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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

6.4.2016 A8-0066/9 

Τροπολογία  9 

Judith Sargentini 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Η καηάζηαζη ζηην πεπιοσή ηηρ Μεζογείος και η ανάγκη για μια ολιζηική πποζέγγιζη ηηρ ΕΕ 

όζον αθοπά ηη μεηανάζηεςζη 

2015/2095(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 39 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 39α. επηζεκαίλεη όηη, ζην πιαίζην ηνπ 

πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο, νη δηθαηνύρνη 

δηεζλνύο πξνζηαζίαο «παγηδεύνληαη» ζην 

θξάηνο κέινο ζην νπνίν ηνπο ρνξεγήζεθε 

άζπιν, παξά ηηο ελδερόκελεο πξνζθνξέο 

εξγαζίαο ή ηηο πξννπηηθέο εθπαίδεπζεο 

ζε θάπνην άιιν θξάηνο κέινο· δεηεί, 

ζπλεπώο, λα αλαγλσξίδνληαη ακνηβαία νη 

ζεηηθέο απνθάζεηο γηα ην άζπιν από όια 

ηα θξάηε κέιε θαη λα ρνξεγείηαη ην 

δηθαίσκα ηεο ειεύζεξεο θπθινθνξίαο ζην 

εζσηεξηθό ηεο ΕΕ ζε όινπο ηνπο 

δηθαηνύρνπο δηεζλνύο πξνζηαζίαο έλα 

έηνο κεηά από ηε ρνξήγεζε ηεο 

πξνζηαζίαο, ππό ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη 

πεξηνξηζκνύο πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο 

πνιίηεο ηεο ΕΕ· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

6.4.2016 A8-0066/10 

Τροπολογία  10 

Judith Sargentini 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Η καηάζηαζη ζηην πεπιοσή ηηρ Μεζογείος και η ανάγκη για μια ολιζηική πποζέγγιζη ηηρ ΕΕ 

όζον αθοπά ηη μεηανάζηεςζη 

2015/2095(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 39 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 39β. δεηεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα ε 

νδεγία 2003/109/ΕΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ 

ζρεηηθά κε ην θαζεζηώο ππεθόσλ ηξίησλ 

ρσξώλ νη νπνίνη είλαη επί καθξόλ 

δηακέλνληεο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί από 

ηα πέληε έηε ζην έλα έηνο ην ειάρηζην 

ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν ν 

δηθαηνύρνο δηεζλνύο πξνζηαζίαο πξέπεη 

λα παξακείλεη ζην θξάηνο κέινο πνπ 

ρνξήγεζε ην θαζεζηώο δηεζλνύο 

πξνζηαζίαο πξνθεηκέλνπ κπνξεί λα 

επσθειεζεί από ηελ ειεύζεξε 

θπθινθνξία· 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/11 

Τροπολογία  11 

Judith Sargentini 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Η καηάζηαζη ζηην πεπιοσή ηηρ Μεζογείος και η ανάγκη για μια ολιζηική πποζέγγιζη ηηρ ΕΕ 

όζον αθοπά ηη μεηανάζηεςζη 

2015/2095(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 48 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 48α. επηζεκαίλεη ηελ επείγνπζα αλάγθε 

λα δηεπθνιπλζεί ε επαλέλσζε 

νηθνγελεηώλ, θαη θαιεί ηελ Επηηξνπή λα 

εμαζθαιίζεη όηη όιεο νη ηξνπνπνηήζεηο 

ησλ εζληθώλ λνκνζεζηώλ 

ζπκκνξθώλνληαη πιήξσο πξνο ηελ 

νδεγία 2003/86/ΕΚ ζρεηηθά κε ην 

δηθαίσκα νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο θαη 

πξνο ην δηθαίσκα ζηελ νηθνγελεηαθή δσή 

όπσο θαηνρπξώλεηαη ζην άξζξν 8 ηεο 

Επξσπατθήο Σύκβαζεο γηα ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα· 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/12 

Τροπολογία  12 

Judith Sargentini 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Η καηάζηαζη ζηην πεπιοσή ηηρ Μεζογείος και η ανάγκη για μια ολιζηική πποζέγγιζη ηηρ ΕΕ 

όζον αθοπά ηη μεηανάζηεςζη 

2015/2095(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 58 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 58α. εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηνλ 

αλεζπρεηηθά πςειό αξηζκό 

«επηζηξεθόλησλ πνπ δελ κπνξνύλ λα 

απνκαθξπλζνύλ», δειαδή ησλ 

παξάηππσλ κεηαλαζηώλ πνπ ππόθεηληαη 

ζε δηαδηθαζία επηζηξνθήο αιιά, γηα 

δηάθνξνπο ιόγνπο, δελ κπνξνύλ λα 

επαλαπαηξηζηνύλ θαη πεξηέξρνληαη ζε 

θαζεζηώο λνκηθνύ θελνύ· θαιεί ηα θξάηε 

κέιε λα λνκηκνπνηήζνπλ ηελ θαηάζηαζε 

ησλ ελ ιόγσ επηζηξεθόλησλ πνπ δελ 

κπνξνύλ λα απνκαθξπλζνύλ· 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/13 

Τροπολογία  13 

Judith Sargentini 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Η καηάζηαζη ζηην πεπιοσή ηηρ Μεζογείος και η ανάγκη για μια ολιζηική πποζέγγιζη ηηρ ΕΕ 

όζον αθοπά ηη μεηανάζηεςζη 

2015/2095(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 64 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 64α. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηηο 

ελδερόκελεο επηπηώζεηο ηνπ θνηλνύ 

θαηαιόγνπ αζθαιώλ ρσξώλ πξνέιεπζεο 

ηεο ΕΕ όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή 

επηηαρπκέλσλ δηαδηθαζηώλ, θαη γηα ηνλ 

αληίθηππν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

δηαδηθαζηώλ ζηα δηθαηώκαηα ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία 

