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Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Delovni program Komisije za leto 2016 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 20 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

20. je globoko zaskrbljen zaradi nedavnih 

dogodkov v Sredozemlju in na 

zahodnobalkanski poti, kjer je rekordno 

število migrantov z neurejenim statusom 

prečkalo meje EU, kar za Evropo in njene 

države članice predstavlja izziv brez 

primere, na katerega se mora Evropa 

skupaj in odločno odzvati; podpira ukrepe, 

ki jih je predlagala Komisija, in poziva 

države članice, naj jih hitro sprejmejo in 

začnejo izvajati; poudarja, da bi bilo treba 

več pozornosti nameniti že obstoječim 

pobudam Komisije, zlasti predlogom o 

premestitvah in ponovnih naselitvah, saj 

mehanizem nujnih premestitev, ki je bil 

sprožen v korist Italije in Grčije, ni rešitev 

za dolgoročni izziv, ki ga predstavlja 

pritisk na azilne sisteme, temveč bolj 

preizkus v okviru priprav na prihodnji 

zakonodajni predlog o stalnem programu 

za premestitve, ki se bo sprožil v primerih 

množičnih prihodov; poziva Komisijo, naj 

uvede potreben program, ki je bil zasnovan 

posebej za množični prihod; hkrati 

poudarja, da je treba pospešiti obdelavo 

prošenj za azil in vračanje tistih, katerih 

prošnje so bile zavrnjene; izraža podporo 

pristopu „kritičnih točk“, ki je bil 

napovedan v agendi o migracijah in je 

20. je globoko zaskrbljen zaradi nedavnih 

dogodkov v Sredozemlju in na 

zahodnobalkanski poti, kjer je rekordno 

število migrantov z neurejenim statusom 

prečkalo meje EU, kar za Evropo in njene 

države članice predstavlja izziv brez 

primere, na katerega se mora Evropa 

skupaj in odločno odzvati; podpira ukrepe, 

ki jih je predlagala Komisija, in poziva 

države članice, naj jih hitro sprejmejo in 

začnejo izvajati; pozdravlja pobude 

Komisije o premestitvi in preselitvi, 

vključno z novo pobudo o nujni 

premestitvi večjega števila prosilcev za 

azil, ki potrebujejo mednarodno pomoč, ki 

bo koristila Grčiji, Italiji in Madžarski, ter 

predlog Komisije o stalnem mehanizmu za 

premestite, ki bi se sprožil v izrednih 

razmerah, pri čemer bi se upoštevalo 

število beguncev v državi članici, ki je 

določeno v členu 78(2) PDEU; poziva 

Komisijo, naj uvede potreben program, ki 

je bil zasnovan posebej za množični 

prihod; hkrati poudarja, da je treba 

pospešiti obdelavo prošenj za azil in 

vračanje tistih, katerih prošnje so bile 

zavrnjene; izraža podporo pristopu 

„kritičnih točk“, ki je bil napovedan v 

agendi o migracijah in je namenjen krepitvi 
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namenjen krepitvi operativne podpore ob 

prihodu prosilcev, vključno z registracijo 

in začetno obdelavo zahtevkov, tudi za 

tiste, ki ne potrebujejo zaščite; zavrača vse 

ukrepe, ki bi dejansko ponovno uvedli 

nadzor meje in s tem ogrozili schengensko 

območje; 

operativne podpore ob prihodu prosilcev, 

vključno z registracijo in začetno obdelavo 

zahtevkov, tudi za tiste, ki ne potrebujejo 

zaščite; zavrača vse ukrepe, ki bi dejansko 

ponovno uvedli nadzor meje in s tem 

ogrozili schengensko območje; 

Or. en 
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Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Delovni program Komisije za leto 2016 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 73 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

73. poziva Komisijo, naj kmetom pomaga 

predvidevati krize na trgu s sporočanjem 

sprememb tržnih razmer, in sicer z uporabo 

točnih in aktualnih podatkov, kjer je to 

mogoče; 

