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Predlog spremembe  1 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pomorsko piratstvo 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava H 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

H. ker je stalna politična nestabilnost v 

Somaliji eden od razlogov za piratstvo in ta 

problem še zaostruje ter ker nekateri 
Somalci v piratstvu vidijo donosen in 
mogoč vir dohodka; 

H. ker je stalna politična nestabilnost v 

Somaliji eden od razlogov za piratstvo in ta 

problem še zaostruje; 

Or. en 
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Predlog spremembe  2 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pomorsko piratstvo 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava I a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 Ia. ker so varnostne in vojaške razmere v 
Somaliji še vedno nevarne in 
nepredvidljive; ker je misija Afriške unije 
AMISOM uspela odriniti islamsko milico 
Al Šababa in je šele pred kratkim napotila 
100 vojakov v Baidoi; ker je Kenija pred 
kratkim vojaško posredovala v južni in 
osredji Somaliji, a ni mogla odločno 
poraziti Al Šababa; ker so sile etiopske 
državne obrambe februarja 2012 
posredovale v regijah Hiran in Bay; ker je 
Human Rights Watch objavil poročila o 
zlorabah človekovih pravic, mučenju, 
samovoljnih pridržanjih, usmrtitvah po 
hitrem postopku in nezakonitih 
povračilnih napadih na civiliste, ki so jih 
izvedle etiopske sile ter milice, privržene 
prehodni zvezni vladi Somalije; ker je 
skupina ZN za nadzor nad sankcijami 
obtožila sosednjo Eritrejo, da dobavlja 
orožje, usposabljanje in finančno pomoč 
Al Šababu ter s tem krši embargo ZN na 
orožje; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pomorsko piratstvo 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava K 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

K. ker je piratstvo problem, ki negativno 

vpliva na celotno regijo, v kateri ribolovne 

dejavnosti urejajo številni dvostranski in 

večstranski sporazumi, ribolov pa je postal 

nevarno početje, pa ne zgolj za plovila EU, 

ki na primer lovijo v sejšelskih vodah na 

podlagi sporazuma o partnerstvu v 

ribiškem sektorju med EU in Republiko 

Sejšeli, temveč tudi za lokalne ribiče, 

katerim EU nudi sektorsko podporo in s 

tem prevzema družbeno odgovornost; ker 

lokalni ribiči nimajo enakih sredstev, niti 

finančnih niti v smislu človeških virov, da 

bi se zaščitili pred piratstvom; 

K. ker je piratstvo problem, ki negativno 

vpliva na celotno regijo, v kateri ribolovne 

dejavnosti urejajo številni dvostranski in 

večstranski sporazumi, ribolov pa je postal 

nevarno početje, pa ne zgolj za plovila EU, 

ki na primer lovijo v sejšelskih vodah na 

podlagi sporazuma o partnerstvu v 

ribiškem sektorju med EU in Republiko 

Sejšeli, temveč tudi za lokalne ribiče, 

katerim EU nudi sektorsko podporo in s 

tem prevzema družbeno odgovornost; ker 

lokalni ribiči nimajo enakih sredstev, niti 

finančnih niti v smislu človeških virov, da 

bi se zaščitili pred piratstvom; ker so od 
leta 1990 ribiške ladje iz mnogih držav 
izkoristile zmedo v Somaliji za ribolov 
znotraj somalijske cone 200 navtičnih milj 
in s tem ogrozile preživetje somalijskih 
ribičev; 

Or. en 
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Predlog spremembe  4 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pomorsko piratstvo 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava L a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 La. ker je afriški rog, zlasti pa Somalijo, 
zaradi suše prizadela lakota, kar je imelo 
za posledico hudo humanitarno krizo, ki 
je prizadela več kot 12 milijonov ljudi v tej 
regiji in več kot 7,5 milijonov v Somaliji; 
ker je lakota povzročila ne le smrt mnogih 
ljudi, zlasti otrok, temveč tudi velik dotok 
beguncev v sosednji Kenijo in Etiopijo; 
ker je Evropska komisija povečala 
podporo za humanitarno pomoč z 9 
milijonov EUR leta 2009 na 46 milijonov 
EUR leta 2008, kasneje pa je pomoč 
zmanjšala na zgolj 35 milijonov EUR leta 
2010 in 30 milijonov EUR leta 2011; ker 
je Evropska komisija spremenila svojo 
politiko dodeljevanja humanitarne pomoči 
in jo povečala na 77 milijonov EUR šele 
po uničujoči suši poleti 2011; 

