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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.4.2016 A8-0066/1 

Módosítás  1 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

A Földközi-tenger térségében uralkodó helyzet és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós 

megközelítés szükségessége 

2015/2095(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 3a. Megjegyzi ezzel összefüggésben, hogy 

az Ausztrália által elfogadott politikák 

egyre sikeresebbeknek bizonyultak az 

Ausztráliába irányuló illegális 

bevándorlás csökkentése szempontjából; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/2 

Módosítás  2 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

A Földközi-tenger térségében uralkodó helyzet és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós 

megközelítés szükségessége 

2015/2095(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. véleménye szerint a tengeri kutatási és 

mentési műveletek során feltétlen szükség 

van egy állandó, erőteljes és hatékony 

uniós válaszlépésre, hogy meg lehessen 

előzni a Földközi-tengeren átkelni próbáló 

migránsok körében előforduló halálesetek 

számának meredek emelkedését; 

4. véleménye szerint az Európai Unió 

nyitott határok politikája ösztönzést és 

bátorítást jelent a Földközi-tengeren 

átkelni próbáló migránsok számára; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/3 

Módosítás  3 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

A Földközi-tenger térségében uralkodó helyzet és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós 

megközelítés szükségessége 

2015/2095(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. emlékeztet rá, hogy az áttelepítés 

folyamata – azaz a nemzetközi védelmet 

kérelmező vagy nemzetközi védelemben 

részesülő személynek az egyik tagállamból 

egy másikba történő átadása – az Unión 

belüli szolidaritás gyakorlati példája; arra 

is emlékeztet továbbá, hogy az Európai 

Parlament 2009 óta kéri a menedékkérők 

tagállamok közötti elosztására vonatkozó 

kötelező mechanizmus bevezetését; 

13. emlékeztet, hogy 2015-ben több mint 

egymillió migráns lépett be Európába; 

aggodalommal jegyzi meg, hogy 2016-ban 

még sokkal több migráns érkezik majd 

Európába; ösztönzi ezért a tagállamokat, 

hogy folytassák a határaik lezárására 

irányuló erőfeszítéseiket; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/4 

Módosítás  4 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

A Földközi-tenger térségében uralkodó helyzet és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós 

megközelítés szükségessége 

2015/2095(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

63 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 63a. emlékeztet arra, hogy a schengeni 

térség létrehozása óta az EU belső 

határok nélküli térség; hangsúlyozza, 

hogy a tagállamoknak a jelenlegi 

körülmények között vissza kell térniük 

nemzeti határaik szuverén 

nemzetállamokként biztosított 

megvédéséhez; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/5 

Módosítás  5 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

A Földközi-tenger térségében uralkodó helyzet és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós 

megközelítés szükségessége 

2015/2095(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

64 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 64a. hangsúlyozza, hogy a belső határok 

eltörlése az ellenőrzetlen tömeges 

migrációs hullámhoz hozzájáruló egyik 

legfőbb tényező volt, és többek között 

szabad utat biztosított az ISIS 

terroristáinak Európába; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/6 

Módosítás  6 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

A Földközi-tenger térségében uralkodó helyzet és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós 

megközelítés szükségessége 

2015/2095(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. elfogadja, hogy az Uniónak meg kell 

erősítenie a külső határok védelmét és 

tovább kell fejlesztenie a közös európai 

menekültügyi rendszert, és hogy 

intézkedésekre van szükség a schengeni 

térség kapacitásának erősítéséhez, hogy 

szembe tudjon nézni az Európa előtt álló 

új kihívásokkal, ugyanakkor fenn kell 

tartani a biztonság és a személyek szabad 

mozgásának alapelveit; 

75. megjegyzi, hogy minden 

nemzetállamnak jogában áll a 

szabálytalan belépést és tartózkodást 

illegális tettnek tekinteni, 

bűncselekménynek minősíteni és akként 

büntetni; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/7 

Módosítás  7 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

A Földközi-tenger térségében uralkodó helyzet és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós 

megközelítés szükségessége 

2015/2095(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

89 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 89a. felszólítja az Európai Tanácsot, hogy 

haladéktalanul szakítson meg minden 

tárgyalást Törökországgal, és nyilvánítsa 

semmisnek az EU-Törökország 

megállapodást; felszólít a nemzeti 

szuverenitás teljes visszaállítására; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/8 

Módosítás  8 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

A Földközi-tenger térségében uralkodó helyzet és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós 

megközelítés szükségessége 

2015/2095(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

104 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 104a. megjegyzi, hogy a tömeges migráció 

EU által erőltetett politikája sohasem 

megoldás a demográfiai kihívásokra; 

Or. en 

 

 


