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Poprawka 1
Salvatore Iacolino

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że istotne jest, by poprzez swoją 
zmienioną politykę sąsiedztwa Unia 
Europejska realizowała dążenia tych, 
którzy walczyli o demokrację i prawa 
człowieka, w tym o prawo do 
przemieszczania się;

1. uważa, że istotne jest, by poprzez swoją 
zmienioną politykę sąsiedztwa Unia 
Europejska ułatwiała proces przejścia do 
demokracji w państwach sąsiednich przez 
wspieranie reform politycznych, 
społecznych i gospodarczych, których 
celem jest wprowadzenie oraz utrwalenie 
postępu i równości społecznej, by jak 
najlepiej zaspokajać potrzeby i spełniać 
oczekiwania obywateli tych państw;

Or. it

Poprawka 2
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że istotne jest, by poprzez swoją 
zmienioną politykę sąsiedztwa Unia 
Europejska realizowała dążenia tych, 
którzy walczyli o demokrację i prawa 
człowieka, w tym o prawo do 
przemieszczania się;

1. uważa, że istotne jest, by poprzez swoją 
zmienioną politykę sąsiedztwa Unia 
Europejska przyczyniała się do realizacji
dążeń tych, którzy walczyli, i tych, którzy 
nadal walczą o demokrację i prawa 
człowieka w krajach sąsiadujących z UE 
na południu oraz na wschodzie;

Or. en

Poprawka 3
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że istotne jest, by poprzez swoją 
zmienioną politykę sąsiedztwa Unia 
Europejska realizowała dążenia tych,
którzy walczyli o demokrację i prawa 
człowieka, w tym o prawo do 
przemieszczania się;

1. uważa, że istotne jest, by poprzez swoją 
zmienioną politykę sąsiedztwa Unia 
Europejska realizowała dążenia
demokratyczne, polityczne, ekonomiczne, 
kulturalne i społeczne obywateli państw 
objętych europejską polityką sąsiedztwa 
(EPS), w tym ich prawo do mobilności i 
do swobodnego przemieszczania się;

Or. fr

Poprawka 4
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że istotne jest, by poprzez swoją 
zmienioną politykę sąsiedztwa Unia 
Europejska realizowała dążenia tych, 
którzy walczyli o demokrację i prawa 
człowieka, w tym o prawo do 
przemieszczania się;

1. uważa, że istotne jest, by poprzez swoją 
zmienioną politykę sąsiedztwa Unia 
Europejska realizowała nadzieje tych, 
którzy walczą o demokrację, 
praworządność, sprawiedliwość społeczną
i prawa człowieka, w tym o prawo do 
przemieszczania się;

Or. el

Poprawka 5
Mariya Nedelcheva

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że istotne jest, by poprzez swoją 
zmienioną politykę sąsiedztwa Unia 
Europejska realizowała dążenia tych, 

1. uważa, że istotne jest, by poprzez swoją 
zmienioną politykę sąsiedztwa Unia 
Europejska w pełni popierała dążenia tych, 
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którzy walczyli o demokrację i prawa 
człowieka, w tym o prawo do 
przemieszczania się;

którzy walczyli o demokrację i prawa 
człowieka; przypomina w związku z tym, 
że migracja i mobilność stanowią ważny 
element nowej strategii sąsiedztwa;

Or. fr

Poprawka 6
Renate Weber, Cecilia Wikström

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że istotne jest, by poprzez swoją 
zmienioną politykę sąsiedztwa Unia 
Europejska realizowała dążenia tych, 
którzy walczyli o demokrację i prawa 
człowieka, w tym o prawo do 
przemieszczania się;

1. uważa, że istotne jest, by poprzez swoją 
zmienioną politykę sąsiedztwa Unia 
Europejska realizowała dążenia tych, 
którzy walczyli o demokrację i prawa 
człowieka, nie tylko przez zapewnienie 
wsparcia humanitarnego, lecz również 
pomocy przy realizacji reform 
politycznych i gospodarczych;

Or. en

Poprawka 7
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że istotne jest, by poprzez swoją 
zmienioną politykę sąsiedztwa Unia 
Europejska realizowała dążenia tych, 
którzy walczyli o demokrację i prawa 
człowieka, w tym o prawo do 
przemieszczania się;

1. uważa, że istotne jest, by poprzez swoją 
zmienioną politykę sąsiedztwa Unia 
Europejska realizowała dążenia tych, 
którzy walczyli o demokrację, prawa 
człowieka i gospodarczy przełom w 
regionie;

Or. de
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Poprawka 8
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że istotne jest, by poprzez swoją 
zmienioną politykę sąsiedztwa Unia 
Europejska realizowała dążenia tych, 
którzy walczyli o demokrację i prawa 
człowieka, w tym o prawo do 
przemieszczania się;

1. uważa, że istotne jest, by poprzez swoją 
zmienioną politykę sąsiedztwa Unia 
Europejska realizowała dążenia tych, 
którzy walczyli o demokrację i prawa 
człowieka, w tym o prawo do 
przemieszczania się; a ponadto wyraża 
dalsze poparcie dla procesu 
demokratyzacji, a w szczególności dla 
propagowania praw człowieka, zasad 
państwa prawa, niezawisłości sądów, 
wolnych i uczciwych wyborów oraz 
wolności słowa;

Or. en

Poprawka 9
Salvatore Iacolino

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. stanowczo potwierdza, że demokracja, 
praworządność, poszanowanie praw 
człowieka, podstawowych wolności i praw 
kobiet, gospodarka rynkowa oraz trwały 
rozwój to podstawowe wartości, na 
których opiera się europejska polityka 
sąsiedztwa;

Or. it

Poprawka 10
Sylvie Guillaume
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że nowa polityka sąsiedztwa 
musi przyczyniać się do usuwania 
przeszkód, na które zbyt często natykają 
się osoby potrzebujące ochrony, zanim 
uzyskają fizyczną możliwość wjazdu na 
terytorium Unii Europejskiej, co w 
rezultacie sprawia, że są one w jeszcze 
trudniejszej sytuacji i jeszcze łatwiej mogą 
paść ofiarą sieci przemytników;

Or. fr

Poprawka 11
Sylvie Guillaume

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. przypomina w związku z tym, że 
państwa członkowskie muszą przestrzegać 
zasady non-refoulement i uczynić 
wszystko, by umożliwić stworzenie 
dostępnego, sprawiedliwego i ochronnego 
europejskiego systemu azylowego;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że przegląd europejskiej polityki 
sąsiedztwa stwarza UE możliwość 
skutecznego wykonywania 

2. uważa, że przegląd EPS stwarza UE 
możliwość skutecznego wykonywania 
spoczywających na niej obowiązków, 



