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13.10.2015 A8-0289/1 

Ændringsforslag  1 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

Younous Omarjee 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Forslag til ændringsbudget nr. 7/2015: Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige 

budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration 

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

Forslag til beslutning 

Punkt G a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ga. der henviser til, at det helt klart er 

nødvendigt hurtigt at foretage en revision 

af den flerårige finansielle ramme både 

for at forøge EU-budgettet og for at gøre 

det mere fleksibelt; 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

13.10.2015 A8-0289/2 

Ændringsforslag  2 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

Younous Omarjee 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Forslag til ændringsbudget nr. 7/2015: Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige 

budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration 

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

Forslag til beslutning 

Punkt 11 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 11a. mener, at der bør afsættes flere 

stillinger til EASO, end Kommissionen 

har foreslået, da den har fået til opgave at 

spille en central rolle i den fælles 

europæiske asylordning som f.eks. bistand 

ved behandlingen af asylansøgninger og 

ved omfordelingen; 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/3 

Ændringsforslag  3 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

Younous Omarjee 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Forslag til ændringsbudget nr. 7/2015: Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige 

budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration 

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

Forslag til beslutning 

Punkt 11 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 11b. anmoder Kommissionen om helt 

nøjagtigt at redegøre for, hvad opgaverne 

er for de Frontex-forbindelsesofficerer, 

der udstationeres i tredjelande; 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/4 

Ændringsforslag  4 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

Younous Omarjee 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Forslag til ændringsbudget nr. 7/2015: Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige 

budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration 

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

Forslag til beslutning 

Punkt 11 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 11c. er bekymret over, at der lægges stadig 

større vægt på Frontex' rolle i 

fremskyndede tilbagesendelser, hvilket 

risikerer at undergrave migranternes 

grundlæggende rettigheder; 

Or. en 



 

AM\1075721DA.doc  PE568.549v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

13.10.2015 A8-0289/5 

Ændringsforslag  5 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

Younous Omarjee 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Forslag til ændringsbudget nr. 7/2015: Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige 

budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration 

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

Forslag til beslutning 

Punkt 11 d (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 11d. er bekymret over den nye opgave, 

som Europol har fået overdraget, og som 

består i at fjerne menneskesmugleres 

internetindhold, hvilket både er ineffektivt 

og åbner døren for vilkårlig censur. 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/6 

Ændringsforslag  6 

Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

Younous Omarjee 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Forslag til ændringsbudget nr. 7/2015: Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige 

budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration 

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

Forslag til beslutning 

Punkt 11 e (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 11e. opfordrer Kommissionen til at 

indlede det forberedende arbejde med 

henblik på en revision af de relevante 

retlige bestemmelser, navnlig AMIF og 

den flerårige finansielle ramme for 

perioden 2014-2020; 

Or. en 

 

 


