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Pozměňovací návrh 1
Salvatore Iacolino

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že je zcela nezbytné, aby 
EU prostřednictvím revidované politiky 
sousedství naplnila naděje těch, kteří 
bojovali za demokracii a lidská práva, 
včetně práva na mobilitu;

1. domnívá se, že je zcela nezbytné, aby 
EU prostřednictvím revidované politiky 
sousedství usnadnila proces přechodu 
sousedních zemí k demokracii tím, že 
bude podporovat politické, sociální a 
hospodářské reformy, které mají za cíl 
znovu zavést a upevnit pokrok a sociální 
spravedlnost, a splnila tak co nejlépe 
požadavky a očekávání občanů těchto 
sousedních zemí;

Or. it

Pozměňovací návrh 2
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že je zcela nezbytné, aby 
EU prostřednictvím revidované politiky 
sousedství naplnila naděje těch, kteří
bojovali za demokracii a lidská práva,
včetně práva na mobilitu;

1. domnívá se, že je zcela nezbytné, aby 
EU prostřednictvím revidované politiky 
sousedství přispěla k naplnění nadějí těch, 
kteří bojovali, a stále bojují, za demokracii 
a lidská práva jak v jižním, tak ve 
východním sousedství;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že je zcela nezbytné, aby 
EU prostřednictvím revidované politiky 
sousedství naplnila naděje těch, kteří 
bojovali za demokracii a lidská práva, 
včetně práva na mobilitu;

1. domnívá se, že je zcela nezbytné, aby 
EU prostřednictvím revidované politiky 
sousedství naplnila naděje občanů a 
státních příslušníků států zapojených do 
evropské politiky sousedství (EPS) 
v oblasti demokracie, politiky, 
hospodářství, kultury a v sociální sféře,
včetně jejich práva na mobilitu a volný 
pohyb; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že je zcela nezbytné, aby 
EU prostřednictvím revidované politiky 
sousedství naplnila naděje těch, kteří 
bojovali za demokracii a lidská práva, 
včetně práva na mobilitu;

1. domnívá se, že je zcela nezbytné, aby 
EU prostřednictvím revidované politiky 
sousedství naplnila očekávání těch, kteří 
bojovali za demokracii, právní stát, 
sociální spravedlnost a lidská práva, 
včetně práva na mobilitu;

Or. el

Pozměňovací návrh 5
Mariya Nedelcheva

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že je zcela nezbytné, aby 
EU prostřednictvím revidované politiky 

1. domnívá se, že je zcela nezbytné, aby 
EU prostřednictvím revidované politiky 
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sousedství naplnila naděje těch, kteří 
bojovali za demokracii a lidská práva,
včetně práva na mobilitu;

sousedství podpořila naděje těch, kteří 
bojovali za demokracii a lidská práva; 
připomíná v tomto ohledu, že migrace a
mobilita představují důležitou součást této 
nové strategie sousedství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Renate Weber, Cecilia Wikström

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že je zcela nezbytné, aby 
EU prostřednictvím revidované politiky 
sousedství naplnila naděje těch, kteří
bojovali za demokracii a lidská práva,
včetně práva na mobilitu;

1. domnívá se, že je zcela nezbytné, aby 
EU prostřednictvím revidované politiky 
sousedství naplnila naděje těch, kteří 
bojovali za demokracii a lidská práva, 
nejenom poskytováním humanitární 
podpory, ale rovněž na základě podpory 
politických a hospodářských reforem; 

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že je zcela nezbytné, aby 
EU prostřednictvím revidované politiky 
sousedství naplnila naděje těch, kteří 
bojovali za demokracii a lidská práva, 
včetně práva na mobilitu;

1. domnívá se, že je zcela nezbytné, aby 
EU prostřednictvím revidované politiky 
sousedství naplnila naděje těch, kteří 
bojovali za demokracii, lidská práva a 
hospodářskou obnovu v regionu;

Or. de
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Pozměňovací návrh 8
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že je zcela nezbytné, aby 
EU prostřednictvím revidované politiky 
sousedství naplnila naděje těch, kteří
bojovali za demokracii a lidská práva,
včetně práva na mobilitu;

1. domnívá se, že je zcela nezbytné, aby 
EU prostřednictvím revidované politiky 
sousedství naplnila naděje těch, kteří 
bojovali za demokracii a lidská práva, 
včetně práva na mobilitu; a aby více 
podporovala proces demokratizace, 
zejména podporou základních práv, 
právního státu, nezávislosti soudního 
systému, svobodných a spravedlivých 
voleb a svobody projevu;  

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Salvatore Iacolino

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. znovu potvrzuje, že demokracie, 
právní stát, dodržování lidských práv a 
základních svobod, jakož i práv žen, tržní 
hospodářství a udržitelný rozvoj 
představují hodnoty, které tvoří základ 
evropské politiky sousedství;

Or. it

Pozměňovací návrh 10
Sylvie Guillaume

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že nová politika 
sousedství musí přispět k odstranění 
překážek, se kterými se příliš často 
setkávají osoby, jež potřebují ochranu, aby 
mohly fyzicky vstoupit na území Evropské 
unie, a které mají za následek zvýšení 
jejich zranitelnosti a jejich potenciální 
vydání do sítí převaděčů; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Sylvie Guillaume

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. připomíná v tomto ohledu, že členské 
státy musí dodržovat zásadu nenavracení 
uprchlíků a podniknout všechny potřebné 
kroky umožňující vytvoření dostupného a 
spravedlivého evropského azylového 
systému, který poskytuje ochranu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že revize evropské politiky 
sousedství nabízí EU příležitost k 
efektivnímu splnění jejích povinností 
stanovených v článcích 2, 3, 6, 8 a 21 
SEU;

