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6.4.2016 A8-0066/9 

Poprawka  9 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki 

migracji 

2015/2095(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 39a. zwraca uwagę, że w obecnym 

systemie beneficjenci ochrony 

międzynarodowej są „uwięzieni” w 

państwie członkowskim, w którym 

przyznano im azyl, niezależnie od tego, że 

w innym państwie członkowskim mieliby 

możliwość znalezienia pracy lub 

perspektywy kształcenia się; wzywa zatem 

do wzajemnego uznawania pozytywnych 

decyzji o przyznaniu azylu przez wszystkie 

państwa członkowskie oraz do 

przyznawania prawa do swobodnego 

przemieszczania się na terenie UE 

wszystkim beneficjentom ochrony 

międzynarodowej po upływie roku od 

przyznania im ochrony, na tych samych 

warunkach, co obywatelom UE i w 

obrębie tych samych ograniczeń; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/10 

Poprawka  10 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki 

migracji 

2015/2095(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 39b. apeluje o dokonanie odpowiedniego 

przeglądu dyrektywy Rady 2003/109/WE 

dotyczącej statusu obywateli państw 

trzecich będących rezydentami 

długoterminowymi, aby skrócić okres, 

który beneficjent ochrony 

międzynarodowej musi spędzić w państwie 

członkowskim obejmującym go tą 

ochroną, zanim będzie mógł skorzystać ze 

swobody przemieszczania się, z pięciu lat 

do jednego roku; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/11 

Poprawka  11 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki 

migracji 

2015/2095(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 48 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 48a. podkreśla pilną potrzebę ułatwienia 

łączenia rodzin i wzywa Komisję do 

dopilnowania, aby wszystkie zmiany 

krajowych przepisów były w pełni zgodne 

z dyrektywą 2003/86/WE w sprawie prawa 

do łączenia rodzin oraz z prawem do życia 

rodzinnego, o którym mowa w art. 8 

Konwencji o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/12 

Poprawka  12 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki 

migracji 

2015/2095(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 58 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 58a. zwraca uwagę na niepokojąco dużą 

liczbę imigrantów, których nie można 

odesłać, tj. migrantów o 

nieuregulowanym statusie, w sprawie 

których wszczęto procedurę powrotu, ale 

których nie można odesłać z różnych 

powodów i którzy znajdują się niejako w 

zawieszeniu; wzywa państwa członkowskie 

do uregulowania sytuacji tych 

imigrantów, których nie można odesłać; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/13 

Poprawka  13 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki 

migracji 

2015/2095(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 64 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 64a. wyraża zaniepokojenie w związku z 

potencjalnym wpływem wspólnego 

unijnego wykazu bezpiecznych krajów 

pochodzenia w odniesieniu do stosowania 

procedur przyspieszonych, a także 

wpływem takich procedur na prawa 

zainteresowanych osób; jest 

zaniepokojony politycznym charakterem 

wykazu proponowanego przez Komisję, 

przypominając, że niektóre kraje 

Bałkanów Zachodnich nie są bezpieczne 

dla grup mniejszości, i wyraża poważne 

obawy w związku z dołączeniem Turcji do 

wykazu; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/14 

Poprawka  14 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki 

migracji 

2015/2095(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 90 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 90a. wyraża ubolewanie z powodu dużego 

zakresu swobody pozostawionego 

państwom członkowskim w art. 4 

dyrektywy w sprawie kar dla 

przewoźników (dyrektywa Rady 

2001/51/WE) w kwestii obowiązku 

karania grzywną przewoźników w 

przypadku osób poszukujących ochrony 

międzynarodowej; apeluje do państw 

członkowskich o ściślejsze stosowanie 

art. 4 ust. 2 dyrektywy i systematyczne 

odstępowanie od kar w sprawach 

dotyczących azylu; zwraca się do Komisji 

o rozważenie zmiany dyrektywy Rady 

2001/51/WE; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/15 

Poprawka  15 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki 

migracji 

2015/2095(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 97 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 97a. wyraża ubolewanie w związku z 

brakiem demokratycznej kontroli w 

porozumieniu UE–Turcja zawartym w 

dniu 18 marca 2016 r.; wyraża poważne 

obawy co do ryzyka wystąpienia 

poważnych naruszeń praw człowieka i 

prawa międzynarodowego, wynikającego z 

porozumienia w sprawie uzależnienia 

przesiedleń od powrotów, co oznacza 

zignorowanie zasady non-refoulement 

przez zawracanie wszystkich 

przybywających do Grecji osób 

ubiegających się o azyl oraz migrantów o 

nieuregulowanym statusie, bez 

systematycznego indywidualnego 

oceniania, czy osoby te są zagrożone i czy 

potrzebują ochrony; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/16 

Poprawka  16 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki 

migracji 

2015/2095(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 122 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 122a. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o utworzenie regularnych 

kanałów migracji zarobkowej i zachęcanie 

migrantów do korzystania z tych kanałów, 

ponieważ dzięki nim można zaspokoić 

gospodarcze i społeczne potrzeby Europy; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/17 

Poprawka  17 

Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki 

migracji 

2015/2095(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 122 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 122b. apeluje do Komisji o 

zaproponowanie nowych inicjatyw w celu 

przyciągnięcia nisko wykwalifikowanych 

pracowników do UE, na podstawie 

dyrektywy w sprawie pracowników 

sezonowych, aby zapewnić jaśniejsze i 

prostsze zasady przyjmowania, w wyniku 

których mniej pracowników z 

nieuregulowanym statusem będzie 

wykonywać prace wymagające niskich 

kwalifikacji; 

Or. en 

 

 


