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Predlog spremembe 1
Salvatore Iacolino

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ocenjuje kot bistvenega pomena, da 
Evropska unija z uresničevanjem svoje 
revidirane sosedske politike izpolni 
pričakovanja tistih, ki so se borili za 
demokracijo in človekove pravice, med 
njimi pravico do mobilnosti;

1. ocenjuje kot bistvenega pomena, da 
Evropska unija z uresničevanjem svoje 
revidirane sosedske politike spodbudi 
postopek demokratične tranzicije 
sosednjih držav tako, da podpre politične, 
družbene in gospodarske reforme, katerih 
namen je prinesti in okrepiti napredek in 
družbeno enakost, da bi se tako bolje 
zadovoljile potrebe in pričakovanja 
državljanov sosednjih držav;

Or. it

Predlog spremembe 2
Timothy Kirkhope
v imenu skupine ECR

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ocenjuje kot bistvenega pomena, da 
Evropska unija z uresničevanjem svoje 
revidirane sosedske politike izpolni 
pričakovanja tistih, ki so se borili za 
demokracijo in človekove pravice, med 
njimi pravico do mobilnosti;

1. ocenjuje kot bistvenega pomena, da 
Evropska unija z uresničevanjem svoje 
revidirane sosedske politike prispeva k 
izpolnjevanju pričakovanj tistih, ki so se 
borili in se borijo za demokracijo in 
človekove pravice v sosedskih državah na 
jugu in vzhodu;

Or. en

Predlog spremembe 3
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat, Cornelia 
Ernst
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ocenjuje kot bistvenega pomena, da 
Evropska unija z uresničevanjem svoje 
revidirane sosedske politike izpolni 
pričakovanja tistih, ki so se borili za 
demokracijo in človekove pravice, med 
njimi pravico do mobilnosti;

1. ocenjuje kot bistvenega pomena, da 
Evropska unija z uresničevanjem svoje 
revidirane sosedske politike izpolni 
demokratična, politična, gospodarska, 
kulturna in socialna pričakovanja 
državljanov in prebivalcev držav, ki 
sodelujejo v evropski sosedski politiki, 
med njimi njihovo pravico do mobilnosti 
in prostega gibanja;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ocenjuje kot bistvenega pomena, da 
Evropska unija z uresničevanjem svoje 
revidirane sosedske politike izpolni 
pričakovanja tistih, ki so se borili za 
demokracijo in človekove pravice, med 
njimi pravico do mobilnosti;

1. ocenjuje kot bistvenega pomena, da 
Evropska unija z uresničevanjem svoje 
revidirane sosedske politike izpolni 
pričakovanja tistih, ki so se borili za 
demokracijo, pravno državo, socialno 
pravičnost in človekove pravice, med njimi 
pravico do mobilnosti;

Or. el

Predlog spremembe 5
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ocenjuje kot bistvenega pomena, da 
Evropska unija z uresničevanjem svoje 

1. ocenjuje kot bistvenega pomena, da 
Evropska unija z uresničevanjem svoje 
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revidirane sosedske politike izpolni 
pričakovanja tistih, ki so se borili za 
demokracijo in človekove pravice, med 
njimi pravico do mobilnosti;

revidirane sosedske politike podpre 
pričakovanja tistih, ki so se borili za 
demokracijo in človekove pravice; ob tem 
opozarja, da so migracije in mobilnost 
pomemben vidik nove sosedske strategije;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Renate Weber, Cecilia Wikström

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ocenjuje kot bistvenega pomena, da 
Evropska unija z uresničevanjem svoje 
revidirane sosedske politike izpolni 
pričakovanja tistih, ki so se borili za 
demokracijo in človekove pravice, med 
njimi pravico do mobilnosti;

1. ocenjuje kot bistvenega pomena, da 
Evropska unija z uresničevanjem svoje 
revidirane sosedske politike izpolni 
pričakovanja tistih, ki so se borili za 
demokracijo in človekove pravice s tem, da 
so nudili človekoljubno pomoč, pa tudi 
pomoč pri političnih in gospodarskih 
reformah;

Or. en

Predlog spremembe 7
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ocenjuje kot bistvenega pomena, da 
Evropska unija z uresničevanjem svoje 
revidirane sosedske politike izpolni 
pričakovanja tistih, ki so se borili za 
demokracijo in človekove pravice, med 
njimi pravico do mobilnosti;

1. ocenjuje kot bistvenega pomena, da 
Evropska unija z uresničevanjem svoje 
revidirane sosedske politike izpolni 
pričakovanja tistih, ki so se borili za 
demokracijo, človekove pravice in 
gospodarsko obnovo v regiji;

Or. de



PE472.228v01-00 6/36 AM\877367SL.doc

SL

Predlog spremembe 8
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ocenjuje kot bistvenega pomena, da 
Evropska unija z uresničevanjem svoje 
revidirane sosedske politike izpolni 
pričakovanja tistih, ki so se borili za 
demokracijo in človekove pravice, med 
njimi pravico do mobilnosti;

1. ocenjuje kot bistvenega pomena, da 
Evropska unija z uresničevanjem svoje 
revidirane sosedske politike izpolni 
pričakovanja tistih, ki so se borili za 
demokracijo in človekove pravice, med 
njimi pravico do mobilnosti; ter nudi 
nadaljnjo pomoč v procesu 
demokratizacije, zlasti s spodbujanjem 
temeljnih pravic, pravne države, 
neodvisnosti sodstva, svobodnih in 
poštenih volitve in svobode izražanja;

Or. en

Predlog spremembe 9
Salvatore Iacolino

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. ponovno poudarja, da so 
demokracija, pravna država, spoštovanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
ter pravic žensk, tržno gospodarstvo in 
trajnostni razvoj vrednote, na katerih 
temelji evropska sosedska politika;

Or. it

Predlog spremembe 10
Sylvie Guillaume

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da mora nova sosedska politika 
prispevati k odpravi ovir, s katerimi se 
prepogosto spopadajo osebe, ki za fizični 
vstop na ozemlje Evropske unije 
potrebujejo zaščito, zaradi česar so še bolj 
ranljive in potencialno prepuščene 
mrežam vodnikov za nezakonite prehode 
čez mejo;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Sylvie Guillaume

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. ob tem opozarja, da morajo države 
članice spoštovati načelo nevračanja in 
narediti vse, da se omogoči vzpostavitev 
evropskega azilnega sistema, ki bo 
dostopen, pravičen in bo prosilce varoval;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat, Cornelia 
Ernst

