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Predlog spremembe 1
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju členov 1, 2, 3, 4 in 
18 Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah,

– ob upoštevanju členov 1, 2, 3, 4, 
18, 19 in 47 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah,

Or. en

Predlog spremembe 2
Damien Carême

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju členov 1, 2, 3, 4 
in 18 Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah,

– ob upoštevanju členov 1, 2, 3, 4, 
18, 19 in 47 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah,

Or. fr

Predlog spremembe 3
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju členov 1, 2, 3, 4 in 
18 Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah,

– ob upoštevanju členov 1, 2, 3, 4, 
18, 19 in 47 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah,
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Or. en

Predlog spremembe 4
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju členov 1, 2, 3, 4 in 
18 Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah,

– ob upoštevanju členov 1, 2, 3, 4, 
18, 19 in 47 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah,

Or. en

Predlog spremembe 5
Damien Carême

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju 2., 3., 5. in 8. člena 
Evropske konvencije o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin (EKČP),

– ob upoštevanju 2., 3., 5., 8. in 13. 
člena Evropske konvencije o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
(EKČP),

Or. fr

Predlog spremembe 6
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju 2., 3., 5. in 8. člena 
Evropske konvencije o varstvu človekovih 

– ob upoštevanju 2., 3., 5., 8. in 13. 
člena Evropske konvencije o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
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pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), (EKČP),

Or. en

Predlog spremembe 7
Pietro Bartolo, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Sylvie Guillaume, Tudor 
Ciuhodaru, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Javier Moreno Sánchez, Franco 
Roberti

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju 2., 3., 5. in 8. člena 
Evropske konvencije o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin (EKČP),

– ob upoštevanju 2., 3., 5., 8. in 13. 
člena Evropske konvencije o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
(EKČP),

Or. en

Predlog spremembe 8
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju 2., 3., 5. in 8. člena 
Evropske konvencije o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin (EKČP),

– ob upoštevanju 2., 3., 5., 8. in 13. 
člena Evropske konvencije o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
(EKČP),

Or. en

Predlog spremembe 9
Damien Carême
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju globalnega 
dogovora OZN o beguncih,

Or. fr

Predlog spremembe 10
Pietro Bartolo, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, 
Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, 
Tudor Ciuhodaru, Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek, Giuliano Pisapia, Bettina Vollath, Franco Roberti

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice v zvezi z 
Uredbo (EU) št. 604/2013, zlasti Sharifi 
proti Avstriji z dne 5. decembra 2013 
(sodba senata), Mohammadi proti Avstriji 
z dne 3. julija 2014 (sodba senata), Sharifi 
in drugi proti Italiji in Grčiji z dne 
21. oktobra 2014 (sodba senata) ter 
Tarakhel proti Švici z dne 
4. novembra 2014 (sodba velikega senata),

– ob upoštevanju sodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice v zvezi z 
Uredbo (EU) št. 604/2013, zlasti Sharifi 
proti Avstriji z dne 5. decembra 2013 
(sodba senata), Mohammadi proti Avstriji 
z dne 3. julija 2014 (sodba senata), Sharifi 
in drugi proti Italiji in Grčiji z dne 
21. oktobra 2014 (sodba senata) ter 
Tarakhel proti Švici z dne 
4. novembra 2014 (sodba velikega senata), 
in sodbe Evropskega sodišča za človekove 
pravice z dne 21. novembra 2011 v zvezi z 
Uredbo (ES) št. 343/2003 z dne 
18. februarja 2003 (Dublin II), M. S. S. 
proti Belgiji in Grčiji, vloga št. 30696/09,

Or. en

Predlog spremembe 11
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice v zvezi z 
Uredbo (EU) št. 604/2013, zlasti Sharifi 
proti Avstriji z dne 5. decembra 2013 
(sodba senata), Mohammadi proti Avstriji 
z dne 3. julija 2014 (sodba senata), Sharifi 
in drugi proti Italiji in Grčiji z dne 
21. oktobra 2014 (sodba senata) ter 
Tarakhel proti Švici z dne 4. novembra 
2014 (sodba velikega senata),

– ob upoštevanju sodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice v zvezi z 
Uredbo (EU) št. 604/2013, zlasti Sharifi 
proti Avstriji z dne 5. decembra 2013 
(sodba senata), Mohammadi proti Avstriji 
z dne 3. julija 2014 (sodba senata), Sharifi 
in drugi proti Italiji in Grčiji z dne 
21. oktobra 2014 (sodba senata) ter 
Tarakhel proti Švici z dne 
4. novembra 2014 (sodba velikega senata), 
in sodbe z dne 21. novembra 2011 v zvezi z 
Uredbo (ES) št. 343/2003, M. S. S. proti 
Belgiji in Grčiji (sodba velikega senata),

Or. en

Predlog spremembe 12
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila 
Evropskega azilnega podpornega urada iz 
junija 2020 o razmerah na področju azila 
v Evropski uniji,

Or. en

Predlog spremembe 13
Pietro Bartolo, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Tudor Ciuhodaru, Caterina Chinnici, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena 
Yoncheva), Raphaël Glucksmann, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Franco Roberti

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 27 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju resolucije 
Evropskega parlamenta z dne 
12. aprila 2016 o razmerah v Sredozemlju 
in potrebi po celostnem pristopu EU k 
migraciji (2015/2095(INI)),

Or. en

Predlog spremembe 14
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Caterina Chinnici, 
Javier Moreno Sánchez, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva 
(Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Franco Roberti

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 27 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sodbe Sodišča 
Evropske unije z dne 2. aprila 2020 v 
združenih zadevah C-715/17, C-718/17 in 
C-719/17, Komisija proti Poljski, 
Madžarski in Češki republiki,

Or. en

Predlog spremembe 15
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju avstralskega 
migracijskega modela,

Or. en

Predlog spremembe 16
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Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Uvodna izjava -A (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-A. ker je izvajanje dublinske uredbe 
tesno povezano z izvajanjem drugih 
dokumentov evropske azilne in 
migracijske politike; ker ti deli zakonodaj 
in politik vplivajo na učinkovitost 
dublinske uredbe in jih je zato treba 
upoštevati pri njeni oceni;

Or. en

Predlog spremembe 17
Fabienne Keller, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Jan-
Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je v obdobju 2015–2016 za azil 
v Evropski uniji zaprosilo 2,5 milijona 
ljudi, kar je štirikrat več kot v obdobju 
2012–2013;

A. ker je za mednarodno zaščito v 
območju EU+ leta 2015 zaprosilo 
1 393 920 prosilcev za azil, leta 2016 pa 
1 292 740, kar je štirikrat več kot leta 2012 
(373 375) in 2013 (464 515); ker se je v 
letih 2018 in 2019 število prošenj za 
mednarodno zaščito v območju EU+ 
ponovno povečalo (665 920 in 738 425); 
ker je leta 2019 prošnjo za mednarodno 
zaščito vložilo približno 
17 700 mladoletnikov brez spremstva; ker 
je bilo od tega 86 % fantov, 90 % pa je 
bilo starih med 14 in 18 let;

Or. en

Predlog spremembe 18
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
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Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je v obdobju 2015–2016 za azil 
v Evropski uniji zaprosilo 2,5 milijona 
ljudi, kar je štirikrat več kot v obdobju 
2012–2013;

A. ker je leta 2015 za mednarodno 
zaščito v območju EU+ zaprosilo 
1 393 920 prosilcev za azil; ker je 
leta 2016 za mednarodno zaščito v 
območju EU+ zaprosilo 
1 292 740 prosilcev za azil; ker je 
leta 2017 za mednarodno zaščito v 
območju EU+ zaprosilo 735 005 prosilcev 
za azil; ker je leta 2018 za mednarodno 
zaščito v območju EU+ zaprosilo 
665 920 prosilcev za azil; ker je leta 2019 
za mednarodno zaščito v območju EU+ 
zaprosilo 738 425 prosilcev za azil;

Or. en

Predlog spremembe 19
Damien Carême

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je v obdobju 2015–2016 za azil 
v Evropski uniji zaprosilo 2,5 milijona 
ljudi, kar je štirikrat več kot v obdobju 
2012–2013;

A. ker je leta 2019 za azil v Evropski 
uniji zaprosilo 676 300 ljudi oziroma 
0,13 % celotnega prebivalstva EU, kar je 
1,2 % več kot leta 2018 in 420 % manj kot 
leta 2015;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Pietro Bartolo, Javier Moreno Sánchez, Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, 
Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, Dietmar 
Köster, Giuliano Pisapia, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, 
Caterina Chinnici, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti
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Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je v obdobju 2015–2016 za azil 
v Evropski uniji zaprosilo 2,5 milijona 
ljudi, kar je štirikrat več kot v obdobju 
2012–2013;

A. ker je bilo leta 2019 v EU vloženih 
714 200 prošenj za azil;

Or. en

Predlog spremembe 21
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je povečanje števila postopkov 
v skladu z dublinsko uredbo v obdobju 
2016–2017 v primerjavi z letom 2014 
jasno povezano s selitvijo migrantov, ki so 
v Evropo prispeli med krizo, v njihove 
namembne države, kar nekaterim 
državam članicam nalaga veliko upravno 
breme; poudarja, da je to posledica ne le 
arhitekture dublinskega sistema, ampak 
zlasti razlik v politiki vključevanja in 
socialni politiki med državami članicami;

Or. pl

Predlog spremembe 22
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je glede na študijo, ki so jo 
objavili strokovnjaki Europola, mogoče 
pričakovati povečanje gibanj migrantov 
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brez urejenega statusa, kar bo ustvarilo še 
dodaten pritisk na zunanje meje EU;

Or. en

Predlog spremembe 23
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je bilo na začetku leta 2020 v 
območju EU+ nerešenih še 855 000 
prošenj za azil;

Or. en

Predlog spremembe 24
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, David Lega

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker se skoraj polovica prošenj za 
azil, vloženih v EU, nanaša na otroke;

Or. en

Predlog spremembe 25
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je bilo leta 2019 izdanih 
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145 000 sklepov v zvezi z zahtevami na 
podlagi dublinske uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 26
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker se v zadnjih letih znatno 
povečuje število prošenj državljanov 
tretjih držav, ki potujejo brez vizuma ali v 
schengensko območje vstopajo z vizumom 
za kratkoročno bivanje; ker so leta 2019 
četrtino vseh prošenj vložili državljani 
tretjih držav, ki so potovali brez vizuma; 
ker je stopnja zaščite teh državljanov 
tretjih držav pogosto nizka, število prošenj 
pa veliko; ker lahko državljani tretjih 
držav, ki so upravičeni do mednarodne 
zaščite, zakonito in varno vstopijo v EU 
tudi na podlagi izvzetja iz vizumske 
obveznosti ali z vizumom za kratkoročno 
bivanje;

Or. en

Predlog spremembe 27
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Uvodna izjava A c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ac. ker so v zadnjih letih glavne države 
izvora prosilcev za azil v območju EU+ 
Sirija, Afganistan in Irak, tj. države, ki se 
soočajo z državljansko vojno, nasiljem in 



PE654.089v01-00 14/138 AM\1209544SL.docx

SL

konflikti; ker so leta 2019 četrtino vseh 
prošenj za mednarodno zaščito v območju 
EU+ vložili državljani treh držav, in sicer 
Sirije, Afganistana in Venezuele;

Or. en

Predlog spremembe 28
Damien Carême

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker 90 % prosilcev za azil sprejme 
le ena tretjina držav;

B. ker zaradi izvajanja člena 13, ki 
določa, da je za obravnavanje prošnje za 
azil odgovorna država prvega vstopa, 
odgovornosti niso pravično deljene med 
državami članicami EU; ker 90 % 
prosilcev za azil sprejme ena tretjina držav; 
ker so nekatere države članice premestile 
skoraj toliko prosilcev za azil, kot so jih 
sprejele od drugih držav članic, zaradi 
česar je učinek premestitev v skladu z 
dublinsko uredbo v praksi zelo omejen;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker 90 % prosilcev za azil sprejme 
le ena tretjina držav;

B. ker je zaradi odsotnosti 
avtomatiziranega in obveznega 
mehanizma za prerazporejanje prosilcev 
za mednarodno zaščito znotraj Evropske 
unije 90 % prosilcev za azil sprejela le ena 
tretjina držav;

Or. it
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Predlog spremembe 30
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker 90 % prosilcev za azil sprejme 
le ena tretjina držav;

B. ker je v obdobju 2008–17 tretjina 
držav gostila 90 % prosilcev za azil;

Or. en

Predlog spremembe 31
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker 90 % prosilcev za azil sprejme 
le ena tretjina držav;

B. ker 90 % prosilcev za azil gosti ena 
tretjina držav;

Or. en

Predlog spremembe 32
Pietro Bartolo, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, 
Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, 
Caterina Chinnici, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, 
Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker merila za določitev 
odgovornosti države članice za prošnjo za 
azil v hierarhičnem vrstnem redu 
zajemajo: enotnost družine, izdajo 
dovoljenj za prebivanje ali vizumov, 
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nezakoniti vstop ali bivanje in vstop na 
podlagi izvzetja iz vizumske obveznosti. 
Kadar ne velja noben izmed teh razlogov, 
je kot odgovorna država članica iz člena 
3(2) določena država članica, v kateri je 
bila prvič vložena prošnja za azil;

Or. en

Predlog spremembe 33
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je bil velik delež prvih prošenj, 
zlasti med krizo v letih 2015 in 2016, 
vložen v državah članicah prvega vstopa v 
Sredozemlju, in sicer Grčiji, Italiji, Malti, 
Cipru in Španiji; ker je določanje, katera 
država članica je odgovorna za 
obravnavanje prošnje za mednarodno 
zaščito v skladu z dublinsko uredbo, za 
države prvega vstopa veliko breme;

Or. en

Predlog spremembe 34
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker dublinska uredba temelji na 
osrednji predpostavki, da imajo prosilci za 
azil v vseh državah članicah enake 
pravice in da se vsak zahtevek, ne glede 
na to, kje v EU je vložen, pravično 
obravnava; ker je realno stanje v EU zelo 
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drugačno;

Or. en

Predlog spremembe 35
Nadine Morano

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je na ravni Unije večina 
prošenj za azil neutemeljenih in 
zavrnjenih na podlagi zakonite dokončne 
odločitve1a, sprejete v okviru pravne 
države;
_________________
1a Vir: Eurostat, Asylum decisions in the 
EU, 27. april 2020

Or. fr

Predlog spremembe 36
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker so države članice, kot sta 
Italija in Grčija, močno prizadeli 
nesorazmerni migracijski tokovi;

Or. en

Predlog spremembe 37
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
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Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker je leta 2018 največje število 
prošenj zabeležila Nemčija 
(184 180 prošenj oziroma 28 % skupnega 
števila prošenj), sledile so ji Francija 
(120 425 prošenj oziroma 19 %), Grčija 
(66 695 prošenj oziroma 11 %), Italija 
(59 950 prošenj oziroma 10 %) in Španija 
(52 700 prošenj oziroma 9 %);

Or. en

Predlog spremembe 38
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Uvodna izjava B c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bc. ker so med državami članicami 
znatne razlike, kar zadeva analizo varne 
države izvora;

Or. en

Predlog spremembe 39
Damien Carême

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker se pri večini prošenj za azil ne 
spoštujejo postopkovni roki iz dublinske 
uredbe in se ne izvajajo premestitve;

C. ker se pri večini prošenj za azil ne 
izvajajo pravilno določbe o hierarhiji 
meril in postopkovni roki iz dublinske 
uredbe in se ne izvajajo premestitve; ker v 
okoliščinah, ki vključujejo otroke in 
družine, te pomanjkljivosti še zlasti 
ogrožajo korist otroka in pravico prosilcev 
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za azil do združitve družine;

Or. fr

Predlog spremembe 40
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker se pri večini prošenj za azil ne 
spoštujejo postopkovni roki iz dublinske 
uredbe in se ne izvajajo premestitve;

C. ker se pri večini prošenj za azil ne 
upoštevajo hierarhična merila iz 
dublinske uredbe, ne spoštujejo 
postopkovni roki in ne izvajajo 
premestitve;

Or. en

Predlog spremembe 41
Pietro Bartolo, Juan Fernando López Aguilar, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Caterina 
Chinnici, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Dietmar Köster, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz 
Devesa, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, Franco Roberti

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker se pri večini prošenj za azil ne 
spoštujejo postopkovni roki iz dublinske 
uredbe in se ne izvajajo premestitve;

C. ker se pri večini prošenj za azil ne 
spoštujejo hierarhična merila in 
postopkovni roki iz dublinske uredbe in se 
ne izvajajo premestitve;

Or. en

Predlog spremembe 42
Damien Carême

Predlog resolucije
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Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker podatki o izvajanju dublinske 
uredbe kažejo sistemsko nezmožnost za 
pravilno uporabo določb o družini in 
načela prednosti koristi otroka, zaradi 
česar prihaja do nepotrebnih in 
nerazumnih postopkov premestitve; ker bi 
z učinkovitim izvajanjem členov 16 in 17 
uredbe lahko zagotovili učinkovitost 
pravice prosilcev za azil do družinskega 
življenja in enotnosti družine;

Or. fr

Predlog spremembe 43
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, 
Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Dietmar Köster, Javier Moreno Sánchez, 
Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), 
Raphaël Glucksmann, Juan Fernando López Aguilar, Franco Roberti

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker so študije o izvajanju uredbe 
Dublin III pokazale sistematično 
neupoštevanje določb o družini in 
nepravilno uporabo načela koristi otroka, 
zaradi česar prihaja do nepotrebnih in 
nerazumnih postopkov premestitve;

Or. en

Predlog spremembe 44
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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Ca. ker so študije o izvajanju uredbe 
Dublin III pokazale rutinsko 
neupoštevanje določb o družini in 
nepravilno uporabo načela koristi otroka, 
ki vodita v nepotrebne in neupravičene 
postopke premestitve;

Or. en

Predlog spremembe 45
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker bi lahko za podporo enotnosti 
družine široko uporabljali določbe o 
vzdrževanih osebah (člen 16) in 
diskrecijske klavzule (člen 17);

Or. en

Predlog spremembe 46
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker bi lahko za podporo enotnosti 
družine široko uporabljali določbe o 
vzdrževanih osebah (člen 16) in 
diskrecijske klavzule (člen 17);

Or. en
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Predlog spremembe 47
Damien Carême

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker so države članice redko 
uporabljale humanitarne in diskrecijske 
klavzule iz uredbe;

Or. fr

Predlog spremembe 48
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Uvodna izjava C c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cc. ker države članice nesorazmerno 
uporabljajo merilo prve države 
nezakonitega vstopa in tako večino 
odgovornosti prelagajo na najbolj 
izpostavljene države članice;

Or. en

Predlog spremembe 49
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava C c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cc. ker se določba o preventivnem 
ukrepanju iz uredbe Dublin III (člen 33) 
ni nikoli uporabila;
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Or. en

Predlog spremembe 50
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava C d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cd. ker se humanitarne in diskrecijske 
klavzule redko uporabljajo; ker te 
klavzule zagotavljajo razumne rešitve za 
premestitve, tudi po izkrcanjih;

Or. en

Predlog spremembe 51
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Uvodna izjava C d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cd. ker se določba o preventivnem 
ukrepanju iz uredbe Dublin III (člen 33) 
ni nikoli uporabila;

Or. en

Predlog spremembe 52
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava C e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe



PE654.089v01-00 24/138 AM\1209544SL.docx

SL

Ce. ker bi se morali nacionalni organi 
pri izvajanju uredbe Dublin III izogibati 
prisili; ker bi se z odpravo prisile pri 
izvajanju premestitve ali pri pridržanju 
zmanjšalo trpljenje ljudi, znatno pa bi se 
tudi zmanjšali finančni in operativni 
stroški premestitev;

Or. en

Predlog spremembe 53
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Uvodna izjava C e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ce. ker se humanitarne in diskrecijske 
klavzule, ki zagotavljajo razumne rešitve 
za premestitve, tudi po izkrcanju, redko 
uporabljajo;

Or. en

Predlog spremembe 54
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava C f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cf. ker upravni dogovori, sklenjeni 
med Nemčijo in različnimi državami 
članicami, vzbujajo pravne pomisleke, 
tudi o prikrajšanosti za postopkovne 
zaščitne ukrepe, ki jih zagotavlja 
dublinska uredba, dostopu do azilnega 
postopka po premestitvi in spoštovanju 
človekovih pravic; ker je neformalni 
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dogovor, v skladu s katerimi so bile 
premestitve družin iz Grčije v Nemčijo na 
podlagi dublinske uredbe nekaj časa 
omejene na 70 oseb na mesec, ljudem 
povzročil veliko trpljenja, ker so se 
odlagale združitve družin;

Or. en

Predlog spremembe 55
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Uvodna izjava C f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cf. ker se pri izvajanju uredbe 
Dublin III ne obravnavajo učinkovito 
sekundarna gibanja, ki so predvsem 
posledica dejstva, da prosilci za azil iščejo 
socialne povezave z določenimi državami, 
pomislekov v zvezi z zaščito, zdravstvenih 
razlogov in sistemskih pomanjkljivosti 
azilnih sistemov, v katerih se prošnja 
vloži;

Or. en

Predlog spremembe 56
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Uvodna izjava C g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cg. ker člen 28 dublinske uredbe 
pridržanje dovoljuje kot izreden ukrep, da 
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se omogoči „izvedb[a] postopkov za 
predajo v skladu s to uredbo“, „[k]adar 
obstaja znatna nevarnost, da bo oseba 
pobegnila“; ker je ta opredelitev še vedno 
nejasna in jo države članice različno 
razlagajo;

Or. en

Predlog spremembe 57
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava C g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cg. ker se postopkovna jamstva in 
zaščitni ukrepi za prosilce za azil, zlasti 
otroke, ne spoštujejo; ker se ustrezne 
informacije ne zagotavljajo sistematično 
in dosledno;

Or. en

Predlog spremembe 58
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava C h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ch. ker trajanje postopkov in 
nepredvidljivost izidov skupaj s slabimi 
pogoji za sprejem in socialno negotovostjo 
vplivata na počutje prosilcev za azil, ki so 
v domovini in/ali na poti v EU v številnih 
primerih doživeli pretresljive izkušnje;

