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22.10.2019 B9-0154/4

Pozměňovací návrh 4
Annalisa Tardino
za skupinu ID

Návrh usnesení B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že z údajů 
Mezinárodní organizace pro migraci 
vyplývá, že v roce 2019 dosud ve 
Středozemním moři zahynulo nebo je 
nezvěstných 933 osob, které se pokoušely 
dostat do Evropy; vzhledem k tomu, že 
počet úmrtí ve Středozemním moři se od 
roku 2015 snižuje (3 771 v r. 2015, 2 277 
v r. 2018); vzhledem k tomu, že podle 
UNHCR je trasa vedoucí z Libye do 
Evropy stále migrační trasou s nejvyšším 
počtem úmrtí na světě (v r. 2019 zde zatím 
zahynulo 646 osob), a to navzdory tomu, 
že výrazně poklesl počet osob, kterým se 
podaří dostat až do Evropy (141 472 v r. 
2018 oproti 1 032 408 v r. 2015), a že 
úmrtnost byla v roce 2018 pětkrát vyšší 
než v roce 2015, což bylo způsobeno 
zejména omezením pátracích a 
záchranných operací poblíž libyjských 
břehů;

A. vzhledem k tomu, že z údajů 
Mezinárodní organizace pro migraci 
vyplývá, že v roce 2019 dosud ve 
Středozemním moři zahynulo nebo je 
nezvěstných 933 osob, které se pokoušely 
dostat do Evropy; vzhledem k tomu, že 
počet úmrtí ve Středozemním moři se od 
roku 2015 snižuje (3 771 v r. 2015, 2 277 
v r. 2018); 
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22.10.2019 B9-0154/5

Pozměňovací návrh 5
Annalisa Tardino
za skupinu ID

Návrh usnesení B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že mezi těmi, 
kteří se pokoušejí dostat přes Středozemní 
moře do Evropy, je mnoho zranitelných 
osob, jako jsou ženy a nezletilé osoby bez 
doprovodu; vzhledem k tomu, že mnohým 
z nich hrozí, že se stanou obětí 
obchodování s lidmi a vykořisťování, a 
potřebují tedy okamžitou ochranu (podíl 
nezletilých osob bez doprovodu, které se 
do Evropy dostávají migrační trasou před 
centrální Středomoří, se v posledních pěti 
letech nezměnil a zůstává stále na 
patnácti procentech, přičemž v letošním 
roce připlulo na italské pobřeží více než 1 
100 takových osob);

B. vzhledem k tomu, že většina lidí, 
kteří se pokoušejí dostat přes Středozemní 
moře do Evropy, jsou ekonomičtí 
migranti;
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22.10.2019 B9-0154/6

Pozměňovací návrh 6
Annalisa Tardino
za skupinu ID

Návrh usnesení B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. připomíná, že záchrana životů je 
nejen projevem solidarity s těmi, jimž 
hrozí nebezpečí, ale také právní povinností 
vyplývající jak z mezinárodního práva – 
podle článku 98 Úmluvy OSN o mořském 
právu, kterou ratifikovaly všechny členské 
státy EU i Unie jako taková, mají státy 
povinnost poskytnout pomoc komukoli, 
kdo se na moři ocitne v tísni 6 – tak i z 
práva Unie;
_________________
6Viz rovněž povinnosti stanovené v 
Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti 
lidského života na moři z roku 1974 
(SOLAS), Mezinárodní úmluvě o pátrání 
a záchraně na moři z roku 1979 (SAR) a 
Mezinárodní úmluvě o záchraně lodí z 
roku 1989.

C. připomíná, že záchrana životů je 
právní povinností vyplývající z 
mezinárodního práva; vzhledem k tomu, 
že poskytování hromadné dopravy 
nelegálním migrantům přes Středozemní 
moře není zákonnou povinností podle 
mezinárodního práva a vytváří hnací 
motor migrace pro nelegální migranty;

Or. en



AM\1191242CS.docx PE643.319v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

22.10.2019 B9-0154/7

Pozměňovací návrh 7
Annalisa Tardino
za skupinu ID

Návrh usnesení B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že v případech, 
kdy centrum pro koordinaci záchranných 
akcí pro danou pátrací a záchrannou oblast 
nepřevezme odpovědnost za určitou 
operaci, včetně případů, kdy k této situaci 
dochází systematicky, přechází podle 
pokynů IMO MSC z r. 2004 odpovědnost 
za osoby zachráněné na moři na 
koordinační centrum, které jako první 
obdrželo hlášení;

