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Изменение  9 

Салваторе Яколино, Вероник Матийо Уйон 

от името на групата PPE 

 

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 

Съображение И a (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  Иа. като има предвид, че по време на 

своето неотдавнашно посещение в 

Лампедуза председателят Барозу пое 

ангажимент за предоставяне на 

средства от ЕС в размер на 

30 милиона евро в подкрепа на 

местното население; 

Or. en 
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Изменение  10 

Салваторе Яколино, Вероник Матийо Уйон 

от името на групата PPE 

 

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 6 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

6. отправя искане за увеличаване на 

бюджета за Европейската служба за 

подкрепа в областта на убежището 

(EASO) и за Европейската агенция за 

управление на оперативното 

сътрудничество по външните граници 

на държавите – членки на ЕС (Frontex) с 

цел подпомагане на държавите членки 

при обстоятелства, които изискват 

засилена техническа и оперативна 

помощ по външните граници, 

включително ситуации, които включват 

хуманитарни кризи и морски 

спасителни операции; припомня, че 

подходящото финансиране на тези 

агенции е от жизненоважно значение, за 

да се разработи координиран подход; 

призовава също така държавите членки 

да засилят своето практическо 

сътрудничество с EASO и Frontex, 

включително чрез помощ в натура 

(командировани служители, материална 

подкрепа и др.); призовава Съвета и 

6. отправя искане за увеличаване на 

бюджета за Европейската служба за 

подкрепа в областта на убежището 

(EASO) и за Европейската агенция за 

управление на оперативното 

сътрудничество по външните граници 

на държавите – членки на ЕС (Frontex) с 

цел подпомагане на държавите членки 

при обстоятелства, които изискват 

засилена техническа и оперативна 

помощ по външните граници, 

включително ситуации, които включват 

хуманитарни кризи и морски 

спасителни операции; припомня, че 

подходящото финансиране на тези 

агенции е от жизненоважно значение, за 

да се разработи координиран подход; 

призовава също така държавите членки 

да засилят своето практическо 

сътрудничество с EASO и Frontex, 

включително чрез помощ в натура 

(командировани служители, материална 

подкрепа и др.); призовава Съвета и 
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Комисията да разгледат възможността 

за установяване на брегова охрана на 

ЕС, както и за създаване на нова 

оперативна служба на Frontex в областта 

на миграционния натиск;  

Комисията да разгледат възможността 

за установяване на брегова охрана на 

ЕС, както и за създаване на нова 

оперативна служба на Frontex в областта 

на миграционния натиск, и по-

специално в Средиземноморския 

регион, като свързаните с това 

разходи се поемат от избраната 

държава членка; 

Or. en 
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Изменение  11 

Салваторе Яколино, Вероник Матийо Уйон 

от името на групата PPE 

 

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 10 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

10. призовава Съюза и неговите 

държави членки да разгледат 

възможността за установяване на 

механизми за идентифициране на 

безопасни места за дебаркиране на 

спасени бежанци и мигранти; 

10. призовава Съюза и неговите 

държави членки да разгледат 

възможността за установяване на 

механизми за идентифициране на 

безопасни места за дебаркиране на 

спасени бежанци и мигранти; счита, че 

спасяването на човешки живот в 

Средиземноморието започва от 

първоначалната точка на 

пътуването; 

Or. en 
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Изменение  12 

Салваторе Яколино, Вероник Матийо Уйон 

от името на групата PPE 

 

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 21 а (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  21а. подчертава факта, че при 

гарантирането на правата на човека 

за всички мигранти ЕС следва да се 

съсредоточи върху истинските 

бежанци съгласно Женевската 

конвенция с оглед да се предостави 

възможно най-добрата помощ и 

закрила на лицата, които имат право 

на тях; 

Or. en 
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Изменение  13 

Салваторе Яколино, Вероник Матийо Уйон 

от името на групата PPE 

 

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; 

счита, че споразуменията относно 

управлението на миграцията между ЕС 

и транзитните държави към ЕС следва 

да бъдат приоритет за Съюза в близко 

бъдеще, включително финансирането 

на полицейски съоръжения и обучения 

в областта на капацитетите за 

правоприлагане, както и на помощ за 

тези държави – и държавите на 

произход на мигрантите – с цел 

диверсификация и подобряване на 

техните икономики, 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; 
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