Or. en
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Predlog spremembe 59
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Uvodna izjava C h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ch. ker uporaba pridržanja in prisilnih 
premestitev vzbuja pomisleke glede pravic 
prosilcev za azil do svobode, dostojanstva 
in telesne celovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 60
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker pri izvajanju te uredbe prihaja 
do resnejših pomanjkljivosti, tudi med 
pandemijo COVID-19, kar ogroža pravico 
do mednarodne zaščite in povzroča kršitve 
temeljnih pravic;

D. ker pri izvajanju te uredbe prihaja 
do resnejših pomanjkljivosti, tudi med 
pandemijo COVID-19, kar ogroža pravico 
do mednarodne zaščite in povzroča kršitve 
temeljnih pravic; ker so nekatere 
pomanjkljivosti tesno povezane z zasnovo 
dublinske uredbe in jih ni mogoče 
odpraviti le z izvajanjem;

Or. en

Predlog spremembe 61
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Uvodna izjava D
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Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker pri izvajanju te uredbe prihaja 
do resnejših pomanjkljivosti, tudi med 
pandemijo COVID-19, kar ogroža pravico 
do mednarodne zaščite in povzroča kršitve 
temeljnih pravic;

D. ker je bilo izvajanje te uredbe 
povsem neuspešno zaradi pravil, ki so se 
izkazala kot neustrezna za obravnavo 
množičnih prihodov, posledično pa se je 
izoblikoval sistem, ki preveč odgovornosti 
in bremen prelaga na peščico držav članic 
ter močno ogroža pravico do mednarodne 
zaščite in povzroča kršitve temeljnih 
pravic;

Or. it

Predlog spremembe 62
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker so nekatere pomanjkljivosti 
tesno povezane z zasnovo uredbe in jih ni 
mogoče odpraviti le z boljšim izvajanjem;

Or. en

Predlog spremembe 63
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker pri izvajanju te uredbe prihaja 
do resnejših pomanjkljivosti, tudi med 
pandemijo COVID-19, kar ogroža pravico 
do mednarodne zaščite in povzroča kršitve 
temeljnih pravic;

D. ker je pri izvajanju te uredbe med 
migracijsko krizo leta 2015 in pandemijo 
COVID-19 prišlo do resnejših 
pomanjkljivosti, kar ogroža zaupanje med 
državami članicami in pravico do 
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mednarodne zaščite in povzroča kršitve 
temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 64
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker pri izvajanju te uredbe prihaja 
do resnejših pomanjkljivosti, tudi med 
pandemijo COVID-19, kar ogroža pravico 
do mednarodne zaščite in povzroča kršitve 
temeljnih pravic;

D. ker na izvajanje te uredbe vpliva 
kriza zaradi COVID-19, saj so se morale 
države članice spoprijemati z 
nepredvideno svetovno pandemijo;

Or. en

Predlog spremembe 65
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker pri izvajanju te uredbe prihaja 
do resnejših pomanjkljivosti, tudi med 
pandemijo COVID-19, kar ogroža pravico 
do mednarodne zaščite in povzroča kršitve 
temeljnih pravic;

D. ker pri izvajanju te uredbe prihaja 
do resnejših pomanjkljivosti, tudi med 
pandemijo COVID-19, kar navsezadnje 
povzroča nesorazmerno breme za države 
članice prvega vstopa;

Or. en

Predlog spremembe 66
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker so na izvajanje dublinske 
uredbe vplivale pomanjkljivosti pri 
izvajanju prenovljene direktive o azilnih 
postopkih (2013/32/EU), prenovljene 
direktive o pogojih za sprejem 
(2013/33/EU) in prenovljene direktive o 
pogojih za azil (2011/95/EU); ker bi 
morala Evropska komisija okrepiti 
prizadevanja za zagotovitev, da države 
članice spoštujejo te direktive, tudi s 
postopki za ugotavljanje kršitev;

Or. en

Predlog spremembe 67
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je začasni solidarnostni 
mehanizem za iskanje in reševanje v 
Sredozemlju, ki je bil dogovorjen z izjavo z 
Malte in so ga 23. septembra 2019 
podpisale Nemčija, Francija, Italija in 
Malta, veljal za obdobje najmanj šestih 
mesecev; ker se temu ad hoc sporazumu 
ni pridružila nobena druga država 
članica;

Or. en

Predlog spremembe 68
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je bila izjava z Malte 
neuspešna, saj večina držav članic ni 
izpolnila svojih zavez o premeščanju;

Or. en

Predlog spremembe 69
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker se je z migracijsko politiko EU 
nenamerno povzročilo, da tihotapci ljudi 
vplivajo na odločitve o tem, kdo lahko 
uporablja pravico do azila, zaradi česar 
ranljive skupine ne morejo uveljavljati 
svojih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 70
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je avstralski model doslej 
najučinkovitejši azilni model za boj proti 
trgovini z ljudmi, zlorabam prosilcev za 
azil s strani tihotapcev z ljudmi in 
preprečevanje tragičnih smrtnih žrtev med 
prosilci za azil na morju;

Or. en
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Predlog spremembe 71
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Uvodna izjava D b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Db. ker informacijske vrzeli 
onemogočajo celovito oceno izvajanja 
dublinske uredbe; ker države članice 
statističnih informacij ne zagotavljajo v 
enaki meri ali enako pogosto; ker se 
glavne informacijske vrzeli nanašajo na 
razloge za zahteve, trajanje postopkov, 
sredstva, umaknjene prošnje, neuspele 
premestitve, pritožbe, procese in 
pridržanje;

Or. en

Predlog spremembe 72
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava D b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Db. ker do sekundarnih gibanj prihaja 
predvsem zaradi dejstva, da prosilci za azil 
iščejo socialne povezave z določenimi 
državami, ter zaradi pomislekov v zvezi z 
zaščito, zdravstvenih razlogov in 
sistemskih pomanjkljivosti azilnih 
sistemov, v katerih se prošnja vloži;

Or. en

Predlog spremembe 73
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza
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Predlog resolucije
Uvodna izjava D c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Dc. ker uporaba pridržanja in prisilnih 
ukrepov vzbuja pomisleke glede pravic 
prosilcev za azil do svobode, dostojanstva 
in telesne celovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 74
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Uvodna izjava D d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Dd. ker so po navedbah Evropske 
komisije leta 2014 neposredni in posredni 
stroški izvajanja uredbe Dublin III znašali 
približno 1 milijardo EUR; ker je Služba 
Evropskega parlamenta za raziskave 
leta 2018 te stroške ocenila na 2,5 do 
4,9 milijarde EUR;

Or. en

Predlog spremembe 75
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Podnaslov 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Vključevanje načela solidarnosti pri 
vodenju obravnave prošenj za azil

Vključevanje načela solidarnosti v skupni 
evropski azilni sistem

Or. en
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Predlog spremembe 76
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije
Podnaslov 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Vključevanje načela solidarnosti pri 
vodenju obravnave prošenj za azil

Vodenje obravnave prošenj za azil

Or. pl

Predlog spremembe 77
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Podnaslov 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Vključevanje načela solidarnosti pri 
vodenju obravnave prošenj za azil

Vodenje obravnave prošenj za azil

Or. pl

Predlog spremembe 78
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Podnaslov 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Vključevanje načela solidarnosti pri 
vodenju obravnave prošenj za azil

Vključevanje načela solidarnosti v 
dublinsko uredbo

Or. en
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Predlog spremembe 79
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da dublinski sistem zelo 
obremenjuje manjšino držav, zlasti med 
pritokom migrantov; meni, da je treba 
vzpostaviti solidarnostni mehanizem, ki bo 
zagotavljal pravično delitev solidarnosti in 
odgovornosti med državami članicami, 
tudi s premestitvijo prosilcev za azil, za 
katere je z objektivnimi merili 
ugotovljeno, da so očitno upravičeni do 
azila;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 80
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da dublinski sistem zelo 
obremenjuje manjšino držav, zlasti med 
pritokom migrantov; meni, da je treba 
vzpostaviti solidarnostni mehanizem, ki bo 
zagotavljal pravično delitev solidarnosti in 
odgovornosti med državami članicami, 
tudi s premestitvijo prosilcev za azil, za 
katere je z objektivnimi merili 
ugotovljeno, da so očitno upravičeni do 
azila;

črtano

Or. pl
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Predlog spremembe 81
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da dublinski sistem zelo 
obremenjuje manjšino držav, zlasti med 
pritokom migrantov; meni, da je treba 
vzpostaviti solidarnostni mehanizem, ki bo 
zagotavljal pravično delitev solidarnosti in 
odgovornosti med državami članicami, tudi 
s premestitvijo prosilcev za azil, za katere 
je z objektivnimi merili ugotovljeno, da so 
očitno upravičeni do azila;

1. meni, da dublinski sistem zelo 
obremenjuje manjšino držav, zlasti med 
pritokom migrantov; meni, da je treba 
temeljito spremeniti pravila in merila 
dodeljevanja odgovornosti, preseči načelo 
države prvega nezakonitega vstopa, 
razširiti pojem primarne družine in dodati 
druge navezne okoliščine pri 
opredeljevanju odgovornosti za 
obravnavanje prošnje za mednarodno 
zaščito; meni, da je bistveno vzpostaviti 
solidarnostni mehanizem, ki bi bil obvezen 
za vse države članice ter bi se uporabljal 
samodejno, brez pragov uporabe, se stalno 
posodabljal in zagotavljal pravično delitev 
solidarnosti in odgovornosti med državami 
članicami na podlagi objektivnih meril, 
kot so bruto državni proizvod, število 
prebivalcev in stopnja brezposelnosti 
različnih držav članic; meni, da je 
bistveno, da se v različne države članice 
Unije takoj po nezakonitem vstopu na 
ozemlje Unije in brez kakršnih koli 
preventivnih pregledov premestijo vsi, ki 
zaprosijo za mednarodno zaščito Unije; v 
zvezi s tem meni, da bi kakršni koli 
preventivni pregledi le prekomerno 
obremenili države članice prvega vstopa 
in da nikakor ne morejo nadomestiti 
individualne in temeljite obravnave 
prošnje za mednarodno zaščito; meni, da 
bi bilo treba ad hoc mehanizem za 
prerazporejanje vzpostaviti tudi za vse 
osebe, ki so bile rešene v okviru dejavnosti 
iskanja in reševanja ter zaprosijo za 
mednarodno zaščito; meni tudi, da bi 
moral dublinski sistem vedno zagotavljati 
prožno uporabo ter preprečiti, da bi se 
določala pravila, v skladu s katerimi bi se 
na določeno državo članico prenesla 
izključna in trajna odgovornost;
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Or. it

Predlog spremembe 82
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da dublinski sistem zelo 
obremenjuje manjšino držav, zlasti med 
pritokom migrantov; meni, da je treba 
vzpostaviti solidarnostni mehanizem, ki bo 
zagotavljal pravično delitev solidarnosti in 
odgovornosti med državami članicami, tudi 
s premestitvijo prosilcev za azil, za katere 
je z objektivnimi merili ugotovljeno, da so 
očitno upravičeni do azila;

1. meni, da dublinski sistem zelo 
obremenjuje manjšino držav, zlasti med 
pritokom migrantov; meni, da je bilo v 
letih 2015 in 2016 z dublinskim merilom 
prvega vstopa najbolj izpostavljenim 
državam naloženo doslej največje in 
nesorazmerno breme v povezavi z 
registracijo in sprejemom prosilcev za 
azil; poudarja, da je bil namen uvedbe 
žariščnih točk in programa začasne 
premestitve, kot jih je leta 2015 predlagala 
Komisija, pri vodenju obravnave prosilcev 
za azil ob vstopu na ozemlje EU doseči 
ravnovesje med pragmatičnim pristopom 
in strogim izvajanjem načel iz dublinske 
uredbe; meni, da je treba vzpostaviti 
solidarnostni mehanizem, ki bo zagotavljal 
pravično delitev solidarnosti in 
odgovornosti med državami članicami v 
skladu s členom 80 PDEU, tudi s 
premestitvijo prosilcev za azil, za katere je 
z objektivnimi merili ugotovljeno, da so 
očitno upravičeni do azila;

Or. en

Predlog spremembe 83
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe
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1. meni, da dublinski sistem zelo 
obremenjuje manjšino držav, zlasti med 
pritokom migrantov; meni, da je treba 
vzpostaviti solidarnostni mehanizem, ki bo 
zagotavljal pravično delitev solidarnosti in 
odgovornosti med državami članicami, 
tudi s premestitvijo prosilcev za azil, za 
katere je z objektivnimi merili 
ugotovljeno, da so očitno upravičeni do 
azila;

1. ugotavlja, da se zaradi množičnega 
prihoda migrantov nekatere države 
članice soočajo z velikim upravnim 
bremenom; priznava težke razmere na 
področju migracij na svetovni ravni in 
meni, da bi bilo treba v sodelovanju s 
celotno skupnostjo nemudoma sprejeti 
ukrepe za njihovo obravnavo; hkrati 
opozarja, da so bile agencije EU, kot sta 
Frontex in Evropski azilni podporni urad, 
ustanovljene prav z namenom 
uravnoteženja čezmernega bremena v 
nekaterih državah članicah in 
zagotavljanja podpore tem državam pri 
izvajanju pravnega reda za azil in meje.

Or. pl

Predlog spremembe 84
Emil Radev

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da dublinski sistem zelo 
obremenjuje manjšino držav, zlasti med 
pritokom migrantov; meni, da je treba 
vzpostaviti solidarnostni mehanizem, ki bo 
zagotavljal pravično delitev solidarnosti in 
odgovornosti med državami članicami, tudi 
s premestitvijo prosilcev za azil, za katere 
je z objektivnimi merili ugotovljeno, da so 
očitno upravičeni do azila;

1. meni, da dublinski sistem zelo 
obremenjuje manjšino držav in zlasti tiste 
najbolj izpostavljene, ki so zaradi svoje 
geografske lokacije vedno države prvega 
vstopa, zlasti med pritokom migrantov; 
meni, da je treba vzpostaviti solidarnostni 
mehanizem, ki bo zagotavljal pravično 
delitev solidarnosti in odgovornosti med 
državami članicami, tudi s premestitvijo 
prosilcev za azil, za katere je z 
objektivnimi merili ugotovljeno, da so 
očitno upravičeni do azila;

Or. bg

Predlog spremembe 85
Nadine Morano

Predlog resolucije
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Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da dublinski sistem zelo 
obremenjuje manjšino držav, zlasti med 
pritokom migrantov; meni, da je treba 
vzpostaviti solidarnostni mehanizem, ki bo 
zagotavljal pravično delitev solidarnosti in 
odgovornosti med državami članicami, 
tudi s premestitvijo prosilcev za azil, za 
katere je z objektivnimi merili 
ugotovljeno, da so očitno upravičeni do 
azila;

1. meni, da dublinski sistem zelo 
obremenjuje manjšino držav, zlasti med 
pritokom migrantov; meni, da je treba 
vzpostaviti solidarnostni mehanizem, ki bo 
najbolj obremenjenim državam članicam 
zagotavljal več sredstev in večjo 
zmogljivost;

Or. fr

Predlog spremembe 86
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da dublinski sistem zelo 
obremenjuje manjšino držav, zlasti med 
pritokom migrantov; meni, da je treba 
vzpostaviti solidarnostni mehanizem, ki bo 
zagotavljal pravično delitev solidarnosti in 
odgovornosti med državami članicami, 
tudi s premestitvijo prosilcev za azil, za 
katere je z objektivnimi merili 
ugotovljeno, da so očitno upravičeni do 
azila;

1. meni, da dublinski sistem zelo 
obremenjuje manjšino držav, zlasti med 
pritokom migrantov; meni, da mora EU 
pomagati državam članicam in preprečiti 
nadaljnje povečanje tega bremena z 
izvajanjem avstralskega modela;

Or. en

Predlog spremembe 87
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da dublinski sistem zelo 
obremenjuje manjšino držav, zlasti med 
pritokom migrantov; meni, da je treba 
vzpostaviti solidarnostni mehanizem, ki bo 
zagotavljal pravično delitev solidarnosti in 
odgovornosti med državami članicami, tudi 
s premestitvijo prosilcev za azil, za katere 
je z objektivnimi merili ugotovljeno, da so 
očitno upravičeni do azila;

1. meni, da dublinski sistem zelo 
obremenjuje manjšino držav, zlasti med 
pritokom migrantov; meni, da je treba ob 
polnem spoštovanju temeljne pravice 
prosilcev za azil do varnosti in zaščite 
vzpostaviti solidarnostni mehanizem, ki bo 
zagotavljal pravično delitev solidarnosti in 
odgovornosti med državami članicami, tudi 
s premestitvijo prosilcev za azil, za katere 
je z objektivnimi merili ugotovljeno, da so 
očitno upravičeni do azila;

Or. en

Predlog spremembe 88
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da dublinski sistem zelo 
obremenjuje manjšino držav, zlasti med 
pritokom migrantov; meni, da je treba 
vzpostaviti solidarnostni mehanizem, ki 
bo zagotavljal pravično delitev solidarnosti 
in odgovornosti med državami članicami, 
tudi s premestitvijo prosilcev za azil, za 
katere je z objektivnimi merili ugotovljeno, 
da so očitno upravičeni do azila;

1. meni, da dublinski sistem zelo 
obremenjuje manjšino držav, zlasti med 
pritokom migrantov; meni, da je treba 
vzpostaviti solidarnostne mehanizme, ki 
bodo zagotavljali pravično delitev 
solidarnosti in odgovornosti med državami 
članicami, a opozarja, da bi bil lahko 
pristop, ki bi temeljil na premestitvah 
prosilcev za azil, za katere je z 
objektivnimi merili ugotovljeno, da so 
očitno upravičeni do azila, dejavnik 
privlačevanja migrantov;

Or. en

Predlog spremembe 89
Tomas Tobé
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da dublinski sistem zelo 
obremenjuje manjšino držav, zlasti med 
pritokom migrantov; meni, da je treba 
vzpostaviti solidarnostni mehanizem, ki bo 
zagotavljal pravično delitev solidarnosti in 
odgovornosti med državami članicami, tudi 
s premestitvijo prosilcev za azil, za katere 
je z objektivnimi merili ugotovljeno, da so 
očitno upravičeni do azila;

1. meni, da dublinski sistem zelo 
obremenjuje manjšino držav, zlasti med 
pritokom migrantov; meni, da je treba 
vzpostaviti prožen solidarnostni 
mehanizem, ki bo z različnimi oblikami 
solidarnosti zagotavljal pravično delitev 
solidarnosti in odgovornosti med državami 
članicami;

Or. en

Predlog spremembe 90
Damien Carême

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da dublinski sistem zelo 
obremenjuje manjšino držav, zlasti med 
pritokom migrantov; meni, da je treba 
vzpostaviti solidarnostni mehanizem, ki bo 
zagotavljal pravično delitev solidarnosti in 
odgovornosti med državami članicami, tudi 
s premestitvijo prosilcev za azil, za katere 
je z objektivnimi merili ugotovljeno, da so 
očitno upravičeni do azila;

1. meni, da sedanja dublinska uredba 
manjšini držav nalaga nesorazmerno 
odgovornost; meni, da je treba vzpostaviti 
trajnostni solidarnostni mehanizem, ki bo 
zagotavljal pravično delitev solidarnosti in 
odgovornosti med državami članicami, tudi 
s pravično dodelitvijo prosilcev za azil;

Or. fr

Predlog spremembe 91
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da dublinski sistem zelo 1. meni, da dublinski sistem nalaga 
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obremenjuje manjšino držav, zlasti med 
pritokom migrantov; meni, da je treba 
vzpostaviti solidarnostni mehanizem, ki bo 
zagotavljal pravično delitev solidarnosti in 
odgovornosti med državami članicami, tudi 
s premestitvijo prosilcev za azil, za katere 
je z objektivnimi merili ugotovljeno, da so 
očitno upravičeni do azila;

nesorazmerno odgovornost manjšini 
držav; meni, da je treba vzpostaviti 
pravičnejša pravila za dodeljevanje 
odgovornosti in/ali stalen solidarnostni 
mehanizem, ki bo zagotavljal pravično 
delitev odgovornosti med državami 
članicami, tudi s premestitvijo na podlagi 
pravičnih, jasnih in objektivnih meril;

Or. en

Predlog spremembe 92
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da dublinski sistem zelo 
obremenjuje manjšino držav, zlasti med 
pritokom migrantov; meni, da je treba 
vzpostaviti solidarnostni mehanizem, ki bo 
zagotavljal pravično delitev solidarnosti in 
odgovornosti med državami članicami, 
tudi s premestitvijo prosilcev za azil, za 
katere je z objektivnimi merili 
ugotovljeno, da so očitno upravičeni do 
azila;

1. meni, da solidarnosti državam 
članicam ni mogoče vsiliti, temveč bi jo 
bilo treba graditi s pravnim okvirom, ki bi 
ga lahko podpirale vse države članice; 
meni, da je lahko avstralski model dober 
zgled za azilni model EU;

Or. en

Predlog spremembe 93
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(1) poudarja, da mora migracijska 
politika EU razlikovati med ljudmi, ki 
iščejo zaščito, in ekonomskimi migranti; 
ugotavlja, da je bil na prvi stopnji azil 
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podeljen le 38 % prosilcev za azil; 
poudarja, da to ogroža namen azilnega 
sistema EU kot celote in uredbe 
Dublin III;

Or. en

Predlog spremembe 94
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(1) poudarja, da dublinska uredba, kot 
je bila zasnovana in se izvaja, ne 
zagotavlja pravične porazdelitve 
odgovornosti med državami članicami in 
hitrega dostopa do mednarodne zaščite;

Or. en

Predlog spremembe 95
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(1) meni, da premestitve beguncev 
državam članicam ni mogoče naložiti kot 
obveznosti, saj za to ni pravne podlage niti 
soglasja med državami članicami;

Or. pl

Predlog spremembe 96
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska
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Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. se strinja, da je migracijska kriza 
opozorila na napake v dublinskem 
sistemu, ki je med drugim odvisen od 
pravilne registracije migrantov, ki 
nezakonito prečkajo zunanje meje EU in 
zaprosijo za mednarodno zaščito; hkrati 
poudarja, da sedanja ureditev zahteva 
zlasti celovito izvajanje pravil, ki so jasna 
ter upoštevajo povezavo med državo 
članico in prosilcem ter vlogo, ki jo ima 
država članica za migrante, ki prečkajo 
mejo;

