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22.10.2019 B9-0154/14

Pozmeňujúci návrh 14
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 S

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

S. keďže po zatvorení niektorých 
stredomorských prístavov Komisia 
koordinuje ad hoc vyloďovanie a model 
dobrovoľného presunu; keďže od začiatku 
roka 2019 bolo na Malte vylodených 620 
osôb a v Taliansku 718; keďže Európsky 
podporný úrad pre azyl (EASO) podporil 
12 operácií vylodenia a následného 
presunu v Taliansku a na Malte; keďže 
veľká väčšina vylodených osôb sa 
uchádza o medzinárodnú ochranu a v 
mnohých prípadoch ide o zraniteľné 
osoby, ako ženy a maloletých bez 
sprievodu, ktoré potrebujú okamžitú 
ochranu;

S. keďže po zatvorení niektorých 
stredomorských prístavov Komisia 
koordinuje ad hoc vyloďovanie a model 
dobrovoľného presunu; keďže od začiatku 
roka 2019 bolo na Malte vylodených 620 
osôb a v Taliansku 718; keďže Európsky 
podporný úrad pre azyl (EASO) podporil 
12 operácií vylodenia a následného 
presunu v Taliansku a na Malte;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/15

Pozmeňujúci návrh 15
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 T

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

T. keďže približne 100 miest a obcí v 
celej Európe vyjadrilo ochotu prijať 
utečencov nad rámec zavedených 
vnútroštátnych kvót pre premiestnené 
osoby;

vypúšťa sa

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/16

Pozmeňujúci návrh 16
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 W

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

W. keďže vo svojom uznesení z 
18.apríla 2018 o pokroku v súvislosti s 
globálnym paktom OSN o bezpečnej, 
riadenej a legálnej migrácii a globálnym 
paktom o utečencoch Európsky parlament 
požaduje viac pátracích a záchranných 
kapacít pre osoby v núdzi, viac kapacít, 
ktoré poskytnú všetky štáty, a ocenenie 
podpory od súkromných subjektov a 
mimovládnych organizácií pri vykonávaní 
záchranných operácií na mori a na 
pevnine;

vypúšťa sa

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/17

Pozmeňujúci návrh 17
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
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 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 
štruktúrovaného a koordinovaného 
prístupu;

2. vyzýva členské štáty, aby zaviedli 
rovnováhu medzi právami migrantov 
a právami občanov EÚ a pri rozhodovaní 
o tom, či migrantom z tretích krajín udeliť 
právo na pobyt alebo azyl alebo nie, 
chránili európsky spôsob života; vyzýva 
členské štáty, aby opätovne potvrdili 
obmedzenú ochranu pre prenasledované 
osoby podľa medzinárodného práva a 
zopakovali, že na ekonomických 
migrantov sa táto ochrana nevzťahuje;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/18

Pozmeňujúci návrh 18
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
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva všetky subjekty v 
Stredozemnom mori, aby aktívne 
odovzdávali informácie týkajúce sa osôb, 
ktoré sa na mori dostali do núdzovej 
situácie, príslušným orgánom na účely 
pátracích a záchranných operácií a v 
prípade potreby aj všetkým eventuálnym 
plavidlám v blízkosti, ktoré by sa mohli 
bezprostredne zapojiť do pátrania a 
záchrany;

4. vyzýva všetky subjekty v 
Stredozemnom mori, aby aktívne 
odovzdávali informácie týkajúce sa osôb, 
ktoré sa na mori dostali do núdzovej 
situácie, príslušným orgánom na 
vykonávanie pátracích a záchranných akcií 
v súlade s medzinárodným a úniovým 
právom; zdôrazňuje, že záchrana osôb v 
núdzi nedáva kapitánom automaticky 
právo vplávať do hociktorého prístavu;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/19

Pozmeňujúci návrh 19
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
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva agentúru Frontex, aby 
podstatne posilnila informácie, ktoré sú k 
dispozícii o jej operačnej činnosti na mori, 
a aby o svojej činnosti na mori 
zverejňovala presné a všestranné 
informácie, pričom uznáva jej zákonnú 
povinnosť nezverejňovať operačné 
informácie, ktoré „by ohrozili dosiahnutie 
cieľa operácií“7; vyzýva agentúru 
Frontex, aby plnila svoje osobitné 
povinnosti týkajúce sa podávania správ 
podľa nariadenia o európskej 
pohraničnej a pobrežnej stráži vrátane 
pravidelných stručných informácií 
poslancom Parlamentu, ktorému sa 
zodpovedá, v prípade potreby v 
neverejnom prostredí; preto zdôrazňuje 
najmä potrebu podrobnejších informácií 
po operácii; vyzýva agentúru Frontex, aby 
zverejnila informácie o svojej spolupráci s 
námorným záchranným koordinačným 
centrom v Tripolise a s líbyjskou 
pobrežnou strážou; domnieva sa, že 
aktívnejšia politika informovania o 
námorných operácií je potrebná na 
vytvorenie podmienok pre verejnú 
kontrolu, a tým aj na ochranu agentúry 
pred nepodloženými obvineniami; v tejto 
súvislosti berie na vedomie žalobu podanú 
na Súdny dvor Európskej únie vo veci T-
31/188; vyjadruje poľutovanie najmä nad 
tým, že správa o praktickom uplatňovaní, 

