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13.10.2015 A8-0289/1 

Изменение  1 

Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0289/2015 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

Проект на коригиращ бюджет № 7/2015: Овладяване на кризата с бежанците: 

неотложни бюджетни мерки съгласно европейската програма за миграцията 

12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Предложение за резолюция 

Съображение Ж a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Жа. като има предвид, че вече е 

очевидно, че МФР трябва спешно да 

бъде преразгледана, за да може 

бюджетът на ЕС да бъде увеличен и 

да му се осигури повече гъвкавост;  

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/2 

Изменение  2 

Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0289/2015 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

Проект на коригиращ бюджет № 7/2015: Овладяване на кризата с бежанците: 

неотложни бюджетни мерки съгласно европейската програма за миграцията 

12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 11a. счита, че EASO следва да получи 

повече персонал, отколкото е 

предложено от Комисията, тъй като 

на службата е възложено да поеме 

ключова роля в прилагането на 

Общата европейска система за 

убежище, например оказване на 

помощ при обработката на искания 

за убежище и при усилията за 

преместване; 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/3 

Изменение  3 

Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0289/2015 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

Проект на коригиращ бюджет № 7/2015: Овладяване на кризата с бежанците: 

неотложни бюджетни мерки съгласно европейската програма за миграцията 

12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 11б. изисква от Комисията да изясни 

и да докладва относно точния 

характер на мисиите на 

служителите за връзка на FRONTEX, 

изпратени в трети държави; 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/4 

Изменение  4 

Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0289/2015 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

Проект на коригиращ бюджет № 7/2015: Овладяване на кризата с бежанците: 

неотложни бюджетни мерки съгласно европейската програма за миграцията 

12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 11в. изразява загриженост, че чрез 

поставянето на все по-голям акцент 

върху ролята на FRONTEX за 

укрепване на операциите за ускорено 

връщане съществува опасност да се 

засегнат основните права на 

мигрантите;  

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/5 

Изменение  5 

Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0289/2015 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

Проект на коригиращ бюджет № 7/2015: Овладяване на кризата с бежанците: 

неотложни бюджетни мерки съгласно европейската програма за миграцията 

12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 11г. изразява загриженост относно 

новата задача, възложена на 

ЕВРОПОЛ, а именно отстраняване на 

съдържание, качено в интернет от 

трафиканти, което ще бъде 

едновременно неефективно и ще 

отвори вратата за безразборна 

цензура;  

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/6 

Изменение  6 

Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0289/2015 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

Проект на коригиращ бюджет № 7/2015: Овладяване на кризата с бежанците: 

неотложни бюджетни мерки съгласно европейската програма за миграцията 

12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 д (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 11д. настоятелно призовава 

Комисията да започне подготовка за 

преглед и преразглеждане на 

относимите правни разпоредби, 

особено относно ФУМИ, както и на 

многогодишната финансова рамка за 

периода 2014 – 2020 г.; 

Or. en 

 

 

 