Or. pl

Predlog spremembe 97
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, David Lega

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. meni, da bi bilo treba pospešiti in 
prednostno obravnavati premestitve otrok, 
zlasti otrok brez spremstva, da bi jim 
zagotovili dostop do izobraževanja, 
zdravstvenega varstva in ustrezne 
nastanitve; otroci brez spremstva bi 
morali biti upravičeni do ustreznih 
zaščitnih ukrepov, kot je učinkovito 
skrbništvo;

Or. en

Predlog spremembe 98
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
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Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. meni, da dublinski sistem in zlasti 
merilo države prvega nezakonitega vstopa 
nalagata veliko breme manjšini držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 99
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. poziva EU, naj vzpostavi 
samodejen, stalen in obvezen mehanizem 
za premestitev, s katerim bo zagotovila 
polno spoštovanje načela solidarnosti in 
pravične delitve odgovornosti iz 
člena 80 PDEU, tudi za ljudi, rešene na 
morju;

Or. en

Predlog spremembe 100
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. poudarja, da je prevzemanje 
odgovornosti za zunanje meje EU ključno 
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za zagotavljanje varnosti državljanov EU;

Or. pl

Predlog spremembe 101
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1c. poudarja, da mora biti načelo 
solidarnosti uravnoteženo z načelom 
odgovornosti in da reforma dublinskega 
sistema ne more temeljiti na samodejni 
porazdelitvi prosilcev v EU, saj bi se s tem 
dodatno povečal pritisk na nacionalne 
azilne sisteme ter spodbujali nezakonite 
migracije, trgovina z ljudmi in 
tihotapljenje ljudi; meni tudi, da je 
obvezna premestitev neučinkovit 
instrument;

Or. pl

Predlog spremembe 102
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije
Odstavek 1 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1d. meni, da je na evropski ravni 
potrebna uravnotežena in usklajena 
migracijska politika, vključno z azilom, 
vendar pa bi v skladu s sklepi Evropskega 
sveta iz junija 2018 morala temeljiti na 
soglasju ter ravnovesju med 
odgovornostjo in solidarnostjo;

Or. pl
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Predlog spremembe 103
Damien Carême

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da ad hoc sporazumi ne 
morejo nadomestiti usklajene in trajnostne 
evropske politike; obžaluje, da je v Svetu 
prišlo do zastoja pri reformi te uredbe;

2. poudarja, da ad hoc sporazumi ne 
morejo nadomestiti usklajene in trajnostne 
evropske politike; obžaluje, da je v Svetu 
kljub dobro dokumentiranim napakam 
dublinske uredbe prišlo do zastoja pri 
reformi te uredbe; meni, da se lahko ta 
zastoj razlaga kot kršitev načela lojalnega 
sodelovanja med institucijami EU iz člena 
13(2) PEU, glede na to, da si je Svet vedno 
prizadeval za soglasno podporo, čeprav bi 
zadostovala kvalificirana večina; želi 
spomniti, da je Evropski parlament 6. 
novembra 2017 sprejel poročilo o 
predlogu uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o vzpostavitvi meril in 
mehanizmov za določitev države članice, 
odgovorne za obravnavanje prošnje za 
mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav 
članic vloži državljan tretje države ali 
oseba brez državljanstva (prenovitev), ter 
poziva Komisijo in Svet, naj se nujno 
pridružita njegovemu pozivu k trajnostni, 
humani in solidarnostni politiki 
porazdelitve odgovornosti na ravni EU v 
skladu s tem poročilom;

Or. fr

Predlog spremembe 104
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da ad hoc sporazumi ne 
morejo nadomestiti usklajene in trajnostne 
evropske politike; obžaluje, da je v Svetu 

2. poudarja, da ad hoc sporazumi ne 
morejo nadomestiti usklajene in trajnostne 
evropske politike; obžaluje, da je v Svetu 
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prišlo do zastoja pri reformi te uredbe; prišlo do zastoja pri reformi te uredbe; 
močno obžaluje zlasti, da v Uniji trenutno 
veljajo ista pravila, ki so prispevala k 
zaostritvi razhajanj med državami 
članicami in so se pri upravljanju 
množičnih prihodov beguncev, s 
kakršnimi se je Unija soočala leta 2015 
in 2016, izkazala kot povsem 
neučinkovita; 

Or. it

Predlog spremembe 105
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da ad hoc sporazumi ne 
morejo nadomestiti usklajene in 
trajnostne evropske politike; obžaluje, da 
je v Svetu prišlo do zastoja pri reformi te 
uredbe;

2. poudarja pomen globalnega 
pristopa k vprašanju migracij in 
mobilnosti, da bi se vzpostavil okvir za 
zunanjo razsežnost migracijske in azilne 
politike z okrepljenim sodelovanjem med 
EU in tretjimi državami na področju 
zakonitih migracij in mobilnosti, bojem 
proti trgovini z ljudmi, spodbujanjem 
mednarodne zaščite, razširitvijo zunanje 
razsežnosti azilne politike EU ter 
povezovanjem migracijskih in razvojnih 
politik;

Or. pl

Predlog spremembe 106
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da ad hoc sporazumi ne 
morejo nadomestiti usklajene in 

2. ugotavlja, da je v Svetu prišlo do 
zastoja pri tej uredbi;
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trajnostne evropske politike; obžaluje, da 
je v Svetu prišlo do zastoja pri reformi te 
uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 107
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da ad hoc sporazumi ne 
morejo nadomestiti usklajene in 
trajnostne evropske politike; obžaluje, da 
je v Svetu prišlo do zastoja pri reformi te 
uredbe;

2. ugotavlja, da je v Svetu prišlo do 
zastoja pri reformi te uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 108
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da ad hoc sporazumi ne 
morejo nadomestiti usklajene in 
trajnostne evropske politike; obžaluje, da 
je v Svetu prišlo do zastoja pri reformi te 
uredbe;

2. opozarja na svojo sprejeto 
zakonodajno resolucijo z dne 
6. novembra 2017 o prenovitvi uredbe 
Dublin IV; obžaluje, da v Svetu ni bilo 
sprejeto stališče o tej prenovitvi in je zato 
prišlo do zastoja pri reformi te uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 109
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
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Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da ad hoc sporazumi ne 
morejo nadomestiti usklajene in trajnostne 
evropske politike; obžaluje, da je v Svetu 
prišlo do zastoja pri reformi te uredbe;

2. poudarja, da ad hoc sporazumi ne 
morejo nadomestiti usklajenega in 
trajnostnega skupnega evropskega 
azilnega sistema; obžaluje, da je v Svetu 
prišlo do zastoja pri reformi te uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 110
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da ad hoc sporazumi ne 
morejo nadomestiti usklajene in trajnostne 
evropske politike; obžaluje, da je v Svetu 
prišlo do zastoja pri reformi te uredbe;

2. poudarja, da ad hoc sporazumi ne 
morejo nadomestiti usklajene in trajnostne 
evropske politike; poziva k hitremu 
sprejetju novega pakta o azilu in 
migracijah;

Or. en

Predlog spremembe 111
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da morajo rešitve v 
okviru evropskega azilnega sistema 
zagotavljati zadostno raven varnosti in da 
bi morale temeljiti zlasti na načelu 
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odgovornosti držav članic za nacionalne 
azilne sisteme; hkrati poudarja potrebo po 
celovitem pristopu k migracijam, pri 
katerem je treba med drugim upoštevati 
vprašanje vrnitev;

Or. pl

Predlog spremembe 112
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. ponovno izkazuje polno podporo 
stališču, ki ga je Evropski parlament 
sprejel o prenovitvi uredbe Dublin IV, v 
kateri je bil predlagan sistem, temelječ na 
pravični delitvi odgovornosti s stalnim in 
samodejnim mehanizmom za premestitev 
brez pragov;

Or. en

Predlog spremembe 113
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Odstavek 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. pozdravlja sklepa Sveta o 
premestitvah iz leta 2015 in 2016, ki sta 
bila sprejeta kot nujna solidarnostna 
ukrepa; je razočaran, da države članice 
niso izpolnile zavez o solidarnosti in 
delitvi odgovornosti; obžaluje, da se 
Evropska komisija ni odzvala na njegov 
poziv v resoluciji z dne 15. maja 2017, naj 
predlaga podaljšanje ukrepov premestitve 
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do sprejetja prenovitve dublinske uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 114
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da instrument za krizno 
upravljanje iz člena 33 ni nudil učinkovite 
podpore državam članicam, niti se ni 
odzval na posledice krize COVID-19; 
meni, da bi bilo treba vzpostaviti 
solidarnosten mehanizem za krizno 
upravljanje s finančnim instrumentom, ki 
bi ga upravljala Komisija, da bi pod 
najboljšimi možnimi pogoji zagotovili 
kontinuiteto pravice do azila v Uniji;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 115
Damien Carême

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da instrument za krizno 
upravljanje iz člena 33 ni nudil učinkovite 
podpore državam članicam, niti se ni 
odzval na posledice krize COVID-19; 
meni, da bi bilo treba vzpostaviti 
solidarnosten mehanizem za krizno 
upravljanje s finančnim instrumentom, ki 
bi ga upravljala Komisija, da bi pod 
najboljšimi možnimi pogoji zagotovili 
kontinuiteto pravice do azila v Uniji;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 116
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da instrument za krizno 
upravljanje iz člena 33 ni nudil učinkovite 
podpore državam članicam, niti se ni 
odzval na posledice krize COVID-19; 
meni, da bi bilo treba vzpostaviti 
solidarnosten mehanizem za krizno 
upravljanje s finančnim instrumentom, ki 
bi ga upravljala Komisija, da bi pod 
najboljšimi možnimi pogoji zagotovili 
kontinuiteto pravice do azila v Uniji;

3. ugotavlja, da instrument za krizno 
upravljanje iz člena 33 ni nudil učinkovite 
podpore državam članicam med krizo 
leta 2015, niti se ni odzval na posledice 
krize COVID-19;

Or. en

Predlog spremembe 117
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da instrument za krizno 
upravljanje iz člena 33 ni nudil učinkovite 
podpore državam članicam, niti se ni 
odzval na posledice krize COVID-19; 
meni, da bi bilo treba vzpostaviti 
solidarnosten mehanizem za krizno 
upravljanje s finančnim instrumentom, ki 
bi ga upravljala Komisija, da bi pod 
najboljšimi možnimi pogoji zagotovili 
kontinuiteto pravice do azila v Uniji;

3. ugotavlja, da se mehanizem za 
zgodnje opozarjanje, pripravljenost in 
krizno upravljanje, kot je določen v 
členu 33, do danes ni uporabil; meni, da 
bi bilo treba v EU vzpostaviti solidarnosten 
mehanizem, da bi zagotovili kontinuiteto 
pravice do azila v Uniji, ne pa ovirali 
prihodov in zavračali odgovornosti; meni, 
da bi morala zaščita temeljnih pravic 
prosilcev za azil vedno ostati v središču 
tega mehanizma; ugotavlja tudi, da se 
določbe direktive o začasni zaščiti še niso 
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uporabile;

Or. en

Predlog spremembe 118
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da instrument za krizno 
upravljanje iz člena 33 ni nudil učinkovite 
podpore državam članicam, niti se ni 
odzval na posledice krize COVID-19; 
meni, da bi bilo treba vzpostaviti 
solidarnosten mehanizem za krizno 
upravljanje s finančnim instrumentom, ki 
bi ga upravljala Komisija, da bi pod 
najboljšimi možnimi pogoji zagotovili 
kontinuiteto pravice do azila v Uniji;

3. ugotavlja, da instrument za krizno 
upravljanje iz člena 33 ni nudil učinkovite 
podpore državam članicam, niti se ni 
odzval na posledice krize COVID-19; 
ugotavlja, da se člen 33 pravzaprav nikoli 
ni uporabil, niti med migracijsko krizo v 
letih 2015 in 2016; meni, da bi bilo treba 
vzpostaviti solidarnosten mehanizem za 
krizno upravljanje s finančnim 
instrumentom, ki bi ga upravljala Komisija, 
da bi pod najboljšimi možnimi pogoji 
zagotovili kontinuiteto pravice do azila v 
Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 119
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da instrument za krizno 
upravljanje iz člena 33 ni nudil učinkovite 
podpore državam članicam, niti se ni 
odzval na posledice krize COVID-19; 
meni, da bi bilo treba vzpostaviti 
solidarnosten mehanizem za krizno 
upravljanje s finančnim instrumentom, ki 

3. ugotavlja, da se mehanizem za 
zgodnje opozarjanje, pripravljenost in 
krizno upravljanje, kot je določen v 
členu 33, do danes ni uporabil; ugotavlja 
tudi, da se določbe direktive o začasni 
zaščiti, katerih namen je bil obravnavati 
množične prihode ljudi, ki potrebujejo 
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bi ga upravljala Komisija, da bi pod 
najboljšimi možnimi pogoji zagotovili 
kontinuiteto pravice do azila v Uniji;

mednarodno zaščito, še niso uporabile;

Or. en

Predlog spremembe 120
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da instrument za krizno 
upravljanje iz člena 33 ni nudil učinkovite 
podpore državam članicam, niti se ni 
odzval na posledice krize COVID-19; 
meni, da bi bilo treba vzpostaviti 
solidarnosten mehanizem za krizno 
upravljanje s finančnim instrumentom, ki 
bi ga upravljala Komisija, da bi pod 
najboljšimi možnimi pogoji zagotovili 
kontinuiteto pravice do azila v Uniji;

3. ugotavlja, da instrument za krizno 
upravljanje iz člena 33 ni nudil učinkovite 
podpore državam članicam, niti se ni 
odzval na posledice krize COVID-19; 
poudarja, da solidarnosti državam 
članicam ni mogoče vsiliti, temveč bi jo 
bilo treba graditi s pravnim okvirom, ki bi 
ga lahko podpirale vse države članice;

Or. en

Predlog spremembe 121
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da instrument za krizno 
upravljanje iz člena 33 ni nudil učinkovite 
podpore državam članicam, niti se ni 
odzval na posledice krize COVID-19; 
meni, da bi bilo treba vzpostaviti 
solidarnosten mehanizem za krizno 
upravljanje s finančnim instrumentom, ki 
bi ga upravljala Komisija, da bi pod 
najboljšimi možnimi pogoji zagotovili 
kontinuiteto pravice do azila v Uniji;

3. ugotavlja, da instrument za krizno 
upravljanje iz člena 33 ni nudil učinkovite 
podpore državam članicam, niti se ni 
odzval na posledice krize COVID-19; 
meni, da bi bilo treba vzpostaviti 
solidarnosten mehanizem za krizno 
upravljanje s finančnim instrumentom, da v 
državah članicah prvega vstopa ne bi 
prihajalo do izrednih razmer in da bi po 
možnosti zagotovili kontinuiteto pravice do 
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azila v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 122
Nadine Morano

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da instrument za krizno 
upravljanje iz člena 33 ni nudil učinkovite 
podpore državam članicam, niti se ni 
odzval na posledice krize COVID-19; 
meni, da bi bilo treba vzpostaviti 
solidarnosten mehanizem za krizno 
upravljanje s finančnim instrumentom, ki 
bi ga upravljala Komisija, da bi pod 
najboljšimi možnimi pogoji zagotovili 
kontinuiteto pravice do azila v Uniji;

3. ugotavlja, da instrument za krizno 
upravljanje iz člena 33 ni nudil učinkovite 
podpore državam članicam, niti se ni 
odzval na posledice krize COVID-19; 
meni, da bi bilo treba vzpostaviti 
solidarnosten mehanizem za krizno 
upravljanje s finančnim instrumentom, ki 
bi ga upravljala Komisija, da bi pod 
najboljšimi možnimi pogoji zagotovili 
kontinuiteto upravljanja azila v Uniji;

Or. fr

Predlog spremembe 123
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da so bile premestitve v 
obdobju 2015–2017 glede na poročilo 
Evropskega računskega sodišča draga in 
neučinkovita rešitev; poudarja, da 
obvezna porazdelitev migrantov med 
državami članicami v okviru migracijske 
politike EU ni rešitev ter da mehanizem 
premestitve prispeva zgolj k povečanju 
migracijskega pritiska in spodbuja 
migrante k temu, da poskušajo nezakonito 
priti v EU s pomočjo tihotapcev ljudi in 
pri tem pogosto postanejo žrtve trgovine z 
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ljudmi, ter v zvezi s tem opozarja na 
tveganje za zdravje in življenje ljudi;

Or. pl

Predlog spremembe 124
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. meni, da bi moral tak mehanizem 
omogočati sodelovanje organizacij civilne 
družbe, ki ljudem, ki potrebujejo 
mednarodno zaščito, med ocenjevanjem 
njihove prošnje za azil nudijo strokovno 
pomoč, zlasti pravne narave;

Or. en

Predlog spremembe 125
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj v 
izjemnih primerih uporabijo diskrecijsko 
klavzulo iz člena 17, na primer za 
premestitev prosilcev za azil iz žariščnih 
točk v Grčiji, kjer so razmere trenutno zelo 
napete, in zagotovijo dostojne pogoje za 
sprejem;

4. opozarja, da imajo države članice 
možnost, da v izjemnih primerih uporabijo 
diskrecijsko klavzulo iz člena 17, na primer 
za premestitev prosilcev za azil iz žariščnih 
točk v Grčiji, kjer so razmere trenutno zelo 
napete, in zagotovijo dostojne pogoje za 
sprejem; vendar poudarja, da bi se morala 
diskrecijska klavzula obravnavati kot 
klavzula, ki omogoča sprejetje ukrepov v 
izjemnih primerih za ljudi, ki resnično 
potrebujejo pomoč, in ne kot vrzel v 
primerih, ko v EU ni dogovora o 
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premestitvi migrantov; opozarja, da je 
sprejem prosilcev v skladu z uredbo 
Dublin III še naprej prostovoljen;

Or. pl

Predlog spremembe 126
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj v 
izjemnih primerih uporabijo diskrecijsko 
klavzulo iz člena 17, na primer za 
premestitev prosilcev za azil iz žariščnih 
točk v Grčiji, kjer so razmere trenutno zelo 
napete, in zagotovijo dostojne pogoje za 
sprejem;

4. poudarja, da diskrecijsko klavzulo 
iz člena 18, ki državam članicam podeljuje 
diskrecijsko pravico za prevzem 
odgovornosti za obravnavanje prošnje za 
azil, uporablja le peščica držav članic in 
še to redko; ugotavlja, da so jo leta 2018 
največkrat uporabile Nemčija, 
Nizozemska in Francija; poziva države 
članice, naj v izjemnih primerih uporabijo 
diskrecijsko klavzulo iz člena 17, na primer 
za premestitev prosilcev za azil iz žariščnih 
točk v Grčiji, kjer so razmere trenutno zelo 
napete, in zagotovijo dostojne pogoje za 
sprejem;

Or. en

Predlog spremembe 127
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj v 
izjemnih primerih uporabijo diskrecijsko 
klavzulo iz člena 17, na primer za 
premestitev prosilcev za azil iz žariščnih 
točk v Grčiji, kjer so razmere trenutno zelo 

4. poziva države članice, naj v 
izjemnih primerih uporabijo diskrecijsko 
klavzulo iz člena 17, na primer za 
premestitev prosilcev za azil iz žariščnih 
točk v Grčiji in z otoka Lampedusa, kjer 
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napete, in zagotovijo dostojne pogoje za 
sprejem;

so razmere trenutno zelo napete, in 
zagotovijo dostojne pogoje za sprejem; je 
seznanjen z mirnimi protesti in izraža 
solidarnost z domačim prebivalstvom 
nekaterih grških in italijanskih otokov, ki 
se trenutno soočajo z množičnim 
prihodom migrantov;

Or. en

Predlog spremembe 128
Nadine Morano

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj v 
izjemnih primerih uporabijo diskrecijsko 
klavzulo iz člena 17, na primer za 
premestitev prosilcev za azil iz žariščnih 
točk v Grčiji, kjer so razmere trenutno 
zelo napete, in zagotovijo dostojne pogoje 
za sprejem;

4. poziva države članice, naj v 
izjemnih primerih uporabijo diskrecijsko 
klavzulo iz člena 17;

Or. fr

Predlog spremembe 129
Maria Walsh

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj v 
izjemnih primerih uporabijo diskrecijsko 
klavzulo iz člena 17, na primer za 
premestitev prosilcev za azil iz žariščnih 
točk v Grčiji, kjer so razmere trenutno zelo 
napete, in zagotovijo dostojne pogoje za 
sprejem;

4. poziva države članice, naj v 
izjemnih primerih uporabijo diskrecijsko 
klavzulo iz člena 17, na primer za 
premestitev prosilcev za azil iz žariščnih 
točk v Grčiji, kjer so razmere trenutno zelo 
napete, in zagotovijo dostojne pogoje za 
sprejem z ustreznim dostopom do podpore 
na področju telesnega in duševnega 
zdravja;
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Or. en

Predlog spremembe 130
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj v 
izjemnih primerih uporabijo diskrecijsko 
klavzulo iz člena 17, na primer za 
premestitev prosilcev za azil iz žariščnih 
točk v Grčiji, kjer so razmere trenutno zelo 
napete, in zagotovijo dostojne pogoje za 
sprejem;

4. poziva države članice, naj za 
obravnavanje zahtevnih humanitarnih 
razmer razširijo uporabo diskrecijske 
klavzule iz člena 17, na primer za 
premestitev prosilcev za azil iz žariščnih 
točk, kjer trenutno vladajo nečloveške, 
ponižujoče, nehigienske in nevarne 
razmere, ter zagotovitev dostojnih pogojev 
za sprejem;

Or. en

Predlog spremembe 131
Damien Carême

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj v 
izjemnih primerih uporabijo diskrecijsko 
klavzulo iz člena 17, na primer za 
premestitev prosilcev za azil iz žariščnih 
točk v Grčiji, kjer so razmere trenutno zelo 
napete, in zagotovijo dostojne pogoje za 
sprejem;

