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Pozmeňujúci návrh  1 

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

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

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

o migračných tokoch v oblasti Stredozemia, s osobitným zreteľom na tragické udalosti 
pri pobreží Lampedusy 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 22 a (nový) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 22a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
prednostne hľadali ďalšie možnosti na 
umožnenie zákonného prístupu migrantov 
do EÚ a vyzýva členské štáty, aby 
prednostne ukončili rokovania o návrhu 
smernice o sezónnych pracovníkoch 
z tradov prisťahovalcov1; 

 

______________ 
1Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady 
o podmienkach vstupu a pobytu štátnych 
príslušníkov tretích krajín na účely sezónneho 
zamestnania (COM(2010)0379). 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

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

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

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

o migračných tokoch v oblasti Stredozemia, s osobitným zreteľom na tragické udalosti 
pri pobreží Lampedusy 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  12a. žiada o zastavenie presunov 
na základe nariadenia Dublin II, keď 
práva žiadateľov o azyl nemožno zaručiť; 
domnieva sa, že nariadenie Dublin II1, 
ktorým sa riadi rozdeľovanie 
zodpovedností v prípade žiadostí o azyl, 
kladie neprimeranú záťaž na členské 
štáty, ktoré sú miestom vstupu do EÚ, 
a neumožňuje spravodlivé rozdelenie 
zodpovednosti za azyl medzi členské štáty; 

 

_______________ 

Nariadenie Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 
2003 ustanovujúce kritériá a mechanizmy na 
určenie členského štátu zodpovedného za 
posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym 
príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských 
štátov, Ú. v. EÚ L 50, 25.2.2003, s. 1. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  3 

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

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

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

o migračných tokoch v oblasti Stredozemia, s osobitným zreteľom na tragické udalosti 
pri pobreží Lampedusy 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 25 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. vyzýva na lepšiu a účinnejšiu 
spoluprácu medzi EÚ a tretími krajinami 
s cieľom zabrániť opakovaniu takých 
tragických udalostí ako tých z pobrežia 
Lampedusy; považuje dohody o riadení 
migrácie medzi EÚ a tranzitnými 
krajinami EÚ za prioritu pre Úniu 
v blízkej budúcnosti a zdôrazňuje potrebu, 
aby tretie krajiny dodržiavali 
medzinárodné právo v súvislosti 
so záchranou životov na mori a aby 
zabezpečili ochranu utečencov 
a dodržiavali základné práva; 

25. vyzýva na lepšiu a účinnejšiu 
spoluprácu medzi EÚ a tretími krajinami 
s cieľom zabrániť opakovaniu takých 
tragických udalostí ako tých z pobrežia 
Lampedusy; nástojí na tom, že takáto 
spolupráca s tretími krajinami v oblasti 
riadenia migrácie sa môže uskutočniť, iba 
ak dotknuté tretie krajiny demonštrujú 
dodržiavanie ľudských práv migrantov, 
utečencov a žiadateľov o azyl vrátane 
zriadenia účinného prístupového systému 
k žiadostiam o azyl a ochrany utečencov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  4 

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

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

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

o migračných tokoch v oblasti Stredozemia, s osobitným zreteľom na tragické udalosti 
pri pobreží Lampedusy 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. vyzýva Úniu, aby urýchlene odsúhlasila 
nové pravidlá zadržiavania 
pre koordinované operácie Frontex-u 
na mori s cieľom dosiahnuť efektívne 
a koordinované záchranné opatrenia 
na úrovni EÚ a zabezpečiť, aby sa operácie 
vykonávali v plnom súhlase s príslušnými 
medzinárodnými ľudskými právami, 
právom o utečencoch, ako aj normami 
a záväzkami podľa morského práva; 

9. vyzýva Úniu, aby urýchlene odsúhlasila 
nové záväzné pravidlá zadržiavania 
pre koordinované operácie Frontex-u 
na mori s cieľom dosiahnuť efektívne 
a koordinované záchranné opatrenia 
na úrovni EÚ a zabezpečiť, aby sa operácie 
vykonávali v plnom súhlase s príslušnými 
medzinárodnými ľudskými právami, 
právom o utečencoch, ako aj normami 
a záväzkami podľa morského práva; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  5 

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

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

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

o migračných tokoch v oblasti Stredozemia, s osobitným zreteľom na tragické udalosti 
pri pobreží Lampedusy 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  7a. zdôrazňuje, že premiestnenie osôb pod 
medzinárodnou ochranou a žiadateľov o 
azyl je jednou z najkonkrétnejších foriem 
solidarity a zdieľanej zodpovednosti; 
zdôrazňuje význam projektov, ako je 
pilotný projekt premiestňovania utečencov 
z Malty v rámci EÚ (Eurema) a jeho 
rozšírenie, v rámci ktorého sa 
premiestňovali a premiestňujú osoby 
pod medzinárodnou ochranou z Malty 
do iných členských štátov, a odporúča 
vytvorenie ďalších iniciatív tohto druhu; 

Or. en 

 
 