PE472.228v01-00 8/38 AM\877367PL.doc

PL

spoczywających na niej obowiązków, 
zgodnie z art. 2, 3, 6, 8 i 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej;

zgodnie z art. 2, 3, 6, 8 i 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej i zmiany w tym kierunku 
stosunków z krajami objętymi EPS we 
wszystkich dziedzinach, w tym 
gospodarczej i społecznej, tak by 
umożliwić w tych krajach demokratyzację 
i zwieńczenie jej sukcesem, a także 
realizację bardziej ludzkiej i zgodnej z 
normami międzynarodowymi polityki 
migracyjnej między UE a tymi krajami;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. ubolewa nad istnieniem podejścia 
europejskiego, dążącego do zlecenia 
podwykonania zarządzania imigracją do 
UE krajom trzecim, a zwłaszcza krajom 
leżącym na południowym wybrzeżu Morza 
Śródziemnego;

Or. fr

Poprawka 14
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że aby wesprzeć bieżące 
dążenia do demokratycznych reform i 
swobód obywatelskich w krajach Afryki 
Północnej i regionu 
śródziemnomorskiego, UE powinna 
kontynuować proces otwierania dla nich 
rynku, począwszy od Egiptu, Tunezji i 
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Narodowej Rady Tymczasowej Libii;

Or. en

Poprawka 15
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. uważa, że w celu konkretnego 
wsparcia dążeń wolnościowych krajów w 
Afryce Północnej i w regionie 
śródziemnomorskim UE powinna 
jednocześnie rozważyć podjęcie dialogu 
zachęcającego je do zacieśnienia
stosunków regionalnych, aby usunąć 
przeszkody na drodze ku wolności 
przemieszczania się osób, towarów i usług 
pomiędzy tymi krajami;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. ubolewa, że nowa strategia sąsiedztwa 
zaproponowana przez Komisję Europejską 
nadal zawiera zasadę warunkowości 
uzależniającą dostęp do bliższej 
współpracy w innych dziedzinach od 
zaangażowania w skuteczną walkę z 
nielegalną imigracją, zwłaszcza w ramach 
umów o readmisji dotyczących również 
obywateli państw trzecich;

Or. fr
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Poprawka 17
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. ubolewa w związku z tym nad 
rozdźwiękiem między oświadczeniami o 
zamiarze UE w kwestii promowania 
demokracji i praw człowieka w krajach 
ościennych, a ich uwzględnianiem w 
dziedzinie polityki migracyjnej; żąda 
zatem, by Unia wprowadziła w czyn 
deklaracje w dziedzinie praw człowieka i 
demokracji, przyznając pierwszorzędne 
miejsce promowaniu i przestrzeganiu 
praw migrantów w ramach strategii, jaką 
ma zamiar prowadzić ze swoimi 
partnerami ościennymi, zwłaszcza na 
wybrzeżu Morza Śródziemnego;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. podziela stwierdzenie Komisji 
dotyczące sytuacji migracji z powodów 
rodzinnych i zwraca się do niej o 
przedstawienie pod koniec tego roku 
zielonej księgi w tej sprawie;

Or. fr

Poprawka 19
Andreas Mölzer
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Radę i Komisję do zainicjowania 
zorganizowanego dialogu z władzami 
państw trzecich celem opracowania 
skoncentrowanego na obopólnej korzyści 
podejścia w kwestii mobilności oraz 
postępów w zakresie liberalizacji 
przepisów wizowych, wychodzących poza 
ułatwienia wizowe jedynie dla 
określonych grup; apeluje też o poddanie 
ocenie istniejących już partnerstw na rzecz 
mobilności, a w szczególności 
współzależności pomiędzy pomocą 
rozwojową, regularną i nieregularną 
migracją, w rozumieniu globalnego 
podejścia do kwestii migracji;

3. wzywa Radę i Komisję do zainicjowania 
zorganizowanego dialogu z władzami 
państw trzecich celem opracowania 
skoncentrowanego na obopólnej korzyści 
podejścia w kwestii mobilności, 
poprawiającego w szczególności 
bezpieczeństwo granic Unii Europejskiej i 
jej państw ościennych przed nielegalną 
imigracją; apeluje też o zbadanie
istniejących już partnerstw na rzecz 
mobilności, a w szczególności 
współzależności pomiędzy pomocą 
rozwojową, rygorystyczną polityką 
migracyjną, regularną i nieregularną 
migracją, w rozumieniu globalnego 
podejścia do kwestii migracji;

Or. de

Poprawka 20
Mariya Nedelcheva

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Radę i Komisję do zainicjowania 
zorganizowanego dialogu z władzami 
państw trzecich celem opracowania 
skoncentrowanego na obopólnej korzyści 
podejścia w kwestii mobilności oraz 
postępów w zakresie liberalizacji 
przepisów wizowych, wychodzących poza 
ułatwienia wizowe jedynie dla 
określonych grup; apeluje też o poddanie 
ocenie istniejących już partnerstw na rzecz 
mobilności, a w szczególności 
współzależności pomiędzy pomocą 
rozwojową, regularną i nieregularną 

3. przypomina, że drenaż mózgów to 
rzeczywiste zagrożenie dla krajów 
partnerskich; wzywa Radę i Komisję do 
zainicjowania zorganizowanego dialogu z 
władzami państw trzecich celem 
opracowania skoncentrowanego na 
obopólnej korzyści podejścia w kwestii 
mobilności oraz uproszczenia formalności 
przyznawania wiz dla niektórych 
partnerów objętych EPS i dążenia do
liberalizacji przepisów wizowych w 
przypadku najbardziej zaawansowanych 
partnerów; apeluje też o poddanie ocenie 
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migracją, w rozumieniu globalnego 
podejścia do kwestii migracji;

istniejących już partnerstw na rzecz 
mobilności, a w szczególności 
współzależności pomiędzy pomocą 
rozwojową, regularną i nieregularną 
migracją, w rozumieniu globalnego 
podejścia do kwestii migracji;

Or. fr

Poprawka 21
Renate Weber, Cecilia Wikström

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Radę i Komisję do zainicjowania 
zorganizowanego dialogu z władzami 
państw trzecich celem opracowania 
skoncentrowanego na obopólnej korzyści 
podejścia w kwestii mobilności oraz 
postępów w zakresie liberalizacji 
przepisów wizowych, wychodzących poza 
ułatwienia wizowe jedynie dla 
określonych grup; apeluje też o poddanie 
ocenie istniejących już partnerstw na rzecz 
mobilności, a w szczególności 
współzależności pomiędzy pomocą 
rozwojową, regularną i nieregularną 
migracją, w rozumieniu globalnego 
podejścia do kwestii migracji;

3. wzywa Radę i Komisję do zainicjowania 
zorganizowanego dialogu z władzami 
państw trzecich celem opracowania 
skoncentrowanego na obopólnej korzyści 
podejścia w kwestii mobilności oraz 
postępów w zakresie liberalizacji 
przepisów wizowych; apeluje też o 
poddanie ocenie istniejących już 
partnerstw na rzecz mobilności, 
a w szczególności współzależności 
pomiędzy pomocą rozwojową, regularną 
i nieregularną migracją, w rozumieniu 
globalnego podejścia do kwestii migracji;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Radę i Komisję do zainicjowania 
zorganizowanego dialogu z władzami 