4. ugotavlja, da se člen 17(2) zelo 
redko uporablja, in poziva države članice, 
naj večkrat uporabijo diskrecijsko 
klavzulo, na primer za premestitev 
prosilcev za azil iz žariščnih točk v Grčiji, 
kjer so razmere trenutno zelo napete, in 
zagotovijo dostojanstvene pogoje za 
sprejem;

Or. fr
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Predlog spremembe 132
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj v 
izjemnih primerih uporabijo diskrecijsko 
klavzulo iz člena 17, na primer za 
premestitev prosilcev za azil iz žariščnih 
točk v Grčiji, kjer so razmere trenutno 
zelo napete, in zagotovijo dostojne pogoje 
za sprejem;

4. poziva države članice, naj za 
obravnavanje zahtevnih razmer razširijo 
uporabo diskrecijske klavzule iz člena 17, 
pri čemer naj jo uporabljajo tudi kot 
orodje za delitev odgovornosti v primeru 
večjega števila spontanih prihodov ter v 
posebnem kontekstu prihodov po morju in 
postopkov ob izkrcanju;

Or. en

Predlog spremembe 133
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva države članice, naj v 
izjemnih primerih uporabijo diskrecijsko 
klavzulo iz člena 17, na primer za 
premestitev prosilcev za azil iz žariščnih 
točk v Grčiji, kjer so razmere trenutno zelo 
napete, in zagotovijo dostojne pogoje za 
sprejem;

4. poziva države članice, naj uporabijo 
diskrecijsko klavzulo iz člena 17, na primer 
za premestitev prosilcev za azil iz žariščnih 
točk v Grčiji, kjer so razmere trenutno zelo 
napete, in zagotovijo dostojne pogoje za 
sprejem;

Or. it

Predlog spremembe 134
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
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Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. meni, da bi bilo treba učinkovito 
izvajati določbe o enotnosti družine, ki so 
prve v hierarhiji meril, ter da bi se morale 
za podporo enotnosti družine širše 
uporabljati določbe o vzdrževanih osebah 
(člen 16) in diskrecijske klavzule 
(člen 17);

Or. en

Predlog spremembe 135
Damien Carême

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva države članice, naj ob 
podpori Komisije učinkovito organizirajo 
dublinske enote in okrepijo njihove 
človeške vire, da bi izboljšale postopke iz 
dublinske uredbe, zlasti v zvezi z 
združitvijo družine;

Or. fr

Predlog spremembe 136
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. glede na to, da ni stalnega 
solidarnostnega mehanizma, podpira 
razširjeno uporabo diskrecijskih klavzul iz 
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člena 17 kot solidarnostnega orodja za 
delitev odgovornosti, zlasti v primeru 
večjega števila spontanih prihodov ter v 
posebnem kontekstu prihodov po morju in 
postopkov ob izkrcanju;

Or. en

Predlog spremembe 137
Damien Carême, Erik Marquardt

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priporoča, da bi v skladu z 
mednarodnim pravom v evropskih 
sprejemnih centrih na glavnih točkah 
nezakonitega prihoda v EU uvedli 
skrajšane postopke iz dublinske uredbe, 
da bi lahko hitro obravnavali prošnje za 
azil, ocenili njihovo utemeljenost, določili 
pristojno državo in po potrebi začeli z 
vrnitvijo brez nepotrebnega odlašanja;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 138
Terry Reintke, Erik Marquardt

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priporoča, da bi v skladu z 
mednarodnim pravom v evropskih 
sprejemnih centrih na glavnih točkah 
nezakonitega prihoda v EU uvedli 
skrajšane postopke iz dublinske uredbe, 
da bi lahko hitro obravnavali prošnje za 
azil, ocenili njihovo utemeljenost, določili 
pristojno državo in po potrebi začeli z 
vrnitvijo brez nepotrebnega odlašanja;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 139
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priporoča, da bi v skladu z 
mednarodnim pravom v evropskih 
sprejemnih centrih na glavnih točkah 
nezakonitega prihoda v EU uvedli 
skrajšane postopke iz dublinske uredbe, 
da bi lahko hitro obravnavali prošnje za 
azil, ocenili njihovo utemeljenost, določili 
pristojno državo in po potrebi začeli z 
vrnitvijo brez nepotrebnega odlašanja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 140
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priporoča, da bi v skladu z 
mednarodnim pravom v evropskih 
sprejemnih centrih na glavnih točkah 
nezakonitega prihoda v EU uvedli 
skrajšane postopke iz dublinske uredbe, 
da bi lahko hitro obravnavali prošnje za 
azil, ocenili njihovo utemeljenost, določili 
pristojno državo in po potrebi začeli z 
vrnitvijo brez nepotrebnega odlašanja;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 141
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priporoča, da bi v skladu z 
mednarodnim pravom v evropskih 
sprejemnih centrih na glavnih točkah 
nezakonitega prihoda v EU uvedli 
skrajšane postopke iz dublinske uredbe, 
da bi lahko hitro obravnavali prošnje za 
azil, ocenili njihovo utemeljenost, določili 
pristojno državo in po potrebi začeli z 
vrnitvijo brez nepotrebnega odlašanja;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 142
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, David Lega

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priporoča, da bi v skladu z 
mednarodnim pravom v evropskih 
sprejemnih centrih na glavnih točkah 
nezakonitega prihoda v EU uvedli 
skrajšane postopke iz dublinske uredbe, da 
bi lahko hitro obravnavali prošnje za azil, 
ocenili njihovo utemeljenost, določili 
pristojno državo in po potrebi začeli z 
vrnitvijo brez nepotrebnega odlašanja;

5. priporoča, da bi v skladu z 
mednarodnim pravom v evropskih 
sprejemnih centrih na glavnih točkah 
nezakonitega prihoda v EU uvedli 
skrajšane postopke iz dublinske uredbe, da 
bi lahko hitro obravnavali prošnje za azil, 
ocenili njihovo utemeljenost, določili 
pristojno državo in po potrebi začeli z 
vrnitvijo brez nepotrebnega odlašanja; 
poudarja, da v skladu z Newyorško 
deklaracijo za begunce in migrante z dne 
19. septembra 2016 otroci ne smejo biti 
pridržani zaradi migracij, in poziva države 
članice EU, naj poiščejo alternative 
pridržanju, kot je namestitev v prostorih, 
ki so del skupnosti ;
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Or. en

Predlog spremembe 143
Emil Radev

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priporoča, da bi v skladu z 
mednarodnim pravom v evropskih 
sprejemnih centrih na glavnih točkah 
nezakonitega prihoda v EU uvedli 
skrajšane postopke iz dublinske uredbe, da 
bi lahko hitro obravnavali prošnje za azil, 
ocenili njihovo utemeljenost, določili 
pristojno državo in po potrebi začeli z 
vrnitvijo brez nepotrebnega odlašanja;

5. priporoča, da bi v skladu z 
mednarodnim pravom v evropskih 
sprejemnih centrih na glavnih točkah 
nezakonitega prihoda v EU uvedli 
skrajšane postopke iz dublinske uredbe, da 
bi lahko hitro obravnavali prošnje za azil, 
ocenili njihovo utemeljenost, določili 
pristojno državo in po potrebi začeli z 
vrnitvijo brez nepotrebnega odlašanja; v 
zvezi s tem poudarja, da morajo biti na 
razpolago zadostni finančni in človeški 
viri za izvajanje skrajšanih postopkov iz 
dublinske uredbe;

Or. bg

Predlog spremembe 144
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priporoča, da bi v skladu z 
mednarodnim pravom v evropskih 
sprejemnih centrih na glavnih točkah 
nezakonitega prihoda v EU uvedli 
skrajšane postopke iz dublinske uredbe, da 
bi lahko hitro obravnavali prošnje za azil, 
ocenili njihovo utemeljenost, določili 
pristojno državo in po potrebi začeli z 
vrnitvijo brez nepotrebnega odlašanja;

5. priporoča, da bi v skladu z 
mednarodnim pravom v evropskih 
sprejemnih centrih na glavnih točkah 
nezakonitega prihoda v EU uvedli 
skrajšane postopke iz dublinske uredbe za 
izboljšanje operativnosti, učinkovitosti in 
primernosti, da bi lahko hitro obravnavali 
prošnje za azil, ocenili njihovo 
utemeljenost, določili pristojno državo in 
po potrebi začeli z vrnitvijo brez 
nepotrebnega odlašanja;
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Or. en

Predlog spremembe 145
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priporoča, da bi v skladu z 
mednarodnim pravom v evropskih 
sprejemnih centrih na glavnih točkah 
nezakonitega prihoda v EU uvedli 
skrajšane postopke iz dublinske uredbe, da 
bi lahko hitro obravnavali prošnje za azil, 
ocenili njihovo utemeljenost, določili 
pristojno državo in po potrebi začeli z 
vrnitvijo brez nepotrebnega odlašanja;

5. priporoča, da bi v skladu z 
mednarodnim pravom v južnem delu 
Sredozemlja v sprejemnih centrih, ki jih 
upravlja EU, uvedli skrajšane postopke iz 
dublinske uredbe, da bi lahko hitro 
obravnavali prošnje za azil, ocenili njihovo 
utemeljenost, določili pristojno državo in 
po potrebi začeli z vrnitvijo;

Or. en

Predlog spremembe 146
Nadine Morano

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priporoča, da bi v skladu z 
mednarodnim pravom v evropskih 
sprejemnih centrih na glavnih točkah 
nezakonitega prihoda v EU uvedli 
skrajšane postopke iz dublinske uredbe, da 
bi lahko hitro obravnavali prošnje za azil, 
ocenili njihovo utemeljenost, določili 
pristojno državo in po potrebi začeli z 
vrnitvijo brez nepotrebnega odlašanja;

5. priporoča, da bi v skladu z 
mednarodnim pravom v evropskih 
sprejemnih centrih na glavnih točkah 
nezakonitega prihoda v EU uvedli 
skrajšane postopke iz dublinske uredbe, da 
bi lahko hitro obravnavali prošnje za azil, 
ocenili njihovo utemeljenost, določili 
pristojno državo in po potrebi začeli z 
vrnitvijo, pri čemer se po potrebi 
uporabijo postopki pridržanja;

Or. fr
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Predlog spremembe 147
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priporoča, da bi v skladu z 
mednarodnim pravom v evropskih 
sprejemnih centrih na glavnih točkah 
nezakonitega prihoda v EU uvedli 
skrajšane postopke iz dublinske uredbe, 
da bi lahko hitro obravnavali prošnje za 
azil, ocenili njihovo utemeljenost, določili 
pristojno državo in po potrebi začeli z 
vrnitvijo brez nepotrebnega odlašanja;

5. priporoča, da bi v skladu z 
mednarodnim pravom v evropskih 
sprejemnih centrih na glavnih točkah 
nezakonitega prihoda v EU uvedli hitre, z 
azilom povezane postopke na meji, da bi 
lahko hitro obravnavali prošnje za azil, 
ocenili njihovo utemeljenost, določili 
pristojno državo in po potrebi začeli z 
vrnitvijo brez nepotrebnega odlašanja;

Or. pl

Predlog spremembe 148
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo, da se bo v prihodnjem 
migracijskem sistemu EU morala večina 
prošenj za azil vložiti na zunanjih mejah 
Unije ali na tranzitnem območju države 
članice pred odločitvijo o vstopu prosilca; 
poudarja, da bi bili s takim sistemom 
postopki iz dublinske uredbe 
učinkovitejši;

Or. en

Predlog spremembe 149
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
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Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. v zvezi s tem opozarja, da bi lahko 
z vzpostavitvijo platform za izkrcanje 
zunaj EU za izvajanje natančnega 
razvrščanja in registracijo zakonitih 
prošenj za azil preprečili, da bi se 
migranti odpravljali na nevarne poti čez 
Sredozemsko morje;

Or. en

Predlog spremembe 150
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da bi bilo treba izboljšati 
postopke za združitev družine;

Or. en

Predlog spremembe 151
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da Evropski azilni 
podporni urad na žariščnih točkah 
zagotavlja pomembno operativno podporo 
pri postopkih v skladu z dublinsko uredbo; 
poziva Komisijo in države, naj olajšajo 
delo osebja podpornega urada in dovolijo 
pogovore v jeziku, ki ni jezik države; 
poziva k ustanovitvi evropske agencije za 
azil, podprte z ustreznimi finančnimi in 
človeškimi viri;

6. poudarja, da Evropski azilni 
podporni urad na žariščnih točkah 
zagotavlja operativno podporo pri 
postopkih v skladu z dublinsko uredbo;
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Or. en

Predlog spremembe 152
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da Evropski azilni 
podporni urad na žariščnih točkah 
zagotavlja pomembno operativno podporo 
pri postopkih v skladu z dublinsko uredbo; 
poziva Komisijo in države, naj olajšajo 
delo osebja podpornega urada in dovolijo 
pogovore v jeziku, ki ni jezik države; 
poziva k ustanovitvi evropske agencije za 
azil, podprte z ustreznimi finančnimi in 
človeškimi viri;

6. ugotavlja, da Evropski azilni 
podporni urad na žariščnih točkah 
zagotavlja pomembno operativno podporo 
pri postopkih v skladu z dublinsko uredbo; 
poziva Komisijo in države, naj olajšajo 
delo osebja podpornega urada in dovolijo, 
da izpraševalec govori v jeziku, ki ni jezik 
države, ter zagotovijo, da je prosilcu na 
voljo tolmačenje v jeziku, ki ga razume; 
poudarja, da mora podporni urad pri 
svojem operativnem delu izpolnjevati 
najvišje standarde in v ospredje postaviti 
interese prosilcev, ki potrebujejo 
mednarodno zaščito, vključno s koristjo 
otroka;

Or. en

Predlog spremembe 153
Damien Carême

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da Evropski azilni 
podporni urad na žariščnih točkah 
zagotavlja pomembno operativno podporo 
pri postopkih v skladu z dublinsko uredbo; 
poziva Komisijo in države, naj olajšajo 
delo osebja podpornega urada in dovolijo 
pogovore v jeziku, ki ni jezik države; 
poziva k ustanovitvi evropske agencije za 

6. poudarja številne izzive pri 
izvajanju dublinske uredbe in meni, da 
Evropski azilni podporni urad zagotavlja 
ključno podporo organom držav članic pri 
izvajanju postopkov v skladu z dublinsko 
uredbo; poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo pogovore v jeziku, ki ga 
prosilec za azil razume; poziva k 
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azil, podprte z ustreznimi finančnimi in 
človeškimi viri;

ustanovitvi evropske agencije za azil, 
podprte z ustreznimi finančnimi in 
človeškimi viri;

Or. fr

Predlog spremembe 154
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da Evropski azilni 
podporni urad na žariščnih točkah 
zagotavlja pomembno operativno podporo 
pri postopkih v skladu z dublinsko uredbo; 
poziva Komisijo in države, naj olajšajo 
delo osebja podpornega urada in dovolijo 
pogovore v jeziku, ki ni jezik države; 
poziva k ustanovitvi evropske agencije za 
azil, podprte z ustreznimi finančnimi in 
človeškimi viri;

6. poudarja, da Evropski azilni 
podporni urad na žariščnih točkah 
zagotavlja pomembno operativno podporo 
pri postopkih v skladu z dublinsko uredbo; 
poziva Komisijo in države, naj olajšajo 
delo osebja podpornega urada in dovolijo 
pogovore v jeziku, ki ni jezik države;

Or. en

Predlog spremembe 155
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da Evropski azilni 
podporni urad na žariščnih točkah 
zagotavlja pomembno operativno podporo 
pri postopkih v skladu z dublinsko uredbo; 
poziva Komisijo in države, naj olajšajo 
delo osebja podpornega urada in dovolijo 
pogovore v jeziku, ki ni jezik države; 

6. poudarja, da Evropski azilni 
podporni urad državam članicam 
zagotavlja pomembno operativno in 
tehnično podporo; poziva Komisijo in 
države, naj olajšajo delo osebja 
podpornega urada in Komisije, da bi 
okrepili pomoč državam članicam, zlasti 
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poziva k ustanovitvi evropske agencije za 
azil, podprte z ustreznimi finančnimi in 
človeškimi viri;

tistim na meji EU; poziva k ustanovitvi 
evropske agencije za azil, podprte z 
ustreznimi finančnimi in človeškimi viri, 
za podporo državam članicam pri 
postopkih v skladu z dublinsko uredbo;

Or. en

Predlog spremembe 156
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da Evropski azilni 
podporni urad na žariščnih točkah 
zagotavlja pomembno operativno podporo 
pri postopkih v skladu z dublinsko uredbo; 
poziva Komisijo in države, naj olajšajo 
delo osebja podpornega urada in dovolijo 
pogovore v jeziku, ki ni jezik države; 
poziva k ustanovitvi evropske agencije za 
azil, podprte z ustreznimi finančnimi in 
človeškimi viri;

6. poudarja, da Evropski azilni 
podporni urad na žariščnih točkah 
zagotavlja pomembno operativno podporo 
pri azilnih postopkih; poziva Komisijo in 
države, naj olajšajo delo osebja 
podpornega urada in dovolijo pogovore v 
jeziku, ki ni jezik države; poziva k 
ustanovitvi evropske agencije za azil, 
podprte z ustreznimi finančnimi in 
človeškimi viri;

Or. pl

Predlog spremembe 157
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt, Olivier Chastel

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da Evropski azilni 
podporni urad na žariščnih točkah 
zagotavlja pomembno operativno podporo 
pri postopkih v skladu z dublinsko uredbo; 
poziva Komisijo in države, naj olajšajo 
delo osebja podpornega urada in dovolijo 
pogovore v jeziku, ki ni jezik države; 
poziva k ustanovitvi evropske agencije za 

6. poudarja, da Evropski azilni 
podporni urad na žariščnih točkah 
zagotavlja pomembno operativno podporo 
pri postopkih v skladu z dublinsko uredbo; 
poziva Komisijo in države, naj olajšajo 
delo osebja podpornega urada in dovolijo 
pogovore v jeziku, ki ga prosilec razume; 
poziva k ustanovitvi evropske agencije za 
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azil, podprte z ustreznimi finančnimi in 
človeškimi viri;

azil, podprte z ustreznimi finančnimi in 
človeškimi viri;

Or. en

Predlog spremembe 158
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva k ustrezni organizaciji in 
osebju evropskih dublinskih enot, da bi 
poenostavili izpolnjevanje postopkov, 
povezanih s to uredbo, zlasti tistih, ki se 
nanašajo na ugotavljanje družinskih vezi 
in uporabo drugih meril, na podlagi 
katerih se ugotavlja povezanost prosilca 
za azil z določeno državo članico;

Or. en

Predlog spremembe 159
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj spremlja, ali 
se pogovori opravljajo v jeziku prosilca za 
azil ali jeziku, za katerega se upravičeno 
domneva, da ga prosilec razume;

Or. en
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Predlog spremembe 160
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, David Lega

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja, da mora biti varstvo 
temeljnih pravic, zlasti zaščita otrok, žrtev 
trgovine z ljudmi in najranljivejših oseb, 
vedno v središču izvajanja te uredbe;

7. opozarja, da mora biti varstvo 
temeljnih pravic, zlasti zaščita otrok, žrtev 
trgovine z ljudmi in najranljivejših oseb, 
vedno v središču izvajanja te uredbe;

poziva države članice, naj izboljšajo 
čezmejno sodelovanje med organi 
kazenskega pregona, da bi preprečili 
trgovino z otroki, spolno izkoriščanje 
otrok in tveganje, da bi otroci pobegnili, 
ter naj v zvezi s pogrešanimi migrantskimi 
otroki zagotovijo politiko ničelne 
tolerance;

Or. en

Predlog spremembe 161
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja, da mora biti varstvo 
temeljnih pravic, zlasti zaščita otrok, žrtev 
trgovine z ljudmi in najranljivejših oseb, 
vedno v središču izvajanja te uredbe;

7. obžaluje, da so pravice prosilcev za 
azil, tudi pravica do pravne pomoči, pri 
izvajanju uredbe Dublin III pogosto 
spregledane; opozarja, da mora biti 
varstvo temeljnih pravic, zlasti zaščita 
mladoletnikov, žrtev trgovine z ljudmi, 
žrtev mučenja in najranljivejših oseb, 
vedno v središču azilnih politik EU in 
procesa izvajanja te uredbe;

Or. en
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Predlog spremembe 162
Nadine Morano

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja, da mora biti varstvo 
temeljnih pravic, zlasti zaščita otrok, žrtev 
trgovine z ljudmi in najranljivejših oseb, 
vedno v središču izvajanja te uredbe;

7. opozarja, da mora biti varstvo 
temeljnih pravic, zlasti zaščita otrok, žrtev 
trgovine z ljudmi in najranljivejših oseb, 
vedno v središču izvajanja te uredbe; 
poudarja, da to varstvo temeljnih pravic 
ne sme povzročiti porasta trgovine z otroki 
in najranljivejšimi osebami;

Or. fr

Predlog spremembe 163
Emil Radev

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja, da mora biti varstvo 
temeljnih pravic, zlasti zaščita otrok, žrtev 
trgovine z ljudmi in najranljivejših oseb, 
vedno v središču izvajanja te uredbe;

7. opozarja, da mora biti varstvo 
temeljnih pravic, zlasti zaščita otrok, med 
katerimi so tudi mladoletniki brez 
spremstva, žrtev trgovine z ljudmi in 
najranljivejših oseb, vedno v središču 
izvajanja te uredbe;

Or. bg

Predlog spremembe 164
Damien Carême

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja, da mora biti varstvo 
temeljnih pravic, zlasti zaščita otrok, žrtev 

7. opozarja, da mora biti varstvo 
temeljnih pravic, zlasti zaščita otrok, žrtev 
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trgovine z ljudmi in najranljivejših oseb, 
vedno v središču izvajanja te uredbe;

trgovine z ljudmi in vseh drugih oseb v 
ranljivem položaju, vedno v središču 
izvajanja te uredbe;

Or. fr

Predlog spremembe 165
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt, Olivier Chastel

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja, da mora biti varstvo 
temeljnih pravic, zlasti zaščita otrok, žrtev 
trgovine z ljudmi in najranljivejših oseb, 
vedno v središču izvajanja te uredbe;

7. opozarja, da mora biti varstvo 
temeljnih pravic, zlasti zaščita otrok, žrtev 
trgovine z ljudmi in najranljivejših oseb, 
kot so osebe LGBTI, vedno v središču 
izvajanja te uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 166
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja, da mora biti varstvo 
temeljnih pravic, zlasti zaščita otrok, žrtev 
trgovine z ljudmi in najranljivejših oseb, 
vedno v središču izvajanja te uredbe;