2. domnívá se, že revize EPS nabízí EU 
příležitost k efektivnímu splnění jejích 
povinností stanovených v článcích 2, 3, 6, 
8 a 21 Smlouvy o EU a změně jejích 
vztahů se zeměmi EPS v řadě oblastí, 
včetně hospodářské a sociální, s cílem 
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umožnit demokratizaci a úspěch EPS 
v těchto zemích a provádění 
humánnějších migračních politik mezi 
EU a těmito zeměmi, které budou 
v souladu s mezinárodními normami;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. lituje přetrvávajícího přístupu Evropy 
spočívajícího v přenášení odpovědnosti za 
řízení přistěhovalectví do EU na třetí 
země, a zejména na země jižního 
Středomoří;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že s cílem podpořit 
nedávný vývoj k demokratickým 
reformám a občanským svobodám 
v severní Africe a v oblasti Středomoří by 
Evropská unie měla více otevřít svůj trh 
počínaje Egyptem, Tuniskem a libyjskou 
přechodnou národní radou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. domnívá se, že v rámci konkrétní 
podpory úsilí o nastolení svobody 
v severní Africe a v oblasti Středomoří by 
Evropská unie měla současně zvážit 
zahájení dialogu s cílem podpořit tyto 
země při posilování jejich regionálních 
vztahů, přičemž cílem je odstranit mezi 
nimi překážky volného pohybu osob, zboží 
a služeb;  

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyjadřuje politování nad tím, že nová 
strategie sousedství navržená Evropskou 
komisí zachovává zásadu podmíněnosti 
spojující přístup k posílené spolupráci 
v ostatních oblastech se závazkem 
týkajícím se účinného boje proti nelegální 
migraci, zejména prostřednictvím dohod o 
zpětném přebírání, které se týkají rovněž 
státních příslušníků třetích států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. lituje proto nesouladu mezi 
ohlašovanými úmysly Komise v oblasti 
podpory demokracie a lidských práv 
v sousedních zemích a jejich zohledněním 
v oblasti migrační politiky; žádá tudíž 
Unii, aby svá prohlášení ve prospěch 
lidských práv a demokracie přeměnila 
v činy tím, že ve strategii, kterou plánuje 
rozvinout se svými sousedními 
partnerskými zeměmi, zejména jižními, 
přizná klíčovou úlohu podpoře a 
dodržování práv migrantů;  

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. sdílí konstatování Komise týkající se 
migrace z rodinných důvodů a vyzývá ji 
k předložení zelené knihy k této otázce do 
konce tohoto roku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Radu a Komisi, aby navázaly 
strukturovaný dialog s orgány třetích zemí 
s cílem vyvinout oboustranně výhodný 
přístup k mobilitě a pokročit směrem k 

3. vyzývá Radu a Komisi, aby navázaly 
strukturovaný dialog s orgány třetích zemí 
s cílem vyvinout oboustranně výhodný 
přístup k mobilitě, který posílí zejména 
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liberalizaci víz, která bude přesahovat 
rámec zjednodušení vízového režimu 
pouze pro cílové skupiny; a rovněž aby 
posoudily stávající partnerství v oblasti 
mobility, zejména provázanost mezi 
rozvojovou pomocí, legální migrací a 
nelegální migrací, jak je definuje globální 
přístup k migraci;

ochranu hranic Evropské unie a jejích 
sousedů před nelegální migrací, a rovněž 
aby přezkoumaly stávající partnerství v 
oblasti mobility, zejména provázanost mezi 
rozvojovou pomocí, přísnější 
přistěhovaleckou politikou, legální migrací 
a nelegální migrací, jak je definuje globální 
přístup k migraci;

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Mariya Nedelcheva

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Radu a Komisi, aby navázaly 
strukturovaný dialog s orgány třetích zemí 
s cílem vyvinout oboustranně výhodný 
přístup k mobilitě a pokročit směrem k 
liberalizaci víz, která bude přesahovat 
rámec zjednodušení vízového režimu 
pouze pro cílové skupiny; a rovněž aby 
posoudily stávající partnerství v oblasti 
mobility, zejména provázanost mezi 
rozvojovou pomocí, legální migrací a 
nelegální migrací, jak je definuje globální 
přístup k migraci;

3. připomíná, že odliv mozků představuje 
pro partnerské země skutečné riziko;
vyzývá Radu a Komisi, aby navázaly 
strukturovaný dialog s orgány třetích zemí 
s cílem vyvinout oboustranně výhodný 
přístup k mobilitě, usnadnit udělování víz 
pro některé partnery EPS a přikročit 
k liberalizaci víz pro nejpokročilejší 
partnery; a rovněž aby posoudily stávající 
partnerství v oblasti mobility, zejména 
provázanost mezi rozvojovou pomocí, 
legální migrací a nelegální migrací, jak je 
definoval globální přístup k migraci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Renate Weber, Cecilia Wikström

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Radu a Komisi, aby navázaly 
strukturovaný dialog s orgány třetích zemí 

