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6. 4. 2016 A8-0066/9 

Pozměňovací návrh  9 

Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situace ve Středomoří a potřeba uceleného přístupu EU k migraci 

2015/2095(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 39 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 39a. upozorňuje na to, že podle 

stávajícího systému jsou osoby, jimž byla 

přiznána mezinárodní ochrana, 

„uvězněny“ v členském státě, v němž jim 

byl udělen azyl, bez ohledu na případné 

nabídky zaměstnání nebo vyhlídky na 

studium v jiném členském státě; vyzývá 

proto k vzájemnému uznávání kladných 

rozhodnutí o udělení azylu všemi 

členskými státy a k udělování práva na 

volný pohyb uvnitř EU všem osobám, jimž 

byla přiznána mezinárodní ochrana, po 

dobu jednoho roku od udělení ochrany za 

stejných podmínek a omezení, jako jsou 

podmínky a omezení vztahující se na 

občany EU; 

Or. en 
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6. 4. 2016 A8-0066/10 

Pozměňovací návrh  10 

Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situace ve Středomoří a potřeba uceleného přístupu EU k migraci 

2015/2095(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 39 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 39b. vyzývá k odpovídající změně 

směrnice Rady 2003/109/ES o právním 

postavení státních příslušníků třetích 

zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími 

rezidenty, s cílem zkrátit z pěti let na jeden 

rok dobu, kterou musí osoba požívající 

mezinárodní ochrany strávit v členském 

státě, jenž tuto mezinárodní ochranu 

udělil, do okamžiku, než může využívat 

svobody pohybu; 

Or. en 
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6. 4. 2016 A8-0066/11 

Pozměňovací návrh  11 

Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situace ve Středomoří a potřeba uceleného přístupu EU k migraci 

2015/2095(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 48 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 48a. zdůrazňuje naléhavou potřebu 

usnadnit slučování rodin a vyzývá Komisi, 

aby zajistila, aby veškeré změny ve 

vnitrostátních předpisech byly plně v 

souladu se směrnicí 2003/86/ES o právu 

na sloučení rodiny a s právem na rodinný 

život zakotveným v článku 8 Evropské 

úmluvy o lidských právech; 

Or. en 
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6. 4. 2016 A8-0066/12 

Pozměňovací návrh  12 

Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situace ve Středomoří a potřeba uceleného přístupu EU k migraci 

2015/2095(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 58 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 58a. upozorňuje na znepokojivě vysoký 

počet navracených osob, které nelze 

vyhostit, tj. nelegálních migrantů, u nichž 

bylo zahájeno řízení o navrácení a kteří z 

nejrůznějších důvodů nemohou být 

navráceni, a dostávají se tak do situace 

právního vakua; vyzývá členské státy, aby 

zlegalizovaly situaci těchto navracených 

osob, jež nelze vyhostit; 

Or. en 
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6. 4. 2016 A8-0066/13 

Pozměňovací návrh  13 

Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situace ve Středomoří a potřeba uceleného přístupu EU k migraci 

2015/2095(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 64 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 64a. je znepokojen možnými dopady 

seznamu bezpečných zemí původu 

společného pro celou EU ve smyslu 

používání zrychlených řízení a dopadem 

takových řízení na práva dotčených 

jednotlivců; obává se politické povahy 

seznamu navrhovaného Komisí, přičemž 

připomíná, že některé země západního 

Balkánu jsou nebezpečné pro menšinové 

skupiny, a vyjadřuje značné obavy ze 

zařazení Turecka na tento seznam; 

Or. en 
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6. 4. 2016 A8-0066/14 

Pozměňovací návrh  14 

Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situace ve Středomoří a potřeba uceleného přístupu EU k migraci 

2015/2095(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 90 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 90a. vyjadřuje politování nad širokým 

prostorem pro uvážení, který je ponechán 

členským státům v článku 4 směrnice o 

sankcích pro dopravce (směrnice Rady 

2001/51/ES), pokud jde o povinnost uložit 

pokutu dopravcům v případě, kdy osoba 

žádá o mezinárodní ochranu; vyzývá 

členské státy, aby uplatňovaly čl. 4 odst. 2 

této směrnice přísněji a systematicky 

upouštěly od pokut v případech žádostí o 

azyl; žádá Komisi, aby zvážila revizi 

směrnice Rady 2001/51/ES; 

Or. en 
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6. 4. 2016 A8-0066/15 

Pozměňovací návrh  15 

Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situace ve Středomoří a potřeba uceleného přístupu EU k migraci 

2015/2095(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 97 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 97a. vyslovuje politování nad nedostatkem 

demokratické kontroly v případě dohody 

mezi EU a Tureckem, která byla uzavřena 

dne 18. března 2016; vyjadřuje značné 

obavy z nebezpečí závažného porušování 

lidských práv a mezinárodních právních 

předpisů, jež vyplývá z ujednání, že 

přesídlení bude podmíněno návratem a že 

bude ignorována zásada nenavracení, 

jelikož všichni žadatelé o azyl a nelegální 

migranti přicházející do Řecka budou 

vráceni, aniž by došlo k individuálnímu 

posuzování jejich zranitelnosti a potřeb 

ochrany; 

Or. en 
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6. 4. 2016 A8-0066/16 

Pozměňovací návrh  16 

Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situace ve Středomoří a potřeba uceleného přístupu EU k migraci 

2015/2095(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 122 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 122a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

vytvořily zákonné cesty pro pracovní 

migraci a nabídly pobídky migrantům k 

využívání těchto cest, protože takové cesty 

budou odpovídat ekonomickým a 

sociálním potřebám Evropy; 

Or. en 
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6. 4. 2016 A8-0066/17 

Pozměňovací návrh  17 

Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situace ve Středomoří a potřeba uceleného přístupu EU k migraci 

2015/2095(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 122 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 122b. vyzývá Komisi, aby navrhla nové 

iniciativy k přilákání méně 

kvalifikovaných pracovníků do EU a 

navázala při tom na směrnici o sezónních 

pracovnících s cílem zajistit jasnější a 

jednodušší pravidla přijímání, která by 

měla vést k tomu, že v zaměstnáních 

vyžadujících nízkou kvalifikaci bude 

pracovat méně osob nelegálně; 

Or. en 

 

 


