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Návrh usnesení Evropského parlamentu o nutnosti společné strategie pro zamezení 
pirátství ve Středomoří a pro boj proti němu

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 120 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že ve většině případů souvisí tento zhoubný jev s konkrétní zeměpisnou 
zónou, Somálskem, přičemž Adenský záliv není jedinou oblastí, kterou pirátství sužuje: 
také Guinejský záliv v západní Africe je považován za velmi nebezpečnou oblast, stejně 
jako vody u pobřeží Bangladéše a jihovýchodní Asie; 

B. vzhledem k tomu, že se zaznamenává stále více pirátských incidentů na trasách, po nichž 
se plaví nákladní lodě přepravující zboží do Středozemního moře přes Suezský kanál;

C. vzhledem k tomu, že pirátství přispělo ke krizi mezinárodní námořní přepravy tím, že kvůli 
němu obecně vzrostly náklady, což je dáno placením výkupného, zvýšením rychlosti 
plavby, pojištěním a aktivními i pasivními opatřeními k zajištění bezpečnosti, a že tato 
situace dokonce vedla k myšlence vést trasu mimo Suezský kanál, přes který procházejí 
dvě třetiny celosvětové přepravy ropy a polovina přepravy kontejnerové, obeplouvat 
Afriku a bezpečně přistávat u přístavů severní Evropy, což je varianta, která by mohla 
Středozemní moře odsunout na okraj zájmu;

D. vzhledem k tomu, že je tedy zjevně nutné změnit trestní zákoník, pokud jde o neválečné 
operace, které souvisejí s používáním násilí, stanovit nové předpisy pro zatýkání 
a zadržování pirátů a uzavřít další dohody s přímořskými státy;

E. vzhledem k tomu, že různé instituce, mezi nimi např. Italský úřad pro námořní plavbu, 
zdůraznily nutnost monitorovat současný vývoj pirátství v ostatních zeměpisných 
oblastech, jako je např. západní Afrika;

1. vyzývá Komisi, aby se k této problematice vyjádřila a aby případně stanovila, že je nutno 
zřídit misi podobnou operační misi „Atalanta“, která by prováděla dohled nad pohybem 
lodí a opětovně nastolila naprostou bezpečnost na trasách směrem ke Středozemnímu 
moři, a také zřídit evropské monitorovací centrum, které by tuto problematiku sledovalo.