ηνπ γηα ηελ πνιηηηθή θύζε ηνπ θαηαιόγνπ 

πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή, 

ππελζπκίδνληαο όηη νξηζκέλεο ρώξεο ησλ 

Δπηηθώλ Βαιθαλίσλ δελ είλαη αζθαιείο 

γηα κεηνλνηηθέο νκάδεο, θαη εθθξάδεη 

ζνβαξέο αλεζπρίεο γηα ηε ζπκπεξίιεςε 

ηεο Τνπξθίαο ζηνλ θαηάινγν· 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/14 

Τροπολογία  14 

Judith Sargentini 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Η καηάζηαζη ζηην πεπιοσή ηηρ Μεζογείος και η ανάγκη για μια ολιζηική πποζέγγιζη ηηρ ΕΕ 

όζον αθοπά ηη μεηανάζηεςζη 

2015/2095(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 90 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 90α. εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηελ 

επξεία δηαθξηηηθή επρέξεηα πνπ παξέρεηαη 

ζηα θξάηε κέιε κε ην άξζξν 4 ηεο 

νδεγίαο γηα ηηο θπξώζεηο ησλ 

κεηαθνξέσλ (νδεγία 2001/51/ΕΚ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ), όζνλ αθνξά ηελ ππνρξέσζε 

επηβνιήο πξνζηίκσλ ζηνπο κεηαθνξείο ζε 

πεξηπηώζεηο όπνπ θάπνην πξόζσπν δεηεί 

δηεζλή πξνζηαζία· θαιεί ηα θξάηε κέιε 

λα εθαξκόδνπλ κε κεγαιύηεξε 

απζηεξόηεηα ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 

ηεο νδεγίαο, θαη λα αθνινπζνύλ ηελ 

πξαθηηθή ηεο παξαίηεζεο από ηα 

πξόζηηκα ζηηο πεξηπηώζεηο αζύινπ· δεηεί 

από ηελ Επηηξνπή λα εμεηάζεη ην 

ελδερόκελν αλαζεώξεζεο ηεο νδεγίαο 

2001/51/ΕΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ· 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/15 

Τροπολογία  15 

Judith Sargentini 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Η καηάζηαζη ζηην πεπιοσή ηηρ Μεζογείος και η ανάγκη για μια ολιζηική πποζέγγιζη ηηρ ΕΕ 

όζον αθοπά ηη μεηανάζηεςζη 

2015/2095(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 97 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 97α. εθθξάδεη ηελ απνδνθηκαζία ηνπ γηα 

ηελ έιιεηςε δεκνθξαηηθνύ ειέγρνπ ζηε 

ζπκθσλία ΕΕ-Τνπξθίαο πνπ επηηεύρζεθε 

ζηηο 18 Μαξηίνπ 2016· εθθξάδεη ζνβαξέο 

αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν 

ζνβαξώλ παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ 

ιόγσ ηεο ζπκθσλίαο, πνπ εμαξηά ηε 

κεηεγθαηάζηαζε από ηελ επηζηξνθή θαη 

θαηαπαηά ηελ αξρή ηεο κε 

επαλαπξνώζεζεο πξνβιέπνληαο ηελ 

επηζηξνθή όισλ ησλ αηηνύλησλ άζπιν 

θαη ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηώλ πνπ 

θηάλνπλ ζηελ Ειιάδα ρσξίο λα 

πξνεγεζεί ζπζηεκαηηθή θαη 

εμαηνκηθεπκέλε αμηνιόγεζε ηεο 

επηζθαινύο ζέζεο ηνπο θαη ηεο αλάγθεο 

ηνπο γηα πξνζηαζία· 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/16 

Τροπολογία  16 

Judith Sargentini 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Η καηάζηαζη ζηην πεπιοσή ηηρ Μεζογείος και η ανάγκη για μια ολιζηική πποζέγγιζη ηηρ ΕΕ 

όζον αθοπά ηη μεηανάζηεςζη 

2015/2095(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 122 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 122α. θαιεί ηελ Επηηξνπή θαη ηα θξάηε 

κέιε λα δεκηνπξγήζνπλ λόκηκεο νδνύο 

κεηαλάζηεπζεο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη 

λα πξνζθέξνπλ θίλεηξα ζηνπο 

κεηαλάζηεο ώζηε λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ελ 

ιόγσ νδνύο, θαζώο κε ηνλ ηξόπν απηό ζα 

ηθαλνπνηεζνύλ νη νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο αλάγθεο ηεο Επξώπεο· 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/17 

Τροπολογία  17 

Judith Sargentini 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Η καηάζηαζη ζηην πεπιοσή ηηρ Μεζογείος και η ανάγκη για μια ολιζηική πποζέγγιζη ηηρ ΕΕ 

όζον αθοπά ηη μεηανάζηεςζη 

2015/2095(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 122 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 122β. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα πξνηείλεη 

λέεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνζέιθπζε 

εξγαδνκέλσλ ρακειόηεξεο εηδίθεπζεο 

ζηελ ΕΕ, αμηνπνηώληαο ηελ νδεγία γηα 

ηνπο επνρηθά εξγαδνκέλνπο, πξνθεηκέλνπ 

λα παξάζρεη ζαθέζηεξνπο θαη 

απινύζηεξνπο θαλόλεο εηζδνρήο, πνπ ζα 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ειάηησζε ηνπ 

αξηζκνύ ησλ αηόκσλ πνπ εξγάδνληαη 

παξάηππα ζε ζέζεηο εξγαζίαο ρακειήο 

εηδίθεπζεο· 

Or. en 

 

 


