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22.10.2019 B9-0154/74

Pozmeňujúci návrh 74
Fabienne Keller
v mene skupiny Renew

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 I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže Rada v súčasnosti 
neuvažuje o žiadnom predvídateľnom 
mechanizme pre vylodenie a 
premiestnenie, a to aj napriek 
vyhláseniam z júla 2019 po stretnutí na 
vysokej úrovni v Paríži, že 14 členských 
štátov súhlasilo s novým mechanizmom 
solidarity, ktorý navrhli Nemecko a 
Francúzsko, a v súvislosti s ktorým sa 
následne 23. septembra na Malte 
uskutočnilo stretnutie na vysokej úrovni; 
keďže spoločné vyhlásenie vydané po 
tomto stretnutí poukazuje na odhodlanie 
členských štátov uplatňovať 
predvídateľnejší a efektívnejší dočasný 
mechanizmus solidarity s cieľom 
zabezpečiť dôstojné vylodenie na 
bezpečnom mieste pre migrantov prijatých 
na palubu plavidiel na šírom mori; keďže 
tento mechanizmus by bol platný 6 
mesiacov a obnoviteľný na základe ďalších 
dohôd; keďže vyhlásenie nevytvára systém 
spolupráce v oblasti SAR medzi 
zúčastnenými členskými štátmi; keďže 
Parlament nebol zapojený do týchto 
diskusií;

I. keďže vylodenie a premiestnenie 
zachránených osôb sú základnými 
kameňmi účinnej námornej operácie 
SAR; keďže Nemecko a Francúzsko 
navrhli počas leta nový mechanizmus 
solidarity pre vylodenie a premiestnenie, o 
ktorom členské štáty diskutovali na 
stretnutiach na vysokej úrovni koncom 
júla v Paríži a 23. septembra na Malte; 
keďže o tomto návrhu sa rokovalo na 
zasadnutí Rady 8. októbra; keďže v 
spoločnom vyhlásení vydanom po tomto 
stretnutí sa uvádza odhodlanie 
zúčastnených členských štátov uplatňovať 
predvídateľnejší a efektívnejší dočasný 
mechanizmus solidarity s cieľom 
zabezpečiť dôstojné vylodenie migrantov 
prijatých na palubu plavidiel na šírom mori 
na bezpečnom mieste; keďže tento 
mechanizmus by bol platný 6 mesiacov a 
obnoviteľný na základe ďalších dohôd; 
keďže vytvorenie tohto systému a účasť 
väčšiny členských štátov nemožno v 
súčasnosti považovať za samozrejmosť; 
keďže vyhlásenie nevytvára systém 
spolupráce v oblasti SAR medzi 
zúčastnenými členskými štátmi; keďže 
Parlament nebol zapojený do týchto 
diskusií;
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22.10.2019 B9-0154/75

Pozmeňujúci návrh 75
Malik Azmani
v mene skupiny Renew

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 ich obchodné modely 
reagujú veľmi pružne na vývoj situácie na 
mieste a na mori; keďže je dôležité, aby 
EÚ zintenzívnila boj proti prevádzačstvu;
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22.10.2019 B9-0154/76

Pozmeňujúci návrh 76
Malik Azmani
v mene skupiny Renew

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 model ad hoc vyloďovania a 
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 mnohé z nich sú 
zraniteľné osoby, ako ženy a maloleté 
osoby bez sprievodu, ktoré potrebujú 
okamžitú ochranu;

S. keďže po zatvorení niektorých 
stredomorských prístavov Európska 
komisia koordinuje model ad hoc 
vyloďovania a 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 
mnohé z nich sú zraniteľné osoby, ako 
ženy a maloleté osoby bez sprievodu, ktoré 
potrebujú okamžitú ochranu;
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22.10.2019 B9-0154/77

Pozmeňujúci návrh 77
Fabienne Keller
v mene skupiny Renew

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 
vrátane plavidiel mimovládnych 
organizácií, ktoré uskutočnili záchranné 
operácie a chcú vylodiť ľudí, ktorí sa 
nachádzajú na ich lodiach;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/78

