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22.10.2019 B9-0154/74

Pozměňovací návrh 74
Fabienne Keller
za skupinu Renew

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 I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že navzdory 
oznámení po schůzce na vysoké úrovni 
konané v červnu 2019 v Paříži, že se 14 
členských států shodlo na novém 
„mechanismu solidarity“ navrženém 
Německem a Francií, a navzdory schůzce 
na vysoké úrovni, která se v této 
souvislosti konala dne 23. září na Maltě, 
neprojednává Rada v současné době 
žádný předvídatelný vyloďovací 
a relokační mechanismus; vzhledem 
k tomu, že společné prohlášení vydané po 
uvedené schůzce zdůrazňuje příslib 
účastnících se členských států, že se zasadí 
o předvídatelnější a účinnější dočasný 
mechanismus solidarity, jenž by 
migrantům, které vzaly na palubu plavidla 
na volném moři, zajistil důstojné vylodění 
na bezpečném místě; vzhledem k tomu, že 
mechanismus by měl být v platnosti po 
dobu šesti měsíců a že toto období lze na 
základě další smlouvy obnovit; vzhledem 
k tomu, že prohlášení nezřizuje systém pro 
spolupráci účastnících se členských států 
na pátracích a záchranných operacích; 
vzhledem k tomu, že Evropský parlament 
nebyl do příslušných debat zapojen;

I. vzhledem k tomu, že vyloďování 
a relokace zachráněných osob jsou 
klíčovými prvky jakékoli účinné pátrací 
a záchranné akce na moři; vzhledem 
k tomu, že Německo a Francie navrhly 
v létě nový mechanismus solidarity pro 
vyloďování a relokaci, o němž členské 
státy jednaly na schůzkách na vysoké 
úrovni konaných na konci července 
v Paříži a dne 23. září na Maltě; vzhledem 
k tomu, že Rada o tomto návrhu jednala 
dne 8. října; vzhledem k tomu, že společné 
prohlášení vydané po uvedené schůzce 
hovoří o příslibu účastnících se členských 
států, že se zasadí o předvídatelnější 
a účinnější dočasný mechanismus 
solidarity, jenž by migrantům, které vzaly 
na palubu plavidla na volném moři, zajistil 
důstojné vylodění na bezpečném místě; 
vzhledem k tomu, že mechanismus by měl 
být v platnosti po dobu šesti měsíců a že 
toto období lze na základě další smlouvy 
obnovit; vzhledem k tomu, že v tomto 
okamžiku nelze s jistotou očekávat, že 
tento systém skutečně vznikne a bude se 
jej účastnit většina členských států; 
vzhledem k tomu, že prohlášení nezřizuje 
systém pro spolupráci účastnících se 
členských států na pátracích a záchranných 
operacích; vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament nebyl do příslušných debat 
zapojen;



AM\1191253CS.docx PE643.319v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Or. en



AM\1191253CS.docx PE643.319v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

22.10.2019 B9-0154/75

Pozměňovací návrh 75
Malik Azmani
za skupinu Renew

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 
jejich obchodní modely rychle reagují na 
vývoj situace na zemi a na moři; vzhledem 
k tomu, že je důležité, aby EU 
zintenzivnila boj proti převaděčství;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/76

Pozměňovací návrh 76
Malik Azmani
za skupinu Renew

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 S

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

S. vzhledem k tomu, že od uzavření 
některých středomořských přístavů Komise 
koordinuje systém vyloďování 
a dobrovolné relokace ad hoc; vzhledem 
k tomu, že od začátku roku 2019 se 
vylodilo 620 osob na Maltě a 718 v Itálii; 
vzhledem k tomu, že Evropský podpůrný 
úřad pro otázky azylu (EASO) podpořil 12 
vylodění a následných relokací v Itálii a na 
Maltě; vzhledem k tomu, že valná většina 
vyloděných lidí žádá o mezinárodní 
ochranu a mnoho z nich jsou zranitelné 
osoby, jako jsou ženy a nezletilé osoby bez 
doprovodu, které potřebují okamžitou 
ochranu;

(Netýká se českého znění.)          

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/77

Pozměňovací návrh 77
Fabienne Keller
za skupinu Renew

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 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá členské státy, aby své 
přístavy nechávaly otevřené pro plavidla 
nevládních organizací;

9. vyzývá členské státy, aby své 
přístavy nechávaly otevřené pro plavidla, 
která provádějí záchranné operace 
a chtějí vylodit osoby, jež převážejí, a to 
včetně plavidel nevládních organizací;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/78

Pozměňovací návrh 78
Malik Azmani
za skupinu Renew

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 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby sdílela 
komplexní informace a údaje o úrovni 
finanční podpory poskytované EU 
a členskými státy pohraniční a pobřežní 
stráži třetích zemí, včetně Libye, Turecka, 
Egypta, Tuniska a Maroka, a to nejen 
v podobě přímých převodů prostředků, ale 
také v podobě materiální a technické 
pomoci a pomoci v podobě výcviku, a to 
i v rámci činností agentur EU; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby vyhodnotily 
obvinění z vážného porušování základních 
práv ze strany libyjské pobřežní stráže 
a aby ukončily spolupráci, dochází-li 
k vážnému porušování základních práv 
osob, které jsou zadrženy na moři na 
základě informací poskytnutých libyjské 
pobřežní stráži unijními subjekty; v tomto 
ohledu podporuje doporučení komisaře 
Rady Evropy pro lidská práva, podle nějž 
je třeba „urychleně přezkoumat všechny 
činnosti a praktiky, k nimž dochází ve 
spolupráci s libyjskou pobřežní stráží, 
vymezit ty z nich, které mají přímé či 
nepřímé dopady na navracení osob 
zadržených na moři do situace, kdy čelí 
vážnému porušování jejich lidských práv, 
a pozastavit je, dokud nebudou zavedeny 
jednoznačné pokyny týkající se dodržování 
lidských práv“;