3. vyzývá Radu a Komisi, aby navázaly 
strukturovaný dialog s orgány třetích zemí 
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s cílem vyvinout oboustranně výhodný 
přístup k mobilitě a pokročit směrem k 
liberalizaci víz, která bude přesahovat 
rámec zjednodušení vízového režimu 
pouze pro cílové skupiny; a rovněž aby 
posoudily stávající partnerství v oblasti 
mobility, zejména provázanost mezi 
rozvojovou pomocí, legální migrací a 
nelegální migrací, jak je definuje globální 
přístup k migraci;

s cílem vyvinout oboustranně výhodný 
přístup k mobilitě a pokročit směrem k 
liberalizaci víz; a rovněž aby posoudily 
stávající partnerství v oblasti mobility, 
zejména provázanost mezi rozvojovou 
pomocí, legální migrací a nelegální 
migrací, jak je definuje globální přístup k 
migraci;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Radu a Komisi, aby navázaly 
strukturovaný dialog s orgány třetích zemí 
s cílem vyvinout oboustranně výhodný 
přístup k mobilitě a pokročit směrem k 
liberalizaci víz, která bude přesahovat 
rámec zjednodušení vízového režimu 
pouze pro cílové skupiny; a rovněž aby 
posoudily stávající partnerství v oblasti 
mobility, zejména provázanost mezi 
rozvojovou pomocí, legální migrací a 
nelegální migrací, jak je definuje globální 
přístup k migraci;

3. vyzývá Radu a Komisi, aby navázaly 
strukturovaný dialog s orgány třetích zemí 
s cílem vyvinout oboustranně výhodný 
přístup k mobilitě a pokročit směrem k 
liberalizaci víz, která bude přesahovat 
rámec zjednodušení vízového režimu 
pouze pro cílové skupiny; a rovněž aby 
posoudily stávající partnerství v oblasti 
mobility, zejména negativní důsledky
provázanosti mezi rozvojovou pomocí, 
legální migrací a nelegální migrací, jak je 
definoval globální přístup k migraci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Radu a Komisi, aby navázaly 3. vyzývá Radu a Komisi, aby navázaly 
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strukturovaný dialog s orgány třetích zemí 
s cílem vyvinout oboustranně výhodný 
přístup k mobilitě a pokročit směrem k 
liberalizaci víz, která bude přesahovat 
rámec zjednodušení vízového režimu 
pouze pro cílové skupiny; a rovněž aby 
posoudily stávající partnerství v oblasti 
mobility, zejména provázanost mezi 
rozvojovou pomocí, legální migrací a 
nelegální migrací, jak je definuje globální 
přístup k migraci;

strukturovaný dialog s orgány třetích zemí 
s cílem vyvinout oboustranně výhodný 
přístup k mobilitě a pokročit směrem k 
liberalizaci víz, která bude přesahovat 
rámec zjednodušení vízového režimu 
pouze pro cílové skupiny; a rovněž aby 
posoudily stávající partnerství v oblasti 
mobility, zejména provázanost mezi 
rozvojovou pomocí, bezpečností, legální 
migrací a nelegální migrací, jak je definuje 
globální přístup k migraci;

Or. el

Pozměňovací návrh 24
Carmen Romero López

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Radu a Komisi, aby navázaly 
strukturovaný dialog s orgány třetích zemí 
s cílem vyvinout oboustranně výhodný 
přístup k mobilitě a pokročit směrem k 
liberalizaci víz, která bude přesahovat 
rámec zjednodušení vízového režimu 
pouze pro cílové skupiny; a rovněž aby 
posoudily stávající partnerství v oblasti 
mobility, zejména provázanost mezi 
rozvojovou pomocí, legální migrací a 
nelegální migrací, jak je definuje globální 
přístup k migraci;

3. vyzývá Radu a Komisi, aby navázaly 
strukturovaný dialog s orgány třetích zemí 
s cílem vyvinout oboustranně výhodný 
přístup k mobilitě a pokročit směrem k 
liberalizaci víz, která bude přesahovat 
rámec zjednodušení vízového režimu 
pouze pro cílové skupiny; a rovněž aby 
posoudily stávající partnerství v oblasti 
mobility, zejména provázanost mezi 
rozvojovou pomocí, legální migrací a 
nelegální migrací, jak je definuje globální 
přístup k migraci; zdůrazňuje v této 
souvislosti nutnost, aby směrnice týkající 
se migrace související se sezónním 
zaměstnáním skutečně zaručila 
přistěhovalcům možnost uplatňování 
jejich práv, jakož i spravedlivé pracovní 
podmínky, tak aby se podpořil pohyb 
pracovníků ze sousedních zemí a zároveň 
se zabránilo nelegální migraci;

Or. es
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Pozměňovací návrh 25
Hélène Flautre
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. žádá Radu a Komisi, aby plně 
zohlednily vážné pochyby vyjádřené 
Komisí v jejím sdělení „Hodnocení dohod 
EU o zpětném přebírání osob“, které se 
týkají dodržování základních práv při 
provádění těchto dohod, na základě 
stanovení moratoria na vyjednání těchto 
dohod;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Dimitrios Droutsas

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi a Radu k uzavření 
dohod o mobilitě se třetími zeměmi 
v duchu reciprocity, zejména pokud jde o 
dohody týkající se navracení nebo 
opětovného začlenění nelegálních 
přistěhovalců;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. podporuje iniciativu Komise 
(KOM(2011)0292), která má za cíl vytvořit 
partnerství v oblasti mobility se zeměmi 
jižního Středomoří, a domnívá se, že tato 
iniciativa musí především umožnit 
uzavření dohod o zpětném přebírání osob 
a dohod o dobrovolných návratech, 
zlepšení spolupráce s agenturou Frontex 
a boj proti organizovanému zločinu, 
včetně obchodu s lidmi; žádá kromě toho 
Komisi, aby přezkoumala možnost 
rozšíření tohoto typu partnerství na další 
třetí země v sousedství Evropské unie; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 28
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. má za to, že předcházení nelegální 
migraci a obchodu s lidmi a boj proti 
organizovanému zločinu vyžadují přijetí 
konkrétních opatření v rámci partnerství v 
oblasti mobility; domnívá se tudíž, že 
koordinovaná správa hranic, opatření 
mezinárodní ochrany v oblastech jako 
azyl a účinná spolupráce policejních 
složek spolu vzájemně souvisí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že vytváření partnerství 
v oblasti mobility v rámci revidované 
politiky sousedství představuje prostředek 
podpory řízeného toku osob ze zemí, které 
jsou tradičně zdrojem nelegální migrace;

