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13.10.2015 A8-0289/1 

Amendement  1 

Ernest Maragall 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Younous Omarjee 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015: Aanpak van de vluchtelingencrisis: 

onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda 

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

Ontwerpresolutie 

Overweging G bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 G bis. overwegende dat duidelijk is 

geworden dat het MFK dringend moet 

worden herzien, zowel om de EU-

begroting te verhogen als om haar 

flexibeler te maken; 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/2 

Amendement  2 

Ernest Maragall 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Younous Omarjee 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015: Aanpak van de vluchtelingencrisis: 

onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 11 bis. is van mening dat het Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken 

(EASO) meer personeel moet krijgen dan 

de Commissie nu voorstelt, omdat het de 

opdracht krijgt een sleutelrol te spelen bij 

de tenuitvoerlegging van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel, 

bijvoorbeeld door te helpen bij de 

verwerking van asielaanvragen en bij de 

herplaatsingsinspanningen; 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/3 

Amendement  3 

Ernest Maragall 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Younous Omarjee 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015: Aanpak van de vluchtelingencrisis: 

onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 11 ter. vraagt de Commissie duidelijkheid 

te scheppen en verslag uit te brengen over 

de precieze aard van de opdrachten van de 

verbindingsfunctionarissen van Frontex 

die naar derde landen worden gestuurd; 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/4 

Amendement  4 

Ernest Maragall 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Younous Omarjee 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015: Aanpak van de vluchtelingencrisis: 

onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 11 quater. maakt zich zorgen dat de steeds 

grotere nadruk die wordt gelegd op de rol 

van Frontex voor de versterking van 

operaties voor een versnelde terugkeer, de 

grondrechten van migranten dreigt aan te 

tasten; 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/5 

Amendement  5 

Ernest Maragall 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Younous Omarjee 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015: Aanpak van de vluchtelingencrisis: 

onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 11 quinquies. maakt zich zorgen over de 

nieuwe aan Europol toevertrouwde taak 

om door mensenhandelaars op internet 

geplaatste informatie te verwijderen, die 

zowel ondoeltreffend kan zijn als de deur 

kan openzetten voor lukrake censuur; 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/6 

Amendement  6 

Ernest Maragall 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Younous Omarjee 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015: Aanpak van de vluchtelingencrisis: 

onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 11 sexies. dringt er bij de Commissie op 

aan te beginnen met de voorbereiding van 

een evaluatie en herziening van de 

toepasselijke wetsbepalingen, met name 

die inzake het Fonds voor asiel, migratie 

en integratie (AMIF), en van het 

meerjarig financieel kader voor de jaren 

2014-2020; 

Or. en 

 

 

 


