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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Námorné pirátstvo 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie H 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

H. keďže pokračujúca politická nestabilita 
v Somálsku je jednou z príčin problému 
pirátstva a prispieva k zväčšovaniu tohto 
problému, pričom niektorí Somálčania 
pirátstvo naďalej považujú za výnosný a 
realizovateľný zdroj príjmov; 

H. keďže pokračujúca politická nestabilita 
v Somálsku je jednou z príčin problému 
pirátstva a prispieva k zväčšovaniu tohto 
problému; 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Námorné pirátstvo 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie Ia (nové) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  Ia. keďže bezpečnosť a ozbrojená situácia 
v Somálsku je naďalej neistá 
a nepredvídateľná; keďže misia Africkej 
únie AMISOM dokázala potlačiť 
islamistickú domobranu Al Šabáb a iba 
nedávno rozmiestnila 100 vojakov 
v Baidoe; keďže Keňa nedávno vojensky 
zasiahla na juhu stredného Somálska, ale 
nedokázala rozhodne poraziť Al Šabáb; 
keďže etiópske sily národnej obrany vo 
februári zasiahli v regióne Hiiraan 
a v regióne Baay; keďže organizácia 
Human Rights Watch zverejnila prípady 
porušovania ľudských práv, mučenia, 
svojvoľného zatýkania, hromadných 
popráv a nezákonných odvetných krokov, 
ktoré spáchali etiópske sily a príslušníci 
milícií verní dočasnej federálnej vláde; 
keďže monitorovacia skupina OSN, ktorá 
sa zameriava na dodržiavanie sankcií, 
obvinila Eritreu z poskytovania zbraní, 
výcviku a finančnej podpory domobrane 
Al Šabáb, čiže z porušovania embarga 
OSN na dodávky zbraní; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Námorné pirátstvo 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie K 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

K. keďže problém pirátstva má tiež 
negatívny vplyv na celý región, kde sa 
rybolov stal nebezpečnou činnosťou, a to 
nielen v prípade plavidiel EÚ, ktoré lovia 
napríklad v seychelských vodách na 
základe Dohody o partnerstve v oblasti 
rybolovu medzi EÚ a Seychelskou 
republikou, ale aj v prípade miestnych 
rybárov, ktorým poskytujeme odvetvovú 
pomoc, a tým preberáme sociálnu 
zodpovednosť; keďže miestni rybári 
nemajú rovnaké prostriedky, finančné ani 
ľudské kapacity, aby sa chránili pred 
pirátstvom; 

K. keďže problém pirátstva má negatívny 
vplyv aj na celý región, kde sa rybolov 
upravuje mnohými bilaterálnymi 
a multilaterálnymi dohodami a stal sa 
nebezpečnou činnosťou, a to nielen v 
prípade plavidiel EÚ, ktoré lovia napríklad 
v seychelských vodách na základe Dohody 
o partnerstve v oblasti rybolovu medzi EÚ 
a Seychelskou republikou, ale aj v prípade 
miestnych rybárov, ktorým EÚ poskytuje 
odvetvovú pomoc, a tým preberá sociálnu 
zodpovednosť; keďže miestni rybári 
nemajú rovnaké prostriedky, finančné ani 
ľudské kapacity, aby sa chránili pred 
pirátstvom; keďže rybárske lode mnohých 
krajín od roku 1990 zneužívali chaos 
v Somálsku a lovili ryby v somálskej zóne 
200 námorných míľ, čím ohrozovali 
živobytie somálskych rybárov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Námorné pirátstvo 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie La (nové) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  La. keďže Africký roh, najmä Somálsko, 
bol postihnutý krutým hladomorom 
spôsobeným suchom, čo vyústilo do vážnej 
humanitárnej krízy postihujúcej viac ako 
12 miliónov ľudí v regióne a vyše 7,5 
milióna v Somálsku; keďže hladomor 
spôsobil smrť mnohých ľudí, najmä detí, 
ale bol aj príčinou rozsiahleho prúdu 
utečencov do susediacej Kene a Etiópie; 
keďže Európska komisia zvýšila finančné 
prostriedky na humanitárnu pomoc 
z 9 miliónov EUR v roku 2008 na 
46 miliónov EUR v roku 2009, ale tieto 
prostriedky zasa znížila na 35 miliónov 
EUR v roku 2010 a 30 miliónov EUR 
v roku 2011; keďže Komisia prehodnotila 
rozdelenie finančných prostriedkov na 
humanitárnu pomoc do výšky 77 miliónov 
EUR až po zničujúcom suchu v lete roku 
2011; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Námorné pirátstvo 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie N 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