7. opozarja, da je treba pri izvajanju 
te uredbe upoštevati varstvo temeljnih 
pravic, zlasti zaščito mladoletnikov brez 
spremstva, otrok, žrtev trgovine z ljudmi in 
najranljivejših oseb;

Or. en

Predlog spremembe 167
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
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Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja, da mora biti varstvo 
temeljnih pravic, zlasti zaščita otrok, žrtev 
trgovine z ljudmi in najranljivejših oseb, 
vedno v središču izvajanja te uredbe;

7. opozarja, da mora biti varstvo 
temeljnih pravic, zlasti zaščita otrok, žrtev 
trgovine z ljudmi in drugih ranljivih oseb, 
vedno v središču izvajanja te uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 168
Damien Carême

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. opozarja, da se v skladu s členom 
28 pridržanje prosilcev za azil v okviru 
postopkov iz dublinske uredbe lahko 
odredi le kot skrajni ukrep, le če je 
pridržanje v skladu z načelom 
sorazmernosti in če ni mogoče učinkovito 
uporabiti nobenega drugega manj 
prisilnega ukrepa za zagotovitev 
postopkov premestitve ter v primerih, ko 
obstaja velika nevarnost pobega;

Or. fr

Predlog spremembe 169
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. želi spomniti, da imajo prosilci za 
azil pravico, da se jih v celoti seznani s 
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postopki; obžaluje, da se raven informacij, 
ki se zagotovijo prosilcem za azil, močno 
razlikuje od ene države članice do druge; 
poziva države članice, naj zagotovijo, da 
mladoletniki prejmejo prilagojene, 
otrokom prijazne informacije in posebno 
podporo; poudarja, da je nudenje pravne 
pomoči in tolmačenja bistveno za 
zagotavljanje pravice prosilcev do 
obveščenosti;

Or. en

Predlog spremembe 170
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da so posledice 
dublinske uredbe za prosilce za azil 
zaskrbljujoče, saj lahko premestitev v 
državo prvega vstopa povzroči hudo 
anksioznost pri prosilcih za azil, ki so 
zaradi travm, ki so jih doživeli v domovini 
in med potovanjem, ter pogosto slabih 
pogojev za sprejem v državi članici prvega 
vstopa že tako oslabljenega duševnega 
zdravja;

Or. en

Predlog spremembe 171
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. ker je bilo z oceno učinka uredbe 
Dublin III, ki jo je opravila Služba 
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Evropskega parlamenta za raziskave, 
ugotovljeno, da so načelo nevračanja in 
kršitve človekovih pravic zadostni razlogi 
za ustavitev premestitve, tudi če v 
namembni državi ni sistemskih težav;

Or. en

Predlog spremembe 172
Emil Radev

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. meni, da bi bilo treba ohranjati 
ravnovesje med pravicami in 
odgovornostmi prosilcev za azil, brez 
omogočanja kakršne koli privilegirane 
obravnave državljanov EU;

Or. bg

Predlog spremembe 173
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. je zaskrbljen, da so lahko v 
državah, ki veljajo za varne, osebe LGBTI 
deležne diskriminacije in nasilja, zato so 
njihove prošnje za azil v takih razmerah 
povsem upravičene; nadalje ugotavlja, da 
skrajšani postopki in seznam varnih držav 
ne bi smeli neupravičeno vplivati na 
prošnje za azil, ki jih vložijo ranljive 
skupine, kot so osebe LGBTI; opozarja, 
da bi morala biti uporaba skrajšanih 
postopkov in seznamov varnih držav 
skladna z načelom nevračanja in 
temeljnimi pravicami najranljivejših ljudi;
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Or. en

Predlog spremembe 174
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. poudarja, da lahko premestitve 
prosilcev za azil ter zlasti ranljivih ljudi, 
mladoletnikov in družin vodijo v kršitve 
njihovih človekovih pravic; poziva države 
članice, naj ustrezno ocenijo tveganja, ki 
bi jim bili prosilci izpostavljeni v 
namembnih državah članicah; zlasti 
poudarja, da je treba premestitve izvajati 
tako, da posamezniki pod nobenim 
pogojem niso izpostavljeni tveganju 
vrnitve, ne glede na to, ali na azilni sistem 
države vrnitve vplivajo sistemske 
pomanjkljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 175
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 7 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7c. obžaluje, da države članice 
prepogosto uporabijo ukrep pridržanja 
prosilcev, ki čakajo na premestitev; poziva 
države članice, naj si močno prizadevajo, 
da najdejo učinkovite alternative 
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pridržanju;

Or. en

Predlog spremembe 176
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj bolj pozorno 
nadzoruje, da bo spoštovana hierarhija 
meril; meni, da je treba natančneje 
pojasniti pogoje za uporabo merila 
ponovne združitve družine in uskladiti 
raven zahtevanih dokazov; poziva države 
in Komisijo, naj zaščitijo korist otroka, ki 
je pomembnejša, in pojasnijo merila za 
uporabo pridržanja;

8. poziva Komisijo, naj bolj pozorno 
nadzoruje, da bo spoštovana hierarhija 
meril; meni, da je treba natančneje 
pojasniti pogoje za uporabo merila 
ponovne združitve družine in uskladiti 
raven zahtevanih dokazov; poziva države 
in Komisijo, naj zaščitijo korist otroka, ki 
je pomembnejša, in pojasnijo merila za 
otroke ter zagotovijo, da ne bodo 
pridržani; poziva države članice in 
Komisijo, naj pojasnijo pojem „znatna 
nevarnost, da bo oseba pobegnila“ iz 
uredbe Dublin III in uporabo pridržanja 
ranljivih skupin; poziva države članice, 
naj upoštevajo posebne potrebe pridržanih 
oseb LGBTI in zagotovijo, da so deležne 
zaščite pred nečloveško in ponižujočo 
obravnavo s strani osebja centra in/ali 
drugih pridržanih oseb; opozarja, da je 
treba med pridržanjem transseksualcev 
ohraniti njihovo pravico do zdravja, in 
sicer pri dostopu do hormonske 
nadomestne terapije, da bi preprečili 
njihovo nadaljnjo izpostavljenost 
diskriminaciji in/ali nasilju s strani osebja 
in/ali drugih pridržanih oseb;

Or. en

Predlog spremembe 177
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau
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Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj bolj pozorno 
nadzoruje, da bo spoštovana hierarhija 
meril; meni, da je treba natančneje 
pojasniti pogoje za uporabo merila 
ponovne združitve družine in uskladiti 
raven zahtevanih dokazov; poziva države 
in Komisijo, naj zaščitijo korist otroka, ki 
je pomembnejša, in pojasnijo merila za 
uporabo pridržanja;

8. opozarja na številne in 
sistematične pomanjkljivosti v zvezi s 
skladnostjo s hierarhijo meril; poudarja, 
da se merilo enotnosti družine še zdaleč 
ne uporablja kot najpogostejše merilo, 
čeprav je glede na poglavje III uredbe na 
vrhu hierarhije; ugotavlja, da se je na 
primer merilo enotnosti družine v Franciji 
uporabilo pri 5 % zahtev za prevzem (od 
12 000) in v Nemčiji pri 3,7 %(od 17 500), 
v Belgiji, na Švedskem in v Švici pa so bile 
te številke še celo nižje; poudarja, da je 
Grčija po drugi strani leta 2018 izdala 
79,3 % zahtev za prevzem na podlagi 
merila enotnosti družine; ugotavlja tudi, 
da se prošnje za ponovno združitev 
družine odobrijo manj pogosto (48 % 
primerov) v primerjavi s povprečno 
stopnjo odobritve vseh postopkov 
(67,6 %); poziva Komisijo, naj bolj 
pozorno nadzoruje, da bo spoštovana 
hierarhija meril;

Or. en

Predlog spremembe 178
Damien Carême

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj bolj pozorno 
nadzoruje, da bo spoštovana hierarhija 
meril; meni, da je treba natančneje 
pojasniti pogoje za uporabo merila 
ponovne združitve družine in uskladiti 
raven zahtevanih dokazov; poziva države 
in Komisijo, naj zaščitijo korist otroka, ki 
je pomembnejša, in pojasnijo merila za 
uporabo pridržanja;

8. poziva Komisijo, naj bolj pozorno 
nadzoruje, da bo spoštovana hierarhija 
meril; meni, da je treba v skladu s členom 
7 dati prednost uporabi členov 8, 9 in 10 
kot glavnih meril za določitev države 
članice, odgovorne za obravnavanje 
prošnje za azil, da se zagotovi učinkovitost 
pravic do enotnosti družine in združitve 
družine, ter uskladiti raven zahtevanih 



AM\1209544SL.docx 83/138 PE654.089v01-00

SL

dokazov, ki naj bo prožnejša; poziva 
države in Komisijo, naj zaščitijo korist 
otroka, ki je pomembnejša, in ji vedno dajo 
prednost, ter opozarja, da v skladu s 
Konvencijo OZN o otrokovih pravicah in 
priporočili Odbora OZN za pravice 
otroka, pridržanje otrok v okviru 
upravljanja migracij ni nikoli v korist 
otroka;

Or. fr

Predlog spremembe 179
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj bolj pozorno 
nadzoruje, da bo spoštovana hierarhija 
meril; meni, da je treba natančneje 
pojasniti pogoje za uporabo merila 
ponovne združitve družine in uskladiti 
raven zahtevanih dokazov; poziva države 
in Komisijo, naj zaščitijo korist otroka, ki 
je pomembnejša, in pojasnijo merila za 
uporabo pridržanja;

8. poziva Komisijo, naj bolj pozorno 
nadzoruje, da bo spoštovana hierarhija 
meril; meni, da je treba omogočiti boljšo 
uporabo določb o ponovni združitvi 
družine, tudi z uskladitvijo standardov 
dokazov v vseh državah članicah tako, da 
bodo manj strogi; poziva države in 
Komisijo, naj zaščitijo korist otroka, ki je 
pomembnejša, saj otrok ne bi smeli nikoli 
pridržati zaradi priseljenskega statusa 
njihove družine; poziva k razširitvi 
sredstev, ki se uporabljajo za spremljanje 
in odkrivanje nezakonitih praks, da bi 
vključili informacije, ki jih zagotavljajo 
mednarodne in nevladne organizacije, 
kadar so te točne, najnovejše in 
specifične;

Or. en

Predlog spremembe 180
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
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Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj bolj pozorno 
nadzoruje, da bo spoštovana hierarhija 
meril; meni, da je treba natančneje 
pojasniti pogoje za uporabo merila 
ponovne združitve družine in uskladiti 
raven zahtevanih dokazov; poziva države 
in Komisijo, naj zaščitijo korist otroka, ki 
je pomembnejša, in pojasnijo merila za 
uporabo pridržanja;

8. poziva Komisijo, naj bolj pozorno 
nadzoruje, da bo spoštovana hierarhija 
meril; meni, da je treba omogočiti boljšo 
uporabo določb o ponovni združitvi 
družine, tudi z uskladitvijo standardov 
dokazov v vseh državah članicah tako, da 
bodo ti manj strogi in bolj dosegljivi; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
pospešijo postopek za združitev družine, 
tudi s takojšnjo premestitvijo v državo, v 
kateri ima prosilec družino;

Or. en

Predlog spremembe 181
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj bolj pozorno 
nadzoruje, da bo spoštovana hierarhija 
meril; meni, da je treba natančneje 
pojasniti pogoje za uporabo merila 
ponovne združitve družine in uskladiti 
raven zahtevanih dokazov; poziva države 
in Komisijo, naj zaščitijo korist otroka, ki 
je pomembnejša, in pojasnijo merila za 
uporabo pridržanja;

8. poziva Komisijo, naj zagotavlja, da 
bo v celoti spoštovana hierarhija meril; 
meni, da je treba natančneje pojasniti 
pogoje za uporabo merila ponovne 
združitve družine in uskladiti raven 
zahtevanih dokazov ter tako zmanjšati 
breme za organe držav članic prvega 
vstopa; poziva države in Komisijo, naj 
zaščitijo korist otroka, ki je pomembnejša, 
in pojasnijo merila za uporabo pridržanja;

Or. en

Predlog spremembe 182
Charlie Weimers
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Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj bolj pozorno 
nadzoruje, da bo spoštovana hierarhija 
meril; meni, da je treba natančneje 
pojasniti pogoje za uporabo merila 
ponovne združitve družine in uskladiti 
raven zahtevanih dokazov; poziva države 
in Komisijo, naj zaščitijo korist otroka, ki 
je pomembnejša, in pojasnijo merila za 
uporabo pridržanja;

8. poziva Komisijo, naj bolj pozorno 
nadzoruje, da bo spoštovana hierarhija 
meril; meni, da je treba natančneje 
pojasniti pogoje za uporabo merila 
ponovne združitve družine in uskladiti 
raven zahtevanih dokazov, a brez razširitve 
sedanjih pravil o združitvi družine; poziva 
države in Komisijo, naj zaščitijo korist 
otroka, ki je pomembnejša, in pojasnijo 
merila za uporabo pridržanja;

Or. en

Predlog spremembe 183
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj bolj pozorno 
nadzoruje, da bo spoštovana hierarhija 
meril; meni, da je treba natančneje 
pojasniti pogoje za uporabo merila 
ponovne združitve družine in uskladiti 
raven zahtevanih dokazov; poziva države 
in Komisijo, naj zaščitijo korist otroka, ki 
je pomembnejša, in pojasnijo merila za 
uporabo pridržanja;

8. poziva Komisijo, naj bolj pozorno 
nadzoruje, da bo spoštovana hierarhija 
meril; meni, da je treba natančneje 
pojasniti pogoje za uporabo merila 
ponovne združitve družine in uskladiti 
raven zahtevanih dokazov; poziva države 
in Komisijo, naj pri vseh odločitvah, ki se 
nanašajo na otroke, prednostno 
upoštevajo korist otroka, ki je 
pomembnejša;

Or. en

Predlog spremembe 184
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. meni, da je treba natančneje 
pojasniti pogoje za uporabo merila 
ponovne združitve družine in uskladiti 
raven zahtevanih dokazov; opozarja, da bi 
se morala pri vseh postopkih iz dublinske 
uredbe prednostno upoštevati korist 
otroka; ugotavlja, da so v nekaterih 
državah članicah razvite dobre prakse, kot 
je uporaba specializiranega osebja za 
mladoletnike brez spremstva ali 
večdisciplinarni pristop k ugotavljanju 
starosti; a je globoko zaskrbljen, ker v 
številnih državah članicah pogosto 
prihaja do zamud pri določitvi zastopnika 
za pomoč mladoletnikom brez spremstva v 
skladu s postopki iz dublinske uredbe ali 
pa se ta sploh ne zagotovi; ugotavlja tudi, 
da v nekaterih državah zastopniki niso 
dovolj seznanjeni s postopki iz dublinske 
uredbe in da mladoletniki brez spremstva 
nimajo na voljo otrokom prijazne 
podpore; poziva države članice in 
Komisijo, naj bolje zaščitijo koristi otrok;

Or. en

Predlog spremembe 185
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja, da bi morala pravica do 
azila pomeniti zagotavljanje varne zaščite 
in osnovnih storitev, ne pa neodvisno 
odločanje o najboljšem kraju za življenje; 
zato bi bilo treba še učinkoviteje 
zavarovati zunanje meje in uvesti 
postopke za zagotovitev, da se tuji 
državljani, ki potrebujejo zaščito, čim 
hitreje ločijo od tistih, ki nameravajo 
izkoristiti azilne postopke samo za vstop v 



AM\1209544SL.docx 87/138 PE654.089v01-00

SL

EU in se preseliti v druge države članice 
ter ki bi se morali nemudoma vrniti v 
svoje države izvora ali tranzita;

Or. pl

Predlog spremembe 186
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva države članice, naj 
uradnike za azil ustrezno usposabljajo v 
zvezi s potrebami najranljivejših skupin, 
kot so osebe LGBTI, in zagotovijo, da se 
pogovori izvajajo v okolju, ki je ugodno za 
polno razkritje bistvenih informacij, s 
katerimi se dokaže veljavnost prošnje; z 
zaskrbljenostjo opaža, da nekateri prosilci 
za azil, ki pripadajo skupini LGBTI, 
zaradi prejšnjih negativnih izkušenj z 
organi v državi izvora na začetku morda 
ne želijo razkriti svoje spolne usmerjenosti 
ali spolne identitete;

Or. en

Predlog spremembe 187
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja, da je treba premestitve v 
skladu z dublinsko uredbo izvajati tako, 
da posamezniki pod nobenim pogojem 
niso izpostavljeni tveganju vrnitve ali 
nečloveški ali ponižujoči obravnavi, ne 
glede na to, ali na azilni sistem države 



PE654.089v01-00 88/138 AM\1209544SL.docx

SL

vrnitve vplivajo sistemske pomanjkljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 188
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. obžaluje, da države članice ne 
prispevajo proaktivno k ugotavljanju in 
preverjanju družinskih vezi; obžaluje, da 
dokazno breme nosijo skoraj izključno 
prosilci;

Or. en

Predlog spremembe 189
Damien Carême

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja, da osebe ne smejo biti 
nikoli izpostavljene tveganju vračanja 
zaradi premestitev v skladu z dublinsko 
uredbo;

Or. fr

Predlog spremembe 190
Fabienne Keller, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Jan-
Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
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Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. meni, da mora pridržanje trajati 
čim manj časa in ne sme trajati dlje, kot je 
razumno potrebno za skrbno izvedbo 
potrebnih upravnih postopkov vse do 
izvršitve premestitve v skladu s to uredbo; 
poudarja, da ni usklajenih meril za 
določanje tveganja pobega, zato so države 
članice sprejele različna in včasih sporna 
merila; poziva države članice in Komisijo, 
naj pojasnijo merila za pridržanje 
prosilcev za azil;

Or. en

Predlog spremembe 191
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. poudarja, da ozka opredelitev 
družine prispeva k neizpolnjevanju 
hierarhije meril in nefunkcionalnosti 
sistema;

Or. en

Predlog spremembe 192
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 8 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8c. poziva države članice in Komisijo, 
naj zagotovijo ustrezno preverjanje koristi 
otroka in preprečijo, da se zaradi 
zapletenosti postopkov to načelo ne bi 
izvajalo, zlasti za mladoletnike brez 
spremstva, ki so stari od 16 do 18 let;

Or. en

Predlog spremembe 193
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 8 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8d. obžaluje, da države članice korist 
otroka razlagajo različno; zato poziva 
Komisijo, naj pojasni opredelitev v skladu 
z zakonodajo EU in določi, katere 
možnosti združitve družine, pomisleke v 
zvezi z varnostjo in osnovne informacije bi 
bilo treba upoštevati;

Or. en

Predlog spremembe 194
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 8 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8e. poziva države članice in Komisijo, 
naj pojasnijo, da pridržanje nikoli ni v 
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korist otroka in da mladoletnikov nikoli 
ne bi smeli pridržati zaradi migracijskega 
statusa njihove družine; poziva k razširitvi 
sredstev, ki se uporabljajo za spremljanje 
in odkrivanje nezakonitih praks, da bi 
vključili informacije, ki jih zagotavljajo 
mednarodne in nevladne organizacije, 
kadar so te točne, najnovejše in 
specifične;

Or. en

Predlog spremembe 195
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 8 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8f. obžaluje, da se položaj 
mladoletnikov pogosto še poslabša zaradi 
neustreznih mehanizmov ugotavljanja 
istovetnosti in napačnih metod za oceno 
starosti, kar vodi v zamude ali negativno 
vpliva na rezultat postopka iz dublinske 
uredbe; poziva k usklajeni oceni starosti, 
ki ne bo ogrožala pravic ter telesnega in 
duševnega zdravja mladoletnikov;

Or. en

Predlog spremembe 196
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Podnaslov 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

Poenostavitev postopkov in bistveno Poenostavitev postopkov, skrajšanje rokov 
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skrajšanje rokov in ohranitev pravice do učinkovitega 
pravnega sredstva

Or. en

Predlog spremembe 197
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da so se postopki 
premestitve znatno podaljšali, kar terja 
visok človeški davek ter materialne in 
finančne stroške; obžaluje tudi, da se 
izpeljejo samo v 11 % primerov, kar 
prispeva k trajni preobremenitvi azilnih 
sistemov; poudarja, da je države članice 
premalo sodelujejo in izmenjujejo 
informacije; meni, da je potreben boj proti 
sekundarnim premikom, da bi zmanjšali 
zahteve za premestitev; predlaga, da se 
pojasnijo in uskladijo pogoji za uporabo 
postopkov za premestitev;

9. poudarja, da so se postopki 
premestitve v letih 2016 in 2017 znatno 
podaljšali, kar terja visok človeški davek 
ter materialne in finančne stroške; 
poudarja, da sta v obdobju 2016–2019 
Nemčija in Francija izdali največ zahtev 
(obe državi skupaj 68 % vseh), Španija, 
Estonija, Litva, Latvija, Slovaška, 
Bolgarija, Poljska in Češka republika pa 
so izdale le malo zahtev v skladu z 
dublinsko uredbo; poudarja, da Španija 
kljub velikemu in naraščajočemu številu 
prošenj za azil ni izdala skoraj nobene 
zahteve v skladu z dublinsko uredbo; 
obžaluje tudi, da se izpeljejo samo v 11 % 
primerov, kar prispeva k trajni 
preobremenitvi azilnih sistemov; ugotavlja 
da so med državami bistvene razlike, saj je 
bilo v obdobju 2016–2019 54,6 % 
premestitev izvedenih iz Grčije, 42,2 % iz 
Švedske, 11,2 % iz Nemčije, 6,7 % iz 
Francije in 1,6 % iz Italije, za številne 
države pa obstajajo znatne informacijske 
vrzeli;

Or. en

Predlog spremembe 198
Maria Walsh

Predlog resolucije
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Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da so se postopki 
premestitve znatno podaljšali, kar terja 
visok človeški davek ter materialne in 
finančne stroške; obžaluje tudi, da se 
izpeljejo samo v 11 % primerov, kar 
prispeva k trajni preobremenitvi azilnih 
sistemov; poudarja, da je države članice 
premalo sodelujejo in izmenjujejo 
informacije; meni, da je potreben boj proti 
sekundarnim premikom, da bi zmanjšali 
zahteve za premestitev; predlaga, da se 
pojasnijo in uskladijo pogoji za uporabo 
postopkov za premestitev;

