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Изменение 1
Salvatore Iacolino

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че е от съществено значение 
чрез своята преразгледана политика на 
съседство ЕС да удовлетвори 
очакванията на хората, които се 
борят за демокрация и права на 
човека, включително правото на 
свободно;

1. счита, че е от съществено значение 
чрез своята преразгледана политика на 
съседство ЕС да улесни процеса на 
демократичен преход за съседните 
държави, като подкрепя 
политическите, социалните и 
икономическите реформи, които 
имат за цел да възстановят и 
затвърдят напредъка и социалната 
справедливост, за да отговорят по-
добре на нуждите и очакванията на 
гражданите на съседните държави;

Or. it

Изменение 2
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че е от съществено значение 
чрез своята преразгледана политика на 
съседство ЕС да удовлетвори
очакванията на хората, които се борят за 
демокрация и права на човека, 
включително правото на свободно 
движение;

1. счита, че е от съществено значение 
чрез своята преразгледана политика на 
съседство ЕС да допринесе за 
осъществяването на очакванията на 
хората, които са се борили и 
продължават да се борят за 
демокрация и права на човека както в 
източните, така и в южните ни 
съседи;

Or. en
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Изменение 3
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че е от съществено значение 
чрез своята преразгледана политика на 
съседство ЕС да удовлетвори 
очакванията на хората, които се 
борят за демокрация и права на 
човека, включително правото на 
свободно движение;

1. счита, че е от съществено значение 
чрез своята преразгледана политика на 
съседство ЕС да удовлетвори 
демократичните, политически, 
икономически, културни и социални 
очаквания на гражданите и 
поданиците на държавите във връзка 
с Европейската политика на 
съседство (ЕПС), включително правото 
им на мобилност и на свободно 
движение;

Or. fr

Изменение 4
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че е от съществено значение 
чрез своята преразгледана политика на 
съседство ЕС да удовлетвори 
очакванията на хората, които се борят за 
демокрация и права на човека, 
включително правото на свободно 
движение;

1. счита, че е от съществено значение 
чрез своята преразгледана политика на 
съседство ЕС да удовлетвори 
очакванията на хората, които се борят за
демокрация, правова държава, 
социална справедливост и права на 
човека, включително правото на 
свободно движение;

Or. el

Изменение 5
Мария Неделчева
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Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че е от съществено значение 
чрез своята преразгледана политика на 
съседство ЕС да удовлетвори 
очакванията на хората, които се борят за 
демокрация и права на човека, 
включително правото на свободно
движение;

1. счита, че е от съществено значение 
чрез своята преразгледана политика на 
съседство ЕС да подкрепи очакванията 
на хората, които се борят за демокрация 
и права на човека; припомня в тази 
връзка, че миграцията и свободното
движение представляват важен 
елемент от новата стратегия за 
съседство;

Or. fr

Изменение 6
Renate Weber, Cecilia Wikström

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че е от съществено значение 
чрез своята преразгледана политика на 
съседство ЕС да удовлетвори 
очакванията на хората, които се борят за 
демокрация и права на човека,
включително правото на свободно 
движение;

1. счита, че е от съществено значение 
чрез своята преразгледана политика на 
съседство ЕС да удовлетвори 
очакванията на хората, които се борят за 
демокрация и права на човека, чрез 
предоставянето не само на 
хуманитарна подкрепа, но също така 
и на помощ за политически и 
икономически реформи;

Or. en

Изменение 7
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. счита, че е от съществено значение 
чрез своята преразгледана политика на 
съседство ЕС да удовлетвори 
очакванията на хората, които се борят за 
демокрация и права на човека, 
включително правото на свободно 
движение;

1. счита, че е от съществено значение 
чрез своята преразгледана политика на 
съседство ЕС да удовлетвори 
очакванията на хората, които се борят за 
демокрация, права на човека и 
икономически подем в региона;

Or. de

Изменение 8
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че е от съществено значение 
чрез своята преразгледана политика на 
съседство ЕС да удовлетвори 
очакванията на хората, които се борят за 
демокрация и права на човека, 
включително правото на свободно 
движение;

1. счита, че е от съществено значение 
чрез своята преразгледана политика на 
съседство ЕС да удовлетвори 
очакванията на хората, които се борят за 
демокрация и права на човека, 
включително правото на свободно 
движение; и предоставя допълнителна 
подкрепа за процеса на 
демократизация, по-специално за 
насърчаването на основните права, 
правовата държава, независимостта 
на съдебната система, свободните и 
справедливи избори и свободата на 
изразяване;

Or. en

Изменение 9
Salvatore Iacolino

Проектостановище
Параграф 1а (нов)
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Проектостановище Изменение

1а. потвърждава, че демокрацията, 
правовата държава, зачитането на 
правата на човека и на основните 
свободи и на правата на жените, 
пазарната икономика и устойчивото 
развитие представляват ценности, 
върху които е основана Европейската 
политика на съседство;

Or. it

Изменение 10
Sylvie Guillaume

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. счита, че новата политика на 
съседство трябва да допринася за 
премахване на пречките, пред които 
много често са изправени 
нуждаещите се от закрила лица, за да 
могат да имат физически достъп до 
територията на Европейския съюз, 
вследствие на които те стават още 
по-уязвими и евентуално попадат в 
мрежите на трафиканти;

Or. fr

Изменение 11
Sylvie Guillaume

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. припомня в тази връзка, че 
държавите-членки трябва да спазват 
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принципа на забрана за връщане и да 
направят всичко необходимо, за да 
позволят създаването на достъпна, 
справедлива и оказваща закрила 
европейска система за предоставяне 
на убежище;