3. wzywa Radę i Komisję do zainicjowania 
zorganizowanego dialogu z władzami 
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państw trzecich celem opracowania 
skoncentrowanego na obopólnej korzyści 
podejścia w kwestii mobilności oraz 
postępów w zakresie liberalizacji 
przepisów wizowych, wychodzących poza 
ułatwienia wizowe jedynie dla określonych 
grup; apeluje też o poddanie ocenie 
istniejących już partnerstw na rzecz 
mobilności, a w szczególności 
współzależności pomiędzy pomocą 
rozwojową, regularną i nieregularną 
migracją, w rozumieniu globalnego 
podejścia do kwestii migracji;

państw trzecich celem opracowania 
skoncentrowanego na obopólnej korzyści 
podejścia w kwestii mobilności oraz 
postępów w zakresie liberalizacji 
przepisów wizowych, wychodzących poza 
ułatwienia wizowe jedynie dla określonych
grup; apeluje też o poddanie ocenie 
istniejących już partnerstw na rzecz 
mobilności, a w szczególności 
negatywnych skutków współzależności 
pomiędzy pomocą rozwojową, regularną 
i nieregularną migracją, w rozumieniu 
globalnego podejścia do kwestii migracji;

Or. fr

Poprawka 23
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Radę i Komisję do zainicjowania 
zorganizowanego dialogu z władzami 
państw trzecich celem opracowania 
skoncentrowanego na obopólnej korzyści 
podejścia w kwestii mobilności oraz 
postępów w zakresie liberalizacji 
przepisów wizowych, wychodzących poza 
ułatwienia wizowe jedynie dla określonych 
grup; apeluje też o poddanie ocenie 
istniejących już partnerstw na rzecz 
mobilności, a w szczególności 
współzależności pomiędzy pomocą 
rozwojową, regularną i nieregularną 
migracją, w rozumieniu globalnego 
podejścia do kwestii migracji;

3. wzywa Radę i Komisję do zainicjowania 
zorganizowanego dialogu z władzami 
państw trzecich celem opracowania 
skoncentrowanego na obopólnej korzyści 
podejścia w kwestii mobilności oraz 
postępów w zakresie liberalizacji 
przepisów wizowych, wychodzących poza 
ułatwienia wizowe jedynie dla określonych 
grup; apeluje też o poddanie ocenie 
istniejących już partnerstw na rzecz 
mobilności, a w szczególności 
współzależności pomiędzy pomocą 
rozwojową, bezpieczeństwem, regularną i 
nieregularną migracją, w rozumieniu 
globalnego podejścia do kwestii migracji;

Or. el

Poprawka 24
Carmen Romero López
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Radę i Komisję do zainicjowania 
zorganizowanego dialogu z władzami 
państw trzecich celem opracowania 
skoncentrowanego na obopólnej korzyści 
podejścia w kwestii mobilności oraz 
postępów w zakresie liberalizacji 
przepisów wizowych, wychodzących poza 
ułatwienia wizowe jedynie dla określonych 
grup; apeluje też o poddanie ocenie 
istniejących już partnerstw na rzecz 
mobilności, a w szczególności 
współzależności pomiędzy pomocą 
rozwojową, regularną i nieregularną 
migracją, w rozumieniu globalnego 
podejścia do kwestii migracji;

3. wzywa Radę i Komisję do zainicjowania 
zorganizowanego dialogu z władzami 
państw trzecich celem opracowania 
skoncentrowanego na obopólnej korzyści 
podejścia w kwestii mobilności oraz 
postępów w zakresie liberalizacji 
przepisów wizowych, wychodzących poza 
ułatwienia wizowe jedynie dla określonych 
grup; apeluje też o poddanie ocenie 
istniejących już partnerstw na rzecz 
mobilności, a w szczególności 
współzależności pomiędzy pomocą 
rozwojową, regularną i nieregularną 
migracją, w rozumieniu globalnego 
podejścia do kwestii migracji; podkreśla w 
tym kontekście konieczność skutecznego 
zagwarantowania w dyrektywie w sprawie 
sezonowej migracji zarobkowej praw 
imigrantów i równych warunków pracy , 
tak aby sprzyjać przepływowi 
pracowników z krajów sąsiedzkich i 
zapobiegać nielegalnej imigracji.

Or. es

Poprawka 25
Hélène Flautre
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Radę i Komisję do 
uwzględnienia poważnych wątpliwości 
wyrażonych przez Komisję w komunikacie 
„Ocena unijnych umów o readmisji” w 
odniesieniu do przestrzegania praw 
podstawowych przy realizowaniu tych 
umów przez przyjęcie moratorium na ich 
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negocjacje;

Or. fr

Poprawka 26
Dimitrios Droutsas

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję i Radę do zawierania z 
krajami trzecimi umów w sprawie 
mobilności zgodnie z zasadą wzajemności, 
zwłaszcza jeśli chodzi o umowy dotyczące 
powrotu lub reintegracji nielegalnych 
migrantów;

Or. en

Poprawka 27
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 a. popiera inicjatywę Komisji 
(COM(2011)292 wersja ostateczna) 
dotyczącą ustanowienia partnerstwa na 
rzecz mobilności z państwami 
południowego regionu Morza 
Śródziemnego i uważa, że inicjatywa ta 
powinna dotyczyć głównie zawarcia umów 
o readmisji i dobrowolnych powrotach, 
poprawy współpracy z FRONTEX-em, 
zwalczania przestępczości zorganizowanej, 
w tym handlu ludźmi; zwraca się także do 
Komisji o przeanalizowanie możliwości 
poszerzenia zakresu partnerstwa tego typu 
również na inne państwa trzecie 
sąsiadujące z UE;
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Or. ro

Poprawka 28
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że zapobieganie nielegalnej 
imigracji i handlowi ludźmi oraz walka z 
przestępczością zorganizowaną i 
przemytem nielegalnych migrantów 
wymagają przyjęcia szczególnych środków 
w ramach partnerstwa dotyczącego 
mobilności; stwierdza w związku z tym, że 
skoordynowane zarządzanie granicami, 
środki ochrony międzynarodowej w 
regionie, takie jak azyl, oraz skuteczna 
współpraca organów policji są ze sobą 
ściśle powiązane;

Or. fr

Poprawka 29
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że tworzenie partnerstw na 
rzecz mobilności w ramach zmienionej 
polityki sąsiedztwa to sposób na 
zachęcanie do kontrolowanego przepływu 
osób z krajów stanowiących tradycyjnie 
źródło nielegalnej imigracji;

Or. el
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Poprawka 30
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca się do państw członkowskich o 
powszechniejsze korzystanie z możliwości 
oferowanych przez kodeks wizowy UE, 
zwłaszcza celem ułatwienia mobilności 
studentów i naukowców;

Or. fr

Poprawka 31
Dimitrios Droutsas

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. uważa, że umowy w sprawie 
mobilności powinny koncentrować się 
głównie na zwiększeniu mobilności 
studentów, nauczycieli akademickich i 
badaczy, należy jednak uważać, by nie 
przyczyniały się do drenażu mózgów w 
krajach trzecich;

