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Amendement  1 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische 

gebeurtenissen bij Lampedusa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  22 bis. vraagt de Commissie en de 

lidstaten prioriteit toe te kennen aan het 

onderzoeken van nadere mogelijkheden 

om migranten legale toegang tot de EU te 

verlenen, en dringt er bij de lidstaten op 

aan de onderhandelingen over het 

voorstel voor een richtlijn betreffende 

seizoensgebonden arbeidsmigranten
1
 zo 

snel mogelijk af te sluiten; 

 ______________ 

 
1 
Voorstel voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad 

betreffende de voorwaarden voor toegang 

en verblijf van onderdanen van derde 

landen met het oog op seizoenarbeid 

(COM(2010)0379). 

Or. en 
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Amendement  2 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische 

gebeurtenissen bij Lampedusa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  12 bis. dringt erop aan overdrachten in 

het kader van Dublin II op te schorten 

wanneer de rechten van asielzoekers niet 

kunnen worden gewaarborgd; is van 

oordeel dat de Dublin II-verordening
1
, die 

de toewijzing van verantwoordelijkheid 

voor asielaanvragen regelt, een 

onevenredige last legt op die lidstaten die 

een punt van binnenkomst in de EU zijn, 

en niet voorziet in een eerlijke verdeling 

van de asielverantwoordelijkheid tussen 

de lidstaten; 

 ________________ 

 
1 
Verordening (EG) nr. 343/2003 van de 

Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling 

van de criteria en instrumenten om te 

bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is 

voor de behandeling van een asielverzoek 

dat door een onderdaan van een derde 

land bij een van de lidstaten wordt 
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ingediend (PB L 50 van 25.2.2003, blz. 1). 

Or. en 
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Amendement  3 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische 

gebeurtenissen bij Lampedusa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

25. dringt aan op betere en efficiëntere 

samenwerking tussen de EU en derde 

landen, teneinde een herhaling van de 

tragische gebeurtenissen zoals die voor de 

kust van Lampedusa te voorkomen; 

beschouwt de overeenkomsten inzake 

migratiebeheer tussen de EU en landen 

die als doorvoerland naar de EU fungeren 

als prioriteit voor de Unie op de korte 

termijn, en benadrukt dat derde landen 

het internationaal recht moeten 

eerbiedigen met betrekking tot het redden 

van levens op zee en dat zij de 

bescherming van vluchtelingen en de 

eerbiediging van de grondrechten moeten 

waarborgen; 

25. dringt aan op betere en efficiëntere 

samenwerking tussen de EU en derde 

landen, teneinde een herhaling van de 

tragische gebeurtenissen zoals die voor de 

kust van Lampedusa te voorkomen; 

benadrukt dat dergelijke samenwerking 

met derde landen op het gebied van 

migratiebeheer alleen mag plaatsvinden 

indien de desbetreffende derde landen 

hebben aangetoond de mensenrechten 

van migranten, vluchtelingen en 

asielzoekers te eerbiedigen, onder meer in 

de vorm van de oprichting van een 

doeltreffend systeem voor het beoordelen 

van asielaanvragen en het beschermen 

van vluchtelingen; 

Or. en 
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Amendement  4 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische 

gebeurtenissen bij Lampedusa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

9. roept de medewetgevers op snel 

overeenstemming te bereiken over nieuwe 

interceptieregels voor door Frontex 

gecoördineerde operaties op zee teneinde 

doeltreffende en gecoördineerde 

reddingsmaatregelen op EU-niveau te 

verwezenlijken en ervoor te zorgen dat de 

operaties worden uitgevoerd met de 

volledige eerbiediging van de 

desbetreffende internationale 

mensenrechten en vluchtelingenwetgeving 

en -normen en verplichtingen krachtens het 

recht van de zee; 

9. roept de medewetgevers op snel 

overeenstemming te bereiken over nieuwe 

bindende interceptieregels voor door 

Frontex gecoördineerde operaties op zee 

teneinde doeltreffende en gecoördineerde 

reddingsmaatregelen op EU-niveau te 

verwezenlijken en ervoor te zorgen dat de 

operaties worden uitgevoerd met de 

volledige eerbiediging van de 

desbetreffende internationale 

mensenrechten en vluchtelingenwetgeving 

en -normen en verplichtingen krachtens het 

recht van de zee; 

Or. en 
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Amendement  5 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische 

gebeurtenissen bij Lampedusa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  7 bis. onderstreept dat de overbrenging 

van personen die internationale 

bescherming genieten en van asielzoekers 

een van de meest concrete vormen van 

solidariteit en het delen van 

verantwoordelijkheid is; benadrukt het 

belang van projecten zoals het 

proefproject voor hervestiging binnen de 

EU vanuit Malta (Eurema-project) en de 

verlenging ervan, in het kader waarvan 

personen die internationale bescherming 

genieten van Malta naar andere lidstaten 

zijn en worden overgebracht, en pleit voor 

de ontplooiing van meer soortgelijke 

initiatieven; 

Or. en 

 

 