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da predstavlja revizija evropske 
sosedske politike za Evropsko unijo 
priložnost za uspešno izpolnjevanje 
obveznosti iz členov 2, 3, 6, 8 in 21 
Pogodbe o EU;

2. meni, da predstavlja revizija evropske 
sosedske politike (ESP) za Evropsko unijo 
priložnost za uspešno izpolnjevanje 
obveznosti iz členov 2, 3, 6, 8 in 21 
Pogodbe o EU in za usmeritev v to smer 
odnosov z državami ESP na vseh 
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področjih, tudi gospodarskih in socialnih, 
s čimer bi v teh državah zagotovili 
demokratizacijo in njen uspeh ter 
izvajanje bolj humane politike migracij 
med EU in temi državami v skladu z 
mednarodnimi normami;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat, Cornelia 
Ernst

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. obžaluje, da še vedno vztraja evropski 
pristop, ki upravljanje priseljevanja v EU 
nalaga tretjim državam, zlasti državam 
južnega Sredozemlja;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. meni, da bi morala EU v podporo 
nedavnemu razvoju na področju 
demokratičnih reform in državljanskih 
svoboščin v severni Afriki in sredozemski 
regiji še bolj odpreti svoj trg, pri tem pa 
začeti z Egiptom, Tunizijo in prehodnim 
nacionalnim svetom Libije;

Or. en
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Predlog spremembe 15
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 b. meni, da bi morala EU za dejansko 
podporo težnjam po svobodi v severni 
Afriki in sredozemski regiji hkrati 
razmisliti o začetku dialoga, s katerim bi 
spodbujala te države h okrepitvi njihovih 
regionalnih odnosov, da bi se odpravilo 
ovire za prosto gibanje ljudi, dobrin in 
storitev med njimi;

Or. en

Predlog spremembe 16
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat, Cornelia 
Ernst

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. obžaluje, da nova sosedska strategija, 
kot jo predlaga Evropska komisija, 
ohranja načelo pogojevanja, po katerem 
je dostop do okrepljenega sodelovanja na 
drugih področjih odvisen od tega, ali se 
država obveže, da se bo učinkovito borila 
proti nedovoljenemu priseljevanju, zlasti s 
sporazumi o ponovnem sprejemu, ki 
veljajo tudi za državljane tretjih držav;

Or. fr

Predlog spremembe 17
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat, Cornelia 
Ernst
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. zaradi tega obžaluje razkorak med 
izjavami o namerah EU glede 
spodbujanja demokracije in človekovih 
pravic v sosedskih državah ter njihovim 
spoštovanjem pri migracijski politiki; 
zaradi tega poziva Unijo, naj svoje izjave v 
prid človekovim pravicam in demokraciji 
prevede v dejanja, in naj v strategiji, ki jo 
namerava razviti s partnericami iz 
sosedstva, zlasti južnega, osrednje mesto 
nameni spodbujanju in spoštovanju 
pravic migrantov;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat, Cornelia 
Ernst

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. se pridružuje stališču Komisije glede 
migracije iz družinskih razlogov, zato 
Komisijo poziva, naj do konca letošnjega 
leta pripravi zeleno knjigo o tej tematiki; 

Or. fr

Predlog spremembe 19
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Svet in Komisijo, naj z oblastmi 3. poziva Svet in Komisijo, naj z oblastmi 
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tretjih držav vzpostavita strukturiran 
dialog, da bi v zvezi z mobilnostjo 
oblikovali pristop, ki bi prinašal koristi 
vsem, ter da bi dosegli napredek na 
področju liberalizacije vizumskih režimov, 
ki ne bi veljala le za določene skupine; 
nadalje poziva Svet in Komisijo, naj 
ocenita obstoječa partnerstva, zlasti 
soodvisnost med razvojno pomočjo in 
zakonitim ter nezakonitim priseljevanjem, 
kot je opredeljeno v globalnem pristopu k 
vprašanju migracij;

tretjih držav vzpostavita strukturiran 
dialog, da bi v zvezi z mobilnostjo 
oblikovali pristop, ki bi prinašal koristi 
vsem in bi krepil zlasti varovanje meja 
Evropske unije in njenih sosed pred 
nezakonitim priseljevanjem, ter naj 
preučita obstoječa partnerstva, zlasti 
soodvisnost med razvojno pomočjo, strožjo 
politiko priseljevanja in zakonitim ter 
nezakonitim priseljevanjem, kot je 
opredeljeno v globalnem pristopu k 
vprašanju migracij;

Or. de

Predlog spremembe 20
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Svet in Komisijo, naj z oblastmi 
tretjih držav vzpostavita strukturiran 
dialog, da bi v zvezi z mobilnostjo 
oblikovali pristop, ki bi prinašal koristi 
vsem, ter da bi dosegli napredek na 
področju liberalizacije vizumskih režimov, 
ki ne bi veljala le za določene skupine; 
nadalje poziva Svet in Komisijo, naj 
ocenita obstoječa partnerstva, zlasti 
soodvisnost med razvojno pomočjo in 
zakonitim ter nezakonitim priseljevanjem, 
kot je opredeljeno v globalnem pristopu k 
vprašanju migracij;

3. opozarja, da je beg možganov za 
partnerske države resnična grožnja;
poziva Svet in Komisijo, naj z oblastmi 
tretjih držav vzpostavita strukturiran 
dialog, da bi v zvezi z mobilnostjo 
oblikovali pristop, ki bi prinašal koristi 
vsem, ter bi za določene partnerice ESP 
omilili pogoje dodeljevanja vizumov in šli 
v smeri liberalizacije vizumskih režimov za 
najnaprednejše med njimi; nadalje poziva 
Svet in Komisijo, naj ocenita obstoječa 
partnerstva, zlasti soodvisnost med 
razvojno pomočjo in zakonitim ter 
nezakonitim priseljevanjem, kot je 
opredeljeno v globalnem pristopu k 
vprašanju migracij;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Renate Weber, Cecilia Wikström
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Svet in Komisijo, naj z oblastmi 
tretjih držav vzpostavita strukturiran 
dialog, da bi v zvezi z mobilnostjo 
oblikovali pristop, ki bi prinašal koristi 
vsem, ter da bi dosegli napredek na 
področju liberalizacije vizumskih režimov, 
ki ne bi veljala le za določene skupine;
nadalje poziva Svet in Komisijo, naj 
ocenita obstoječa partnerstva, zlasti 
soodvisnost med razvojno pomočjo in 
zakonitim ter nezakonitim priseljevanjem, 
kot je opredeljeno v globalnem pristopu k 
vprašanju migracij;