Or. en 
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Predlog spremembe  5 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pomorsko piratstvo 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava N 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

N. ker so prizadevanja EU v boju proti 

piratstvu uspela zaščititi tovor Svetovnega 

programa za hrano in Misije Afriške unije 

v Somaliji, vendar pa je zanje potrebna 
trajna zavezanost, ki bo zagotavljala 
ustrezno raven delovanja vojaških sil, in 
ker jih v prihodnosti utegnejo ogroziti 
preskromne pomorske sile; 

N. ker so prizadevanja EU v boju proti 

piratstvu uspela zaščititi tovor Svetovnega 

programa za hrano in Misije Afriške unije 

v Somaliji; 

Or. en 
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Predlog spremembe  6 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pomorsko piratstvo 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

1. ponovno izraža globoko zaskrbljenost 
glede sedanjega in naraščajočega 
ogrožanja varnosti pomorščakov in 
drugih oseb ter regionalne stabilnosti 
zaradi piratskih napadov in oboroženih 
pomorskih ropov mednarodnih plovil, ki 
dostavljajo pomoč Somaliji, mednarodnih 
ribiških plovil in ribiških plovil EU ter 
trgovskih in potniških ladij v Indijskem 
oceanu, zlasti v morjih ob obalah 
Somalije in Afriškega roga; 

1. je močno zaskrbljen zaradi nadaljnje 
militarizacije pristopa EU k piratstvu, za 
katerega so značilne tri vojaške operacije 
skupne varnostne in obrambne politike ter 
odsotnost diplomatskih, političnih in 
posredovalnih prizadevanj, ki bi lahko 
utrla pot premirju, mediaciji, mirovnim 
pogajanjem, spravi, demobilizaciji ter 
srednje- in dolgoročnim prizadevanjem za 
izgradnjo države; 

Or. en 
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Predlog spremembe  7 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pomorsko piratstvo 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 1a. je seznanjen z operacijo EU NAVOR 
ATALANTA ob obalah Somalije; 
poudarja, da lahko navedena operacija in 
druge pomorske operacije, na primer 
Natova operacija Ocena Shield, uspešno 
odvračajo od piratstva in ga obvladujejo 
samo, če imajo pirati, ki jih zajamejo 
mednarodne sile, pravično sojenje in se 
osnovni politični, socialni in gospodarski 
vzroki zanj odpravljajo na kopnem; 
zaskrbljeno ugotavlja, da so pirati do 
vedno nasilnejši do neoboroženih 
civilistov; zavrača sklep Sveta s 23. marca, 
da operaciji EU NAVFOR ATALANTA 
dovoli uničiti obalno logistiko piratov, saj 
bi to prispevalo k nadaljnjemu vojaškemu 
stopnjevanju in utegnilo povzročiti 
nesprejemljivo nenamerno škodo; 

Or. en 
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Predlog spremembe  8 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pomorsko piratstvo 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

4. pozdravlja sklep Sveta z dne 23. marca 
2012 o podaljšanju mandata misije EU 
NAVFOR Atalanta do decembra 2014 in 
razširitvi območja delovanja teh sil, 

črtano 

Or. en 



 

AM\901169SL.doc  PE486.789v01-00 }  

 PE486.790v01-00 }  

 PE486.791v01-00 }  

 PE486.800v01-00 } RC1 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

7.5.2012  B7-0223/2012 }  

 B7-0224/2012 }  

 B7-0225/2012 }  

 B7-0226/2012 } RC1/Am. 9 

Predlog spremembe  9 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pomorsko piratstvo 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

5. obžaluje dejstvo, da se je število plovil, 
ki jih države članice dajejo na voljo za 

operacijo EU NAVFOR Atalanta, 

zmanjšalo z 8 na le 2 do 3 na začetku leta 

2012 in zato poziva države članice, naj 
dajo na voljo več mornariških ladij in s 
tem omogočijo uspeh operacije Atalanta; 

