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Ændringsforslag  9 

Judith Sargentini 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration 

2015/2095(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 39 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 39a. påpeger, at personer med 

international beskyttelse under den 

nuværende ordning "fanges" i den 

medlemsstat, hvor de blev tildelt asyl, 

uden hensyntagen til eventuelle jobtilbud 

eller studieprojekter i en anden 

medlemsstat; opfordrer derfor til gensidig 

anerkendelse af positive asylafgørelser fra 

alle medlemsstaternes side og tildeling af 

ret til alle personer med international 

beskyttelse til fri bevægelighed inden for 

EU et år efter tildelingen af beskyttelse på 

de samme vilkår og begrænsninger som 

EU-borgere; 

Or. en 
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Ændringsforslag  10 

Judith Sargentini 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration 

2015/2095(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 39 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 39b. opfordrer til, at Rådets direktiv 

2003/109/EF om tredjelandsstatsborgeres 

status som fastboende ændres tilsvarende 

for at nedbringe – fra fem til et år – den 

tid, som en person med international 

beskyttelse skal tilbringe i den 

medlemsstat, der tildelte den 

internationale beskyttelse, for at opnå ret 

til fri bevægelighed;  

Or. en 
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for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration 

2015/2095(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 48 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 48a. fremhæver det påtrængende behov 

for at lette familiesammenføring og 

opfordrer Kommissionen til at sikre, at 

alle ændringer i national lovgivning er i 

fuld overensstemmelse med direktiv 

2003/86/EF om ret til 

familiesammenføring og med retten til 

familieliv som fastsat i artikel 8 i den 

europæiske 

menneskerettighedskonvention; 

Or. en 
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Betænkning A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration 

2015/2095(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 58 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 58a. henleder opmærksomheden på det 

foruroligende høje antal af 

"ikkeudsendelige tilbagevendende", dvs. 

irregulære migranter, som befinder sig i 

en tilbagesendelsesprocedure, og som af 

forskellige årsager ikke kan tilbagesendes 

og derfor ender i en tomrum; opfordrer 

medlemsstaterne til at regulere 

situationen for disse ikkeudsendelige 

tilbagevendende; 

Or. en 



 

AM\1091304DA.doc  PE579.870v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.4.2016 A8-0066/13 

Ændringsforslag  13 

Judith Sargentini 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration 

2015/2095(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 64 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 64a. er bekymret over de mulige 

konsekvenser, som den fælles EU-liste 

over sikre oprindelseslande vil have med 

hensyn til anvendelsen af fremskyndede 

procedurer og sådanne procedurers 

indvirkning af de berørte personers 

rettigheder; udtrykker bekymring over 

den politiske karakter af den liste, som 

Kommissionen har foreslået, og minder 

om, at nogle lande i det vestlige Balkan er 

usikre for minoritetsgrupper, og rejser 

alvorlige bekymringer over medtagelsen 

af Tyrkiet på listen; 

Or. en 
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Betænkning A8-0066/2016 
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Situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration 

2015/2095(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 90 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 90a. beklager det vide skøn, der overlades 

til medlemsstaterne i henhold til artikel 4 i 

direktivet om sanktioner mod 

transportvirksomheder (Rådets direktiv 

2001/51/EF), for så vidt angår 

forpligtelsen til at give 

transportvirksomheder bøder i tilfælde, 

hvor en person søger international 

beskyttelse; opfordrer medlemsstaterne til 

at anvende artikel 4, stk. 2, i direktivet 

mere stringent og systematisk at eftergive 

bøder i asylsager; anmoder 

Kommissionen om at overveje at revidere 

Rådets direktiv 2001/51/EF; 

Or. en 
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Betænkning A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration 

2015/2095(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 97 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 97a. beklager manglen på demokratisk 

kontrol i aftalen mellem EU og Tyrkiet, 

som blev indgået den 18. marts 2016; 

udtrykker dyb bekymring over den risiko 

for alvorlige krænkelser af 

menneskerettighederne og folkeretten, 

som knytter sig til aftalen om at gøre 

genbosættelse betinget af tilbagesendelse 

og at tilsidesætte non refoulement-

princippet ved at returnere alle 

asylansøgere og irregulære migranter, der 

ankommer til Grækenland, uden en 

systematisk individuel vurdering af 

sårbarheder og beskyttelsesbehov; 

Or. en 
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Situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration 

2015/2095(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 122 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 122a. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at oprette regulære 

kanaler for arbejdskraftmigration og 

tilbyde incitamenter til migranter for at 

benytte disse kanaler, da sådanne kanaler 

vil afspejle de økonomiske og sociale 

behov i Europa; 

Or. en 
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Betænkning A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration 

2015/2095(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 122 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 122b. opfordrer Europa-Kommissionen til 

at foreslå nye initiativer, der kan tiltrække 

lavere uddannede arbejdstagere til EU, 

idet der bygges på direktivet om 

sæsonarbejdere, med henblik på at 

muliggøre klarere og mere enkle 

adgangsregler, der skal sikre, at færre 

mennesker arbejder under irregulære 

forhold i lavt kvalificerede job; 

Or. en 

 

 