3. poziva Svet in Komisijo, naj z oblastmi 
tretjih držav vzpostavita strukturiran 
dialog, da bi v zvezi z mobilnostjo 
oblikovali pristop, ki bi prinašal koristi 
vsem, ter da bi dosegli napredek na 
področju liberalizacije vizumskih režimov;
nadalje poziva Svet in Komisijo, naj 
ocenita obstoječa partnerstva, zlasti 
soodvisnost med razvojno pomočjo in 
zakonitim ter nezakonitim priseljevanjem, 
kot je opredeljeno v globalnem pristopu k 
vprašanju migracij;

Or. en

Predlog spremembe 22
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat, Cornelia 
Ernst

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Svet in Komisijo, naj z oblastmi 
tretjih držav vzpostavita strukturiran 
dialog, da bi v zvezi z mobilnostjo 
oblikovali pristop, ki bi prinašal koristi 
vsem, ter da bi dosegli napredek na 
področju liberalizacije vizumskih režimov, 
ki ne bi veljala le za določene skupine; 
nadalje poziva Svet in Komisijo, naj 
ocenita obstoječa partnerstva, zlasti 
soodvisnost med razvojno pomočjo in 
zakonitim ter nezakonitim priseljevanjem, 
kot je opredeljeno v globalnem pristopu k 
vprašanju migracij;

3. poziva Svet in Komisijo, naj z oblastmi 
tretjih držav vzpostavita strukturiran
dialog, da bi v zvezi z mobilnostjo 
oblikovali pristop, ki bi prinašal koristi 
vsem, ter da bi dosegli napredek na 
področju liberalizacije vizumskih režimov, 
ki ne bi veljala le za določene skupine; 
nadalje poziva Svet in Komisijo, naj 
ocenita obstoječa partnerstva, zlasti 
negativne posledice in soodvisnost med 
razvojno pomočjo in zakonitim ter 
nezakonitim priseljevanjem, kot je 
opredeljeno v globalnem pristopu k 
vprašanju migracij;

Or. fr
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Predlog spremembe 23
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Svet in Komisijo, naj z oblastmi 
tretjih držav vzpostavita strukturiran 
dialog, da bi v zvezi z mobilnostjo 
oblikovali pristop, ki bi prinašal koristi 
vsem, ter da bi dosegli napredek na 
področju liberalizacije vizumskih režimov, 
ki ne bi veljala le za določene skupine; 
nadalje poziva Svet in Komisijo, naj 
ocenita obstoječa partnerstva, zlasti 
soodvisnost med razvojno pomočjo in 
zakonitim ter nezakonitim priseljevanjem, 
kot je opredeljeno v globalnem pristopu k 
vprašanju migracij;

3. poziva Svet in Komisijo, naj z oblastmi 
tretjih držav vzpostavita strukturiran 
dialog, da bi v zvezi z mobilnostjo 
oblikovali pristop, ki bi prinašal koristi 
vsem, ter da bi dosegli napredek na 
področju liberalizacije vizumskih režimov, 
ki ne bi veljala le za določene skupine; 
nadalje poziva Svet in Komisijo, naj
ocenita obstoječa partnerstva, zlasti 
soodvisnost med razvojno pomočjo, 
varnostjo in zakonitim ter nezakonitim 
priseljevanjem, kot je opredeljeno v 
globalnem pristopu k vprašanju migracij;

Or. el

Predlog spremembe 24
Carmen Romero López

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Svet in Komisijo, naj z oblastmi 
tretjih držav vzpostavita strukturiran 
dialog, da bi v zvezi z mobilnostjo 
oblikovali pristop, ki bi prinašal koristi 
vsem, ter da bi dosegli napredek na 
področju liberalizacije vizumskih režimov, 
ki ne bi veljala le za določene skupine; 
nadalje poziva Svet in Komisijo, naj
ocenita obstoječa partnerstva, zlasti 
soodvisnost med razvojno pomočjo in 
zakonitim ter nezakonitim priseljevanjem, 
kot je opredeljeno v globalnem pristopu k 
vprašanju migracij;

3. poziva Svet in Komisijo, naj z oblastmi 
tretjih držav vzpostavita strukturiran 
dialog, da bi v zvezi z mobilnostjo 
oblikovali pristop, ki bi prinašal koristi 
vsem, ter da bi dosegli napredek na 
področju liberalizacije vizumskih režimov, 
ki ne bi veljala le za določene skupine; 
nadalje poziva Svet in Komisijo, naj 
ocenita obstoječa partnerstva, zlasti 
soodvisnost med razvojno pomočjo in 
zakonitim ter nezakonitim priseljevanjem, 
kot je opredeljeno v globalnem pristopu k 
vprašanju migracij; ob tem poudarja, da 
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mora direktiva o migracijah zaradi 
sezonskega dela priseljencem učinkovito 
zagotoviti izvajanje njihovih pravic, pa 
tudi pravične delovne pogoje, da bi 
spodbujala pretok delavcev iz sosednjih 
držav in preprečevala nedovoljeno 
priseljevanje;

Or. es

Predlog spremembe 25
Hélène Flautre
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Svet in Komisijo, naj v celoti 
upoštevata resne dvome Komisije iz 
sporočila „Ocena sporazumov EU o 
ponovnem sprejemu“ glede spoštovanja 
temeljnih pravic pri izvajanju teh 
sporazumov ter začasno prekineta 
pogajanja o njih;

Or. fr

Predlog spremembe 26
Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. poziva Komisijo in Svet, naj skleneta 
sporazume o mobilnosti s tretjimi 
državami v duhu vzajemnosti, zlasti pri 
sklepanju sporazumov, ki obravnavajo 
vračanje ali ponovno vključevanje 
nezakonitih priseljencev;

Or. en
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Predlog spremembe 27
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. izraža podporo pobudi Komisije 
(KOM(2011)0292), namenjeni vzpostavitvi 
partnerstev za mobilnost z državami 
južnega Sredozemlja, in meni, da mora 
pobuda predvsem omogočiti sklepanje 
sporazumov o ponovnem sprejemu in 
prostovoljni vrnitvi, boljše sodelovanje z 
agencijo Frontex in boj proti 
organiziranemu kriminalu, vključno s 
trgovino z ljudmi; Komisijo še poziva, naj 
prouči možnost razširitve tovrstnih 
partnerstev na druge tretje države v 
sosedstvu Evropske unije;

