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Amendement  5 

Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Recente tragedies op de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU  

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging G 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat smokkelaars en 

mensenhandelaren illegale migratie 

uitbuiten en voor eigen zakelijk gewin het 

leven van migranten op het spel zetten, 

verantwoordelijk zijn voor duizenden 

doden en de EU en de lidstaten voor een 

grote uitdaging plaatsen; overwegende dat 

smokkelaars met hun criminele activiteiten 

20 miljard EUR winst per jaar maken; 

overwegende dat volgens Europol de 

georganiseerde criminele groeperingen die 

zich actief bezighouden met het vervoer 

van illegale migranten over de 

Middellandse Zee, in verband zijn gebracht 

met mensenhandel, drugscriminaliteit, 

wapenhandel en terrorisme; overwegende 

dat Europol op 17 maart 2015 het 

gezamenlijk operationeel team "Mare" 

heeft opgezet om deze criminele 

groeperingen aan te pakken; 

G. overwegende dat smokkelaars en 

mensenhandelaren gebruikmaken van de 

wanhoop van mensen die Europa trachten 

te bereiken terwijl er geen veilige, legale 

routes zijn, en voor eigen zakelijk gewin 

het leven van migranten op het spel zetten; 

overwegende dat dit heeft geleid tot 

duizenden doden en de EU en de lidstaten 

voor een grote uitdaging plaatst; 

overwegende dat smokkelaars met hun 

criminele activiteiten 20 miljard EUR 

winst per jaar maken; overwegende dat 

volgens Europol de georganiseerde 

criminele groeperingen die zich actief 

bezighouden met het vervoer van illegale 

migranten over de Middellandse Zee, in 

verband zijn gebracht met mensenhandel, 

drugscriminaliteit, wapenhandel en 

terrorisme; overwegende dat Europol op 17 

maart 2015 het gezamenlijk operationeel 

team "Mare" heeft opgezet om deze 

criminele groeperingen aan te pakken; 

Or. en 



 

AM\1059502NL.doc  PE555.141v01-00 }  

 PE555.152v01-00 }  

 PE555.154v01-00 }  

 PE555.158v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

28.4.2015  B8-0367/2015 }  

 B8-0378/2015 }  

 B8-0380/2015 }  

 B8-0384/2015 } RC1/Am. 6 

Amendement  6 

Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Recente tragedies op de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU  

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

2. verzoekt de EU en de lidstaten de nodige 

middelen beschikbaar stellen om ervoor te 

zorgen dat de zoek- en reddingstaken 

doeltreffend worden uitgevoerd en dus 

behoorlijk worden gefinancierd; vraagt de 

lidstaten hun solidariteit en engagement te 

blijven tonen door hun bijdragen aan de 

begrotingen en verrichtingen van Frontex 

en het Europees Ondersteuningsbureau 

voor asielzaken (EASO) te verhogen, en 

verbindt zich ertoe deze agentschappen via 

de EU-begroting en de in aanmerking 

komende  fondsen van de middelen 

(personeel en uitrusting) te voorzien die zij 

nodig hebben om hun verplichtingen te 

kunnen nakomen; 

2. verzoekt de EU en de lidstaten de nodige 

middelen beschikbaar stellen om ervoor te 

zorgen dat de zoek- en reddingstaken 

doeltreffend worden uitgevoerd en dus 

behoorlijk worden gefinancierd; dringt aan 

op een robuuste, multinationale Europese 

zoek- en reddingsoperatie, geïnitieerd 

door die landen die bereid zijn om 

maatregelen te nemen die uitsluitend 

gericht zijn op het redden van levens; 

vraagt de lidstaten hun solidariteit en 

engagement te blijven tonen door hun 

bijdragen aan de begroting en 

verrichtingen van het Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken 

(EASO) te verhogen, en verbindt zich ertoe 

dit agentschap via de EU-begroting en de 

in aanmerking komende  fondsen van de 

middelen (personeel en uitrusting) te 

voorzien die het nodig heeft om zijn 

verplichtingen te kunnen nakomen; 

Or. en 
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Amendement  7 

Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Recente tragedies op de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU  

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

4. is verheugd over de toezegging van de 

Europese Raad om de operatie Triton van 

de EU te versterken door verhoging van de 

financiering en uitbreiding van de 

materiële middelen; dringt er bij de EU op 

aan een duidelijk mandaat voor Triton 

vast te stellen, zodat het operationeel 

gebied wordt uitgebreid en meer ruimte 

wordt gegeven voor zoek- en 

reddingsacties op EU-niveau; 

4. veroordeelt de toezegging van de 

Europese Raad om de operatie Triton van 

de EU te versterken door verhoging van de 

financiering en uitbreiding van de 

materiële middelen voor de 

grensbewaking, die als prioriteit wordt 

gezien in plaats van zoek- en 

reddingsacties; dringt er bij de EU op aan 

proactieve zoek- en reddingsacties op EU-

niveau te starten op volle zee, ook buiten 

de voor Triton geldende 30-mijlszone; 

