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Изменение  1 

Мари-Кристин Вержиа, Палома Лопес Бермехо, Барбара Спинели, 

Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Положението в Етиопия 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

16. припомня, че Етиопия е важна 

държава на местоназначение, транзит и 

произход за мигрантите и търсещите 

убежище лица и че притежава най-

голямата бежанска общност в Африка; 

ето защо отбелязва приемането на Обща 

програма за миграция и мобилност 

между ЕС и Етиопия, която обхваща 

въпросите, свързани с бежанците, 

граничния контрол и борбата срещу 

трафика на хора; призовава също така 

Комисията да следи отблизо всички 

проекти, започнати наскоро в рамките 

на доверителния фонд на ЕС за Африка; 

16. припомня, че Етиопия е важна 

държава на местоназначение, транзит и 

произход за мигрантите и търсещите 

убежище лица и че притежава най-

голямата бежанска общност в Африка; 

ето защо отбелязва приемането на Обща 

програма за миграция и мобилност 

между ЕС и Етиопия, която обхваща 

въпросите, свързани с бежанците, 

граничния контрол и борбата срещу 

трафика на хора; изразява 

загриженост, че това споразумение 

основно защитава целите на ЕС в 

областта на политиките за обратно 

приемане, и счита, че споразумение 

от този тип следва да взема предвид 

необходимостта да се зачитат 

правата на мигрантите и бежанците 

от страна на засегнатите държави; 
призовава също така Комисията да 

следи отблизо всички проекти, 

започнати наскоро в рамките на 
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доверителния фонд на ЕС за Африка, и 

да гарантира, че този фонд 

ефективно служи на интересите на 

съответното население; 

Or. en 

 

 