Or. el

Pozměňovací návrh 30
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá členské státy, aby více využívaly 
možností vízového kodexu EU, a to 
zejména za účelem usnadnění mobility 
studentů a vědců;

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Dimitrios Droutsas

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. domnívá se, že dohody o mobilitě by se 
měly soustředit především na posílení 
mobility studentů, profesorů univerzit a 
vědců, přičemž by zároveň měly usilovat 
zejména o zamezení dopadu fenoménu 
„odlivu mozků“ na třetí země;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje nutnost zlepšení kapacity 
Unie, pokud jde o získání vysoce 
kvalifikované pracovní síly a zajištění 
jejího setrvání v zaměstnání, při 
současném zamezení odlivu mozků a 
vyřešení problému stárnoucí populace 
Unie, včetně dopadů, které tento problém 
přináší pro oblast zaměstnanosti;

Or. el

Pozměňovací návrh 33
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. podporuje zavedení reforem a 
navázání spolupráce s orgány třetích zemí 
v oblasti práva a bezpečnosti, zejména 
pokud jde o boj proti obchodování s lidmi, 
organizovanému zločinu, pašování a 
praní špinavých peněz;

Or. el

Pozměňovací návrh 34
Renate Weber

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy a EU, aby vypouští se
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ratifikovaly Úmluvu OSN o migrujících 
pracovnících;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy a EU, aby 
ratifikovaly Úmluvu OSN o migrujících 
pracovnících;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy a EU, aby 
ratifikovaly Úmluvu OSN o migrujících 
pracovnících;

4. vyzývá členské státy a EU, aby 
ratifikovaly Úmluvu OSN o migrujících 
pracovnících a jejich rodinných 
příslušnících, jíž jsou země jižního 
Středomoří členy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Cecilia Wikström

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy a EU, aby 
ratifikovaly Úmluvu OSN o migrujících 
pracovnících;

4. vyzývá členské státy a EU, aby 
ratifikovaly Úmluvu OSN o migrujících 
pracovnících a protokol proti pašování 
přistěhovalců po zemi, po moři a letecky, 
který doplňuje Úmluvu OSN proti 
nadnárodní organizované trestné 
činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy a EU, aby 
ratifikovaly Úmluvu OSN o migrujících 
pracovnících;

4. vyzývá členské státy a EU, aby 
ratifikovaly Úmluvu OSN o migrujících 
pracovnících; zdůrazňuje, že mobilita a 
mezilidské kontakty jsou zásadní pro 
podporu vzájemného porozumění, 
hospodářský rozvoj, výměnu myšlenek, 
navázání pevných vztahů mezi podniky, 
univerzitami a organizacemi občanské 
společnosti;  

Or. lt

Pozměňovací návrh 39
Sylvie Guillaume

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že v rámci komplexní 
dlouhodobé strategie je nezbytné 
analyzovat hluboké příčiny migračních 
toků s cílem nalézt vhodnější řešení otázky 
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práva na mobilitu; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby upřednostňovala 
používání prostředků EU na projekty 
zaměřené na ochranu práv migrantů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby upřednostňovala 
používání prostředků EU na projekty 
zaměřené na ochranu práv migrantů;

5. vyzývá Komisi, aby upřednostňovala 
používání prostředků EU na projekty 
zaměřené na návrat migrantů do země 
jejich původu;

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Renate Weber, Cecilia Wikström

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby upřednostňovala 5. vyzývá Komisi, aby usnadnila přístup 
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používání prostředků EU na projekty 
zaměřené na ochranu práv migrantů;

k prostředkům EU na projekty zaměřené 
na ochranu práv migrantů; podporuje 
tematický program ES nazvaný 
„Spolupráce se třetími zeměmi v oblasti 
migrace a azylu“ – víceletý strategický 
dokument na období 2011–2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby upřednostňovala 
používání prostředků EU na projekty 
zaměřené na ochranu práv migrantů;

5. vyzývá Komisi, aby přidělila dostatečné
prostředky na projekty zaměřené na 
ochranu práv migrantů a současně zajistila 
uspokojivé podmínky přijetí a osvětu 
týkající se problematiky lidských práv; 

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Hélène Flautre
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby upřednostňovala 
používání prostředků EU na projekty 
zaměřené na ochranu práv migrantů;

5. žádá Komisi, aby poskytla Parlamentu 
podrobnou zprávu o využívání prostředků 
EU určených pro sousedské země; žádá 
Komisi, aby přednostně přidělila 
prostředky EU na projekty zaměřené na 
ochranu práv migrantů; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 45
Dimitrios Droutsas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby upřednostňovala 
používání prostředků EU na projekty 
zaměřené na ochranu práv migrantů;

5. vyzývá Komisi, aby nadále uplatňovala 
a posilovala politiku spočívající v 
upřednostňování používání prostředků EU 
na projekty zaměřené na ochranu práv 
migrantů;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Mariya Nedelcheva

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby upřednostňovala 
používání prostředků EU na projekty 
zaměřené na ochranu práv migrantů;

5. vyzývá Komisi, aby upřednostňovala 
používání prostředků EU na projekty 
zaměřené na informování migrantů o 
jejich právech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Salvatore Iacolino

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby upřednostňovala 
používání prostředků EU na projekty 
zaměřené na ochranu práv migrantů;

