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Poprawka  5 

Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie migracji i 
azylu 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw G 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, Ŝe przemytnicy i 
handlarze ludźmi, którzy wykorzystują 
nielegalną migrację i naraŜają Ŝycie 
migrantów na niebezpieczeństwo dla 
własnego zysku finansowego, są 
odpowiedzialni za śmierć tysięcy ludzi i 
stanowią powaŜne wyzwanie dla UE i 
państw członkowskich; mając na uwadze, 
Ŝe handlarze czerpią ze swojej przestępczej 
działalności zyski w wysokości 20 mld 
EUR rocznie; mając na uwadze, Ŝe według 
Europolu zorganizowane grupy 
przestępcze, które aktywnie ułatwiają 
transport nielegalnych migrantów przez 
Morze Śródziemne, mają powiązania z 
handlem ludźmi, narkotykami, bronią 
palną i terroryzmem; mając na uwadze, Ŝe 
w dniu 17 marca 2015 r. Europol 
zainicjował działalność wspólnego zespołu 
operacyjnego „Mare” w celu zwalczania 
tych grup przestępczych; 

G. mając na uwadze, Ŝe przemytnicy i 
handlarze ludźmi wykorzystują desperację 
ludzi, którzy próbują dostać się do 
Europy, i naraŜają Ŝycie migrantów na 
niebezpieczeństwo dla własnego zysku 
finansowego; mając na uwadze, Ŝe 
spowodowało to śmierć tysięcy ludzi i 
stanowi powaŜne wyzwanie dla UE i 
państw członkowskich; mając na uwadze, 
Ŝe handlarze czerpią ze swojej przestępczej 
działalności zyski w wysokości 20 mld 
EUR rocznie; mając na uwadze, Ŝe według 
Europolu zorganizowane grupy 
przestępcze, które aktywnie ułatwiają 
transport nielegalnych migrantów przez 
Morze Śródziemne, mają powiązania z 
handlem ludźmi, narkotykami, bronią 
palną i terroryzmem; mając na uwadze, Ŝe 
w dniu 17 marca 2015 r. Europol 
zainicjował działalność wspólnego zespołu 
operacyjnego „Mare” w celu zwalczania 
tych grup przestępczych; 

Or. en 
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Poprawka  6 

Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie migracji i 
azylu 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa UE i państwa członkowskie, aby 
dostarczyły niezbędne zasoby, które 
zapewnią skuteczne wykonywanie 
zobowiązań poszukiwawczo-ratunkowych 
i ich odpowiednie finansowanie; wzywa 
państwa członkowskie, aby nadal 
okazywały solidarność i zaangaŜowanie 
poprzez zwiększenie wkładów 
finansowych do budŜetów Frontexu i 
EASO i na rzecz operacji prowadzonych 
przez te agencje oraz zobowiązuje się 
zapewnić im w budŜecie UE i odnośnych 
funduszach zasoby (ludzkie i sprzętowe), 
których potrzebują do wypełniania 
obowiązków;  

2. wzywa UE i państwa członkowskie, aby 
dostarczyły niezbędne zasoby, które 
zapewnią skuteczne wykonywanie 
zobowiązań poszukiwawczo-ratunkowych 
i ich odpowiednie finansowanie; apeluje o 
energiczną wielonarodową europejską 
operację poszukiwawczo-ratunkową, 
kierowaną przez te kraje, które 
przygotowane będą do podjęcia działań 
koncentrujących się wyłącznie na 
ratowaniu Ŝycia; wzywa państwa 
członkowskie, aby nadal okazywały 
solidarność i zaangaŜowanie poprzez 
zwiększenie wkładów finansowych do 
budŜetu EASO i na rzecz operacji 
prowadzonych przez tę agencję oraz 
zobowiązuje się zapewnić jej w budŜecie 
UE i odnośnych funduszach zasoby 
(ludzkie i sprzętowe), których potrzebuje 
do wypełniania obowiązków;  

Or. en 
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Poprawka  7 

Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie migracji i 
azylu 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

4. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Rady Europejskiej do 
wzmocnienia unijnej operacji „Tryton” w 
drodze zwiększenia finansowania i 
środków; nalega na UE, aby ustanowiła 
jasny mandat operacji „Tryton” 
rozszerzający jej obszar działania i 
zwiększający uprawnienia do prowadzenia 
operacji poszukiwawczo-ratunkowych na 
szczeblu UE;  

4. potępia zobowiązanie Rady Europejskiej 
do wzmocnienia unijnej operacji „Tryton” 
w drodze zwiększenia finansowania i 
środków na nadzór granic, uznanych za 
priorytet zamiast akcji poszukiwawczo-
ratowniczych; nalega na UE, aby 
wprowadziła na szczeblu UE proaktywne 
operacje poszukiwawczo-ratunkowe na 
pełnym morzu poza 30-milowym 
zasięgiem operacji „Tryton”;  
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Poprawka  8 

Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie migracji i 
azylu 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