F. vzhledem k tomu, že v případech, 
kdy centrum pro koordinaci záchranných 
akcí pro danou pátrací a záchrannou oblast 
nepřevezme odpovědnost za určitou 
operaci, včetně případů, kdy k této situaci 
dochází systematicky, přechází podle 
pokynů IMO MSC z r. 2004 odpovědnost 
za osoby zachráněné na moři na 
koordinační centrum, které jako první 
obdrželo hlášení; vzhledem k tomu, že 
některá plavidla nevládních organizací 
provádějí pátrací a záchranné akce ve 
Středozemním moři bez koordinace s 
příslušnými koordinačními středisky 
zřízenými podle Mezinárodní úmluvy o 
pátrání a záchraně na moři;
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22.10.2019 B9-0154/8

Pozměňovací návrh 8
Annalisa Tardino
za skupinu ID

Návrh usnesení B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že všechna 
plavidla ve Středomoří, včetně plavidel 
účastnících se záchranných operací, mají 
povinnost dodržovat příslušné mezinárodní 
úmluvy a další platné předpisy;

H. vzhledem k tomu, že všechna 
plavidla ve Středomoří, včetně plavidel 
náležejících nevládním organizacím a 
plavidel účastnících se záchranných 
operací, mají povinnost dodržovat 
příslušné mezinárodní úmluvy a další 
platné předpisy;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/9

Pozměňovací návrh 9
Annalisa Tardino
za skupinu ID

Návrh usnesení B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že rámcové 
rozhodnutí Rady 2002/946/SVV o posílení 
trestního rámce s cílem zabránit 
napomáhání k nepovolenému vstupu, 
tranzitu a pobytu stanoví minimální 
pravidla pro trestní sankce za napomáhání 
nepovolenému vstupu ve smyslu směrnice 
Rady 2002/90/ES, i když nebylo toto 
napomáhání provedeno za úplatu, a 
rozšiřuje tato pravidla i na nelegální tranzit, 
na návodce a spolupachatele; vzhledem k 
tomu, že kapitán a posádka by neměli být 
vystaveni trestním sankcím pouze proto, že 
zachránili osoby v tísni na moři a dopravili 
je na bezpečné místo10;

_________________
10 Bod odůvodnění 14 nařízení (EU) č. 
656/2014 (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 
93).

J. vzhledem k tomu, že rámcové 
rozhodnutí Rady 2002/946/SVV o posílení 
trestního rámce s cílem zabránit 
napomáhání k nepovolenému vstupu, 
tranzitu a pobytu stanoví minimální 
pravidla pro trestní sankce za napomáhání 
nepovolenému vstupu ve smyslu směrnice 
Rady 2002/90/ES, i když nebylo toto 
napomáhání provedeno za úplatu, a 
rozšiřuje tato pravidla i na nelegální tranzit, 
na návodce a spolupachatele; vzhledem k 
tomu, že kapitán a posádka by neměli být 
vystaveni trestním sankcím pouze proto, že 
zachránili osoby v tísni na moři a dopravili 
je na bezpečné místo10, avšak měli by 
podléhat trestním sankcím, pokud 
zajišťují hromadnou dopravu nelegálních 
migrantů přes Středozemní moře;

________________
10 Bod odůvodnění 14 nařízení (EU) č. 
656/2014 (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 
93).
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22.10.2019 B9-0154/10

Pozměňovací návrh 10
Annalisa Tardino
za skupinu ID

Návrh usnesení B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že ve svém 
usnesení ze dne 5. července 2018 o 
pokynech pro členské státy, jak 
předcházet kriminalizaci humanitární 
pomoci, Parlament konstatoval, že je třeba 
výjimku pro humanitární pomoc 
stanovenou směrnicí o napomáhání 
uplatňovat jako překážku stíhání s cílem 
zajistit, aby nebyly stíhány osoby a 
organizace občanské společnosti, které 
poskytují pomoc migrantům 
z humanitárních důvodů, a naléhavě 
vyzval Komisi, aby přijala pokyny pro 
členské státy, které stanoví, jaké podoby 
napomáhání by měly být kriminalizovány; 
vzhledem k tomu, že kriminalizace by 
mohla odrazovat kapitány soukromých 
plavidel od poskytování pomoci; vzhledem 
k tomu, že 10 nevládních organizací / 
plavidel / jednotlivců je v souvislosti se 
zachraňováním životů předmětem 
trestního vyšetřování; vzhledem k tomu, že 
nevládní organizace zachraňující životy 
migrantů ve Středomoří byly nominovány 
na Sacharovovu cenu Evropského 
parlamentu za rok 2018;

vypouští se

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/11

Pozměňovací návrh 11
Annalisa Tardino
za skupinu ID

Návrh usnesení B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že migranti 
představují výnosný obchod pro převaděče 
a obchodníky s lidmi; vzhledem k tomu, že 
obchodní modely těchto osob rychle 
reagují na vývoj situace na zemi a na moři; 
vzhledem k tomu, že je důležité, aby EU 
zintenzivnila boj proti převaděčství;

