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Изменение  6 

Хуан Фернандо Лопес Агилар, Силви Гийом, Клод Морайс, Рита Борселино 

от името на групата S&D 

 

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 11 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

11. призовава Съюза и неговите 

държави членки да установят достъп до 

справедливи и ефикасни процедури за 

предоставяне на убежище за тези, които 

може да се нуждаят от международна 

закрила, основани на разбирането, че 

дебаркирането не означава непременно 

отговорност единствено от страна на 

държавата, на чиято територия са 

свалени спасените в морето лица; 

11. призовава Съюза и неговите 

държави членки да установят 

механизми за профилиране и 

насочване, включително достъп до 

справедливи и ефикасни процедури за 

предоставяне на убежище за тези, които 

може да се нуждаят от международна 

закрила, основани на разбирането, че 

дебаркирането не означава непременно 

отговорност единствено от страна на 

държавата, на чиято територия са 

свалени спасените в морето лица; 
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Изменение  7 

Хуан Фернандо Лопес Агилар, Силви Гийом, Клод Морайс, Рита Борселино 

от името на групата S&D 

 

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 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 22 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

22. насърчава ЕС да разработи по-

всеобхватна стратегия, по-специално за 

Средиземноморието, която поставя 

миграцията на работна ръка в контекста 

на социалното, икономическото и 

политическото развитие на съседните 

държави; призовава ЕС и неговите 

държави членки да разгледат наличните 

инструменти в рамките на визовата 

политика на ЕС и законодателството на 

ЕС в областта на миграцията на работна 

ръка;  

22. насърчава ЕС да разработи по-

всеобхватна стратегия, по-специално за 

Средиземноморието, която поставя 

миграцията на работна ръка в контекста 

на социалното, икономическото и 

политическото развитие на съседните 

държави; призовава ЕС и неговите 

държави членки да разгледат наличните 

инструменти в рамките на визовата 

политика на ЕС и законодателството на 

ЕС в областта на миграцията на работна 

ръка, като по този начин да се 

допринесе за намаляване на устрема 

към незаконна имиграция в ЕС; 

Or. en 
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Изменение  8 

Хуан Фернандо Лопес Агилар, Силви Гийом, Клод Морайс, Рита Борселино 

от името на групата S&D 

 

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 държавите членки да 

обмислят, когато е необходимо, 

прилагането на член 3, параграф 2 от 

Регламент 604/2013
1
, за да поемат 

отговорност за исканията за 

убежище на лица, които са изложени 

на риск от невъзможност да се 

ползват с достъп до техните права в 

която и да е държава членка, 

неспособна да изпълнява 

задълженията си; потвърждава, че 

също така държавите членки следва 

да обмислят прилагането на член 15 

от горепосочения регламент с цел 

събиране на членовете на големите 

семейства; 

 

_________________ 

1
OB L 180, 29.6.2013 г., стр. 31. 
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