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13.10.2015 A8-0289/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Ernest Maragall 

v mene skupiny Verts/ALE 

Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Návrh opravného rozpočtu č. 7/2015: Riešenie utečeneckej krízy: okamžité rozpočtové 

opatrenia v rámci európskej migračnej agendy 

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

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ga. keďže je zjavne nutné bezodkladne 

preskúmať VFR s cieľom zabezpečiť 

zvýšenie rozpočtu EÚ a jeho väčšiu 

flexibilitu; 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Ernest Maragall 

v mene skupiny Verts/ALE 

Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Návrh opravného rozpočtu č. 7/2015: Riešenie utečeneckej krízy: okamžité rozpočtové 

opatrenia v rámci európskej migračnej agendy 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 11 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11a. domnieva sa, že úrad EASO by mal 

mať viac zamestnancov, než koľko 

Komisia navrhuje, keďže je poverený tým, 

aby hral kľúčovú úlohu pri zavedení 

spoločného európskeho azylového 

systému, napríklad pomáhal pri 

spracovávaní žiadostí o azyl a pri 

premiestňovaní utečencov; 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Ernest Maragall 

v mene skupiny Verts/ALE 

Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Návrh opravného rozpočtu č. 7/2015: Riešenie utečeneckej krízy: okamžité rozpočtové 

opatrenia v rámci európskej migračnej agendy 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 11 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11b. žiada Komisiu, aby presne vysvetlila, 

aký charakter majú misie styčných 

dôstojníkov agentúry FRONTEX v tretích 

krajinách; 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Ernest Maragall 

v mene skupiny Verts/ALE 

Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Návrh opravného rozpočtu č. 7/2015: Riešenie utečeneckej krízy: okamžité rozpočtové 

opatrenia v rámci európskej migračnej agendy 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 11 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11c. je znepokojený tým, že stále väčší 

dôraz na úlohu agentúry FRONTEX pri  

urýchľovaní návratu migrantov môže 

viesť k porušovaniu ich základných práv; 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Ernest Maragall 

v mene skupiny Verts/ALE 

Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Návrh opravného rozpočtu č. 7/2015: Riešenie utečeneckej krízy: okamžité rozpočtové 

opatrenia v rámci európskej migračnej agendy 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 11 d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11d. je znepokojený tým, že EUROPOL 

bol poverený novou úlohou odstraňovať 

obsah, ktorý na internet umiestňujú 

prevádzači, keďže táto práca by bola 

neúčinná a zároveň by umožňovala 

náhodnú cenzúru; 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Ernest Maragall 

v mene skupiny Verts/ALE 

Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Návrh opravného rozpočtu č. 7/2015: Riešenie utečeneckej krízy: okamžité rozpočtové 

opatrenia v rámci európskej migračnej agendy 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 11 e (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11e. nalieha na Komisiu, aby začala 

pripravovať revíziu príslušných právnych 

predpisov, najmä v súvislosti s fondom 

AMIF, ako aj viacročným finančným 

rámcom na roky 2014-2020. 

Or. en 

 

 


