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Pozmeňujúci návrh  1 

Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie G 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže prevádzači a obchodníci s ľuďmi 
zneužívajú neregulárnu migráciu a 
ohrozujú životy migrantov v záujme 
vlastných obchodných ziskov, sú 
zodpovední za tisícky úmrtí a predstavujú 
vážnu výzvu pre EÚ a členské štáty; keďže 
obchodníci s ľuďmi dosahujú zo svojej 
trestnej činnosti ročný zisk vo výške 20 
miliárd EUR; keďže podľa Europolu majú 
organizované zločinecké skupiny, ktoré 
aktívne uľahčujú prepravu neregulárnych 
migrantov v oblasti Stredozemného mora, 
väzby na obchodovanie s ľuďmi, drogy, 
strelné zbrane a terorizmus; keďže 
17. marca 2015 Europol uviedol 
do činnosti spoločnú pracovnú skupinu 
„Mare“ na boj proti týmto zločineckým 
skupinám; 

G. keďže prevádzači a obchodníci s ľuďmi 
zneužívajú neregulárnu migráciu a 
ohrozujú životy migrantov v záujme 
vlastných obchodných ziskov, sú 
zodpovední za tisícky úmrtí a predstavujú 
vážnu výzvu pre EÚ a členské štáty; keďže 
EÚ a jej členské štáty účinne prispievajú k 
šíreniu nezákonného a nebezpečného 
prevádzačstva ľudí budovaním plotov a 
stále intenzívnejším blokovaním svojich 
vonkajších hraníc proti nelegálnej 
migrácii bez toho, aby poskytovali 
možnosti legálneho vstupu; keďže 
obchodníci s ľuďmi dosahujú zo svojej 
trestnej činnosti ročný zisk vo výške 20 
miliárd EUR; keďže podľa Europolu majú 
organizované zločinecké skupiny, ktoré 
aktívne uľahčujú prepravu neregulárnych 
migrantov v oblasti Stredozemného mora, 
väzby na obchodovanie s ľuďmi, drogy, 
strelné zbrane a terorizmus; keďže 
17. marca 2015 Europol uviedol 
do činnosti spoločnú pracovnú skupinu 
„Mare“ na boj proti týmto zločineckým 
skupinám; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  4a. požaduje silnú a trvalú humanitárnu 
európsku záchrannú operáciu, ktorá by 
podobne ako Mare Nostrum fungovala na 
šírom mori a do ktorej by prispievali 
všetky členské štáty finančne, ako aj 
vybavením a prostriedkami; naliehavo 
vyzýva EÚ, aby takúto operáciu 
spolufinancovala; 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  6a. žiada okamžité zrušenie vízovej 
povinnosti pre sýrskych utečencov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Ska Keller 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 6 b (nový) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  6b. vyzýva členské štáty, aby naďalej v 
plnej miere využívali možnosti na 
zaistenie bezpečného a legálneho vstupu 
do EÚ, napr. zlúčenie rodiny v širšom 
zmysle, súkromné sponzorské programy 
alebo štúdium a režimy migrácie 
pracovných síl, aby ľudia s potrebou 
medzinárodnej ochrany mohli v Európe 
dosiahnuť bezpečnosť bez toho, že by sa 
museli utiekať k pašerákom a k 
nebezpečnej a nelegálnej ceste cez hranice 
alebo cez more; vyzýva Komisiu, aby 
vytvorila ďalšie nástroje pre bezpečný a 
zákonný vstup;  

Or. en 

 
 


