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22.10.2019 B9-0154/1

Pozmeňujúci návrh 1
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel
v mene skupiny S&D
Erik Marquardt
v mene skupiny 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 uznesenia B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Pátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty EÚ, aby 
posilnili aktívne pátracie a záchranné 
operácie tým, že poskytnú dostatok 
plavidiel a vybavenia osobitne určených na 
pátracie a záchranné operácie a 
zamestnancov na trasách, na ktorých môžu 
účinne prispievať k ochrane životov, či už 
v rámci operácie koordinovanej agentúrou 
Frontex alebo v rámci medzinárodných, 
samostatných vnútroštátnych alebo 
regionálnych operácií, pokiaľ možno 
civilných operácií; vyzýva Komisiu, aby 
takéto iniciatívy podporila finančne aj 
politicky; vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere využívali všetky plavidlá schopné 
pomáhať pri pátracích a záchranných 
operáciách vrátane plavidiel 
prevádzkovaných mimovládnymi 
organizáciami; domnieva sa, že plavidlá 
MVO a obchodné lode by nemali by 
náhradou za náležité plnenie povinností 
členských štátov a Únie v oblasti pátrania a 
záchrany ako súčasť dlhodobejšieho 
štruktúrovaného a koordinovaného 
prístupu;

2. vyzýva všetky členské štáty EÚ, 
aby posilnili aktívne pátracie a záchranné 
operácie tým, že poskytnú dostatok 
plavidiel a vybavenia, ktoré sú osobitne 
určené na pátracie a záchranné operácie a 
zamestnancov na trasách, na ktorých môžu 
účinne prispievať k ochrane životov, a 
žiada o podporu členských štátov na 
vonkajších morských hraniciach EÚ, či 
už v rámci operácie koordinovanej 
agentúrou Frontex alebo v rámci 
medzinárodných, samostatných 
vnútroštátnych alebo regionálnych 
operácií, pokiaľ možno civilných operácií; 
vyzýva Komisiu, aby takéto iniciatívy 
politicky a finančne podporila, a to aj 
zavedením trvalého a povinného 
mechanizmu premiestnenia pre príchody 
po mori; vyzýva členské štáty, aby v plnej 
miere využívali všetky plavidlá schopné 
pomáhať pri pátracích a záchranných 
operáciách vrátane plavidiel 
prevádzkovaných mimovládnymi 
organizáciami (MVO); domnieva sa, že 
plavidlá MVO a obchodné lode by nemali 
by náhradou za náležité plnenie povinností 
členských štátov a Únie v oblasti pátrania a 
záchrany ako súčasť dlhodobejšieho 
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štruktúrovaného a koordinovaného 
prístupu;
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22.10.2019 B9-0154/2

Pozmeňujúci návrh 2
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel
v mene skupiny S&D
Erik Marquardt
v mene skupiny 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 uznesenia B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Pátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva členské štáty, aby nechali 
svoje prístavy otvorené pre plavidlá 
mimovládnych organizácií;

9. vyzýva členské štáty, aby nechali 
svoje prístavy otvorené pre plavidlá 
mimovládnych organizácií zapojené do 
pátracích a záchranných operácií v súlade 
s príslušnými medzinárodnými dohovormi 
a inými uplatniteľnými pravidlami;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/3

Pozmeňujúci návrh 3
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel
v mene skupiny S&D
Erik Marquardt
v mene skupiny 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 uznesenia B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Pátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. opakuje, že bezpečné a legálne 
cesty sú najlepším spôsobom, ako zabrániť 
stratám na životoch, a naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby plne podporovali 
evakuačné operácie UNHRC z Líbye a aby 
zintenzívnili opatrenia na presídlenie a 
zaviedli humanitárne koridory do 
Európskej únie;

13. opakuje, že bezpečné a legálne 
cesty sú skutočnou alternatívou k 
prevádzačstvu a najlepším spôsobom, ako 
zabrániť stratám na životoch, a naliehavo 
vyzýva členské štáty, aby plne podporovali 
evakuačné operácie UNHRC z Líbye a aby 
zintenzívnili opatrenia na presídlenie a 
zaviedli humanitárne koridory do 
Európskej únie;

Or. en


