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Pozměňovací návrh  1 

Pier Antonio Panzeri 

za skupinu S&D 
 
Zpráva A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2013 a o politice Evropské 
unie v této oblasti 
2014/2216(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 153 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

153. vyzývá Komisi, aby vyvinula 
inovativní finanční mechanismy 
k provádění fiskálních reforem a posílení 
boje proti korupci, nezákonným finančním 
tokům a daňovým únikům; v této 
souvislosti pobízí, aby bylo vzato v potaz 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, kombinace grantů a půjček i 
pomoc rozvojovým zemím lépe 
zmobilizovat své domácí zdroje; 

153. vyzývá Komisi, aby vyvinula 
inovativní finanční mechanismy 
k provádění fiskálních reforem a posílení 
boje proti korupci, nezákonným finančním 
tokům a daňovým únikům; v této 
souvislosti vybízí, aby byly zváženy 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, kombinace grantů a půjček i 
pomoc rozvojovým zemím lépe 
zmobilizovat své domácí zdroje; bere na 
vědomí požadavek, aby byla zavedena 

mezinárodní daň z finančních transakcí, 

která by mohla fungovat jako doplňkový 

zdroj financování rozvoje, a připomíná 

členským státům, že již souhlasily se 

zavedením domácí daně z finančních 

transakcí a že se zavázaly věnovat část 

získaných prostředků na financování 

globálních veřejných statků včetně 

rozvoje; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Pier Antonio Panzeri 

za skupinu S&D 
 
Zpráva A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2013 a o politice Evropské 
unie v této oblasti 
2014/2216(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 183 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

183. odsuzuje dramatický počet úmrtí na 
moři ve Středomoří, jejichž počet 
Mezinárodní organizace pro migraci 
odhaduje ve své zprávě nazvané „Osudné 
cesty“ na 3 000 za rok 2013, což činí 
z tohoto moře oblast s nejvyšším počtem 
úmrtí ve světě při nezákonné migraci; je 
mimořádně znepokojen zprávami o 
porušování lidských práv migrantů 
a žadatelů o azyl na jejich cestě do EU; 
vyzývá Unii a členské státy, aby při řešení 
těchto problémů spolupracovaly s OSN, 
regionálními mechanismy, vládami a 
nevládními organizacemi; zdůrazňuje 
naléhavou potřebu vyvinout na unijní 
úrovni silnější, solidárnější a integrovanější 
politiku, která bude řešit naléhavá témata 
týkající se migrantů, uprchlíků a žadatelů o 
azyl způsobem, který bude v souladu s 
mezinárodními lidskoprávními předpisy a 
základní lidskou důstojností, a vyzývá EU, 
aby zavedla společný evropský azylový 
systém a zaručila efektivní společné normy 
pro postupy přijímání v celé Unii, aby se 
tak ochránili nezletilé osoby bez 
doprovodu a ti nejzranitelnější; vybízí 
vysokou představitelku, místopředsedkyni 
Komise, komisaře pro migraci, vnitřní věci 
a občanství a ESVČ, aby posílili spolupráci 
a rovnocenné sdílení odpovědnosti mezi 