9. poudarja, da so se postopki 
premestitve znatno podaljšali, kar terja 
visok človeški davek ter materialne in 
finančne stroške; obžaluje tudi, da se 
izpeljejo samo v 11 % primerov, kar 
prispeva k trajni preobremenitvi azilnih 
sistemov; poudarja, da države članice 
premalo sodelujejo in si izmenjujejo 
informacije, kar konkretno ogroža načelo 
solidarnosti EU in neposredno prispeva k 
preobremenitvi sistemov v nekaterih 
državah članicah; meni, da je potreben boj 
proti sekundarnim premikom, da bi 
zmanjšali zahteve za premestitev; predlaga, 
da se pojasnijo in uskladijo pogoji za 
uporabo postopkov za premestitev;

Or. en

Predlog spremembe 199
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da so se postopki 
premestitve znatno podaljšali, kar terja 
visok človeški davek ter materialne in 
finančne stroške; obžaluje tudi, da se 
izpeljejo samo v 11 % primerov, kar 
prispeva k trajni preobremenitvi azilnih 
sistemov; poudarja, da je države članice 
premalo sodelujejo in izmenjujejo 
informacije; meni, da je potreben boj proti 
sekundarnim premikom, da bi zmanjšali 
zahteve za premestitev; predlaga, da se 
pojasnijo in uskladijo pogoji za uporabo 
postopkov za premestitev;

9. poudarja, da so se postopki 
premestitve znatno podaljšali, kar terja 
visok človeški davek ter materialne in 
finančne stroške; ugotavlja tudi, da se 
izpeljejo samo v 11 % primerov; meni, da 
je potreben boj proti sekundarnim 
premikom, da bi zmanjšali zahteve za 
premestitev; predlaga, da se pojasnijo in 
uskladijo pogoji za uporabo postopkov za 
premestitev;

Or. en
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Predlog spremembe 200
Nadine Morano

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da so se postopki 
premestitve znatno podaljšali, kar terja 
visok človeški davek ter materialne in 
finančne stroške; obžaluje tudi, da se 
izpeljejo samo v 11 % primerov, kar 
prispeva k trajni preobremenitvi azilnih 
sistemov; poudarja, da je države članice 
premalo sodelujejo in izmenjujejo 
informacije; meni, da je potreben boj proti 
sekundarnim premikom, da bi zmanjšali 
zahteve za premestitev; predlaga, da se 
pojasnijo in uskladijo pogoji za uporabo 
postopkov za premestitev;

9. poudarja, da so se postopki 
premestitve znatno podaljšali, kar terja 
visok človeški davek ter materialne in 
finančne stroške; obžaluje tudi, da se 
izpeljejo samo v 11 % primerov, kar 
prispeva k trajni preobremenitvi azilnih 
sistemov; poudarja, da države članice 
premalo sodelujejo in si izmenjujejo 
informacije, vključno s tretjimi državami, 
iz katerih prihajajo ali ki so jih prečkali 
prosilci za azil; meni, da je potreben boj 
proti sekundarnim premikom, da bi 
zmanjšali zahteve za premestitev; predlaga, 
da se pojasnijo in uskladijo pogoji za 
uporabo postopkov za premestitev;

Or. fr

Predlog spremembe 201
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da so se postopki 
premestitve znatno podaljšali, kar terja 
visok človeški davek ter materialne in 
finančne stroške; obžaluje tudi, da se 
izpeljejo samo v 11 % primerov, kar 
prispeva k trajni preobremenitvi azilnih 
sistemov; poudarja, da je države članice 
premalo sodelujejo in izmenjujejo 
informacije; meni, da je potreben boj proti 
sekundarnim premikom, da bi zmanjšali 
zahteve za premestitev; predlaga, da se 

9. poudarja, da so se postopki 
premestitve znatno podaljšali, kar terja 
visok človeški davek ter materialne in 
finančne stroške, zlasti za države članice 
prvega vstopa; globoko obžaluje tudi, da se 
izpeljejo samo v 11 % primerov, kar 
prispeva k trajni preobremenitvi azilnih 
sistemov; poudarja, da države članice 
premalo sodelujejo in si izmenjujejo 
informacije; meni, da je potreben boj proti 
sekundarnim premikom, da bi zmanjšali 
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pojasnijo in uskladijo pogoji za uporabo 
postopkov za premestitev;

zahteve za premestitev; predlaga, da se 
pojasnijo in uskladijo pogoji za uporabo 
postopkov za premestitev;

Or. en

Predlog spremembe 202
Terry Reintke, Erik Marquardt

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da so se postopki 
premestitve znatno podaljšali, kar terja 
visok človeški davek ter materialne in 
finančne stroške; obžaluje tudi, da se 
izpeljejo samo v 11 % primerov, kar 
prispeva k trajni preobremenitvi azilnih 
sistemov; poudarja, da je države članice 
premalo sodelujejo in izmenjujejo 
informacije; meni, da je potreben boj proti 
sekundarnim premikom, da bi zmanjšali 
zahteve za premestitev; predlaga, da se 
pojasnijo in uskladijo pogoji za uporabo 
postopkov za premestitev;

9. poudarja, da so se postopki 
premestitve znatno podaljšali, kar terja 
visok človeški davek ter materialne in 
finančne stroške; obžaluje tudi, da se 
izpeljejo samo v 11 % primerov, kar 
prispeva k trajni preobremenitvi azilnih 
sistemov; poudarja, da države članice 
premalo sodelujejo in si izmenjujejo 
informacije; meni, da si je treba 
prizadevati za zagotovitev dostopa do 
informacij v jeziku, ki ga prosilec razume, 
in vzpostavitev varnih okolij za razkritje 
potrebnih osebnih informacij, s katerimi 
se dokaže veljavnost prošnje, da bi 
zmanjšali zahteve za premestitev;

Or. en

Predlog spremembe 203
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da so se postopki 
premestitve znatno podaljšali, kar terja 
visok človeški davek ter materialne in 
finančne stroške; obžaluje tudi, da se 
izpeljejo samo v 11 % primerov, kar 

9. poudarja, da so se postopki 
premestitve znatno podaljšali, kar terja 
visok človeški davek ter materialne in 
finančne stroške; obžaluje tudi, da se 
izpeljejo samo v 11 % primerov, kar 



PE654.089v01-00 96/138 AM\1209544SL.docx

SL

prispeva k trajni preobremenitvi azilnih 
sistemov; poudarja, da je države članice 
premalo sodelujejo in izmenjujejo 
informacije; meni, da je potreben boj proti 
sekundarnim premikom, da bi zmanjšali 
zahteve za premestitev; predlaga, da se 
pojasnijo in uskladijo pogoji za uporabo 
postopkov za premestitev;

prispeva k trajni preobremenitvi azilnih 
sistemov; poudarja, da države članice 
premalo sodelujejo in si izmenjujejo 
informacije; predlaga, da se pojasnijo in 
uskladijo pogoji za uporabo postopkov za 
premestitev;

Or. it

Predlog spremembe 204
Damien Carême

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da so se postopki 
premestitve znatno podaljšali, kar terja 
visok človeški davek ter materialne in 
finančne stroške; obžaluje tudi, da se 
izpeljejo samo v 11 % primerov, kar 
prispeva k trajni preobremenitvi azilnih 
sistemov; poudarja, da je države članice 
premalo sodelujejo in izmenjujejo 
informacije; meni, da je potreben boj proti 
sekundarnim premikom, da bi zmanjšali 
zahteve za premestitev; predlaga, da se 
pojasnijo in uskladijo pogoji za uporabo 
postopkov za premestitev;

9. poudarja, da so se postopki 
premestitve znatno podaljšali, kar terja 
visok človeški davek ter materialne in 
finančne stroške; ugotavlja tudi, da se 
premestitve dejansko izvedejo samo v 
11 % primerov, kar jasno kaže, da je 
dublinska uredba neučinkovita; poudarja, 
da države članice premalo sodelujejo in si 
izmenjujejo informacije; meni, da so 
bistvena prizadevanja za zagotavljanje 
dostopa do informacij in hitrih postopkov 
za združitev družine in premestitve 
prosilcev za azil;

Or. fr

Predlog spremembe 205
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da so se postopki 9. poudarja, da so se postopki 
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premestitve znatno podaljšali, kar terja 
visok človeški davek ter materialne in 
finančne stroške; obžaluje tudi, da se 
izpeljejo samo v 11 % primerov, kar 
prispeva k trajni preobremenitvi azilnih 
sistemov; poudarja, da je države članice 
premalo sodelujejo in izmenjujejo 
informacije; meni, da je potreben boj proti 
sekundarnim premikom, da bi zmanjšali 
zahteve za premestitev; predlaga, da se 
pojasnijo in uskladijo pogoji za uporabo 
postopkov za premestitev;

premestitve znatno podaljšali, kar terja 
visok človeški davek ter materialne in 
finančne stroške; ugotavlja tudi, da se 
izpeljejo samo v 11 % primerov; ugotavlja, 
da države članice premalo sodelujejo in si 
izmenjujejo informacije; spodbuja države 
članice, naj v primerih, ko postane očitno, 
da se premestitev ne more izvesti, ali 
kadar je to potrebno zaradi posebnega 
položaja prosilca, hitreje uporabijo 
diskrecijsko klavzulo iz člena 17;

Or. en

Predlog spremembe 206
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da so se postopki 
premestitve znatno podaljšali, kar terja 
visok človeški davek ter materialne in 
finančne stroške; obžaluje tudi, da se 
izpeljejo samo v 11 % primerov, kar 
prispeva k trajni preobremenitvi azilnih 
sistemov; poudarja, da je države članice 
premalo sodelujejo in izmenjujejo 
informacije; meni, da je potreben boj proti 
sekundarnim premikom, da bi zmanjšali 
zahteve za premestitev; predlaga, da se 
pojasnijo in uskladijo pogoji za uporabo 
postopkov za premestitev;

9. poudarja, da so se postopki 
premestitve znatno podaljšali, kar terja 
visok človeški davek ter materialne in 
finančne stroške; obžaluje tudi, da se 
izpeljejo samo v 11 % primerov, kar 
prispeva k trajni preobremenitvi azilnih 
sistemov; poudarja, da države članice 
premalo sodelujejo in si izmenjujejo 
informacije; spodbuja države članice, naj 
v primerih, ko postane očitno, da se 
premestitev ne more izvesti, ali kadar je to 
potrebno zaradi posebnega položaja 
prosilca, hitreje uporabijo diskrecijsko 
klavzulo;

Or. en

Predlog spremembe 207
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
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Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da so bili s pomembno 
sodno prakso Evropskega sodišča za 
človekove pravice in Sodišča EU v zadnjih 
letih pojasnjeni dopustni razlogi za 
zavrnitev premestitev v skladu z dublinsko 
uredbo, zlasti vsakršno tveganje za 
posameznika; zlasti je seznanjen z vedno 
večjim številom odločitev evropskih in 
nacionalnih sodišč o ustavitvi premestitev 
v države članice, kjer bi bila prosilcem za 
azil nepravično zavrnjena mednarodna 
zaščita (neposredno vračanje) ali bi jim 
bile v postopku iz dublinske uredbe 
kratene pravice; obžaluje, da so prosilci za 
azil v nekaterih državah članicah žrtve 
nečloveške ali ponižujoče obravnave;

Or. en

Predlog spremembe 208
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. ugotavlja, da brezplačno pravno 
svetovanje za prosilce za azil pomeni 
znatne finančne in upravne stroške za 
države članice prvega vstopa, zato se 
zmanjša dostopnost takih storitev za 
upravičene državljane teh držav;

Or. en

Predlog spremembe 209
Emil Radev
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Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da se za gibanje v 
schengenskem območju in zunaj njega 
uporabljajo različna pravila, zato bi se 
morali razlikovati tudi ukrepi, sprejeti za 
odvračanje od sekundarnih gibanj;

Or. bg

Predlog spremembe 210
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. ugotavlja, da je pomanjkanje na 
področju strukturne organizacije, sredstev 
in delovanja nacionalnega organa za azil 
prispevalo k zamudam pri postopkih iz 
dublinske uredbe in oviralo izvajanje 
uredbe; ugotavlja, da je večina držav 
določila en specializiran organ za azil, 
nekatere države članice pa so se odločile, 
da bodo to odgovornost razdelile med 
različne organe, zato v nekaterih primerih 
prihaja do praktične zapletenosti za 
prosilce za azil in razlik pri izvajanju 
uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 211
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. obžaluje, da množične 
regularizacije, ki jih izvajajo države 
članice, spodbujajo nevarna sekundarna 
gibanja nezakonitih migrantov, ki želijo 
pridobiti zakoniti status, in da taki ukrepi 
predstavljajo morebiten dejavnik 
privlačevanja nadaljnjih migracij;

Or. en

Predlog spremembe 212
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 9 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9c. poudarja, da je učinkovitost 
postopkov iz dublinske uredbe odvisna 
tudi od kakovosti in številčnosti osebja 
posameznega nacionalnega organa za 
azil; je seznanjen s pomembnimi vrzeli 
med organi za azil v številu osebja na 
prosilca za azil; poudarja, da so 
nacionalne dublinske enote kadrovsko 
podhranjene in se soočajo z znatnim 
naraščanjem obsega dela;

Or. en

Predlog spremembe 213
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 9 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9d. poudarja, da države članice 
premalo sodelujejo in si izmenjujejo 
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informacije; ugotavlja, da so zahteve za 
ponovni sprejem v zadnjih letih 
prevladujoča oblika postopkov iz 
dublinske uredbe, kar pomeni, da je 
večina oseb, nameščenih v skladu s 
postopkom iz dublinske uredbe, pred tem 
že vložila prošnjo za azil v drugi 
državi članici; meni, da je potreben boj 
proti sekundarnim premikom, da bi 
zmanjšali zahteve za premestitev; 
poudarja, da se s strogo uporabo merila 
nezakonitega vstopa nalaga nesorazmerno 
breme državam prvega vstopa, ki pogosto 
nimajo dovolj sredstev in zmogljivosti za 
gostitev in registracijo prosilcev za azil; 
opozarja, da je namen rokov na vsaki 
stopnji postopkov iz dublinske uredbe 
kratko trajanje postopkov in omogočanje 
hitrega dostopa do azilnega postopka; 
ugotavlja, da med državami članicami 
obstajajo nejasnosti in razlike v izračunu 
rokov in točke, na kateri začne teči čas za 
posamezen postopek; predlaga, da se 
pojasnijo in uskladijo pogoji za uporabo 
postopkov za premestitev;

Or. en

Predlog spremembe 214
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da pravila o prenosu 
odgovornosti v skladu z dublinsko uredbo 
III v nekaterih primerih ogrožajo 
učinkovitost azilnih postopkov in izvajanje 
premestitev ter prispevajo k povečanju 
sekundarnih premikov in s tem 
spodbujajo prosilce za azil, da ostanejo v 
nevarnosti; poziva Komisijo, naj pregleda 
pravila, da bi državam članica omogočila 
dovolj časa za premestitve in odpravi 

črtano
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prenos odgovornosti v primeru pobega 
prosilca za azil;

Or. en

Predlog spremembe 215
Damien Carême

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da pravila o prenosu 
odgovornosti v skladu z dublinsko uredbo 
III v nekaterih primerih ogrožajo 
učinkovitost azilnih postopkov in izvajanje 
premestitev ter prispevajo k povečanju 
sekundarnih premikov in s tem 
spodbujajo prosilce za azil, da ostanejo v 
nevarnosti; poziva Komisijo, naj pregleda 
pravila, da bi državam članica omogočila 
dovolj časa za premestitve in odpravi 
prenos odgovornosti v primeru pobega 
prosilca za azil;

10. meni, da v nekaterih primerih 
nepravilna uporaba pravil o hierarhiji 
meril, zlasti v zvezi z združitvijo družine in 
položajem mladoletnikov brez spremstva, 
ogroža učinkovitost azilnih postopkov in 
prispeva k povečanju nevarnosti pobega; 
poudarja, da se zahteve za premestitev 
redko izpeljejo, zaradi česar so prosilci za 
azil v nepotrebni negotovosti, hkrati pa je 
to v nasprotju s ciljem dublinske uredbe, 
katere namen je zagotoviti učinkovit in 
uspešen dostop do azilnih postopkov; 
poziva Komisijo, naj odpravi največjo 
pomanjkljivost dublinske uredbe, torej 
privzeto dodeljevanje odgovornosti za 
obravnavanje prošnje za azil državam 
prvega vstopa, in naj predlaga sistem, v 
katerem se bodo ustrezno upoštevale 
obstoječe vezi prosilcev za azil z 
nekaterimi državami članicami;

Or. fr

Predlog spremembe 216
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da pravila o prenosu 10. opozarja, da bi moral prenos 
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odgovornosti v skladu z dublinsko uredbo 
III v nekaterih primerih ogrožajo 
učinkovitost azilnih postopkov in izvajanje 
premestitev ter prispevajo k povečanju 
sekundarnih premikov in s tem 
spodbujajo prosilce za azil, da ostanejo v 
nevarnosti; poziva Komisijo, naj pregleda 
pravila, da bi državam članica omogočila 
dovolj časa za premestitve in odpravi 
prenos odgovornosti v primeru pobega 
prosilca za azil;

odgovornosti v primerih, ko ni izveden v 
predpisanem roku, spodbuditi države 
članice k čim hitrejši in čim učinkovitejši 
izvedbi premestitev; meni, da so trenutno 
veljavni roki ustrezni;

Or. pl

Predlog spremembe 217
Nadine Morano

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da pravila o prenosu 
odgovornosti v skladu z dublinsko uredbo 
III v nekaterih primerih ogrožajo 
učinkovitost azilnih postopkov in izvajanje 
premestitev ter prispevajo k povečanju 
sekundarnih premikov in s tem spodbujajo 
prosilce za azil, da ostanejo v nevarnosti; 
poziva Komisijo, naj pregleda pravila, da 
bi državam članica omogočila dovolj časa 
za premestitve in odpravi prenos 
odgovornosti v primeru pobega prosilca za 
azil;

10. meni, da pravila o prenosu 
odgovornosti v skladu z dublinsko uredbo 
III v nekaterih primerih ogrožajo 
učinkovitost azilnih postopkov in izvajanje 
premestitev ter prispevajo k povečanju 
sekundarnih premikov in s tem spodbujajo 
prosilce za azil, da ostanejo v nevarnosti; 
poziva Komisijo, naj pregleda pravila, da 
bi državam članicam omogočila dovolj 
časa za premestitve in odpravi prenos 
odgovornosti v primeru pobega prosilca za 
azil; Komisijo poziva tudi, naj preuči 
mehanizem, ki bo omogočal neveljavnost 
prošenj za azil prosilcev, ki ne upoštevajo 
svojih obveznosti ali vložijo več prošenj za 
azil;

Or. fr

Predlog spremembe 218
Terry Reintke, Erik Marquardt

Predlog resolucije
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Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da pravila o prenosu 
odgovornosti v skladu z dublinsko uredbo 
III v nekaterih primerih ogrožajo 
učinkovitost azilnih postopkov in izvajanje 
premestitev ter prispevajo k povečanju 
sekundarnih premikov in s tem spodbujajo 
prosilce za azil, da ostanejo v nevarnosti; 
poziva Komisijo, naj pregleda pravila, da 
bi državam članica omogočila dovolj časa 
za premestitve in odpravi prenos 
odgovornosti v primeru pobega prosilca za 
azil;

10. meni, da pravila o prenosu 
odgovornosti v skladu z dublinsko uredbo 
III v nekaterih primerih ogrožajo 
učinkovitost azilnih postopkov in izvajanje 
premestitev ter prispevajo k povečanju 
sekundarnih premikov in s tem spodbujajo 
prosilce za azil, da ostanejo v nevarnosti;

Or. en

Predlog spremembe 219
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da pravila o prenosu 
odgovornosti v skladu z dublinsko uredbo 
III v nekaterih primerih ogrožajo 
učinkovitost azilnih postopkov in izvajanje 
premestitev ter prispevajo k povečanju 
sekundarnih premikov in s tem 
spodbujajo prosilce za azil, da ostanejo v 
nevarnosti; poziva Komisijo, naj pregleda 
pravila, da bi državam članica omogočila 
dovolj časa za premestitve in odpravi 
prenos odgovornosti v primeru pobega 
prosilca za azil;

10. meni, da glede na dokaze prosilci 
za azil zaradi nesorazmerne uporabe 
merila države prvega nezakonitega vstopa 
ter nezadostnega upoštevanja pomembnih 
vezi in posebnih potreb prosilcev 
mnogokrat ostanejo v nevarnosti; poziva 
Komisijo, naj pregleda pravila, da bi 
izboljšala zaupanje med državami 
članicami ter med njimi in prosilci za azil;

Or. en
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Predlog spremembe 220
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da pravila o prenosu 
odgovornosti v skladu z dublinsko 
uredbo III v nekaterih primerih ogrožajo 
učinkovitost azilnih postopkov in izvajanje 
premestitev ter prispevajo k povečanju 
sekundarnih premikov in s tem spodbujajo 
prosilce za azil, da ostanejo v nevarnosti; 
poziva Komisijo, naj pregleda pravila, da 
bi državam članica omogočila dovolj časa 
za premestitve in odpravi prenos 
odgovornosti v primeru pobega prosilca za 
azil;

10. meni, da pravila o prenosu 
odgovornosti v skladu z dublinsko 
uredbo III ogrožajo učinkovitost azilnih 
postopkov in izvajanje premestitev ter 
spodbujajo prosilce za azil, da ostanejo v 
nevarnosti; obžaluje, da države članice 
premestitve pogosto neutemeljeno 
zavrnejo; poziva Komisijo, naj pregleda 
pravila, da bi državam članicam omogočila 
dovolj časa za premestitve, ter spremlja in 
po potrebi sankcionira države članice, ki 
premestitev zavrnejo;

Or. it

Predlog spremembe 221
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da je bistveno nadalje 
uskladiti azilne sisteme držav članic, da bi 
uredba Dublin III delovala in bi preprečili 
sekundarna gibanja; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da je obravnava prosilcev za azil 
v relativnem smislu enaka v vsej EU;

