goede toegang tot onderwijs en 
duurzame ontwikkeling de belangrijkste 
instrumenten zijn om armoede terug te 
dringen en bevolkingsgroepen in staat te 
stellen op een meer humane en waardige 
manier een leven op te bouwen en zich te 
ontplooien in hun eigen land;

Or. en

Amendement 100
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 octies. dringt aan op een 
constructieve migratiedialoog met landen 
van herkomst en doorreis die wordt 
afgestemd op andere gebieden van 
samenwerking, ter bevordering van 
bestuur en partnerschappen op het gebied 
van migratie en mobiliteit, een 
doeltreffend terugkeer-, terugname- en re-
integratiebeleid en de strijd tegen 
corruptie, alsook op het gebied van 
netwerken voor mensensmokkel en 
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mensenhandel; is van mening dat 
gedeelde verantwoordelijkheid en 
eerbiediging van de mensenrechten de 
basis moeten vormen voor wederzijdse 
samenwerking;

Or. en

Amendement 101
Saskia Bricmont

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat de invoering van 
minder restrictieve en beter 
gecoördineerde EU-kanalen voor 
arbeidsmigratie een aanvulling kan 
vormen op het gemeenschappelijk 
Europees asielstelsel door te voorzien in 
extra mogelijkheden voor mensen die 
getroffen zijn door de klimaatverandering, 
met name wanneer ze op de vlucht zijn 
voor traag op gang komende 
veranderingen van het milieu, waarbij het 
besluit om te migreren vrijwillig en 
gepland kan zijn, ook al gaat het om een 
gedwongen besluit;

Or. en

Amendement 102
Tudor Ciuhodaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de EU de 
samenwerking op onderzoeksgebied 
tussen Europese en ontwikkelingslanden 
moet bevorderen om kennisoverdracht te 
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vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat 
ontwikkelingslanden zich meer richten op 
onderzoek naar de klimaatverandering;

Or. ro

Amendement 103
Saskia Bricmont

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt dat bestaande juridische 
leemten moeten worden opgevuld of dat 
anders toekomstige humanitaire crises 
alleen maar erger zullen worden, en 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
dringend werk te maken van de 
ontwikkeling en waarborging van toegang 
tot veilige en reguliere kanalen voor 
personen die ontheemd zijn als gevolg van 
de klimaatverandering;

Or. en

Amendement 104
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat het Comité voor 
de rechten van de mens van de VN op 20 
januari 2020 uitspraak heeft gedaan 
waarbij het verklaarde dat landen geen 
personen mogen uitzetten die worden 
geconfronteerd met door de 
klimaatverandering veroorzaakte 
omstandigheden die het recht op leven 
schenden; doet een beroep op de lidstaten 
om het risico van schendingen van het 

Schrappen
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recht op leven ten gevolge van de 
klimaatverandering in overweging te 
nemen in het kader van hun 
terugkeerbesluiten, met name door non-
refoulementverplichtingen in werking te 
stellen;

Or. pl

Amendement 105
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat het Comité voor 
de rechten van de mens van de VN op 20 
januari 2020 uitspraak heeft gedaan 
waarbij het verklaarde dat landen geen 
personen mogen uitzetten die worden 
geconfronteerd met door de 
klimaatverandering veroorzaakte 
omstandigheden die het recht op leven 
schenden; doet een beroep op de lidstaten 
om het risico van schendingen van het 
recht op leven ten gevolge van de 
klimaatverandering in overweging te 
nemen in het kader van hun 
terugkeerbesluiten, met name door non-
refoulementverplichtingen in werking te 
stellen;

Schrappen

Or. en

Amendement 106
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat het Comité voor 
de rechten van de mens van de VN op 20 
januari 2020 uitspraak heeft gedaan 
waarbij het verklaarde dat landen geen 
personen mogen uitzetten die worden 
geconfronteerd met door de 
klimaatverandering veroorzaakte 
omstandigheden die het recht op leven 
schenden; doet een beroep op de lidstaten 
om het risico van schendingen van het 
recht op leven ten gevolge van de 
klimaatverandering in overweging te 
nemen in het kader van hun 
terugkeerbesluiten, met name door non-
refoulementverplichtingen in werking te 
stellen;