5. vyzývá Komisi, aby upřednostňovala 
používání prostředků EU na projekty 
zaměřené na poskytováni správných 
informací týkajících se práv a povinností
migrantů;
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Or. it

Pozměňovací návrh 48
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby upřednostňovala 
používání prostředků EU na projekty 
zaměřené na ochranu práv migrantů;

5. vyzývá Evropskou komisi, aby 
upřednostňovala používání prostředků EU 
na projekty zaměřené na ochranu práv 
migrantů a obecněji společně s ostatními 
institucemi Společenství, zejména 
evropskými finančními a investičními 
organizacemi (EIB, EBRD atd.), na 
projekty, které mají za cíl demokratizaci a 
hospodářský, kulturní a sociální rozvoj 
zemí EPS; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby upřednostňovala 
používání prostředků EU na projekty 
zaměřené na ochranu práv migrantů;

5. vyzývá Komisi, aby upřednostňovala 
používání prostředků EU na projekty 
zaměřené na ochranu práv migrantů, a 
zejména práva žen na zaměstnání, a trvala 
přitom na boji proti všem formám 
diskriminace;

Or. el

Pozměňovací návrh 50
Rolandas Paksas
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby upřednostňovala 
používání prostředků EU na projekty 
zaměřené na ochranu práv migrantů;

5. vyzývá Komisi, aby upřednostňovala 
používání prostředků EU na projekty 
zaměřené na ochranu práv migrantů; 
vyzývá partnerské země, aby mobilizovaly 
více svých vnitřních zdrojů, zapojily 
občanskou společnost a zástupce podniků 
do provádění projektů, čímž posílí jejich 
odpovědnost za účelem dosažení 
pozitivních výsledků;

Or. lt

Pozměňovací návrh 51
Cecilia Wikström

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby upřednostňovala 
používání prostředků EU na projekty 
zaměřené na ochranu práv migrantů;

5. vyzývá Komisi, aby upřednostňovala 
používání prostředků EU na projekty 
zaměřené na ochranu práv migrantů, 
zejména práv nezletilých osob bez 
doprovodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Sylvie Guillaume

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Evropskou komisi v návaznosti 
na migrační toky v rámci Arabského jara 
k vymezení přesných podmínek, za nichž 
mohou členské státy, které čelí 
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„neúměrnému přílivu vysídlených osob“, 
využít ustanovení směrnice 2001/55/ES o 
minimálních normách pro poskytování 
dočasné ochrany v případě hromadného 
přílivu vysídlených osob;

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Renate Weber, Cecilia Wikström

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. důrazně podporuje přístup založený na 
partnerství se společnostmi, a tudíž vyzývá 
Komisi a místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby vytvořily 
nástroje, kterými by zajistily jeho plné 
uplatňování, zejména tím, že zřídí 
mechanismus sledování, do něhož bude 
zapojena občanská společnost, pokud jde 
o vymezení cílů a kritérií a o provádění a 
sledování všech dohod uzavřených s 
partnery; tím, že bude udržován
transparentní dialog o spravedlnosti a 
vnitřních věcech s demokraticky 
zvolenými orgány a vnitrostátními 
parlamenty; a posílením demokratické 
kontroly EP v rámci všech mechanismů a 
dialogů týkajících se migrace;

6. důrazně podporuje přístup založený na 
partnerství se společnostmi, a tudíž vyzývá 
Komisi a místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby jej plně 
uplatňovaly prostřednictvím zapojení a 
konzultace občanské společnosti; 
prostřednictvím udržování
transparentního dialogu o spravedlnosti a 
vnitřních věcech s demokraticky 
zvolenými orgány a vnitrostátními 
parlamenty; a prostřednictvím posílení
demokratické kontroly EP v rámci všech 
mechanismů a dialogů týkajících se 
migrace;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. důrazně podporuje přístup založený na 
partnerství se společnostmi, a tudíž vyzývá 
Komisi a místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby vytvořily 
nástroje, kterými by zajistily jeho plné 
uplatňování, zejména tím, že zřídí 
mechanismus sledování, do něhož bude 
zapojena občanská společnost, pokud jde 
o vymezení cílů a kritérií a o provádění a 
sledování všech dohod uzavřených s 
partnery; tím, že bude udržován 
transparentní dialog o spravedlnosti a 
vnitřních věcech s demokraticky 
zvolenými orgány a vnitrostátními 
parlamenty; a posílením demokratické 
kontroly EP v rámci všech mechanismů a 
dialogů týkajících se migrace;

6. důrazně podporuje přístup založený na 
partnerství se společnostmi, a tudíž vyzývá 
Komisi a místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby vytvořily 
nástroje, kterými by zajistily jeho plné 
uplatňování, zejména tím, že zapojí
občanskou společnost; tím, že bude 
udržován transparentní dialog o 
spravedlnosti a vnitřních věcech s 
demokraticky zvolenými orgány a 
vnitrostátními parlamenty; a posílením 
demokratické kontroly EP v rámci všech 
mechanismů a dialogů týkajících se 
migrace;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. důrazně podporuje přístup založený na 
partnerství se společnostmi, a tudíž vyzývá 
Komisi a místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby vytvořily 
nástroje, kterými by zajistily jeho plné 
uplatňování, zejména tím, že zřídí 
mechanismus sledování, do něhož bude 
zapojena občanská společnost, pokud jde o 
vymezení cílů a kritérií a o provádění a 
sledování všech dohod uzavřených s 
partnery; tím, že bude udržován 
transparentní dialog o spravedlnosti a 
vnitřních věcech s demokraticky 
zvolenými orgány a vnitrostátními 
parlamenty; a posílením demokratické 