10. vyzývá Komisi, aby sdílela 
komplexní informace a údaje o úrovni 
finanční podpory, kterou EU a členské 
státy prostřednictvím unijních fondů 
poskytují pohraniční a pobřežní stráži 
třetích zemí, včetně Libye, Turecka, 
Egypta, Tuniska a Maroka, a to nejen 
v podobě přímých převodů prostředků, ale 
také v podobě materiální a technické 
pomoci a pomoci v podobě výcviku, a to 
i v rámci činností agentur EU; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby vyhodnotily 
obvinění z vážného porušování základních 
práv ze strany libyjské pobřežní stráže 
a aby ukončily spolupráci, dochází-li 
k vážnému porušování základních práv 
osob, které jsou zadrženy na moři na 
základě informací poskytnutých libyjské 
pobřežní stráži unijními subjekty; v tomto 
ohledu podporuje doporučení komisaře 
Rady Evropy pro lidská práva, podle nějž 
je třeba „urychleně přezkoumat všechny 
činnosti a praktiky, k nimž dochází ve 
spolupráci s libyjskou pobřežní stráží, 
vymezit ty z nich, které mají přímé či 
nepřímé dopady na navracení osob 
zadržených na moři do situace, kdy čelí 
vážnému porušování jejich lidských práv, 
a pozastavit je, dokud nebudou zavedeny 
jednoznačné pokyny týkající se dodržování 
lidských práv“; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby pod podmínkou, že nejsou 
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hlášeny žádné případy porušování 
základních práv, nadále poskytovaly 
třetím zemím podporu v podobě materiální 
a technické pomoci a výcviku s cílem 
přiblížit se vzniku mezinárodního postupu 
pro zamezení úmrtí ve Středozemním 
moři;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/79

Pozměňovací návrh 79
Malik Azmani
za skupinu Renew

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 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. opakuje, že nejlepším způsobem, 
jak zabránit ztrátám na životech, jsou 
bezpečné a legální migrační cesty, 
a naléhavě vybízí členské státy, aby plně 
podporovaly operace na evakuaci z Libye, 
které provádí Úřad vysokého komisaře 
OSN pro uprchlíky (UNHCR), aby 
zintenzivnily opatření na přesídlení 
a zavedly humanitární koridory do 
Evropské unie;

13. opakuje, že nejlepším způsobem, 
jak zabránit ztrátám na životech, jsou 
bezpečné a legální migrační cesty do EU 
a přiměřené útočiště pro uprchlíky 
v zemích původu nebo v okolních zemích, 
a naléhavě vybízí členské státy, aby plně 
podporovaly operace na evakuaci z Libye, 
které provádí Úřad vysokého komisaře 
OSN pro uprchlíky (UNHCR), aby 
urychleně zintenzivnily úsilí 
o přesídlování a zavedly humanitární 
koridory do Evropské unie;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/80

Pozměňovací návrh 80
Maite Pagazaurtundúa
za skupinu Renew

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 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. opakuje, že nejlepším způsobem, 
jak zabránit ztrátám na životech, jsou 
bezpečné a legální migrační cesty, 
a naléhavě vybízí členské státy, aby plně 
podporovaly operace na evakuaci z Libye, 
které provádí Úřad vysokého komisaře 
OSN pro uprchlíky (UNHCR), aby 
zintenzivnily opatření na přesídlení 
a zavedly humanitární koridory do 
Evropské unie;

13. opakuje, že nejlepším způsobem, 
jak zabránit ztrátám na životech, jsou 
bezpečné a legální migrační cesty, 
a naléhavě vybízí členské státy, aby plně 
podporovaly operace na evakuaci z Libye, 
které provádí Úřad vysokého komisaře 
OSN pro uprchlíky (UNHCR), aby 
zintenzivnily opatření na přesídlení 
a zavedly humanitární koridory do 
Evropské unie; je přesvědčen, že Evropská 
unie by měla osobám, které splňují 
podmínky pro získání statusu uprchlíka, 
umožnit vstup do EU za bezpečných 
podmínek a měla by bránit zločineckým 
skupinám v tom, aby získávaly profit 
z lidských životů, například tím, že bude 
Úřadu vysokého komisaře OSN pro 
uprchlíky poskytována pomoc při 
vyřizování žádostí o azyl a že v bezpečných 
třetích zemích v regionu budou prováděny 
programy přesídlení;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/81

Pozměňovací návrh 81
Fabienne Keller
za skupinu Renew

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 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Radu, aby urychleně 
předložila svůj postoj k mechanismu 
spravedlivého a udržitelného 
přerozdělování lidí, kteří byli zachráněni 
na moři nebo se do EU dostali bez 
pomoci, a aby se jakožto 
spolunormotvůrce zapojila do jednání 
s Parlamentem; vítá výsledek maltské 
ministerské schůzky týkající se vytváření 
předvídatelnějšího a účinnějšího 
dočasného mechanismu solidarity;

15. vítá výsledek maltské ministerské 
schůzky týkající se vytváření 
předvídatelnějšího a účinnějšího 
dočasného mechanismu solidarity; lituje, 
že ne všechny členské státy vyjádřily 
s tímto mechanismem souhlas; vyzývá 
Radu, aby urychleně předložila svůj 
postoj, podpořený většinou členských 
států, k mechanismu spravedlivého 
a udržitelného přerozdělování lidí, kteří 
byli zachráněni na moři nebo se do EU 
dostali bez pomoci, a aby se jakožto 
spolunormotvůrce zapojila do jednání 
s Parlamentem;

Or. en