Schrappen

Or. en

Amendement 107
Morten Petersen, Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat het Comité voor 
de rechten van de mens van de VN op 20 
januari 2020 uitspraak heeft gedaan 
waarbij het verklaarde dat landen geen 
personen mogen uitzetten die worden 
geconfronteerd met door de 
klimaatverandering veroorzaakte 
omstandigheden die het recht op leven 
schenden; doet een beroep op de lidstaten 
om het risico van schendingen van het 
recht op leven ten gevolge van de 
klimaatverandering in overweging te 
nemen in het kader van hun 
terugkeerbesluiten, met name door non-
refoulementverplichtingen in werking te 
stellen;

Schrappen
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Or. en

Amendement 108
Tom Vandendriessche

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat het Comité voor de 
rechten van de mens van de VN op 20 
januari 2020 uitspraak heeft gedaan 
waarbij het verklaarde dat landen geen 
personen mogen uitzetten die worden 
geconfronteerd met door de 
klimaatverandering veroorzaakte 
omstandigheden die het recht op leven 
schenden; doet een beroep op de lidstaten 
om het risico van schendingen van het 
recht op leven ten gevolge van de 
klimaatverandering in overweging te 
nemen in het kader van hun 
terugkeerbesluiten, met name door non-
refoulementverplichtingen in werking te 
stellen;

6. o

nderstreept dat het recht op leven niet 
gelijk staat aan het recht op migratie naar 
één van de EU-lidstaten

Or. nl

Amendement 109
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat het Comité voor de 
rechten van de mens van de VN op 20 
januari 2020 uitspraak heeft gedaan 
waarbij het verklaarde dat landen geen 
personen mogen uitzetten die worden 
geconfronteerd met door de 
klimaatverandering veroorzaakte 
omstandigheden die het recht op leven 

6. onderstreept dat het Comité voor de 
rechten van de mens van de VN op 
20 januari 2020 uitspraak heeft gedaan 
waarbij het verklaarde dat landen geen 
personen mogen uitzetten die worden 
geconfronteerd met door de 
klimaatverandering veroorzaakte 
omstandigheden die het recht op leven 
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schenden; doet een beroep op de lidstaten 
om het risico van schendingen van het 
recht op leven ten gevolge van de 
klimaatverandering in overweging te 
nemen in het kader van hun 
terugkeerbesluiten, met name door non-
refoulementverplichtingen in werking te 
stellen;

schenden; doet een beroep op de lidstaten 
om het risico van schendingen van het 
recht op leven ten gevolge van de 
klimaatverandering in overweging te 
nemen in het kader van hun 
terugkeerbesluiten, met name door non-
refoulementverplichtingen in werking te 
stellen, waarbij een grondige verificatie 
van de betrokkenen vereist is; wijst er 
tegelijkertijd op dat het noodzakelijk is te 
zorgen voor bescherming, gelijke 
behandeling en eerbiediging van de 
rechten van alle kinderen van 
vluchtelingengezinnen uit landen die door 
de klimaatverandering getroffen zijn;

Or. ro

Amendement 110
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat het Comité voor 
de rechten van de mens van de VN op 20 
januari 2020 uitspraak heeft gedaan 
waarbij het verklaarde dat landen geen 
personen mogen uitzetten die worden 
geconfronteerd met door de 
klimaatverandering veroorzaakte 
omstandigheden die het recht op leven 
schenden; doet een beroep op de lidstaten 
om het risico van schendingen van het 
recht op leven ten gevolge van de 
klimaatverandering in overweging te 
nemen in het kader van hun 
terugkeerbesluiten, met name door non-
refoulementverplichtingen in werking te 
stellen;

6. neemt er kennis van dat het Comité 
voor de rechten van de mens van de VN op 
20 januari 2020 uitspraak heeft gedaan 
waarbij het verklaarde dat landen geen 
personen mogen uitzetten die worden 
geconfronteerd met door de 
klimaatverandering veroorzaakte 
omstandigheden die het recht op leven 
schenden;

