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6.4.2016 A8-0066/9 

Pakeitimas 9 

 Judith Sargentini  

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją 

2015/2095(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

39 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 39a. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal 

dabartinę sistemą asmenys, kuriems 

suteikta tarptautinė apsauga, yra „įstrigę“ 

toje valstybėje narėje, kurioje jiems buvo 

suteiktas prieglobstis, neatsižvelgiant į 

galimus darbo pasiūlymus arba studijų 

galimybes kitoje valstybėje narėje; todėl 

ragina visas valstybes nares tarpusavyje 

pripažinti teigiamus sprendimus dėl 

prieglobsčio ir visiems asmenims, kuriems 

suteikta tarptautinė apsauga, suteikti teisę 

vienus metus po apsaugos suteikimo 

laisvai judėti ES, taikant tokias pat 

sąlygas ir apribojimus, kokie nustatyti ES 

piliečiams; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/10 

Pakeitimas 10 

 Judith Sargentini  

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją 

2015/2095(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

39 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 39b. ragina atitinkamai iš dalies pakeisti 

Tarybos direktyvą 2003/109/EB dėl 

trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra 

ilgalaikiai gyventojai, statuso, siekiant 

nuo penkerių iki vienų metų sutrumpinti 

laikotarpį, kurį asmenys, kuriems suteikta 

tarptautinė apsauga, prieš pradėdami 

naudotis teise laisvai judėti, turi praleisti 

jiems tarptautinę apsaugą suteikusioje 

valstybėje narėje; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/11 

Pakeitimas 11 

 Judith Sargentini  

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją 

2015/2095(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

48 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 48a. pabrėžia, kad skubiai reikia sudaryti 

palankesnes sąlygas šeimos susijungimui, 

ir ragina Komisiją užtikrinti, kad visi 

nacionalinės teisės pakeitimai visiškai 

atitiktų Direktyvą 2003/86/EB dėl teisės į 

šeimos susijungimą ir teisę į šeimos 

gyvenimą, kaip įtvirtinta Europos 

žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnyje; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/12 

Pakeitimas 12 

 Judith Sargentini  

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją 

2015/2095(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

58 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 58a. atkreipia dėmesį į nerimą keliantį 

didelį grąžintinų asmenų, kurių 

neįmanoma grąžinti, t. y. neteisėtų 

migrantų, kurių grąžinimo procedūra 

vykdoma, jų neįmanoma grąžinti dėl 

įvairių priežasčių ir jų padėtis yra 

neapibrėžta, skaičių; ragina valstybes 

nares įteisinti šių grąžintinų asmenų, 

kurių neįmanoma grąžinti, padėtį; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/13 

Pakeitimas 13 

 Judith Sargentini  

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją 

2015/2095(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

64 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 64a. yra susirūpinęs dėl bendro saugių 

kilmės šalių ES sąrašo galimo poveikio 

taikant paspartintas procedūras ir tokių 

procedūrų poveikio atitinkamų asmenų 

teisėms; reiškia susirūpinimą dėl 

Komisijos pasiūlyto sąrašo politinio 

pobūdžio, primena, kad kai kurios Vakarų 

Balkanų šalys yra nesaugios mažumų 

grupėms, ir yra labai susirūpinęs dėl to, 

kad Turkija įtraukta į sąrašą; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/14 

Pakeitimas 14 

 Judith Sargentini  

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją 

2015/2095(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

90 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 90a. apgailestauja, kad Direktyvos dėl 

vežėjams taikomų sankcijų (Tarybos 

direktyva 2001/51/EB) 4 straipsnyje 

valstybėms narėms paliekama didelė 

veiksmų laisvė, susijusi su įsipareigojimu 

skirti vežėjams baudas tais atvejais, kai 

asmuo prašo tarptautinės apsaugos; 

ragina valstybes nares griežčiau taikyti 

šios direktyvos 4 straipsnio 2 dalį ir 

prieglobsčio atvejais įprastai nereikalauti 

sumokėti baudos; prašo Komisijos 

apsvarstyti galimybę peržiūrėti Tarybos 

direktyvą 2001/51/EB; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/15 

Pakeitimas 15 

 Judith Sargentini  

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją 

2015/2095(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

97 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 97a. apgailestauja, kad 2016 m. kovo 18 d. 

pasiektame ES ir Turkijos susitarime 

nenumatyta demokratinė kontrolė; yra 

labai susirūpinęs dėl sunkių žmogaus 

teisių ir tarptautinės teisės pažeidimų 

rizikos, kurie gali būti daromi remiantis 

susitarimu, susiejant perkėlimą su 

grąžinimu ir nesilaikant negrąžinimo 

principo grąžinant visus prieglobsčio 

prašytojus ir neteisėtus migrantus, 

atvykstančius į Graikiją, nesant 

sistemingo individualaus pažeidžiamumo 

ir apsaugos poreikių vertinimo; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/16 

Pakeitimas 16 

 Judith Sargentini  

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją 

2015/2095(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

122 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 122a. ragina Komisiją ir valstybes nares 

sukurti nuolatinius darbo jėgos 

migracijos kanalus ir skatinti migrantus 

naudotis šiais kanalais, nes jie padės 

tenkinti ekonominius ir socialinius 

Europos poreikius; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/17 

Pakeitimas 17 

 Judith Sargentini  

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją 

2015/2095(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

122 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 122b. ragina Komisiją pasiūlyti naujas 

Sezoninių darbuotojų direktyva 

grindžiamas iniciatyvas, kurios padėtų 

pritraukti žemos kvalifikacijos 

darbuotojus į ES, siekiant nustatyti 

aiškesnes ir paprastesnes leidimo dirbti 

taisykles, kurios turėtų padėti sumažinti 

žemos kvalifikacijos darbo vietose 

neteisėtai dirbančių žmonių skaičių; 

Or. en 

 

 


