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Amendement  6 

Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Rita Borsellino 

namens de S&D-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 11 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

11. verzoekt de Unie en haar lidstaten om 

te zorgen voor toegang tot een eerlijke en 

efficiënte asielprocedure voor degenen die 

wellicht internationale bescherming nodig 

hebben, gebaseerd op het inzicht dat het 

aan land brengen niet noodzakelijkerwijs 

impliceert dat het land waar op zee geredde 

personen worden ontscheept alleen de 

verantwoordelijkheid moet dragen; 

11. verzoekt de Unie en haar lidstaten om 

een profilerings- en 

verwijzingsmechanisme op te zetten, met 

inbegrip van toegang tot een eerlijke en 

efficiënte asielprocedure voor degenen die 

wellicht internationale bescherming nodig 

hebben, gebaseerd op het inzicht dat het 

aan land brengen niet noodzakelijkerwijs 

impliceert dat het land waar op zee geredde 

personen worden ontscheept alleen de 

verantwoordelijkheid moet dragen; 

Or. en 
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Amendement  7 

Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Rita Borsellino 

namens de S&D-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 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

22. spoort de EU aan een alomvattende 

strategie te ontwikkelen, met name voor 

het Middellandse Zeegebied, waarin 

arbeidsmigratie in de context wordt 

geplaatst van de sociale, economische en 

politieke ontwikkeling van de regio; 

verzoekt de EU en de lidstaten te kijken 

naar de beschikbare instrumenten in het 

kader van het visumbeleid van de EU en de 

EU-wetgeving inzake arbeidsmigratie; 

22. spoort de EU aan een alomvattende 

strategie te ontwikkelen, met name voor 

het Middellandse Zeegebied, waarin 

arbeidsmigratie in de context wordt 

geplaatst van de sociale, economische en 

politieke ontwikkeling van de regio; 

verzoekt de EU en de lidstaten te kijken 

naar de beschikbare instrumenten in het 

kader van het visumbeleid van de EU en de 

EU-wetgeving inzake arbeidsmigratie, om 

op deze manier te helpen de prikkel voor 

illegale immigratie naar de EU te 

verkleinen; 

Or. en 
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Amendement  8 

Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Rita Borsellino 

namens de S&D-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. roept de lidstaten op om, indien 

noodzakelijk, de toepassing van artikel 3, 

lid 2, van Verordening (EU) nr. 604/2013
1
 

te overwegen teneinde de 

verantwoordelijkheid te nemen voor de 

asielaanvragen van personen die het 

risico lopen geen toegang te krijgen tot 

hun rechten in een lidstaat die zijn 

verplichtingen niet kan nakomen; is 

eveneens van mening dat de lidstaten 

moeten overwegen artikel 15 van 

bovenvermelde verordening toe te passen 

teneinde familieleden samen te brengen; 

 _______________ 

 
1
 PB L 180 van 29.6.2013, blz. 31. 

Or. en 

 

 