Or. es
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Amendement 111
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat het Comité voor de 
rechten van de mens van de VN op 20 
januari 2020 uitspraak heeft gedaan 
waarbij het verklaarde dat landen geen 
personen mogen uitzetten die worden 
geconfronteerd met door de 
klimaatverandering veroorzaakte 
omstandigheden die het recht op leven 
schenden; doet een beroep op de lidstaten 
om het risico van schendingen van het 
recht op leven ten gevolge van de 
klimaatverandering in overweging te 
nemen in het kader van hun 
terugkeerbesluiten, met name door non-
refoulementverplichtingen in werking te 
stellen;

6. onderstreept dat het Comité voor de 
rechten van de mens van de VN op 20 
januari 2020 uitspraak heeft gedaan 
waarbij het verklaarde dat landen geen 
personen mogen uitzetten die worden 
geconfronteerd met door de 
klimaatverandering veroorzaakte 
omstandigheden die het recht op leven 
schenden; doet een beroep op de lidstaten 
om het risico van schendingen van het 
recht op leven ten gevolge van de 
klimaatverandering, natuurrampen of 
door de mens veroorzaakte rampen in 
overweging te nemen in het kader van hun 
terugkeerbesluiten, met name door non-
refoulementverplichtingen in werking te 
stellen;

Or. en

Amendement 112
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept dat het Comité voor de 
rechten van de mens van de VN op 20 
januari 2020 uitspraak heeft gedaan 
waarbij het verklaarde dat landen geen 
personen mogen uitzetten die worden 
geconfronteerd met door de 
klimaatverandering veroorzaakte 
omstandigheden die het recht op leven 
schenden; doet een beroep op de lidstaten 
om het risico van schendingen van het 

6. onderstreept dat het Comité voor de 
rechten van de mens van de VN op 
20 januari 2020 uitspraak heeft gedaan 
waarbij het verklaarde dat landen geen 
personen mogen uitzetten die worden 
geconfronteerd met door de 
klimaatverandering veroorzaakte 
omstandigheden die het recht op leven 
schenden, en bijgevolg non-
refoulementverplichtingen inroept en 
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recht op leven ten gevolge van de 
klimaatverandering in overweging te 
nemen in het kader van hun 
terugkeerbesluiten, met name door non-
refoulementverplichtingen in werking te 
stellen;

verklaart dat niet-handelen ten aanzien 
van de opwarming van de aarde kan 
leiden tot mensenrechtenschendingen; 
doet een beroep op de lidstaten om het 
risico van schendingen van het recht op 
leven ten gevolge van de 
klimaatverandering in overweging te 
nemen in het kader van hun 
terugkeerbesluiten, met name door non-
refoulementverplichtingen in werking te 
stellen;

Or. en

Amendement 113
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat, als onderdeel 
van de hervorming van het migratie- en 
asielbeleid van de Unie, een 
allesomvattend kader moet worden 
ingevoerd waarbij de door de 
klimaatverandering veroorzaakte migratie 
en ontheemding de kern van dit proces 
vormen;

Schrappen

Or. es

Amendement 114
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat, als onderdeel 
van de hervorming van het migratie- en 
asielbeleid van de Unie, een 
allesomvattend kader moet worden 

Schrappen
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ingevoerd waarbij de door de 
klimaatverandering veroorzaakte migratie 
en ontheemding de kern van dit proces 
vormen;

Or. en

Amendement 115
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat, als onderdeel 
van de hervorming van het migratie- en 
asielbeleid van de Unie, een 
allesomvattend kader moet worden 
ingevoerd waarbij de door de 
klimaatverandering veroorzaakte migratie 
en ontheemding de kern van dit proces 
vormen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 116
Tom Vandendriessche

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat, als onderdeel 
van de hervorming van het migratie- en 
asielbeleid van de Unie, een 
allesomvattend kader moet worden 
ingevoerd waarbij de door de 
klimaatverandering veroorzaakte migratie 
en ontheemding de kern van dit proces 
vormen;