Or. fr

Изменение 12
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че преразглеждането на ЕПС 
създава възможност ЕС ефективно да 
изпълни задълженията си, установени в 
членове 2,3,6,8 и 21 от ДФЕС;

2. счита, че преразглеждането на ЕПС 
създава възможност ЕС ефективно да 
изпълни задълженията си, установени в 
членове 2,3,6,8 и 21 от ДФЕС и да 
промени в този смисъл отношенията 
си с държавите, участващи в ЕПС,
във всички области, включително 
икономически и социални, с цел да 
позволи демократизацията и успеха й 
в тези държави и прилагането на най-
хуманните миграционни политики и 
тези, които отговарят на 
международните стандарти между 
ЕС и тези държави;

Or. fr

Изменение 13
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. изразява съжаление относно 
запазването на европейски подход, 
който има за цел да възложи на 
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подизпълнители управлението на 
имиграцията към ЕС от трети 
държави, а именно от държавите от 
Южното Средиземноморие;

Or. fr

Изменение 14
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че за да подкрепи 
последните събития, насочени към
демократични реформи и граждански 
свободи в Северна Африка и 
Средиземноморския регион, ЕС следва 
да отвори допълнително пазара си, 
като започне с Египет, Тунис и 
Преходния национален съвет на 
Либия;

Or. en

Изменение 15
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. счита, че за да подкрепи 
конкретно очакванията за свобода в 
Северна Африка и Средиземноморския 
регион, ЕС следва същевременно да 
разгледа започването на диалог за 
насърчаване на тези държави да 
засилят регионалните си отношения 
с оглед премахване на пречките пред 
свободата на движение за хора, стоки 
и услуги между тях;
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Or. en

Изменение 16
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. изразява съжаление, че новата 
стратегия за съседство, предложена 
от Европейската комисия, 
продължава да показва принцип на 
условност, който свързва достъпа до 
засилено сътрудничество в други 
области с ангажимент за ефективна 
борба срещу незаконната имиграция, 
по-специално посредством 
споразумения за реадмисия, които 
също така обхващат граждани на 
трети държави;

Or. fr

Изменение 17
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Проектостановище
Параграф 2в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. изразява съжаление относно
липсата на съответствие между 
декларациите за намерение на ЕС в 
областта на насърчаването на 
демокрацията и правата на човека в 
съседните държави и вземането им 
под внимание в областта на 
миграционната политика; призовава 
следователно Съюза да изпълни 
декларациите си в полза на правата 
на човека и демокрацията като 
отдава първостепенно значение на 
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насърчаването и зачитането на 
правата на мигрантите в 
стратегията, която възнамерява да 
развие със съседните си партньори, и 
по-специално с южните си съседи;

Or. fr

Изменение 18
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Проектостановище
Параграф 2г (нов)

Проектостановище Изменение

2г. споделя констатацията на 
Комисията относно положението на 
миграцията по семейни причини и я 
приканва да представи зелена книга в 
областта до края на годината;

Or. fr

Изменение 19
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Съвета и Комисията да 
установят структуриран диалог с 
органите на трети страни с цел да 
разработят подход от двустранна полза  
за свободното движение и напредък по 
отношение на либерализирането на 
визовия режим, който да надхвърля 
визови облекчения, приложими само 
спрямо определени групи, и да оцени
съществуващите партньорства в 
областта на свободното движение, 
особено взаимната зависимост между
помощта за развитие, законната и 

3. призовава Съвета и Комисията да 
установят структуриран диалог с 
органите на трети страни с цел да 
разработят подход от двустранна полза  
за свободното движение, който засилва 
по-специално сигурността на 
границите на Европейския съюз и 
неговите съседни държави срещу 
незаконната имиграция и да проучат
съществуващите партньорства в 
областта на свободното движение, 
особено взаимната зависимост между 
помощта за развитие, по-строгата 
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незаконна миграция във вида, в който са 
определени в глобалния подход към 
миграцията;

имиграционна политика, законната и 
незаконна миграция във вида, в който са 
определени в глобалния подход към 
миграцията;

Or. de

Изменение 20
Мария Неделчева

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Съвета и Комисията да 
установят структуриран диалог с 
органите на трети страни с цел да 
разработят подход от двустранна полза  
за свободното движение и напредък по 
отношение на либерализирането на 
визовия режим, който да надхвърля 
визови облекчения, приложими само 
спрямо определени групи; и да оцени 
съществуващите партньорства в 
областта на свободното движение, 
особено взаимната зависимост между 
помощта за развитие, законната и 
незаконна миграция във вида, в който са 
определени в глобалния подход към 
миграцията; 

3. припомня, че изтичането на 
мозъци представлява действителен 
риск за държавите партньори; 
призовава Съвета и Комисията да 
установят структуриран диалог с 
органите на трети страни с цел да 
разработят подход от двустранна полза 
за свободното движение и да облекчат 
визовия режим за някои партньори на 
ЕПС и да преминат към 
либерализиране на визовия режим за 
най-напредналите държави 
партньори; и да оцени съществуващите 
партньорства в областта на свободното 
движение, особено взаимната 
зависимост между помощта за развитие, 
законната и незаконна миграция във 
вида, в който са определени в глобалния 
подход към миграцията;

Or. fr

Изменение 21
Renate Weber, Cecilia Wikström

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. призовава Съвета и Комисията да 
установят структуриран диалог с 
органите на трети страни с цел да 
разработят подход от двустранна полза  
за свободното движение и напредък по 
отношение на либерализирането на 
визовия режим, който да надхвърля 
визови облекчения, приложими само 
спрямо определени групи; и да оцени 
съществуващите партньорства в 
областта на свободното движение, 
особено взаимната зависимост между 
помощта за развитие, законната и 
незаконна миграция във вида, в който са 
определени в глобалния подход към 
миграцията;

