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Изменение  27 

Димитриос Пападимулис, Щефан Ек, Мариза Матиаш, Мартина Михелс, Хелмут 

Шолц, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, София 

Сакорафа, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 11 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  11a. изразява съжаление, че до 

момента ЕФСИ не е успял да 

мобилизира достатъчно количество 

нови инвестиции в реалната 

икономика, с което се доказва, че 

целта от 315 милиарда евро е твърде 

амбициозна; изразява съжаление, че 

повечето проекти мобилизират 

инвестиции в основните икономики 

на ЕС; призовава Комисията, чрез 

прогресивни инвестиционни програми, 

да отдава предимство на държави и 

региони, които са в икономическа 

криза и рецесия с високи равнища на 

безработица и бедност, като по 

такъв начин се стимулира растежът 

и създаването на работни места, 

засилват се МСП и се осигурява добро 

икономическо развитие и социално 

сближаване, както и се намаляват 

неравенствата вътре в държавите и 

между държавите и регионите в ЕС; 

Or. en 
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Изменение  28 

Димитриос Пападимулис, Жуан Пимента Лопеш, Мари-Кристин Вержиа, Щефан 

Ек, Мариза Матиаш, Мартина Михелс, Хелмут Шолц, Костадинка Кунева, 

Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, София Сакорафа, Таня Гонсалес Пеняс, 

Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Лола 

Санчес Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 11 б (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  11б. отхвърля подхода на 

Европейската комисия за подчиняване 

на политиката на сближаване на 

икономическото управление на ЕС; 

подчертава, че регионалната 

политика е важно средство за 

насърчаване на икономическото и 

социалното сближаване, като 

основните цели са намаляване на 

различията между регионите, в 

частност по-бедните и най-

отдалечените региони, насърчаване 

на реалното сближаване и 

стимулиране на растежа и 

заетостта; настоява, че политиката 

на сближаване не следва да се 

използва като инструмент за 

финансово наказание, ако даден регион 

или държава членка отхвърля 

политиката на дерегулиране и 

приватизация; 

Or. en 
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5.7.2016  B8-0885/2016 }  
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Изменение  29 

Димитриос Пападимулис, Рина Роня Кари, Щефан Ек, Мариза Матиаш, Мартина 

Михелс, Хелмут Шолц, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос,  

Барбара Спинели, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, София Сакорафа, 

Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, 

Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 7 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  7a. припомня на Европейската 

комисия нейния ангажимент за 

присъединяване към обновената 

Европейска социална харта и 

призовава Комисията да внесе без 

забавяне предложение за 

присъединяване към Хартата; освен 

това настоятелно призовава 

Комисията да представи 

предложение за социален протокол, 

който отдава приоритетно значение 

на социалните и колективните 

интереси; 

Or. en 
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 B8-0893/2016 } RC1/Am. 30 

Изменение  30 

Димитриос Пападимулис, Жуан Пимента Лопеш, Мари-Кристин Вержиа, Щефан 

Ек, Барбара Спинели, Мариза Матиаш, Мартина Михелс, Хелмут Шолц, 

Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 7 б (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  7б. осъжда оттеглянето на 

Директивата относно отпуска по 

майчинство; призовава Европейската 

комисия да представи ново 

предложение, което е съобразено с 

позицията на ЕП за повишаване на 

настоящия минимален гарантиран 

отпуск по майчинство от 14 на 20 

седмици напълно платен отпуск и за 

задължително право на платен 

отпуск по бащинство; счита, че 

трябва да бъдат взети конкретни 

мерки във всички държави членки за 

подобряване на равновесието между 

професионалния и личния живот на 

жените и мъжете, както и че са 

необходими мерки за увеличаване на 

продължителността на отпуска за 

отглеждане на дете, заплащан в 

размер на 100 %, като се преминава 

към по-справедлив механизъм на 

родителския отпуск; 

Or. en 
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5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Am. 31 

Изменение  31 

Димитриос Пападимулис, Мари-Кристин Вержиа, Аня Хазекамп, Щефан Ек, 

Мариза Матиаш, Мартина Михелс, Хелмут Шолц, Костадинка Кунева, Стелиос 

Кулоглу, Костас Хрисогонос,  София Сакорафа, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер 

Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес 

Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 43 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  43a. изразява съжаление във връзка със 

зачестилите прояви и случаи на 

изказвания, подбуждащи към омраза, 

насочени срещу етнически и 

религиозни малцинства, ЛГБТИ лица, 

лица, търсещи убежище, и срещу 

бездомни лица, и призовава 

Комисията да играе активна роля в 

усилията за приемане на 

хоризонталната директива срещу 

дискриминацията в съответствие с 

позицията на Парламента; 

Or. en 
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5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Am. 32 

Изменение  32 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Мари-Кристин Вержиа, 

Рина Роня Кари, Щефан Ек, Барбара Спинели, Мариза Матиаш, Неоклис 

Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

от името на групите PPE, S&D, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 17 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  17а. решително осъжда 

споразумението между ЕС и Турция, 

както и всички други предложения, 

насочени към изместването на 

границите на ЕС извън Съюза с цел 

лицата, нуждаещи се от закрила, да 

останат извън ЕС, при пълно 

незачитане на ангажиментите на ЕС 

и неговите държави членки съгласно 

международното право, включително 

принципа на забрана за връщане; 