N. keďže aj keď úsilie EÚ zamerané na boj 
proti pirátstvu viedlo k ochrane dodávok 
Svetového potravinového programu 
a misie Africkej únie v Somálsku 
(AMISOM), vyžaduje si trvalý záväzok 
s cieľom zabezpečiť dostatočnú úroveň 
síl, pričom hrozí, že toto úsilie bude 
v budúcnosti oslabené pre nedostatok 
námorných síl;   

N. keďže aj keď úsilie EÚ zamerané na boj 
proti pirátstvu viedlo k ochrane dodávok 
Svetového potravinového programu 
a misie Africkej únie v Somálsku 
(AMISOM); 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Námorné pirátstvo 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. znovu opakuje, že je vážne znepokojený 
vzrastajúcou hrozbou, ktoré predstavuje 
pirátstvo a ozbrojené lupičstvo na mori 
voči medzinárodným plavidlám 
dovážajúcim pomoc do Somálska a 
rybárskym, obchodným a osobným lodiam 
EÚ v Indickom oceáne v blízkosti 
afrického pobrežia, najmä pri pobreží 
Somálska a Afrického rohu; 

1. je vážne znepokojený ďalšou 
militarizáciou prístupu EÚ k pirátstvu, 
ktorú charakterizujú tri vojenské operácie 
spoločnej bezpečnostnej a obrannej 
politiky (SBOP) a nedostatočné 
diplomatické, politické 
a sprostredkovateľské úsilie, ktoré mohlo 
vydláždiť cestu k prímeriu, 
sprostredkovateľskému úsiliu, mierovým 
rokovaniam, zmiereniu, demobilizácii 
a k úsiliu o strednodobú a dlhodobú 
národnú obnovu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Námorné pirátstvo 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 1a (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  1a. berie na vedomie prítomnosť lodí 
zapojených do operácie EU NAVFOR 
ATALANTA pri somálskom pobreží; 
poukazuje na to, že operácia EU 
NAVFOR ATALANTA a ďalšie námorné 
operácie, ako je operácia NATO Ocean 
Shield, môžu úspešne zastaviť a ovládnuť 
pirátstvo vtedy, keď piráti, ktorých zajmú 
medzinárodné sily, dostanú spravodlivý 
súdny proces a keď sa na súši začnú 
riešiť sociálne a ekonomické korene 
celého problému; s obavou berie na 
vedomie zvýšené násilie pirátov voči 
bezbranným civilným obyvateľom; 
zamieta rozhodnutie Rady z 23. marca, 
ktoré umožňuje v rámci operácie 
EU NAVFOR ATALANTA zničiť 
logistiku pirátov na súši, čo by prispelo k 
ďalšej vojenskej eskalácii a mohlo 
spôsobiť neprijateľné civilné škody; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Námorné pirátstvo 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. víta rozhodnutie Rady z 23. marca 2012 
o predĺžení mandátu operácie EU 
NAVFOR ATALANTA do decembra 2014 
a o rozšírení operačného priestoru 
vojenských síl, 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Námorné pirátstvo 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

5. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, 
že počet plavidiel, ktoré členské štáty 
dodali na operáciu EU NAVFOR 
ATALANTA, klesol (z 35 na 10) iba na 2 
– 3 začiatkom roka 2012, a preto vyzýva 
členské štáty, aby poskytli viac námorných 
lodí, ktoré by umožnili, aby bola operácia 
ATALANTA úspešná;  

5. berie na vedomie skutočnosť, že počet 
plavidiel, ktoré členské štáty dodali na 
operáciu EU NAVFOR ATALANTA, 
klesol z ôsmich iba na 2 – 3 začiatkom roka 
2012; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Námorné pirátstvo 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

