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6.4.2016 A8-0066/9 

Изменение  9 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 39 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 39a. посочва, че при настоящата 

система лицата, на които е 

предоставена международна закрила, 

са „хванати в капан“ в държавата 

членка, в която им е предоставено 

убежище, независимо от евентуални 

предложения за работа или 

възможности за обучение в друга 

държава членка; призовава 

следователно за взаимно признаване 

на положителните решения за 

предоставяне на убежище от всички 

държави членки и за предоставяне на 

правото на свободно движение в 

рамките на ЕС на всички лица, на 

които е предоставена международна 

закрила, една година след 

предоставянето ѝ, при същите 

условия и ограничения като 

гражданите на ЕС; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/10 

Изменение  10 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 39 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 39б. призовава Директива 2003/109/ЕО 

на Съвета относно статута на 

дългосрочно пребиваващи граждани 

от трети страни да бъде съответно 

изменена, за да се намали от пет на 

една година периодът от време, който 

лице, получило международна 

закрила, трябва да прекара в 

държавата членка, която я е 

предоставила, преди да се възползва 

от свободата на движение; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/11 

Изменение  11 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 48 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 48a. изтъква неотложната 

необходимост от улесняване на 

събирането на семейството и 

призовава Комисията да гарантира, 

че всички промени в националното 

законодателство са в пълно 

съответствие с Директива 

2003/86/ЕО относно правото на 

събиране на семейството и с правото 

на семеен живот, залегнало в член 8 

от Европейската конвенция за 

правата на човека; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/12 

Изменение  12 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 58 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 58a. обръща внимание на тревожно 

високия брой лица, които подлежат 

на връщане, но не могат да бъдат 

върнати, т.е. на незаконни мигранти, 

по отношение на които е започната 

процедура за връщането им, но които 

не могат да бъдат върнати поради 

различни причини и които в крайна 

сметка се оказват в положение на 

правен вакуум; призовава държавите 

членки да уредят положението на 

тези подлежащи на връщане лица, 

които не могат да бъдат върнати; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/13 

Изменение  13 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

 

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. изразява безпокойство относно 

евентуалните последици от общия 

списък на ЕС на сигурните държави 

на произход по отношение на 

използването на ускорени процедури и 

влиянието на такива процедури върху 

правата на съответните лица; 

изразява загриженост във връзка с 

политическия характер на списъка, 

предложен от Комисията, като 

припомня, че някои държави от 

Западните Балкани не са безопасни за 

малцинствените групи, и изразява 

сериозна загриженост по отношение 

на включването на Турция в списъка; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/14 

Изменение  14 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 90 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 90a. изразява съжаление във връзка с 

широкото право на преценка, 

предоставено на държавите членки в 

член 4 от Директивата за санкции на 

превозвачите Директива 

№ 2001/51/ЕО на Съвета), по 

отношение на задължението на 

добросъвестните превозвачи в 

случаите, когато дадено лице иска 

международна закрила; призовава 

държавите членки да прилагат по-

строго член 4, параграф 2 от 

директивата и систематично да 

премахнат глобите в случаи, свързани 

с убежището; призовава Комисията 

да обмисли преразглеждане на 

Директива № 2001/51/ЕО на Съвета; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/15 

Изменение  15 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 97 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 97a. изразява съжаление относно 

липсата на демократичен контрол 

върху споразумението между ЕС и 

Турция, постигнато на 18 март 

2016 г.; изразява сериозни опасения от 

риска от тежки нарушения на 

правата на човека и международното 

право, произтичащ от 

споразумението презаселването да се 

обвърже с условие за връщане и да не 

се спазва принципа за забрана за 

връщане, като се връщат всички лица, 

търсещи убежище, и незаконни 

мигранти, пристигащи в Гърция, без 

систематична индивидуална оценка 

на уязвимостта и нуждите от 

закрила; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/16 

Изменение  16 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 122 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 122a. призовава Комисията и 

държавите членки да създадат 

законни канали за трудова миграция и 

да предложат стимули на 

мигрантите да използват тези 

канали, тъй като това действие би 

отговорило на икономическите и 

социалните потребности на Европа; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/17 

Изменение  17 

Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 122 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 122б. призовава Комисията да 

предложи нови инициативи за 

привличане на по-

нискоквалифицирани работници в ЕС, 

като се основава на Директивата за 

сезонните работници, с цел 

предоставяне на по-ясни и опростени 

правила за приемане, които да 

доведат до по-малък брой хора, 

работещи незаконно 

нискоквалифицирана работа; 

Or. en 

 

 