Or. en

Poprawka 32
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla potrzebę poprawy zdolności 
UE do przyciągania i zatrzymywania 
wysoce wyspecjalizowanych pracowników 
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przy równoczesnym ograniczeniu drenażu 
mózgów i rozwiązaniu problemu 
postępującego starzenia się ludności w UE 
i wszelkich jego konsekwencji dla 
zatrudnienia;

Or. el

Poprawka 33
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. popiera realizację reform i współpracę 
z organami państw trzecich w dziedzinie 
sprawiedliwości i bezpieczeństwa, 
zwłaszcza jeśli chodzi o zwalczanie 
zjawiska handlu ludźmi, zorganizowanej 
przestępczości, przemytu i prania 
brudnych pieniędzy;

Or. el

Poprawka 34
Renate Weber

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie i UE do 
ratyfikowania Konwencji ONZ o 
pracownikach-migrantach;

skreślony

Or. en

Poprawka 35
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie i UE do 
ratyfikowania Konwencji ONZ o 
pracownikach-migrantach;

skreślony

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie i UE do 
ratyfikowania Konwencji ONZ o 
pracownikach-migrantach;

4. wzywa państwa członkowskie i UE do 
ratyfikowania Konwencji ONZ o 
pracownikach-migrantach i członkach ich 
rodzin, do której przystąpiły kraje 
południowego wybrzeża Morza 
Śródziemnego;

Or. fr

Poprawka 37
Cecilia Wikström

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie i UE do 
ratyfikowania Konwencji ONZ o 
pracownikach-migrantach;

4. wzywa państwa członkowskie i UE do 
ratyfikowania Konwencji ONZ o 
pracownikach-migrantach oraz Protokołu 
przeciw przemytowi migrantów drogą 
lądową, morską i powietrzną, 
uzupełniającego Konwencję Narodów 
Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości 
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zorganizowanej;

Or. en

Poprawka 38
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie i UE do 
ratyfikowania Konwencji ONZ o 
pracownikach-migrantach;

4. wzywa państwa członkowskie i UE do 
ratyfikowania Konwencji ONZ o 
pracownikach-migrantach; podkreśla, że 
mobilność i kontakty międzyludzkie 
stanowią podstawy wszelkich działań na 
rzecz propagowania wzajemnego 
zrozumienia, rozwoju gospodarczego, 
wymiany pomysłów, ustanowienia 
trwałych stosunków między 
przedsiębiorstwami, uniwersytetami i 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego; 

Or. lt

Poprawka 39
Sylvie Guillaume

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, w ramach spójnej 
długoterminowej strategii, że niezbędne
jest przeanalizowanie przyczyn leżących u 
źródła przepływów migracyjnych w celu 
znalezienia bardziej stosownych 
odpowiedzi w kwestii prawa do 
mobilności;

Or. fr
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Poprawka 40
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do promowania 
przeznaczania funduszy UE na projekty 
mające na celu ochronę praw migrantów;

skreślony

Or. en

Poprawka 41
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do promowania 
przeznaczania funduszy UE na projekty 
mające na celu ochronę praw migrantów;

5. wzywa Komisję do promowania 
przeznaczania funduszy UE na projekty 
mające na celu umożliwienie migrantom 
powrotu do krajów pochodzenia;

Or. de

Poprawka 42
Renate Weber, Cecilia Wikström

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do promowania
przeznaczania funduszy UE na projekty 
mające na celu ochronę praw migrantów;

5. wzywa Komisję do ułatwienia 
przeznaczania funduszy UE na projekty 
mające na celu ochronę praw migrantów;
wyraża poparcie dla programu 
tematycznego WE dotyczącego współpracy 
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z krajami trzecimi w zakresie migracji i 
azylu na lata 2011-2013 przedstawionego 
w wieloletnim dokumencie strategicznym;

Or. en

Poprawka 43
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do promowania 
przeznaczania funduszy UE na projekty 
mające na celu ochronę praw migrantów;

5. wzywa Komisję do przeznaczenia 
odpowiednich funduszy na projekty 
mające na celu ochronę praw migrantów i 
zapewniające uczciwe warunki ich 
przyjmowania oraz podnoszenia wiedzy na 
temat praw człowieka;

Or. en

Poprawka 44
Hélène Flautre
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do promowania 
przeznaczania funduszy UE na projekty 
mające na celu ochronę praw migrantów;

5. zwraca się do Komisji o przedstawienie 
Parlamentowi szczegółowego 
sprawozdania dotyczącego wykorzystania 
europejskich funduszy przeznaczonych 
dla krajów sąsiedzkich; zwraca się do
Komisji o przeznaczanie funduszy UE w 
pierwszej kolejności na projekty mające na 
celu ochronę praw migrantów;

Or. fr
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Poprawka 45
Dimitrios Droutsas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do promowania
przeznaczania funduszy UE na projekty 
mające na celu ochronę praw migrantów;

5. wzywa Komisję do dalszego
przeznaczania funduszy UE na projekty 
mające na celu ochronę praw migrantów 
oraz do jego poprawy;

Or. en

Poprawka 46
Mariya Nedelcheva

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do promowania 
przeznaczania funduszy UE na projekty 
mające na celu ochronę praw migrantów;

5. wzywa Komisję do promowania 
przeznaczania funduszy UE na projekty 
mające na celu informowanie migrantów o 
ich prawach;

Or. fr

Poprawka 47
Salvatore Iacolino

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do promowania
przeznaczania funduszy UE na projekty 
mające na celu ochronę praw migrantów;

5. wzywa Komisję do promowania
przeznaczania funduszy UE na projekty 
mające na celu przekazywanie dokładnych 
informacji na temat praw i obowiązków
migrantów;

Or. it
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Poprawka 48
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do promowania 
przeznaczania funduszy UE na projekty 
mające na celu ochronę praw migrantów;

5. wzywa Komisję Europejską do 
promowania przeznaczania funduszy UE 
na projekty mające na celu ochronę praw 
migrantów oraz bardziej ogólnie – wraz z 
innymi instytucjami wspólnotowymi, 
między innymi europejskimi 
organizacjami finansowymi i 
inwestycyjnymi (EBI, EBOR itd.) – na 
projekty na rzecz demokratyzacji i rozwoju 
gospodarczego, kulturalnego i 
społecznego krajów objętych EPS;

Or. fr

Poprawka 49
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do promowania 
przeznaczania funduszy UE na projekty 
mające na celu ochronę praw migrantów;

5. wzywa Komisję do promowania 
przeznaczania funduszy UE na projekty 
mające na celu ochronę praw migrantów, a 
zwłaszcza praw kobiet w miejscu pracy, z 
naciskiem na zwalczanie wszelkich form 
dyskryminacji;

Or. el

Poprawka 50
Rolandas Paksas
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do promowania 
przeznaczania funduszy UE na projekty 
mające na celu ochronę praw migrantów;

