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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0423/1 

Τροπολογία  1 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους 

(2018/2271(INL)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. θεωρεί ότι μέρος των 

δημοσιονομικών επιπτώσεων της 

ζητούμενης πρότασης πρέπει να καλυφθεί 

από τον γενικό προϋπολογισμό της 

Ένωσης, ως πρακτική έκφραση της 

αρχής της αλληλεγγύης και της δίκαιης 

κατανομής ευθυνών, 

συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 

επιπτώσεων, μεταξύ των κρατών μελών, 

σύμφωνα με το άρθρο 80 της ΣΛΕΕ· 

6. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη που 

επιθυμούν να εκδώσουν θεωρήσεις για 

ανθρωπιστικούς λόγους θα πρέπει να 

φέρουν την ευθύνη για όλες τις 

οικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν 

από την έγκριση της εισόδου ατόμων 

στην επικράτεια του κράτους μέλους· 

επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 

συνεχίσουν να είναι υπεύθυνα για τα 

άτομα αυτά όταν εγκαταλείπουν το 

κράτος μέλος που έχει χορηγήσει την 

ανθρωπιστική θεώρηση για να μεταβούν 

σε άλλο κράτος μέλος· 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/2 

Τροπολογία  2 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους 

(2018/2271(INL)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 8 – περίπτωση 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– να προβλέπει σημαντική 

χρηματοδοτική στήριξη προς τα κράτη 

μέλη από το μέσο χρηματοδοτικής 

στήριξης για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των συνόρων για την εφαρμογή 

του, 

διαγράφεται 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/3 

Τροπολογία  3 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους 

(2018/2271(INL)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 8 – περίπτωση 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– να προβλέπει ότι ένα κράτος μέλος 

που εκδίδει μια τέτοια θεώρηση για 

ανθρωπιστικούς λόγους έχει πρόσβαση 

στην ίδια αποζημίωση από τα κονδύλια 

του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης όπως όταν ένα κράτος μέλος 

υποδέχεται πρόσφυγα μέσω του 

ευρωπαϊκού πλαισίου για την 

επανεγκατάσταση· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