Pozmeňujúci návrh 78
Malik Azmani
v mene skupiny Renew

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 si vymieňala 
podrobné informácie a údaje o úrovni 
podpory poskytovanej prostredníctvom 
finančných prostriedkov EÚ a členských 
štátov pre príslušníkov pohraničnej a 
pobrežnej stráže v tretích krajinách vrátane 
Líbye, Turecka, Egypta, Tuniska a Maroka, 
a to nielen prostredníctvom priamych 
transferov, ale aj materiálnej, technickej a 
odbornej pomoci, 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, ktorému čelia ľudia 
zadržaní na mori po poskytnutí informácií 
z prostriedkov EÚ líbyjskej pobrežnej 
stráži; 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 priamo alebo nepriamo 
ovplyvňujú návrat osôb zadržaných na 
mori k závažnému porušovaniu ľudských 
práv, a pozastaviť ich až do zavedenia 
jasných záruk dodržiavania ľudských 
práv“;

10. vyzýva Komisiu, aby si vymieňala 
podrobné informácie a údaje o úrovni 
podpory poskytovanej zo strany EÚ a 
členských štátov prostredníctvom 
finančných prostriedkov EÚ pre 
príslušníkov pohraničnej a pobrežnej stráže 
v tretích krajinách vrátane Líbye, Turecka, 
Egypta, Tuniska a Maroka, a to nielen 
prostredníctvom priamych transferov, ale 
aj prostredníctvom materiálnej, technickej 
a odbornej pomoci, 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, ktorému čelia ľudia 
zadržaní na mori po poskytnutí informácií 
z prostriedkov EÚ líbyjskej pobrežnej 
stráži; 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 priamo alebo nepriamo 
ovplyvňujú návrat osôb zadržaných na 
mori k závažnému porušovaniu ľudských 
práv, a pozastaviť ich až do zavedenia 
jasných záruk dodržiavania ľudských 
práv“; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
naďalej podporovali tretie krajiny 
prostredníctvom materiálnej, technickej a 
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odbornej pomoci za predpokladu, že 
neboli nahlásené žiadne porušenia 
základných práv, s cieľom pracovať na 
medzinárodnom prístupe k prevencii 
úmrtí v Stredozemnom mori;
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22.10.2019 B9-0154/79

Pozmeňujúci návrh 79
Malik Azmani
v mene skupiny Renew

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 do EÚ a primerané útočiská pre 
utečencov v ich krajinách pôvodu alebo v 
blízkosti týchto krajín sú najlepšími 
spôsobmi, ako zabrániť stratám na 
životoch, a naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby plne podporovali evakuačné operácie 
UNHCR z Líbye a aby rýchlo posilnili 
úsilie v oblasti presídlenia a zaviedli 
humanitárne koridory do Európskej únie;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/80

Pozmeňujúci návrh 80
Maite Pagazaurtundúa
v mene skupiny Renew

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 najlepším spôsobom, ako zabrániť 
stratám na životoch, a naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby plne podporovali 
evakuačné operácie UNHCR z Líbye a aby 
zintenzívnili opatrenia na presídlenie a 
zaviedli humanitárne koridory do 
Európskej únie; domnieva sa, že Európska 
únia by mala umožniť osobám, ktoré 
spĺňajú podmienky na priznanie 
postavenia utečenca, prístup do EÚ v 
bezpečných podmienkach a že by mala 
zabraňovať zločineckým skupinám 
vytvárať zisk z ľudských životov, 
napríklad tým, že bude pomáhať UNHCR 
pri spracúvaní žiadostí o azyl a pri 
uskutočňovaní programov presídlenia do 
bezpečných tretích krajín v regióne;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/81

Pozmeňujúci návrh 81
Fabienne Keller
v mene skupiny Renew

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 tých ľudí, ktorí boli 
zachránení na mori alebo prišli nezávisle 
do EÚ, a aby začala rokovania s 
Parlamentom ako spoluzákonodarcom; 
víta výsledok ministerského stretnutia na 
Malte o rozvoji predvídateľnejšieho a 
efektívnejšieho dočasného mechanizmu 
solidarity;

15. víta výsledok ministerského 
stretnutia na Malte ako prvý krok v záujme 
predvídateľnejšieho a efektívnejšieho 
mechanizmu solidarity; vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že nie 
všetky členské štáty s týmto mechanizmom 
súhlasili; vyzýva Radu, aby urýchlene 
predložila pozíciu podporenú väčšinou 
členských štátov k spravodlivému a 
udržateľnému distribučnému 
mechanizmu pre tých ľudí, ktorí boli 
zachránení na mori alebo prišli nezávisle 
do EÚ, a aby začala rokovania s 
Parlamentom ako spoluzákonodarcom;

Or. en