73. poziva Komisijo, naj kmetom pomaga 

predvidevati krize na trgu z novimi in 

zanesljivimi tržnimi orodji, katerih cilj je 

preprečiti izgubo dohodka, ter s 

sporočanjem sprememb tržnih razmer, in 

sicer z uporabo točnih in aktualnih 

podatkov, kjer je to mogoče; 

Or. en 
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Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Delovni program Komisije za leto 2016 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 74 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

74. poudarja potrebo po reševanju 

neravnovesij v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti zato, da bi zagotovili pravičnost in 

preglednost v odnosu med primarnimi 

proizvajalci, predelovalci, dobavitelji in 

distributerji, ter poziva Komisijo, naj 

preuči neravnovesja v dobavni verigi in 

trajnostno vlogo primarnih proizvajalcev 

znotraj nje; 

74. poudarja potrebo po trdnih ukrepih za 

reševanje neravnovesij v verigi preskrbe s 

hrano, zlasti zato, da bi zagotovili 

pravičnost in preglednost v odnosu med 

primarnimi proizvajalci, predelovalci, 

dobavitelji in distributerji, ter poziva 

Komisijo, naj preuči neravnovesja v 

dobavni verigi in trajnostno vlogo 

primarnih proizvajalcev znotraj nje; 

Or. en 
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Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Delovni program Komisije za leto 2016 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 86 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 86a. poziva Komisijo, naj razmisli o 

odpravi vrzeli pri uporabi člena 2 PEU in 

vrednot, na katerih temelji EU, in sicer 

spoštovanje človekovega dostojanstva, 

svobode, demokracije, enakosti, načela 

pravne države in spoštovanje človekovih 

pravic, tudi pripadnikov manjšin, med 

drugim z zavezujočim mehanizmom, 

oprtim na niz objektivnih kazalnikov, ki 

omogoča postopen odziv na kršitve teh 

vrednot in temeljnih pravic tako na ravni 

EU kot na ravni držav članic; opozarja, 

da bo treba spoštovanje človekovih pravic 

izvajati na učinkovit način, in sicer prek 

skladnosti z vsemi določili Pogodbe , ki se 

nanašajo na demokracijo; 

Or. en 
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Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Delovni program Komisije za leto 2016 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 98 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 98a. poudarja, da je porast rasizma in 

ksenofobije v Evropi eden največjih 

izzivov za EU, saj ogroža demokracijo in 

spoštovanje človekovih pravic; zato poziva 

Komisijo, naj predstavi pobude za boj 

proti rasizmu in ksenofobiji v EU; 

Or. en 
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Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Delovni program Komisije za leto 2016 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 101 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  101a. poudarja, da je pripravljen nov 

program za nujno premestitev obravnavati 

prek pospešenega postopka in izraža svojo 

namero, da bo sočasno pospešil 

obravnavo vseh drugih ukrepov, ki jih bo 

predlagala Komisija, da bi zagotovili, da 

države članice ne bodo odlašale s stalnim 

programom za premestitve; opozarja Svet, 

da je Parlament močno naklonjen 

zavezujočemu mehanizmu za premestitve, 

ki temelji na jasnih in natančno 

opredeljenih merilih ter ki upošteva želje 

beguncev; 

Or. en 
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Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Delovni program Komisije za leto 2016 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 103 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

103. pozdravlja predlog Komisije za 

povečanje učinkovitosti sistema vračanja 

za neuspešne prosilce za azil; vseeno jo 

spodbuja, naj po oceni in pregledu 

obstoječih ukrepov predloži predlog o 

politiki hitrega vračanja, na primer da bi 

se v ta okvir vključila okrepljena pomoč 

agencije FRONTEX; vztraja, da bi morali 

ukrepi vračanja potekati ob polnem 

spoštovanju temeljnih pravic; 

103. pozdravlja predlog Komisije za 

povečanje učinkovitosti sistema vračanja, 

ki bi moral biti skladen s postopki in 

standardi, ki Evropi omogočajo, da 

zagotavlja humano in dostojno 

obravnavanje beguncev v skladu z 

načelom nevračanja; opozarja, da bi 

prostovoljno vračanje moralo imeti 

prednost pred prisilnim vračanjem; 

 

Or. en 

 

 

 


