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22.10.2019 B9-0154/14

Pozměňovací návrh 14
Annalisa Tardino
za skupinu ID

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 odůvodnění S

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

S. vzhledem k tomu, že od uzavření 
některých středomořských přístavů Komise 
koordinuje systém vyloďování a 
dobrovolné relokace ad hoc; vzhledem k 
tomu, že od začátku roku 2019 se vylodilo 
620 osob na Maltě a 718 v Itálii; vzhledem 
k tomu, že Evropský podpůrný úřad pro 
otázky azylu (EASO) podpořil 12 vylodění 
a následných relokací v Itálii a na Maltě; 
vzhledem k tomu, že valná většina 
vyloděných lidí žádá o mezinárodní 
ochranu a mnoho z nich jsou zranitelné 
osoby, jako jsou ženy a nezletilé osoby bez 
doprovodu, které potřebují okamžitou 
ochranu;

S. vzhledem k tomu, že od uzavření 
některých středomořských přístavů Komise 
koordinuje systém vyloďování a 
dobrovolné relokace ad hoc; vzhledem k 
tomu, že od začátku roku 2019 se vylodilo 
620 osob na Maltě a 718 v Itálii; vzhledem 
k tomu, že Evropský podpůrný úřad pro 
otázky azylu (EASO) podpořil 12 vylodění 
a následných relokací v Itálii a na Maltě;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/15

Pozměňovací návrh 15
Annalisa Tardino
za skupinu ID

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 odůvodnění T

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

T. vzhledem k tomu, že přibližně 100 
měst a obcí v celé Evropě vyjádřilo ochotu 
přijmout uprchlíky nad rámec 
relokačních kvót stanovených pro členské 
státy;

vypouští se

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/16

Pozměňovací návrh 16
Annalisa Tardino
za skupinu ID

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 odůvodnění W

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

W. vzhledem k tomu, že ve svém 
usnesení ze dne 18. dubna 2018 
o pokroku v iniciativě globálních paktů 
OSN o bezpečné, řízené a legální migraci 
a o uprchlících Parlament vyzval k tomu, 
aby se zvětšily kapacity pro pátrání po 
osobách v tísni a pro jejich záchranu, aby 
všechny státy nasazovaly větší kapacity 
a aby byla uznána pomoc, kterou při 
záchranných pracích na moři i na 
pevnině vynakládají soukromé subjekty 
a nevládní organizace;

vypouští se

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/17

Pozměňovací návrh 17
Annalisa Tardino
za skupinu ID

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 členské státy, aby 
vyvažovaly práva migrantů s právy 
občanů EU a aby chránily evropský 
způsob života při rozhodování o tom, zda 
migrantům ze třetích zemí udělí povolení 
k pobytu či právo na azyl; vyzývá členské 
státy, aby znovu potvrdily, že ochrana 
poskytovaná pronásledovaným osobám 
podle mezinárodního práva je omezená, a 
zopakovaly, že na ekonomické migranty se 
tato ochrana nevztahuje;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/18

Pozměňovací návrh 18
Annalisa Tardino
za skupinu ID

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 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá všechny aktéry ve 
Středozemí, aby proaktivně předávali 
informace týkající se osob v tísni na moři 
orgánům příslušným pro pátrací a 
záchranné operace a ve vhodných 
případech také všem plavidlům, která se 
potenciálně nacházejí v blízkosti a mohla 
by se neprodleně zapojit do pátrání a 
záchrany životů;

4. vyzývá všechny aktéry ve 
Středozemí, aby proaktivně předávali 
informace týkající se osob v tísni na moři 
orgánům příslušným pro pátrací a 
záchranné operace v souladu s 
mezinárodním a unijním právem; 
zdůrazňuje, že záchrana osob v tísni sama 
o sobě nedává kapitánům příslušného 
plavidla automaticky právo vplout do 
přístavu, který si zvolí;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/19

Pozměňovací návrh 19
Annalisa Tardino
za skupinu ID

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 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Frontex, aby výrazně 
rozšířil informace, které poskytuje 
ohledně svých operačních činností na 
moři, a aby zveřejnil přesné a komplexní 
informace ohledně svých námořních 
aktivit; současně uznává, že mu právo 
zakazuje prozradit „operativní informace, 
jejichž zveřejněním by bylo ohroženo 
dosažení cílů operací“7; vyzývá Frontex, 
aby plnil své konkrétní úkoly v oblasti 
poskytování informací vyplývající z 
nařízení o evropské pohraniční a pobřežní 
stráži, což zahrnuje pravidelné a podrobné 
informování poslanců EP, kterým se 
zodpovídá, v případě potřeby formou 
neveřejné schůze; zdůrazňuje tudíž, že je 
zejména třeba poskytovat podrobnější 
informace o dokončených operacích; 
vyzývá Frontex, aby zveřejnil informace o 
své spolupráci s centrem pro koordinaci 
záchranných akcí na moři v Tripolisu a s 
libyjskou pobřežní stráží; je přesvědčen, že 
je třeba zavést proaktivnější informační 
politiku o jejích námořních operacích s 
cílem umožnit veřejný dohled, a tedy i 
ochránit tuto agenturu před 
nepodloženými obviněními; v této 
souvislosti bere na vědomí žalobu 
podanou k Soudnímu dvoru Evropské 
unie ve věci T–31/188; s politováním 
konstatuje zejména skutečnost, že zpráva, 
kterou musí Frontex vypracovat podle 