5. wzywa Komisję do promowania 
przeznaczania funduszy UE na projekty 
mające na celu ochronę praw migrantów;
wzywa kraje partnerskie do zwiększonej 
mobilizacji swoich zasobów wewnętrznych 
oraz do zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego i przedstawicieli 
przedsiębiorstw w realizację projektów, a 
co za tym idzie, do zwiększenia ich 
odpowiedzialności z myślą o osiągnięciu 
pozytywnych wyników;

Or. lt

Poprawka 51
Cecilia Wikström

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do promowania 
przeznaczania funduszy UE na projekty 
mające na celu ochronę praw migrantów;

5. wzywa Komisję do promowania 
przeznaczania funduszy UE na projekty 
mające na celu ochronę praw migrantów, 
zwłaszcza praw nieletnich pozbawionych 
opieki;

Or. en

Poprawka 52
Sylvie Guillaume

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję Europejską do 
wyjaśnienia, w następstwie przepływów 
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migracyjnych stwierdzonych w związku z 
arabską wiosną, dokładnych warunków, w 
jakich państwa członkowskie w obliczu 
niewspółmiernie dużego napływu 
wysiedleńców mogłyby skorzystać z 
postanowień dyrektywy 2001/55/WE w 
sprawie minimalnych standardów 
przyznawania tymczasowej ochrony na 
wypadek masowego napływu 
wysiedleńców;

Or. fr

Poprawka 53
Renate Weber, Cecilia Wikström

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zdecydowanie popiera zasadę 
partnerstwa ze społeczeństwami 
obywatelskimi i z tego względu wzywa 
Komisję oraz wiceprzewodniczącą/ 
Wysoką Przedstawiciel do opracowania 
mechanizmów zapewniających pełne 
stosowanie tej zasady, w szczególności 
poprzez ustanowienie mechanizmu 
monitorowania przy udziale społeczeństwa 
obywatelskiego w określaniu celów i 
wzorców oraz w realizowaniu i 
kontrolowaniu wszystkich porozumień 
zawieranych z partnerami, poprzez 
utrzymywanie z demokratycznie 
wybieranymi władzami oraz parlamentami 
krajowymi przejrzystego dialogu w 
kwestiach związanych z wymiarem 
sprawiedliwości i sprawami 
wewnętrznymi, a także poprzez 
zwiększanie demokratycznej kontroli PE 
nad wszystkimi mechanizmami i dialogami 
dotyczącymi migracji;

6. zdecydowanie popiera zasadę 
partnerstwa ze społeczeństwami 
obywatelskimi i z tego względu wzywa 
Komisję oraz wiceprzewodniczącą/ wysoką 
przedstawiciel do jej pełnego stosowania 
poprzez pobudzanie zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego i 
przeprowadzanie konsultacji z jego 
udziałem, poprzez utrzymywanie z 
demokratycznie wybieranymi władzami 
oraz parlamentami krajowymi 
przejrzystego dialogu w kwestiach 
związanych z wymiarem sprawiedliwości 
i sprawami wewnętrznymi, a także poprzez 
zwiększanie demokratycznej kontroli PE 
nad wszystkimi mechanizmami i dialogami 
dotyczącymi migracji;

Or. en
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Poprawka 54
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zdecydowanie popiera zasadę 
partnerstwa ze społeczeństwami 
obywatelskimi i z tego względu wzywa 
Komisję oraz wiceprzewodniczącą/ 
Wysoką Przedstawiciel do opracowania 
mechanizmów zapewniających pełne 
stosowanie tej zasady, w szczególności 
poprzez ustanowienie mechanizmu 
monitorowania przy udziale społeczeństwa 
obywatelskiego w określaniu celów i 
wzorców oraz w realizowaniu i 
kontrolowaniu wszystkich porozumień 
zawieranych z partnerami, poprzez 
utrzymywanie z demokratycznie 
wybieranymi władzami oraz parlamentami 
krajowymi przejrzystego dialogu w 
kwestiach związanych z wymiarem 
sprawiedliwości i sprawami 
wewnętrznymi, a także poprzez 
zwiększanie demokratycznej kontroli PE 
nad wszystkimi mechanizmami i dialogami 
dotyczącymi migracji;

6. zdecydowanie popiera zasadę 
partnerstwa ze społeczeństwami 
obywatelskimi i z tego względu wzywa 
Komisję oraz wiceprzewodniczącą/ wysoką 
przedstawiciel do opracowania 
mechanizmów zapewniających pełne 
stosowanie tej zasady, w szczególności 
poprzez pobudzanie zaangażowania
społeczeństwa obywatelskiego, poprzez 
utrzymywanie z demokratycznie 
wybieranymi władzami oraz parlamentami 
krajowymi przejrzystego dialogu w 
kwestiach związanych z wymiarem 
sprawiedliwości i sprawami 
wewnętrznymi, a także poprzez 
zwiększanie demokratycznej kontroli PE 
nad wszystkimi mechanizmami i dialogami 
dotyczącymi migracji;

Or. en

Poprawka 55
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zdecydowanie popiera zasadę 
partnerstwa ze społeczeństwami 
obywatelskimi i z tego względu wzywa 
Komisję oraz wiceprzewodniczącą/ 

6. zdecydowanie popiera zasadę 
partnerstwa ze społeczeństwami 
obywatelskimi i z tego względu wzywa 
Komisję oraz wiceprzewodniczącą/ 
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Wysoką Przedstawiciel do opracowania 
mechanizmów zapewniających pełne 
stosowanie tej zasady, w szczególności 
poprzez ustanowienie mechanizmu 
monitorowania przy udziale społeczeństwa 
obywatelskiego w określaniu celów i 
wzorców oraz w realizowaniu i 
kontrolowaniu wszystkich porozumień 
zawieranych z partnerami, poprzez 
utrzymywanie z demokratycznie 
wybieranymi władzami oraz parlamentami 
krajowymi przejrzystego dialogu w 
kwestiach związanych z wymiarem 
sprawiedliwości i sprawami 
wewnętrznymi, a także poprzez 
zwiększanie demokratycznej kontroli PE 
nad wszystkimi mechanizmami i dialogami 
dotyczącymi migracji;

Wysoką Przedstawiciel do opracowania 
mechanizmów zapewniających pełne 
stosowanie tej zasady, w szczególności 
poprzez ustanowienie mechanizmu 
monitorowania przy udziale społeczeństwa 
obywatelskiego w określaniu celów i 
wzorców oraz w realizowaniu i 
kontrolowaniu wszystkich porozumień 
zawieranych z partnerami, poprzez 
utrzymywanie z demokratycznie 
wybieranymi władzami oraz parlamentami 
krajowymi przejrzystego dialogu w 
kwestiach związanych z wymiarem 
sprawiedliwości i sprawami 
wewnętrznymi, a także poprzez 
zwiększanie demokratycznej kontroli PE 
nad wszystkimi mechanizmami i dialogami 
dotyczącymi migracji i skutecznego 
zarządzania przepływami migracyjnymi;

