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13.10.2015 A8-0289/1 

Pozměňovací návrh  1 

Ernest Maragall 

za skupinu Verts/ALE 

Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Návrh opravného rozpočtu č. 7 k souhrnnému rozpočtu na rok 2015: Řešení uprchlické krize: 

okamžitá rozpočtová opatření v rámci evropského programu pro migraci 

12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ga. vzhledem ke zjevné nutnosti 

bezodkladně přezkoumat VFR s cílem 

zajistit jeho větší flexibilitu a navýšení 

rozpočtu EU;  

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/2 

Pozměňovací návrh  2 

Ernest Maragall 

za skupinu Verts/ALE 

Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Návrh opravného rozpočtu č. 7 k souhrnnému rozpočtu na rok 2015: Řešení uprchlické krize: 

okamžitá rozpočtová opatření v rámci evropského programu pro migraci 

12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. domnívá se, že úřad EASO by měl 

mít více zaměstnanců, než kolik Komise 

navrhuje, jelikož je pověřen tím, aby hrál 

klíčovou roli při zavádění společného 

evropského azylového systému, což obnáší 

mj. pomoc při vyřizování žádostí o azyl a 

při přemisťování uprchlíků; 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/3 

Pozměňovací návrh  3 

Ernest Maragall 

za skupinu Verts/ALE 

Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Návrh opravného rozpočtu č. 7 k souhrnnému rozpočtu na rok 2015: Řešení uprchlické krize: 

okamžitá rozpočtová opatření v rámci evropského programu pro migraci 

12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 11 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11b. žádá Komisi, aby vysvětlila, jaký 

charakter mají přesně mise styčných 

důstojníků agentury FRONTEX ve třetích 

zemích; 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/4 

Pozměňovací návrh  4 

Ernest Maragall 

za skupinu Verts/ALE 

Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Návrh opravného rozpočtu č. 7 k souhrnnému rozpočtu na rok 2015: Řešení uprchlické krize: 

okamžitá rozpočtová opatření v rámci evropského programu pro migraci 

12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 11 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11c. je znepokojen tím, že stále větší důraz 

na úlohu agentury FRONTEX při 

provádění úkonů urychleného navracení 

migrantů může vést k porušování 

základních práv těchto osob; 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/5 

Pozměňovací návrh  5 

Ernest Maragall 

za skupinu Verts/ALE 

Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Návrh opravného rozpočtu č. 7 k souhrnnému rozpočtu na rok 2015: Řešení uprchlické krize: 

okamžitá rozpočtová opatření v rámci evropského programu pro migraci 

12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 11 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11d. je znepokojen tím, že EUROPOLU 

byla svěřena nová úloha odstraňovat 

internetový obsah, který na internet 

umisťují převaděči, jelikož tato práce by 

byla neúčinná a zároveň by dávala 

možnost k namátkové cenzuře; 

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/6 

Pozměňovací návrh  6 

Ernest Maragall 

za skupinu Verts/ALE 

Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Návrh opravného rozpočtu č. 7 k souhrnnému rozpočtu na rok 2015: Řešení uprchlické krize: 

okamžitá rozpočtová opatření v rámci evropského programu pro migraci 

12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 11 e (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11e. naléhavě vyzývá Komisi, aby začala 

připravovat přezkum a revizi příslušných 

právních ustanovení, zejména ustanovení 

týkajících se fondu AMIF, i víceletého 

finančního rámce na období 2014–2020. 

Or. en 

 

 


