
 

AM\1043950BG.doc  PE545.612v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

15.12.2014 B8-0362/1 

Изменение  1 
Корнелия Ернст, Малин Бьорк, Костас Хрисогонос, Денис де Йонг, Мари-Кристин 
Вержиа, Патрик Льо Ярик, Барбара Спинели, Курцио Малтезе  
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0362/2014 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Положението в Средиземноморието 

Предложение за резолюция 
Позоваване 25 a (ново) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид съобщението на 

Комисията от 2 декември 2011 г. 

относно засилената солидарност в 

рамките на ЕС в областта на 

убежището. Програма на ЕС за по-

добро споделяне на отговорност и 

повече взаимно доверие 

(COM(2011)0835); 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/2 

Изменение  2 
Корнелия Ернст, Малин Бьорк, Костас Хрисогонос, Денис де Йонг, Мари-Кристин 
Вержиа, Патрик Льо Ярик, Барбара Спинели, Курцио Малтезе  
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0362/2014 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Положението в Средиземноморието 

Предложение за резолюция 
Позоваване 25 б (ново) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид доклада от 2013 г. 

на Агенцията на Европейския съюз за 

основните права, озаглавен 

„Основните права по южните морски 

граници на Европа“;     

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/3 

Изменение  3 
Корнелия Ернст, Малин Бьорк, Костас Хрисогонос, Денис де Йонг, Мари-Кристин 
Вержиа, Патрик Льо Ярик, Барбара Спинели, Курцио Малтезе  
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0362/2014 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Положението в Средиземноморието 

Предложение за резолюция 
Позоваване 25 в (ново) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид докладите на 

Агенцията на Европейския съюз за 

основните права, озаглавени  

„Основните права на летищата:     

гранични проверки на пет 

международни летища в Европейския 

съюз“ и „Основните права на 

сухопътните граници:  резултати от 

избрани гранични пунктове на 

Европейския съюз“; 

  

Or. en 
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Изменение  4 
Корнелия Ернст, Малин Бьорк, Костас Хрисогонос, Денис де Йонг, Мари-Кристин 
Вержиа, Патрик Льо Ярик, Барбара Спинели, Курцио Малтезе  
от името на групата GUE/NGL 

Юдит Саргентини 
от името на групата Verts/ALE 

 

 

Предложение за резолюция B8-0362/2014 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Положението в Средиземноморието 

Предложение за резолюция 
Съображение Б 
 

Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че беше съобщено, 

че 500 мигранти са загинали, след като 

плавателното средство, което ги е 

превозвало от Египет до ЕС вероятно е 

било увредено и умишлено потопено от 

трафикантите; като има предвид, че 

контрабандистите и трафикантите на 

хора експлоатират незаконната 

миграция и като има предвид, че 

посочените мрежи създават сериозен 

риск за живота на мигрантите и 

представляват предизвикателство за ЕС; 

Б. като има предвид, че около 500 

мигранти загинаха, след като 

плавателното средство, което ги е 

превозвало от Египет до ЕС вероятно е 

било увредено и умишлено потопено от 

трафикантите; като има предвид, че 

контрабандистите и трафикантите на 

хора експлоатират отчаянието на 

хората, които се опитват да 

достигнат до Европа и като има 

предвид, че посочените мрежи създават 

сериозен риск за живота на мигрантите 

и представляват предизвикателство за 

ЕС; 

Or. en 



 

AM\1043950BG.doc  PE545.612v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

15.12.2014 B8-0362/5 

Изменение  5 
Марина Албиол Гусман, Инеш Крищина Зубер 
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0362/2014 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Положението в Средиземноморието 

Предложение за резолюция 
Параграф 3 а (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  3a. изразява съжаление по повод 

съществуването на Frontex и общото 

увеличаване на бюджета за граничен 

контрол, включително за технологии 

за наблюдение на границите;  счита 

работата на Frontex за неприемлива и 

призовава за прекратяването й;   

счита, че увеличаването на бюджета 

на Frontex означава засилване на 

репресивния подход в политиката в 

областта на миграцията на ЕС;  

подчертава, че вместо това следва да 

се предостави подкрепа на стратегия 

на държавите от ЕС за борба срещу 

бедността, за подкрепа на 

заетостта, на мира и на 

справедливата търговия в 

качеството на значителен принос за 

стабилността на региона; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/6 

Изменение  6 
Корнелия Ернст, Малин Бьорк, Костас Хрисогонос, Денис де Йонг, Мари-Кристин 
Вержиа, Патрик Льо Ярик, Барбара Спинели, Курцио Малтезе  
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0362/2014 
Клод Морайс 
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Положението в Средиземноморието 

Предложение за резолюция 
Параграф 12 
 

Предложение за резолюция Изменение 

12. възлага на компетентната комисия 

да оцени различните относими 

политики с допълнителни ресурси, с 

които, например, да организира 

изслушвания и ad hoc делегации за 

разработване на набор от препоръки и 

да ги представи пред пленарното 

заседание под формата на доклад за 

стратегическа инициатива преди края на 

2015 г.; 

12. възлага на компетентната комисия 

да оцени различните относими 

политики и оказваното от тях 

въздействие, с допълнителни ресурси, с 

които, например, да организира 

изслушвания и ad hoc делегации за 

разработване на набор от препоръки и 

да ги представи пред пленарното 

заседание под формата на доклад за 

стратегическа инициатива преди края на 

2015 г.; 

Or. en 

 

 


