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Pozmeňujúci návrh 1
Nadine Morano

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže právo EÚ vyžaduje 
dodržiavanie základných práv vrátane práv 
štátnych príslušníkov tretích krajín vo 
všetkých vnútorných a vonkajších 
činnostiach EÚ; keďže vonkajšia 
migračná politika EÚ ovplyvňuje práva 
ľudí, ktorí sa premiestňujú na regionálnej 
úrovni v tretích krajinách, najmä právo 
opustiť územie, právo na azyl, integritu, 
slobodu a bezpečnosť, zákaz zlého 
zaobchádzania, vyhostenia alebo vrátenia 
a hromadného vyhostenia a procesné 
záruky;

A. keďže právo EÚ vyžaduje 
dodržiavanie základných práv vrátane práv 
štátnych príslušníkov tretích krajín vo 
všetkých vnútorných a vonkajších 
činnostiach EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 2
Maria Walsh

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže právo EÚ vyžaduje 
dodržiavanie základných práv vrátane práv 
štátnych príslušníkov tretích krajín vo 
všetkých vnútorných a vonkajších 
činnostiach EÚ; keďže vonkajšia migračná 
politika EÚ ovplyvňuje práva ľudí, ktorí sa 
premiestňujú na regionálnej úrovni 
v tretích krajinách, najmä právo opustiť 
územie, právo na azyl, integritu, slobodu 
a bezpečnosť, zákaz zlého zaobchádzania, 
vyhostenia alebo vrátenia a hromadného 
vyhostenia a procesné záruky;

A. keďže právo EÚ vyžaduje 
dodržiavanie základných práv vrátane práv 
štátnych príslušníkov tretích krajín vo 
všetkých vnútorných a vonkajších 
činnostiach EÚ; keďže ľudské práva sú 
základným prvkom zahraničnej 
a vonkajšej politiky EÚ; keďže vonkajšia 
migračná politika EÚ ovplyvňuje práva 
ľudí, ktorí sa premiestňujú na regionálnej 
úrovni v tretích krajinách, najmä právo 
opustiť územie, právo na azyl, integritu, 
slobodu a bezpečnosť, zákaz zlého 
zaobchádzania, vyhostenia alebo vrátenia 
a hromadného vyhostenia a procesné 
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záruky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, Olivier 
Chastel

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže právo EÚ vyžaduje 
dodržiavanie základných práv vrátane práv 
štátnych príslušníkov tretích krajín vo 
všetkých vnútorných a vonkajších 
činnostiach EÚ; keďže vonkajšia 
migračná politika EÚ ovplyvňuje práva 
ľudí, ktorí sa premiestňujú na regionálnej 
úrovni v tretích krajinách, najmä právo 
opustiť územie, právo na azyl, integritu, 
slobodu a bezpečnosť, zákaz zlého 
zaobchádzania, vyhostenia alebo vrátenia 
a hromadného vyhostenia a procesné 
záruky;

A. keďže právo EÚ vyžaduje 
dodržiavanie základných práv vrátane práv 
štátnych príslušníkov tretích krajín vo 
všetkých vnútorných a vonkajších 
činnostiach EÚ; keďže to v rámci 
migračnej politiky zahŕňa najmä právo 
opustiť územie, právo na azyl, integritu, 
slobodu a bezpečnosť, zákaz zlého 
zaobchádzania, vyhostenia alebo vrátenia 
a hromadného vyhostenia a procesné 
záruky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Dietmar Köster, Pietro Bartolo

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže právo EÚ vyžaduje 
dodržiavanie základných práv vrátane práv 
štátnych príslušníkov tretích krajín vo 
všetkých vnútorných a vonkajších 
činnostiach EÚ; keďže vonkajšia migračná 
politika EÚ ovplyvňuje práva ľudí, ktorí sa 
premiestňujú na regionálnej úrovni 
v tretích krajinách, najmä právo opustiť 

A. keďže právo EÚ vyžaduje 
uplatňovanie základných práv vrátane práv 
štátnych príslušníkov tretích krajín vo 
všetkých vnútorných a vonkajších 
činnostiach EÚ; keďže vonkajšia migračná 
politika EÚ ovplyvňuje práva ľudí, ktorí sa 
premiestňujú na regionálnej úrovni 
v tretích krajinách, najmä ľudskú 
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územie, právo na azyl, integritu, slobodu 
a bezpečnosť, zákaz zlého zaobchádzania, 
vyhostenia alebo vrátenia a hromadného 
vyhostenia a procesné záruky;

dôstojnosť, právo opustiť územie, právo na 
azyl, integritu, slobodu a bezpečnosť, 
zákaz zlého zaobchádzania, vyhostenia 
alebo vrátenia, odopretia vstupu 
a hromadného vyhostenia a procesné 
záruky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Loucas Fourlas

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže právo EÚ vyžaduje 
dodržiavanie základných práv vrátane práv 
štátnych príslušníkov tretích krajín vo 
všetkých vnútorných a vonkajších 
činnostiach EÚ; keďže vonkajšia migračná 
politika EÚ ovplyvňuje práva ľudí, ktorí 
sa premiestňujú na regionálnej úrovni 
v tretích krajinách, najmä právo opustiť 
územie, právo na azyl, integritu, slobodu 
a bezpečnosť, zákaz zlého zaobchádzania, 
vyhostenia alebo vrátenia a hromadného 
vyhostenia a procesné záruky;

A. keďže právo EÚ vyžaduje 
dodržiavanie základných práv vrátane práv 
štátnych príslušníkov tretích krajín vo 
všetkých vnútorných a vonkajších 
činnostiach EÚ; keďže vonkajšia migračná 
politika EÚ by mala prísne dodržiavať 
Európsky dohovor o ľudských právach 
a Chartu základných práv Európskej 
únie, ako aj zmluvy EÚ a medzinárodné 
dohovory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže s cieľom rozvíjať 
celovládny prístup k migrácii, ktorý 
zahŕňa riešenie základných príčin 
núteného vysídľovania a neželanej 
migrácie, ako aj zabezpečenie 
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udržateľných návratov a readmisií 
štátnych príslušníkov tretích krajín, je 
vonkajší rozmer migračnej politiky čoraz 
dôležitejší; keďže vonkajšia migračná 
politika EÚ je založená na spolupráci 
s tretími krajinami, najmä s krajinami 
pôvodu a tranzitu, ale aj 
s medzinárodnými a mimovládnymi 
organizáciami pôsobiacimi v tretích 
krajinách; keďže všetky formy spolupráce 
musia byť zakotvené v základných 
a ľudských právach a chrániť práva 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
dotknutých touto spoluprácou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Maria Walsh

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže každý zoznam bezpečných 
krajín pôvodu by mal byť založený na 
podrobných a spoľahlivých informáciách 
z rôznych autoritatívnych zdrojov a mal by 
podliehať nepretržitému monitorovaniu 
a flexibilnému systému na odstránenie 
krajín zo zoznamu v dôsledku meniacich 
sa okolností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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Aa. keďže EÚ ako pokus o zníženie 
migračného tlaku na členské štáty EÚ 
podporuje spoluprácu s tretími krajinami 
v oblasti kontroly hraníc a riadenia 
migrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Nadine Morano

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže sa takisto musia 
rešpektovať základné práva občanov 
Európskej únie vrátane ich práva na 
bezpečnosť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 10
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže prístup EÚ k vonkajšiemu 
rozmeru migrácie sa zameriava najmä na 
koncepciu „externalizácie“ založenú na 
nástrojoch zameraných na zachovanie 
riadenia migrácie za hranicami EÚ; 
keďže tento prístup predstavuje vážne 
riziko porušenia noriem v oblasti 
ľudských práv;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, Olivier 
Chastel

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže okrem zabezpečenia 
ochrany ľudských práv v rámci 
spolupráce v oblasti riadenia migrácie 
s tretími krajinami zohráva EÚ úlohu aj 
pri ochrane ľudských práv v rámci 
vonkajších opatrení úzko spojených s jej 
vonkajšími migračnými politikami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Nadine Morano

