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15.12.2014 B8-0362/1 

Pozměňovací návrh  1 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0362/2014 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Situace ve Středomoří 

Návrh usnesení 

Právní východisko 25 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. 

prosince 2011 o posílení vnitřní solidarity 

EU v oblasti azylu: Agenda EU pro lepší 

sdílení odpovědnosti a silnější vzájemnou 

důvěru (KOM(2011)0835); 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/2 

Pozměňovací návrh  2 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0362/2014 

Claude Moraes 
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Situace ve Středomoří 

Návrh usnesení 

Právní východisko 25 b (nové) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na zprávu agentury Evropské 

unie pro základní práva z roku 2013 

s názvem „O základních právech na jižní 

námořní hranici Evropy“; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/3 

Pozměňovací návrh  3 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0362/2014 

Claude Moraes 
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Situace ve Středomoří 

Návrh usnesení 

Právní východisko 25 c (nové) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na zprávu agentury Evropské 

unie pro základní práva z roku 2014 

s názvem „Základní práva na letištích: 

pohraniční kontroly na pěti 

mezinárodních letištích v Evropské unii“ 

a zprávu s názvem „Základní práva na 

pozemních hranicích: zjištění z pěti 

vybraných hraničních přechodů Evropské 

unie“; 

Or. en 



 

AM\1043950CS.doc  PE545.612v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15.12.2014 B8-0362/4 

Pozměňovací návrh  4 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

za skupinu GUE/NGL 

Judith Sargentini 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0362/2014 

Claude Moraes 
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Situace ve Středomoří 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že podle některých 

zpráv bylo přibližně 500 migrantů 

zavražděno poté, co byla loď, na níž se 

plavili z Egypta do EU, zřejmě proražena 

a úmyslně potopena obchodníky s lidmi; 

vzhledem k tomu, že převaděči 

a obchodníci s lidmi zneužívají 

nezákonnou migraci a že tyto sítě 

představují závažné riziko pro životy 

migrantů a výzvu pro EU; 

B. vzhledem k tomu, že přibližně 500 

migrantů zemřelo poté, co byla loď, na níž 

se plavili z Egypta do EU, zřejmě 

proražena a úmyslně potopena obchodníky 

s lidmi; vzhledem k tomu, že převaděči a 

obchodníci s lidmi zneužívají zoufalství 

osob, které se snaží dostat se do Evropy, a 

že tyto sítě představují závažné riziko pro 

životy migrantů a výzvu pro EU; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/5 

Pozměňovací návrh  5 

Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0362/2014 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Situace ve Středomoří 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. lituje existence agentury Frontex a 

celkového nárůstu rozpočtových 

prostředků přidělovaných na kontrolu 

hranic, včetně technologií hraniční 

ostrahy; považuje činnost agentury 

Frontex za nepřijatelnou a vyzývá 

k jejímu ukončení; je přesvědčen o tom, že 

navýšení rozpočtu agentury Frontex 

znamená posilování represivního 

charakteru migrační politiky EU; 

zdůrazňuje, že by země EU měly místo 

toho podpořit politiku v oblasti boje proti 

chudobě, podpory zaměstnanosti, 

budování míru a spravedlivého obchodu, 

neboť taková politika významně přispívá 

ke stabilitě v tomto regionu; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/6 

Pozměňovací návrh  6 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0362/2014 

Claude Moraes 
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Situace ve Středomoří 

Návrh usnesení 

Bod 12 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. pověřuje svůj příslušný výbor, aby 

vyhodnotil různé politiky, jichž se tyto 

otázky týkají, na což poskytuje dodatečné 

zdroje, umožňující např. pořádat slyšení 

a ad hoc delegace, aby vypracoval soubor 

doporučení a aby do konce roku 2015 

předložil plénu zprávu v podobě 

strategické zprávy z vlastního podnětu; 

12. pověřuje svůj příslušný výbor, aby 

vyhodnotil různé politiky, jichž se tyto 

otázky týkají, a jejich dopad, na což 

poskytuje dodatečné zdroje, umožňující 

např. pořádat slyšení a ad hoc delegace, 

aby vypracoval soubor doporučení a aby 

do konce roku 2015 předložil plénu zprávu 

v podobě strategické zprávy z vlastního 

podnětu; 

Or. en 

 

 


