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22.10.2019 B9-0154/4

Pozmeňujúci návrh 4
Annalisa Tardino
v mene skupiny ID

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
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Medzinárodná organizácia 
pre migráciu (IOM) odhaduje, že v roku 
2019 je doteraz 933 ľudí nezvestných alebo 
zomrelo v Stredozemnom mori na ceste do 
Európy; keďže počet úmrtí v 
Stredozemnom mori od roku 2015 klesá 
(3 771 v roku 2015, 2 277 v roku 2018); 
keďže podľa UNHCR napriek 
významnému poklesu príchodov (141 472 
v roku 2018 v porovnaní s 1 032 408 v 
roku 2015) je trasa z Líbye do Európy 
stále migračnou trasou s najvyšším 
počtom úmrtí na svete (doteraz 646 úmrtí 
v roku 2019) a v roku 2018 bola päťkrát 
nebezpečnejšia než v roku 2015, a to 
najmä v dôsledku zníženia pátracích a 
záchranných činností (SAR) pri líbyjskom 
pobreží;

A. keďže Medzinárodná organizácia 
pre migráciu (IOM) odhaduje, že v roku 
2019 je doteraz 933 ľudí nezvestných alebo 
zomrelo v Stredozemnom mori na ceste do 
Európy; keďže počet úmrtí v 
Stredozemnom mori od roku 2015 klesá 
(3 771 v roku 2015, 2 277 v roku 2018); 
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22.10.2019 B9-0154/5

Pozmeňujúci návrh 5
Annalisa Tardino
v mene skupiny ID

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
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže mnohí zraniteľní ľudia, ako 
sú ženy a maloleté osoby bez sprievodu, 
patria medzi tých , ktorí sa snažia dostať 
do Európy prechodom cez Stredozemné 
more; keďže mnohí z nich sú vystavení 
riziku obchodovania s ľuďmi a 
vykorisťovania, a preto potrebujú 
okamžitú ochranu (percentuálny podiel 
maloletých osôb bez sprievodu 
prichádzajúcich cez centrálne 
Stredozemie zostal počas posledných 5 
rokov nezmenený na úrovni 15 %, pričom 
tento rok dosiahlo talianske pobrežie viac 
ako 1 100 maloletých osôb bez sprievodu);

B. keďže väčšina ľudí, ktorí sa snažia 
dostať do Európy prechodom cez 
Stredozemné more, sú ekonomickí 
migranti;
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22.10.2019 B9-0154/6

Pozmeňujúci návrh 6
Annalisa Tardino
v mene skupiny ID

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
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže záchrana životov je 
prejavom solidarity s ohrozenými 
osobami, ale predovšetkým zákonnou 
povinnosťou podľa medzinárodného práva 
a práva Únie, pretože článok 98 Dohovoru 
Organizácie Spojených národov o 
morskom práve (UNCLOS), ktorý 
ratifikovali všetky členské štáty aj 
samotná Únia, vyžaduje, aby štáty poskytli 
pomoc každej osobe v núdzi na mori;
_________________
6 Pozri aj záväzky stanovené v 
Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti 
ľudského života na mori z roku 1974 
(SOLAS), Medzinárodnom dohovore o 
pátraní a záchrane na mori (SAR) z roku 
1979 a Medzinárodnom dohovore o 
záchrane z roku 1989.

C. keďže záchrana životov je 
zákonnou povinnosťou podľa 
medzinárodného práva; keďže 
poskytovanie prevozu nelegálnym 
migrantom cez Stredozemné more nie je 
podľa medzinárodného práva zákonnou 
povinnosťou a vytvára stimulačný faktor 
pre nelegálnych migrantov;
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22.10.2019 B9-0154/7

Pozmeňujúci návrh 7
Annalisa Tardino
v mene skupiny ID

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
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže v prípade, že námorné 
záchranné koordinačné centrum (MRCC) 
zodpovedné za región SAR nepreberie 
zodpovednosť za operáciu, vrátane 
prípadov, keď je nepreberanie 
systematické, usmernenia MSC IMO o 
zaobchádzaní s osobami zachránenými na 
mori z roku 2004 považujú prvé 
zodpovedné záchranné koordinačné 
centrum za zodpovedné;

