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Pozměňovací návrh  1 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Migrační toky ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa 

Společný návrh usnesení 

Bod 22 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přednostně hledaly další možnosti pro 
vytvoření legálního přístupu migrantů do 
EU, a vyzývá členské státy, aby 
přednostně uzavřely jednání o návrhu 
směrnice o sezónních migrujících 
pracovnících1; 

 

______________ 
1Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady 
o podmínkách vstupu a pobytu státních 
příslušníků třetích zemí za účelem sezónního 
zaměstnání (COM(2010)0379). 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Migrační toky ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa 

Společný návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. žádá o pozastavení předávání osob 
podle nařízení Dublin II v případech, kdy 
nelze zaručit práva žadatelů o azyl; 
domnívá se, že nařízení Dublin II1, které 
upravuje rozdělení odpovědnosti za 
vyřizování žádostí o azyl, klade 
neúměrnou zátěž na ty členské státy, které 
jsou vstupními body do EU, a nezajišťuje 
spravedlivé rozložení odpovědnosti za 
poskytnutí azylu mezi členské státy; 

 

_______________ 
1Nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 
2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro 
určení členského státu příslušného k posuzování 
žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí 
země v některém z členských států, Úř. věst. L 50, 
25.2.2003, s. 1. 

Or. en 



 

AM\1007515CS.doc  PE519.352v01-00 }  

 PE519.353v01-00 }  

 PE519.354v01-00 }  

 PE519.355v01-00 }  

 PE519.357v01-00 }  

 PE519.358v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

21. 10. 2013  B7-0474/2013 }  

 B7-0475/2013 }  

 B7-0476/2013 }  

 B7-0477/2013 }  

 B7-0479/2013 }  

 B7-0480/2013 } RC1/Am. 3 

Pozměňovací návrh  3 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Migrační toky ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa 

Společný návrh usnesení 

Bod 25 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá k lepší a účinnější spolupráci 

EU a třetích zemí, aby se zabránilo 

opakování událostí, jakými byly tragédie 

u Lampedusy; domnívá se, že v blízké 
budoucnosti by mělo být pro Unii 
prioritou uzavření dohod o řízení migrace 
mezi EU a tranzitními zeměmi na cestě do 
EU, a zdůrazňuje, že třetí země musí 
dodržovat mezinárodní právo týkající se 
záchrany životů na moři a zajistit ochranu 
uprchlíků a dodržování základních práv; 

25. vyzývá k lepší a účinnější spolupráci 

EU a třetích zemí, aby se zabránilo 

opakování událostí, jakými byly tragédie 

u Lampedusy; trvá na tom, že tato 
spolupráce s třetími zeměmi při řízení 
migrace je možná pouze tehdy, pokud 
dotčené třetí země prokázaly, že dodržují 
lidská práva migrantů, uprchlíků 
a žadatelů o azyl, včetně stanovení 
účinného systému pro posuzování žádostí 
o azyl a ochranu uprchlíků; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Migrační toky ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa 

Společný návrh usnesení 

Bod 9 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá spolutvůrce právních předpisů, 

aby se urychleně dohodli na nových 

pravidlech pro zajišťování plavidel při 

operacích na moři koordinovaných 

Frontexem, aby se docílilo přijetí účinných 

a koordinovaných záchranných opatření na 

úrovni EU a aby se zajistilo, že operace 

budou prováděny v plném souladu 

s příslušnými mezinárodními právními 

předpisy a normami v oblasti lidských práv 

a práv uprchlíků a s povinnostmi, které 

ukládá mořské právo; 

9. vyzývá spolutvůrce právních předpisů, 

aby se urychleně dohodli na nových 

závazných pravidlech pro zajišťování 
plavidel při operacích na moři 

koordinovaných Frontexem, aby se docílilo 

přijetí účinných a koordinovaných 

záchranných opatření na úrovni EU a aby 

se zajistilo, že operace budou prováděny 

v plném souladu s příslušnými 

mezinárodními právními předpisy 

a normami v oblasti lidských práv a práv 

uprchlíků a s povinnostmi, které ukládá 

mořské právo; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, 

Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Migrační toky ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u ostrova Lampedusa 

Společný návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. zdůrazňuje, že přemísťování osob pod 
mezinárodní ochranou a žadatelů o azyl je 
jednou z nejkonkrétnějších forem 
solidarity a sdílení odpovědnosti; 
zdůrazňuje důležitost projektů, jako je 
pilotní projekt přemísťování přistěhovalců 
z Malty v rámci EU (EUREMA), 
a prodloužení tohoto projektu, v jehož 
rámci byly a jsou osoby pod mezinárodní 
ochranou přemísťovány z Malty do jiných 
členských států; vyjadřuje podporu 
vyvíjení více iniciativ tohoto typu; 

Or. en 

 

 