Or. en

Predlog spremembe 222
Maria Walsh

Predlog resolucije
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Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je pravna pomoč 
prosilcem za azil v postopkih v skladu z 
dublinsko uredbo, zlasti na žariščnih 
točkah, poenostavila potovanje in 
izboljšala sprejemanje odločitev; poziva 
države članice, naj izboljšajo informacije 
za prosilce za azil v zapletenih postopkih v 
skladu z dublinsko uredbo, da bodo bolj 
jasne in vsem dostopne;

11. meni, da je pravna pomoč 
prosilcem za azil v postopkih v skladu z 
dublinsko uredbo, zlasti na žariščnih 
točkah, bistvena za seznanitev prosilcev z 
njihovimi pravicami in obveznostmi med 
azilnim postopkom ter bi poenostavila 
potovanje in izboljšala sprejemanje 
odločitev, saj lahko pravni zastopnik 
zagotovi, da je vsak spis popoln in točen, 
prispeva k znižanju stopnje pritožb in tako 
zaščiti pravico do nevračanja; poziva 
države članice, naj izboljšajo informacije 
za prosilce za azil v zapletenih postopkih v 
skladu z dublinsko uredbo, da bodo bolj 
jasne in vsem dostopne;

Or. en

Predlog spremembe 223
Damien Carême

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je pravna pomoč 
prosilcem za azil v postopkih v skladu z 
dublinsko uredbo, zlasti na žariščnih 
točkah, poenostavila potovanje in 
izboljšala sprejemanje odločitev; poziva 
države članice, naj izboljšajo informacije 
za prosilce za azil v zapletenih postopkih v 
skladu z dublinsko uredbo, da bodo bolj 
jasne in vsem dostopne;

11. poziva države članice, naj ob 
podpori Komisije in Evropskega azilnega 
podpornega urada prosilcem za azil 
zagotovijo jasne in dostopne informacije o 
postopkih v skladu z dublinsko uredbo, 
zlasti s področja združitve družine v 
skladu s členoma 4 in 26 uredbe ter 
dostopa do učinkovitega pravnega 
sredstva in pravne pomoči v skladu s 
členom 27; meni, da bi pravna pomoč 
prosilcem za azil v postopkih v skladu z 
dublinsko uredbo olajšala pravilno 
delovanje dublinske uredbe;

Or. fr
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Predlog spremembe 224
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je pravna pomoč 
prosilcem za azil v postopkih v skladu z 
dublinsko uredbo, zlasti na žariščnih 
točkah, poenostavila potovanje in 
izboljšala sprejemanje odločitev; poziva 
države članice, naj izboljšajo informacije 
za prosilce za azil v zapletenih postopkih v 
skladu z dublinsko uredbo, da bodo bolj 
jasne in vsem dostopne;

11. poziva države članice, naj 
izboljšajo informacije za prosilce za azil v 
zapletenih postopkih v skladu z dublinsko 
uredbo, da bodo bolj jasne in vsem 
dostopne;

Or. en

Predlog spremembe 225
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je pravna pomoč 
prosilcem za azil v postopkih v skladu z 
dublinsko uredbo, zlasti na žariščnih 
točkah, poenostavila potovanje in 
izboljšala sprejemanje odločitev; poziva 
države članice, naj izboljšajo informacije 
za prosilce za azil v zapletenih postopkih v 
skladu z dublinsko uredbo, da bodo bolj 
jasne in vsem dostopne;

11. meni, da bi pravna pomoč 
prosilcem za azil v postopkih v skladu z 
dublinsko uredbo, zlasti na žariščnih 
točkah, poenostavila potovanje in 
izboljšala sprejemanje odločitev;

Or. en

Predlog spremembe 226
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije



PE654.089v01-00 108/138 AM\1209544SL.docx

SL

Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je pravna pomoč 
prosilcem za azil v postopkih v skladu z 
dublinsko uredbo, zlasti na žariščnih 
točkah, poenostavila potovanje in 
izboljšala sprejemanje odločitev; poziva 
države članice, naj izboljšajo informacije 
za prosilce za azil v zapletenih postopkih v 
skladu z dublinsko uredbo, da bodo bolj 
jasne in vsem dostopne;

11. meni, da bi pravna pomoč 
prosilcem za azil v postopkih v skladu z 
dublinsko uredbo, zlasti na žariščnih 
točkah, poenostavila potovanje in 
izboljšala sprejemanje odločitev; poziva 
države članice, naj izboljšajo informacije 
za prosilce za azil v zapletenih postopkih v 
skladu z dublinsko uredbo, da bodo bolj 
jasne in vsem dostopne; poudarja, da so 
rešitve za preprečevanje oddajanja 
večkratnih prošenj za mednarodno zaščito 
pomembne;

Or. pl

Predlog spremembe 227
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je pravna pomoč 
prosilcem za azil v postopkih v skladu z 
dublinsko uredbo, zlasti na žariščnih 
točkah, poenostavila potovanje in 
izboljšala sprejemanje odločitev; poziva 
države članice, naj izboljšajo informacije 
za prosilce za azil v zapletenih postopkih v 
skladu z dublinsko uredbo, da bodo bolj 
jasne in vsem dostopne;

11. meni, da bi pravna pomoč 
prosilcem za azil v postopkih v skladu z 
dublinsko uredbo izboljšala postopke, ki so 
v skladu s pravicami, in izboljšala 
sprejemanje odločitev; poziva države 
članice, naj izboljšajo informacije za 
prosilce za azil v zapletenih postopkih v 
skladu z dublinsko uredbo, da bodo bolj 
jasne in vsem dostopne;

Or. en

Predlog spremembe 228
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti
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Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je pravna pomoč 
prosilcem za azil v postopkih v skladu z 
dublinsko uredbo, zlasti na žariščnih 
točkah, poenostavila potovanje in 
izboljšala sprejemanje odločitev; poziva 
države članice, naj izboljšajo informacije 
za prosilce za azil v zapletenih postopkih v 
skladu z dublinsko uredbo, da bodo bolj 
jasne in vsem dostopne;

11. meni, da bi pravna pomoč 
prosilcem za azil v postopkih v skladu z 
dublinsko uredbo izboljšala postopke, ki so 
v skladu s pravicami, poenostavila 
dublinske postopke in izboljšala 
sprejemanje odločitev; poziva države 
članice, naj izboljšajo informacije za 
prosilce za azil v zapletenih postopkih v 
skladu z dublinsko uredbo, da bodo bolj 
jasne in vsem dostopne;

Or. en

Predlog spremembe 229
Fabienne Keller, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Jan-
Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da kakovost in količina 
informacij, ki se zagotovijo prosilcem v 
okviru dublinskih postopkov, še zdaleč 
nista zadovoljivi ter se med državami in v 
nekaterih primerih znotraj držav znatno 
razlikujeta; ugotavlja, da na spoštovanje 
pravice do obveščenosti vplivajo različni 
dejavniki, kot so kakovost in jasnost 
informacij, dostop do tolmača, 
razpoložljivost prevedenih dokumentov in 
pravočasen dostop do informacij; 
opozarja, da je pravica do obveščenosti iz 
člena 4 uredbe bistvena zaradi zapletene 
narave dublinskih postopkov in za 
zagotavljanje dostopa do pravične 
obravnave prošnje za azil v EU; poudarja, 
da so lahko vrzeli na tem področju 
povezane s pomanjkanjem sredstev, v 
nekaterih državah članicah pa izvirajo iz 
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namernih političnih odločitev; poziva 
države članice, naj izboljšajo informacije 
za prosilce za azil, da bodo bolj jasne in 
vsem dostopne;

Or. en

Predlog spremembe 230
Maria Walsh

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. želi spomniti države članice, da 
morajo v skladu z zakonodajo EU med 
pritožbenimi postopki nuditi pravno 
pomoč in na zahtevo zagotoviti 
zastopnika; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
na nacionalni ravni nekatera specifična 
vprašanja, kot so omejen dostop 
oddaljenih azilnih centrov do 
alternativnih zastopnikov, majhno 
finančno nadomestilo za pravno pomoč, 
pomanjkanje ustreznih prostorov za 
pripravljalne in zasebne pogovore ter 
nezagotavljanje ustrezne pravne pomoči 
prosilcem v centrih za pridržanje, ostajajo 
nerešena;

Or. en

Predlog spremembe 231
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva Komisijo, naj oceno 
migracijsko politiko EU, tudi morebitne 
dejavnike odbijanja in privlačevanja, da 
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bi preprečila preobremenitev dublinskega 
sistema; poudarja, da bi morala EU v 
okviru skladne strategije za Afriko 
obnoviti razprave o regionalnih 
platformah za izkrcanje na obeh straneh 
Sredozemlja, kjer bo mogoče varno 
sprejeti prosilce za azil ter njihove prošnje 
obravnavati na učinkovit, dostojen in 
človeški način;

Or. en

Predlog spremembe 232
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva države članice, naj povečajo 
sredstva, potrebna za operativnost uredbe 
Dublin III, zlasti število uradnikov za azil; 
poziva Evropsko komisijo, naj poveča 
razpoložljiva sredstva za zagotavljanje 
pravne pomoči, zlasti financiranje 
strokovnjakov civilne družbe, ki v okviru 
postopka iz dublinske uredbe nudijo 
pravno pomoč ljudem, ki potrebujejo 
mednarodno zaščito;

Or. en

Predlog spremembe 233
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Podnaslov 4

Predlog resolucije Predlog spremembe
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Samo ena prošnja za azil v EU Izvajanje na pravice osredotočene 
dublinske ureditve v EU

Or. en

Predlog spremembe 234
Damien Carême

Predlog resolucije
Podnaslov 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

Samo ena prošnja za azil v EU Zagotavljanje učinkovitega izvajanja na 
ravni EU

Or. fr

Predlog spremembe 235
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Podnaslov 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

Samo ena prošnja za azil v EU Na pravice osredotočena prošnja za azil v 
EU

Or. en

Predlog spremembe 236
Damien Carême

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da načelo samo ene 12. je še posebno zaskrbljen zaradi 
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prošnje za azil v EU še zdaleč ni 
spoštovano, kar je v nasprotju s samim 
namenom te uredbe; meni, da bi morali 
pristojni nacionalni organi ob 
spoštovanju varstva osebnih podatkov 
izmenjevati ustrezne informacije prek 
evropske podatkovne zbirke, kot je 
Eurodac, da bi pospešili postopke in 
preprečili večkratne prošnje za azil;

nepravilne uporabe dublinske uredbe, 
zlasti v zvezi s hierarhijo meril ter 
uporabo humanitarnih in diskrecijskih 
klavzul, kar deloma razloži nedovoljeno 
gibanje prosilcev za azil, saj sistem ne 
upošteva družinskih in družbenih vezi 
prosilcev z nekaterimi državami članicami 
ter pomislekov glede zaščite ali zdravja pri 
dodelitvi odgovornosti za obravnavanje 
prošnje za azil posamezni državi članici; 
meni, da bi moral v skladu z uvodno izjavo 
30 sistem Eurodac iz uredbe (EU) št. 
603/2013 olajšati ustrezno uporabo 
dublinske uredbe, in obžaluje, da dejstva 
ravno nasprotno kažejo, da države članice 
pri določanju odgovorne države članice 
pogosto ne upoštevajo hierarhije meril iz 
člena 7 uredbe in se raje odločijo za bolj 
samodejno uporabo zadetkov iz sistema 
Eurodac, ne da bi izvedle predhodno 
oceno glede možnosti uporabe meril, ki bi 
običajno morala imeti prednost, kot je 
enotnost družine; poudarja, da ta 
pomanjkljivost povečuje težave glede 
ustrezne uporabe dublinske uredbe kot 
celote;

Or. fr

Predlog spremembe 237
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da načelo samo ene 
prošnje za azil v EU še zdaleč ni 
spoštovano, kar je v nasprotju s samim 
namenom te uredbe; meni, da bi morali 
pristojni nacionalni organi ob spoštovanju 
varstva osebnih podatkov izmenjevati 
ustrezne informacije prek evropske 
podatkovne zbirke, kot je Eurodac, da bi 
pospešili postopke in preprečili večkratne 

12. meni, da bi morali pristojni 
nacionalni organi izmenjevati ustrezne 
informacije prek evropske podatkovne 
zbirke, kot je Eurodac, da bi pospešili 
postopke in preprečili večkratne prošnje za 
azil;



PE654.089v01-00 114/138 AM\1209544SL.docx

SL

prošnje za azil;

Or. en

Predlog spremembe 238
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da načelo samo ene 
prošnje za azil v EU še zdaleč ni 
spoštovano, kar je v nasprotju s samim 
namenom te uredbe; meni, da bi morali 
pristojni nacionalni organi ob spoštovanju 
varstva osebnih podatkov izmenjevati 
ustrezne informacije prek evropske 
podatkovne zbirke, kot je Eurodac, da bi 
pospešili postopke in preprečili večkratne 
prošnje za azil;

12. poudarja, da načelo samo ene 
prošnje za azil v EU še zdaleč ni 
spoštovano, kar je v nasprotju s samim 
namenom te uredbe; meni, da bi morali 
pristojni nacionalni organi ob spoštovanju 
varstva osebnih podatkov izmenjevati 
ustrezne informacije prek evropske 
podatkovne zbirke, kot je Eurodac, da bi 
pospešili postopke in preprečili večkratne 
prošnje za azil; meni, da je registracija 
vseh prosilcev in nezakonitih migrantov, 
ki prečkajo meje, v sistemu Eurodac 
prednostna naloga;

Or. pl

Predlog spremembe 239
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da načelo samo ene 
prošnje za azil v EU še zdaleč ni 
spoštovano, kar je v nasprotju s samim 
namenom te uredbe; meni, da bi morali 
pristojni nacionalni organi ob 
spoštovanju varstva osebnih podatkov 

12. poudarja, da načelo samo ene 
prošnje za azil v EU še zdaleč ni 
spoštovano, kar je v nasprotju s samim 
namenom te uredbe; ugotavlja, da obstaja 
več razlogov za vložitev dodatnih prošenj 
za azil;
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izmenjevati ustrezne informacije prek 
evropske podatkovne zbirke, kot je 
Eurodac, da bi pospešili postopke in 
preprečili večkratne prošnje za azil;

Or. en

Predlog spremembe 240
Emil Radev

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da načelo samo ene 
prošnje za azil v EU še zdaleč ni 
spoštovano, kar je v nasprotju s samim 
namenom te uredbe; meni, da bi morali 
pristojni nacionalni organi ob spoštovanju 
varstva osebnih podatkov izmenjevati 
ustrezne informacije prek evropske 
podatkovne zbirke, kot je Eurodac, da bi 
pospešili postopke in preprečili večkratne 
prošnje za azil;

12. poudarja, da načelo samo ene 
prošnje za azil v EU še zdaleč ni 
spoštovano, kar je v nasprotju s samim 
namenom te uredbe; meni, da bi morali 
pristojni nacionalni organi ob spoštovanju 
varstva osebnih podatkov izmenjevati 
ustrezne informacije, zlasti v zvezi z 
odobritvijo ali zavrnitvijo prošenj za azil, 
prek evropske podatkovne zbirke, kot je 
Eurodac, da bi pospešili postopke in 
preprečili večkratne prošnje za azil;

Or. bg

Predlog spremembe 241
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da načelo samo ene 
prošnje za azil v EU še zdaleč ni 
spoštovano, kar je v nasprotju s samim 
namenom te uredbe; meni, da bi morali 
pristojni nacionalni organi ob 
spoštovanju varstva osebnih podatkov 
izmenjevati ustrezne informacije prek 

12. ugotavlja, da načelo samo ene 
prošnje za azil v EU, ki je bil sam namen 
te uredbe, ovirajo različni dejavniki, tudi 
slabi pogoji za sprejem v številnih državah 
članicah prvega vstopa zaradi 
prenatrpanosti, dolgotrajnih in neuspelih 
postopkov za združitev družine, 
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evropske podatkovne zbirke, kot je 
Eurodac, da bi pospešili postopke in 
preprečili večkratne prošnje za azil;

ksenofobije v državah prihodov ter 
pomanjkljivosti azilnih postopkov v 
nekaterih državah;

Or. en

Predlog spremembe 242
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da se med državami 
članicami stopnja zaščite prosilcev za azil 
za nekatere narodnosti zelo razlikuje; 
meni, da bi skupni seznam varnih držav in 
skupna analiza tveganih držav ali vsaj 
njihova večja uskladitev zmanjšali te 
razlike, s čimer bi zmanjšali sekundarne 
premike; poudarja, da je bistveni pogoj za 
učinkovitost te uredbe uspešna vrnitev 
oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za azil;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 243
Damien Carême, Erik Marquardt

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da se med državami 
članicami stopnja zaščite prosilcev za azil 
za nekatere narodnosti zelo razlikuje; 
meni, da bi skupni seznam varnih držav in 
skupna analiza tveganih držav ali vsaj 
njihova večja uskladitev zmanjšali te 
razlike, s čimer bi zmanjšali sekundarne 
premike; poudarja, da je bistveni pogoj za 
učinkovitost te uredbe uspešna vrnitev 
oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za azil;

črtano
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Or. fr

Predlog spremembe 244
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da se med državami 
članicami stopnja zaščite prosilcev za azil 
za nekatere narodnosti zelo razlikuje; 
meni, da bi skupni seznam varnih držav in 
skupna analiza tveganih držav ali vsaj 
njihova večja uskladitev zmanjšali te 
razlike, s čimer bi zmanjšali sekundarne 
premike; poudarja, da je bistveni pogoj za 
učinkovitost te uredbe uspešna vrnitev 
oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za azil;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 245
Terry Reintke, Erik Marquardt

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da se med državami 
članicami stopnja zaščite prosilcev za azil 
za nekatere narodnosti zelo razlikuje; 
meni, da bi skupni seznam varnih držav in 
skupna analiza tveganih držav ali vsaj 
njihova večja uskladitev zmanjšali te 
razlike, s čimer bi zmanjšali sekundarne 
premike; poudarja, da je bistveni pogoj za 
učinkovitost te uredbe uspešna vrnitev 
oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za azil;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 246
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da se med državami 
članicami stopnja zaščite prosilcev za azil 
za nekatere narodnosti zelo razlikuje; meni, 
da bi skupni seznam varnih držav in 
skupna analiza tveganih držav ali vsaj 
njihova večja uskladitev zmanjšali te 
razlike, s čimer bi zmanjšali sekundarne 
premike; poudarja, da je bistveni pogoj za 
učinkovitost te uredbe uspešna vrnitev 
oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za azil;

13. ugotavlja, da se med državami 
članicami stopnja zaščite prosilcev za azil 
za nekatere narodnosti zelo razlikuje; meni, 
da bi uskladitev postopkov, ki vključujejo 
tudi skupni seznam varnih držav izvora in 
skupno analizo tveganih držav, 
namenjeno ugotovitvi, ali je mogoče 
določeno tretjo državo obravnavati kot 
varno, omogočila zmanjšanje 
sekundarnih premikov; poudarja, da je 
bistveni pogoj za učinkovitost te uredbe 
uspešna vrnitev oseb, ki ne izpolnjujejo 
pogojev za azil, in da je treba spodbujati 
mehanizme prostovoljnega vračanja;

Or. it

Predlog spremembe 247
Nadine Morano

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da se med državami 
članicami stopnja zaščite prosilcev za azil 
za nekatere narodnosti zelo razlikuje; meni, 
da bi skupni seznam varnih držav in 
skupna analiza tveganih držav ali vsaj 
njihova večja uskladitev zmanjšali te 
razlike, s čimer bi zmanjšali sekundarne 
premike; poudarja, da je bistveni pogoj za 
učinkovitost te uredbe uspešna vrnitev 
oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za azil;

13. ugotavlja, da se med državami 
članicami stopnja zaščite prosilcev za azil 
za nekatere narodnosti zelo razlikuje; meni, 
da bi skupni seznam varnih držav in 
skupna analiza tveganih držav ali vsaj 
njihova večja uskladitev zmanjšali te 
razlike, s čimer bi zmanjšali sekundarne 
premike; poudarja, da je bistveni pogoj za 
učinkovitost te uredbe uspešna vrnitev 
oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za azil, ki 
na ravni Unije predstavljajo večino;
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Or. fr

Predlog spremembe 248
Nadine Morano

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da se med državami 
članicami stopnja zaščite prosilcev za azil 
za nekatere narodnosti zelo razlikuje; meni, 
da bi skupni seznam varnih držav in 
skupna analiza tveganih držav ali vsaj 
njihova večja uskladitev zmanjšali te 
razlike, s čimer bi zmanjšali sekundarne 
premike; poudarja, da je bistveni pogoj za 
učinkovitost te uredbe uspešna vrnitev 
oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za azil;

13. ugotavlja, da se med državami 
članicami stopnja zaščite prosilcev za azil 
za nekatere narodnosti zelo razlikuje; meni, 
da bi skupni seznam varnih držav in regij 
in skupna analiza tveganih držav in regij 
ali vsaj njihova večja uskladitev zmanjšali 
te razlike, s čimer bi zmanjšali sekundarne 
premike; poudarja, da je bistveni pogoj za 
učinkovitost te uredbe uspešna vrnitev 
oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za azil;

Or. fr

Predlog spremembe 249
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da se med državami 
članicami stopnja zaščite prosilcev za azil 
za nekatere narodnosti zelo razlikuje; meni, 
da bi skupni seznam varnih držav in 
skupna analiza tveganih držav ali vsaj 
njihova večja uskladitev zmanjšali te 
razlike, s čimer bi zmanjšali sekundarne 
premike; poudarja, da je bistveni pogoj za 
učinkovitost te uredbe uspešna vrnitev 
oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za azil;

13. ugotavlja, da se med državami 
članicami stopnja zaščite prosilcev za azil 
za nekatere narodnosti zelo razlikuje, kar 
lahko prispeva k nadaljnjemu gibanju; 
meni, da bi z upoštevanjem posebnih 
potreb prosilca v dublinskih postopkih 
zmanjšali te sekundarne premike; poziva k 
vključitvi meril za premestitev, ki 
upoštevajo resnične vezi z določeno 
državo članico, kot učinkovitemu pristopu 
k zmanjšanju sekundarnih premikov;
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Or. en