3. призовава Съвета и Комисията да 
установят структуриран диалог с 
органите на трети страни с цел да 
разработят подход от двустранна полза  
за свободното движение и напредък по 
отношение на либерализирането на 
визовия режим, който да надхвърля 
визови облекчения; и да оцени 
съществуващите партньорства в 
областта на свободното движение, 
особено взаимната зависимост между 
помощта за развитие, законната и 
незаконна миграция във вида, в който са 
определени в глобалния подход към 
миграцията;

Or. en

Изменение 22
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Съвета и Комисията да 
установят структуриран диалог с 
органите на трети страни с цел да 
разработят подход от двустранна полза  
за свободното движение и напредък по 
отношение на либерализирането на 
визовия режим, който да надхвърля 
визови облекчения, приложими само 
спрямо определени групи; и да оцени 
съществуващите партньорства в 
областта на свободното движение, 
особено взаимната зависимост между 
помощта за развитие, законната и 
незаконна миграция във вида, в който са 
определени в глобалния подход към 
миграцията;

3. призовава Съвета и Комисията да 
установят структуриран диалог с 
органите на трети страни с цел да 
разработят подход от двустранна полза  
за свободното движение и напредък по 
отношение на либерализирането на 
визовия режим, който да надхвърля 
визови облекчения, приложими само 
спрямо определени групи; и да оцени 
съществуващите партньорства в 
областта на свободното движение, 
особено отрицателните последици 
от взаимната зависимост между 
помощта за развитие, законната и 
незаконна миграция във вида, в който са 
определени в глобалния подход към 
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миграцията;

Or. fr

Изменение 23
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Съвета и Комисията да 
установят структуриран диалог с 
органите на трети страни с цел да 
разработят подход от двустранна полза  
за свободното движение и напредък по 
отношение на либерализирането на 
визовия режим, който да надхвърля 
визови облекчения, приложими само 
спрямо определени групи; и да оцени 
съществуващите партньорства в 
областта на свободното движение, 
особено взаимната зависимост между 
помощта за развитие, законната и 
незаконна миграция във вида, в който са 
определени в глобалния подход към 
миграцията;

3. призовава Съвета и Комисията да 
установят структуриран диалог с 
органите на трети страни с цел да 
разработят подход от двустранна полза  
за свободното движение и напредък по 
отношение на либерализирането на 
визовия режим, който да надхвърля 
визови облекчения, приложими само 
спрямо определени групи; и да оцени 
съществуващите партньорства в 
областта на свободното движение, 
особено взаимната зависимост между 
помощта за развитие, сигурността, 
законната и незаконна миграция във 
вида, в който са определени в глобалния 
подход към миграцията;

Or. el

Изменение 24
Carmen Romero López

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Съвета и Комисията да 
установят структуриран диалог с 
органите на трети страни с цел да 
разработят подход от двустранна полза  
за свободното движение и напредък по 
отношение на либерализирането на 

3. призовава Съвета и Комисията да 
установят структуриран диалог с 
органите на трети страни с цел да 
разработят подход от двустранна полза  
за свободното движение и напредък по 
отношение на либерализирането на 
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визовия режим, който да надхвърля 
визови облекчения, приложими само 
спрямо определени групи; и да оцени 
съществуващите партньорства в 
областта на свободното движение, 
особено взаимната зависимост между 
помощта за развитие, законната и 
незаконна миграция във вида, в който са 
определени в глобалния подход към 
миграцията;

визовия режим, който да надхвърля 
визови облекчения, приложими само 
спрямо определени групи; и да оцени 
съществуващите партньорства в 
областта на свободното движение, 
особено взаимната зависимост между 
помощта за развитие, законната и 
незаконна миграция във вида, в който са 
определени в глобалния подход към 
миграцията; подчертава в този 
контекст необходимостта 
директивата относно миграцията, 
свързана със сезонната заетост, да 
гарантира на имигрантите 
ефективно упражняване на правата 
им и справедливи условия на труд по 
начин, който насърчава движението 
на работници от съседни държави и 
предотвратява незаконната 
имиграция;

Or. es

Изменение 25
Hélène Flautre
от името на групата на Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава Съвета и Комисията да 
вземат изцяло под внимание 
сериозните съмнения, изразени от 
Комисията в съобщението й „Оценка 
на сключените от ЕС споразумения за 
реадмисия“, по отношение на 
зачитането на основните права при 
прилагането на споразуменията чрез 
приемането на мораториум върху 
преговорите;

Or. fr
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Изменение 26
Dimitrios Droutsas

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава Комисията и Съвета да 
сключват споразумения за мобилност 
с трети държави в дух на 
реципрочност, особено когато 
сключват споразумения, които 
разглеждат връщането или 
реинтеграцията на незаконните 
мигранти;

Or. en

Изменение 27
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подкрепя инициативата на 
Комисията (COM(2011) 292 
окончателен) за изграждане на 
партньорства за мобилност с 
държавите от Южното 
Средиземноморие и счита, че те 
трябва да се съсредоточат върху 
сключването на споразумения за 
реадмисия и доброволно завръщане, 
подобряване на сътрудничеството с 
Фронтекс, борбата с организираната 
престъпност, включително трафика 
на хора; освен това призовава 
Комисията да разгледа 
възможността за разширяване на 
такива партньорства и с останалите 
трети държави, граничещи с ЕС;

Or. ro
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Изменение 28
Мария Неделчева, Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. счита, че предотвратяването на 
незаконната имиграция и трафика на 
хора, борбата срещу организираната 
престъпност и незаконния трафик на 
мигранти изискват специални мерки 
в рамките на партньорствата за 
мобилност; потвърждава, че 
координираното управление на 
границите, мерките за международна 
закрила в региона, като например
убежището, и ефективното 
сътрудничество на полицейските 
служби са неразривно свързани;

