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Pozměňovací návrh 28
Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier, Mick Wallace, Clare Daly, Marisa Matias, 
Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Stelios 
Kouloglou
za skupinu GUE/NGL

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 1 078 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;

1a https://missingmigrants.iom.int/region/m
editerranean (čísla ke dni 21. října 2019).

Or. en

https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
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Pozměňovací návrh 29
Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier, Mick Wallace, Clare Daly, Marisa Matias, 
Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Stelios 
Kouloglou
za skupinu GUE/NGL

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 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyjadřuje znepokojení nad 
zadržením, které dne 18. října 2019 
provedla v maltské pátrací a záchranné 
oblasti libyjská pobřežní stráž, a žádá 
Komisi, aby prozkoumala, zda se maltské 
orgány nedopustily porušení zásady 
nenavracení;

Or. en