Or. ro

Predlog spremembe 28
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva), Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da preprečevanje nedovoljenega 
priseljevanja in trgovine z ljudmi ter boj 
proti organiziranemu kriminalu in 
tihotapljenju migrantov zahtevata posebne 
ukrepe v okviru partnerstva za mobilnost; 
zaradi tega ponavlja stališče, da so 
usklajeno upravljanje meja, ukrepi za 
mednarodno zaščito v regiji, kot je azil, in 
učinkovito sodelovanje policijskih služb 
medsebojno tesno povezani;

Or. fr
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Predlog spremembe 29
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je sklepanje partnerstev 
na področju mobilnosti v skladu z 
revidirano sosedsko politiko način za 
spodbujanje nadzorovanega priliva oseb iz 
držav, od koder je tradicionalno izviralo 
nezakonito priseljevanje;

Or. el

Predlog spremembe 30
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva), Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva države članice, naj pogosteje 
uporabijo možnosti, ki jih ponuja 
vizumski zakonik EU, predvsem za 
spodbujanje mobilnosti študentov in 
raziskovalcev; 

Or. fr

Predlog spremembe 31
Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 b. meni, da bi se morali sporazumi o 
mobilnosti predvsem osredotočiti na 
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krepljenju mobilnosti študentov, 
univerzitetnih profesorjev in 
raziskovalcev, posebno pozornost pa 
nameniti izogibanju posledicam, ki jih 
ima pojav bega možganov za tretje države;

Or. en

Predlog spremembe 32
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da je treba izboljšati 
sposobnost Unije, da privabi in obdrži 
visoko specializirano delovno silo, hkrati 
pa omeji beg možganov in istočasno 
poišče rešitev za problematiko hitrega 
staranja prebivalstva Unije ob vsem, kar 
to pomeni za sektor zaposlovanja;

Or. el

Predlog spremembe 33
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. izraža podporo izvajanju reform in 
sodelovanju na področju sodstva in 
varnosti z organi tretjih držav, zlasti kar 
zadeva boj proti pojavom trgovine z 
ljudmi, organiziranega kriminala, 
tihotapstva in pranja umazanega denarja;

Or. el
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Predlog spremembe 34
Renate Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice in Evropsko 
unijo, naj ratificirajo konvencijo 
Združenih narodov o delavcih migrantih;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 35
Timothy Kirkhope
v imenu skupine ECR

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice in Evropsko 
unijo, naj ratificirajo konvencijo 
Združenih narodov o delavcih migrantih;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 36
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat, Cornelia 
Ernst

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice in Evropsko unijo, 
naj ratificirajo konvencijo Združenih 
narodov o delavcih migrantih;

4. poziva države članice in Evropsko unijo, 
naj ratificirajo konvencijo Združenih 
narodov o delavcih migrantih in njihovih 
družinskih članih, h kateri so pristopile 
države južnega Sredozemlja;

Or. fr
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Predlog spremembe 37
Cecilia Wikström

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice in Evropsko unijo, 
naj ratificirajo konvencijo Združenih 
narodov o delavcih migrantih;

4. poziva države članice in Evropsko unijo, 
naj ratificirajo konvencijo Združenih 
narodov o delavcih migrantih in Protokol 
proti tihotapljenju migrantov po kopnem, 
morju in zraku, ki dopolnjuje Konvencijo 
Združenih narodov proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu;

Or. en

Predlog spremembe 38
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice in Evropsko unijo, 
naj ratificirajo konvencijo Združenih 
narodov o delavcih migrantih;

4. poziva države članice in Evropsko unijo, 
naj ratificirajo konvencijo Združenih 
narodov o delavcih migrantih; poudarja, 
da so mobilnost in medosebni stiki 
temeljnega pomena za širjenje 
vzajemnega razumevanja, gospodarski 
razvoj, izmenjavo idej, vzpostavitev trdnih 
odnosov med podjetji, univerzami in 
organizacijami civilne družbe; 

Or. lt

Predlog spremembe 39
Sylvie Guillaume

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da je v okviru skladne 
dolgoročne strategije nujno treba 
analizirati globoko zakoreninjene vzroke 
migracijskih tokov, da bi tako našli 
ustreznejše odgovore glede pravice do 
mobilnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 40
Timothy Kirkhope
v imenu skupine ECR

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj spodbuja 
usmerjanje sredstev EU v projekte, ki so 
namenjeni zaščiti pravic migrantov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 41
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj spodbuja 
usmerjanje sredstev EU v projekte, ki so 
namenjeni zaščiti pravic migrantov;

5. poziva Komisijo, naj spodbuja 
usmerjanje sredstev EU v projekte, ki so 
namenjeni vračanju migrantov v njihove 
domače države;

Or. de
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Predlog spremembe 42
Renate Weber, Cecilia Wikström

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj spodbuja 
usmerjanje sredstev EU v projekte, ki so 
namenjeni zaščiti pravic migrantov;

5. poziva Komisijo, naj omogoča
dostopnost sredstev EU za projekte, ki so 
namenjeni zaščiti pravic migrantov;
podpira tematski program o sodelovanju s 
tretjimi državami na področju migracij in 
azila – večletni strateški dokument 2011–
2013;

Or. en

Predlog spremembe 43
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj spodbuja 
usmerjanje sredstev EU v projekte, ki so 
namenjeni zaščiti pravic migrantov;

5. poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezna 
sredstva EU za projekte, ki so namenjeni 
zaščiti pravic migrantov, zagotavljanju 
ustreznih pogojev za sprejem in 
izobraževanju o vprašanjih človekovih 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 44
Hélène Flautre
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj spodbuja 5. poziva Komisijo, naj Parlamentu 
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usmerjanje sredstev EU v projekte, ki so 
namenjeni zaščiti pravic migrantov;

predstavi podrobno poročilo o uporabi 
evropskih sredstev, namenjenih sosedskim 
državam; poziva Komisijo, naj sredstva EU 
prednostno usmeri v projekte, ki so 
namenjeni zaščiti pravic migrantov;

Or. fr

Predlog spremembe 45
Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj spodbuja
usmerjanje sredstev EU v projekte, ki so 
namenjeni zaščiti pravic migrantov;

5. poziva Komisijo, naj nadaljuje in okrepi
usmerjanje sredstev EU v projekte, ki so 
namenjeni zaščiti pravic migrantov;

Or. en

Predlog spremembe 46
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj spodbuja 
usmerjanje sredstev EU v projekte, ki so 
namenjeni zaščiti pravic migrantov;

5. poziva Komisijo, naj spodbuja 
usmerjanje sredstev EU v projekte, ki so 
namenjeni obveščanju migrantov o 
njihovih pravicah;