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže páchatelia niekoľkých 
islamistických útokov, ktoré zasiahli 
Európu, využili migračné trasy vedúce na 
európsky kontinent, pričom niektoré z 
nich mali dokonca štatút utečenca;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 13
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže obrovský dôraz na boj proti 
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nelegálnej migrácii s obmedzenou 
pozornosťou venovanou situácii 
v krajinách pôvodu a tranzitu a situácii 
násilne vysídlených osôb, ktoré potrebujú 
medzinárodnú ochranu, spôsobili 
porušenie záväzkov, pokiaľ ide o ochranu 
základných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Nadine Morano

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže v niektorých členských 
štátoch je väčšine žiadateľov o azyl v 
súlade so zásadou právneho štátu 
zamietnutá ich žiadosť o azyl, ale iba 
menšina z týchto odmietnutých žiadateľov 
o azyl je skutočne vysťahovaná z územia 
EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 15
Nadine Morano

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ad. vzhľadom na to, že migračná 
politika Únie je zavádzaná z hľadiska 
nelegálneho prisťahovalectva a 
terorizmu; keďže je preto nevyhnutne 
potrebné vyvážiť ho;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 16
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže od roku 2014 prišlo 
v Stredozemnom mori o život najmenej 
16 969 ľudí; keďže neposkytnutie pomoci 
ľuďom v núdzi na mori a ich vytláčanie do 
nebezpečných prístavov v tretích krajinách 
porušuje medzinárodné morské právo 
a právo na život;

B. keďže od roku 2014 prišlo 
v Stredozemnom mori o život najmenej 
16 969 ľudí; keďže neposkytnutie pomoci 
ľuďom v núdzi na mori a ich vytláčanie do 
nebezpečných prístavov v tretích krajinách 
porušuje medzinárodné morské právo, 
právo na život a právo na azyl; keďže EÚ 
a jej členské štáty by mali podporovať 
zabezpečovanie, vykonávanie 
a udržiavanie primeraných a účinných 
pátracích a záchranných operácií 
pokrývajúcich celú oblasť Stredozemia 
a nie kriminalizovať jednotlivcov 
a organizácie, ktoré ľuďom v núdzi 
poskytujú podporu alebo pomoc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Dietmar Köster, Pietro Bartolo

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže od roku 2014 prišlo 
v Stredozemnom mori o život najmenej 
16 969 ľudí; keďže neposkytnutie pomoci 
ľuďom v núdzi na mori a ich vytláčanie do 
nebezpečných prístavov v tretích krajinách 
porušuje medzinárodné morské právo 
a právo na život;

B. keďže od roku 2014 prišlo 
v Stredozemnom mori o život najmenej 
20 000 ľudí a mnoho ďalších ľudí 
zahynulo v saharskej púšti a na iných 
miestach na migračných trasách; keďže 
neposkytnutie pomoci ľuďom v núdzi na 
mori a ich vytláčanie do nebezpečných 
prístavov v tretích krajinách porušuje 
medzinárodné morské právo zakotvené 
v dohovore SOLAS z roku 1974 
a v Dohovore SAR z roku 1979, ako aj 
právo na život a schengenské acquis EÚ; 
keďže toto vytláčanie sa uskutočňuje 
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pozdĺž vonkajších hraníc EÚ s rôznou 
mierou násilia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Maria Walsh

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže od roku 2014 prišlo 
v Stredozemnom mori o život najmenej 
16 969 ľudí; keďže neposkytnutie pomoci 
ľuďom v núdzi na mori a ich vytláčanie do 
nebezpečných prístavov v tretích krajinách 
porušuje medzinárodné morské právo 
a právo na život;

B. keďže od roku 2014 prišlo 
v Stredozemnom mori o život najmenej 
16 969 ľudí; keďže neposkytnutie pomoci 
ľuďom v núdzi na mori a ich vytláčanie do 
nebezpečných prístavov v tretích krajinách 
porušuje medzinárodné morské právo 
a právo na život; keďže neprestajné straty 
na životoch v Stredozemí predstavujú 
jednoznačné zlyhanie politiky a solidarity 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Loucas Fourlas

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže od roku 2014 prišlo 
v Stredozemnom mori o život najmenej 
16 969 ľudí; keďže neposkytnutie pomoci 
ľuďom v núdzi na mori a ich vytláčanie 
do nebezpečných prístavov v tretích 
krajinách porušuje medzinárodné morské 
právo a právo na život;

B. keďže od roku 2014 prišlo 
v Stredozemnom mori o život najmenej 
16 969 ľudí; keďže zabezpečovanie, 
vykonávanie a udržiavanie primeraných 
a účinných pátracích a záchranných 
služieb, pokiaľ ide o bezpečnosť na mori 
a nad ním, je pre pobrežné štáty záväzné 
podľa medzinárodného morského práva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 20
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže od roku 2014 prišlo 
v Stredozemnom mori o život najmenej 
16 969 ľudí; keďže neposkytnutie pomoci 
ľuďom v núdzi na mori a ich vytláčanie do 
nebezpečných prístavov v tretích krajinách 
porušuje medzinárodné morské právo 
a právo na život;

B. keďže od roku 2014 prišlo v 
Stredozemnom mori o život najmenej 16 
969 ľudí; keďže neposkytnutie pomoci 
ľuďom v núdzi na mori a ich vytláčanie do 
nebezpečných prístavov v tretích krajinách 
porušuje medzinárodné morské právo, 
právo na telesnú a duševnú 
nedotknuteľnosť a právo na život;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 21
Nadine Morano

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže od roku 2014 prišlo v 
Stredozemnom mori o život najmenej 16 
969 ľudí; keďže neposkytnutie pomoci 
ľuďom v núdzi na mori a ich vytláčanie 
do nebezpečných prístavov v tretích 
krajinách porušuje medzinárodné morské 
právo a právo na život;

B. keďže od roku 2014 prišlo v 
Stredozemnom mori o život najmenej 16 
969 ľudí; keďže jeden z prostriedkov boja 
proti tomuto javu spočíva v drastickom 
znížení migračných tokov, ktoré 
prechádzajú Stredozemným morom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 22
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže EÚ od roku 2016 znásobila 
počet neformálnych dohôd a dojednaní 
o návrate a readmisii s tretími krajinami 
vrátane spoločných vyhlásení o migrácii, 
memoránd o porozumení, spoločnom 
napredovaní, štandardných 
prevádzkových postupoch alebo 
osvedčených postupoch; keďže podobne 
ako v prípade formálnych dohôd 
o readmisii takéto neformálne opatrenia 
potvrdzujú záväzky štátov o readmisii 
svojich štátnych príslušníkov (alebo 
iných) a zavádzajú postupy na 
vykonávanie návratov v praxi; keďže EÚ 
od roku 2016 dosiahla najmenej 11 
neformálnych dojednaní, pričom uzavrela 
len jednu novú dohodu o readmisii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže zvýšená miera využívania 
rozvojovej pomoci na kontrolu migrácie 
v tretích krajinách je v rozpore s článkom 
208 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že 
hlavným cieľom rozvojovej pomoci je 
zníženie chudoby a v dlhodobom 
horizonte jej odstránenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Nadine Morano