6. vyzýva na čoraz lepšiu koordináciu EÚ, 
NATO, troch hlavných námorných misií 
v regióne zameraných proti pirátstvu (EU 
NAVFOR, CTF150/151 a TF508 v rámci 
operácie NATO pod názvom Ocean 
Shield) a rôznych medzinárodných 
námorných síl v rámci mechanizmu 
SHADE s cieľom zamedziť zbytočnému 
zdvojeniu, keďže obidve organizácie, EÚ i 
NATO, pôsobia na základe svojej 
príslušnej rozhodovacej nezávislosti v 
rovnakej oblasti, majú rovnaké záujmy a 
do značnej miery zahŕňajú rovnaké 
európske štáty; 

6. berie na vedomie koordináciu EÚ, 
NATO, troch hlavných námorných misií 
v regióne zameraných proti pirátstvu (EU 
NAVFOR, CTF150/151 a TF508 v rámci 
operácie NATO pod názvom Ocean 
Shield) a rôznych medzinárodných 
námorných síl; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Námorné pirátstvo 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

10. zdôrazňuje, že ďalšia beztrestnosť 
pirátstva znižuje odstrašujúci účinok; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že 
napriek dohodám EÚ s tretími krajinami 
(Keňou, Seychelami, Mauríciom) 
o vydávaní osôb, ako aj dvojstranným 
dohodám o repatriácii osôb odsúdených za 
pirátstvo medzi Seychelami a Puntlandom 
a Somalilandom a rôznym medzinárodným 
právnym rámcom mnohí piráti a iní 
zločinci nie sú stále zatknutí, alebo ak aj 
boli zatknutí, často boli prepustení pre 
nedostatok presvedčivých právnych 
dôkazov alebo nedostatok politickej vôle 
na ich stíhanie; zároveň poznamenáva, že 
niektoré členské štáty EÚ nedisponujú 
v oblasti trestného práva dostatočnými 
zárukami proti pirátstvu na otvorenom 
mori; 

10. zdôrazňuje, že ďalšia beztrestnosť 
pirátstva znižuje odstrašujúci účinok; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že 
napriek dohodám EÚ s tretími krajinami 
(Keňou, Seychelami, Mauríciom) 
o vydávaní osôb, ako aj dvojstranným 
dohodám o repatriácii osôb odsúdených za 
pirátstvo medzi Seychelami a somálskymi 
regiónmi Puntland a Somaliland a rôznym 
medzinárodným právnym rámcom mnohí 
piráti a iní zločinci nie sú stále zatknutí, 
alebo ak aj boli zatknutí, boli často 
prepustení pre nedostatok presvedčivých 
právnych dôkazov alebo nedostatok 
politickej vôle na ich stíhanie; zároveň 
poznamenáva, že niektoré členské štáty EÚ 
nedisponujú v oblasti trestného práva 
dostatočnými zárukami proti pirátstvu na 
otvorenom mori; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Námorné pirátstvo 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

20. rozhodne podporuje džibutský mierový 
a zmierovací proces; požaduje komplexný 
prístup k situácii v Somálsku, pričom by sa 
spojili otázky bezpečnosti a rozvoja, 
zásady právneho štátu a dodržiavanie 
ľudských práv a medzinárodného 
humanitárneho práva; 