9. wzywa państwa członkowskie do 
rozwaŜenia moŜliwości usprawnienia 
procedury rozpatrywania wniosków, we 
współpracy z bezpiecznymi państwami 
trzecimi będącymi państwami tranzytu i 
pochodzenia, oraz moŜliwości 
zorganizowania powrotu osób, które nie 
spełniają warunków uzyskania azylu i 
ochrony w UE, dzięki czemu zapewni się 
najlepsze wykorzystanie zasobów na rzecz 
osób, które wymagają ochrony; podkreśla, 
Ŝe konieczne jest wspieranie polityki 
dobrowolnego powrotu, przy 
równoczesnym zagwarantowaniu ochrony 
praw wszystkich migrantów oraz 
zapewnieniu bezpiecznego i legalnego 
dostępu do systemu azylowego UE, z 
naleŜytym poszanowaniem zasady non-
refoulement; 

9. podkreśla, Ŝe konieczne jest wspieranie 
polityki dobrowolnego powrotu, przy 
równoczesnym zagwarantowaniu ochrony 
praw wszystkich migrantów oraz 
zapewnieniu bezpiecznego i legalnego 
dostępu do systemu azylowego UE, z 
naleŜytym poszanowaniem zasady non-
refoulement; 

Or. en 
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Poprawka  9 

Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie migracji i 
azylu 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, Ŝe 
wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka 
przedstawiciel i prezydencja łotewska 
niezwłocznie zwołały w Luksemburgu 
nadzwyczajne wspólne posiedzenie 
ministrów spraw zagranicznych i 
ministrów spraw wewnętrznych oraz z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, Ŝe państwa 
członkowskie niezwłocznie zwołały szczyt 
nadzwyczajny, aby znaleźć wspólne 
rozwiązania w odpowiedzi na kryzysową 
sytuację w regionie Morza Śródziemnego; 
odnotowuje, Ŝe przeprowadzono szeroką 
pierwszą dyskusję na temat moŜliwości 
ratowania Ŝycia, walki z przemytnikami i 
handlarzami oraz podziału 
odpowiedzialności między państwami 
członkowskimi, jeśli chodzi o 
przyjmowanie i ochronę; podkreśla, Ŝe 
państwa członkowskie muszą jeszcze 
rozwinąć to zobowiązanie i wyraŜa 
ubolewanie z powodu braku 
zaangaŜowania Rady Europejskiej w 
stworzenie wiarygodnego ogólnounijnego 
wiąŜącego mechanizmu solidarności; 

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, Ŝe 
wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka 
przedstawiciel i prezydencja łotewska 
niezwłocznie zwołały w Luksemburgu 
nadzwyczajne wspólne posiedzenie 
ministrów spraw zagranicznych i 
ministrów spraw wewnętrznych oraz z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, Ŝe państwa 
członkowskie niezwłocznie zwołały szczyt 
nadzwyczajny, aby znaleźć wspólne 
rozwiązania w odpowiedzi na kryzysową 
sytuację w regionie Morza Śródziemnego; 
odnotowuje, Ŝe przeprowadzono szeroką 
pierwszą dyskusję na temat moŜliwości 
ratowania Ŝycia, walki z przemytnikami i 
handlarzami oraz podziału 
odpowiedzialności między państwami 
członkowskimi, jeśli chodzi o 
przyjmowanie i ochronę; podkreśla, Ŝe 
propozycje państw członkowskich nie 
zapewniają odpowiedniej reakcji na 
śmierć ludzi na Morzu Śródziemnym i 
wyraŜa ubolewanie z powodu braku 
zaangaŜowania Rady Europejskiej w 
stworzenie wiarygodnego ogólnounijnego 
wiąŜącego mechanizmu solidarności; 
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Poprawka  10 

Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie migracji i 
azylu 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

14. wzywa państwa członkowskie do 
ścisłej współpracy z Europolem, 
Fronteksem, EASO i Eurojustem, aby 
zwalczać handlarzy ludźmi i przestępcze 
siatki przemytników oraz wykrywać i 
śledzić ich sposoby finansowania oraz 
identyfikować metody działania w celu 
uniemoŜliwienia im osiągania zysków 
kosztem Ŝycia migrantów; podkreśla 
konieczność zacieśnienia współpracy – 
obejmującej szkolenia w zakresie 
egzekwowania prawa i zapewnienie słuŜb 
informacyjnych – z państwami trzecimi, w 
szczególności sąsiadującymi z Libią, co 
jest niezbędne do skutecznego rozbicia 
takich siatek przestępczych; podkreśla 
konieczność przestrzegania przez państwa 
trzecie prawa międzynarodowego, jeŜeli 
chodzi o ratowanie Ŝycia na morzu, a takŜe 
zapewnienia ochrony uchodźców i 
poszanowania praw podstawowych; 

14. wzywa państwa członkowskie do 
ścisłej współpracy z Europolem, 
Fronteksem, EASO i Eurojustem, aby 
zwalczać handlarzy ludźmi i przestępcze 
siatki przemytników oraz wykrywać i 
śledzić ich sposoby finansowania oraz 
identyfikować metody działania w celu 
uniemoŜliwienia im osiągania zysków 
kosztem Ŝycia migrantów; podkreśla 
konieczność przestrzegania przez państwa 
trzecie prawa międzynarodowego, jeŜeli 
chodzi o ratowanie Ŝycia na morzu, a takŜe 
zapewnienia ochrony uchodźców i 
poszanowania praw podstawowych; 

Or. en 

 
 