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže Európa nie je jediným 
kontinentom, ktorý má bezpečné a blízke 
prístavy, do ktorých je možné nasmerovať 
lode migrantov v núdzi; že napríklad aj na 
africkom kontinente sú také prístavy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 25
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže na vonkajších hraniciach 
EÚ opakovane dochádza k nezákonnému 
odopretiu vstupu a porušovaniu ľudských 
práv, najmä na grécko-tureckých 
a chorvátsko-bosnianskych hraniciach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže viacerí investigatívni 
novinári a monitorovacie skupiny pre 
ľudské práva zdokumentovali 
porušovanie ľudských práv, ktoré údajne 
priamo alebo nepriamo vyplývajú 
z vykonávania migračnej politiky EÚ 
v tretích krajinách; keďže niektoré 
skupiny občianskej spoločnosti začali 
súdne konanie proti EÚ a členským 
štátom vo veci takéhoto porušovania:
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže existujúce neformálne 
dohody o migrácii s tretími krajinami 
nezahŕňajú žiadne ustanovenie 
o ukončení alebo pozastavení jej 
vykonávania v súvislosti s porušovaním 
ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže bývalý osobitný spravodajca 
OSN pre ľudské práva migrantov 
kritizoval prístup EÚ k migrácii za 
nedostatočnú transparentnosť a jasnosť, 
ako aj slabé postavenie mnohých dohôd 
dosiahnutých v tomto rámci, v súvislosti 
s ktorými vo všeobecnosti chýbajú 
opatrenia na monitorovanie 
a zodpovednosť; keďže osobitný 
spravodajca OSN zároveň dospel 
k záveru, že existuje niekoľko náznakov, 
že partnerstvá v oblasti mobility viedli 
k dodatočnému prínosu pre ľudské práva 
alebo rozvoj, zatiaľ čo celkové zameranie 
na bezpečnosť a nedostatočná súdržnosť 
politík v rámci prístupu ako celku 
vytvárajú riziko, že akýkoľvek prínos 
vyplývajúci z projektov v oblasti ľudských 
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práv a rozvoja bude zatienený 
sekundárnymi účinkami politík väčšmi 
zameraných na bezpečnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže Európskemu dvoru 
audítorov (EDA) bola predložená 
sťažnosť týkajúca sa financovania EÚ 
v Líbyi, v ktorej sa žiada o pozastavenie 
programu na podporu líbyjskej pobrežnej 
stráže vzhľadom na porušenie právnych 
predpisov EÚ o financovaní 
a medzinárodných predpisov o ľudských 
právach; keďže Medzinárodnému 
trestnému súdu (ICC) bola predložená 
sťažnosť proti niekoľkým úradníkom EÚ 
a členských štátov za „spôsobovanie smrti 
tisícov ľudí ročne, vyhosťovanie alebo 
vracanie [nútený návrat] desiatok tisícov 
migrantov, ktorí sa pokúšajú utiecť 
z Líbye pred vraždou, deportáciou, 
väznením, zotročením, mučením, 
znásilňovaním, prenasledovaním a iným 
neľudským činom voči nim“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bd. keďže Komisia musí zhodnotiť 
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doterajší vplyv vykonávania svojich 
následných rámcov migračnej politiky, 
najmä globálneho prístupu k migrácii 
a mobilite (GPMM) a nového rámca 
partnerstva, na ľudské práva štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ako aj vplyv 
spolupráce EÚ v oblasti migrácie s tretími 
krajinami na ľudské práva; trvá na tom, 
že takéto hodnotenie treba vykonať 
v komplexnom, inkluzívnom a verejnom 
formáte s cieľom zabezpečiť úplné 
dodržiavanie ľudských práv v rámci jej 
vonkajšej migračnej politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bd. keďže vonkajšia migračná politika 
EÚ ovplyvnila voľný pohyb v iných 
regiónoch, ako je napríklad región 
Hospodárskeho spoločenstva 
západoafrických štátov (ECOWAS), ktorý 
od roku 1975 prijal súbor protokolov, 
ktoré umožňujú voľný pohyb osôb v rámci 
tohto regiónu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B e (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Be. keďže vonkajšej migračnej politike 
EÚ by prospela konzultácia a zmysluplná 
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účasť príslušných komunít v tretích 
krajinách na hodnotenie vplyvu politík na 
tieto komunity a na základné práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B f (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bf. keďže nový pakt EÚ o migrácii 
a azyle kladie veľký dôraz na spoluprácu 
s tretími krajinami; keďže táto spolupráca 
by mala v prvom rade zohľadňovať 
záujmy tretích krajín, postihnuté 
komunity a ľudské práva osôb 
hľadajúcich bezpečný úkryt v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Ioan-Rareş Bogdan, Loucas Fourlas

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexné hodnotenie vplyvu vonkajšej 
migračnej politiky EÚ na ľudské práva, 
pričom bude osobitnú pozornosť venovať 
vyhláseniu EÚ a Turecka, spolupráci 
s Líbyou, spoločnému napredovaniu 
s Afganistanom, projektom realizovaným 
v rámci chartúmskeho procesu a spolupráci 
s agentúrou Frontex;

1. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexné hodnotenie vplyvu vonkajšej 
migračnej politiky EÚ na ľudské práva, 
pričom bude osobitnú pozornosť venovať 
vyhláseniu EÚ a Turecka, spolupráci 
s Líbyou, spoločnému napredovaniu 
s Afganistanom, projektom realizovaným 
v rámci chartúmskeho procesu a spolupráci 
s agentúrou Frontex; zdôrazňuje potrebu 
silnejšej a lepšej spolupráce 
a nepretržitého dialógu medzi EÚ 
a tretími krajinami s cieľom zlepšiť 
situáciu v oblasti ľudských práv 
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a zabezpečiť lepšie riadenie migrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Nadine Morano

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexné hodnotenie vplyvu vonkajšej 
migračnej politiky EÚ na ľudské práva, 
pričom bude osobitnú pozornosť venovať 
vyhláseniu EÚ a Turecka, spolupráci s 
Líbyou, spoločnému napredovaniu s 
Afganistanom, projektom realizovaným v 
rámci chartúmskeho procesu a spolupráci 
s agentúrou Frontex;

1. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexné hodnotenie vplyvu vonkajšej 
migračnej politiky EÚ na ľudské práva 
vrátane európskych občanov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, Olivier 
Chastel

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexné hodnotenie vplyvu vonkajšej 
migračnej politiky EÚ na ľudské práva, 
pričom bude osobitnú pozornosť venovať 
vyhláseniu EÚ a Turecka, spolupráci 
s Líbyou, spoločnému napredovaniu 
s Afganistanom, projektom realizovaným 
v rámci chartúmskeho procesu a spolupráci 
s agentúrou Frontex;

1. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexné hodnotenie vplyvu vonkajšej 
migračnej politiky EÚ na ľudské práva, 
pričom bude osobitnú pozornosť venovať 
vyhláseniu EÚ a Turecka, spolupráci 
s Líbyou, spoločnému napredovaniu 
s Afganistanom, projektom realizovaným 
v rámci chartúmskeho procesu a dohôd 
o spolupráci s agentúrou Frontex pri 
riadení hraníc a činnostiach na mori; 
vyzýva Komisiu, aby na základe záverov 
tohto hodnotenia určila oblasti a nástroje 
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na zlepšenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Dietmar Köster, Pietro Bartolo

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexné hodnotenie vplyvu vonkajšej 
migračnej politiky EÚ na ľudské práva, 
pričom bude osobitnú pozornosť venovať 
vyhláseniu EÚ a Turecka, spolupráci 
s Líbyou, spoločnému napredovaniu 
s Afganistanom, projektom realizovaným 
v rámci chartúmskeho procesu a spolupráci 
s agentúrou Frontex;

1. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexné hodnotenie vplyvu vonkajšej 
migračnej politiky EÚ na ľudské práva, 
pričom bude osobitnú pozornosť venovať 
vyhláseniu EÚ a Turecka, spolupráci 
s Líbyou, spoločnému napredovaniu 
s Afganistanom, projektom realizovaným 
v rámci chartúmskeho procesu a spolupráci 
s agentúrou Frontex; vyzýva Komisiu, aby 
pozastavila akúkoľvek spoluprácu, 
v rámci ktorej tretie krajiny nedodržiavajú 
dohovor SOLAS z roku 1974 a Dohovor 
SAR z roku 1979.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexné hodnotenie vplyvu vonkajšej 
migračnej politiky EÚ na ľudské práva, 
pričom bude osobitnú pozornosť venovať 
vyhláseniu EÚ a Turecka, spolupráci 
s Líbyou, spoločnému napredovaniu 
s Afganistanom, projektom realizovaným 
v rámci chartúmskeho procesu a spolupráci 
s agentúrou Frontex;

1. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexné hodnotenie vplyvu vonkajšej 
migračnej politiky EÚ na ľudské práva, 
pričom bude osobitnú pozornosť venovať 
vyhláseniu EÚ a Turecka, spolupráci 
s Líbyou, spoločnému napredovaniu 
s Afganistanom, projektom realizovaným 
v rámci chartúmskeho procesu a spolupráci 
s agentúrou Frontex; vyzýva Komisiu, aby 
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bezodkladne pozastavila akúkoľvek 
spoluprácu, ktorá ohrozuje ľudské práva 
dotknutých osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Loucas Fourlas

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexné hodnotenie vplyvu vonkajšej 
migračnej politiky EÚ na ľudské práva, 
pričom bude osobitnú pozornosť venovať 
vyhláseniu EÚ a Turecka, spolupráci 
s Líbyou, spoločnému napredovaniu 
s Afganistanom, projektom realizovaným 
v rámci chartúmskeho procesu 
a spolupráci s agentúrou Frontex;

1. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
hodnotenie vonkajšej migračnej politiky 
EÚ s osobitným zameraním na jej vplyv 
na dodržiavanie ľudských práv štátnych 
príslušníkov tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexné hodnotenie vplyvu vonkajšej 
migračnej politiky EÚ na ľudské práva, 
pričom bude osobitnú pozornosť venovať 
vyhláseniu EÚ a Turecka, spolupráci 
s Líbyou, spoločnému napredovaniu 
s Afganistanom, projektom realizovaným 
v rámci chartúmskeho procesu a spolupráci 
s agentúrou Frontex;

1. vyzýva Komisiu, aby vykonala 
komplexné hodnotenie vplyvu vonkajšej 
migračnej politiky EÚ na ľudské práva, 
pričom bude osobitnú pozornosť venovať 
vyhláseniu EÚ a Turecka, spolupráci 
s Líbyou, spoločnému napredovaniu 
s Afganistanom, projektom realizovaným 
v rámci chartúmskeho procesu a spolupráci 
s agentúrou Frontex, a aby zaviedla 
opatrenia určené na zaistenie bezpečnosti 
európskych občanov;
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 41
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. so znepokojením konštatuje, že od 
roku 2016 sa čoraz vo väčšej miere 
využíva posilnená podmienenosť medzi 
rozvojovou spoluprácou a riadením 
migrácie vrátane návratu a readmisie; 
zdôrazňuje však, že v súlade s článkom 
208 ZFEÚ je hlavným cieľom politiky 
Únie v oblasti rozvojovej spolupráce 
zníženie chudoby a v dlhodobom 
horizonte jej odstránenie; vyzýva preto 
Komisiu, aby zabezpečila, že politiky 
v oblasti rozvojovej spolupráce nebudú 
v rozpore so zásadami zakotvenými 
v článku 208 ZFEÚ; zdôrazňuje, že 
využívanie rozvojovej spolupráce ako 
stimulu na riadenie migrácie narúša 
zmysluplné opatrenia týkajúce sa potrieb 
ľudí v rozvojových krajinách, práv 
utečencov a migrantov a ich možného 
vplyvu na modely regionálnej migrácie 
a prínos k miestnym hospodárstvam, 
a teda oslabuje širokú škálu práv 
vyplývajúcich z cieľov udržateľného 
rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že je dôležité, aby EÚ 
zaujala holistický prístup k migrácii 
s prihliadnutím na jej vonkajší rozmer; 
domnieva sa, že vzájomný vzťah medzi 
vonkajším a vnútorným rozmerom 
migračnej politiky je hmatateľný na 
vonkajších hraniciach EÚ; domnieva sa, 
že porušovanie európskych hodnôt 
a právnych predpisov, najmä práva na 
azyl, zo strany akéhokoľvek subjektu 
zapojeného do riadenia hraníc, oslabuje 
úsilie o dosiahnutie humánnej migračnej 
politiky na celosvetovej úrovni, keďže 
stanovuje európsku normu pre jej 
medzinárodné protistrany; požaduje 
revíziu dohôd o financovaní a spolupráci 
agentúr EÚ s tretími krajinami, ktoré sa 
považujú za nebezpečné pre osoby 
vyžadujúce medzinárodnú ochranu, 
najmä s Líbyou, s cieľom zabezpečiť 
dodržiavanie základných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Dragoş Tudorache

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje závažnosť obvinení 
z nezákonných činností, ktoré vykonali 
plavidlá agentúry Frontex, a odsudzuje 
akúkoľvek potenciálnu spoluvinu 
v súvislosti s odopieraním vstupu na mori; 
vyzýva Komisiu ako strážkyňu zmlúv, aby 
dôrazne požadovala vyšetrovanie týchto 
obvinení a spôsobu monitorovania 
činností agentúry Frontex s cieľom 
zabezpečiť súlad s medzinárodnými 
právnymi predpismi a zásadami 
a hodnotami týkajúcimi sa ochrany osôb 
ohrozených na mori;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, Olivier 
Chastel

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. trvá na tom, že je potrebné 
zintenzívniť dohľad a kontrolné 
právomoci Európskeho parlamentu počas 
navrhovania, vykonávania a hodnotenia 
dohôd o spolupráci s tretími krajinami 
v oblasti riadenia migrácie ako jeden 
z prostriedkov na zlepšenie ochrany 
ľudských práv v tejto oblasti politiky; 
pripomína, že v záujme dosiahnutia ich 
cieľa musia byť tieto dohody založené na 
vyvážených, udržateľných a vzájomne 
prospešných partnerstvách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva EÚ, aby prostredníctvom 
vonkajšej migračnej politiky EÚ 
nebránila voľnému pohybu v africkom 
regióne, ktorý odráža dlhoročnú tradíciu 
sezónnej a cirkulujúcej migrácie v tomto 
regióne; upozorňuje na negatívne 
dôsledky kriminalizácie migrácie na 
miestne živobytie v niektorých krajinách 
západnej Afriky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 46
Maria Walsh