Or. fr

Predlog spremembe 47
Salvatore Iacolino

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj spodbuja 
usmerjanje sredstev EU v projekte, ki so 
namenjeni zaščiti pravic migrantov;

5. poziva Komisijo, naj spodbuja 
usmerjanje sredstev EU v projekte, ki so 
namenjeni dajanju ustreznih informacije o 
pravicah in dolžnostih migrantov;

Or. it

Predlog spremembe 48
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat, Cornelia 
Ernst

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj spodbuja 
usmerjanje sredstev EU v projekte, ki so 
namenjeni zaščiti pravic migrantov;

5. poziva Evropsko komisijo, naj spodbuja 
usmerjanje sredstev EU v projekte, ki so 
namenjeni zaščiti pravic migrantov, širše 
pa, z drugimi institucijami Unije, zlasti 
evropskimi organi za financiranje in 
investiranje (EIB, EBRD itd), v projekte, 
namenjene demokratizaciji ter 
gospodarskemu, kulturnemu in 
socialnemu razvoju držav ESP;

Or. fr

Predlog spremembe 49
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj spodbuja 
usmerjanje sredstev EU v projekte, ki so 
namenjeni zaščiti pravic migrantov;

5. poziva Komisijo, naj spodbuja 
usmerjanje sredstev EU v projekte, ki so 
namenjeni zaščiti pravic migrantov, zlasti 
pa pravici žensk do zaposlitve, ob 
vztrajanju pri boju proti vsem oblikam 
diskriminacije;
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Or. el

Predlog spremembe 50
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj spodbuja 
usmerjanje sredstev EU v projekte, ki so 
namenjeni zaščiti pravic migrantov;

5. poziva Komisijo, naj spodbuja 
usmerjanje sredstev EU v projekte, ki so 
namenjeni zaščiti pravic migrantov; poziva 
partnerske države, naj pri izvajanju 
projektov bolj mobilizirajo notranje vire, 
vključijo civilno družbo in predstavnike 
podjetij, da bi se tako okrepila njihova 
odgovornost glede doseganja pozitivnih 
rezultatov;

Or. lt

Predlog spremembe 51
Cecilia Wikström

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj spodbuja 
usmerjanje sredstev EU v projekte, ki so
namenjeni zaščiti pravic migrantov;

5. poziva Komisijo, naj spodbuja 
usmerjanje sredstev EU v projekte, ki so 
namenjeni zaščiti pravic migrantov, zlasti 
pravic mladoletnikov brez spremstva;

Or. en

Predlog spremembe 52
Sylvie Guillaume

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Evropsko komisijo, naj po 
migracijskih tokovih, do katerih je prišlo 
zaradi arabske pomladi, opredeli 
natančne pogoje, pod katerimi bi za 
države članice, ki se soočajo z 
„nesorazmernim prilivom razseljenih 
oseb“, lahko veljale določbe iz Direktive 
2001/55/ES o najnižjih standardih za 
dodelitev začasne zaščite v primeru 
množičnega prihoda razseljenih oseb;

Or. fr

Predlog spremembe 53
Renate Weber, Cecilia Wikström

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. zelo podpira pristop, ki zajema 
partnerstvo z družbo, zato poziva Komisijo 
in podpredsednico/visoko predstavnico, naj
razvijeta mehanizme za izvajanje tega 
pristopa v polni meri, zlasti z 
vzpostavitvijo mehanizma nadzora, v 
okviru katerega bi civilna družba 
sodelovala pri opredeljevanju ciljev in 
meril uspešnosti ter izvajanju in 
spremljanju vseh partnerskih 
sporazumov, ter nadalje z ohranjanjem 
preglednega dialoga z demokratično
izvoljenimi oblastmi in nacionalnimi 
parlamenti v zvezi z vprašanji pravosodja 
in notranjih zadev in z okrepitvijo 
demokratičnega nadzora Evropskega 
parlamenta nad vsemi vrstami mehanizmov 
in sodelovanja v zvezi z migracijo;

6. zelo podpira pristop, ki zajema 
partnerstvo z družbo, zato poziva Komisijo 
in podpredsednico/visoko predstavnico, naj
ga celovito uporablja, tako da vključi 
civilno družno in se z njo posvetuje, ter 
nadalje z ohranjanjem preglednega dialoga 
z demokratično izvoljenimi oblastmi in 
nacionalnimi parlamenti v zvezi z vprašanji 
pravosodja in notranjih zadev in z 
okrepitvijo demokratičnega nadzora 
Evropskega parlamenta nad vsemi vrstami 
mehanizmov in sodelovanja v zvezi z 
migracijo;

Or. en
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Predlog spremembe 54
Timothy Kirkhope
v imenu skupine ECR

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. zelo podpira pristop, ki zajema 
partnerstvo z družbo, zato poziva Komisijo 
in podpredsednico/visoko predstavnico, naj 
razvijeta mehanizme za izvajanje tega 
pristopa v polni meri, zlasti z vzpostavitvijo 
mehanizma nadzora, v okviru katerega bi 
civilna družba sodelovala pri 
opredeljevanju ciljev in meril uspešnosti 
ter izvajanju in spremljanju vseh 
partnerskih sporazumov, ter nadalje z
ohranjanjem preglednega dialoga z 
demokratično izvoljenimi oblastmi in 
nacionalnimi parlamenti v zvezi z vprašanji 
pravosodja in notranjih zadev in z 
okrepitvijo demokratičnega nadzora 
Evropskega parlamenta nad vsemi vrstami 
mehanizmov in sodelovanja v zvezi z 
migracijo;

6. zelo podpira pristop, ki zajema 
partnerstvo z družbo, zato poziva Komisijo 
in podpredsednico/visoko predstavnico, naj 
razvijeta mehanizme za izvajanje tega 
pristopa v polni meri, zlasti s sodelovanjem 
civilne družbe, z ohranjanjem preglednega 
dialoga z demokratično izvoljenimi 
oblastmi in nacionalnimi parlamenti v 
zvezi z vprašanji pravosodja in notranjih 
zadev in z okrepitvijo demokratičnega 
nadzora Evropskega parlamenta nad vsemi 
vrstami mehanizmov in sodelovanja v 
zvezi z migracijo;

Or. en

Predlog spremembe 55
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. zelo podpira pristop, ki zajema 
partnerstvo z družbo, zato poziva Komisijo 
in podpredsednico/visoko predstavnico, naj 
razvijeta mehanizme za izvajanje tega 
pristopa v polni meri, zlasti z 
vzpostavitvijo mehanizma nadzora, v 
okviru katerega bi civilna družba 
sodelovala pri opredeljevanju ciljev in 

