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Poprawka  1 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Przepływy migracyjne w regionie Morza Śródziemnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
tragiczne wydarzenia u wybrzeŜy Lampedusy 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 22a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do zbadania w pierwszej 

kolejności dodatkowych moŜliwości 

udzielania migrantom legalnego prawa 

wstępu na terytorium UE i wzywa państwa 

członkowskie do priorytetowego 

potraktowania kwestii zakończenia 

negocjacji w sprawie wniosku dotyczącego 

dyrektywy w sprawie sezonowych 

pracowników migrującycych
1
; 

 

______________ 
1 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu 

i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia 

pracy sezonowej (COM(2010)0379). 

Or. en 
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Poprawka  2 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Przepływy migracyjne w regionie Morza Śródziemnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
tragiczne wydarzenia u wybrzeŜy Lampedusy 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  12a. występuje o zawieszenie transferów 

na mocy Dublin II w sytuacji, gdy nie 

mogą być zagwarantowane prawa osób 

ubiegających się o azyl; uznaje, iŜ 

rozporządzenie Dublin II
1
, które reguluje 

kwestię odpowiedzialności z tytułu 

rozpatrywania wniosków o udzielenie 

azylu, nakłada nieproporcjonalne 

obciąŜenia na państwa członkowskie 

stanowiące punkty wejścia do UE, i 

jednocześnie nie uwzględnia 

sprawiedliwego podziału 

odpowiedzialności za kwestie dotyczące 

azylu pomiędzy państwa członkowskie; 

 

_______________ 

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 

18 lutego 2003 r. ustanawiające kryteria i 

mechanizmy określania państwa członkowskiego 

właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, 

wniesionego w jednym z państw członkowskich 

przez obywatela państwa trzeciego, Dz.U. L 50 z 
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25.2.2003, s. 1. 
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Poprawka  3 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Przepływy migracyjne w regionie Morza Śródziemnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
tragiczne wydarzenia u wybrzeŜy Lampedusy 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa do lepszej i skuteczniejszej 
współpracy między UE a państwami 
trzecimi, aby zapobiec powtarzaniu się 
zdarzeń podobnych do tych, jakie miały 
miejsce u wybrzeŜy Lampedusy; uwaŜa, Ŝe 
umowy w sprawie zarządzania migracją 
pomiędzy UE a krajami tranzytowymi w 

drodze do UE powinny być w najbliŜszej 

przyszłości priorytetem dla UE, podkreśla 

równieŜ potrzebę przestrzegania przez 

państwa trzecie przepisów prawa 

międzynarodowego jeŜeli chodzi o 

ratowania Ŝycia na morzu, a takŜe do 

zapewnienia ochrony uchodźców i 
poszanowania praw człowieka; 

25. wzywa do lepszej i skuteczniejszej 
współpracy między UE a państwami 
trzecimi, aby zapobiec powtarzaniu się 
zdarzeń podobnych do tych, jakie miały 
miejsce u wybrzeŜy Lampedusy; 
podkreśla, Ŝe taka współpraca z 
państwami trzecimi w zakresie zarządzania 
migracją moŜe mieć miejsce tylko pod 
warunkiem, Ŝe odnośne państwa trzecie 

okaŜą poszanowanie dla praw człowieka 

migrantów, uchodźców i osób 

ubiegających się o azyl, w tym poprzez 

ustanowienie skutecznego systemu oceny 

roszczeń o azyl oraz ochrony uchodźców; 

Or. en 
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Poprawka  4 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Przepływy migracyjne w regionie Morza Śródziemnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
tragiczne wydarzenia u wybrzeŜy Lampedusy 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

9. wzywa współustawodawców do 
szybkiego uzgodnienia nowych zasad 
przejmowania koordynowanych przez 
Frontex operacji na morzu w celu 
wypracowania skutecznych i 
skoordynowanych działań ratowniczych na 
szczeblu unijnym oraz w celu 
dopilnowania, by operacje były 
prowadzone w pełnej zgodności z 
właściwymi międzynarodowymi prawami 
człowieka oraz z przepisami i normami 
dotyczącymi uchodźców, jak teŜ z 
obowiązkami wynikającymi z prawa 
morskiego; 

9. wzywa współustawodawców do 
szybkiego uzgodnienia nowych wiąŜących 
zasad przejmowania koordynowanych 
przez Frontex operacji na morzu w celu 
wypracowania skutecznych i 
skoordynowanych działań ratowniczych na 
szczeblu unijnym oraz w celu 
dopilnowania, by operacje były 
prowadzone w pełnej zgodności z 
właściwymi międzynarodowymi prawami 
człowieka oraz z przepisami i normami 
dotyczącymi uchodźców, jak teŜ z 
obowiązkami wynikającymi z prawa 
morskiego; 

Or. en 
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Poprawka  5 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Przepływy migracyjne w regionie Morza Śródziemnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
tragiczne wydarzenia u wybrzeŜy Lampedusy 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  7a. podkreśla, Ŝe relokacja osób objętych 

ochroną międzynarodową i osób 

ubiegających się o azyl jest jedną z 

najbardziej konkretnych form 

solidarności i podziału odpowiedzialności; 

podkreśla znaczenie projektów takich jak 

program pilotaŜowy dotyczący relokacji w 

granicach UE z Malty (EUREMA) wraz z 

jego rozszerzeniem, w ramach którego 

osoby objęte ochroną międzynarodową 

zostały lub są przesiedlane z Malty do 

innych państw członkowskich, oraz 

popiera tworzenie innych inicjatyw tego 

rodzaju; 

Or. en 

 
 