6. důrazně podporuje přístup založený na 
partnerství se společnostmi, a tudíž vyzývá 
Komisi a místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby vytvořily 
nástroje, kterými by zajistily jeho plné 
uplatňování, zejména tím, že zřídí 
mechanismus sledování, do něhož bude 
zapojena občanská společnost, pokud jde o 
vymezení cílů a kritérií a o provádění a 
sledování všech dohod uzavřených s 
partnery; tím, že bude udržován 
transparentní dialog o spravedlnosti a 
vnitřních věcech s demokraticky 
zvolenými orgány a vnitrostátními 
parlamenty; a posílením demokratické 
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kontroly EP v rámci všech mechanismů a 
dialogů týkajících se migrace;

kontroly EP v rámci všech mechanismů a 
dialogů týkajících se migrace a účinného 
řízení migračních toků;

Or. lt

Pozměňovací návrh 56
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. důrazně podporuje přístup založený na 
partnerství se společnostmi, a tudíž vyzývá 
Komisi a místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby vytvořily 
nástroje, kterými by zajistily jeho plné 
uplatňování, zejména tím, že zřídí 
mechanismus sledování, do něhož bude 
zapojena občanská společnost, pokud jde o 
vymezení cílů a kritérií a o provádění a 
sledování všech dohod uzavřených s 
partnery; tím, že bude udržován 
transparentní dialog o spravedlnosti a 
vnitřních věcech s demokraticky 
zvolenými orgány a vnitrostátními 
parlamenty; a posílením demokratické 
kontroly EP v rámci všech mechanismů a 
dialogů týkajících se migrace;

6. důrazně podporuje přístup založený na 
partnerství se společnostmi, a tudíž vyzývá 
Komisi a místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby vytvořily 
nástroje, kterými by zajistily jeho plné 
uplatňování, zejména tím, že zřídí 
mechanismus konzultace, do něhož bude 
zapojena občanská společnost, pokud jde o 
vymezení cílů a kritérií a případně o 
provádění a sledování všech dohod 
uzavřených s partnery; tím, že bude 
udržován transparentní dialog o 
spravedlnosti a vnitřních věcech s 
demokraticky zvolenými orgány a 
vnitrostátními parlamenty; a posílením
demokratické kontroly EP v rámci všech 
mechanismů a dialogů týkajících se 
migrace;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Hélène Flautre
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. důrazně podporuje přístup založený na 6. důrazně podporuje přístup založený na 
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partnerství se společnostmi, a tudíž vyzývá 
Komisi a místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby vytvořily 
nástroje, kterými by zajistily jeho plné 
uplatňování, zejména tím, že zřídí 
mechanismus sledování, do něhož bude 
zapojena občanská společnost, pokud jde o 
vymezení cílů a kritérií a o provádění a 
sledování všech dohod uzavřených s 
partnery; tím, že bude udržován 
transparentní dialog o spravedlnosti a 
vnitřních věcech s demokraticky 
zvolenými orgány a vnitrostátními 
parlamenty; a posílením demokratické 
kontroly EP v rámci všech mechanismů a 
dialogů týkajících se migrace;

partnerství se společnostmi, a tudíž vyzývá 
Komisi a místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby vytvořily 
nástroje, kterými by zajistily jeho plné 
uplatňování, zejména tím, že zřídí 
mechanismus sledování, do něhož bude 
zapojena občanská společnost, pokud jde o 
vymezení cílů a kritérií a o provádění a 
sledování všech dohod uzavřených s 
partnery; tím, že bude udržován 
transparentní dialog o spravedlnosti a 
vnitřních věcech s demokraticky 
zvolenými orgány a vnitrostátními 
parlamenty; a posílením demokratické 
kontroly EP v rámci všech mechanismů,
dialogů a dohod týkajících se migrace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Hélène Flautre
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že v souladu s mandátem 
agentury musí být Evropský parlament co 
nejdříve plně informován o dohodách 
uzavřených mezi agenturou Frontex a 
orgány třetích zemí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby reagovala rychle a 
pružněji, aby omezila byrokratické 
průtahy a nevytvářela překážky při 
mobilizaci prostředků nezbytných k řízení 
urgentní humanitární pomoci 
poskytované třetím zemím;

Or. el

Pozměňovací návrh 60
Salvatore Iacolino

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že revize politiky 
sousedství musí usnadnit uzavírání dohod 
se sousedními zeměmi, jejichž cílem je 
regulace migračních toků, boj proti 
nelegální migraci a zajištění zpětného 
přebírání občanů třetích zemí, kteří 
nesplňují podmínky pro vstup, setrvání a 
pobyt na území členských států;

Or. it

Pozměňovací návrh 61
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a Radu, aby naléhavě 
řešily krizovou situaci, pokud jde o 
uprchlíky, a to tím, že prošetří ztroskotání 
lodí přepravujících uprchlíky, poskytnou 
EP podrobnou zprávu o operaci Hermes 

vypouští se
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agentury Frontex, odsoudí dohodu 
uzavřenou mezi italskými orgány a 
libyjskou přechodnou národní radou, 
poskytnou podporu Egyptu, Tunisku, 
Turecku a Libanonu, zejména prověřením 
možnosti vytvořit humanitární koridor, a 
bezodkladně odblokují jednání o 
společném programu EU pro 
znovuusídlování.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Renate Weber

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a Radu, aby naléhavě 
řešily krizovou situaci, pokud jde o 
uprchlíky, a to tím, že prošetří ztroskotání 
lodí přepravujících uprchlíky, poskytnou 
EP podrobnou zprávu o operaci Hermes 
agentury Frontex, odsoudí dohodu 
uzavřenou mezi italskými orgány a 
libyjskou přechodnou národní radou, 
poskytnou podporu Egyptu, Tunisku, 
Turecku a Libanonu, zejména prověřením 
možnosti vytvořit humanitární koridor, a
bezodkladně odblokují jednání o 
společném programu EU pro 
znovuusídlování.

