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Изменение  5 

Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Най-новите трагични случаи в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на 

миграцията и убежището 

Предложение за обща резолюция 

Съображение Ж 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

Ж. като има предвид, че куриерите и 

трафикантите на хора се възползват от 

незаконната миграция и излагат на 

риск живота на мигрантите заради 

собствената си финансова печалба, 

отговорни са за хиляди смъртни случаи 

и представляват сериозно 

предизвикателство за ЕС и държавите 

членки; като има предвид, че 

трафикантите реализират печалба в 

размер на 20 милиарда евро годишно от 

престъпната си дейност; като има 

предвид, че според Европол 

организираните престъпни групи, 

активно улесняващи транспортирането 

на незаконни мигранти през Средиземно 

море, са свързани с трафик на хора, 

наркотици, огнестрелни оръжия и 

тероризъм; като има предвид, че на 17 

март 2015 г. Европол стартира 

съвместния си оперативен екип „Маре“ 

за борба с тези престъпни групи; 

Ж. като има предвид, че куриерите и 

трафикантите на хора се възползват от 

отчаянието на хората, които се 

опитват да достигнат Европа при 

липсата на безопасни и законни 

канали, и излагат на риск живота на 

мигрантите заради собствената си 

финансова печалба; като има предвид, 

че това е довело до хиляди смъртни 

случаи и представлява сериозно 

предизвикателство за ЕС и държавите 

членки; като има предвид, че 

трафикантите реализират печалба в 

размер на 20 милиарда евро годишно от 

престъпната си дейност; като има 

предвид, че според Европол 

организираните престъпни групи, 

активно улесняващи транспортирането 

на незаконни мигранти през Средиземно 

море, са свързани с трафик на хора, 

наркотици, огнестрелни оръжия и 

тероризъм; като има предвид, че на 17 

март 2015 г. Европол стартира 

съвместния си оперативен екип „Маре“ 

за борба с тези престъпни групи; 
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Изменение  6 

Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Най-новите трагични случаи в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на 

миграцията и убежището 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

2. призовава ЕС и държавите членки да 

предоставят необходимите ресурси, за 

да се гарантира, че задълженията за 

издирване и спасяване се изпълняват 

ефективно и съответно, че са подходящо 

финансирани; призовава държавите 

членки да продължат да показват 

солидарност и ангажимент чрез 

увеличаване на своите вноски в 

бюджетите и операциите на Frontex и 

EASO; ангажира се да предостави на 

тези агенции ресурсите (персонал и 

оборудване), необходими за изпълнение 

на техните задължения, чрез бюджета 

на ЕС и съответните му фондове; 

2. призовава ЕС и държавите членки да 

предоставят необходимите ресурси, за 

да се гарантира, че задълженията за 

издирване и спасяване се изпълняват 

ефективно и съответно, че са подходящо 

финансирани; призовава за солидна 

многонационална европейска операция 

по издирване и спасяване, оглавявана 

от държавите, които ще бъдат 

готови да предприемат действия, 

съсредоточаващи се единствено върху 

спасяването на живот; призовава 

държавите членки да продължат да 

показват солидарност и ангажимент 

чрез увеличаване на своите вноски в 

бюджета и операциите на EASO; 

ангажира се да предостави на тази 

агенция ресурсите (персонал и 

оборудване), необходими за изпълнение 

на нейните задължения, чрез бюджета 

на ЕС и съответните му фондове; 
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Изменение  7 

Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Най-новите трагични случаи в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на 

миграцията и убежището 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

4. приветства ангажимента на 

Европейския съвет за укрепване на 

операцията на ЕС „Тритон“ чрез 

увеличаване на финансирането и на 

активите; настоятелно призовава ЕС да 

установи ясен мандат за „Тритон“, 

така че да разшири нейната област 

на дейност и мандата ѝ за операции 

по издирване и спасяване на равнище 

ЕС; 

4. осъжда ангажимента на Европейския 

съвет за укрепване на операцията на ЕС 

„Тритон“ чрез увеличаване на 

финансирането и на активите, чийто 

приоритет е наблюдение на 

границите вместо дейности по 

издирване и спасяване; настоятелно 

призовава ЕС да установи операции по 

активно издирване и спасяване на 

равнище ЕС в открито море, които са 

с по-широк обхват от ограничението 

от 30 мили на зоната на „Тритон“; 
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Изменение  8 

Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Най-новите трагични случаи в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на 

миграцията и убежището 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

9. призовава държавите членки да 

разгледат възможността за бързо 

обработване на случаите, в 

сътрудничество със сигурни трети 

държави на транзит или произход, и 

за връщане на лицата, които не 

отговарят на условията за 

получаване на убежище и закрила в 

ЕС, като се гарантира, че ресурсите 

се използват по най-целесъобразния 

начин в полза на лицата, които се 

нуждаят от закрила; подчертава 

необходимостта да се насърчава 

политиката за доброволно връщане, 

като се гарантира спазване на правата на 

всички мигранти и се осигурява сигурен 

и законосъобразен достъп до системата 

на ЕС за получаване на убежище, при 

пълно зачитане на принципа на забрана 

за връщане; 

 

9. подчертава необходимостта да се 

насърчава политиката за доброволно 

връщане, като се гарантира спазване на 

правата на всички мигранти и се 

осигурява сигурен и законосъобразен 

достъп до системата на ЕС за 

получаване на убежище, при пълно 

зачитане на принципа на забрана за 

връщане; 

Or. en 
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Изменение  9 

Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Най-новите трагични случаи в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на 

миграцията и убежището 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

10. приветства факта, че ЗП/ВП и 

латвийското председателство незабавно 

свикаха извънредно съвместно 

заседание на министрите на външните 

работи и на министрите на вътрешните 

работи в Люксембург, и приветства 

факта, че държавите членки незабавно 

свикаха извънредна среща на високо 

равнище, с цел да се намерят общи 

решения в отговор на кризисното 

положение в Средиземноморието; 

отбелязва, че беше проведено обширно 

първо разискване относно 

възможностите за спасяване на човешки 

живот, борбата срещу нелегалните 

куриери и трафикантите и поделянето 

на отговорността по отношение на 

приемането и закрилата между 

държавите членки; подчертава, че 

държавите членки трябва да 

продължат да развиват този 

ангажимент, и изразява съжаление във 

връзка с липсата на ангажимент от 

страна на Европейския съвет за 

създаване на надежден общоевропейски 

обвързващ механизъм за солидарност; 

10. приветства факта, че ЗП/ВП и 

латвийското председателство незабавно 

свикаха извънредно съвместно 

заседание на министрите на външните 

работи и на министрите на вътрешните 

работи в Люксембург, и приветства 

факта, че държавите членки незабавно 

свикаха извънредна среща на високо 

равнище, с цел да се намерят общи 

решения в отговор на кризисното 

положение в Средиземноморието; 

отбелязва, че беше проведено обширно 

първо разискване относно 

възможностите за спасяване на човешки 

живот, борбата срещу нелегалните 

куриери и трафикантите и поделянето 

на отговорността по отношение на 

приемането и закрилата между 

държавите членки; подчертава, че 

предложенията на държавите членки 

не осигуряват адекватен отговор на 

загубата на човешки живот в 

Средиземно море, и изразява съжаление 

във връзка с липсата на ангажимент от 

страна на Европейския съвет за 

създаване на надежден общоевропейски 
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Изменение  10 

Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Най-новите трагични случаи в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на 

миграцията и убежището 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

14. призовава държавите членки да 

работят в тясно сътрудничество с 

Европол, Frontex, EASO и Евроюст с 

цел борба срещу трафикантите на хора и 

престъпните мрежи за превеждане през 

граница, откриване и проследяване на 

тяхното финансиране и определяне на 

начина им на действие, за да не им се 

дава възможност да печелят пари, като 

излагат на риск живота на мигрантите; 

подчертава, че е необходимо да се 

засили сътрудничеството с трети 

държави, по-специално граничещите 

с Либия, което е крайно необходимо, 

за да бъдат успешно премахнати тези 

престъпни мрежи, както по 

отношение на обучението в областта 

на правоприлагането, така и по 

отношение на предоставянето на 

информационни услуги; подчертава 

необходимостта третите 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; 

14. призовава държавите членки да 

работят в тясно сътрудничество с 

Европол, Frontex, EASO и Евроюст с 

цел борба срещу трафикантите на хора и 

престъпните мрежи за превеждане през 

граница, откриване и проследяване на 

тяхното финансиране и определяне на 

начина им на действие, за да не им се 

дава възможност да печелят пари, като 

излагат на риск живота на мигрантите; 

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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