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Ændringsforslag 16
Maria João Rodrigues
for S&D-Gruppen
Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE
Kommissionens arbejdsprogram for 2016
Fælles beslutningsforslag
Punkt 20
Fælles beslutningsforslag

Ændringsforslag

20. er alvorligt bekymret over den nylige
udvikling i Middelhavsområdet og på ruten
gennem det vestlige Balkan, hvor et
rekordhøjt antal migranter har krydset EU's
grænser, hvad der har stillet Europa og EUmedlemsstaterne over for en udfordring
uden fortilfælde, der kræver en fælles og
resolut europæisk reaktion; udtrykker sin
støtte til de foranstaltninger, som
Kommissionen har forelagt, og opfordrer
til, at medlemsstaterne hurtigt vedtager og
gennemfører dem; understreger, at der bør
lægges mere vægt på de initiativer, der
allerede er indledt af Kommissionen, især
forslagene om flytning og genhusning,
eftersom den genhusningsmekanisme, der
som en nødløsning er indført for Italien
og Grækenland, ikke er en løsning, der
duer til imødegåelse af den udfordring på
lang sigt, som asylpresset udgør, men
snarere er en afprøvning af en løsning
med sigte på det forestående
lovgivningsmæssige forslag om en
permanent nødflytningsordning, der kan
udløses i situationer med
massetilstrømning; opfordrer
indtrængende Kommissionen til at aktivere
den nødvendige mekanisme, der specifikt
er blevet udformet til situationer med

20. er alvorligt bekymret over den nylige
udvikling i Middelhavsområdet og på ruten
gennem det vestlige Balkan, hvor et
rekordhøjt antal migranter har krydset EU's
grænser, hvad der har stillet Europa og EUmedlemsstaterne over for en udfordring
uden fortilfælde, der kræver en fælles og
resolut europæisk reaktion; udtrykker sin
støtte til de foranstaltninger, som
Kommissionen har forelagt, og opfordrer
til, at medlemsstaterne hurtigt vedtager og
gennemfører dem; glæder sig over
Kommissionens initiativer med hensyn til
flytning og genhusning, herunder det nye
initiativ om hurtig flytning af et stigende
antal asylansøgere, som har behov for
international beskyttelse, til fordel for
Grækenland, Italien og Ungarn, samt
Kommissionens forslag om en fast
flytningsmekanisme, som træder i kraft i
katastrofesituationer under hensyntagen
til antallet af flygtninge, der befinder sig i
en medlemsstat, og som har hjemmel i
artikel 78, tk. 2, i TEUF; opfordrer
indtrængende Kommissionen til at aktivere
den nødvendige mekanisme, der specifikt
er blevet udformet til situationer med
massetilstrømning; understreger samtidig
behovet for at fremskynde behandlingen af
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massetilstrømning; understreger samtidig
behovet for at fremskynde behandlingen af
asylansøgninger og hjemsendelse af dem,
hvis ansøgninger er blevet afvist; udtrykker
sin støtte til den "hotspot"-tilgang, der blev
annonceret i dagsordenen for migration,
som skal styrke den operationelle støtte i
forbindelse med ansøgernes ankomst,
herunder i forbindelse med registreringen
og den indledende behandling af
ansøgninger, også for dem der ikke har
behov for beskyttelse; afviser samtlige
foranstaltninger, der reelt genindfører
grænsekontrollen og bringer
Schengenområdet i fare;

asylansøgninger og hjemsendelse af dem,
hvis ansøgninger er blevet afvist; udtrykker
sin støtte til den "hotspot"-tilgang, der blev
annonceret i dagsordenen for migration,
som skal styrke den operationelle støtte i
forbindelse med ansøgernes ankomst,
herunder i forbindelse med registreringen
og den indledende behandling af
ansøgninger, også for dem der ikke har
behov for beskyttelse; afviser samtlige
foranstaltninger, der reelt genindfører
grænsekontrollen og bringer
Schengenområdet i fare;
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Ændringsforslag 17
Maria João Rodrigues
for S&D-Gruppen
Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE
Kommissionens arbejdsprogram for 2016
Fælles beslutningsforslag
Punkt 73
Fælles beslutningsforslag

Ændringsforslag

73. opfordrer Kommissionen til at hjælpe
landbrugerne med at foregribe kriser på
markedet ved at give meddelelse om
ændringer i markedsvilkårene på grundlag
af pålidelige og tidstro data, hvor det er
muligt;

73. opfordrer Kommissionen til at hjælpe
landbrugerne med at foregribe kriser på
markedet ved hjælp af nye effektive
markedsmetoder, som sikrer mod
indtægtstab, og ved at give meddelelse om
ændringer i markedsvilkårene på grundlag
af pålidelige og tidstro data, hvor det er
muligt
Or. en
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Ændringsforslag 18
Maria João Rodrigues
for S&D-Gruppen
Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE
Kommissionens arbejdsprogram for 2016
Fælles beslutningsforslag
Punkt 74
Fælles beslutningsforslag