Or. fr

Изменение 29
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава, че създаването на 
партньорства в областта на 
мобилността по силата на 
преразгледаната политика на 
съседство, представлява начин за 
насърчаване на контролирания поток 
от хора с произход от държави, от 
които традиционно произлиза 
незаконната имиграция;

Or. el
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Изменение 30
Мария Неделчева, Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. приканва държавите-членки да 
използват в по-голяма степен 
предложените от Визовия кодекс на 
ЕС възможности, и по-специално с 
цел да се улесни мобилността на 
студенти и научни работници;

Or. fr

Изменение 31
Dimitrios Droutsas

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. счита, че споразуменията за
мобилност следва да се съсредоточат 
по-специално върху насърчаването на 
мобилността на студенти, 
университетски преподаватели и 
научни работници, като се обърне 
специално внимание на избягването 
на последиците за третите държави 
от явлението „изтичане на мозъци“;

Or. en

Изменение 32
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 3б (нов)
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Проектостановище Изменение

3б. подчертава необходимостта да се 
подобри способността на Съюза да 
привлича и задържа високо 
специализирана работна ръка, като 
успоредно с това ограничава 
изтичането на мозъци и 
същевременно предоставя решение на 
проблема с нарастващото 
застаряване на населението на Съюза, 
с всички съответни последици от 
това за сектора на заетостта;

Or. el

Изменение 33
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 3в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. подкрепя прилагането на реформи 
и сътрудничеството в областта на 
правосъдието и сигурността с 
органите от трети държави, по-
специално по отношение на борбата 
срещу явленията, свързани с трафика 
на хора, организираната 
престъпност, контрабандата и 
прането на пари;

Or. el

Изменение 34
Renate Weber

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. призовава държавите-членки и ЕС 
да ратифицират Конвенцията на 
ООН за работниците мигранти;

заличава се

Or. en

Изменение 35
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава държавите-членки и ЕС 
да ратифицират Конвенцията на 
ООН за работниците мигранти;

заличава се

Or. en

Изменение 36
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава държавите-членки и ЕС да 
ратифицират Конвенцията на ООН за 
работниците мигранти;

4. призовава държавите-членки и ЕС да 
ратифицират Конвенцията на ООН, в 
която държавите от Южното 
Средиземноморие членуват, за 
работниците мигранти и за членовете 
на техните семейства;

Or. fr

Изменение 37
Cecilia Wikström
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава държавите-членки и ЕС да 
ратифицират Конвенцията на ООН за 
работниците мигранти;

4. призовава държавите-членки и ЕС да 
ратифицират Конвенцията на ООН за 
работниците мигранти и Протокола 
срещу нелегалния трафик на 
мигранти по суша, море и въздух, 
допълващ Конвенцията на ООН срещу 
транснационалната организирана 
престъпност;

Or. en

Изменение 38
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава държавите-членки и ЕС да 
ратифицират Конвенцията на ООН за 
работниците мигранти;

4. призовава държавите-членки и ЕС да 
ратифицират Конвенцията на ООН за 
работниците мигранти; подчертава, че 
мобилността и комуникацията 
между хората са от основно значение 
за насърчаване на взаимното 
разбирателство, икономическото 
развитие, обмена на идеи, 
изграждането на силни отношения 
между предприятия, университети и 
организации на гражданското 
общество;

Or. lt

Изменение 39
Sylvie Guillaume

Проектостановище
Параграф 4а (нов)
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Проектостановище Изменение

4а. счита, че в рамките на 
дългосрочна съгласувана стратегия е 
необходимо да се анализират 
първопричините за миграционните 
потоци, за да се предоставят по-
подходящи отговори относно правото 
на мобилност;

Or. fr

Изменение 40
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да подкрепи 
насочването на средства на ЕС за 
проекти, имащи за цел осигуряването 
на защита на правата на 
мигрантите;

заличава се

Or. en

Изменение 41
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да подкрепи 
насочването на средства на ЕС за 
проекти, имащи за цел осигуряването 
на защита на правата на мигрантите;

5. призовава Комисията да подкрепи 
насочването на средства на ЕС за 
проекти, имащи за цел връщане на 
мигрантите в родните им страни;

Or. de
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Изменение 42
Renate Weber, Cecilia Wikström

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да подкрепи 
насочването на средства на ЕС за 
проекти, имащи за цел осигуряването на 
защита на правата на мигрантите;

5. призовава Комисията да улесни
достъпността на средства на ЕС за 
проекти, имащи за цел осигуряването на 
защита на правата на мигрантите;
подкрепя тематичната програма на 
ЕО „Сътрудничество с трети страни 
в областта на миграцията и 
убежището“ – Многогодишен 
стратегически документ 2011-2013 г.;

Or. en

Изменение 43
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да подкрепи 
насочването на средства на ЕС за 
проекти, имащи за цел осигуряването на 
защита на правата на мигрантите;

5. призовава Комисията да предостави 
адекватни средства за проекти, имащи 
за цел осигуряването на защита на 
правата на мигрантите, като гарантира 
справедливи условия за приемане и 
като образова по въпроси, свързани с 
правата на човека;

Or. en

Изменение 44
Hélène Flautre
от името на групата Verts/ALE
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да подкрепи 
насочването на средства на ЕС за 
проекти, имащи за цел осигуряването на 
защита на правата на мигрантите;

5. отправя искане към Комисията да 
предостави на ЕП подробен доклад 
относно използването на 
европейските средства, 
предназначени за съседните държави; 
отправя искане към Комисията да 
подреди по степен на важност
средствата на ЕС за проекти, имащи за 
цел осигуряването на защита на правата 
на мигрантите;