5. ugotavlja, da se je število plovil, ki jih 
države članice dajejo na voljo za operacijo 

EU NAVFOR ATALANTA, zmanjšalo z 8 

na le 2 do 3 na začetku leta 2012; 

Or. en 
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Predlog spremembe  10 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pomorsko piratstvo 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

6. poziva k večji koordinaciji v okviru 
mehanizma SHADE med EU, Natom in 

tremi glavnimi protipiratskimi pomorskimi 

misijami na tem območju (EU NAVFOR, 

CTF150/151 in TF508 v okviru Natove 

operacije Ocean Shield) ter z različnimi 

mednarodnimi pomorskimi silami v izogib 
nepotrebnim podvajanjem, glede na to, da 
tako EU kot Nato na podlagi 
avtonomnosti njunega odločanja delujeta 
na istem območju, imata enake interese in 
v veliki meri vključujeta iste evropske 
države; 

6. je seznanjen s koordinacijo v okviru 
mehanizma SHADE med EU, Natom in 

tremi glavnimi protipiratskimi pomorskimi 

misijami na tem območju (EU NAVFOR, 

CTF150/151 in TF508 v okviru Natove 

operacije Ocean Shield) ter z različnimi 

mednarodnimi pomorskimi silami; 

Or. en 
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Predlog spremembe  11 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pomorsko piratstvo 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja, da bo nadaljnje nekaznovanje 

piratstva oviralo odvračanje od njega; 

obžaluje dejstvo, da kljub sporazumom o 

premestitvi med EU in tretjimi državami 

(Kenijo, Sejšeli, Mauritiusom), kljub 

dvostranskim sporazumom o vračanju 

obsojenih piratov med Sejšeli ter 

Puntlandom in Somalilandom in kljub 
različnim mednarodnim pravnim okvirom 

številni pirati in drugi zločinci še vedno 

niso bili aretirani ali so bili po aretaciji 

pogosto izpuščeni, ker proti njim ni bilo 

trdnih pravnih dokazov ali zaradi 

pomanjkanja politične volje za pregon; 

ugotavlja tudi, da tudi nekatere države 

članice EU nimajo ustreznih 

kazenskopravnih varoval zoper piratstvo na 

odprtem morju; 

10. poudarja, da bo nadaljnje nekaznovanje 

piratstva oviralo odvračanje od njega; 

obžaluje dejstvo, da kljub sporazumom o 

premestitvi med EU in tretjimi državami 

(Kenijo, Sejšeli, Mauritiusom), kljub 

dvostranskim sporazumom o vračanju 

obsojenih piratov med Sejšeli ter 

somalijskima regijama Puntland in 
Somaliland in kljub različnim 

mednarodnim pravnim okvirom številni 

pirati in drugi zločinci še vedno niso bili 

aretirani ali so bili po aretaciji pogosto 

izpuščeni, ker proti njim ni bilo trdnih 

pravnih dokazov ali zaradi pomanjkanja 

politične volje za pregon; ugotavlja tudi, da 

tudi nekatere države članice EU nimajo 

ustreznih kazenskopravnih varoval zoper 

piratstvo na odprtem morju; 

Or. en 
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Predlog spremembe  12 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pomorsko piratstvo 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 20 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

20. odloèno podpira proces za mir in 

spravo iz Džibutija; poziva k celovitemu 

pristopu pri reševanju razmer v Somaliji, ki 

bo povezoval varnost z razvojem, pravno 

državo in spoštovanjem človekovih pravic 

ter mednarodnim humanitarnim pravom; 