Or. lt

Poprawka 56
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zdecydowanie popiera zasadę 
partnerstwa ze społeczeństwami 
obywatelskimi i z tego względu wzywa 
Komisję oraz wiceprzewodniczącą/ 
Wysoką Przedstawiciel do opracowania 
mechanizmów zapewniających pełne 
stosowanie tej zasady, w szczególności 
poprzez ustanowienie mechanizmu 
monitorowania przy udziale społeczeństwa 
obywatelskiego w określaniu celów i 
wzorców oraz w realizowaniu i 
kontrolowaniu wszystkich porozumień 
zawieranych z partnerami, poprzez 
utrzymywanie z demokratycznie 
wybieranymi władzami oraz parlamentami 
krajowymi przejrzystego dialogu w 

6. zdecydowanie popiera zasadę 
partnerstwa ze społeczeństwami 
obywatelskimi i z tego względu wzywa 
Komisję oraz wiceprzewodniczącą/ wysoką 
przedstawiciel do opracowania 
mechanizmów zapewniających pełne 
stosowanie tej zasady, w szczególności 
poprzez ustanowienie, w koniecznych 
przypadkach, mechanizmu konsultacji z
udziałem społeczeństwa obywatelskiego 
w określaniu celów i wzorców oraz w 
realizowaniu i kontrolowaniu wszystkich 
porozumień zawieranych z partnerami, 
poprzez utrzymywanie z demokratycznie 
wybieranymi władzami oraz parlamentami 
krajowymi przejrzystego dialogu w 
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kwestiach związanych z wymiarem 
sprawiedliwości i sprawami 
wewnętrznymi, a także poprzez 
zwiększanie demokratycznej kontroli PE 
nad wszystkimi mechanizmami i dialogami 
dotyczącymi migracji;

kwestiach związanych z wymiarem 
sprawiedliwości i sprawami 
wewnętrznymi, a także poprzez 
zwiększanie demokratycznej kontroli PE 
nad wszystkimi mechanizmami i dialogami 
dotyczącymi migracji;

Or. en

Poprawka 57
Hélène Flautre
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zdecydowanie popiera zasadę 
partnerstwa ze społeczeństwami 
obywatelskimi i z tego względu wzywa 
Komisję oraz wiceprzewodniczącą/ 
Wysoką Przedstawiciel do opracowania 
mechanizmów zapewniających pełne 
stosowanie tej zasady, w szczególności 
poprzez ustanowienie mechanizmu 
monitorowania przy udziale społeczeństwa 
obywatelskiego w określaniu celów i 
wzorców oraz w realizowaniu i 
kontrolowaniu wszystkich porozumień 
zawieranych z partnerami, poprzez 
utrzymywanie z demokratycznie 
wybieranymi władzami oraz parlamentami 
krajowymi przejrzystego dialogu w 
kwestiach związanych z wymiarem 
sprawiedliwości i sprawami 
wewnętrznymi, a także poprzez 
zwiększanie demokratycznej kontroli PE 
nad wszystkimi mechanizmami i 
dialogami dotyczącymi migracji;

6. zdecydowanie popiera zasadę 
partnerstwa ze społeczeństwami 
obywatelskimi i z tego względu wzywa 
Komisję oraz wiceprzewodniczącą/ 
Wysoką Przedstawiciel do opracowania 
mechanizmów zapewniających pełne 
stosowanie tej zasady, w szczególności 
poprzez ustanowienie mechanizmu 
monitorowania przy udziale społeczeństwa 
obywatelskiego w określaniu celów i 
kryteriów oraz w realizowaniu i 
kontrolowaniu wszystkich porozumień 
zawieranych z partnerami, poprzez 
utrzymywanie z demokratycznie 
wybieranymi władzami oraz parlamentami 
krajowymi przejrzystego dialogu w 
kwestiach związanych z wymiarem 
sprawiedliwości i sprawami 
wewnętrznymi, a także poprzez 
zwiększanie demokratycznej kontroli PE 
nad wszystkimi mechanizmami, dialogami
i umowami dotyczącymi migracji;

Or. fr

Poprawka 58
Hélène Flautre
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że zgodnie z mandatem 
agencji Frontex Parlament Europejski ma 
być w pełni i jak najszybciej informowany 
o porozumieniach zawieranych między 
agencją a władzami krajów trzecich;

Or. fr

Poprawka 59
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do szybkiego i bardziej 
elastycznego, mniej zbiurokratyzowanego 
i niestwarzającego utrudnień reagowania 
w przypadku uruchamiania środków na 
zarządzanie pomocą humanitarną w 
sytuacjach nagłych w państwach trzecich;

Or. el

Poprawka 60
Salvatore Iacolino

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że przegląd polityki sąsiedztwa 
powinien ułatwić zawieranie porozumień 
z państwami sąsiednimi, których celem 
jest kontrola przepływów migracyjnych, 
ograniczenie nielegalnej imigracji 
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i readmisja obywateli państw trzecich, 
którzy nie spełniają wymogów 
dotyczących wjazdu do państw 
członkowskich oraz pobytu lub 
zamieszkania na terytorium tych państw;

Or. it

Poprawka 61
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję i Radę do pilnego 
zajęcia się problemem kryzysu uchodźstwa 
i wszczęcia dochodzenia w sprawie 
katastrof morskich z udziałem uchodźców 
usiłujących wydostać się z kraju 
zamieszkania na łodziach oraz do 
przekazania Parlamentowi szczegółowego 
sprawozdania na temat operacji 
Fronteksu pod kryptonimem „Hermes”, 
potępienia umowy zawartej pomiędzy 
władzami Włoch a Narodową Radą 
Tymczasową Libii, udzielenia wsparcia 
Egiptowi, Tunezji, Turcji i Libanowi, 
głównie poprzez zbadanie możliwości 
utworzenia korytarza humanitarnego, 
oraz do niezwłocznego odblokowania 
negocjacji w sprawie wspólnego unijnego 
programu przesiedleń;

skreślony

Or. en

Poprawka 62
Renate Weber

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję i Radę do pilnego 
zajęcia się problemem kryzysu uchodźstwa 
i wszczęcia dochodzenia w sprawie 
katastrof morskich z udziałem uchodźców 
usiłujących wydostać się z kraju 
zamieszkania na łodziach oraz do 
przekazania Parlamentowi szczegółowego 
sprawozdania na temat operacji 
Fronteksu pod kryptonimem „Hermes”, 
potępienia umowy zawartej pomiędzy 
władzami Włoch a Narodową Radą 
Tymczasową Libii, udzielenia wsparcia 
Egiptowi, Tunezji, Turcji i Libanowi, 
głównie poprzez zbadanie możliwości 
utworzenia korytarza humanitarnego, 
oraz do niezwłocznego odblokowania 
negocjacji w sprawie wspólnego unijnego 
programu przesiedleń;