Or. en 
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Amendement  8 

Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Recente tragedies op de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU  

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

9. verzoekt de lidstaten na te denken over 

de mogelijkheid van een snelle 

behandeling, in samenwerking met veilige 

derde landen van doorreis en herkomst, 

en van terugkeer voor degenen die niet in 

aanmerking komen voor asiel en 

bescherming in de EU, om er zo voor te 

zorgen dat de middelen voor mensen die 

bescherming nodig hebben optimaal 

worden gebruikt; benadrukt dat 

beleidsmaatregelen inzake vrijwillige 

terugkeer moeten worden gestimuleerd, 

waarbij de bescherming van de rechten 

voor alle migranten en een veilige en legale 

toegang tot de EU-asielstelsel 

gegarandeerd moeten worden en het 

beginsel van "non-refoulement" in acht 

moet worden genomen; 

9. benadrukt dat beleidsmaatregelen inzake 

vrijwillige terugkeer moeten worden 

gestimuleerd, waarbij de bescherming van 

de rechten voor alle migranten en een 

veilige en legale toegang tot de EU-

asielstelsel gegarandeerd moeten worden 

en het beginsel van "non-refoulement" in 

acht moet worden genomen; 

Or. en 
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Amendement  9 

Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Recente tragedies op de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU  

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

10. is ingenomen met het feit dat de vv/hv 

en het Letse voorzitterschap onmiddellijk 

een buitengewone gezamenlijke Raad van 

ministers van Buitenlandse Zaken en 

ministers van Binnenlandse Zaken hebben 

belegd in Luxemburg, alsook met het feit 

dat de lidstaten onmiddellijk een 

buitengewone top hebben belegd om te 

zoeken naar gemeenschappelijke 

oplossingen voor de crisissituatie in het 

Middellandse Zeegebied;  merkt op dat er 

een breed eerste debat is gehouden over 

mogelijkheden om levens te redden, 

mensensmokkelaars en -handelaars aan te 

pakken en de verantwoordelijkheid met 

betrekking tot opvang en bescherming te 

delen tussen de lidstaten; onderstreept dat 

de lidstaten hun engagement verder 

moeten versterken, en betreurt de geringe 

bereidheid van de Europese Raad om een 

geloofwaardig, EU-breed, bindend 

solidariteitsmechanisme op te zetten; 

10. is ingenomen met het feit dat de vv/hv 

en het Letse voorzitterschap onmiddellijk 

een buitengewone gezamenlijke Raad van 

ministers van Buitenlandse Zaken en 

ministers van Binnenlandse Zaken hebben 

belegd in Luxemburg, alsook met het feit 

dat de lidstaten onmiddellijk een 

buitengewone top hebben belegd om te 

zoeken naar gemeenschappelijke 

oplossingen voor de crisissituatie in het 

Middellandse Zeegebied;  merkt op dat er 

een breed eerste debat is gehouden over 

mogelijkheden om levens te redden, 

mensensmokkelaars en -handelaars aan te 

pakken en de verantwoordelijkheid met 

betrekking tot opvang en bescherming te 

delen tussen de lidstaten; onderstreept dat 

de voorstellen van de lidstaten geen 

adequaat antwoord vormen op het sterven 

in de Middellandse Zee, en betreurt de 

geringe bereidheid van de Europese Raad 

om een geloofwaardig, EU-breed, bindend 

solidariteitsmechanisme op te zetten; 

Or. en 
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Amendement  10 

Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Recente tragedies op de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU  

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

14. verzoekt de lidstaten nauw met 

Europol, Frontex, EASO en Eurojust 

samen te werken bij de bestrijding van 

mensenhandelaren en criminele 

smokkelorganisaties, en hun 

financieringsmethode en werkwijze bloot 

te leggen en in kaart te brengen om te 

voorkomen dat zij geld verdienen met het 

op het spel zetten van de levens van 

migranten; onderstreept dat de 

samenwerking met derde landen, met 

name rond Libië, moet worden versterkt 

omdat deze onmisbaar is om die criminele 

netwerken met succes te kunnen 

ontmantelen, waarbij het zowel gaat om 

opleidingen in wetshandhaving als om de 

verstrekking van informatiediensten; 

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; 

14. verzoekt de lidstaten nauw met 

Europol, Frontex, EASO en Eurojust 

samen te werken bij de bestrijding van 

mensenhandelaren en criminele 

smokkelorganisaties, en hun 

financieringsmethode en werkwijze bloot 

te leggen en in kaart te brengen om te 

voorkomen dat zij geld verdienen met het 

op het spel zetten van de levens van 

migranten; 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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