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15.12.2014 B8-0362/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

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

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0362/2014 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Situácia v Stredozemí 

Návrh uznesenia 

Citácia 25 a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. 
decembra 2011 o posilnenej solidarite 
v rámci EÚ v oblasti azylu: Program EÚ v 
oblasti lepšej deľby kompetencií a 
zvýšenia vzájomnej dôvery 
(COM(2011)0835); 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

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

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0362/2014 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Situácia v Stredozemí 

Návrh uznesenia 

Citácia 25 b (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na správu Agentúry pre 
základné práva z roku 2013 s názvom 
Základné práva na južných námorných 
hraniciach Európy; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

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

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0362/2014 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Situácia v Stredozemí 

Návrh uznesenia 

Citácia 25 c (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na správy Agentúry pre 
základné práva z roku 2014 s názvom 
Základné práva na letiskách: hraničné 
kontroly na piatich medzinárodných 
letiskách v Európskej únii a Základné 
práva na pozemných hraniciach: zistenia 
z vybraných hraničných priechodov 
Európskej únie; 

  

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

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

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

v mene skupiny GUE/NGL 
Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
 
Návrh uznesenia B8-0362/2014 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Situácia v Stredozemí 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže podľa niektorých správ bolo 
približne 500 migrantov zavraždených po 
tom, ako obchodníci s ľuďmi zrejme 
napadli a zámerne potopili loď, ktorá mala 
migrantov prepraviť z Egypta do EÚ; 
keďže pašeráci a obchodníci s ľuďmi 
zneužívajú nelegálnu migráciu a keďže 
tieto siete predstavujú vážne riziko 
pre životy migrantov a problém pre EÚ; 

B. keďže približne 500 migrantov prišlo o 
život po tom, ako obchodníci s ľuďmi 
zrejme napadli a zámerne potopili loď, 
ktorá mala migrantov prepraviť z Egypta 
do EÚ; keďže pašeráci a obchodníci 
s ľuďmi zneužívajú zúfalstvo ľudí, ktorí sa 
snažia dostať do Európy, a keďže tieto 
siete predstavujú vážne riziko pre životy 
migrantov a problém pre EÚ; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0362/2014 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Situácia v Stredozemí 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3a. vyjadruje poľutovanie nad existenciou 
agentúry Frontex a zvyšovaním celkových 
pridelených rozpočtových prostriedkov na 
kontrolu hraníc vrátane technológií 
hraničného dozoru; považuje činnosť 
agentúry Frontex za neprijateľnú a 
požaduje jej ukončenie; domnieva sa, že 
zvyšovanie rozpočtu tejto agentúry 
znamená posilňovanie represívneho 
prístupu migračnej politiky EÚ; 
zdôrazňuje, že namiesto toho by sa mala 
podporovať stratégia krajín EÚ na boj 
proti chudobe, zvyšovanie zamestnanosti a 
presadzovanie mieru a spravodlivého 
obchodu ako významný prínos k stabilite 
regiónu; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

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

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0362/2014 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Situácia v Stredozemí 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. poveruje svoj príslušný výbor, aby 
posúdil jednotlivé politiky, ktorých sa tieto 
otázky týkajú, s použitím dodatočných 
zdrojov, napríklad zdrojov na 
organizovanie vypočúvaní a ad hoc 
delegácií, aby vypracoval súbor odporúčaní 
a aby do konca roka 2015 predložil plénu 
správu v podobe strategickej iniciatívnej 
správy; 

12. poveruje svoj príslušný výbor, aby 
posúdil jednotlivé politiky, ktorých sa tieto 
otázky týkajú, a ich vplyv s použitím 
dodatočných zdrojov, napríklad zdrojov na 
organizovanie vypočúvaní a ad hoc 
delegácií, aby vypracoval súbor odporúčaní 
a aby do konca roka 2015 predložil plénu 
správu v podobe strategickej iniciatívnej 
správy; 

Or. en 

 
 