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. konštatuje, že otázka, či je Líbya 
bezpečným miestom vylodenia, vyvoláva 
vážne znepokojenie, a to najmä pokiaľ ide 
o spravodlivé zaobchádzanie so všetkými 
migrantmi, ako aj zabezpečenie 
procesných záruk týkajúcich sa zaistenia, 
nebezpečných návratov a prístupu 
k spravodlivému a účinnému konaniu 
o azyle;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
pribúdajúcimi dôkazmi o odopretí vstupu 
na vonkajších hraniciach EÚ, do ktorých 
sú zapojení európski aktéri; zdôrazňuje 
potrebu transparentného a nezávislého 
mechanizmu monitorovania hraníc; 
vyzýva preto na vytvorenie 
celoeurópskeho mechanizmu, ktorý 
umožní nezávislé vyšetrovanie údajných 
porušení európskych právnych predpisov 
na hraniciach;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 48
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. vyjadruje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že vonkajšia migračná 
politika EÚ vytvorila stimuly na 
kriminalizáciu migrácie a politickej 
atmosféry, ktorá vedie k rozsiahlemu 
porušovaniu ľudských práv, ako 
napríklad v Sudáne a Líbyi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. pripomína, že vonkajší rozmer 
migrácie by sa mal zamerať na 
spoluprácu s tretími krajinami s cieľom 
podporiť rozvoj a riešiť základné príčiny 
migrácie; vyjadruje však poľutovanie nad 
tým, že vonkajšie migračné politiky EÚ sa 
zameriavajú najmä na znižovanie 
odchodov migrantov z tretích krajín a na 
zvyšovanie miery readmisií a návratov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. pripomína, že rozvojová pomoc ani 
dvojstranné či viacstranné partnerstvá 
s rozvojovými krajinami nesmú byť 
podmienené spoluprácou v oblasti 
migračných politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
dôkazmi o údajnom zapojení agentúry 
Frontex do odopretia vstupu na 
vonkajších hraniciach EÚ, ako aj 
v súvislosti s prenosom vzdušného dozoru 
agentúry Frontex na tretie krajiny 
s cieľom zaistiť osoby, ktoré sa snažia 
o útek pred mučením a neľudským 
a ponižujúcim zaobchádzaním; 
pripomína, že podľa článku 46 nariadenia 
(EÚ) 2019/1896 o európskej pohraničnej 
a pobrežnej stráži by mal výkonný riaditeľ 
úplne alebo čiastočne pozastaviť alebo 
ukončiť akúkoľvek činnosť, ak sa 
domnieva, že došlo k porušeniu 
základných práv alebo záväzkov v oblasti 
medzinárodnej ochrany, ktoré sú závažnej 
povahy alebo ktoré budú pravdepodobne 
pretrvávať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Návrh stanoviska
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Odsek 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Komisia podporovala spoluprácu s tretími 
krajinami v oblasti migrácie a azylu bez 
toho, aby zabezpečila kontrolnú právomoc 
Európskeho parlamentu; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že spolupráca 
s tretími krajinami je často zameraná na 
externalizáciu kontroly hraníc a riadenie 
migrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1e. vzhľadom na závažné porušovanie 
ľudských práv utečencov, žiadateľov 
o azyl a migrantov v Líbyi vrátane osôb 
zaistených na mori vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby urýchlene preskúmali 
všetky činnosti spolupráce s líbyjskou 
pobrežnou strážou a pozastavili ich, kým 
sa nezavedú jasné záruky dodržiavania 
ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyjadruje poľutovanie nad 2. vyjadruje poľutovanie nad 
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nedostatočnou transparentnosťou 
trustového fondu EÚ a skutočnosťou, že 
Parlament sa nezúčastňuje na jeho 
kontrole; vyzýva Komisiu, aby komplexne 
preskúmala vykonávanie trustového fondu 
EÚ, a to aj zapojením organizácií 
občianskej spoločnosti v oblasti ľudských 
práv;

nedostatočnou transparentnosťou 
trustového fondu EÚ a skutočnosťou, že 
Parlament sa nezúčastňuje na jeho 
kontrole; domnieva sa, že podávanie správ 
o projektoch, transparentnosť 
a viditeľnosť projektov vypracovaných 
v rámci trustového fondu EÚ sú dôležité 
na zabezpečenie účasti vnútroštátnych 
a regionálnych orgánov s cieľom vytvoriť 
podmienky na ich intenzívnejšie zapájanie 
a uľahčiť účasť členských štátov; vyzýva 
Komisiu, aby komplexne preskúmala 
vykonávanie trustového fondu EÚ, a to aj 
zapojením organizácií občianskej 
spoločnosti v oblasti ľudských práv;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 55
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočnou transparentnosťou 
trustového fondu EÚ a skutočnosťou, že 
Parlament sa nezúčastňuje na jeho 
kontrole; vyzýva Komisiu, aby komplexne 
preskúmala vykonávanie trustového fondu 
EÚ, a to aj zapojením organizácií 
občianskej spoločnosti v oblasti ľudských 
práv;

2. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočnou transparentnosťou 
trustového fondu EÚ pre Afriku 
a skutočnosťou, že Parlament sa 
nezúčastňuje na jeho kontrole; vyzýva 
Komisiu, aby komplexne preskúmala 
vykonávanie trustového fondu EÚ, a to aj 
zabezpečením plnej kontrolnej právomoci 
Európskeho parlamentu pri výbere 
projektov a nadviazaním dialógu 
s organizáciami občianskej spoločnosti 
pôsobiacimi na mieste a v oblasti ochrany 
ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Dietmar Köster, Pietro Bartolo
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Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočnou transparentnosťou 
trustového fondu EÚ a skutočnosťou, že 
Parlament sa nezúčastňuje na jeho 
kontrole; vyzýva Komisiu, aby komplexne 
preskúmala vykonávanie trustového fondu 
EÚ, a to aj zapojením organizácií 
občianskej spoločnosti v oblasti ľudských 
práv;

2. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočnou transparentnosťou 
trustového fondu EÚ a skutočnosťou, že 
Parlament sa nezúčastňuje na jeho 
kontrole, v porovnaní s plnou kontrolou 
členských štátov nad strategickou radou; 
vyzýva Komisiu, aby komplexne 
preskúmala vykonávanie trustového fondu 
EÚ, a to aj zapojením miestnych 
organizácií a organizácií občianskej 
spoločnosti v oblasti ľudských práv 
a zložiek jej rady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Nadine Morano

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočnou transparentnosťou 
trustového fondu EÚ a skutočnosťou, že 
Parlament sa nezúčastňuje na jeho 
kontrole; vyzýva Komisiu, aby komplexne 
preskúmala vykonávanie trustového fondu 
EÚ, a to aj zapojením organizácií 
občianskej spoločnosti v oblasti ľudských 
práv;

2. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočnou transparentnosťou 
trustového fondu EÚ a skutočnosťou, že 
Parlament sa nezúčastňuje na jeho 
kontrole; vyzýva Komisiu, aby komplexne 
preskúmala vykonávanie trustového fondu 
EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 58
Milan Uhrík

Návrh stanoviska



AM\1218358SK.docx 31/51 PE660.341v01-00

SK

Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočnou transparentnosťou 
trustového fondu EÚ a skutočnosťou, že 
Parlament sa nezúčastňuje na jeho 
kontrole; vyzýva Komisiu, aby komplexne 
preskúmala vykonávanie trustového fondu 
EÚ, a to aj zapojením organizácií 
občianskej spoločnosti v oblasti ľudských 
práv;

2. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočnou transparentnosťou 
trustového fondu EÚ a skutočnosťou, že 
Parlament sa nezúčastňuje na jeho 
kontrole; vyzýva Komisiu, aby za účasti 
Parlamentu komplexne preskúmala 
vykonávanie trustového fondu EÚ;

Or. sk

Pozmeňujúci návrh 59
Loucas Fourlas

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočnou transparentnosťou 
trustového fondu EÚ a skutočnosťou, že 
Parlament sa nezúčastňuje na jeho 
kontrole; vyzýva Komisiu, aby komplexne 
preskúmala vykonávanie trustového fondu 
EÚ, a to aj zapojením organizácií 
občianskej spoločnosti v oblasti ľudských 
práv;

2. berie na vedomie nedostatočnú 
transparentnosť trustového fondu EÚ 
a skutočnosť, že Parlament sa 
nezúčastňuje na jeho kontrole; vyzýva 
Komisiu, aby prijala opatrenia na 
zlepšenie transparentnosti pri vykonávaní 
trustového fondu EÚ a aby informovala 
Parlament vo všetkých jeho fázach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Sophia in 't 
Veld

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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2. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočnou transparentnosťou 
trustového fondu EÚ a skutočnosťou, že 
Parlament sa nezúčastňuje na jeho 
kontrole; vyzýva Komisiu, aby komplexne 
preskúmala vykonávanie trustového fondu 
EÚ, a to aj zapojením organizácií 
občianskej spoločnosti v oblasti ľudských 
práv;

2. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočnou transparentnosťou 
trustového fondu EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
komplexne preskúmala vykonávanie 
trustového fondu EÚ, a to aj aktívnym 
zapojením Európskeho parlamentu 
a organizácií občianskej spoločnosti 
v oblasti ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
neformálne dohody s tretími krajinami sa 
uzatvárajú bez riadnej parlamentnej 
kontroly a demokratického a súdneho 
dohľadu, ktoré sa vyžadujú podľa 
formálnych dohôd o readmisii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
účasť Európskeho parlamentu na 
rozhodnutiach týkajúcich sa vonkajšieho 
rozmeru migračných politík EÚ v súlade 
s článkom 218 ZFEÚ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Návrh stanoviska
Odsek 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. naliehavo vyzýva Komisiu 
a členské štáty EÚ, aby upustili od 
spolupráce v oblasti migrácie s krajinami, 
ktoré plne nedodržiavajú základné práva 
vyplývajúce z Dohovoru Organizácie 
Spojených národov z roku 1951 
o právnom postavení utečencov, ako aj 
z Európskeho dohovoru o ľudských 
právach, alebo s krajinami, ktoré tieto 
dohovory neratifikovali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Návrh stanoviska
Odsek 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2d. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že spolupráca s tretími 
krajinami v oblasti migrácie bude 
založená na posúdení situácie v oblasti 
ľudských práv na mieste a na migračných 
cestách zahrnutých do dohôd a na 
možnom vplyve týchto dohôd na 
existujúcu situáciu v oblasti ľudských 
práv; vyzýva Komisiu, aby do svojho 
hodnotenia zahrnula informácie 
zhromaždené prostredníctvom stáleho 
dialógu s organizáciami občianskej 
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spoločnosti a ďalšími aktérmi pôsobiacimi 
na mieste;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Návrh stanoviska
Odsek 2 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2e. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
spolupráca EÚ s tretími krajinami sa 
neprimerane zameriava na potrebu zvýšiť 
mieru návratov a readmisií bez 
dôkladného posúdenia dôsledkov 
porušovania ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Návrh stanoviska
Odsek 2 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2f. vyzýva Komisiu, aby presmerovala 
zameranie vonkajšieho rozmeru 
migračnej politiky EÚ a svoju spoluprácu 
s tretími krajinami budovala na základe 
komplexného prístupu v súlade 
s ľudskými právami a najmä s právom na 
azyl, so zákazom zlého zaobchádzania, 
zásadou zákazu vyhostenia alebo vrátenia, 
s právom na slobodu a so zákazom 
hromadného vyhostenia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 67
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. odsudzuje to, že EÚ a členské štáty 
čoraz častejšie využívajú neformálne 
dohody s tretími krajinami, ako sú 
vyhlásenia, deklarácie, stále operačné 
postupy a memorandá o porozumení, 
ktorých cieľom je zintenzívniť návraty 
a zabrániť ľuďom v tom, aby našli 
v Európe bezpečnosť; vyzýva na 
pozastavenie opatrení, ktoré sú 
nezlučiteľné s Chartou základných práv, 
so zmluvami EÚ a s medzinárodným 
právom; vyzýva na úplnú transparentnosť, 
pokiaľ ide o takéto opatrenia a ich 
vykonávanie.

3. so znepokojením poukazuje na to, 
že EÚ a členské štáty čoraz častejšie 
využívajú neformálne dohody s tretími 
krajinami, ako sú vyhlásenia, deklarácie, 
stále operačné postupy a memorandá 
o porozumení týkajúce sa migrácie, 
mobility, návratu a readmisie; varuje, že 
ich nezáväzný charakter neumožňuje 
rovnakú úroveň parlamentnej kontroly, 
súdneho dohľadu a zodpovednosti ako 
formálne dohody, a preto nemôžu 
zabezpečiť dodržiavanie a presadzovanie 
základných práv; vyzýva na formalizáciu 
a inštitucionalizáciu existujúcich 
a budúcich opatrení s cieľom zaručiť ich 
zlučiteľnosť s Chartou základných práv, 
so zmluvami EÚ a s medzinárodným 
právom, ale aj posilniť parlamentnú 
kontrolu, súdny dohľad a mechanizmy 
zodpovednosti; vyzýva na úplnú 
transparentnosť, pokiaľ ide o takéto 
opatrenia a ich vykonávanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Loucas Fourlas

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. odsudzuje to, že EÚ a členské štáty 
čoraz častejšie využívajú neformálne 
dohody s tretími krajinami, ako sú 
vyhlásenia, deklarácie, stále operačné 

3. zdôrazňuje, že dohody s tretími 
krajinami sa uzatvárajú v súlade s Chartou 
základných práv, so zmluvami EÚ 
a s medzinárodným právom; vyzýva na 
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postupy a memorandá o porozumení, 
ktorých cieľom je zintenzívniť návraty 
a zabrániť ľuďom v tom, aby našli 
v Európe bezpečnosť; vyzýva na 
pozastavenie opatrení, ktoré sú 
nezlučiteľné s Chartou základných práv, 
so zmluvami EÚ a s medzinárodným 
právom; vyzýva na úplnú transparentnosť, 
pokiaľ ide o takéto opatrenia a ich 
vykonávanie.

úplnú transparentnosť, pokiaľ ide o takéto 
opatrenia a ich vykonávanie; zdôrazňuje 
potrebu posilnenej a vzájomne prospešnej 
spolupráce s tretími krajinami na základe 
zásady „viac za viac“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Nadine Morano

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. odsudzuje to, že EÚ a členské štáty 
čoraz častejšie využívajú neformálne 
dohody s tretími krajinami, ako sú 
vyhlásenia, deklarácie, stále operačné 
postupy a memorandá o porozumení, 
ktorých cieľom je zintenzívniť návraty a 
zabrániť ľuďom v tom, aby našli v 
Európe bezpečnosť; vyzýva na 
pozastavenie opatrení, ktoré sú 
nezlučiteľné s Chartou základných práv, 
so zmluvami EÚ a s medzinárodným 
právom; vyzýva na úplnú 
transparentnosť, pokiaľ ide o takéto 
opatrenia a ich vykonávanie.

3. nabáda EÚ, aby podnikla všetko, 
čo je v jej silách, na boj proti zneužívaniu 
migračnej a azylovej politiky, aby pritom 
využila všetky dostupné prostriedky na 
posilnenie zodpovednosti tretích krajín 
pôvodu a tranzitu a na dosiahnutie 
hmatateľných výsledkov z ich strany 
vrátane prijímania migrantov 
zachránených na mori;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 70
Dietmar Köster, Pietro Bartolo

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. odsudzuje to, že EÚ a členské štáty 
čoraz častejšie využívajú neformálne 
dohody s tretími krajinami, ako sú 
vyhlásenia, deklarácie, stále operačné 
postupy a memorandá o porozumení, 
ktorých cieľom je zintenzívniť návraty 
a zabrániť ľuďom v tom, aby našli 
v Európe bezpečnosť; vyzýva na 
pozastavenie opatrení, ktoré sú 
nezlučiteľné s Chartou základných práv, so 
zmluvami EÚ a s medzinárodným právom; 
vyzýva na úplnú transparentnosť, pokiaľ 
ide o takéto opatrenia a ich vykonávanie.

3. odsudzuje to, že EÚ a členské štáty 
čoraz častejšie využívajú neformálne 
dohody s tretími krajinami, ako sú 
vyhlásenia, deklarácie, stále operačné 
postupy a memorandá o porozumení, 
ktorých cieľom je zintenzívniť návraty, 
zabrániť ľuďom v tom, aby našli v Európe 
bezpečnosť, a podporovať ich 
v obchádzaní existujúceho právneho 
rámca; vyzýva na pozastavenie opatrení, 
ktoré sú nezlučiteľné s Chartou základných 
práv, s acquis EÚ a s medzinárodným 
právom; vyzýva na úplnú transparentnosť, 
pokiaľ ide o takéto opatrenia a ich 
vykonávanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Milan Uhrík

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. odsudzuje to, že EÚ a členské štáty 
čoraz častejšie využívajú neformálne 
dohody s tretími krajinami, ako sú 
vyhlásenia, deklarácie, stále operačné 
postupy a memorandá o porozumení, 
ktorých cieľom je zintenzívniť návraty a 
zabrániť ľuďom v tom, aby našli v 
Európe bezpečnosť; vyzýva na 
pozastavenie opatrení, ktoré sú 
nezlučiteľné s Chartou základných práv, 
so zmluvami EÚ a s medzinárodným 
právom; vyzýva na úplnú transparentnosť, 
pokiaľ ide o takéto opatrenia a ich 
vykonávanie.