5. vyzýva agentúru Frontex, aby 
potvrdila, že môže vykonávať pátracie a 
záchranné operácie len vtedy, ak ju o to 
požiada členský štát, keďže takéto 
operácie sú v právomoci členských štátov; 
konštatuje, že agentúra Frontex nemá 
povolenie vracať migrantov do Líbye, ale 
že to isté neplatí pre mimovládne 
organizácie, ktoré pôsobia 
v Stredozemnom mori;
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ktorú je agentúra Frontex povinná 
predložiť podľa nariadenia (EÚ) č. 
656/2014 a ktorá je doteraz k dispozícii 
len za roky 2014, 2015, 2016 a 2017 na jej 
webovom sídle, neposkytuje takmer žiadne 
konkrétne informácie, ktoré by umožnili 
náležité posúdenie činnosti agentúry na 
mori;
________________________
7  Článok 8 ods. 3 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 
14. septembra 2016 o európskej pohraničnej 
a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 
a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie 
Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 
2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).
8 Žaloba podaná 20. januára 2018 – Izuzquiza a 
Semsrott/Frontex, vo veci T-31/18.

Or. en

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

Pozmeňujúci návrh 20
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
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. opakuje svoju výzvu Komisii, aby 
do konca tohto roka prijala usmernenia 
pre členské štáty, v ktorých stanoví, ktoré 
formy pomoci by sa nemali 
kriminalizovať, s cieľom zabezpečiť väčší 
súlad v trestnoprávnej úprave pomoci vo 
všetkých členských štátoch a obmedziť 
bezdôvodnú kriminalizáciu;

7. opakuje, že Európa by nemala byť 
vnímaná ako univerzálne útočisko pre 
ekonomických migrantov z Afriky či 
zlatokopov z iných regiónov sveta; 
opätovne potvrdzuje, že nelegálni 
migranti, ktorým nebol udelený azyl, by sa 
mali vrátiť do svojej krajiny pôvodu 
ihneď, ako je to primerane možné; 
naliehavo vyzýva členské štáty a EÚ, aby 
iniciovali programy prijateľných 
podmienok v prijímacích centrách v 
tretích krajinách a aby podmienili 
medzinárodnú rozvojovú pomoc 
existenciou dohôd o readmisii štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú v členských 
štátoch;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/21

Pozmeňujúci návrh 21
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
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala, 
či sú kroky, ktoré niektoré členské štáty 
podnikli v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi o 
zamedzení vstupu záchranných lodí do ich 
teritoriálnych vôd bez predchádzajúceho 
povolenia, v súlade právnymi predpismi 
EÚ o azyle a s článkom 18 Charty 
základných práv v spojení s Európskym 
dohovorom o ľudských právach a 
Ženevským dohovorom;

vypúšťa sa

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/22

Pozmeňujúci návrh 22
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
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

9. zdôrazňuje, že kapitáni a posádky 
plavidiel mimovládnych organizácií by sa 
mali zdržať pomoci prevádzania 
migrantov pod rúškom pátracích a 
záchranných činností, keďže ide o trestný 
čin; okrem toho zdôrazňuje, že musia 
dodržiavať pokyny vydané pátracími a 
záchrannými koordinačnými centrami a 
rešpektovať vnútroštátne právo členských 
štátov;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/23

Pozmeňujúci návrh 23
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
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
všestranné informácie a údaje o výške 
podpory poskytovanej prostredníctvom 
finančných prostriedkov EÚ a členských 
štátov pre pohraničnú a pobrežnú stráž v 
tretích krajinách vrátane Líbye, Turecka, 
Egypta, Tuniska a Maroka, a to nielen 
prostredníctvom priamych transferov, ale 
aj materiálnej a technickej pomoci a 
výcviku, a to aj v rámci činností agentúr 
EÚ; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posúdili obvinenia z vážneho porušovania 
základných práv líbyjskou pobrežnou 
strážou a aby ukončili spoluprácu v 
prípade vážneho porušovania základných 
práv, s ktorým sú konfrontované osoby 
zadržané na mori a ku ktorému došlo po 
poskytnutí informácií líbyjskej pobrežnej 
stráži prostriedkami EÚ; v tejto súvislosti 
podporuje odporúčania komisárky Rady 
Európy pre ľudské práva „urýchlene 
preskúmať všetky činnosti a postupy 
spolupráce s líbyjskou pobrežnou strážou, 
identifikovať, ktoré z týchto činností a 
postupov priamo alebo nepriamo 
ovplyvňujú návrat osôb zadržaných na 
mori a vedú k závažnému porušovaniu 
ľudských práv, a pozastaviť ich až do 
zavedenia jednoznačných záruk 
dodržiavania ľudských práv“;

10. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
všestranné informácie a údaje o výške 
podpory poskytovanej prostredníctvom 
finančných prostriedkov EÚ a členských 
štátov pre pohraničnú a pobrežnú stráž v 
tretích krajinách vrátane Líbye, Turecka, 
Egypta, Tuniska a Maroka, a to nielen 
prostredníctvom priamych transferov, ale 
aj materiálnej a technickej pomoci a 
výcviku, a to aj v rámci činností agentúr 
EÚ; vyzýva Komisiu, aby monitorovala a 
prešetrila pátracie a záchranné činnosti 
mimovládnych organizácií pôsobiacich 
v Stredozemnom mori, najmä tých, ktoré 
financuje EÚ; žiada, aby členské štáty 
prijali opatrenia, ktoré zabránia premene 
mimovládnych organizácií na taxislužbu 
pre nelegálnych migrantov, pretože tak 
dochádza k stimulácii, ktorá prináša 
riziko pre ďalšie životy;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/24

Pozmeňujúci návrh 24
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
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva členské štáty, aby 
urýchlene evakuovali zariadenia v Líbyi 
určené na zaistenie a presunuli 
migrantov, a to aj do EÚ;

12. vyzýva členské štáty, aby účinne 
chránili vonkajšie hranice EÚ; pripúšťa, 
že v prípade potreby sa členským štátom 
musí umožniť obnovenie vnútorných 
hraníc s cieľom zaručiť vnútornú 
bezpečnosť Európskej únie a jej 
členských štátov;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/25

Pozmeňujúci návrh 25
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
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva Komisiu, aby okamžite 
začala pracovať na novom, 
udržateľnejšom, spoľahlivom a trvalom 
prístupe k pátraniu a záchrane, ktorý 
nahradí súčasné ad hoc riešenia, aby 
vypracovala osobitný operačný akčný plán 
na posúdenie potrieb a kapacít SAR a 
poskytla materiálnu a finančnú podporu 
členským štátom s cieľom zvýšiť ich 
schopnosť zachraňovať životy na mori a 
koordinovať pátracie a záchranné operácie;

14. vyzýva Komisiu, aby okamžite 
začala pracovať na novom, 
udržateľnejšom, spoľahlivom a trvalom 
prístupe k pátraniu a záchrane, ktorý 
nahradí existujúce ad hoc riešenia, aby 
vypracovala osobitný operačný akčný plán 
na posúdenie potrieb a kapacít SAR a 
poskytla materiálnu a finančnú podporu 
členským štátom s cieľom zvýšiť ich 
schopnosť koordinovať pátracie a 
záchranné operácie; poznamenáva, že 
dočasná „Maltská dohoda“, pokiaľ ide o 
vyloďovanie a premiestňovanie migrantov 
zachránených v centrálnom Stredomorí, 
je politickým zlyhaním; pripomína, že je 
potrebný dlhodobý prístup v úzkej 
spolupráci s tretími krajinami, najmä 
s krajinami pôvodu prisťahovalcov, ktorý 
nahradí súčasný rámec a neefektívne ad 
hoc riešenia;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/26

Pozmeňujúci návrh 26
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
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva Radu, aby urýchlene 
predložila pozíciu k spravodlivému a 
udržateľnému distribučnému 
mechanizmu pre tie osoby, ktoré boli 
zachránené na mori alebo prišli do EÚ 
samostatne, a aby začala rokovania s 
Parlamentom ako spoluzákonodarcom; 
víta výsledok stretnutia ministrov na 
Malte na tému vypracovania 
predvídateľnejšieho a efektívnejšieho 
dočasného mechanizmu solidarity;

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 27
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
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. poveruje svojho predsedu, aby 
postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, 
členským štátom a ich národným 
parlamentom, agentúre Frontex, 
Európskemu podpornému úradu pre azyl 
(EASO), Europolu, vysokému komisárovi 
OSN pre utečencov (UNHCR), 
Medzinárodnej organizácii pre migráciu 
(IOM) a mimovládnym organizáciám 
vykonávajúcim činnosti OAO.

18. poveruje svojho predsedu, aby toto 
uznesenie postúpil Komisii, Rade, vládam 
a parlamentom členských štátov, agentúre 
Frontext, Európskemu podpornému úradu 
pre azyl a Europolu.
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