20. rozhodne podporuje džibutský mierový 
a zmierovací proces; požaduje komplexný 
prístup k situácii v Somálsku, pričom by sa 
spojili otázky bezpečnosti a rozvoja, 
zásady právneho štátu a dodržiavanie 
ľudských práv a medzinárodného 
humanitárneho práva; vyzýva vysokú 
predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie 
a OZEÚ, aby kriticky prehodnotili 
džibutský mierový proces a zvážili 
nasadenie tímu sprostredkovateľov, 
ktorého členovia požívajú dôveru širokej 
škály somálskych zainteresovaných strán 
vrátane ženských združení a ktorým sa 
podarí dostať za rokovací stôl čo najviac 
somálskych aktérov; vyzýva vysokú 
predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie  
aby začala proces pre predstaviteľov 
somálskej občianskej spoločnosti v krajine 
aj mimo nej, aby sa tým umožnila 
pravidelná a trvalá diskusia o možnom 
riešení politických problémov v tejto 
krajine; vyzýva vysokú 
predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, 
aby zlúčila tieto dva procesy, pričom ako 
príklad môže slúžiť úspešný mierový 
proces v Sudáne v rokoch 2000 až 2005; 
vyzýva OZEÚ, aby sa stretol 
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s predstaviteľmi domobrany Al Šabáb 
s cieľom zistiť, do akej miery sú Al Šabáb 
alebo jej frakcie ochotné nájsť mierové 
riešenie; 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  13 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Námorné pirátstvo 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 21a (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  21a. je hlboko znepokojený nad 
pokračujúcimi vojenskými operáciami 
a vážnym porušovaním ľudských práv 
a stálym utrpením civilného obyvateľstva 
pre pokračujúce boje na juhu stredného 
Somálska; odsudzuje vojnové zločiny 
spáchané rozličnými ozbrojenými 
skupinami od domobrany Al Šabáb po 
ozbrojené milície verné dočasnej 
federálnej vláde; odsudzuje jednostranné 
vojenské zásahy susediacej Kene a Etiópie 
v rokoch 2011 a 2012, ktoré len posilnili 
boje, utrpenie, chaos a anarchiu bez toho, 
aby sa dosiahlo rozhodujúce víťazstvo 
nad domobranou Al Šabáb; naliehavo 
vyzýva vysokú 
predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, 
aby otvorene vyslovila kritiku na adresu 
Kene a Etiópie za ich vojenské zásahy; 
naliehavo vyzýva Keňu, Etiópiu a ďalšie 
susediace krajiny vrátane Eritrey, aby 
prestali akýmkoľvek spôsobom zasahovať 
v Somálsku; poukazuje na to, že Africká 
únia nasadila v Somálsku vojenskú misiu 
AMISOM, ktorá dostala mandát od 
Bezpečnostnej rady OSN a ktorá zúfalo 
hľadá ďalšie krajiny, ktoré by prispeli 
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vojenskými jednotkami; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  14 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Námorné pirátstvo 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 29 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

29. zdôrazňuje, že využívanie súkromných 
ozbrojených hliadok je opatrením, ktoré 
nemôže nahradiť potrebné komplexné 
riešenie hrozby pirátstva vyznačujúcej sa 
množstvom aspektov; zohľadňuje 
skutočnosť, že niektoré členské štáty 
zaviedli náležité právne predpisy; v tejto 
súvislosti vyzýva členské štáty, aby vždy, 
keď je to možné, vykonávali na palube 
potrebné bezpečnostné opatrenia, a 
Komisiu a Radu, aby vyvíjali úsilie 
smerujúce k vyvinutiu prístupu EÚ 
zameranému na využívanie 
kvalifikovaného ozbrojeného personálu na 
palube s cieľom zabezpečiť riadne 
vykonávanie usmernení IMO v tejto 
oblasti; 

29. zdôrazňuje, že využívanie súkromných 
ozbrojených hliadok je opatrením, ktoré 
nemôže nahradiť potrebné komplexné 
riešenie hrozby pirátstva vyznačujúcej sa 
množstvom aspektov; zohľadňuje 
skutočnosť, že niektoré členské štáty 
zaviedli náležité právne predpisy; v tejto 
súvislosti vyzýva členské štáty, aby vždy, 
keď je to možné, vykonávali na palube 
potrebné bezpečnostné opatrenia, a 
Komisiu a Radu, aby vyvíjali úsilie 
smerujúce k vyvinutiu prístupu EÚ 
zameranému na využívanie 
kvalifikovaného ozbrojeného personálu na 
palube s cieľom zabezpečiť riadne 
vykonávanie usmernení IMO v tejto 
oblasti; súčasne vyjadruje znepokojenie 
nad posilňujúcou sa úlohou súkromných 
bezpečnostných firiem nasadzovaných na 
palubách obchodných plavidiel a plavidiel 
dodávajúcich humanitárnu pomoc do 
Somálska, čo prispeje k vytvoreniu 
bezpečnostného trhu v námornej oblasti, v 
dôsledku čoho by sa mohla rozkrútiť 
špirála násilia a smrtonosných taktík na 
oboch stranách – pirátov a ozbrojeného 
personálu bezpečnostných služieb, 
a navyše vyprovokovať šírenie malých 
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a ľahkých zbraní v regióne; 

Or. en 

 
 