5. vyzývá Frontex, aby potvrdil, že 
může provádět pátrací a záchranné akce 
pouze na žádost členského státu, neboť 
tyto operace jsou v pravomoci členských 
států; konstatuje, že Frontex nesmí vracet 
migranty do Libye, což neplatí pro 
nevládní organizace působící ve 
Středozemí;
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nařízení (EU) č. 656/2014 „o používání 
tohoto nařízení“ a která je prozatím 
dostupná na jeho internetových stránkách 
jen pro roky 2014, 2015, 2016 a 2017, 
poskytuje jen málo konkrétních údajů, jež 
by umožnily řádně vyhodnotit námořní 
činnosti této agentury;

________________________
7 Čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o 
evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/399 a zrušení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení 
Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 
2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9. 2016, s. 1).
8 Žaloba podaná dne 20. ledna 2018 – Izuzquiza a 
Semsrott v. Frontex (věc T-31/18).

Or. en

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200750&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=43489
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200750&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=43489
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22.10.2019 B9-0154/20

Pozměňovací návrh 20
Annalisa Tardino
za skupinu ID

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 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. opakuje svou naléhavou výzvy 
Komisi, aby do konce roku přijala pokyny 
pro členské státy, které stanoví, jaké 
podoby napomáhání by měly být 
kriminalizovány, s cílem posílit soudržnost 
trestněprávní úpravy napomáhání napříč 
členskými státy a omezit neoprávněnou 
kriminalizaci některých činů;

7. opakuje, že Evropa by neměla být 
považována za univerzální destinaci pro 
ekonomické migranty z Afriky nebo 
zlatokopy z jiných regionů světa; 
potvrzuje, že nelegální migranti, kterým 
nebyl udělen azyl, by měli být co možná 
nejdříve vraceni do své země původu; 
naléhavě vybízí členské státy a EU, aby 
zavedly programy usilující o zajištění 
přijatelných podmínek v přijímacích 
centrech ve třetích zemích a aby 
poskytování mezinárodní rozvojové 
pomoci podmínily uzavřením readmisních 
dohod uplatňujících se na státní 
příslušníky třetích zemí, kteří nelegálně 
pobývají v členských státech;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/21

Pozměňovací návrh 21
Annalisa Tardino
za skupinu ID

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 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby přezkoumala, 
zda jsou kroky, které učinily členské státy 
na základě vnitrostátního práva s cílem 
zabránit zachráněným plavidlům ve 
vstupu do jejich teritoriálních vod bez 
předchozího povolení, v souladu s 
unijními předpisy v oblasti azylu a s 
článkem 18 Listiny základních práv 
vykládanými ve světle Evropské úmluvy o 
lidských právech a Ženevské úmluvy;

vypouští se

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/22

Pozměňovací návrh 22
Annalisa Tardino
za skupinu ID

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. zdůrazňuje, že kapitáni a posádky 
plavidel nevládních organizací by neměli 
usnadňovat převaděčství migrantů pod 
záminkou pátracích a záchranných akcí, 
neboť se jedná o trestný čin; dále 
zdůrazňuje, že musí dodržovat pokyny 
vydané centry pro koordinaci pátracích a 
záchranných operací a také vnitrostátní 
právní předpisy členských států;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/23

Pozměňovací návrh 23
Annalisa Tardino
za skupinu ID

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 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby sdílela 
komplexní informace a údaje o úrovni 
finanční podpory poskytované EU a 
členskými státy pohraniční a pobřežní 
stráži třetích zemí, včetně Libye, Turecka, 
Egypta, Tuniska a Maroka, a to nejen v 
podobě přímých převodů prostředků, ale 
také v podobě materiální a technické 
pomoci a pomoci v podobě výcviku, a to i 
v rámci činností agentur EU; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby vyhodnotily 
obvinění z vážného porušování základních 
práv ze strany libyjské pobřežní stráže a 
aby ukončily spolupráci, dochází-li k 
vážnému porušování základních práv 
osob, které jsou zadrženy na moři na 
základě informací poskytnutých libyjské 
pobřežní stráži unijními subjekty; v tomto 
ohledu podporuje doporučení komisaře 
Rady Evropy pro lidská práva, podle nějž 
je třeba „urychleně přezkoumat všechny 
činnosti a praktiky, k nimž dochází ve 
spolupráci s libyjskou pobřežní stráží, 
vymezit ty z nich, které mají přímé či 
nepřímé dopady na navracení osob 
zadržených na moři do situace, kdy čelí 
vážnému porušování jejich lidských práv, 
a pozastavit je, dokud nebudou zavedeny 
jednoznačné pokyny týkající se 
dodržování lidských práv“;

