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13.10.2015 A8-0289/1 

Poprawka  1 

Ernest Maragall 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Projekt budżetu korygującego nr 7/2015: Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: 

natychmiastowe środki budżetowe w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji 

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

Projekt rezolucji 

Motyw G a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ga. mając na uwadze, że stało się 

oczywiste, iż należy pilnie dokonać 

przeglądu WRF, aby zwiększyć budżet UE 

i jego elastyczność; 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/2 

Poprawka  2 

Ernest Maragall 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Projekt budżetu korygującego nr 7/2015: Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: 

natychmiastowe środki budżetowe w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 11a. uważa, że EASO powinien mieć 

więcej pracowników, niż obecnie 

proponuje Komisja, ponieważ otrzymał on 

zadanie odgrywania głównej roli we 

wdrażaniu wspólnego europejskiego 

systemu azylowego, polegającej między 

innymi na pomocy w rozpatrywaniu 

wniosków o udzielenie azylu i w 

działaniach relokacyjnych;  

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/3 

Poprawka  3 

Ernest Maragall 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Projekt budżetu korygującego nr 7/2015: Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: 

natychmiastowe środki budżetowe w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 11b. zwraca się do Komisji o 

doprecyzowanie, jaki jest dokładnie 

charakter misji oficerów łącznikowych 

Fronteksu wysłanych do państw trzecich, 

oraz o złożenie sprawozdania w tej 

kwestii; 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/4 

Poprawka  4 

Ernest Maragall 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Projekt budżetu korygującego nr 7/2015: Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: 

natychmiastowe środki budżetowe w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 11c. jest zaniepokojony faktem, że coraz 

silniejszy nacisk na rolę Fronteksu we 

wzmacnianiu przyspieszonych operacji 

powrotowych grozi podważeniem 

podstawowych praw migrantów; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

13.10.2015 A8-0289/5 

Poprawka  5 

Ernest Maragall 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Projekt budżetu korygującego nr 7/2015: Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: 

natychmiastowe środki budżetowe w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 11d. jest zaniepokojony w związku z 

nowym zadaniem powierzonym 

Europolowi, polegającym na usuwaniu 

treści internetowych zamieszczanych przez 

handlarzy ludźmi, co byłoby nieskuteczne, 

a zarazem otworzyłoby możliwość 

przypadkowej cenzury; 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/6 

Poprawka  6 

Ernest Maragall 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Projekt budżetu korygującego nr 7/2015: Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: 

natychmiastowe środki budżetowe w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 e (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 11e. apeluje do Komisji o rozpoczęcie 

przygotowań do przeglądu i zmiany 

właściwych przepisów prawnych, 

zwłaszcza dotyczących Funduszu Azylu, 

Migracji i Integracji, oraz wieloletnich 

ram finansowych na lata 2014–2020; 

Or. en 

 

 