7. wzywa Komisję i Radę do 
niezwłocznego odblokowania negocjacji w 
sprawie wspólnego unijnego programu 
przesiedleń;

Or. en

Poprawka 63
Salvatore Iacolino

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję i Radę do pilnego 
zajęcia się problemem kryzysu uchodźstwa 
i wszczęcia dochodzenia w sprawie 
katastrof morskich z udziałem uchodźców 
usiłujących wydostać się z kraju 
zamieszkania na łodziach oraz do 
przekazania Parlamentowi szczegółowego 
sprawozdania na temat operacji 
Fronteksu pod kryptonimem „Hermes”, 
potępienia umowy zawartej pomiędzy 
władzami Włoch a Narodową Radą 
Tymczasową Libii, udzielenia wsparcia 
Egiptowi, Tunezji, Turcji i Libanowi, 
głównie poprzez zbadanie możliwości 

7. wzywa Komisję i Radę do pilnego 
zajęcia się problemem kryzysu uchodźstwa 
i udzielenia wsparcia Egiptowi, Tunezji, 
Turcji i Libanowi, głównie poprzez 
zbadanie możliwości utworzenia korytarza 
humanitarnego, oraz do niezwłocznego 
odblokowania negocjacji w sprawie 
wspólnego unijnego programu przesiedleń;
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utworzenia korytarza humanitarnego, oraz 
do niezwłocznego odblokowania 
negocjacji w sprawie wspólnego unijnego 
programu przesiedleń;

Or. it

Poprawka 64
Mariya Nedelcheva

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję i Radę do pilnego 
zajęcia się problemem kryzysu uchodźstwa 
i wszczęcia dochodzenia w sprawie 
katastrof morskich z udziałem uchodźców 
usiłujących wydostać się z kraju 
zamieszkania na łodziach oraz do 
przekazania Parlamentowi szczegółowego 
sprawozdania na temat operacji 
Fronteksu pod kryptonimem „Hermes”, 
potępienia umowy zawartej pomiędzy 
władzami Włoch a Narodową Radą 
Tymczasową Libii, udzielenia wsparcia 
Egiptowi, Tunezji, Turcji i Libanowi, 
głównie poprzez zbadanie możliwości 
utworzenia korytarza humanitarnego, oraz 
do niezwłocznego odblokowania 
negocjacji w sprawie wspólnego unijnego 
programu przesiedleń;

7. wzywa Komisję i Radę do pilnego 
zajęcia się problemem kryzysu uchodźstwa 
i wszczęcia dochodzenia w sprawie 
katastrof morskich z udziałem uchodźców 
usiłujących wydostać się z kraju 
zamieszkania na łodziach, udzielenia 
wsparcia Egiptowi, Tunezji, Turcji i 
Libanowi, głównie poprzez zbadanie 
możliwości utworzenia korytarza 
humanitarnego, oraz do niezwłocznego 
odblokowania negocjacji w sprawie 
wspólnego unijnego programu przesiedleń;

Or. fr

Poprawka 65
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję i Radę do pilnego 7. wzywa Komisję i Radę do pilnego 
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zajęcia się problemem kryzysu uchodźstwa 
i wszczęcia dochodzenia w sprawie 
katastrof morskich z udziałem uchodźców 
usiłujących wydostać się z kraju 
zamieszkania na łodziach oraz do 
przekazania Parlamentowi szczegółowego 
sprawozdania na temat operacji Fronteksu 
pod kryptonimem „Hermes”, potępienia 
umowy zawartej pomiędzy władzami 
Włoch a Narodową Radą Tymczasową 
Libii, udzielenia wsparcia Egiptowi, 
Tunezji, Turcji i Libanowi, głównie
poprzez zbadanie możliwości utworzenia 
korytarza humanitarnego, oraz do 
niezwłocznego odblokowania negocjacji w 
sprawie wspólnego unijnego programu 
przesiedleń.

zajęcia się problemem kryzysu uchodźstwa 
przez regularne działania na rzecz 
przeciwdziałaniu nielegalnej imigracji, co 
zapobiegłoby katastrofom morskim z 
udziałem uchodźców usiłujących wydostać 
się z kraju zamieszkania na łodziach, a tym 
samym przyczyniłoby się – dzięki 
powstrzymaniu napływu imigrantów – do 
położenia kresu uwłaczającemu godności 
ludzkiej i śmiertelnie groźnemu 
przemytowi ludzi, a ponadto wzywa do 
przekazania Parlamentowi szczegółowego 
sprawozdania na temat operacji Fronteksu 
pod kryptonimem „Hermes”, uznania 
umowy zawartej pomiędzy władzami 
Włoch a Narodową Radą Tymczasową 
Libii za jeden z możliwych punktów 
wyjścia dla innych europejskich inicjatyw 
w tym zakresie, udzielenia wsparcia 
Egiptowi, Tunezji, Turcji i Libanowi w 
celu poprawy skuteczności kontroli 
granicznych oraz szczególnie do zbadania
możliwości utworzenia korytarza 
humanitarnego.

Or. de

Poprawka 66
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję i Radę do pilnego 
zajęcia się problemem kryzysu uchodźstwa 
i wszczęcia dochodzenia w sprawie 
katastrof morskich z udziałem uchodźców 
usiłujących wydostać się z kraju 
zamieszkania na łodziach oraz do 
przekazania Parlamentowi szczegółowego 
sprawozdania na temat operacji Fronteksu 
pod kryptonimem „Hermes”, potępienia 
umowy zawartej pomiędzy władzami 
Włoch a Narodową Radą Tymczasową 

7. wzywa Komisję i Radę do pilnego 
zajęcia się problemem kryzysu uchodźstwa 
i wszczęcia dochodzenia w sprawie 
katastrof morskich z udziałem uchodźców 
usiłujących wydostać się z kraju 
zamieszkania na łodziach, w sprawie 
doniesień o przypadkach nieudzielenia 
pomocy na morzu i problemów z 
wysadzeniem rozbitków znalezionych 
przez statki NATO, a także niemal 
systematycznego odsyłania do Tunezji, do 
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Libii, udzielenia wsparcia Egiptowi,
Tunezji, Turcji i Libanowi, głównie 
poprzez zbadanie możliwości utworzenia 
korytarza humanitarnego, oraz do 
niezwłocznego odblokowania negocjacji w 
sprawie wspólnego unijnego programu 
przesiedleń;

działania we współpracy z Komisarzem 
Praw Człowieka i Zgromadzeniem 
Parlamentarnym Rady Europy oraz do 
przekazania Parlamentowi szczegółowego 
sprawozdania na temat operacji Fronteksu 
pod kryptonimem „Hermes”, potępienia 
umowy zawartej pomiędzy władzami 
Włoch a Narodową Radą Tymczasową 
Libii, zwrócenia się do rządu włoskiego o 
udostępnienie tekstu umowy zawartej z 
rządem tunezyjskim, udzielenia wsparcia 
zainteresowanym krajom, zwłaszcza
Egiptowi i Tunezji, głównie poprzez 
zbadanie możliwości utworzenia korytarza 
humanitarnego, oraz do niezwłocznego 
odblokowania negocjacji w sprawie
wspólnego unijnego programu przesiedleń;