10. vyzývá Komisi, aby sdílela 
komplexní informace a údaje o úrovni 
finanční podpory poskytované EU a 
členskými státy pohraniční a pobřežní 
stráži třetích zemí, včetně Libye, Turecka, 
Egypta, Tuniska a Maroka, a to nejen v 
podobě přímých převodů prostředků, ale 
také v podobě materiální a technické 
pomoci a pomoci v podobě výcviku, a to i 
v rámci činností agentur EU; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby monitorovaly a 
prošetřily pátrací a záchranné aktivity 
nevládních organizací působících ve 
Středomoří, zejména pokud je financuje 
EU; požaduje, aby členské státy přijaly 
opatření, která zabrání tomu, aby se z 
nevládních organizací stala služba 
hromadné dopravy nelegálních migrantů, 
neboť se tím vytváří hnací motor migrace, 
který zvyšuje počet životů vystavených 
riziku;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/24

Pozměňovací návrh 24
Annalisa Tardino
za skupinu ID

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 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy, aby 
urychleně evakuovaly detenční zařízení v 
Libyi a přesunuly migranty jinam, a to i 
do EU;

12. vyzývá členské státy, aby účinně 
chránily vnější hranice EU; uznává, že 
členské státy musí mít možnost obnovit, 
pokud je to nutné, vnitřní hranice s cílem 
zajistit vnitřní bezpečnost Evropské unie a 
jejích členských států;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/25

Pozměňovací návrh 25
Annalisa Tardino
za skupinu ID

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 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby neprodleně 
zahájila práci na novém, udržitelnějším, 
spolehlivém a stálém přístupu k pátrání a 
záchraně, který by nahradil stávající ad hoc 
řešení, aby vypracovala konkrétní operační 
akční plán s cílem vyhodnotit potřeby a 
kapacity pátracích a záchranných akcí a 
reagovat na ně a poskytovat materiální a 
finanční podporu členským státům za 
účelem posílení jejich schopnosti 
zachraňovat životy na moři a koordinovat 
pátrací a záchranné operace;

14. vyzývá Komisi, aby neprodleně 
zahájila práci na novém, udržitelnějším, 
spolehlivém a stálém přístupu k pátrání a 
záchraně, který by nahradil stávající ad hoc 
řešení, aby vypracovala konkrétní operační 
akční plán s cílem vyhodnotit potřeby a 
kapacity pátracích a záchranných akcí a 
reagovat na ně a poskytovat materiální a 
finanční podporu členským státům za 
účelem posílení jejich schopnosti 
koordinovat pátrací a záchranné operace; 
konstatuje, že dočasná dohoda z Malty o 
vyloďování a relokaci migrantů 
zachráněných v centrálním Středozemí 
politicky selhala; připomíná, že je 
nezbytný dlouhodobý přístup v úzké 
spolupráci se třetími zeměmi, zejména 
zeměmi původu přistěhovalců, který 
nahradí stávající rámec a neúčinná ad 
hoc řešení;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/26

Pozměňovací návrh 26
Annalisa Tardino
za skupinu ID

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 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Radu, aby urychleně 
předložila svůj postoj k mechanismu 
spravedlivého a udržitelného 
přerozdělování lidí, kteří byli zachráněni 
na moři nebo se do EU dostali bez 
pomoci, a aby se jakožto 
spolunormotvůrce zapojila do jednání s 
Parlamentem; vítá výsledek maltské 
ministerské schůzky týkající se vytváření 
předvídatelnějšího a účinnějšího 
dočasného mechanismu solidarity;

vypouští se
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Pozměňovací návrh 27
Annalisa Tardino
za skupinu ID

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 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. pověřuje svého předsedu, aby 
předal toto usnesení Komisi, Radě, 
členským státům a jejich parlamentům, 
Frontexu, Evropskému podpůrnému úřadu 
pro otázky azylu (EASO), Europolu, 
Úřadu vysokého komisaře OSN pro 
uprchlíky (UNHCR), Mezinárodní 
organizaci pro migraci (IOM) a 
nevládním organizacím provádějícím 
pátrací a záchranné činnosti.

18. pověřuje svého předsedu, aby 
předal toto usnesení Komisi, Radě, 
členským státům a jejich parlamentům, 
Frontexu, Evropskému podpůrnému úřadu 
pro otázky azylu a Europolu.

Or. en


