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22.10.2019 B9-0154/1

Pozměňovací návrh 1
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel
za skupinu S&D
Erik Marquardt
za skupinu Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura 
Ferrara, Mario Furore, Eleonora Evi, Dino Giarrusso, Chiara Gemma, Sabrina 
Pignedoli, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo

Návrh usnesení B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá EU a členské státy, aby 
posílily proaktivní pátrací a záchranné 
operace tím, že poskytnou dostatečný počet 
plavidel a zařízení, které jsou určeny 
specificky na tyto operace, a odpovídající 
personál a že tyto zdroje rozmístí podél 
tras, kde budou účinně přispívat k záchraně 
životů, ať už v rámci operace koordinované 
Frontexem, nebo v rámci mezinárodních či 
samostatných vnitrostátních nebo 
regionálních operací, nejlépe operací 
civilních; vyzývá Komisi, aby takovéto 
iniciativy politicky a finančně 
podporovala; vyzývá členské státy, aby v 
plné míře využívaly všechna plavidla, která 
jsou schopna pomáhat při pátracích a 
záchranných operacích, včetně plavidel 
nevládních organizací; je přesvědčen, že 
plavidla nevládních organizací a obchodní 
plavidla by neměla zastupovat řádné plnění 
povinností členských států a Unie v oblasti 
pátracích a záchranných operací 
prováděných v rámci dlouhodobějšího, 
strukturálního a koordinovaného přístupu;

2. vyzývá všechny členské státy EU, 
aby posílily proaktivní pátrací a záchranné 
operace tím, že poskytnou dostatečný počet 
plavidel a zařízení, které jsou určeny 
specificky na tyto operace, a odpovídající 
personál a že tyto zdroje rozmístí podél 
tras, kde budou účinně přispívat k záchraně 
životů a k podpoře členských států na 
vnějších námořních hranicích EU, ať už 
v rámci operace koordinované Frontexem, 
nebo v rámci mezinárodních či 
samostatných vnitrostátních nebo 
regionálních operací, nejlépe operací 
civilních; vyzývá Komisi, aby takovéto 
iniciativy politicky a finančně podporovala, 
včetně zavedení stálého a povinného 
mechanismu relokace osob, které připluly 
po moři; vyzývá členské státy, aby v plné 
míře využívaly všechna plavidla, která jsou 
schopna pomáhat při pátracích a 
záchranných operacích, včetně plavidel 
nevládních organizací; je přesvědčen, že 
plavidla nevládních organizací a obchodní 
plavidla by neměla zastupovat řádné plnění 
povinností členských států a Unie v oblasti 
pátracích a záchranných operací 
prováděných v rámci dlouhodobějšího, 
strukturálního a koordinovaného přístupu;
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22.10.2019 B9-0154/2

Pozměňovací návrh 2
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel
za skupinu S&D
Erik Marquardt
za skupinu Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura 
Ferrara, Mario Furore, Eleonora Evi, Dino Giarrusso, Chiara Gemma, Sabrina 
Pignedoli, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo

Návrh usnesení B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá členské státy, aby své 
přístavy nechávaly otevřené pro plavidla 
nevládních organizací;

9. vyzývá členské státy, aby své 
přístavy nechávaly otevřené pro plavidla 
nevládních organizací, jež se podílí na 
pátracích a záchranných operacích, a to 
v souladu s příslušnými mezinárodními 
úmluvami a dalšími platnými předpisy;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/3

Pozměňovací návrh 3
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel
za skupinu S&D
Erik Marquardt
za skupinu Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura 
Ferrara, Mario Furore, Eleonora Evi, Dino Giarrusso, Chiara Gemma, Sabrina 
Pignedoli, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo

Návrh usnesení B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. opakuje, že nejlepším způsobem, 
jak zabránit ztrátám na životech, jsou 
bezpečné a legální migrační cesty, a 
naléhavě vybízí členské státy, aby plně 
podporovaly operace na evakuaci z Libye, 
které provádí Úřad vysokého komisaře 
OSN pro uprchlíky (UNHCR), aby 
zintenzivnily opatření na přesídlení a 
zavedly humanitární koridory do Evropské 
unie;

13. opakuje, že nejlepším způsobem, 
jak zabránit ztrátám na životech, a 
skutečnou alternativou k převaděčství 
migrantů jsou bezpečné a legální migrační 
cesty, a naléhavě vybízí členské státy, aby 
plně podporovaly operace na evakuaci z 
Libye, které provádí Úřad vysokého 
komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), 
aby zintenzivnily opatření na přesídlení a 
zavedly humanitární koridory do Evropské 
unie;

Or. en


