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Pozměňovací návrh  1 

Lorenzo Fontana 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0343/2015 

Roberta Metsola, Ska Keller 

Zvláštní zpráva evropské veřejné ochránkyně práv v rámci šetření z vlastního podnětu 

OI/5/2012/BEH-MHZ týkajícího se agentury Frontex  

2014/2215(INI) 

Návrh usnesení (čl. 170 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A8-0343/2015 

Usnesení Evropského parlamentu o zvláštní zprávě evropské veřejné ochránkyně práv 

v rámci šetření z vlastního podnětu OI/5/2012/BEH-MHZ týkajícího se agentury 

Frontex 

Evropský parlament, 

– s ohledem na zvláštní zprávu evropské veřejné ochránkyně práv ze dne 7. listopadu 

2013 v rámci šetření z vlastního podnětu OI/5/2012/BEH-MHZ týkajícího se agentury 

Frontex, 

– s ohledem na to, že vnější hranice EU překračují miliony žadatelů o azyl, kteří se volně 

pohybují po schengenském prostoru, 

– s ohledem na teroristické útoky, k nimž došlo 13. listopadu 2015 v Paříži, 

– s ohledem na to, že nejméně tři z teroristů, kteří byli do pařížských útoků 13. listopadu 

2015 zapojeni, vstoupili do EU jako žadatelé o azyl, 

– s ohledem na výjimečný stav v některých zemích, 

– s ohledem na čl. 220 odst. 2 první větu jednacího řádu, 

– s ohledem na společná jednání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 

věci a Petičního výboru podle článku 55 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

a Petičního výboru (A8-0343/2015), 

A. vzhledem k tomu, že členské státy by neměly být novými právními předpisy EU 

zatěžovány povinností přiznávat žadatelům o azyl a potenciálním teroristům právo 

podávat stížnosti na údajné porušování základních práv; 

B. vzhledem k tomu, že členské státy řeší důležitější věci, jako je zajištění bezpečnosti 

a svobody svých vlastních občanů; 
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C. vzhledem k tomu, že navrhovaný mechanismus pro podávání stížností by byl 

kontraproduktivní při odpírání vstupu do schengenského prostoru nelegálním 

migrantům; 

D. vzhledem k tomu, že navrhovaný mechanismus pro podávání stížností by mařil 

navracení nelegálních migrantů do země jejich původu; 

1. zamítá doporučení evropské veřejné ochránkyně práv na zavedení mechanismu pro 

podávání stížností v rámci agentury Frontex; 

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, evropské veřejné 

ochránkyni práv, vnitrostátním parlamentům a agentuře Frontex. 

Or. en 

 

 