183. odsuzuje dramatický počet úmrtí na 
moři ve Středomoří, jejichž počet 
Mezinárodní organizace pro migraci 
odhaduje ve své zprávě nazvané „Osudné 
cesty“ na 3 000 za rok 2013, což činí 
z tohoto moře oblast s nejvyšším počtem 
úmrtí ve světě při nezákonné migraci; je 
mimořádně znepokojen zprávami o 
porušování lidských práv migrantů 
a žadatelů o azyl na jejich cestě do EU; 
vyzývá Unii a členské státy, aby při řešení 
těchto problémů spolupracovaly s OSN, 
regionálními mechanismy, vládami a 
nevládními organizacemi; zdůrazňuje 
naléhavou potřebu vyvinout na unijní 
úrovni silnější, solidárnější a integrovanější 
politiku, která bude řešit naléhavá témata 
týkající se migrantů, uprchlíků a žadatelů o 
azyl způsobem, který bude v souladu s 
mezinárodními lidskoprávními předpisy a 
základní lidskou důstojností, a vyzývá EU, 
aby zaručila efektivní společné normy 
pro postupy přijímání v celé Unii, aby se 
tak ochránili nezletilé osoby bez 
doprovodu a ti nejzranitelnější; vybízí 
vysokou představitelku, místopředsedkyni 
Komise, komisaře pro migraci, vnitřní věci 
a občanství a ESVČ, aby posílili spolupráci 
a rovnocenné sdílení odpovědnosti mezi 
členskými státy, včetně přijímání a 
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členskými státy, včetně přijímání a 
přesídlování uprchlíků a podílu na 
pátracích a záchranných službách na 
pomoc migrantům v tísni na moři, když se 
snaží dosáhnout pobřeží EU; v této 
souvislosti připomíná nutnost dodržovat v 
evropských a mezinárodních vodách 
zásadu nenavracení, jak potvrdil Evropský 
soud pro lidská práva; připomíná závazek 
Komise rozvinout adekvátní zákonné 
migrační cesty; proto vyzývá členské státy, 
aby v plném rozsahu provedly společný 
azylový balíček a společné právní předpisy 
pro migraci, které byly v EU nedávno 
přijaty; vyzývá členské státy, aby se 
podílely na programech přesídlování a aby 
v nejpostiženějších oblastech posílily 
rozvoj regionálních programů ochrany; 
zdůrazňuje nutnost řešit kořeny nelegální 
migrace; vybízí ESVČ a členské státy, aby 
věnovaly podrobnou pozornost zemím, 
v nichž má původ obchodování s lidmi 
nebo pašování lidí, zemím průchodu a 
cílovým zemím; vybízí vysokou 
představitelku, místopředsedkyni Komise a 
členské státy, aby dále posílily vnější 
rozměr Unie a spolupracovaly se zeměmi 
původu a tranzitu, včetně partnerských 
zemí EU, a to především oblasti 
Středomoří, aby v politických dialozích 
s dotčenými zeměmi a ve veřejných 
prohlášeních systematicky poukazovaly na 
tyto obavy a posílily spolupráci s těmito 
zeměmi na nejvyšší úrovni s cílem rozložit 
nelegální sítě, které přepravují migranty, a 
bojovat proti nelegálním mafiím, které 
vydělávají na obchodování s lidmi 
a pašování lidí; 

přesídlování uprchlíků a podílu na 
pátracích a záchranných službách na 
pomoc migrantům v tísni na moři, když se 
snaží dosáhnout pobřeží EU; v této 
souvislosti připomíná nutnost dodržovat v 
evropských a mezinárodních vodách 
zásadu nenavracení, jak potvrdil Evropský 
soud pro lidská práva; připomíná závazek 
Komise rozvinout adekvátní zákonné 
migrační cesty; proto vyzývá členské státy, 
aby v plném rozsahu provedly společný 
azylový balíček a společné právní předpisy 
pro migraci, které byly v EU nedávno 
přijaty, a za tímto účelem požaduje 

zavedení krizového mechanismu 

stanoveného v článku 33 Dublinského 

nařízení, jenž by zahrnoval jasně 

definovaný minimální kontingent 

připadající na každý členský stát, s cílem 

rychle uskutečnit fungující krizový 

mechanismus přerozdělování, jenž by 

omezoval tlak na nejvíce postižené členské 

státy, v nichž jsou jasně překročeny 

minimální kvóty; vyzývá členské státy, aby 
se podílely na programech přesídlování a 
aby v nejpostiženějších oblastech posílily 
rozvoj regionálních programů ochrany; 
zdůrazňuje nutnost řešit kořeny nelegální 
migrace; vybízí ESVČ a členské státy, aby 
věnovaly podrobnou pozornost zemím, 
v nichž má původ obchodování s lidmi 
nebo pašování lidí, zemím průchodu a 
cílovým zemím; vybízí vysokou 
představitelku, místopředsedkyni Komise a 
členské státy, aby dále posílily vnější 
rozměr Unie a spolupracovaly se zeměmi 
původu a tranzitu, včetně partnerských 
zemí EU, a to především oblasti 
Středomoří, aby v politických dialozích 
s dotčenými zeměmi a ve veřejných 
prohlášeních systematicky poukazovaly na 
tyto obavy a posílily spolupráci s těmito 
zeměmi na nejvyšší úrovni s cílem rozložit 
nelegální sítě, které přepravují migranty, a 
bojovat proti nelegálním mafiím, které 
vydělávají na obchodování s lidmi 
a pašování lidí; 
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