20. odloèno podpira proces za mir in 

spravo iz Džibutija; poziva k celovitemu 

pristopu pri reševanju razmer v Somaliji, ki 

bo povezoval varnost z razvojem, pravno 

državo in spoštovanjem človekovih pravic 

ter mednarodnim humanitarnim pravom; 
poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico Komisije in 
posebnega predstavnika Evropske unije, 
da opravita kritični pregled mirovnega 
procesa iz Džibutija ter pretehtata 
možnost napotitve skupine mediatorjev, 
katere članom zaupa velik razpon 
somalijskih zainteresiranih strani, 
vključno z združenji žensk, ter lahko 
raznolike somalijske akterje privedejo za 
pogajalsko mizo; poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico Komisije, 
naj začne postopek, ki bo akterjem 
somalijske civilne družbe v državi in zunaj 
nje omogočil redno in stalno razpravo o 
možnih rešitvah političnih težav v državi; 
poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico Komisije, 
naj ta dva procesa zbliža po vzoru 
uspešnega mirovnega procesa v Sudanu 
med letoma 2000 in 2005; poziva 
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posebnega predstavnika Evropske unije, 
naj se sestane s predstavniki Al Šababa, 
da bi ugotovil, v kolikšni meri so ta in 
njegove frakcije pripravljeni poiskati 
mirno rešitev; 
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Predlog spremembe  13 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pomorsko piratstvo 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 21a. je močno zaskrbljen zaradi sedanjih 
vojaških dejavnosti in hudih kršitev 
človekovih pravic ter stalnega trpljenja 
civilnega prebivalstva zaradi potekajočih 
spopadov po vsej južni in osrednji 
Somaliji; obsoja vojaške zločine, ki so jih 
zagrešile različne oborožene skupine, od 
Al Šababa do milic, privrženih prehodni 
zvezni vladi; obsoja enostransko 
posredovanje sosednjih Kenije in Etiopije 
v letih 2011 in 2012, ki je zgolj povečalo 
spopade, trpljenje, zmedo in anarhijo, ne 
da bi odločno porazilo Al Šabab; poziva 
visoko predstavnico/podpredsednico 
Komisije, naj odprto graja tako Kenijo kot 
Etiopijo zaradi njunega vojaškega 
posredovanja; poziva Kenijo, Etiopijo in 
vse druge sosednje države, tudi Eritrejo, 
naj se prenehajo vmešavati in posredovati 
v Somaliji; poudarja, da je Afriška unija 
napotila vojaško misijo v Somaliji 
AMISOM, ki je dobila pooblastilo 
Varnostnega sveta ZN in brezupno išče 
druge države, ki bi prispevale vojake; 

Or. en 
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Predlog spremembe  14 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pomorsko piratstvo 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 29 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

29. poudarja, da je uporaba zasebnih 

oboroženih varnostnikov ukrep, ki ne more 

nadomestiti celovite rešitve večplastne 

problematike grožnje piratstva; upošteva 

dejstvo, da so nekatere države članice 

sprejele ustrezno zakonodajo; v zvezi s tem 

poziva države članice, naj na krovu ladij 

izvajajo potrebne varnostne ukrepe, ko je 

to mogoče, Komisijo in Svet pa poziva, naj 

si prizadevata, da bi se na ravni EU 

oblikoval pristop glede uporabe 

certificiranega oboroženega osebja na 

krovu za zagotavljanje pravilnega izvajanja 

smernic Mednarodne pomorske 

organizacije na tem področju; 

29. poudarja, da je uporaba zasebnih 

oboroženih varnostnikov ukrep, ki ne more 

nadomestiti celovite rešitve večplastne 

problematike grožnje piratstva; upošteva 

dejstvo, da so nekatere države članice 

sprejele ustrezno zakonodajo; v zvezi s tem 

poziva države članice, naj na krovu ladij 

izvajajo potrebne varnostne ukrepe, ko je 

to mogoče, Komisijo in Svet pa poziva, naj 

si prizadevata, da bi se na ravni EU 

oblikoval pristop glede uporabe 

certificiranega oboroženega osebja na 

krovu za zagotavljanje pravilnega izvajanja 

smernic Mednarodne pomorske 

organizacije na tem področju; je hkrati 
zaskrbljen zaradi vedno večje vloge 
zasebnih varnostnih podjetij na krovih 
trgovskih plovil in plovil s humanitarno 
pomočjo Somaliji, saj bo to prispevalo k 
oblikovanju trga z varnostjo na 
pomorskem področju in bi lahko 
povzročilo povečanje nasilja in 
smrtonosnih taktik na strani piratov in 
osebja oboroženih varnostnih služb, poleg 
tega pa zaostruje problematiko razširjanja 
orožja malega kalibra in lahkega 
strelnega orožja v tej regiji; 
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