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Amendement 1
Pedro Marques, Tonino Picula, Evin Incir
namens de S&D-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Situatie in Libanon

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Europese Dienst voor 
extern optreden om in samenwerking met 
de lidstaten een lijst van verantwoordelijke 
autoriteiten in Libanon voor te stellen; 
dringt aan op het gebruik van gerichte 
sancties binnen het door de Raad op 
30 juli 2021 vastgestelde kader tegen alle 
personen of entiteiten die voldoen aan de 
criteria van dat kader; benadrukt dat de 
invoering van gerichte sancties voor het 
belemmeren of ondermijnen van het 
democratische politieke proces een optie 
blijft die kan worden geactiveerd indien de 
verantwoordelijke actoren in Libanon de 
hervorming en de strijd tegen corruptie 
blijven blokkeren; verzoekt alle 
EU-lidstaten zonder uitzondering ten volle 
mee te werken aan de nieuwe gerichte 
EU-sancties tegen corrupte leiders en 
degenen die in Libanon verantwoordelijk 
zijn voor het ondermijnen van de 
democratie en de rechtsstaat, alsook 
degenen die met hen samenwerken, en 
deze sancties steviger te maken; dringt er 
bij de Europese Dienst voor extern 
optreden en de Raad op aan dringend 
voldoende middelen toe te wijzen om het 
nieuwe mechanisme doeltreffend te 

13. verzoekt de Europese Dienst voor 
extern optreden om in samenwerking met 
de lidstaten een lijst van verantwoordelijke 
autoriteiten in Libanon voor te stellen; 
dringt aan op het gebruik van gerichte 
sancties binnen het door de Raad op 
30 juli 2021 vastgestelde kader tegen alle 
personen of entiteiten die voldoen aan de 
criteria van dat kader, indien zij de 
bestrijding van corruptie en de 
noodzakelijke hervormingen die nodig 
zijn om de diepe crisis in het land te 
overwinnen, blijven dwarsbomen; 
benadrukt dat de invoering van gerichte 
sancties voor het belemmeren of 
ondermijnen van het democratische 
politieke proces een optie blijft die kan 
worden geactiveerd indien de 
verantwoordelijke actoren in Libanon de 
hervorming en de strijd tegen corruptie 
blijven blokkeren; verzoekt alle 
EU-lidstaten zonder uitzondering ten volle 
mee te werken aan de nieuwe gerichte 
EU-sancties tegen corrupte leiders en 
degenen die in Libanon verantwoordelijk 
zijn voor het ondermijnen van de 
democratie en de rechtsstaat, alsook 
degenen die met hen samenwerken, en 
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ontwikkelen; verzoekt de EU-lidstaten en 
hun partners, zoals het VK en Zwitserland, 
samen te werken in de strijd tegen de 
vermeende verduistering van publiek geld 
door een aantal Libanese functionarissen; 
verzoekt de lidstaten om binnen hun 
nationale jurisdicties gerechtelijke 
procedures in te leiden tegen de eigenaren 
van illegaal verworven kapitaal dat zich op 
hun grondgebied bevindt, en om 
inspanningen te bevorderen met het oog op 
teruggave van illegale middelen aan de 
Libanese bevolking;

deze sancties steviger te maken, zodra de 
EU heeft vastgesteld dat aan de 
voorwaarden voor nieuwe gerichte 
sancties is voldaan; dringt er bij de 
Europese Dienst voor extern optreden en 
de Raad op aan dringend voldoende 
middelen toe te wijzen om het nieuwe 
mechanisme doeltreffend te ontwikkelen; 
verzoekt de EU-lidstaten en hun partners, 
zoals het VK en Zwitserland, samen te 
werken in de strijd tegen de vermeende 
verduistering van publiek geld door een 
aantal Libanese functionarissen; verzoekt 
de lidstaten om binnen hun nationale 
jurisdicties gerechtelijke procedures in te 
leiden tegen de eigenaren van illegaal 
verworven kapitaal dat zich op hun 
grondgebied bevindt, en om inspanningen 
te bevorderen met het oog op teruggave 
van illegale middelen aan de Libanese 
bevolking;

Or. en
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Amendement 2
Pedro Marques, Tonino Picula, Evin Incir
namens de S&D-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Situatie in Libanon

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

 8 bis. verzoekt de lidstaten veel harder te 
werken aan een betere lastenverdeling, 
bijvoorbeeld door vluchtelingen in staat te 
stellen middels hervestiging, toelating om 
humanitaire redenen, vereenvoudigde 
gezinshereniging en flexibelere 
visumregelingen bescherming te zoeken 
in andere dan de directe buurlanden;

Or. en


