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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.4.2016 A8-0066/9 

Módosítás  9 

Judith Sargentini 

a Verts/ALE 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 

39 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 39a. rámutat arra, hogy a jelenlegi 

rendszerben a nemzetközi védelemben 

részesülő személyek abban a tagállamban 

„rekednek”, ahol menedékjogot kaptak, 

tekintet nélkül az esetleges 

állásajánlatokra vagy tanulmányi 

lehetőségekre egy másik tagállamban; 

ezért kéri a pozitív menekültügyi 

határozatok valamennyi tagállam általi 

kölcsönös elismerését, valamint az Unión 

belüli szabad mozgáshoz való jog 

megadását – az EU polgáraival azonos 

feltételek és korlátozások mellett – a 

nemzetközi védelem valamennyi 

kedvezményezettje számára egy évvel a 

védelem megadását követően; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066:/10 

Módosítás  10 

Judith Sargentini 

a Verts/ALE 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 

39 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 39b. kéri a harmadik országok huzamos 

tartózkodási engedéllyel rendelkező 

állampolgárainak jogállásáról szóló 

2003/109/EK tanácsi irányelv ennek 

megfelelően történő módosítását, hogy öt 

évről egy évre csökkenjen az az időtartam, 

amelyet a nemzetközi védelemben 

részesülő személyeknek az őket ilyen 

védelemben részesítő tagállamban kell 

tölteniük, mielőtt élhetnének a szabad 

mozgás jogával; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/11 

Módosítás  11 

Judith Sargentini 

a Verts/ALE 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 

48 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 48a. rámutat a családegyesítés 

megkönnyítésének sürgető 

szükségességére, és felhívja a Bizottságot 

annak biztosítására, hogy a nemzeti 

jogszabályok bármilyen módosítása teljes 

mértékben tartsa tiszteletben a 

családegyesítési jogról szóló 2003/86/EK 

irányelvet, valamint a családi élethez való 

jogot, az emberi jogok európai 

egyezményének 8. cikkének megfelelően.. 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/12 

Módosítás  12 

Judith Sargentini 

a Verts/ALE 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 

58 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 58a. felhívja a figyelmet arra, hogy 

aggasztóan magas a „ki nem utasítható 

visszatérők”, azaz a kiutasítási eljárás alá 

vont rendezetlen jogállású migránsok 

száma, akik különböző okokból nem 

utasíthatók ki, és így helyzetük 

rendezetlen; felhívja a tagállamokat, hogy 

rendezzék e ki nem utasítható visszatérők 

helyzetét; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/13 

Módosítás  13 

Judith Sargentini 

a Verts/ALE 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. aggodalmának ad hangot a 

biztonságos származási országok közös 

uniós jegyzékének a gyorsított eljárások 

alkalmazására gyakorolt lehetséges 

hatásai, valamint ezen eljárásoknak az 

érintett személyek jogaira gyakorolt 

hatásai miatt; aggodalmát fejezi ki a 

Bizottság által javasolt jegyzék politikai 

jellege miatt, emlékeztetve arra, hogy a 

nyugat-balkáni országok némelyike a 

kisebbségi csoportok számára nem 

biztonságos, továbbá komoly aggályainak 

ad hangot Törökország e jegyzékre való 

felvétele miatt; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/14 

Módosítás  14 

Judith Sargentini 

a Verts/ALE 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 

90 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 90a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

fuvarozók szankcionálásáról szóló 

irányelv (a 2001/51/EK irányelv) 4. cikke 

túlságosan nagy mérlegelési mozgásteret 

hagy a tagállamok számára a fuvarozók 

megbírságolására vonatkozó kötelezettség 

tekintetében azokban az esetekben, 

amikor valamely személy nemzetközi 

védelmet kér; kéri a tagállamokat, hogy 

alkalmazzák szigorúbban ezen irányelv 4. 

cikkének (2) bekezdését, és a 

menedékkérőkkel kapcsolatos esetekben a 

bírságokat rendszeresen engedjék el; kéri 

a Bizottságot, hogy vegye fontolóra a 

200/51/EK tanácsi irányelv 

felülvizsgálatát; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/15 

Módosítás  15 

Judith Sargentini 

a Verts/ALE 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 

97 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 97a. sajnálja, hogy a 2016. március 18-án 

kötött EU–Törökország megállapodásnak 

nem része a demokratikus ellenőrzés; 

mély aggodalmának ad hangot a súlyos 

emberi és nemzetközi jogi jogsértések 

kockázata miatt, amely abból fakad, hogy 

a megállapodás az áttelepítést a 

visszatérítéstől teszi függővé, és nem veszi 

figyelembe a visszaküldés tilalmának 

elvét, mivel minden Görögországba érkező 

menedékkérőt és irreguláris migránst 

visszatérít, a kiszolgáltatottság és védelmi 

szükségletek rendszerezett, egyéni 

elbírálásának hiányában; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/16 

Módosítás  16 

Judith Sargentini 

a Verts/ALE 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 

122 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 122a. felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy alakítsák ki a 

munkavállalási célú migráció törvényes 

csatornáit, és kínáljanak fel ösztönzőket a 

migránsok számára, hogy használják 

ezeket a csatornákat, amelyek választ 

adnak Európa gazdasági és társadalmi 

igényeire; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/17 

Módosítás  17 

Judith Sargentini 

a Verts/ALE 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 

122 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 122b. felhívja a Bizottságot, hogy az 

idénymunkásokról szóló irányelvre 

alapozva javasoljon új kezdeményezéseket 

az alacsony képzettségű munkavállalók 

EU-ba vonzására, egyértelműbb, 

egyszerűbb beutazási és tartózkodási 

szabályok biztosítása érdekében, amelyek 

azt eredményezik, hogy kevesebben 

dolgoznak szabálytalanul az alacsonyabb 

képzettséget igénylő munkahelyeken; 

Or. en 

 

 