6. zelo podpira pristop, ki zajema 
partnerstvo z družbo, zato poziva Komisijo 
in podpredsednico/visoko predstavnico, naj 
razvijeta mehanizme za izvajanje tega 
pristopa v polni meri, zlasti z 
vzpostavitvijo mehanizma nadzora, v 
okviru katerega bi civilna družba 
sodelovala pri opredeljevanju ciljev in 
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meril uspešnosti ter izvajanju in 
spremljanju vseh partnerskih sporazumov, 
ter nadalje z ohranjanjem preglednega 
dialoga z demokratično izvoljenimi 
oblastmi in nacionalnimi parlamenti v 
zvezi z vprašanji pravosodja in notranjih 
zadev in z okrepitvijo demokratičnega 
nadzora Evropskega parlamenta nad vsemi 
vrstami mehanizmov in sodelovanja v 
zvezi z migracijo;

meril uspešnosti ter izvajanju in 
spremljanju vseh partnerskih sporazumov, 
ter nadalje z ohranjanjem preglednega 
dialoga z demokratično izvoljenimi 
oblastmi in nacionalnimi parlamenti v 
zvezi z vprašanji pravosodja in notranjih 
zadev in z okrepitvijo demokratičnega 
nadzora Evropskega parlamenta nad vsemi 
vrstami mehanizmov in sodelovanja v 
zvezi z migracijo in učinkovitim 
upravljanjem migracijskih tokov;

Or. lt

Predlog spremembe 56
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. zelo podpira pristop, ki zajema 
partnerstvo z družbo, zato poziva Komisijo 
in podpredsednico/visoko predstavnico, naj 
razvijeta mehanizme za izvajanje tega 
pristopa v polni meri, zlasti z 
vzpostavitvijo mehanizma nadzora, v 
okviru katerega bi civilna družba 
sodelovala pri opredeljevanju ciljev in 
meril uspešnosti ter izvajanju in 
spremljanju vseh partnerskih sporazumov, 
ter nadalje z ohranjanjem preglednega 
dialoga z demokratično izvoljenimi 
oblastmi in nacionalnimi parlamenti v 
zvezi z vprašanji pravosodja in notranjih 
zadev in z okrepitvijo demokratičnega 
nadzora Evropskega parlamenta nad vsemi 
vrstami mehanizmov in sodelovanja v 
zvezi z migracijo;

6. zelo podpira pristop, ki zajema 
partnerstvo z družbo, zato poziva Komisijo 
in podpredsednico/visoko predstavnico, naj 
razvijeta mehanizme za izvajanje tega 
pristopa v polni meri, zlasti z 
vzpostavitvijo mehanizma posvetovanja, v 
okviru katerega bi civilna družba 
sodelovala pri opredeljevanju ciljev in 
meril uspešnosti ter izvajanju in po potrebi
spremljanju vseh partnerskih sporazumov,
ter nadalje z ohranjanjem preglednega 
dialoga z demokratično izvoljenimi 
oblastmi in nacionalnimi parlamenti v 
zvezi z vprašanji pravosodja in notranjih 
zadev in z okrepitvijo demokratičnega 
nadzora Evropskega parlamenta nad vsemi 
vrstami mehanizmov in sodelovanja v 
zvezi z migracijo;

Or. en

Predlog spremembe 57
Hélène Flautre
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v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. zelo podpira pristop, ki zajema 
partnerstvo z družbo, zato poziva Komisijo 
in podpredsednico/visoko predstavnico, naj 
razvijeta mehanizme za izvajanje tega
pristopa v polni meri, zlasti z 
vzpostavitvijo mehanizma nadzora, v 
okviru katerega bi civilna družba 
sodelovala pri opredeljevanju ciljev in 
meril uspešnosti ter izvajanju in 
spremljanju vseh partnerskih sporazumov, 
ter nadalje z ohranjanjem preglednega 
dialoga z demokratično izvoljenimi 
oblastmi in nacionalnimi parlamenti v 
zvezi z vprašanji pravosodja in notranjih 
zadev in z okrepitvijo demokratičnega 
nadzora Evropskega parlamenta nad vsemi 
vrstami mehanizmov in sodelovanja v 
zvezi z migracijo;

6. zelo podpira pristop, ki zajema 
partnerstvo z družbo, zato poziva Komisijo 
in podpredsednico/visoko predstavnico, naj 
razvijeta mehanizme za izvajanje tega 
pristopa v polni meri, zlasti z 
vzpostavitvijo mehanizma nadzora, v 
okviru katerega bi civilna družba 
sodelovala pri opredeljevanju ciljev in 
meril ter izvajanju in spremljanju vseh 
partnerskih sporazumov, ter nadalje z 
ohranjanjem preglednega dialoga z 
demokratično izvoljenimi oblastmi in 
nacionalnimi parlamenti v zvezi z vprašanji 
pravosodja in notranjih zadev in z 
okrepitvijo demokratičnega nadzora 
Evropskega parlamenta nad vsemi vrstami 
mehanizmov, sodelovanja in sporazumov v 
zvezi z migracijo;

Or. fr

Predlog spremembe 58
Hélène Flautre
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. opozarja, da je agencija Frontex v 
skladu s svojim mandatom dolžna 
Evropski parlament v celoti in v 
najkrajšem možnem času obveščati o 
sklenitvi sporazumov med njo in uradnimi 
organi tretjih držav;

Or. fr
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Predlog spremembe 59
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj ukrepa hitro, 
pokaže večjo prožnost, se izkaže manj 
birokratska in ne postavlja ovir pri 
mobilizaciji potrebnih sredstev za 
upravljanje nujne človekoljubne pomoči 
tretjim državam;

Or. el

Predlog spremembe 60
Salvatore Iacolino

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. meni, da bi revidirana sosedska 
politika morala spodbujati sklenitev 
sporazumov s sosednjimi državami, s 
katerimi bi se regulirali migracijski 
tokovi, nasprotovalo nezakonitemu 
priseljevanju in bi se uredil ponovni 
sprejem državljanov tretjih držav, ki ne 
izpolnjujejo pogojev za vstop na ozemlje 
držav članic ali za prisotnost in bivanje na 
njem;