Predlog spremembe 250
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da se med državami 
članicami stopnja zaščite prosilcev za azil 
za nekatere narodnosti zelo razlikuje; meni, 
da bi skupni seznam varnih držav in 
skupna analiza tveganih držav ali vsaj 
njihova večja uskladitev zmanjšali te 
razlike, s čimer bi zmanjšali sekundarne 
premike; poudarja, da je bistveni pogoj za 
učinkovitost te uredbe uspešna vrnitev 
oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za azil;

13. ugotavlja, da se med državami 
članicami stopnja zaščite prosilcev za azil 
za nekatere narodnosti zelo razlikuje; meni, 
da bi si bilo treba prizadevati za večjo 
uskladitev nacionalnih seznamov varnih 
držav, da bi lahko prispevali k zmanjšanju 
teh razlik, s čimer bi zmanjšali sekundarne 
premike; poudarja, da je bistveni pogoj za 
učinkovitost te uredbe uspešna vrnitev 
oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za azil;

Or. en

Predlog spremembe 251
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. obžaluje, da Evropski parlament 
blokira reformo direktive o vračanju;

Or. en

Predlog spremembe 252
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je potrebno tesnejše 
sodelovanje med nacionalnimi organi za 
azil, da bi omogočili izmenjavo informacij 
in neovirane premestitve; predlaga, naj se 
Evropski azilni podporni urad pooblasti za 
vzpostavitev okrepljenega upravljanja 
uporabe te uredbe, vključno z mesečnim 
operativnim dialogom med nacionalnimi 
organi ter platformo za izmenjavo in 
deljenje informacij in dobre prakse;

14. poudarja, da se je mreža Komisije 
dublinskih enot držav članic srečevala le 
enkrat ali dvakrat letno in ni imela 
operativne vloge; ugotavlja, da je bil 
Evropski azilni podporni urad dejavnejši 
in je izvedel številne koristne misije v 
podporo državam članicam pri izvajanju 
dublinske uredbe, kot je priprava smernic 
in analiz ali napotitev uslužbencev; meni, 
da je potrebno tesnejše sodelovanje med 
nacionalnimi organi za azil, da bi 
omogočili izmenjavo informacij in 
neovirane premestitve; predlaga, naj se 
Evropski azilni podporni urad pooblasti za 
vzpostavitev okrepljenega upravljanja 
uporabe te uredbe, vključno z mesečnim 
operativnim dialogom med nacionalnimi 
organi ter platformo za izmenjavo in 
deljenje informacij in dobre prakse;

Or. en

Predlog spremembe 253
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je potrebno tesnejše 
sodelovanje med nacionalnimi organi za 
azil, da bi omogočili izmenjavo informacij 
in neovirane premestitve; predlaga, naj se 
Evropski azilni podporni urad pooblasti za 
vzpostavitev okrepljenega upravljanja 
uporabe te uredbe, vključno z mesečnim 
operativnim dialogom med nacionalnimi 
organi ter platformo za izmenjavo in 
deljenje informacij in dobre prakse;

14. meni, da je potrebno tesnejše 
sodelovanje med nacionalnimi organi za 
azil in organi kazenskega pregona, da bi 
omogočili izmenjavo informacij in 
neovirane premestitve in vrnitve;

Or. en
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Predlog spremembe 254
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je potrebno tesnejše 
sodelovanje med nacionalnimi organi za 
azil, da bi omogočili izmenjavo informacij 
in neovirane premestitve; predlaga, naj se 
Evropski azilni podporni urad pooblasti za 
vzpostavitev okrepljenega upravljanja 
uporabe te uredbe, vključno z mesečnim 
operativnim dialogom med nacionalnimi 
organi ter platformo za izmenjavo in 
deljenje informacij in dobre prakse;

14. meni, da je potrebno tesnejše 
sodelovanje med nacionalnimi organi za 
azil, da bi omogočili izmenjavo informacij 
in neovirane premestitve; predlaga, naj se 
Evropski azilni podporni urad pooblasti za 
vzpostavitev okrepljenega upravljanja 
uporabe te uredbe, vključno z mesečnim 
operativnim dialogom med nacionalnimi 
organi ter platformo za izmenjavo in 
deljenje informacij in dobre prakse; 
ugotavlja, da uredba Dublin III zaradi 
neusklajene uporabe dublinskih enot ne 
deluje učinkovito;

Or. en

Predlog spremembe 255
Emil Radev

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je potrebno tesnejše 
sodelovanje med nacionalnimi organi za 
azil, da bi omogočili izmenjavo informacij 
in neovirane premestitve; predlaga, naj se 
Evropski azilni podporni urad pooblasti za 
vzpostavitev okrepljenega upravljanja 
uporabe te uredbe, vključno z mesečnim 
operativnim dialogom med nacionalnimi 
organi ter platformo za izmenjavo in 
deljenje informacij in dobre prakse;

14. meni, da je potrebno tesnejše 
sodelovanje med nacionalnimi organi za 
azil, da bi omogočili izmenjavo informacij 
in neovirane premestitve ter zlasti 
preprečili zlorabe, kot je izbiranje 
najugodnejše azilne ureditve; predlaga, naj 
se Evropski azilni podporni urad pooblasti 
za vzpostavitev okrepljenega upravljanja 
uporabe te uredbe, vključno z mesečnim 
operativnim dialogom med nacionalnimi 
organi ter platformo za izmenjavo in 
deljenje informacij in dobre prakse;

Or. bg
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Predlog spremembe 256
Damien Carême

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je potrebno tesnejše 
sodelovanje med nacionalnimi organi za 
azil, da bi omogočili izmenjavo informacij 
in neovirane premestitve; predlaga, naj se 
Evropski azilni podporni urad pooblasti za 
vzpostavitev okrepljenega upravljanja 
uporabe te uredbe, vključno z mesečnim 
operativnim dialogom med nacionalnimi 
organi ter platformo za izmenjavo in 
deljenje informacij in dobre prakse;

14. spodbuja tesnejše sodelovanje med 
nacionalnimi organi za azil, da bi 
omogočili izmenjavo informacij in 
uskladili najboljše prakse; predlaga, naj se 
Evropski azilni podporni urad pooblasti za 
vzpostavitev okrepljenega upravljanja 
uporabe te uredbe, vključno z mesečnim 
operativnim dialogom med nacionalnimi 
organi;

Or. fr

Predlog spremembe 257
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je potrebno tesnejše 
sodelovanje med nacionalnimi organi za 
azil, da bi omogočili izmenjavo informacij 
in neovirane premestitve; predlaga, naj se 
Evropski azilni podporni urad pooblasti za 
vzpostavitev okrepljenega upravljanja 
uporabe te uredbe, vključno z mesečnim 
operativnim dialogom med nacionalnimi 
organi ter platformo za izmenjavo in 
deljenje informacij in dobre prakse;

14. meni, da usklajevanje sodelovanja 
v okviru močne dublinske mreže, 
izmenjava informacij na sejah 
dublinskega odbora in usposabljanje, ki 
ga redno organizira Evropski azilni 
podporni urad, zagotavljajo učinkovito 
podporo strokovnjakom pri ustreznem 
izvajanju te uredbe in spodbujajo razvoj 
enotnih praks po vsej EU;

Or. pl

Predlog spremembe 258
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Damien Carême

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva Komisijo in države članice, 
naj med vire, ki se uporabljajo za nadzor 
izvajanja uredbe, vključijo zanesljive in 
posodobljene informacije mednarodnih in 
nevladnih organizacij, zlasti za 
ugotavljanje morebitnega nezakonitega 
ravnanja;

Or. fr

Predlog spremembe 259
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da približno dve tretjini 
prošenj za azil vložijo državljani varnih 
držav, ki so v EU prispeli z vizumom ali so 
izvzeti iz vizumske obveznosti; meni, da te 
očitno neutemeljene prošnje prispevajo k 
preobremenitvi azilnih sistemov; poziva 
Komisijo in države članice, naj izboljšajo 
medsebojno usklajenost azilne in 
vizumske politike;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 260
Damien Carême, Erik Marquardt

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe
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15. ugotavlja, da približno dve tretjini 
prošenj za azil vložijo državljani varnih 
držav, ki so v EU prispeli z vizumom ali so 
izvzeti iz vizumske obveznosti; meni, da te 
očitno neutemeljene prošnje prispevajo k 
preobremenitvi azilnih sistemov; poziva 
Komisijo in države članice, naj izboljšajo 
medsebojno usklajenost azilne in 
vizumske politike;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 261
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da približno dve tretjini 
prošenj za azil vložijo državljani varnih 
držav, ki so v EU prispeli z vizumom ali so 
izvzeti iz vizumske obveznosti; meni, da te 
očitno neutemeljene prošnje prispevajo k 
preobremenitvi azilnih sistemov; poziva 
Komisijo in države članice, naj izboljšajo 
medsebojno usklajenost azilne in 
vizumske politike;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 262
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da približno dve tretjini črtano
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prošenj za azil vložijo državljani varnih 
držav, ki so v EU prispeli z vizumom ali so 
izvzeti iz vizumske obveznosti; meni, da te 
očitno neutemeljene prošnje prispevajo k 
preobremenitvi azilnih sistemov; poziva 
Komisijo in države članice, naj izboljšajo 
medsebojno usklajenost azilne in 
vizumske politike;

Or. en

Predlog spremembe 263
Terry Reintke, Erik Marquardt

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da približno dve tretjini 
prošenj za azil vložijo državljani varnih 
držav, ki so v EU prispeli z vizumom ali so 
izvzeti iz vizumske obveznosti; meni, da te 
očitno neutemeljene prošnje prispevajo k 
preobremenitvi azilnih sistemov; poziva 
Komisijo in države članice, naj izboljšajo 
medsebojno usklajenost azilne in 
vizumske politike;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 264
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da približno dve tretjini 
prošenj za azil vložijo državljani varnih 
držav, ki so v EU prispeli z vizumom ali so 
izvzeti iz vizumske obveznosti; meni, da te 
očitno neutemeljene prošnje prispevajo k 
preobremenitvi azilnih sistemov; poziva 

15. ugotavlja, da približno dve tretjini 
prošenj za azil vložijo državljani tretjih 
držav, ki so v EU prispeli z vizumom ali so 
izvzeti iz vizumske obveznosti; meni, da se 
lahko prošnje v teh primerih izkažejo kot 
očitno neutemeljene in tako prispevajo k 
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Komisijo in države članice, naj izboljšajo 
medsebojno usklajenost azilne in vizumske 
politike;

preobremenitvi azilnih sistemov držav 
članic, podaljšajo obravnavo prošenj in 
navsezadnje negativno vplivajo na pravico 
do mednarodne zaščite Unije; poziva 
Komisijo in države članice, naj izboljšajo 
medsebojno usklajenost azilne in vizumske 
politike;

Or. it

Predlog spremembe 265
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da približno dve tretjini 
prošenj za azil vložijo državljani varnih 
držav, ki so v EU prispeli z vizumom ali so 
izvzeti iz vizumske obveznosti; meni, da te 
očitno neutemeljene prošnje prispevajo k 
preobremenitvi azilnih sistemov; poziva 
Komisijo in države članice, naj izboljšajo 
medsebojno usklajenost azilne in vizumske 
politike;

15. ugotavlja, da približno dve tretjini 
prošenj za azil vložijo državljani varnih 
držav, ki so v EU prispeli z vizumom ali so 
izvzeti iz vizumske obveznosti; meni, da te 
očitno neutemeljene prošnje prispevajo k 
preobremenitvi azilnih sistemov; poziva 
Komisijo in države članice, naj izboljšajo 
medsebojno usklajenost azilne in vizumske 
politike ter nadalje ocenijo vizumsko 
politiko EU, da bi zmanjšale število 
neutemeljenih prošenj za azil;

Or. en

Predlog spremembe 266
Emil Radev

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da približno dve tretjini 
prošenj za azil vložijo državljani varnih 
držav, ki so v EU prispeli z vizumom ali so 
izvzeti iz vizumske obveznosti; meni, da te 

15. ugotavlja, da približno dve tretjini 
prošenj za azil vložijo državljani varnih 
držav, ki so v EU prispeli z vizumom ali so 
izvzeti iz vizumske obveznosti; meni, da te 
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očitno neutemeljene prošnje prispevajo k 
preobremenitvi azilnih sistemov; poziva 
Komisijo in države članice, naj izboljšajo 
medsebojno usklajenost azilne in vizumske 
politike;

očitno neutemeljene prošnje prispevajo k 
preobremenitvi azilnih sistemov; poziva 
Komisijo in države članice, naj izboljšajo 
medsebojno usklajenost azilne in vizumske 
politike, ob upoštevanju posebne narave 
zadevne države;

Or. bg

Predlog spremembe 267
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da približno dve tretjini 
prošenj za azil vložijo državljani varnih 
držav, ki so v EU prispeli z vizumom ali so 
izvzeti iz vizumske obveznosti; meni, da te 
očitno neutemeljene prošnje prispevajo k 
preobremenitvi azilnih sistemov; poziva 
Komisijo in države članice, naj izboljšajo 
medsebojno usklajenost azilne in vizumske 
politike;

15. ugotavlja, da približno dve tretjini 
prošenj za azil vložijo državljani varnih 
držav, ki so v EU prispeli z vizumom ali so 
izvzeti iz vizumske obveznosti; meni, da te 
očitno neutemeljene prošnje in večinoma 
pritožbe prispevajo k preobremenitvi 
azilnih sistemov; poziva Komisijo in 
države članice, naj izboljšajo medsebojno 
usklajenost azilne in vizumske politike;

Or. en

Predlog spremembe 268
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. opozarja, da očitno neutemeljene 
prošnje ustvarjajo škodljivo finančno in 
upravno breme, zlasti za države članice 
prvega vstopa;

Or. en
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Predlog spremembe 269
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. ugotavlja, da so azilni sistemi 
izpostavljeni goljufijam in da so potrebni 
nadaljnji ukrepi, s katerimi se bo 
zagotovilo, da se finančna sredstva in 
človeški viri dodeljujejo za zaščito 
državljanov tretjih držav, ki mednarodno 
zaščito resnično potrebujejo;

Or. en

Predlog spremembe 270
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 15 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15c. je zaskrbljen zaradi goljufij v zvezi 
s starostjo in sistemov ponarejanja med 
prosilci za azil;

Or. en

Predlog spremembe 271
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. predlaga, naj se okrepi vloga 
Evropskega azilnega podpornega urada 
pri analizi tokov in poti prosilcev za azil, 
da bi lahko bolje predvideli in razumeli 

črtano
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pritiske na azilne sisteme;

Or. en

Predlog spremembe 272
Damien Carême

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. predlaga, naj se okrepi vloga 
Evropskega azilnega podpornega urada 
pri analizi tokov in poti prosilcev za azil, 
da bi lahko bolje predvideli in razumeli 
pritiske na azilne sisteme;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 273
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. predlaga, naj se okrepi vloga 
urada EASO pri analizi tokov in poti 
prosilcev za azil, da bi lahko bolje 
predvideli in razumeli pritiske na azilne 
sisteme;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 274
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. predlaga, naj se okrepi vloga 
urada EASO pri analizi tokov in poti 
prosilcev za azil, da bi lahko bolje 
predvideli in razumeli pritiske na azilne 
sisteme;

16. poudarja, da je treba vzpostaviti 
sodelovanje med Evropskim azilnim 
podpornim uradom, Frontex, Europol in 
eu-LISA pri analizi tokov in poti prosilcev 
za azil, da bi lahko bolje predvideli in 
razumeli pritiske na azilne sisteme;

Or. pl

Predlog spremembe 275
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. predlaga, naj se okrepi vloga 
Evropskega azilnega podpornega urada pri 
analizi tokov in poti prosilcev za azil, da bi 
lahko bolje predvideli in razumeli pritiske 
na azilne sisteme;

16. predlaga, naj se okrepi vloga 
Evropskega azilnega podpornega urada pri 
analizi tokov in poti prosilcev za azil, da bi 
lahko bolje predvideli in razumeli pritiske 
na azilne sisteme ter izboljšali učinkovitost 
uredbe Dublin III;

Or. en

Predlog spremembe 276
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. predlaga, naj se okrepi vloga 
Evropskega azilnega podpornega urada pri 
analizi tokov in poti prosilcev za azil, da bi 
lahko bolje predvideli in razumeli pritiske 
na azilne sisteme;

16. predlaga, naj se okrepi vloga 
Evropskega azilnega podpornega urada pri 
nudenju podpore državam članicam pri 
izvajanju uredbe Dublin III;
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Or. en

Predlog spremembe 277
Annalisa Tardino

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. predlaga, naj se okrepi vloga 
Evropskega azilnega podpornega urada 
pri analizi tokov in poti prosilcev za azil, 
da bi lahko bolje predvideli in razumeli 
pritiske na azilne sisteme;

16. predlaga, naj ima Evropski azilni 
podporni urad vlogo pri analizi tokov in 
poti prosilcev za azil, da bi lahko bolje 
predvideli in razumeli pritiske na azilne 
sisteme;

Or. en

Predlog spremembe 278
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva Evropski azilni podporni 
urad, naj zagotovi popolne informacije o 
državi izvora, ki jih je treba redno 
posodabljati, da bodo odražale dejansko 
stanje; ugotavlja, da je treba v poročilih z 
informacijami o državi izvora posebno 
pozornost nameniti najranljivejšim 
skupinam; ugotavlja, da se v nekaterih 
primerih prošnje za azil oseb LGBTI ne 
sprejmejo, ker prihajajo iz države, ki velja 
za varno, čeprav bi bil lahko prosilec 
dejansko žrtev diskriminacije ali nasilja; 
opozarja, da se prosilcem azila ne sme 
zavrniti na podlagi zastarelih ali 
nepopolnih informacij o državi izvora;

Or. en
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Predlog spremembe 279
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. spodbuja Komisijo in Svet, naj si 
prizadevata za približevanje dvostranskih 
sporazumov med državami članicami in s 
tretjimi državami, da bi izboljšali izvajanje 
te uredbe;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 280
Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. spodbuja Komisijo in Svet, naj si 
prizadevata za približevanje dvostranskih 
sporazumov med državami članicami in s 
tretjimi državami, da bi izboljšali izvajanje 
te uredbe;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 281
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. spodbuja Komisijo in Svet, naj si 
prizadevata za približevanje dvostranskih 
sporazumov med državami članicami in s 

17. ugotavlja, da so bili med državami 
članicami sklenjeni dvostranski 
sporazumi za izboljšanje učinkovitosti 
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tretjimi državami, da bi izboljšali izvajanje 
te uredbe;

dublinskih postopkov ali zagotavljanje 
premestitve prosilcev za azil; spodbuja 
Komisijo in Svet, naj si prizadevata za 
približevanje dvostranskih sporazumov 
med državami članicami in s tretjimi 
državami, da bi izboljšali izvajanje te 
uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 282
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. spodbuja Komisijo in Svet, naj si 
prizadevata za približevanje dvostranskih 
sporazumov med državami članicami in s 
tretjimi državami, da bi izboljšali izvajanje 
te uredbe;

17. spodbuja Komisijo in Svet, naj si z 
obravnavanjem elementov, ki prispevajo k 
večji učinkovitosti in spoštovanju 
zakonodaje o človekovih pravicah, 
prizadevata za približevanje izvajanja te 
uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 283
Damien Carême

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. spodbuja Komisijo in Svet, naj si 
prizadevata za približevanje dvostranskih 
sporazumov med državami članicami in s 
tretjimi državami, da bi izboljšali izvajanje 
te uredbe;

17. spodbuja Komisijo in države 
članice, naj sprejmejo ukrepe, da bi 
izboljšali učinkovito izvajanje uredbe 
Dublin III in zagotovil, povezanih z njo;

Or. fr
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Predlog spremembe 284
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. meni, da izvajanje dublinske 
uredbe ni učinkovito, saj niso doseženi 
glavni cilji, tj. hitra in pravična določitev 
držav članic, ki so odgovorne za prošnjo 
za mednarodno zaščito; opozarja, da so 
bile ugotovljene znatne vrzeli v izvajanju 
številnih določbah dublinske uredbe; 
poudarja, da je uredba izredno 
neučinkovita v smislu stroškov izvajanja v 
primerjavi z učinkovitostjo uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 285
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poudarja, da morajo države 
članice oblikovati preventivne akcijske 
načrte s podporo in usklajevanjem 
Komisije, ki bodo vključevali dvostranske 
sporazume s tretjimi državami, kot orodja 
za obravnavanje posebnega pritiska na 
azilne sisteme držav članic, kar bo 
omogočilo boljšo pripravljenost v primeru 
morebitnih azilnih kriznih razmer;

Or. en
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Predlog spremembe 286
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva Svet, naj poišče trajnostno 
rešitev in sprejme potrebne ukrepe za 
sprejetje stališča o prenovitvi dublinske 
uredbe s kvalificirano večino;

Or. en

Predlog spremembe 287
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Raphaël Glucksmann, 
Dietmar Köster, Isabel Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. predlaga, naj bo pravičnejši sistem 
dodeljevanja prednostna naloga pri vseh 
reformah dublinskega sistema, zaščita 
temeljnih pravic prosilcev pa naj ostane v 
središču delovanja solidarnostnega 
mehanizma;

Or. en

Predlog spremembe 288
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 18
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18. obžaluje, da Komisija še zdaj ni 
objavila poročila o oceni iz člena 46; 
poziva Komisijo, naj zagotovi 
učinkovitejše izvajanje te uredbe;

18. poziva Komisijo, naj zagotovi 
učinkovitejše izvajanje te uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 289
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. obžaluje, da Komisija še zdaj ni 
objavila poročila o oceni iz člena 46; 
poziva Komisijo, naj zagotovi 
učinkovitejše izvajanje te uredbe;

18. obžaluje, da Komisija še zdaj ni 
objavila poročila o oceni iz člena 46; 
poziva Komisijo, naj te uredbe ne 
uporablja na neučinkovit, drag ali 
nerazumen način;

Or. en

Predlog spremembe 290
Cornelia Ernst, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Pernando Barrena 
Arza

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva Evropsko komisijo in 
države članice, naj se posvetujejo z 
nevladnimi organizacijami, vključno z 
migrantskimi in begunskimi 
organizacijami, ki zastopajo osebe, za 
katere velja dublinska uredba;

Or. en
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