O. vzhledem k tomu, že migranti 
představují výnosný obchod pro převaděče 
a obchodníky s lidmi; vzhledem k tomu, že 
obchodní modely těchto osob rychle 
reagují na vývoj situace na zemi a na moři; 
vzhledem k tomu, že zmínění převaděči 
a obchodníci s lidmi těží z politiky 
otevřených dveří EU a spoléhají 
na nevládní organizace, aby jim pomohly 
při přepravě migrantů přes Středozemní 
moře, čímž vytvářejí další hnací motor 
migrace;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/12

Pozměňovací návrh 12
Annalisa Tardino
za skupinu ID

Návrh usnesení B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že libyjské 
orgány informovaly v červnu 2018 
Mezinárodní námořní organizaci o libyjské 
pátrací a záchranné oblasti (SAR); 
vzhledem k tomu, že libyjská pobřežní 
stráž podle Komise12 nepřestává zadržovat 
či zachraňovat velké počty osob na moři – 
v roce 2018 přibližně 15 000 osob; 
vzhledem k tomu, že společné centrum pro 
koordinaci záchranných akcí v Libyi 
několikrát nesplnilo v plném rozsahu své 
povinnosti plynoucí z mezinárodního 
námořního práva, pokud jde o koordinaci 
záchranných operací, že často nereaguje 
na tísňová volání a že brání plavidlům 
nevládních organizací v záchraně životů a 
při záchraně či zadržování osob na moři 
ohrožuje životy13; vzhledem k tomu, že 
zdroje Frontexu předávají libyjskému 
centru pro koordinaci záchranných akcí na 
moři informace o tísňových situacích na 
moři;

_________________
12 Sdělení Komise ze dne 6. března 2019 
nazvané „Zpráva o pokroku v provádění 
evropského programu pro migraci“ 
(COM(2019)0126).
13 Doporučení komisaře pro lidská práva 
Rady Evropy nazvané „Zachráněné 
životy, ochráněná práva. Zlepšení ochrany 
uprchlíků a migrantů ve Středomoří“, 

Q. vzhledem k tomu, že libyjské 
orgány informovaly v červnu 2018 
Mezinárodní námořní organizaci o libyjské 
pátrací a záchranné oblasti (SAR); 
vzhledem k tomu, že libyjská pobřežní 
stráž podle Komise12 nepřestává zadržovat 
či zachraňovat velké počty osob na moři – 
v roce 2018 přibližně 15 000 osob; 
vzhledem k tomu, že zdroje Frontexu 
předávají všem příslušným centrům pro 
koordinaci záchranných akcí na moři 
informace o tísňových situacích na moři, 
jak vyžaduje mezinárodní a evropské 
právo;

_________________
12 Sdělení Komise ze dne 6. března 2019 
nazvané „Zpráva o pokroku v provádění 
evropského programu pro migraci“ 
(COM(2019)0126).



AM\1191242CS.docx PE643.319v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

s. 21.

Or. en



AM\1191242CS.docx PE643.319v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

22.10.2019 B9-0154/13

Pozměňovací návrh 13
Annalisa Tardino
za skupinu ID

Návrh usnesení B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Pátrací a záchranné akce ve Středozemním moři

Návrh usnesení
Bod odůvodnění R

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

R. vzhledem k tomu, že lidé zadržení 
libyjskou pobřežní stráží jsou umisťováni 
do detenčních zařízení, kde jsou 
systematicky svévolně drženi v nelidských 
podmínkách a kde je na denním pořádku 
mučení a další formy špatného zacházení 
včetně znásilňování, nahodilého zabíjení a 
vykořisťování; vzhledem k tomu, že podle 
Úřadu vysokého komisaře OSN pro 
uprchlíky (UNHCR) nesplňuje Libye 
kritéria pro to, aby byla pro účely 
vyloďování osob zachráněných na moři 
považována za bezpečné místo;

vypouští se

Or. en