Or. it

Predlog spremembe 61
Timothy Kirkhope
v imenu skupine ECR

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in Svet, naj začneta 
nemudoma reševati begunsko krizo, tako 
da opravita preiskavo v zvezi z brodolomi 
čolnov z begunci, posredujeta 
Evropskemu parlamentu natančno 
poročilo o operaciji Frontex Hermes, 
obsodita sporazum, ki je bil sklenjen med 
italijanskimi oblastmi in prehodnim 
nacionalnim svetom Libije, nudita 
podporo Egiptu, Tuniziji, Turčiji in 
Libanonu, zlasti s preučitvijo možnosti za 
vzpostavitev humanitarnega koridorja, in 
nemudoma obnovita pogajanja o 
skupnem programu EU za ponovno 
naselitev.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 62
Renate Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in Svet, naj začneta
nemudoma reševati begunsko krizo, tako 
da opravita preiskavo v zvezi z brodolomi 
čolnov z begunci, posredujeta 
Evropskemu parlamentu natančno 
poročilo o operaciji Frontex Hermes, 
obsodita sporazum, ki je bil sklenjen med 
italijanskimi oblastmi in prehodnim 
nacionalnim svetom Libije, nudita 
podporo Egiptu, Tuniziji, Turčiji in 
Libanonu, zlasti s preučitvijo možnosti za 
vzpostavitev humanitarnega koridorja, in
nemudoma obnovita pogajanja o skupnem 
programu EU za ponovno naselitev.

7. poziva Komisijo in Svet, naj nemudoma
sprostita pogajanja o skupnem programu 
EU za ponovno naselitev;

Or. en
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Predlog spremembe 63
Salvatore Iacolino

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in Svet, naj začneta 
nemudoma reševati begunsko krizo, tako 
da opravita preiskavo v zvezi z brodolomi 
čolnov z begunci, posredujeta 
Evropskemu parlamentu natančno 
poročilo o operaciji Frontex Hermes, 
obsodita sporazum, ki je bil sklenjen med 
italijanskimi oblastmi in prehodnim 
nacionalnim svetom Libije, nudita
podporo Egiptu, Tuniziji, Turčiji in 
Libanonu, zlasti s preučitvijo možnosti za 
vzpostavitev humanitarnega koridorja, in 
nemudoma obnovita pogajanja o skupnem 
programu EU za ponovno naselitev.

7. poziva Komisijo in Svet, naj začneta 
nemudoma reševati begunsko krizo, tako 
da nudita podporo Egiptu, Tuniziji, Turčiji 
in Libanonu, zlasti s preučitvijo možnosti 
za vzpostavitev humanitarnega koridorja, 
in nemudoma obnovita pogajanja o 
skupnem programu EU za ponovno 
naselitev.

Or. it

Predlog spremembe 64
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in Svet, naj začneta 
nemudoma reševati begunsko krizo, tako 
da opravita preiskavo v zvezi z brodolomi 
čolnov z begunci, posredujeta 
Evropskemu parlamentu natančno 
poročilo o operaciji Frontex Hermes, 
obsodita sporazum, ki je bil sklenjen med 
italijanskimi oblastmi in prehodnim 
nacionalnim svetom Libije, nudita 
podporo Egiptu, Tuniziji, Turčiji in 
Libanonu, zlasti s preučitvijo možnosti za 
vzpostavitev humanitarnega koridorja, in 
nemudoma obnovita pogajanja o skupnem 

7. poziva Komisijo in Svet, naj začneta 
nemudoma reševati begunsko krizo, tako 
da opravita preiskavo v zvezi z brodolomi 
čolnov z begunci, nudita podporo Egiptu, 
Tuniziji, Turčiji in Libanonu, zlasti 
preučita možnosti za vzpostavitev 
humanitarnega koridorja in nemudoma 
obnovita pogajanja o skupnem programu 
EU za ponovno naselitev.
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programu EU za ponovno naselitev.

Or. fr

Predlog spremembe 65
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in Svet, naj začneta 
nemudoma reševati begunsko krizo, tako 
da opravita preiskavo v zvezi z brodolomi
čolnov z begunci, posredujeta Evropskemu 
parlamentu natančno poročilo o operaciji 
Frontex Hermes, obsodita sporazum, ki je 
bil sklenjen med italijanskimi oblastmi in 
prehodnim nacionalnim svetom Libije, 
nudita podporo Egiptu, Tuniziji, Turčiji in 
Libanonu, zlasti s preučitvijo možnosti za 
vzpostavitev humanitarnega koridorja, in 
nemudoma obnovita pogajanja o 
skupnem programu EU za ponovno 
naselitev.

7. poziva Komisijo in Svet, naj začneta 
nemudoma reševati begunsko krizo, tako 
da sistematično preprečujeta nezakonito 
priseljevanje, kar bi odpravilo možnost 
brodolomov čolnov z begunci, 
onemogočeno pa bi bilo tudi človeka 
nevredno in življenjsko nevarno 
tihotapljenje ljudi, naj poleg tega 
posredujeta Evropskemu parlamentu 
natančno poročilo o operaciji Frontex 
Hermes, sporazum, ki je bil sklenjen med 
italijanskimi oblastmi in prehodnim 
nacionalnim svetom Libije, pa 
obravnavata kot možen model tudi za 
druga tovrstna evropska prizadevanja, 
nudita podporo Egiptu, Tuniziji, Turčiji in 
Libanonu pri učinkovitem mejnem 
nadzoru, zlasti s preučitvijo možnosti za 
vzpostavitev humanitarnega koridorja.

Or. de

Predlog spremembe 66
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat, Cornelia 
Ernst

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in Svet, naj začneta 
nemudoma reševati begunsko krizo, tako 

7. poziva Komisijo in Svet, naj začneta 
nemudoma reševati begunsko krizo, tako 
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da opravita preiskavo v zvezi z brodolomi 
čolnov z begunci, posredujeta Evropskemu 
parlamentu natančno poročilo o operaciji 
Frontex Hermes, obsodita sporazum, ki je 
bil sklenjen med italijanskimi oblastmi in 
prehodnim nacionalnim svetom Libije, 
nudita podporo Egiptu, Tuniziji, Turčiji in 
Libanonu, zlasti s preučitvijo možnosti za 
vzpostavitev humanitarnega koridorja, in 
nemudoma obnovita pogajanja o skupnem 
programu EU za ponovno naselitev.

da opravita preiskavo v zvezi z brodolomi 
čolnov z begunci in domnevnimi primeri 
opustitve pomoči na morju ter težavami z 
izkrcanjem brodolomcev, ki so naleteli na 
ladje Nata, pa o praktično sistematičnem 
vračanju teh oseb proti Tuniziji, 
sodelujeta naj s komisarjem za človekove 
pravice in parlamentarno skupščino Sveta 
Evrope, posredujeta Evropskemu 
parlamentu natančno poročilo o operaciji 
Frontex Hermes, obsodita sporazum, ki je 
bil sklenjen med italijanskimi oblastmi in 
prehodnim nacionalnim svetom Libije, od 
italijanske vlade zahtevata besedilo 
sklenjenega sporazuma s tunizijsko vlado, 
nudita podporo prizadetim državam, zlasti 
Egiptu in Tuniziji, zlasti s preučitvijo 
možnosti za vzpostavitev humanitarnega 
koridorja, in nemudoma obnovita 
pogajanja o skupnem programu EU za 
ponovno naselitev.

