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Pozmeňujúci návrh 28
Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier, Mick Wallace, Clare Daly, Marisa Matias, 
Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Stelios 
Kouloglou
v mene skupiny GUE/NGL

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) odhaduje1a, že v roku 
2019 je doteraz 1 078 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;

1a https://missingmigrants.iom.int/region/me
diterranean (údaje k 21. 10. 2019).

Or. en

https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean


AM\1191244SK.docx PE643.319v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

22.10.2019 B9-0154/29

Pozmeňujúci návrh 29
Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier, Mick Wallace, Clare Daly, Marisa Matias, 
Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Stelios 
Kouloglou
v mene skupiny GUE/NGL

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 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyjadruje znepokojenie nad 
zadržaním lode líbyjskou pobrežnou 
strážou v maltskej zóne pátracích 
a záchranných činností 18. októbra 2019, 
a vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či 
nedošlo k porušeniu zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia zo strany 
maltských orgánov;
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