Or. fr

Изменение 45
Dimitrios Droutsas

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да подкрепи
насочването на средства на ЕС за 
проекти, имащи за цел осигуряването на 
защита на правата на мигрантите;

5. призовава Комисията да продължи и 
засили насочването на средства на ЕС 
за проекти, имащи за цел осигуряването 
на защита на правата на мигрантите;

Or. en

Изменение 46
Мария Неделчева

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да подкрепи 
насочването на средства на ЕС за 
проекти, имащи за цел осигуряването 
на защита на правата на мигрантите;

5. призовава Комисията да подкрепи 
насочването на средства на ЕС за 
проекти, имащи за цел информирането
на мигрантите относно техните 
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права;

Or. fr

Изменение 47
Salvatore Iacolino

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да подкрепи 
насочването на средства на ЕС за 
проекти, имащи за цел осигуряването 
на защита на правата на мигрантите;

5. призовава Комисията да подкрепи 
насочването на средства на ЕС за 
проекти, имащи за цел предоставянето 
на точна информация относно
правата и задълженията на 
мигрантите;

Or. it

Изменение 48
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да подкрепи 
насочването на средства на ЕС за 
проекти, имащи за цел осигуряването на 
защита на правата на мигрантите;

5. призовава Европейската комисия да 
подкрепи насочването на средства на ЕС 
за проекти, имащи за цел осигуряването 
на защита на правата на мигрантите и 
по-общо, с останалите общностни 
институции, по-специално 
европейските организации за 
финансиране и инвестиции (ЕИБ, 
ЕБВР и т.н.), за проекти, насочени 
към демократизацията и 
икономическото, културното и 
социалното развитие на ЕПС;

Or. fr
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Изменение 49
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да подкрепи 
насочването на средства на ЕС за 
проекти, имащи за цел осигуряването на 
защита на правата на мигрантите;

5. призовава Комисията да подкрепи 
насочването на средства на ЕС за 
проекти, имащи за цел осигуряването на 
защита на правата на мигрантите, и по-
специално правото на жената на 
работа, като се поставя акцент на
борбата срещу всички форми на 
дискриминация;

Or. el

Изменение 50
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да подкрепи 
насочването на средства на ЕС за 
проекти, имащи за цел осигуряването на 
защита на правата на мигрантите;

5. призовава Комисията да подкрепи 
насочването на средства на ЕС за 
проекти, имащи за цел осигуряването на 
защита на правата на мигрантите;
призовава държавите партньори да
положат повече усилия за
мобилизиране на вътрешните си
ресурси, включване на гражданското 
общество и на представители на 
бизнеса в изпълнение на проекти,
като по този начин се гарантира 
тяхната по-голяма отговорност за
постигане на положителни 
резултати;

Or. lt
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Изменение 51
Cecilia Wikström

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да подкрепи 
насочването на средства на ЕС за 
проекти, имащи за цел осигуряването на 
защита на правата на мигрантите;

5. призовава Комисията да подкрепи 
насочването на средства на ЕС за 
проекти, имащи за цел осигуряването на 
защита на правата на мигрантите, 
особено правата на непридружени 
непълнолетни лица;

Or. en

Изменение 52
Sylvie Guillaume

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. отправя искане към Европейската 
комисия, в резултат на 
миграционните потоци, установени 
по време на Арабската пролет, да 
изясни подробните условия, при 
които държавите-членки, изправени 
пред „несъразмерен приток на 
разселени лица“, могат да се 
възползват от разпоредбите, 
посочени в Директива 2001/55/ЕО 
относно минималните стандарти за 
предоставяне на временна закрила в 
случай на масово навлизане на 
разселени лица;

Or. fr

Изменение 53
Renate Weber, Cecilia Wikström
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Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. категорично подкрепя подхода, 
основан на партньорство с 
обществеността и следователно 
призовава Комисията и Заместник-
председателя/Върховен представител да 
разработят механизми, с които да 
гарантират цялостното му 
прилагане, по-конкретно като 
установят механизъм за наблюдение, 
включващ гражданското общество, при 
определяне на целите и основните 
показатели, както и прилагането и 
наблюдението на всички 
споразумения с партньорите; чрез 
поддържане на прозрачен диалог по 
въпроси, отнасящи се до ПВР с 
демократично избраните органи и 
национални парламенти; и чрез 
повишаване на демократичния контрол 
на ЕП върху всички механизми и 
диалози относно миграцията;

6. категорично подкрепя подхода, 
основан на партньорство с 
обществеността и следователно 
призовава Комисията и Заместник-
председателя/Върховен представител да 
го прилагат цялостно чрез включване
и консултиране на гражданското 
общество; чрез поддържане на 
прозрачен диалог по въпроси, отнасящи 
се до ПВР с демократично избраните 
органи и национални парламенти; и чрез 
повишаване на демократичния контрол 
на ЕП върху всички механизми и 
диалози относно миграцията;

Or. en

Изменение 54
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. категорично подкрепя подхода, 
основан на партньорство с 
обществеността и следователно 
призовава Комисията и Заместник-
председателя/Върховен представител да 
разработят механизми, с които да 
гарантират цялостното му прилагане, 
по-конкретно като установят 

6. призовава Комисията и Заместник-
председателя/Върховен представител да 
разработят механизми, с които да 
гарантират цялостното му прилагане, 
по-конкретно чрез включване на 
гражданското общество, чрез 
поддържане на прозрачен диалог по 
въпроси, отнасящи се до ПВР с 
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механизъм за наблюдение, включващ
гражданското общество, при 
определяне на целите и основните 
показатели, както и прилагането и 
наблюдението на всички 
споразумения с партньорите; чрез 
поддържане на прозрачен диалог по 
въпроси, отнасящи се до ПВР с 
демократично избраните органи и 
национални парламенти; и чрез 
повишаване на демократичния контрол 
на ЕП върху всички механизми и 
диалози относно миграцията;