3. berie na vedomie, že EÚ a členské 
štáty využívajú neformálne dohody s 
tretími krajinami, ako sú vyhlásenia, 
deklarácie, stále operačné postupy a 
memorandá o porozumení, ktorých cieľom 
je zintenzívniť návraty; poznamenáva, že 
všetky opatrenia musia byť v súlade s 
Chartou základných práv, so zmluvami EÚ 
a s medzinárodným právom; vyzýva na 
úplnú transparentnosť, pokiaľ ide o takéto 
opatrenia a ich vykonávanie.

Or. sk



PE660.341v01-00 38/51 AM\1218358SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 72
Dragoş Tudorache

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. odsudzuje to, že EÚ a členské štáty 
čoraz častejšie využívajú neformálne 
dohody s tretími krajinami, ako sú 
vyhlásenia, deklarácie, stále operačné 
postupy a memorandá o porozumení, 
ktorých cieľom je zintenzívniť návraty 
a zabrániť ľuďom v tom, aby našli 
v Európe bezpečnosť; vyzýva na 
pozastavenie opatrení, ktoré sú 
nezlučiteľné s Chartou základných práv, 
so zmluvami EÚ a s medzinárodným 
právom; vyzýva na úplnú transparentnosť, 
pokiaľ ide o takéto opatrenia a ich 
vykonávanie.

3. konštatuje, že EÚ a členské štáty 
čoraz častejšie využívajú neformálne 
dohody s tretími krajinami, ako sú 
vyhlásenia, deklarácie, stále operačné 
postupy a memorandá o porozumení; 
vyzýva na začlenenie vynútiteľnej 
a povinnej doložky o ľudských právach 
a osobitných záruk do týchto dohôd, aby 
boli zlučiteľné s Chartou základných práv, 
so zmluvami EÚ a s medzinárodným 
právom; vyzýva na úplnú transparentnosť, 
pokiaľ ide o takéto opatrenia a ich 
vykonávanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. konštatuje, že posilnené kontroly 
hraníc a reštriktívne vízové politiky, ktoré 
vyplývajú z dohôd alebo neformálnych 
dohôd s krajinami tranzitu, môžu viesť 
k väčším ťažkostiam pri vstupe migrantov 
do krajiny, a to aj napriek potrebe 
zabezpečiť ich ochranu; zdôrazňuje, že 
táto situácia nielenže oslabuje právo 
opustiť krajinu, ale aj právo na azyl 
zakotvené v medzinárodnom práve 
v oblasti ľudských práv; zároveň berie na 
vedomie reťazový účinok dohôd 
o kontrole hraníc a readmisii, ktoré 
ovplyvňujú príležitosti mobility migrantov 
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v ich regióne, ako aj riziko odopretia 
vstupu a núteného návratu do 
nebezpečných krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Dietmar Köster, Pietro Bartolo

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že spolupráca s tretími krajinami v oblasti 
migračnej politiky, a to aj v zmysle 
pokynov nového paktu EÚ o azyle 
a migrácii, bude založená na potrebách 
a legitímnych očakávaniach utečencov, 
migrantov a komunít v krajinách pôvodu, 
tranzitu a cieľových krajinách a bude 
podporovať plné dodržiavanie 
medzinárodného práva a práva EÚ; 
prispieva k boju proti xenofóbii, rasizmu 
a diskriminácii, k lepším životným 
podmienkam a zaručenému prístupu 
k právam utečencov, migrantov a osôb bez 
štátnej príslušnosti na celom svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. poukazuje najmä na vyhlásenie 
EÚ a Turecka, podľa ktorého došlo 
k porušeniu ľudských práv, ktoré je 
nezlučiteľné s Chartou základných práv 
EÚ; vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
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preskúmala vyhlásenie EÚ a Turecka 
s cieľom zabezpečiť jeho prísne 
dodržiavanie noriem v oblasti ľudských 
práv a práva Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Dragoş Tudorache

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva na intenzívnejšiu 
spoluprácu a koordináciu medzi 
členskými štátmi s cieľom účinnejšie 
bojovať proti sieťam obchodovania 
s ľuďmi, zabrániť prevádzačstvu 
migrantov a posilniť ochranu obetí týchto 
trestných činov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Maria Walsh

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že dohody o readmisii 
s tretími krajinami musia obsahovať 
prísne podmienky v oblasti ľudských práv, 
najmä pokiaľ ide o návrat štátnych 
príslušníkov tretích krajín do krajín, cez 
ktoré prechádzali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
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Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva EÚ, aby zapojila postihnuté 
komunity, zástupcov občianskej 
spoločnosti a organizácie migrantov do 
navrhovania, vykonávania a hodnotenia 
projektov vykonávaných v tretích 
krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Nadine Morano

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. nabáda EÚ, aby uzavrela 
readmisné dohody s tretími krajinami 
pôvodu a tranzitu a vytvorila zoznam 
bezpečných krajín a regiónov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 80
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že partnerstvá v oblasti 
mobility a spoločné programy v oblasti 
migrácie a mobility môžu byť účinnými 
nástrojmi na posilnenie spolupráce 
s tretími krajinami v oblasti migrácie; so 
znepokojením konštatuje, že deväť 
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partnerstiev v oblasti mobility a tri 
spoločné programy v oblasti migrácie 
a mobility, ktoré boli doteraz uskutočnené, 
sa zameriavajú skôr na predchádzanie 
neregulárnej migrácii a posilnenie 
riadenia hraníc ako na podporu spôsobov 
legálnej migrácie, prenosnosti práv alebo 
uznávania zručností a kvalifikácií; 
s cieľom dodržiavať práva potenciálnych 
a súčasných migrantov na mobilitu preto 
vyzýva na zvýšenie ambícií v rámci 
partnerstiev v oblasti mobility 
a spoločných programov v oblasti 
migrácie a mobility a na zavedenie nových 
spôsobov legálnej migrácie pre partnerské 
krajiny, čím by sa tieto krajiny zmenili na 
cenné nástroje v rámci už existujúcej 
dvojstrannej a mnohostrannej spolupráce 
v oblasti legálnej migrácie a mobility; 
pripomína najmä, že liberalizácia 
vízového režimu je kľúčovým nástrojom 
na vytvorenie skutočného partnerstva 
s tretími krajinami vedúceho k spolupráci 
v oblasti migrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, Olivier 
Chastel

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. vyzýva EÚ, aby zintenzívnila svoj 
boj proti sieťam nezákonných 
prevádzačov na migračných trasách; 
zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
medzinárodných organizácií, ako sú 
UNHCR, UNICEF a Medzinárodná 
organizácia pre migráciu, pri zlepšovaní 
ochrany ľudských práv v blízkosti 
domovov, ktoré ľudia opúšťajú, a vyzýva 
EÚ, aby zvýšila svoju podporu pre tieto 
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organizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Nadine Morano

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Úniu, aby vypracovala a 
priebežne aktualizovala zoznam tretích 
krajín pôvodu a tranzitu, ktoré v otázkach 
migrácie nedostatočne spolupracujú; 
vyzýva Úniu, aby použila rôzne 
prostriedky, napríklad v oblasti víz alebo 
pomoci, aby zabezpečila väčšiu 
spoluprácu týchto štátov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 83
Dietmar Köster, Pietro Bartolo

