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6.4.2016 A8-0066/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii 

2015/2095(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 39a. poukazuje na to, že v súčasnom 

systéme sú osoby požívajúce 

medzinárodnú ochranu „uväznené“ 

v členskom štáte, v ktorom im boli udelený 

azyl, a to bez ohľadu na prípadné ponuky 

práce alebo vyhliadky na štúdium v inom 

členskom štáte; vyzýva preto na vzájomné 

uznávanie kladných rozhodnutí o azyle 

zo strany všetkých členských štátov a na 

udeľovanie práva na voľný pohyb v rámci 

EÚ všetkým osobám s medzinárodnou 

ochranou rok po udelení ochrany, a to 

za rovnakých podmienok a s rovnakými 

obmedzeniami, aké platia pre občanov 

EÚ; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii 

2015/2095(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 39b. vyzýva na zmenu smernice Rady 

2003/109/ES o právnom postavení 

štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 

sú osobami s dlhodobým pobytom, 

s cieľom skrátiť z piatich rokov na jeden 

rok obdobie, ktoré musí osoba požívajúca 

medzinárodnú ochranu stráviť 

v členskom štáte, ktorý udelil túto 

medzinárodnú ochranu, pred tým, ako 

bude môcť využívať právo voľného 

pohybu; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii 

2015/2095(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 48a. vyzýva na zmenu smernice Rady 

2003/109/ES o právnom postavení 

štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 

sú osobami s dlhodobým pobytom, 

s cieľom skrátiť z piatich rokov na jeden 

rok obdobie, ktoré musí osoba požívajúca 

medzinárodnú ochranu stráviť 

v členskom štáte, ktorý udelil túto 

medzinárodnú ochranu, pred tým, ako 

bude môcť využívať právo voľného 

pohybu; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii 

2015/2095(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 58 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 58a. vyzýva na zmenu smernice Rady 

2003/109/ES o právnom postavení 

štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 

sú osobami s dlhodobým pobytom, 

s cieľom skrátiť z piatich rokov na jeden 

rok obdobie, ktoré musí osoba požívajúca 

medzinárodnú ochranu stráviť 

v členskom štáte, ktorý udelil túto 

medzinárodnú ochranu, pred tým, ako 

bude môcť využívať právo voľného 

pohybu; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii 

2015/2095(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 64 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 64a. je znepokojený potenciálnymi 

vplyvmi spoločného zoznamu EÚ 

týkajúceho sa bezpečných krajín pôvodu 

z hľadiska používania zrýchlených 

postupov a vplyvom takýchto postupov na 

práva dotknutých jednotlivcov; vyjadruje 

obavy v súvislosti s politickým 

charakterom zoznamu, ktorý navrhuje 

Komisia, pričom pripomína, že niektoré 

krajiny západného Balkánu nie sú 

bezpečné pre menšinové skupiny, 

a vyjadruje závažné obavy zo zahrnutia 

Turecka do tohto zoznamu; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii 

2015/2095(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 90 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 90a. vyjadruje poľutovanie nad tým, aký 

rozsiahly priestor na uváženie sa ponechal 

členským štátom v článku 4 smernice 

o sankciách pre dopravcov (smernica 

Rady 2001/51/ES), pokiaľ ide o záväzky 

udeľovať dopravcom pokuty v prípade, že 

daná osoba požaduje medzinárodnú 

ochranu; vyzýva členské štáty, aby článok 

4 ods. 2 tejto smernice uplatňovali 

striktnejšie a systematicky odpúšťali 

pokuty v azylových prípadoch; žiada 

Komisiu, aby zvážila revíziu smernice 

Rady 2001/51/ES; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii 

2015/2095(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 97 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 97a. vyslovuje poľutovanie nad 

nedostatkom demokratickej kontroly 

v prípade dohody medzi EÚ a Tureckom, 

ktorá bola uzavretá 18. marca 2016; 

vyjadruje vážne znepokojenie nad rizikom 

závažného porušovania ľudských práv 

a medzinárodného práva, ktoré vyplýva 

z dohody, podľa ktorej presídlenie bude 

podmienené návratom a nebude sa 

dodržiavať zásada zákazu vyhostenia 

alebo vrátenia, keďže všetci žiadatelia 

o azyl a nelegálni migranti prichádzajúci 

do Grécka budú vrátení bez toho, aby sa 

individuálne posúdila ich zraniteľnosť 

a potreba ochrany; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii 

2015/2095(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 122 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 122a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

vytvorili regulárne kanály pracovnej 

migrácie a motivovali migrantov k tomu, 

aby využívali tieto kanály, keďže tieto 

kanály budú zodpovedať hospodárskym 

a sociálnym potrebám Európy; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii 

2015/2095(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 122 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 122b. vyzýva Komisiu, aby navrhla nové 

iniciatívy na pritiahnutie menej 

kvalifikovaných pracovníkov do EÚ 

(pomocou rozšírenia smernice 

o sezónnych pracovníkov), s cieľom 

zabezpečiť jednoznačnejšie 

a jednoduchšie pravidlá prijímania, ktoré 

by mali viesť k menšiemu počtu ľudí 

pracujúcich neregulárne 

v nekvalifikovaných pracovných 

miestach; 

Or. en 

 

 


