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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 

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 porušováním 
lidských práv migrantů a žadatelů o azyl na 
jejich cestě do EU; vyzývá Unii a členské 
státy, aby konečně přijaly nezbytná 
opatření na pomoc migrantům, kteří se 
ocitnou v tísni na moři, a ukončily tento 
masakr; připomíná Unii a jejím členským 
státům jejich mezinárodní povinnosti 
v oblasti pátrání a záchrany na moři; v 
této souvislosti zdůrazňuje nutnost 
dodržovat v evropských a mezinárodních 
vodách zásadu nenavracení, jak potvrdil 
Evropský soud pro lidská práva; 
připomíná závazek Komise přijmout 
skutečný globální evropský přístup 
k migraci prostřednictvím předložení 
návrhů na to, jak vytvořit bezpečné a 
legální možnosti získání ochrany 
v Evropě; zdůrazňuje, že je důležité zavést 
co nejdříve víza z humanitárních důvodů 
a vytvořit nové možnosti legální migrace, 
aby lidé již nebyli nuceni riskovat život při 
cestě do Evropy; zdůrazňuje, že je 
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spolupráci a rovnocenné sdílení 
odpovědnosti mezi 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;

naléhavě nutné vypracovat solidárnější 
politiky na úrovni Unie a členských států; 
proto vyzývá členské státy, aby v plném 
rozsahu provedly společný azylový balíček 
a společné právní předpisy pro migraci, 
které byly v EU nedávno přijaty; žádá 
Komisi, aby členské státy vybízela k tomu, 
aby se aktivněji podílely na programech 
přesídlování; jasně se staví proti tomu, 
aby byl boj proti obchodování s lidmi nebo 
pašování lidí předmětem obchodování 
mezi Unií, členskými státy a třetími 
zeměmi; připomíná, že tato spolupráce 
nesmí probíhat na úkor účinného práva 
mužů, žen a dětí hledat ochranu v Unii a 
přispívat k dalšímu porušování základních 
práv migrantů a žadatelů o azyl; v tomto 
smyslu vyjadřuje hluboké znepokojení 
nad posílením spolupráce se třetími 
zeměmi, zejména se zeměmi v oblasti 
Afrického rohu v rámci chartúmského 
procesu;
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