7. is van oordeel dat de EU zich in de 
eerste plaats dient te richten op het welzijn 
en de welvaart van de EU-burgers;

Or. nl
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Amendement 117
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Peter Kofod, Jaak 
Madison

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat, als onderdeel 
van de hervorming van het migratie- en 
asielbeleid van de Unie, een 
allesomvattend kader moet worden 
ingevoerd waarbij de door de 
klimaatverandering veroorzaakte migratie 
en ontheemding de kern van dit proces 
vormen;

7. is van oordeel dat, als onderdeel 
van de hervorming van het migratie- en 
asielbeleid van de Unie, er geen behoefte 
is aan de totstandbrenging van een 
specifiek regelgevingskader dat door de 
klimaatverandering veroorzaakte migratie 
en ontheemding omvat;

Or. en

Amendement 118
Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van oordeel dat, als onderdeel 
van de hervorming van het migratie- en 
asielbeleid van de Unie, een 
allesomvattend kader moet worden 
ingevoerd waarbij de door de 
klimaatverandering veroorzaakte migratie 
en ontheemding de kern van dit proces 
vormen;

7. is van oordeel dat, als onderdeel 
van de hervorming van het migratie- en 
asielbeleid van de Unie, in de toekomst 
reflectie op gang moet worden gebracht in 
de Europese Unie over door de 
klimaatverandering veroorzaakte migratie 
en ontheemding;

Or. fr

Amendement 119
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. dringt aan op de ontwikkeling van 
strategieën voor aanpassing en veerkracht 
met betrekking tot natuurrampen, de 
nadelige gevolgen van 
klimaatverandering en aantasting van het 
milieu, zoals woestijnvorming, 
bodemdegradatie, droogte en stijging van 
de zeespiegel, waarbij rekening wordt 
gehouden met de potentiële gevolgen voor 
migratie, en erkent tegelijk dat 
aanpassing in het land van herkomst een 
prioriteit vormt;

Or. en

Amendement 120
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de internationale 
gemeenschap om het risico op rampen te 
beperken en het opnemen van 
rampenrisicovermindering bij het 
opstellen van nationale 
paraatheidsplannen te bevorderen, alsook 
om in rampgevoelige gebieden de 
veerkracht en zelfredzaamheid te 
vergroten, zodat in het geval van een 
ramp de noodzaak van milieugerelateerde 
ontheemding tot een minimum wordt 
beperkt;

Or. en
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Amendement 121
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. verzoekt de internationale 
gemeenschap ervoor te zorgen dat 
nationale en regionale inspanningen om 
de onderliggende oorzaken van 
ontheemding te voorkomen en aan te 
pakken worden bevorderd, en te pleiten 
voor de ontwikkeling van duurzame 
oplossingen;

Or. en

Amendement 122
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. onderstreept dat de 
financiële steun van de EU (zowel de 
interne als de externe) wordt afgestemd op 
ondersteuning van 
rampenrisicovermindering via diverse 
kanalen, waaronder humanitaire hulp en 
ontwikkelingsinstrumenten, initiatieven 
op het gebied van klimaatverandering, 
steun voor endemische toezichtscapaciteit 
en subsidies voor onderzoeksprojecten;

Or. en

Amendement 123
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 quiquies. wijst erop hoe belangrijk 
het is de veerkracht van 
gastgemeenschappen en gemeenschappen 
van herkomst in ontwikkelingslanden te 
ondersteunen en te versterken; erkent dat 
milieugerelateerde ontheemding die 
verband houdt met zowel plotselinge als 
traag op gang komende 
milieuveranderingen onvermijdelijk zal 
blijven bestaan en dat er daarom 
maatregelen nodig zijn om ontheemden 
bij te staan, onder meer via respons op 
noodsituaties in het geval van plotselinge 
rampen, en om duurzame oplossingen te 
vinden door middel van humanitaire hulp 
en civiele bescherming en maatregelen 
voor capaciteitsopbouw;

