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Изменение  1 

Лоренцо  Фонтана, Харалд Вилимски, Марин Льо Пен, Джанис Аткинсън, Вики 

Мейер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0066/2016 

Роберта Мецола, Кашету Киенге 

Положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към 

миграцията 

2015/2095(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3a. отбелязва в това отношение, че 

възприетата от Австралия политика 

бележи все повече успехи при 

намаляването на незаконната 

имиграция към тази държава; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/2 

Изменение  2 

Лоренцо  Фонтана, Харалд Вилимски, Марин Льо Пен, Джанис Аткинсън, Вики 

Мейер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0066/2016 

Роберта Мецола, Кашету Киенге 

Положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към 

миграцията 

2015/2095(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. счита, че наличието на постоянни, 

солидни и ефективни ответни мерки 
на Съюза в рамките на операциите по 

търсене и спасяване по море е от 

съществено значение за 

предотвратяването на ескалацията 

на смъртните случаи сред 

мигрантите, които се опитват да 

пресекат Средиземно море; 

4. счита, че политиката на 

отворените граници на Европейския 

съюз е стимул и насърчение за все 

повече мигранти да се опитват да 

пресекат Средиземно море; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/3 

Изменение  3 

Лоренцо  Фонтана, Харалд Вилимски, Марин Льо Пен, Джанис Аткинсън, Вики 

Мейер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0066/2016 

Роберта Мецола, Кашету Киенге 

Положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към 

миграцията 

2015/2095(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. припомня, че процесът на 

преместване, т.е. прехвърлянето на 

кандидат за международна закрила 

или на лице, което се ползва от 

международна закрила, от една 

държава членка в друга, е 

практически пример за солидарност в 

рамките на Съюза; припомня освен 

това, че от 2009 г. насам 

Парламентът призовава за 

задължителен механизъм за 

разпределяне на лицата, търсещи 

убежище, между всички държави 

членки; 

13. припомня, че през 2015 г. над 

милион мигранти са прекосили 

границите, за да навлязат в Европа; 

отбелязва със загриженост, че още 

много мигранти ще продължават да 

пристигат в Европа през 2016 г.; 

следователно насърчава държавите 

членки да затворят собствените си 

граници; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/4 

Изменение  4 

Лоренцо  Фонтана, Харалд Вилимски, Марин Льо Пен, Джанис Аткинсън, Вики 

Мейер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0066/2016 

Роберта Мецола, Кашету Киенге 

Положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към 

миграцията 

2015/2095(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 63 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 63a. припомня, че от създаването на 

Шенгенското пространство насам 

ЕС е пространство без граници; 

подчертава, че потребността на 

държавите членки понастоящем е да 

се върнат към защитата на 

националните граници от 

суверенните национални държави; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/5 

Изменение  5 

Лоренцо  Фонтана, Харалд Вилимски, Марин Льо Пен, Джанис Аткинсън, Вики 

Мейер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0066/2016 

Роберта Мецола, Кашету Киенге 

Положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към 

миграцията 

2015/2095(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 64 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 64a. подчертава, че премахването на 

вътрешните граници е един от 

ключовите елементи, допринесли за 

масивния, неконтролиран 

миграционен поток, включително за 

свободното преминаване на 

терористи от ИДИЛ в Европа; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/6 

Изменение  6 

Лоренцо  Фонтана, Харалд Вилимски, Марин Льо Пен, Джанис Аткинсън, Вики 

Мейер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0066/2016 

Роберта Мецола, Кашету Киенге 

Положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към 

миграцията 

2015/2095(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 75 

 

Предложение за резолюция Изменение 

75. приема, че Съюзът трябва да 

засили защитата на външните 

граници и да доразвие общата 

европейска система за убежище, 

както и че са необходими мерки за 

увеличаване на капацитета на 

Шенгенското пространство за 

справяне с новите 

предизвикателства, пред които е 

изправена Европа, и да се запазят 

основните принципи на сигурността 
и свободното движение на хора; 

75. отбелязва, че държава членка 

може с пълно основание да счита 

неразрешеното влизане и пребиваване 

на нейна територия за незаконно 

действие и че то може да бъде  

разглеждано и наказвано като 

престъпление; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/7 

Изменение  7 

Лоренцо  Фонтана, Харалд Вилимски, Марин Льо Пен, Джанис Аткинсън, Вики 

Мейер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0066/2016 

Роберта Мецола, Кашету Киенге 

Положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към 

миграцията 

2015/2095(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 89 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 89a. призовава Европейския съвет 

незабавно да прекрати всякакви 

преговори с Турция и да отмени 

споразумението между ЕС и Турция; 

призовава за пълно възстановяване на 

националния суверенитет; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/8 

Изменение  8 

Лоренцо  Фонтана, Харалд Вилимски, Марин Льо Пен, Джанис Аткинсън 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0066/2016 

Роберта Мецола, Кашету Киенге 

Положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към 

миграцията 

2015/2095(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 104 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 104a. отбелязва, че политиката на 

масова миграция, прилагана от ЕС, 

никога не е решение на демографските 

предизвикателства; 

Or. en 

 

 


