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Amendement  14 

Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-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 

Visum 3 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  - gezien de verklaring van de hoge 

commissaris voor de vluchtelingen van de 

Verenigde Naties (UNHCR) van 12 

oktober 2013, 

Or. en 
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Amendement  15 

Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-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 

Visum 3 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  - gezien het verslag van april 2012 van de 

Parlementaire Vergadering van de Raad 

van Europa met als titel "Lives lost in the 

Mediterranean Sea", 

Or. en 
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Amendement  16 

Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy 

namens de GUE/NGL-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 

Visum 3 quater (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  - gezien de vorige verklaringen en het 

meest recente, in april 2013 gepubliceerde 

verslag van de speciale VN-rapporteur 

voor de mensenrechten van migranten 

over het beheer van de buitengrenzen van 

de EU en de gevolgen daarvan voor de 

mensenrechten van migranten, 

Or. en 
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Amendement  17 

Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-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 

Visum 3 quinquies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien zijn resolutie van 9 oktober 2013 

over maatregelen van de EU en de 

lidstaten om met de vluchtelingenstroom 

als gevolg van het conflict in Syrië om te 

gaan
1
, 

 ________________ 

 
1
 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0414. 

Or. en 
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Amendement  18 

Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-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 

6. vraagt om een verhoging van het budget 

van het Europees Ondersteuningsbureau 

voor asielzaken (EASO); herinnert eraan 

dat een behoorlijke financiering van dit 

instrument essentieel is om een 

gecoördineerde aanpak te ontwikkelen; 
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overwegen om een EU-kustwacht op de 

richten en een nieuw Operationeel 

Bureau Frontex op te zetten in gebieden 

die kampen met hoge migratiedruk; 

Or. en 
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Amendement  19 

Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-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 3 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  3 bis. verzoekt de lidstaten met klem de 

nodige maatregelen te nemen opdat 

mensen die bescherming zoeken, hun 

leven niet riskeren in een poging om het 

EU-grondgebied te bereiken; verwerpt de 

huidige acties van Frontex gericht op het 

bewaken van de buitengrenzen en het 

voorkomen dat migranten en asielzoekers 

het grondgebied van de EU en de lidstaten 

bereiken; betreurt het dat de maatregelen 

die de lidstaten en de Commissie 

overwegen voornamelijk leiden tot de 

versterking van grensbewaking en -

controle, hetgeen uitsluitend kan 

bijdragen tot een progressieve versterking 

van fort Europa en ertoe heeft geleid en 

er nog altijd toe leidt dat steeds meer 

migranten en asielzoekers hun leven 

riskeren door de gevaarlijke oversteek per 

boot over de Middellandse Zee naar de 

EU te wagen; vraagt om een afwijking 

van het Dublin II-mechanisme; roept de 
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lidstaten op hun verantwoordelijkheden in 

verband met de opvang van migranten 

niet over te dragen aan buurlanden die de 

mensenrechten niet eerbiedigen; 

Or. en 
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Amendement  20 

Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-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 

Visum 16 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

– gezien de artikelen 77, 78, 79 en 80 van 

het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU), 

– gezien de artikelen 77, 78, 79 en 80 van 

het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU), en de artikelen 

18 en 19 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie,  

Or. en 
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Amendement  21 

Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-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 8 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

8. is ingenomen met de voorstellen van de 

Commissie om een opsporings- en 

reddingsoperatie van Cyprus tot Spanje in 

te zetten en Frontex te versterken door het 

budget en de capaciteit ervan uit te 

breiden, met het doel levens te redden en 

mensenhandel en -smokkel te bestrijden; 

8. is ingenomen met de voorstellen van de 

Commissie om een opsporings- en 

reddingsoperatie van Cyprus tot Spanje in 

te zetten en de capaciteit uit te breiden, met 

het doel levens te redden en mensenhandel 

en -smokkel te bestrijden; 

Or. en 
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Amendement  22 

Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-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 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

12. dringt er bij de lidstaten op aan ervoor 

te zorgen dat alle bepalingen van de 

verschillende instrumenten van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel 

(CEAS) correct worden toegepast; 

herinnert de lidstaten eraan dat mensen die 

om internationale bescherming vragen, 

naar de bevoegde nationale asielinstanties 

moeten worden doorverwezen en toegang 

moeten krijgen tot eerlijke en doeltreffende 

asielprocedures; 

12. dringt er bij de lidstaten op aan ervoor 

te zorgen dat alle bepalingen van de 

verschillende instrumenten van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel 

(CEAS) correct worden toegepast; 

herinnert de lidstaten eraan dat mensen die 

om internationale bescherming vragen, 

naar de bevoegde nationale asielinstanties 

moeten worden doorverwezen en toegang 

moeten krijgen tot eerlijke en doeltreffende 

asielprocedures; dringt er bij de lidstaten 

op aan het recht op het zoeken van asiel 

altijd te eerbiedigen;  

Or. en 



 

AM\1007518NL.doc  PE519.352v01-00 }  

 PE519.353v01-00 }  

 PE519.354v01-00 }  

 PE519.355v01-00 }  

 PE519.357v01-00 }  

 PE519.358v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

21.10.2013 B7-0474/2013 }  

 B7-0475/2013 }  

 B7-0476/20013 }  

 B7-0477/2013 }  

 B7-0479/2013 }  

 B7-0480/2013 } RC1/Am. 23 

Amendement  23 

Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-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 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; 

Or. en 
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Amendement  24 

Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-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 16 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

16. acht het van prioritair belang dat de 

instrumenten en middelen van de EU, 

onder meer die waarover Frontex (bv. 

EUROSUR) en Europol beschikken, beter 

worden gecoördineerd, zodat tezamen met 

derde landen krachtiger kan worden 

opgetreden tegen de criminele netwerken 

van mensenhandelaren en -smokkelaars; 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  25 

Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-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 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; 

Or. en 

 

 