Ændringsforslag

74. understreger behovet for at modvirke
ubalancerne i fødevareforsyningskæden,
navnlig for at sikre retfærdighed og
gennemsigtighed i forholdet mellem
primære producenter,
forarbejdningsvirksomheder, leverandører
og distributører, og opfordrer
Kommissionen til at undersøge ubalancen i
forsyningskæden og primærproducentens
bæredygtig rolle i denne kæde;

74. understreger behovet for effektive
foranstaltninger at modvirke ubalancerne i
fødevareforsyningskæden, navnlig for at
sikre retfærdighed og gennemsigtighed i
forholdet mellem primære producenter,
forarbejdningsvirksomheder, leverandører
og distributører, og opfordrer
Kommissionen til at undersøge ubalancen i
forsyningskæden og primærproducentens
bæredygtig rolle i denne kæde;
Or. en
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Ændringsforslag 19
Maria João Rodrigues
for S&D-Gruppen
Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE
Kommissionens arbejdsprogram for 2016
Fælles beslutningsforslag
Punkt 86 a (nyt)

Fælles beslutningsforslag

Ændringsforslag
86a. opfordrer Kommissionen til at
overveje at gøre noget ved de mangler og
huller i anvendelsen af artikel 2 i EUtraktaten og de værdier, som EU bygger
på, nemlig respekt for menneskets
værdighed, frihed, demokrati, lighed,
retsstatslige forhold og respekt for
menneskerettighederne, herunder for
personer, som tilhører mindretal, bl.a.
gennem en obligatorisk mekanisme, som
bygger på en række objektive indikatorer,
hvilket vil muliggøre en gradueret
reaktion på krænkelser af disse værdier,
herunder de grundlæggende rettigheder
både i EU og på medlemsstatsniveau;
mindre om, at respekten for
menneskerettighederne skal sikres
effektivt gennem overholdelse af alle
traktatens demokratibestemmelser;
Or. en
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Ændringsforslag 20
Maria João Rodrigues
for S&D-Gruppen
Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE
Kommissionens arbejdsprogram for 2016
Fælles beslutningsforslag
Punkt 98 a (nyt)
Fælles beslutningsforslag

Ændringsforslag
98a. understreger, at den stigende racisme
og det stigende fremmedhad i Europa
udgør en af de største udfordringer for
EU, da det udgør en trussel mod
demokratiet og respekten for
menneskerettighederne; opfordrer derfor
Kommissionen til at fremsætte forslag om
initiativer til bekæmpelse af racisme og
fremmedhad i EU;
Or. en
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Ændringsforslag 21
Maria João Rodrigues
for S&D-Gruppen
Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE
Kommissionens arbejdsprogram for 2016
Fælles beslutningsforslag
Punkt 101 a (nyt)
Fælles beslutningsforslag

Ændringsforslag
101a. understreger, at det er rede til at
behandle den nye ekspresflytningsordning
efter en fremskyndet procedure, og
erklærer, at det agter at behandle alle
andre forslag til foranstaltninger fra
Kommissionen samtidig for at sikre, at
medlemsstaterne ikke forsinker den
permanente flytningsordning; minder
Rådet om, at Parlamentet er stærk
tilhænger af en bindende
flytningsordning, som bygger på klare og
veldefinerede kriterier, og som tager
hensyn til flygtningenes præferencer;
Or. en
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Ændringsforslag 22
Maria João Rodrigues
for S&D-Gruppen
Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE
Kommissionens arbejdsprogram for 2016
Fælles beslutningsforslag
Punkt 103
Fælles beslutningsforslag

Ændringsforslag

103. glæder sig over Kommissionens
forslag om at gøre
tilbagesendelsesordningen for afviste
asylansøgere mere effektiv; opfordrer
imidlertid Kommissionen til at
fremkomme med et forslag om en politik
for hurtig tilbagesendelse efter evaluering
og revision af de eksisterende
foranstaltninger, f.eks. med henblik på at
medtage den øgede bistand fra Frontex
inden for rammerne heraf; fastholder, at
samtlige tilbagesendelsesaktioner bør
gennemføres under fuld respekt for de
grundlæggende rettigheder;

103. henviser til Kommissionens forslag
om at gøre tilbagesendelsesordningen mere
effektiv, idet den imidlertid bør gå hånd i
hånd med overholdelse af alle procedurer
og standarder, som sætter EU i stand til at
sikre en human og værdig behandling af
tilbagesendte i overensstemmelse med non
refoulement-princippet; minder om, at
frivillig tilbagevending bør foretrækkes
frem for tvungen tilbagesendelse.

Or. en
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