
 

AM\1007516CS.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. 9 

Pozměňovací návrh  9 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

za skupinu PPE 

 

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 odůvodnění I a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ia. vzhledem k tomu, že při své nedávné 
návštěvě Lampedusy předseda Barroso 
slíbil finanční prostředky ve výši 
30 milionů EUR na pomoc místnímu 
obyvatelstvu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  10 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 
za skupinu PPE 

 

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 6 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. žádá, aby byl navýšen rozpočet 

Evropského podpůrného úřadu pro otázky 

azylu (EASO) a Evropské agentury pro 

řízení operativní spolupráce na vnějších 

hranicích členských států Evropské unie 

(Frontex) s cílem pomáhat členským 

státům v případech, kdy si okolnosti 

vyžadují zvýšenou technickou a operativní 

pomoc na vnějších hranicích, včetně 

situací, jako jsou humanitární krize 

a záchranné operace na moři; připomíná, že 

řádné financování těchto agentur má 

zásadní význam pro vypracování 

koordinované strategie; dále členské státy 

vyzývá, aby posílily praktickou spolupráci 

s úřadem EASO a agenturou Frontex, a to 

včetně hmotné podpory (vysílání úředníků, 

materiální podpory apod.); žádá Radu 

a Komisi, aby zvážily možnost vytvoření 

pobřežní stráže EU a zřízení dalších 

operačních kanceláří agentury Frontex 

v oblastech vystavených migračnímu tlaku;  

6. žádá, aby byl navýšen rozpočet 

Evropského podpůrného úřadu pro otázky 

azylu (EASO) a Evropské agentury pro 

řízení operativní spolupráce na vnějších 

hranicích členských států Evropské unie 

(Frontex) s cílem pomáhat členským 

státům v případech, kdy si okolnosti 

vyžadují zvýšenou technickou a operativní 

pomoc na vnějších hranicích, včetně 

situací, jako jsou humanitární krize 

a záchranné operace na moři; připomíná, že 

řádné financování těchto agentur má 

zásadní význam pro vypracování 

koordinované strategie; dále členské státy 

vyzývá, aby posílily praktickou spolupráci 

s úřadem EASO a agenturou Frontex, a to 

včetně hmotné podpory (vysílání úředníků, 

materiální podpory apod.); žádá Radu 

a Komisi, aby zvážily možnost vytvoření 

pobřežní stráže EU a zřízení dalších 

operačních kanceláří agentury Frontex 

v oblastech vystavených migračnímu tlaku, 
zejména v oblasti Středomoří, přičemž 
náklady s tím spojené by hradil vybraný 
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členský stát; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  11 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 
za skupinu PPE 

 

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 10 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Unii a členské státy, aby 

zvážily zavedení mechanismů pro určování 

bezpečných míst pro vylodění 

zachráněných uprchlíků a migrantů; 

10. vyzývá Unii a členské státy, aby 

zvážily zavedení mechanismů pro určování 

bezpečných míst pro vylodění 

zachráněných uprchlíků a migrantů; je 
přesvědčen, že záchrana životů ve 
Středomoří začíná ve výchozím místě; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  12 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 
za skupinu PPE 

 

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 21 a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. zdůrazňuje skutečnost, že EU by se 
měla soustředit na skutečné uprchlíky 
podle Ženevské úmluvy s cílem poskytnout 
nejlepší možnou pomoc a ochranu těm, 
kteří na ni mají nárok, a současně zaručit 
všem migrantům lidská práva; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  13 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 
za skupinu PPE 

 

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; 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, 

včetně financování vybavení policejních 
orgánů a školení týkajících se pravomocí 
k prosazování práva a pomoci pro tyto 
země – a pro země původu migrantů – 
s cílem diverzifikovat a zlepšit jejich 
ekonomiky, a zdůrazňuje, že třetí země 

musí dodržovat mezinárodní právo týkající 

se záchrany životů na moři a zajistit 

ochranu uprchlíků a dodržování základních 

práv; 

Or. en 

 

 