7. vyzývá Komisi a Radu, aby bezodkladně 
odblokovaly jednání o společném 
programu EU pro znovuusídlování.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Salvatore Iacolino

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a Radu, aby naléhavě 
řešily krizovou situaci, pokud jde o 
uprchlíky, a to tím, že prošetří ztroskotání 
lodí přepravujících uprchlíky, poskytnou 
EP podrobnou zprávu o operaci Hermes 
agentury Frontex, odsoudí dohodu 
uzavřenou mezi italskými orgány a 
libyjskou přechodnou národní radou, 
poskytnou podporu Egyptu, Tunisku, 
Turecku a Libanonu, zejména prověřením 
možnosti vytvořit humanitární koridor, a 
bezodkladně odblokují jednání o 
společném programu EU pro 
znovuusídlování.

7. vyzývá Komisi a Radu, aby naléhavě 
řešily krizovou situaci, pokud jde o 
uprchlíky, poskytly podporu Egyptu, 
Tunisku, Turecku a Libanonu, zejména 
prověřením možnosti vytvořit humanitární 
koridor, a bezodkladně odblokovaly 
jednání o společném programu EU pro 
znovuusídlování.

Or. it

Pozměňovací návrh 64
Mariya Nedelcheva

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a Radu, aby naléhavě 
řešily krizovou situaci, pokud jde o 
uprchlíky, a to tím, že prošetří ztroskotání 
lodí přepravujících uprchlíky, poskytnou 
EP podrobnou zprávu o operaci Hermes 
agentury Frontex, odsoudí dohodu 
uzavřenou mezi italskými orgány a 
libyjskou přechodnou národní radou, 
poskytnou podporu Egyptu, Tunisku, 
Turecku a Libanonu, zejména prověřením 
možnosti vytvořit humanitární koridor, a 
bezodkladně odblokují jednání o 
společném programu EU pro 
znovuusídlování;

7. vyzývá Komisi a Radu, aby naléhavě 
řešily krizovou situaci, pokud jde o 
uprchlíky, a to tím, že prošetří ztroskotání 
lodí přepravujících uprchlíky, poskynou 
podporu Egyptu, Tunisku, Turecku a 
Libanonu, zejména prověřením možnosti 
vytvořit humanitární koridor, a 
bezodkladně odblokují jednání o 
společném programu EU pro 
znovuusídlování;

Or. fr



PE472.228v01-00 32/36 AM\877367CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 65
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a Radu, aby naléhavě 
řešily krizovou situaci, pokud jde o 
uprchlíky, a to tím, že prošetří ztroskotání 
lodí přepravujících uprchlíky, poskytnou 
EP podrobnou zprávu o operaci Hermes 
agentury Frontex, odsoudí dohodu 
uzavřenou mezi italskými orgány a 
libyjskou přechodnou národní radou, 
poskytnou podporu Egyptu, Tunisku, 
Turecku a Libanonu, zejména prověřením 
možnosti vytvořit humanitární koridor, a 
bezodkladně odblokují jednání o 
společném programu EU pro 
znovuusídlování.

7. vyzývá Komisi a Radu, aby naléhavě 
řešily krizovou situaci, pokud jde o 
uprchlíky, a to tím, že budou systematicky 
zabraňovat nelegální migraci, čímž se 
předejde ztroskotání lodí přepravujících 
uprchlíky a ukončí barbarské a smrtelně 
nebezpečné obchodování s lidmi tím, že se 
odstraní smysl jeho existence, poskytnou 
mimo jiné EP podrobnou zprávu o operaci 
Hermes agentury Frontex, budou dohodu 
uzavřenou mezi italskými orgány a 
libyjskou přechodnou národní radou
považovat za možný výchozí bod pro 
přijetí dalších evropských iniciativ v této 
oblasti, poskytnou podporu Egyptu, 
Tunisku, Turecku a Libanonu za účelem 
zajištění účinné kontroly hranic, a 
prověřením možnosti vytvořit humanitární 
koridor.

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a Radu, aby naléhavě 
řešily krizovou situaci, pokud jde o 
uprchlíky, a to tím, že prošetří ztroskotání 
lodí přepravujících uprchlíky, poskytnou
EP podrobnou zprávu o operaci Hermes 
agentury Frontex, odsoudí dohodu 
uzavřenou mezi italskými orgány a 
libyjskou přechodnou národní radou, 

7. vyzývá Komisi a Radu, aby naléhavě 
řešily krizovou situaci, pokud jde o 
uprchlíky, a to tím, že prošetří ztroskotání 
lodí přepravujících uprchlíky, související 
případy neposkytnutí záchranné služby na 
moři a problémy týkající se vyloďování 
trosečníků, se kterými se setkávají 
plavidla NATO, jakož i v zásadě 
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poskytnou podporu Egyptu, Tunisku, 
Turecku a Libanonu, zejména prověřením 
možnosti vytvořit humanitární koridor, a 
bezodkladně odblokují jednání o 
společném programu EU pro 
znovuusídlování;

systematické navracení do Tuniska, aby 
spolupracovaly s komisařem pro lidská 
práva a parlamentním shromážděním 
Rady Evropy, aby poskytly EP podrobnou 
zprávu o operaci Hermes agentury Frontex, 
odsoudily dohodu uzavřenou mezi 
italskými orgány a libyjskou přechodnou 
národní radou, aby si od italské vlády 
vyžádaly znění dohody uzavřené 
s tuniskou vládou, poskytly podporu 
dotčeným zemím, zejména Egyptu a
Tunisku, zejména prověřením možnosti 
vytvořit humanitární koridor, a 
bezodkladně odblokovaly jednání o 
společném programu EU pro 
znovuusídlování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Cecilia Wikström

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a Radu, aby naléhavě 
řešily krizovou situaci, pokud jde o 
uprchlíky, a to tím, že prošetří ztroskotání 
lodí přepravujících uprchlíky, poskytnou 
EP podrobnou zprávu o operaci Hermes 
agentury Frontex, odsoudí dohodu 
uzavřenou mezi italskými orgány a 
libyjskou přechodnou národní radou, 
poskytnou podporu Egyptu, Tunisku, 
Turecku a Libanonu, zejména prověřením
možnosti vytvořit humanitární koridor, a 
bezodkladně odblokují jednání o 
společném programu EU pro 
znovuusídlování.

