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Pozměňovací návrh  6 

Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Rita Borsellino 

za skupinu S&D 

 

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 11 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Unii a členské státy, aby 

osobám, které mohou potřebovat 

mezinárodní ochranu, zajistily přístup ke 
spravedlivým a efektivním postupům 

udělování azylu za předpokladu, že 

vylodění ještě nutně neznamená výlučnou 

odpovědnost ze strany státu, na jehož 

území se osoby zachráněné na moři vylodí; 

11. vyzývá Unii a její členské státy, aby 

vytvořily mechanismy profilování 
a předávání pro osoby, které mohou 

potřebovat mezinárodní ochranu, včetně 
přístupu ke spravedlivým a efektivním 

postupům udělování azylu za předpokladu, 

že vylodění ještě nutně neznamená 

výlučnou odpovědnost ze strany státu, na 
jehož území se osoby zachráněné na moři 

vylodí;  
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Pozměňovací návrh  7 

Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Rita Borsellino 

za skupinu S&D 

 

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 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá EU k vypracování 

komplexnější strategie, zejména pro 

Středomoří, která migraci za prací zasadí 

do kontextu sociálního, hospodářského 

a politického vývoje v sousedních zemích; 

vyzývá EU a členské státy, aby zvážily 

využívání nástrojů, které jsou k dispozici 

v rámci vízové politiky EU a právních 

předpisů EU upravujících migraci 

pracovních sil; 

22. vyzývá EU k vypracování 

komplexnější strategie, zejména pro 

Středomoří, která migraci za prací zasadí 

do kontextu sociálního, hospodářského 

a politického vývoje v sousedních zemích; 

vyzývá EU a členské státy, aby zvážily 

využívání nástrojů, které jsou k dispozici 

v rámci vízové politiky EU a právních 

předpisů EU upravujících migraci 

pracovních sil, a tím napomohly omezit 
podnět k nelegálnímu přistěhovalectví do 
EU; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  8 

Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Rita Borsellino 

za skupinu S&D 

 

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. vyzývá členské státy, aby zvážily 
případné uplatnění čl. 3 odst. 2 nařízení 
604/20131 s cílem převzít odpovědnost za 
žádosti o azyl podané osobami, kterým 
hrozí, že nebudou mít přístup ke svým 
právům v kterémkoli členském státě, jenž 
není schopen dostát svým závazkům; 
potvrzuje, že obdobným způsobem by 
členské státy měly zvážit použití článku 15 
výše uvedeného nařízení pro účely 
sloučení mnohočlenných rodin; 

 

_________________ 
1Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 31 

Or. en 

 

 