Or. en

Amendement 124
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Mick Wallace

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de EU om in het kader 
van haar externe optreden meer steun te 
bieden voor de beperking van en 
aanpassing aan klimaatverandering in 
ontwikkelingslanden, alsook voor de 
bescherming en het herstel van de 
biodiversiteit; verzoekt de EU tevens om 
haar technische bijstand op te voeren en 
beste praktijken te delen met 
ontwikkelingslanden; merkt op dat er 
meer financiering moet worden 
uitgetrokken voor klimaatgerelateerde 
doelstellingen en inspanningen om de 
klimaatbestendigheid in 
ontwikkelingslanden te vergroten; 
benadrukt dat financiering die momenteel 
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is toegewezen aan grensbeveiliging en 
politiewerk in de EU beter gespendeerd 
kan worden aan op subsidies gebaseerde 
en andere niet-voorwaardelijke financiële 
steun voor beperking van en aanpassing 
aan de klimaatverandering en andere 
inspanningen ter versterking van de 
klimaatveerkracht in 
ontwikkelingslanden;

Or. en

Amendement 125
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat de ontwikkeling van 
legale migratiekanalen de exclusieve 
bevoegdheid van de lidstaten blijft en dat 
zij nationale oplossingen kunnen 
invoeren met betrekking tot migranten die 
zich verplaatsen als gevolg van 
natuurrampen of de klimaatverandering; 
benadrukt dat die oplossingen in ieder 
geval de noodzakelijke 
veiligheidsprocedures in acht moeten 
nemen;

Or. pl

Amendement 126
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst erop dat vrouwen en 
minderjarigen de meest kwetsbare 
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bevolkingsgroepen vormen wat rampen en 
klimaatverandering betreft;

Or. en

Amendement 127
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. herinnert eraan dat elk 
multilateraal kader voor samenwerking 
op het gebied van migratie en asiel 
gebaseerd moet zijn op de geldende 
internationale regelgeving, met 
inachtneming van de bevoegdheden van 
de lidstaten;

Or. pl

Amendement 128
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
gendergelijkheid en 
klimaatrechtvaardigheid te integreren bij 
het opstellen en uitvoeren van alle 
beleidsmaatregelen die van invloed zijn op 
de situatie van vrouwen en meisjes;

Or. en

Amendement 129
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
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Raphaël Glucksmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. herinnert de Commissie 
eraan dat ze moet zorgen voor een 
samenhangende uitvoering van 
internationale bestaande en toekomstige 
instrumenten, met name de Overeenkomst 
van Parijs en de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling, teneinde 
rekening te houden met de interne en 
externe invloed van de EU;

Or. en

Amendement 130
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. onderstreept dat de 
mondiale betrokkenheid van de Europese 
Unie – zowel wat klimaatbeleid als beleid 
inzake migratie en ontheemding betreft – 
aanzienlijk is toegenomen en nog 
belangrijker zal worden in de context van 
geopolitieke verschuivingen;

Or. en

Amendement 131
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 sexies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 sexies. wijst erop dat 
milieuverandering en migratie aan bod 
komen in het EU-beleid op het gebied van 
civiele bescherming, humanitaire hulp en 
ontwikkeling; benadrukt echter dat er in 
de context van beleid op het gebied van 
internationale bescherming tot nu toe 
geen concrete initiatieven zijn geweest om 
in te spelen op de beschermingsbehoeften 
van mensen die getroffen zijn door 
milieuveranderingen, en meer specifiek 
milieu- en andere rampen, aangezien 
volgens de gangbare interpretatie van het 
Vluchtelingenverdrag van 1951 
ontheemding uitsluitend op grond van 
milieuredenen niet volstaat als vereiste om 
bescherming als vluchteling te krijgen; 
merkt op dat binnen de EU mogelijke 
alternatieven kunnen worden gevonden in 
aanvullende vormen van bescherming die 
voortvloeien uit de erkenningsrichtlijn en 
de richtlijn tijdelijke bescherming, alsook 
bescherming in het kader van non-
refoulement uit hoofde van de 
terugkeerrichtlijn; betreurt echter dat al 
deze instrumenten tekortkomingen 
vertonen wat de bescherming van om 
milieuredenen ontheemde personen 
betreft.

Or. en