Or. fr

Predlog spremembe 67
Cecilia Wikström

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in Svet, naj začneta 
nemudoma reševati begunsko krizo, tako 
da opravita preiskavo v zvezi z brodolomi 
čolnov z begunci, posredujeta Evropskemu 
parlamentu natančno poročilo o operaciji 
Frontex Hermes, obsodita sporazum, ki je 
bil sklenjen med italijanskimi oblastmi in 
prehodnim nacionalnim svetom Libije,
nudita podporo Egiptu, Tuniziji, Turčiji in 
Libanonu, zlasti s preučitvijo možnosti za 
vzpostavitev humanitarnega koridorja, in 
nemudoma obnovita pogajanja o skupnem 
programu EU za ponovno naselitev.

7. poziva Komisijo in Svet, naj začneta 
nemudoma reševati begunsko krizo, tako 
da opravita preiskavo v zvezi z brodolomi 
čolnov z begunci, posredujeta Evropskemu 
parlamentu natančno poročilo o operaciji 
Frontex Hermes, obsodita sporazum, ki je 
bil sklenjen med italijanskimi oblastmi in 
prehodnim nacionalnim svetom Libije, 
zlasti s preučitvijo možnosti za 
vzpostavitev humanitarnega koridorja, in 
nemudoma obnovita pogajanja o skupnem 
programu EU za ponovno naselitev.
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Or. en

Predlog spremembe 68
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in Svet, naj začneta 
nemudoma reševati begunsko krizo, tako 
da opravita preiskavo v zvezi z brodolomi 
čolnov z begunci, posredujeta Evropskemu 
parlamentu natančno poročilo o operaciji 
Frontex Hermes, obsodita sporazum, ki je 
bil sklenjen med italijanskimi oblastmi in
prehodnim nacionalnim svetom Libije, 
nudita podporo Egiptu, Tuniziji, Turčiji in 
Libanonu, zlasti s preučitvijo možnosti za 
vzpostavitev humanitarnega koridorja, in 
nemudoma obnovita pogajanja o skupnem 
programu EU za ponovno naselitev.

7. poziva Komisijo in Svet, naj v 
sodelovanju z visokim komisariatom 
Združenih narodov za begunce začneta 
nemudoma reševati begunsko krizo, tako 
da opravita preiskavo v zvezi z brodolomi 
čolnov z begunci, posredujeta Evropskemu 
parlamentu natančno poročilo o operaciji 
Frontex Hermes, obsodita sporazum, ki je 
bil sklenjen med italijanskimi oblastmi in 
prehodnim nacionalnim svetom Libije, 
nudita podporo Egiptu, Tuniziji in 
Libanonu, zlasti s preučitvijo možnosti za 
vzpostavitev humanitarnega koridorja, in 
nemudoma obnovita pogajanja o skupnem 
programu EU za ponovno naselitev.

Or. el

Predlog spremembe 69
Hélène Flautre
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in Svet, naj začneta 
nemudoma reševati begunsko krizo, tako 
da opravita preiskavo v zvezi z brodolomi 
čolnov z begunci, posredujeta Evropskemu 
parlamentu natančno poročilo o operaciji 
Frontex Hermes, obsodita sporazum, ki je 
bil sklenjen med italijanskimi oblastmi in 
prehodnim nacionalnim svetom Libije, 

7. poziva Komisijo in Svet, naj začneta 
nemudoma reševati begunsko krizo, tako 
da opravita preiskavo v zvezi z brodolomi 
čolnov z begunci, posredujeta Evropskemu 
parlamentu natančno poročilo o operaciji 
Frontex Hermes, obsodita sporazum, ki je 
bil sklenjen med italijanskimi oblastmi in 
prehodnim nacionalnim svetom Libije, 
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nudita podporo Egiptu, Tuniziji, Turčiji in 
Libanonu, zlasti s preučitvijo možnosti za 
vzpostavitev humanitarnega koridorja, in 
nemudoma obnovita pogajanja o skupnem 
programu EU za ponovno naselitev.

nudita podporo Libiji, Egiptu, Tuniziji, 
Turčiji in Libanonu, zlasti s preučitvijo 
možnosti za vzpostavitev humanitarnega 
koridorja, in nemudoma obnovita 
pogajanja o skupnem programu EU za 
ponovno naselitev.

Or. fr

Predlog spremembe 70
Hélène Flautre
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva države članice, naj v 
sodelovanju z UNHCR ponovno naselijo 
begunce, ki so zbežali iz Libije in ne 
morejo nikamor iz taborišč na tunizijski 
in egiptovski meji, njihova vrnitev v Libijo 
pa bi lahko ogrozila njihova življenja, če 
upoštevamo nasilje, katerega žrtve so 
prebivalci iz podsaharskega dela celine, 
saj zanje velja, da so progadafijevi 
plačanci;

Or. fr

Predlog spremembe 71
Timothy Kirkhope
v imenu skupine ECR

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 a. poziva Komisijo in Svet, da zaradi 
preprečevanja in obravnave trpljenja 
beguncev in nezakonitih priseljencev 
nudita pomoč sosednjim državam, pa tudi 
hitro nadaljujeta z delom na zakonodajnih 
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zadevah, kot so revizija pooblastil 
FROTEXA, schengenski ocenjevalni 
mehanizem, sporazumi o ponovnem 
sprejemu, EURODAC in minimalni 
standardi za sprejem prosilcev za azil, ali z 
njihovim izvajanjem;

Or. en

Predlog spremembe 72
Carmen Romero López

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo in Svet, naj skupaj s 
Parlamentom sprožita globok razmislek o 
upravljanju zunanjih meja, ki se mora 
prilagoditi zlasti novim razmeram, ki 
vladajo na južnih obalah Sredozemlja, in 
prinesti ustrezen strukturiran odgovor, ki 
bo ustrezal človekoljubnim potrebam in 
demokratičnim pričakovanjem teh držav; 
meni, da to zahteva prerazporeditev 
funkcije evropskih agencij, pristojnih na 
tem področju, zlasti agencije Frontex;

Or. es