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
konzultácie s diasporálnymi 
organizáciami a organizáciami pod 
vedením utečencov a migrantov, najmä 
organizáciami riadenými ženami, ako aj 
so širšou občianskou spoločnosťou, a ich 
začleňovanie do navrhovania migračných 
politík v rámci projektov financovaných 
EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 84
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. vyzýva na otvorenie bezpečných 
a legálnych ciest pre migrantov 
a utečencov do Európskej únie vrátane 
výrazného zvýšenia prínosu členských 
štátov EÚ k celosvetovým potrebám 
v oblasti presídľovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. so znepokojením poukazuje na 
nedostatok prevádzkových mechanizmov, 
mechanizmov podávania správ, 
monitorovania a zodpovednosti, ktoré sú 
v každom prípade k dispozícii na 
sledovanie a reakciu na potenciálne 
porušenia a nedostatok účinných súdnych 
prostriedkov nápravy pre osoby, ktorých 
práva sú údajne porušované v dôsledku 
spolupráce EÚ s tretími krajinami, najmä 
v prípadoch neformálnych dohôd 
a finančnej spolupráce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. vyzýva zahraničnú a rozvojovú 
politiku EÚ, aby dosiahla súlad 
s vonkajšou migračnou politikou; 
rozvojová aj zahraničná politika by mali 
prispievať k boju proti základným 
príčinám núteného vysídľovania 
prispievaním k odstraňovaniu chudoby 
a vytváraním hospodárskych príležitostí 
v krajinách pôvodu a proti neželanej 
migrácii podporou demokratických 
aktérov a procesov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Sira Rego

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. zdôrazňuje, že vonkajšia migračná 
politika EÚ by nemala podporovať 
zaistenia na mori, ktoré by viedli 
k návratu týchto ľudí do nebezpečného 
prístavu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3d. vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
nezávislý, transparentný a účinný 
mechanizmus monitorovania, ktorý by 
zahŕňal podávanie pravidelných správ 
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o vykonávaní formálnych, neformálnych 
a finančných dohôd, ktoré môžu 
potenciálne ovplyvňovať práva migrantov 
a utečencov v tretích krajinách, ako sú 
partnerstvá v oblasti migrácie, dohody 
o readmisii, medzinárodná spolupráca 
v oblasti riadenia a správy migrácie, a aby 
sa priamo zamerala na riešenie výziev 
spojených s migráciou a núteným 
vysídľovaním; zdôrazňuje, že takýto 
mechanizmus monitorovania musí byť 
transparentný, umožňovať účasť 
občianskej spoločnosti a pracovníkov 
v teréne a musí byť verejne dostupný; trvá 
na tom, že je potrebné zabezpečiť, aby 
občianska spoločnosť a ďalšie 
zainteresované strany mohli prispievať 
k činnostiam mechanizmu monitorovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Odsek 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3d. víta nezávislý mechanizmus 
monitorovania hraníc, ktorý navrhla 
Európska komisia v rámci nového paktu 
o migrácii a azyle; očakáva, že tento 
mechanizmus pomôže riešiť a ukončiť 
porušovanie základných a ľudských práv, 
ku ktorým opakovane dochádza na 
vonkajších hraniciach EÚ; trvá na tom, že 
je potrebné zabezpečiť nezávislosť 
a účinnosť tohto nástroja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Sira Rego
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Návrh stanoviska
Odsek 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3d. vyzýva EÚ, aby v rámci svojej 
spolupráce s tretími krajinami 
zabezpečila, že humanitárne organizácie 
budú mať plnohodnotný prístup ku 
všetkým migrantom v núdzi vrátane osôb 
vo väzbe a na hraničných priechodoch, 
s cieľom poskytnúť im humanitárnu 
a lekársku pomoc vrátane služieb v oblasti 
sledovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 3 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3e. konštatuje, že doteraz bolo 
uzavretých 18 oficiálnych dohôd 
o readmisii a že väčšina z nich zahŕňa 
readmisiu štátnych príslušníkov tretích 
krajín do krajiny tranzitu; zdôrazňuje, že 
návraty do krajín tranzitu predstavujú 
riziko, že sa migranti dostanú do situácie 
„právneho vákua“, v ktorej môžu byť 
ohrozené ich ľudské práva z dôvodu 
znepokojivej situácie v oblasti ľudských 
práv v mnohých krajinách tranzitu na 
migračných trasách do Európskej únie, 
a riziko, že krajiny tranzitu znížia normy 
týkajúce sa ochrany s cieľom 
minimalizovať počet návratov štátnych 
príslušníkov tretích krajín na ich územie; 
vzhľadom na potenciálny závažný vplyv 
na ľudské práva dotknutých štátnych 
príslušníkov tretích krajín podporuje 
odporúčanie vychádzajúce z hodnotenia 
dohôd EÚ o readmisii (EURA), ktoré 
uskutočnila Komisia v roku 2011, podľa 
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ktorého by sa EÚ mala v zásade vždy 
najskôr usilovať o readmisiu osoby do 
krajiny pôvodu a svoju stratégiu pre 
readmisiu zamerať na významné krajiny 
pôvodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Odsek 3 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3e. vyzýva EÚ a členské štáty, aby 
rozvíjali a zlepšovali bezpečné a legálne 
spôsoby vstupu migrantov a utečencov do 
EÚ s cieľom zabrániť ich vydávaniu sa 
na nebezpečné trasy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 3 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3f. so znepokojením berie na vedomie 
nedostatok osobitných opatrení 
zameraných na uplatňovanie ľudských 
práv v rámci dohôd o readmisii vrátane 
zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia 
alebo opatrení zameraných na zabránenie 
nepriamemu alebo reťazovému 
vyhosteniu alebo vráteniu z jednej tretej 
krajiny do inej tretej krajiny po readmisii 
a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
hodnotenie dohôd o readmisii bude 
obsahovať osobitné ustanovenia 
zamerané na uplatňovanie ľudských práv 
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v rámci konaní o návrate, ako aj doložku 
o pozastavení, ktorá umožní jednostranné 
prerušenie dohody v prípade, že by mohla 
viesť k sústavnému porušovaniu 
ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 3 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3g. zdôrazňuje významnejšiu úlohu 
Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž v praktickej a operačnej 
spolupráci s tretími krajinami, a to aj 
prostredníctvom spolupráce v oblasti 
návratu a readmisie, poskytovania 
odbornej prípravy, operačnej a technickej 
pomoci orgánom tretích krajín na účely 
riadenia a kontroly hraníc, vykonávania 
operácií alebo spoločných operácií na 
vonkajších hraniciach EÚ alebo na 
územiach tretích krajín a nasadzovania 
styčných dôstojníkov a operačných 
pracovníkov v tretích krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 3 h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3h. pripomína, že na vyslanie tímov 
riadenia hraníc Európskej agentúry pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž do tretej 
krajiny, kde budú členovia týchto tímov 
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uplatňovať výkonné právomoci, sú 
potrebné dohody o štatúte ad hoc, ktoré 
má schváliť Európsky parlament; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že dve 
dohody o štatúte, ktoré boli doteraz 
uzatvorené, nezahŕňajú osobitné 
opatrenia zamerané na uplatňovanie 
ľudských práv v rámci riadenia hraníc 
ani neregulujú jasnú zodpovednosť za 
potenciálne porušovanie ľudských práv; 
žiada, aby každá budúca dohoda o štatúte 
obsahovala takéto opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Damien Carême

Návrh stanoviska
Odsek 3 i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3i. zdôrazňuje, že v nariadení 
2019/1896 sa vyžaduje, aby Európska 
agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž 
zabezpečila včasné, konzistentné, 
transparentné, úplné a presné podávanie 
správ Európskemu parlamentu o svojich 
činnostiach týkajúcich sa spolupráce 
s tretími krajinami, a najmä o činnostiach 
súvisiacich s technickou a operačnou 
pomocou v oblasti riadenia hraníc 
a návratu v tretích krajinách, nasadzovaní 
styčných dôstojníkov a poskytovaní 
podrobných informácií o dodržiavaní 
základných práv; vyzýva Európsku 
agentúru pre pohraničnú a pobrežnú 
stráž, aby pravidelne informovala výbory 
DROI, AFET a LIBE o všetkých 
činnostiach zahŕňajúcich spoluprácu 
s orgánmi tretích krajín, a najmä 
o uplatňovaní ľudských práv v rámci 
týchto činností;
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Návrh stanoviska
Odsek 3 j (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3j. vyzýva na rozšírenie mandátu 
Agentúry pre základné práva, aby mohla 
vykonávať poradnú úlohu v rámci 
vonkajšieho rozmeru azylových 
a migračných politík EÚ a na jej 
zapojenie do monitorovania činností.
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