Or. fr

Poprawka 67
Cecilia Wikström

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję i Radę do pilnego 
zajęcia się problemem kryzysu uchodźstwa 
i wszczęcia dochodzenia w sprawie 
katastrof morskich z udziałem uchodźców 
usiłujących wydostać się z kraju 
zamieszkania na łodziach oraz do 
przekazania Parlamentowi szczegółowego 
sprawozdania na temat operacji Fronteksu 
pod kryptonimem „Hermes”, potępienia 
umowy zawartej pomiędzy władzami 
Włoch a Narodową Radą Tymczasową 
Libii, udzielenia wsparcia Egiptowi, 
Tunezji, Turcji i Libanowi, głównie 
poprzez zbadanie możliwości utworzenia 
korytarza humanitarnego, oraz do 
niezwłocznego odblokowania negocjacji w 
sprawie wspólnego unijnego programu 
przesiedleń;

7. wzywa Komisję i Radę do pilnego 
zajęcia się problemem kryzysu uchodźstwa 
i wszczęcia dochodzenia w sprawie 
katastrof morskich z udziałem uchodźców 
usiłujących wydostać się z kraju 
zamieszkania na łodziach oraz do 
przekazania Parlamentowi szczegółowego 
sprawozdania na temat operacji Fronteksu 
pod kryptonimem „Hermes”, potępienia 
umowy zawartej pomiędzy władzami 
Włoch a Narodową Radą Tymczasową 
Libii, zbadania możliwości utworzenia 
korytarza humanitarnego oraz do 
niezwłocznego odblokowania negocjacji w 
sprawie wspólnego unijnego programu 
przesiedleń;
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Or. en

Poprawka 68
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję i Radę do pilnego 
zajęcia się problemem kryzysu uchodźstwa 
i wszczęcia dochodzenia w sprawie 
katastrof morskich z udziałem uchodźców 
usiłujących wydostać się z kraju 
zamieszkania na łodziach oraz do 
przekazania Parlamentowi szczegółowego 
sprawozdania na temat operacji Fronteksu 
pod kryptonimem „Hermes”, potępienia 
umowy zawartej pomiędzy władzami 
Włoch a Narodową Radą Tymczasową 
Libii, udzielenia wsparcia Egiptowi, 
Tunezji, Turcji i Libanowi, głównie 
poprzez zbadanie możliwości utworzenia 
korytarza humanitarnego, oraz do 
niezwłocznego odblokowania negocjacji w 
sprawie wspólnego unijnego programu 
przesiedleń;

7. wzywa Komisję i Radę, by we 
współpracy z Urzędem Wysokiego 
Komisarza ONZ ds. Uchodźców pilnie 
zajęły się problemem kryzysu uchodźstwa i 
wszczęły dochodzenie w sprawie katastrof 
morskich z udziałem uchodźców 
usiłujących wydostać się z kraju 
zamieszkania na łodziach oraz by 
przekazały Parlamentowi szczegółowe 
sprawozdanie na temat operacji Fronteksu 
pod kryptonimem „Hermes”, potępiły 
umowę zawartą pomiędzy władzami 
Włoch a Narodową Radą Tymczasową 
Libii, udzieliły wsparcia Egiptowi, Tunezji 
i Libanowi, głównie poprzez zbadanie 
możliwości utworzenia korytarza 
humanitarnego, oraz by niezwłocznie 
odblokowały negocjacje w sprawie 
wspólnego unijnego programu przesiedleń;

Or. el

Poprawka 69
Hélène Flautre
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję i Radę do pilnego 
zajęcia się problemem kryzysu uchodźstwa 
i wszczęcia dochodzenia w sprawie 
katastrof morskich z udziałem uchodźców 

7. wzywa Komisję i Radę do pilnego 
zajęcia się problemem kryzysu uchodźstwa 
i wszczęcia dochodzenia w sprawie 
katastrof morskich z udziałem uchodźców 
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usiłujących wydostać się z kraju 
zamieszkania na łodziach oraz do 
przekazania Parlamentowi szczegółowego 
sprawozdania na temat operacji Fronteksu 
pod kryptonimem „Hermes”, potępienia 
umowy zawartej pomiędzy władzami 
Włoch a Narodową Radą Tymczasową 
Libii, udzielenia wsparcia Egiptowi, 
Tunezji, Turcji i Libanowi, głównie 
poprzez zbadanie możliwości utworzenia 
korytarza humanitarnego, oraz do 
niezwłocznego odblokowania negocjacji w 
sprawie wspólnego unijnego programu 
przesiedleń;

usiłujących wydostać się z kraju 
zamieszkania na łodziach oraz do 
przekazania Parlamentowi szczegółowego 
sprawozdania na temat operacji Fronteksu 
pod kryptonimem „Hermes”, potępienia 
umowy zawartej pomiędzy władzami 
Włoch a Narodową Radą Tymczasową 
Libii, udzielenia wsparcia Libii, Egiptowi, 
Tunezji, Turcji i Libanowi, głównie 
poprzez zbadanie możliwości utworzenia 
korytarza humanitarnego, oraz do 
niezwłocznego odblokowania negocjacji w 
sprawie wspólnego unijnego programu 
przesiedleń;

Or. fr

Poprawka 70
Hélène Flautre
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa państwa członkowskie do 
przesiedlenia, w partnerstwie z UNHCR, 
uchodźców, którzy uciekli z Libii i są 
wciąż zablokowani w obozach na 
granicach z Tunezją i Egiptem, a których 
powrót do Libii wiązałby się z 
zagrożeniem ich życia z uwagi na akty 
przemocy wobec ludności subsaharyjskiej 
uważanej za najemników popierających 
Kadafiego;

Or. fr

Poprawka 71
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję i Radę, by w celu 
zapobiegania cierpieniom uchodźców i 
nielegalnych migrantów oraz rozwiązania 
tego problemu zapewniły pomoc krajom 
ościennym oraz szybko uporały się z 
przygotowaniem lub wdrożeniem dossier 
legislacyjnych, takich jak przegląd 
mandatu Fronteksu, mechanizm oceny 
Schengen, umowy o readmisji, Eurodac i 
minimalne normy dotyczące 
przyjmowania osób ubiegających się o 
azyl;

Or. en

Poprawka 72
Carmen Romero López

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zwraca się do Komisji i do Rady o 
zainicjowanie wraz z Parlamentem 
pogłębionej refleksji nad zarządzaniem 
granicami zewnętrznymi dostosowanym w 
szczególności do nowej sytuacji na 
południowym wybrzeżu Morza 
Śródziemnego i odpowiadającym na 
potrzeby humanitarne i oczekiwania 
demokratyczne tych krajów; w związku z 
tym konieczna jest zmiana funkcji 
europejskich agencji kompetentnych w tej 
dziedzinie, zwłaszcza Fronteksu.

Or. es