F. keďže v prípade, že námorné 
záchranné koordinačné centrum (MRCC) 
zodpovedné za región SAR nepreberie 
zodpovednosť za operáciu, vrátane 
prípadov, keď je nepreberanie 
systematické, usmernenia MSC IMO o 
zaobchádzaní s osobami zachránenými na 
mori z roku 2004 považujú prvé 
zodpovedné záchranné koordinačné 
centrum za zodpovedné; keďže niektoré 
mimovládne organizácie vykonávajú 
pátracie a záchranné operácie 
v Stredozemnom mori bez koordinácie 
s príslušnými koordinačnými centrami 
zriadenými podľa Medzinárodného 
dohovoru o pátraní a záchrane na mori;
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22.10.2019 B9-0154/8

Pozmeňujúci návrh 8
Annalisa Tardino
v mene skupiny ID

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
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže všetky plavidlá plaviace sa v 
Stredozemnom mori, aj tie, ktoré sa 
zúčastňujú na záchranných operáciách, 
majú povinnosť dodržiavať príslušné 
medzinárodné dohovory a iné uplatniteľné 
pravidlá;

H. keďže všetky plavidlá – vrátane 
plavidiel MVO – plaviace sa v 
Stredozemnom mori, aj tie, ktoré sa 
zúčastňujú na záchranných operáciách, 
majú povinnosť dodržiavať príslušné 
medzinárodné dohovory a iné uplatniteľné 
pravidlá;

Or. en



AM\1191242EN.docx PE643.319v01-00

SK United in diversity SK

22.10.2019 B9-0154/9

Pozmeňujúci návrh 9
Annalisa Tardino
v mene skupiny ID

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
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže rámcové rozhodnutie 
2002/946/SVV o posilnení trestného 
systému na zabránenie napomáhaniu 
neoprávneného vstupu, tranzitu a bydliska 
stanovuje minimálne pravidlá týkajúce sa 
trestných sankcií za uľahčenie 
neoprávneného vstupu, ako je definovaný v 
smernici Rady 2002/90/ES, a to aj vtedy, 
ak uvedené napomáhanie nie je dohodnuté 
pre finančný zisk, a rozširuje pravidlá na 
nepravidelný tranzit, podnecovateľov a 
spolupáchateľov; keďže voči kapitánovi a 
posádke by sa nemali vznášať trestné 
sankcie len z dôvodu, že na mori zachránili 
osoby v núdzi a dopravili ich na bezpečné 
miesto10;

_________________
10Odôvodnenie 14 nariadenia (EÚ) č. 
656/2014, Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 
93.

J. keďže rámcové rozhodnutie 
2002/946/SVV o posilnení trestného 
systému na zabránenie napomáhaniu 
neoprávneného vstupu, tranzitu a bydliska 
stanovuje minimálne pravidlá týkajúce sa 
trestných sankcií za uľahčenie 
neoprávneného vstupu, ako je definovaný v 
smernici Rady 2002/90/ES, a to aj vtedy, 
ak uvedené napomáhanie nie je dohodnuté 
pre finančný zisk, a rozširuje pravidlá na 
nepravidelný tranzit, podnecovateľov a 
spolupáchateľov; keďže voči kapitánovi a 
posádke by sa nemali vznášať trestné 
sankcie len z dôvodu, že na mori zachránili 
osoby v núdzi a dopravili ich na bezpečné 
miesto10, mali však by čeliť trestným 
sankciám, ak migrantom poskytujú 
ilegálny prevoz cez Stredozemné more;

________________
10Odôvodnenie 14 nariadenia (EÚ) č. 
656/2014, Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 
93.
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22.10.2019 B9-0154/10

Pozmeňujúci návrh 10
Annalisa Tardino
v mene skupiny ID

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
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže Parlament vo svojom 
uznesení z 5. júla 2018 o usmerneniach 
pre členské štáty s cieľom zabrániť 
kriminalizácii humanitárnej pomoci 
uviedol, že výnimka pre humanitárnu 
pomoc by sa mala vykonávať ako ochrana 
pred trestným stíhaním, aby sa 
zabezpečilo, že nebudú stíhaní jednotlivci 
a organizácie občianskej spoločnosti, 
ktoré pomáhajú migrantom z 
humanitárnych dôvodov, a Parlament 
vyzval Komisiu, aby prijala usmernenia 
pre členské štáty, v ktorých by 
špecifikovala, ktoré formy napomáhania 
by sa nemali kriminalizovať; keďže 
kriminalizácia môže odradiť kapitánov 
súkromných lodí od poskytovania pomoci; 
keďže proti 10 
MVO/plavidlám/jednotlivcom je vedené 
trestnoprávne vyšetrovanie za záchranu 
životov; keďže MVO, ktoré zachraňujú 
životy migrantov v Stredozemnom mori, 
boli v roku 2018 nominované na 
Sacharovovu cenu Európskeho 
parlamentu;

vypúšťa sa

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/11

Pozmeňujúci návrh 11
Annalisa Tardino
v mene skupiny ID

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
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže migranti sú ziskovým 
podnikom pre pašerákov a obchodníkov s 
ľuďmi; keďže obchodné modely tohto 
organizovaného zločinu reagujú veľmi 
pružne na vývoj situácie na mieste a na 
mori; keďže je dôležité, aby EÚ 
zintenzívnila boj proti prevádzačstvu;

