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6.4.2016 A8-0066/9 

Ändringsförslag  9 

Judith Sargentini 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU 

2015/2095(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 39a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 39a. I det nuvarande systemet ”fångas” 

personer som beviljats internationell 

skydd i den medlemsstat där de beviljades 

asyl, oavsett eventuella arbetserbjudanden 

eller utbildningsmöjligheter i en annan 

medlemsstat. Europaparlamentet 

efterlyser således ett ömsesidigt 

erkännande av positiva asylbeslut av alla 

medlemsstater och begär att alla personer 

som beviljats internationellt skydd ges rätt 

till fri rörlighet inom EU ett år efter att de 

beviljats skydd, enligt samma villkor och 

begränsningar som gäller EU:s 

medborgare. 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/10 

Ändringsförslag  10 

Judith Sargentini 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU 

2015/2095(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 39b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 39b. Europaparlamentet ser gärna att 

rådets direktiv 2003/109/EG om varaktigt 

bosatta tredjelandsmedborgares ställning 

ändras i överensstämmelse därmed, så att 

man förkortar – från fem år till ett – den 

tidsperiod som en person med 

internationellt skydd måste tillbringa i den 

medlemsstat som beviljat det 

internationella skyddet för att erhålla rätt 

till fri rörlighet. 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/11 

Ändringsförslag  11 

Judith Sargentini 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU 

2015/2095(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 48a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 48a. Europaparlamentet framhåller att 

det finns ett brådskande behov av att 

underlätta familjeåterföreningar, och 

uppmanar kommissionen att se till att alla 

ändringar i nationell lagstiftning är helt 

förenliga med direktiv 2003/86/EG om 

rätt till familjeåterförening och med 

rätten till familjeliv, vilken fastställs i 

artikel 8 i Europakonventionen. 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/12 

Ändringsförslag  12 

Judith Sargentini 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU 

2015/2095(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 58a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 58a. Europaparlamentet påpekar det 

oroväckande höga antalet ”personer som 

inte kan avlägsnas ur landet”, dvs. 

irreguljära migranter som befinner sig i 

ett återsändandeförfarande men som av 

olika anledningar inte kan sändas tillbaka 

och hamnar i en limboliknande situation. 

Medlemsstaterna uppmanas att reglera 

situationen för dessa personer som inte 

kan skickas tillbaka. 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/13 

Ändringsförslag  13 

Judith Sargentini 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU 

2015/2095(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 64a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 64a. Europaparlamentet är bekymrat över 

de möjliga konsekvenserna av den 

gemensamma EU-förteckningen över 

säkra ursprungsländer vad gäller 

utnyttjandet av påskyndade förfaranden 

och konsekvenserna av sådana 

förfaranden för de berörda individernas 

rättigheter. Parlamentet uttrycker oro 

över den politiska karaktären hos den 

förteckning som föreslås av 

kommissionen, och erinrar om att vissa av 

länderna på västra Balkan inte är säkra 

för minoritetsgrupper. Parlamentet har 

stora betänkligheter mot att Turkiet tagits 

upp i förteckningen. 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/14 

Ändringsförslag  14 

Judith Sargentini 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU 

2015/2095(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 90a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 90a. Europaparlamentet beklagar det 

stora handlingsutrymme som bereds för 

medlemsstaterna i artikel 4 i direktivet om 

sanktioner mot transportörer (rådets 

direktiv 2001/51/EG) vad gäller 

skyldigheten att bötfälla transportörer i 

fall där en person söker internationellt 

skydd. Medlemsstaterna uppmanas att 

striktare tillämpa artikel 4.2 i direktivet 

och systematiskt avstå från att bötfälla i 

asylfall. Kommissionen uppmanas att 

överväga en översyn av rådets direktiv 

2001/51/EG. 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/15 

Ändringsförslag  15 

Judith Sargentini 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU 

2015/2095(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 97a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 97a. Europaparlamentet beklagar bristen 

på demokratisk kontroll i det avtal mellan 

EU och Turkiet som ingicks den 

18 mars 2016. Parlamentet är mycket 

bekymrat över risken för allvarliga 

människorättskränkningar och 

kränkningar av internationell rätt till följd 

av överenskommelsen om att göra 

vidarebosättning villkorat till 

återvändande och om att åsidosätta 

principen om non-refoulement genom att 

återsända alla asylsökande och 

irreguljära migranter som anländer till 

Grekland utan att låta dem genomgå en 

systematisk individuell bedömning av 

deras utsatthet och skyddsbehov.  

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/16 

Ändringsförslag  16 

Judith Sargentini 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU 

2015/2095(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 122a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 122a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

skapa reguljära kanaler för 

arbetskraftsmigration och erbjuda 

incitament till migranter att använda 

dessa kanaler eftersom de kommer att 

svara mot de ekonomiska och sociala 

behoven i Europa. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.4.2016 A8-0066/17 

Ändringsförslag  17 

Judith Sargentini 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU 

2015/2095(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 122b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 122b. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att föreslå nya initiativ som 

lockar till sig lågkvalificerade arbetare i 

EU, med avstamp i direktivet om 

säsongsanställning, för att fastställa 

tydligare och enklare inreseregler som bör 

leda till att färre människor arbetar 

olagligt i lågkvalificerade anställningar. 

Or. en 

 

 