демократично избраните органи и 
национални парламенти, и чрез 
повишаване на демократичния контрол 
на ЕП върху всички механизми и 
диалози относно миграцията;

Or. en

Изменение 55
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. категорично подкрепя подхода, 
основан на партньорство с 
обществеността и следователно 
призовава Комисията и Заместник-
председателя/Върховен представител да 
разработят механизми, с които да 
гарантират цялостното му прилагане, 
по-конкретно като установят механизъм 
за наблюдение, включващ гражданското 
общество, при определяне на целите и  
основните показатели, както и 
прилагането и наблюдението на всички 
споразумения с партньорите;  чрез 
поддържане на прозрачен диалог по 
въпроси, отнасящи се до ПВР с 
демократично избраните органи и 
национални парламенти; и чрез 
повишаване на демократичния контрол 
на ЕП върху всички механизми и 
диалози относно миграцията

6. категорично подкрепя подхода, 
основан на партньорство с 
обществеността и следователно 
призовава Комисията и Заместник-
председателя/Върховен представител да 
разработят механизми, с които да 
гарантират цялостното му прилагане, 
по-конкретно като установят механизъм 
за наблюдение, включващ гражданското 
общество, при определяне на целите и 
основните показатели, както и 
прилагането и наблюдението на всички 
споразумения с партньорите;  чрез 
поддържане на прозрачен диалог по 
въпроси, отнасящи се до ПВР с 
демократично избраните органи и 
национални парламенти; и чрез 
повишаване на демократичния контрол 
на ЕП върху всички механизми и 
диалози относно миграцията и 
ефективното управление на 
миграционните потоци;
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Or. lt

Изменение 56
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. категорично подкрепя подхода, 
основан на партньорство с 
обществеността и следователно 
призовава Комисията и Заместник-
председателя/Върховен представител да 
разработят механизми, с които да 
гарантират цялостното му прилагане, 
по-конкретно като установят механизъм 
за наблюдение, включващ гражданското 
общество, при определяне на целите и 
основните показатели, както и 
прилагането и наблюдението на всички 
споразумения с партньорите; чрез 
поддържане на прозрачен диалог по 
въпроси, отнасящи се до ПВР с 
демократично избраните органи и 
национални парламенти; и чрез 
повишаване на демократичния контрол 
на ЕП върху всички механизми и 
диалози относно миграцията;

6. категорично подкрепя подхода, 
основан на партньорство с 
обществеността и следователно 
призовава Комисията и Заместник-
председателя/Върховен представител да 
разработят механизми, с които да 
гарантират цялостното му прилагане, 
по-конкретно като установят механизъм 
за консултация, включващ 
гражданското общество, при определяне 
на целите и основните показатели, както 
и прилагането и наблюдението на 
всички споразумения с партньорите, 
където е подходящо; чрез поддържане 
на прозрачен диалог по въпроси, 
отнасящи се до ПВР с демократично 
избраните органи и национални 
парламенти; и чрез повишаване на 
демократичния контрол на ЕП върху 
всички механизми и диалози относно 
миграцията;

Or. en

Изменение 57
Hélène Flautre
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. категорично подкрепя подхода, 
основан на партньорство с 

6. категорично подкрепя подхода, 
основан на партньорство с 
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обществеността и следователно 
призовава Комисията и Заместник-
председателя/Върховен представител да 
разработят механизми, с които да 
гарантират цялостното му прилагане, 
по-конкретно като установят механизъм 
за наблюдение, включващ гражданското 
общество, при определяне на целите и 
основните показатели, както и 
прилагането и наблюдението на всички 
споразумения с партньорите; чрез 
поддържане на прозрачен диалог по 
въпроси, отнасящи се до ПВР с 
демократично избраните органи и 
национални парламенти; и чрез 
повишаване на демократичния контрол 
на ЕП върху всички механизми и 
диалози относно миграцията;

обществеността и следователно 
призовава Комисията и Заместник-
председателя/Върховен представител да 
разработят механизми, с които да 
гарантират цялостното му прилагане, 
по-конкретно като установят механизъм 
за наблюдение, включващ гражданското 
общество, при определяне на целите и 
критериите, както и прилагането и 
наблюдението на всички споразумения с 
партньорите; чрез поддържане на 
прозрачен диалог по въпроси, отнасящи 
се до ПВР с демократично избраните 
органи и национални парламенти; и чрез 
повишаване на демократичния контрол 
на ЕП върху всички механизми, диалози
и споразумения относно миграцията;

Or. fr

Изменение 58
Hélène Flautre
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. припомня, че в съответствие с 
мандата на агенцията, Европейският 
парламент трябва да бъде подробно 
информиран във възможно най-
кратък срок за споразуменията, 
сключени между агенция Frontex и 
органи на трети държави;

Or. fr

Изменение 59
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 6а (нов)
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Проектостановище Изменение

6а. приканва Комисията да реагира 
бързо, да покаже повече гъвкавост, да 
бъде по-малко бюрократична и да не 
създава пречки по време на 
мобилизацията на средствата, 
необходими за управлението на 
спешната хуманитарна помощ за 
трети държави;

Or. el

Изменение 60
Salvatore Iacolino

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. счита, че преразглеждането на 
политиката на съседство следва да 
улесни сключването на споразумения 
със съседни държави, целящи 
регламентирането на миграционните 
потоци, борбата с незаконната 
имиграция и осигуряването на 
реадмисия на гражданите на трети 
държави, които не отговарят на 
условията, уреждащи влизането, 
присъствието и пребиваването на 
територията на държавите-членки;

Or. it

Изменение 61
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и Съвета 
спешно да се заемат с кризата с 
бежанците, като направят проучване 
на корабокрушенията и предоставят 
на ЕП подробен доклад относно 
операцията на Frontex Hermes, като 
осъдят споразумението, сключено 
между италианските органи и 
преходния национален съвет на 
Либия, предоставят подкрепа на 
Египет, Тунис, Турция и Ливан, по-
конкретно като проучат 
възможността за отваряне на 
хуманитарен коридор и незабавно 
деблокиране на преговорите по 
съвместната програма на ЕС за 
презаселване.

