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Изменение  1 

Даниел Кон-Бендит, Ребека Хармс, Елен Флотр, Франциска Келер, Джийн 

Ламбърт, Юдит Саргентини, Жан-Жакоб Бисеп, Малика Бенараб-Ату 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Кристиана Мускардини 

Миграционни потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните 

събития край бреговете на Лампедуза 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 22 а (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 22а. призовава Комисията и 

държавите членки да разгледат като 

приоритетен въпрос допълнителни 

възможности за създаване на законен 

достъп до ЕС за мигранти и призовава 

държавите членки да приключат 

преговорите по предложението за 

директива относно сезонните 

работници мигранти
1
 като въпрос с 

приоритетно значение; 

 

______________ 

1Предложение за директива на Европейския 

парламент и на Съвета относно условията за 

влизане и пребиваване на граждани на трети 

държави за целите на сезонната заетост 

(COM(2010)0379). 

Or. en 
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Изменение  2 

Даниел Кон-Бендит, Ребека Хармс, Елен Флотр, Франциска Келер, Джийн 

Ламбърт, Юдит Саргентини, Жан-Жакоб Бисеп, Малика Бенараб-Ату 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Кристиана Мускардини 

Миграционни потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните 

събития край бреговете на Лампедуза 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 12 а (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  12а. призовава за преустановяване на 

прехвърлянията съгласно Дъблин II, 

когато правата на лицата, търсещи 

убежище, не могат да бъдат 

гарантирани; счита, че Регламентът 

Дъблин II
1
, уреждащ разпределянето 

на отговорност за молбите за 

убежище, натоварва прекомерно тези 

държави членки, които 

представляват входни пунктове за 

ЕС, и не предвижда справедливо 

разпределяне на отговорността 

между държавите членки в областта 

на предоставянето на убежище; 

 

_______________ 

1Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 

февруари 2003 г. за установяване на критерии 

и механизми за определяне на държава 

членка, компетентна за разглеждането на 

молба за убежище, която е подадена в една 

от държавите членки от гражданин на 
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Изменение  3 

Даниел Кон-Бендит, Ребека Хармс, Елен Флотр, Франциска Келер, Джийн 

Ламбърт, Юдит Саргентини, Жан-Жакоб Бисеп, Малика Бенараб-Ату 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Кристиана Мускардини 

Миграционни потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните 

събития край бреговете на Лампедуза 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 25 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

25. призовава за по-добро и по-

ефективно сътрудничество между ЕС и 

трети държави за предотвратяване 

повторението на трагични събития като 

тези край бреговете на Лампедуза; 

счита, че споразуменията относно 

управлението на миграцията между ЕС 

и транзитните държави към ЕС 

следва да бъдат приоритет за Съюза в 

близко бъдеще, и подчертава 

необходимостта трети държави да 

зачитат международното право по 

отношение на спасяването на 

човешки живот по море и да 

гарантират защитата на бежанците 

и зачитането на основните права; 

25. призовава за по-добро и по-

ефективно сътрудничество между ЕС и 

трети държави за предотвратяване 

повторението на трагични събития като 

тези край бреговете на Лампедуза; 

настоява, че подобно сътрудничество 

с трети държави по въпросите на 

управлението на миграцията може да се 

осъществи, единствено ако 

съответните трети държави са 

демонстрирали зачитане на правата 

на човека на мигрантите, бежанците и 

лицата, търсещи убежище, 

включително чрез създаване на 

ефективна система за оценка на 

молбите за убежище и защита на 

бежанци; 

Or. en 
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Изменение  4 

Даниел Кон-Бендит, Ребека Хармс, Елен Флотр, Франциска Келер, Джийн 

Ламбърт, Юдит Саргентини, Жан-Жакоб Бисеп, Малика Бенараб-Ату 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Кристиана Мускардини 

Миграционни потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните 

събития край бреговете на Лампедуза 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

9. призовава съзаконодателите бързо да 

постигнат съгласие относно новите 

правила за прихващане при 

координирани от Frontex операции по 

море, с цел да се постигнат ефективни и 

координирани спасителни мерки на 

равнището на ЕС, и да се гарантира, че 

операциите се извършват при пълно 

спазване на съответното международно 

законодателство и съответните 

международни стандарти в областта на 

правата на човека и бежанците и на 

задълженията по силата на морското 

право; 

9. призовава съзаконодателите бързо да 

постигнат съгласие относно нови 

задължителни правила за прихващане 

при координирани от Frontex операции 

по море, с цел да се постигнат 

ефективни и координирани спасителни 

мерки на равнището на ЕС, и да се 

гарантира, че операциите се извършват 

при пълно спазване на съответното 

международно законодателство и 

съответните международни стандарти в 

областта на правата на човека и 

бежанците и на задълженията по силата 

на морското право; 

Or. en 
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Изменение  5 

Даниел Кон-Бендит, Ребека Хармс, Елен Флотр, Франциска Келер, Джийн 

Ламбърт, Юдит Саргентини, Жан-Жакоб Бисеп, Малика Бенараб-Ату 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Кристиана Мускардини 

Миграционни потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните 

събития край бреговете на Лампедуза 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 7 а (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  7а. подчертава, че преместването на 

лицата, които се ползват от 

международна закрила, и на лицата, 

търсещи убежище, е една от най-

конкретните форми на солидарност и 

споделяне на отговорност; 

подчертава значението на проекти 

като пилотния проект за 

преместване на лица от Малта в 

рамките на ЕС (EUREMA) и неговото 

продължение, въз основа на които 

лица, които се ползват от 

международна закрила, са преместени 

и продължават да се преместват от 

Малта в други държави членки, и 

подкрепя създаването на повече 

инициативи от този вид; 

Or. en 

 

 