O. keďže migranti sú ziskovým 
podnikom pre pašerákov a obchodníkov s 
ľuďmi; keďže obchodné modely tohto 
organizovaného zločinu reagujú veľmi 
pružne na vývoj situácie na mieste a na 
mori; keďže títo pašeráci a obchodníci s 
ľuďmi profitujú z úniovej politiky 
otvorených dverí a spoliehajú sa na MVO, 
ktoré im pomáhajú pri preprave 
migrantov cez Stredozemné more, čím 
vytvárajú ďalší stimulačný faktor;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/12

Pozmeňujúci návrh 12
Annalisa Tardino
v mene skupiny ID

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
Odôvodnenie Q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Q. keďže líbyjské orgány oznámili 
Medzinárodnej námornej organizácii 
líbyjsku oblasť SAR v júni 2018; keďže 
podľa Komisie12 líbyjská pobrežná stráž 
naďalej zachytáva alebo zachraňuje veľký 
počet osôb na mori – približne 15 000 v 
roku 2018; keďže spoločné záchranné 
koordinačné stredisko v Líbyi pri 
viacerých príležitostiach nesplnilo v plnej 
miere svoje záväzky vyplývajúce z 
medzinárodného námorného práva, t.j. 
koordinovať záchranné operácie, často 
nereaguje na tiesňové volania, bráni 
plavidlám MVO zachraňovať životy a 
ohrozuje životy pri záchrane alebo 
zadržiavaní osôb na mori13; keďže aktíva 
agentúry Frontex odovzdávajú informácie 
líbyjskému námornému záchrannému 
koordinačnému stredisku o ľuďoch v 
núdzi na mori;

_________________
12 Oznámenie Komisie zo 6. marca 2019 s 
názvom Správa o pokroku pri vykonávaní 
európskej migračnej agendy (COM 
(2019)_0126).
13 Odporúčanie komisárky Rady Európy 
pre ľudské práva z júna 2019 s názvom 
Zachránené životy. Ochránené práva – 
Preklenutie nedostatkov v ochrane utečencov a 
migrantov v Stredozemí, s. 21.

Q. keďže líbyjské orgány oznámili 
Medzinárodnej námornej organizácii 
líbyjsku oblasť SAR v júni 2018; keďže 
podľa Komisie12 líbyjská pobrežná stráž 
naďalej zachytáva alebo zachraňuje veľký 
počet osôb na mori – približne 15 000 v 
roku 2018; keďže aktíva agentúry Frontex 
odovzdávajú informácie – ako to požaduje 
medzinárodné právo a právo EÚ – 
všetkým príslušným námorným 
záchranným koordinačným strediskám o 
ľuďoch v núdzi na mori;

_________________
12 Oznámenie Komisie zo 6. marca 2019 s 
názvom Správa o pokroku pri vykonávaní 
európskej migračnej agendy (COM 
(2019)_0126).



AM\1191242EN.docx PE643.319v01-00

SK United in diversity SK

Or. en



AM\1191242EN.docx PE643.319v01-00

SK United in diversity SK

22.10.2019 B9-0154/13

Pozmeňujúci návrh 13
Annalisa Tardino
v mene skupiny ID

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
Odôvodnenie R

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

R. keďže osoby zadržané líbyjskou 
pobrežnou strážou sú presunuté do 
zariadení určených na zaistenie, kde sú 
systematicky vystavované svojvoľnému 
zadržiavaniu v neľudských podmienkach 
a kde sú mučenie a iné zlé zaobchádzanie 
vrátane znásilnenia, ako aj svojvoľné 
zabíjanie a vykorisťovanie, endemickým 
javom; keďže UNHCR zastáva názor, že 
Líbya nespĺňa kritériá na to, aby bola 
označená za bezpečné miesto na účely 
vylodenia po záchrane na mori;

vypúšťa sa

Or. en