7. vyzývá Komisi a Radu, aby naléhavě 
řešily krizovou situaci, pokud jde o 
uprchlíky, a to tím, že prošetří ztroskotání 
lodí přepravujících uprchlíky, poskytnou 
EP podrobnou zprávu o operaci Hermes 
agentury Frontex, odsoudí dohodu 
uzavřenou mezi italskými orgány a 
libyjskou přechodnou národní radou, a
zejména prověří možnost vytvořit 
humanitární koridor a bezodkladně 
odblokují jednání o společném programu 
EU pro znovuusídlování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a Radu, aby naléhavě 
řešily krizovou situaci, pokud jde o 
uprchlíky, a to tím, že prošetří ztroskotání 
lodí přepravujících uprchlíky, poskytnou 
EP podrobnou zprávu o operaci Hermes 
agentury Frontex, odsoudí dohodu 
uzavřenou mezi italskými orgány a 
libyjskou přechodnou národní radou, 
poskytnou podporu Egyptu, Tunisku, 
Turecku a Libanonu, zejména prověřením 
možnosti vytvořit humanitární koridor, a 
bezodkladně odblokují jednání o 
společném programu EU pro 
znovuusídlování.

7. vyzývá Komisi a Radu, aby ve 
spolupráci s Úřadem vysokého komisaře 
OSN pro uprchlíky naléhavě řešily 
krizovou situaci, pokud jde o uprchlíky, a 
to tím, že prošetří ztroskotání lodí 
přepravujících uprchlíky, poskytnou EP 
podrobnou zprávu o operaci Hermes 
agentury Frontex, odsoudí dohodu 
uzavřenou mezi italskými orgány a 
libyjskou přechodnou národní radou, 
poskytnou podporu Egyptu, Tunisku a 
Libanonu, zejména prověřením možnosti 
vytvořit humanitární koridor, a 
bezodkladně odblokují jednání o 
společném programu EU pro 
znovuusídlování.

Or. el

Pozměňovací návrh 69
Hélène Flautre
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a Radu, aby naléhavě 
řešily krizovou situaci, pokud jde o 
uprchlíky, a to tím, že prošetří ztroskotání 
lodí přepravujících uprchlíky, poskytnou 
EP podrobnou zprávu o operaci Hermes 
agentury Frontex, odsoudí dohodu 
uzavřenou mezi italskými orgány a 
libyjskou přechodnou národní radou, 
poskytnou podporu Egyptu, Tunisku, 
Turecku a Libanonu, zejména prověřením 

7. vyzývá Komisi a Radu, aby naléhavě 
řešily krizovou situaci, pokud jde o 
uprchlíky, a to tím, že prošetří ztroskotání 
lodí přepravujících uprchlíky, poskytnou 
EP podrobnou zprávu o operaci Hermes 
agentury Frontex, odsoudí dohodu 
uzavřenou mezi italskými orgány a 
libyjskou přechodnou národní radou, 
poskytnou podporu Libyi, Egyptu, 
Tunisku, Turecku a Libanonu, zejména 
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možnosti vytvořit humanitární koridor, a 
bezodkladně odblokují jednání o 
společném programu EU pro 
znovuusídlování;

prověřením možnosti vytvořit humanitární 
koridor, a bezodkladně odblokují jednání o 
společném programu EU pro 
znovuusídlování.

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Hélène Flautre
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá členské státy, aby ve spolupráci 
s Úřadem vysokého komisaře OSN pro 
uprchlíky znovuusídlily osoby, které 
uprchly z Libye a které jsou stále 
blokované v táborech na 
tunisko-egyptských hranicích a jejichž 
návrat do Libye by pro ně znamenal 
ohrožení na životě vzhledem k násilí 
páchanému na subsaharských obyvatelích 
považovaných za žoldnéře sloužící 
Kaddáfímu;  

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi a Radu, aby 
předcházely a zmírňovaly utrpení 
uprchlíků a nelegálních migrantů tím, že 
poskytnou podporu sousedním zemím, ale 
rovněž prostřednictvím výrazného 
zrychlení vyřizování nebo provádění 
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legislativních spisů, jako je revize 
mandátu agentury Frontex, schengenský 
hodnotící mechanismus, dohody o 
zpětném přebírání osob, UURODAC a 
minimální normy pro přijímání žadatelů o 
azyl;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Carmen Romero López

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. žádá Komisi a Radu, aby ve spolupráci 
s EP zahájily hlubokou reflexi o řízení 
vnějších hranic, které se musí přizpůsobit 
zejména nové situaci v jižním Středomoří, 
a aby strukturovaným způsobem 
reagovaly na humanitární potřeby a 
demokratická očekávání těchto zemí; 
domnívá se, že toto vyžaduje úpravu 
funkce evropských agentur příslušných 
v této oblasti, a zejména agentury 
Frontex; 

Or. es


