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Изменение  14 

Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

Позоваване 3 a (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  – като взе предвид изявлението на 

Върховния комисар на Обединените 

нации за бежанците (ВКБООН) от 

12 октомври 2013 г., 

Or. en 
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Изменение  15 

Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

Позоваване 3 б (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  – като взе предвид Парламентарната 

асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) 

и нейния доклад от април 2012 г., 

озаглавен „Човешки жертви в 

Средиземно море“,  

Or. en 
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Изменение  16 

Мари-Кристин Вержиа, Пол Мърфи 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

Позоваване 3 в (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  – като взе предвид предходните 

изявления и последния доклад, 

публикуван през април 2013 г., на 

специалния докладчик на ООН по 

правата на човека на мигрантите 

относно управлението на външните 

граници на ЕС и неговото въздействие 

върху правата на човека на 

мигрантите, 

Or. en 
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Изменение  17 

Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

Позоваване 3 г (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  – като взе предвид своята резолюция 

от 9 октомври 2013 г. относно 

мерките на ЕС и държавите членки 

за справяне с потока от бежанци в 

резултат на конфликта в Сирия
1
, 

1
Приети текстове, P7_TA(2013)0414. 

Or. en 
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 B7-0479/2013 }  

 B7-0480/2013 } RC1/Am. 18 

Изменение  18 

Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

6. отправя искане за увеличаване на 

бюджета за Европейската служба за 

подкрепа в областта на убежището; 

припомня, че подходящото 

финансиране на този инструмент е от 

жизненоважно значение, за да се 

разработи координиран подход; 
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натура (командировани служители, 

материална подкрепа и др.); призовава 

Съвета и 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; 

Or. en 
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Изменение  19 

Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 3 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  3а. настоятелно призовава 

държавите членки да предприемат 

съответните стъпки, за да накарат 

лицата, търсещи закрила, да спрат да 

излагат живота си на риск в опит да 

достигнат територията на ЕС; 

отхвърля текущите действия на 

Frontex, съсредоточени върху 

наблюдението на външните граници и 

предотвратяването на това 

мигрантите и търсещите убежище 

да достигнат територията на ЕС и 

държавите членки; изразява 

съжаление относно факта, че 

мерките, които държавите членки и 

Комисията възнамеряват да 

предприемат основно предвиждат 

укрепването на наблюдението и 

контрола на границите, което може 

само да допринесе за постепенното 

укрепване на крепостта „Европа“, 

което е накарало и продължава да 

кара мигрантите и търсещите 
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убежище лица да излагат живота си 

на риск във все по-голям брой, като 

предприемат опасни пътувания с 

лодки, пресичащи Средиземно море 

към ЕС; изисква дерогация от 

механизма Дъблин II; призовава 

държавите членки да се въздържат 

от делегиране на отговорностите си 

по приема на мигранти на съседни 

държави, които не зачитат правата 

на човека;  

Or. en 
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Изменение  20 

Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

Позоваване 16 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

– като взе предвид членове 77, 78, 79 и 

80 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС), 

– като взе предвид членове 77, 78, 79 и 

80 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС), както и 

членове 18 и 19 от Хартата на 

основните права на ЕС, 

Or. en 
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Изменение  21 

Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 8 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

8. приветства предложенията на 

Комисията за разгръщане на операция 

по издирване и спасяване от Кипър до 

Испания и за укрепване на Frontex чрез 

увеличаване на нейния бюджет и 

капацитет с цел спасяване на човешки 

живот и борба срещу трафика на хора и 

незаконното превеждане през граница; 

8. приветства предложенията на 

Комисията за разгръщане на операция 

по издирване и спасяване от Кипър до 

Испания и за укрепване на капацитета 

с цел спасяване на човешки живот и 

борба срещу трафика на хора и 

незаконното превеждане през граница; 

Or. en 
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Изменение  22 

Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

12. призовава държавите членки да 

гарантират, че всички разпоредби на 

различните инструменти на общата 

европейска система за убежище се 

прилагат правилно; припомня на 

държавите членки, че лицата, търсещи 

международна закрила, следва да бъдат 

препращани към компетентните 

национални органи в областта на 

убежището, както и да имат достъп до 

справедливи и ефективни процедури в 

областта на убежището; 

12. призовава държавите членки да 

гарантират, че всички разпоредби на 

различните инструменти на общата 

европейска система за убежище се 

прилагат правилно; припомня на 

държавите членки, че лицата, търсещи 

международна закрила, следва да бъдат 

препращани към компетентните 

национални органи в областта на 

убежището, както и да имат достъп до 

справедливи и ефективни процедури в 

областта на убежището; призовава 

държавите членки да подкрепят 

правото на търсене на убежище по 

всяко време; 

Or. en 
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Изменение  23 

Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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; 

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; 

Or. en 
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Изменение  24 

Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 16 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

16. призовава, като приоритетен 

въпрос, за по-добра координация на 

средствата и ресурсите на ЕС, 

включително тези на разположение 

на Frontex (като например 

EUROSUR), и Европол, с цел 

засилване, съвместно с трети 

държави, на борбата срещу 

престъпните мрежи на 

трафикантите на хора и 

контрабандистите; 

 заличава се 

Or. en 
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Изменение  25 

Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за 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 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; 

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; 

Or. en 

 

 