осъжда силния акцент върху 

предотвратяването и възпирането на 

незаконната миграция, включително 

чрез задържане, без оглед на все по-

големия брой на лицата, търсещи 

убежище и бягащи от войни, 

преследване, глад и бедствия, 

породени от изменението на 

климата; осъжда увеличаването на 

броя на репресивните предложения и 

военните реакции, представени от 

Европейската комисия през 2015 и 

2016 г. в отговор на настоящата 

хуманитарна криза, например 

военната операция на Европейския 

съюз в южната част на 

Централното Средиземноморие 
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(EUNAVFOR MED операция SOPHIA), 

операцията на НАТО в Егейско море, 

предложението за засилване на 

правомощията на Frontex чрез 

създаването на европейска гранична 

охрана, създаването на центрове за 

задържане на бежанци, ускоряването 

на връщанията, включително на 

лица, търсещи убежище, и натиска 

от страна на Европейската комисия 

Турция (държава, която не зачита в 

задоволителна степен правата на 

човека) да бъде обявена за сигурна 

трета държава за всички лица, 

търсещи убежище; 

Or. en 
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5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Am. 33 

Изменение  33 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Мари-Кристин Вержиа, 

Щефан Ек, Барбара Спинели, Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, Стелиос 

Кулоглу, Костадинка Кунева, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, София 

Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

от името на групите PPE, S&D, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 17 б (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  17б. призовава Европейската комисия 

да пренасочи средствата, 

разпределени за увеличаване на 

граничния контрол и укрепване на 

„крепостта Европа“, към 

посрещането на бежанците и 

мигрантите, по-специално чрез 

програми за презаселване и 

преместване, проактивно провеждане 

на дейности по търсене и спасяване, 

центрове за прием със свободен 

достъп и достойни условия на 

настаняване и социално приобщаване 

на бежанците и мигрантите; 

призовава Европейската комисия да 

разработи предложения за безопасни 

и законни начини за достъп до ЕС за 

всички жени, мъже и деца, нуждаещи 

се от закрила, както и за работници 

мигранти, включително 

своевременна, амбициозна и правно 

обвързваща програма за презаселване, 

и да подкрепи предложението на 

Европейския парламент за 

хуманитарни визи при 

преразглеждането на Визовия кодекс, 

така че хората вече да не бъдат 
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принуждавани да рискуват живота 

си в Средиземно море или в 

пустините на път към Европа; 

Or. en 
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 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Am. 34 

Изменение  34 

Димитриос Пападимулис, Жуан Пимента Лопеш, Мари-Кристин Вержиа, Щефан 

Ек, Барбара Спинели, Мариза Матиаш, Мартина Михелс, Хелмут Шолц, 

Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

от името на групите PPE, S&D, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 17 в (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  17в. приветства предложението на 

Европейската комисия да установи 

временни мерки в областта на 

международната закрила в полза на 

Италия и Гърция като първа стъпка; 

изразява съжаление относно 

бездействието на държавите членки, 

които не изпълняват поетите от 

тях ангажименти в това отношение; 

призовава Комисията да разработи 

амбициозни предложения за безопасни 

и законни начини за достъп до 

закрила в ЕС за всички жени, мъже и 

деца, нуждаещи се от закрила, 

включително незабавна, амбициозна и 

правно обвързваща програма за 

презаселване и подкрепа за позицията 

на Европейския парламент относно 

хуманитарните визи; 

Or. en 



 

AM\1100179BG.doc PE585.324v01-00 } 

 PE585.333v01-00 } 

 PE585.334v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 
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Изменение  35 

Димитриос Пападимулис, Мари-Кристин Вержиа, Щефан Ек, Барбара Спинели, 

Мартина Михелс, Хелмут Шолц, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Костас 

Хрисогонос, София Сакорафа,  

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

от името на групите PPE, S&D, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 17 г (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  17г. изразява съжаление във връзка с 

факта, че Комисията не предложи 

алтернатива на регламента 

„Дъблин“, основана на споделяне на 

отговорността; повдига основни 

въпроси относно задължението за 

всички държави членки да проучат 

дали подаденото от дадено лице 

заявление може да бъде обявено за 

недопустимо въз основа на 

понятията „сигурна трета държава“ 

и „първа държава на убежище“; 

Or. en 
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5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Am. 36 

Изменение  36 

Димитриос Пападимулис, Аня Хазекамп, Щефан Ек, Барбара Спинели, Мартина 

Михелс, Хелмут Шолц, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, 

София Сакорафа, 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

от името на групите PPE, S&D, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 17 д (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  17д. изразява разочарование във връзка 

с новото предложение за Щита за 

личните данни, което все още не 

задоволява „еквивалентните“ 

критерии на Съда на Европейския 

съюз за валидност на 

транснационалните потоци от 

данни; счита, че на националните 

органи за защита на данните или на 

Европейския комитет по защита на 

данните, който предстои да бъде 

създаден, следва да продължи да бъде 

разрешено да преустановяват 

прехвърляния на данни, когато тези 

прехвърляния не спазват 

законодателството на ЕС за защита 

на данните; 

Or. en 

 

 

 

 

  