заличава се

Or. en

Изменение 62
Renate Weber

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и Съвета 
спешно да се заемат с кризата с 
бежанците, като направят проучване 
на корабокрушенията и предоставят 
на ЕП подробен доклад относно 
операцията на Frontex Hermes, като 
осъдят споразумението, сключено 
между италианските органи и 
преходния национален съвет на 
Либия, предоставят подкрепа на 
Египет, Тунис, Турция и Ливан, по-
конкретно като проучат 
възможността за отваряне на 
хуманитарен коридор и незабавно 
деблокиране на преговорите по 

7. призовава Комисията и Съвета 
незабавно да деблокират преговорите 
по съвместната програма на ЕС за 
презаселване;
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съвместната програма на ЕС за 
презаселване.

Or. en

Изменение 63
Salvatore Iacolino

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и Съвета 
спешно да се заемат с кризата с 
бежанците, като направят проучване 
на корабокрушенията и предоставят 
на ЕП подробен доклад относно 
операцията на Frontex Hermes, като 
осъдят споразумението, сключено 
между италианските органи и 
преходния национален съвет на 
Либия, предоставят подкрепа на Египет, 
Тунис, Турция и Ливан, по-конкретно 
като проучат възможността за отваряне 
на хуманитарен коридор и незабавно 
деблокиране на преговорите по
съвместната програма на ЕС за 
презаселване.

7. призовава Комисията и Съвета 
спешно да се заемат с кризата с 
бежанците като предоставят подкрепа 
на Египет, Тунис, Турция и Ливан, по-
конкретно като проучат възможността 
за отваряне на хуманитарен коридор и 
незабавно деблокиране на преговорите 
по съвместната програма на ЕС за 
презаселване.

Or. it

Изменение 64
Мария Неделчева

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и Съвета 
спешно да се заемат с кризата с 
бежанците, като направят проучване на 
корабокрушенията и предоставят на 
ЕП подробен доклад относно 

7. призовава Комисията и Съвета 
спешно да се заемат с кризата с 
бежанците, като направят проучване на 
корабокрушенията и предоставят 
подкрепа на Египет, Тунис, Турция и 
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операцията на Frontex Hermes, като 
осъдят споразумението, сключено 
между италианските органи и 
преходния национален съвет на 
Либия, предоставят подкрепа на Египет, 
Тунис, Турция и Ливан, по-конкретно 
като проучат възможността за отваряне 
на хуманитарен коридор и незабавно 
деблокиране на преговорите по 
съвместната програма на ЕС за 
презаселване.

Ливан, по-конкретно като проучат 
възможността за отваряне на 
хуманитарен коридор и незабавно 
деблокиране на преговорите по 
съвместната програма на ЕС за 
презаселване.

Or. fr

Изменение 65
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и Съвета 
спешно да се заемат с кризата с 
бежанците, като направят проучване 
на корабокрушенията и предоставят на 
ЕП подробен доклад относно 
операцията на Frontex Hermes, като 
осъдят споразумението, сключено 
между италианските органи и 
преходния национален съвет на Либия, 
предоставят подкрепа на Египет, Тунис, 
Турция и Ливан, по-конкретно като 
проучат възможността за отваряне на 
хуманитарен коридор и незабавно 
деблокиране на преговорите по 
съвместната програма на ЕС за 
презаселване.

7. призовава Комисията и Съвета 
спешно да се заемат с кризата с 
бежанците, като систематично 
предотвратяват незаконната 
имиграция, което от своя страна би 
предотвратило корабокрушенията и би 
сложило край на нечовешкия и 
животозастрашаващ трафик на 
хора, като отстрани причината за 
него, освен това предоставят на ЕП 
подробен доклад относно операцията на 
Frontex Hermes, като класифицират 
като възможен подход за други 
европейски усилия в тази връзка 
споразумението, сключено между 
италианските органи и преходния 
национален съвет на Либия, предоставят 
подкрепа на Египет, Тунис, Турция и 
Ливан за осъществяване на ефективен 
граничен контрол, по-конкретно като 
проучат възможността за отваряне на 
хуманитарен коридор.

Or. de
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Изменение 66
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и Съвета 
спешно да се заемат с кризата с 
бежанците, като направят проучване на 
корабокрушенията и предоставят на ЕП 
подробен доклад относно операцията на 
Frontex Hermes, като осъдят 
споразумението, сключено между 
италианските органи и преходния 
национален съвет на Либия, предоставят 
подкрепа на Египет, Тунис, Турция и 
Ливан, по-конкретно като проучат 
възможността за отваряне на 
хуманитарен коридор и незабавно 
деблокиране на преговорите по 
съвместната програма на ЕС за 
презаселване.

