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Amendement  9 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

namens de PPE-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 

Overweging I bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  I bis. overwegende dat voorzitter Barroso 

tijdens zijn recente bezoek aan 

Lampedusa 30 miljoen EUR aan EU-

middelen heeft toegezegd ter 

ondersteuning van de lokale bevolking; 

Or. en 
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Amendement  10 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

namens de PPE-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 6 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

6. vraagt om een verhoging van het budget 

voor het Europees Ondersteuningsbureau 

voor asielzaken (EASO) en het Europees 

Agentschap voor het beheer van de 

operationele samenwerking aan de 

buitengrenzen van de lidstaten (Frontex) 

om de lidstaten bij te staan in 

omstandigheden waarin extra technische en 

operationele bijstand aan de buitengrenzen 

vereist is, onder meer in situaties waarbij 

zich humanitaire noodgevallen en 

reddingsacties op zee voordoen; herinnert 

eraan dat een behoorlijke financiering van 

deze agentschappen essentieel is om een 

gecoördineerde aanpak te ontwikkelen; 

verzoekt de lidstaten om hun praktische 

samenwerking met het EASO en Frontex 

uit te breiden, onder meer door hulp in 

natura (gedetacheerde ambtenaren, 

materiële steun, enz.); verzoekt de Raad en 

de Commissie de mogelijkheid te 

overwegen om een EU-kustwacht op de 

6. vraagt om een verhoging van het budget 

voor het Europees Ondersteuningsbureau 

voor asielzaken (EASO) en het Europees 

Agentschap voor het beheer van de 

operationele samenwerking aan de 

buitengrenzen van de lidstaten (Frontex) 

om de lidstaten bij te staan in 

omstandigheden waarin extra technische en 

operationele bijstand aan de buitengrenzen 

vereist is, onder meer in situaties waarbij 

zich humanitaire noodgevallen en 

reddingsacties op zee voordoen; herinnert 

eraan dat een behoorlijke financiering van 

deze agentschappen essentieel is om een 

gecoördineerde aanpak te ontwikkelen; 

verzoekt de lidstaten om hun praktische 

samenwerking met het EASO en Frontex 

uit te breiden, onder meer door hulp in 

natura (gedetacheerde ambtenaren, 

materiële steun, enz.); verzoekt de Raad en 

de Commissie de mogelijkheid te 

overwegen om een EU-kustwacht op de 
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richten en een nieuw Operationeel Bureau 

Frontex op te zetten in gebieden die 

kampen met hoge migratiedruk; 

richten en een nieuw Operationeel Bureau 

Frontex op te zetten in gebieden die 

kampen met hoge migratiedruk en in het 

bijzonder in het Middellandse Zeegebied, 

waarbij de desbetreffende kosten door de 

geselecteerde lidstaat worden gedragen; 

Or. en 
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Amendement  11 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

namens de PPE-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 10 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

10. verzoekt de Unie en de lidstaten de 

mogelijkheid te overwegen om 

mechanismen te creëren voor het vinden 

van veilige plaatsen voor het aan land 

brengen van geredde vluchtelingen en 

migranten; 

10. verzoekt de Unie en de lidstaten de 

mogelijkheid te overwegen om 

mechanismen te creëren voor het vinden 

van veilige plaatsen voor het aan land 

brengen van geredde vluchtelingen en 

migranten; is van mening dat het redden 

van levens in de Middellandse Zee begint 

in de landen van vertrek; 

Or. en 
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Amendement  12 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

namens de PPE-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 21 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  21 bis. onderstreept dat de EU weliswaar 

eerbiediging van de mensenrechten voor 

alle migranten moet garanderen, maar 

zich daarbij vooral moet concentreren op 

echte vluchtelingen zoals gedefinieerd in 

het Verdrag van Genève, zodat optimale 

bijstand en bescherming worden geboden 

aan degenen die hier recht op hebben; 

Or. en 
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Amendement  13 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

namens de PPE-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; 

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, 

met inbegrip van de financiering van 

politievoorzieningen en opleidingen 

inzake wetshandhavingscapaciteiten, 

evenals bijstand aan deze landen - en de 

landen van herkomst van migranten - om 

hun economieën te diversifiëren en 

verbeteren, 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; 
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Or. en 

 

 