7. призовава Комисията и Съвета 
спешно да се заемат с кризата с 
бежанците, като направят проучване на 
корабокрушенията относно 
отчетените случаи на неизпълнение 
на спасителните операции по море и 
проблемите, свързани с връщането на 
брега на претърпелите
корабокрушение, спасени от кораби на 
НАТО, както и относно почти 
редовното връщане към Тунис, да 
работят в сътрудничество с 
Комисаря по правата на човека и 
Парламентарната асамблея на 
Съвета на Европа, да  предоставят на 
ЕП подробен доклад относно 
операцията на Frontex Hermes, като 
осъдят споразумението, сключено 
между италианските органи и 
преходния национален съвет на Либия, 
да поискат от правителството на 
Италия текста на споразумението, 
сключено с правителството на Тунис, 
да предоставят подкрепа на 
съответните държави, по-специално 
на Египет и Тунис, по-конкретно като 
проучат възможността за отваряне на 
хуманитарен коридор и незабавно 
деблокиране на преговорите по 
съвместната програма на ЕС за 
презаселване.

Or. fr

Изменение 67
Cecilia Wikström
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Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и Съвета 
спешно да се заемат с кризата с 
бежанците, като направят проучване на 
корабокрушенията и предоставят на ЕП 
подробен доклад относно операцията на 
Frontex Hermes, като осъдят 
споразумението, сключено между 
италианските органи и преходния 
национален съвет на Либия, 
предоставят подкрепа на Египет, 
Тунис, Турция и Ливан, по-конкретно 
като проучат възможността за отваряне 
на хуманитарен коридор и незабавно 
деблокиране на преговорите по 
съвместната програма на ЕС за 
презаселване;

7. призовава Комисията и Съвета 
спешно да се заемат с кризата с 
бежанците, като направят проучване на 
корабокрушенията и предоставят на ЕП 
подробен доклад относно операцията на 
Frontex Hermes, като осъдят 
споразумението, сключено между 
италианските органи и преходния 
национален съвет на Либия, като 
проучат възможността за отваряне на 
хуманитарен коридор и незабавно 
деблокиране на преговорите по 
съвместната програма на ЕС за 
презаселване.

Or. en

Изменение 68
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и Съвета 
спешно да се заемат с кризата с 
бежанците, като направят проучване на 
корабокрушенията и предоставят на ЕП 
подробен доклад относно операцията на 
Frontex Hermes, като осъдят 
споразумението, сключено между 
италианските органи и преходния 
национален съвет на Либия, предоставят 
подкрепа на Египет, Тунис, Турция и 
Ливан, по-конкретно като проучат 
възможността за отваряне на 
хуманитарен коридор и незабавно 

7. призовава Комисията и Съвета, в 
сътрудничество с Върховния комисар 
на ООН за бежанците, спешно да се 
заемат с кризата с бежанците, като 
направят проучване на 
корабокрушенията и предоставят на ЕП 
подробен доклад относно операцията на 
Frontex Hermes, като осъдят 
споразумението, сключено между 
италианските органи и преходния 
национален съвет на Либия, предоставят 
подкрепа на Египет, Тунис и Ливан, по-
конкретно като проучат възможността 
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деблокиране на преговорите по 
съвместната програма на ЕС за 
презаселване.

за отваряне на хуманитарен коридор и 
незабавно деблокиране на преговорите 
по съвместната програма на ЕС за 
презаселване.

Or. el

Изменение 69
Hélène Flautre
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и Съвета 
спешно да се заемат с кризата с 
бежанците, като направят проучване на 
корабокрушенията и предоставят на ЕП 
подробен доклад относно операцията на 
Frontex Hermes, като осъдят 
споразумението, сключено между 
италианските органи и преходния 
национален съвет на Либия, предоставят 
подкрепа на Египет, Тунис, Турция и 
Ливан, по-конкретно като проучат 
възможността за отваряне на 
хуманитарен коридор и незабавно 
деблокиране на преговорите по 
съвместната програма на ЕС за 
презаселване.

7. призовава Комисията и Съвета 
спешно да се заемат с кризата с 
бежанците, като направят проучване на 
корабокрушенията и предоставят на ЕП 
подробен доклад относно операцията на
Frontex Hermes, като осъдят 
споразумението, сключено между 
италианските органи и преходния 
национален съвет на Либия, предоставят 
подкрепа на Либия, Египет, Тунис, 
Турция и Ливан, по-конкретно като 
проучат възможността за отваряне на 
хуманитарен коридор и незабавно 
деблокиране на преговорите по 
съвместната програма на ЕС за 
презаселване.

Or. fr

Изменение 70
Hélène Flautre
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. призовава държавите-членки да 
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презаселят, в партньорство с 
ВКБООН, бежанците, които са 
избягали от Либия и все още са 
блокирани в лагерите на 
тунизийската и египетската 
граница, чието връщане в Либия ще 
представлява заплаха за живота им,
като се имат предвид насилствените 
действия, извършени срещу 
населението на юг от Сахара, 
считани за наемници на страната на 
Кадафи.

Or. fr

Изменение 71
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава Комисията и Съвета, с 
цел да бъдат предотвратени и 
преодолени страданията на 
бежанците и незаконните мигранти, 
да предоставят помощ на съседните 
държави, но също така да продължат 
бързо работата по или прилагането 
на законодателни документи като 
преразглеждането на мандата на 
FRONTEX, механизма за оценка по 
Шенген, споразуменията за 
реадмисия, „Евродак“ и минималните 
стандарти за приемане на лица, 
търсещи убежище.

Or. en

Изменение 72
Carmen Romero López
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Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. отправя искане към Комисията и 
Съвета да се ангажират, заедно с 
Парламента, със задълбочен дебат 
относно управлението на външните 
граници, което по-специално трябва 
да се адаптира към новото 
положение по бреговете на 
Средиземно море, и да предоставят 
структуриран отговор в 
съответствие с хуманитарните 
нужди и демократичните очаквания, 
които тези държави имат; счита, че 
това изисква преструктуриране на 
работата на компетентните в тази 
област европейски агенции, и по-
специално  на агенция Frontex.

Or. es


