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Poprawka  9 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

w imieniu grupy PPE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

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

Przepływy migracyjne w rejonie Morza Śródziemnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
tragiczne wydarzenia u wybrzeŜy Lampedusy 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw I a (nowy) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Ia. mając na uwadze, Ŝe podczas ostatniej 
wizyty na Lampedusie przewodniczący 
Barroso zobowiązał się do przekazania 
funduszy UE w wys. 30 mln EUR na cele 
wsparcia miejscowej ludności; 

Or. en 
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Poprawka  10 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

w imieniu grupy PPE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

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

Przepływy migracyjne w regionie Morza Śródziemnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
tragiczne wydarzenia u wybrzeŜy Lampedusy 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

6. zwraca się o podwyŜszenie budŜetu 
Europejskiego Urzędu Wsparcia w 
dziedzinie Azylu (EASO) oraz 
Europejskiej Agencji Zarządzania 
Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych 
Granicach Państw Członkowskich Unii 
Europejskiej (Frontex), aby pomagać 
państwom członkowskim w sytuacjach 
wymagających szerszej pomocy 
technicznej i operacyjnej na granicach 
zewnętrznych, w tym w sytuacjach, w 
których moŜe dochodzić do zagroŜeń 
humanitarnych lub akcji ratunkowych na 
morzu; przypomina, Ŝe odpowiednie 
finansowanie tych agencji jest kluczowe 
dla wypracowania skoordynowanego 
podejścia; wzywa ponadto państwa 
członkowskie do nasilenia praktycznej 
współpracy z EASO i agencją Frontex, w 
tym do niesienia pomocy rzeczowej 
(oddelegowanie funkcjonariuszy, wsparcie 
materialne itp.); zwraca się do Rady i 
Komisji o zbadanie moŜliwości powołania 

6. zwraca się o podwyŜszenie budŜetu 
Europejskiego Urzędu Wsparcia w 
dziedzinie Azylu (EASO) oraz 
Europejskiej Agencji Zarządzania 
Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych 
Granicach Państw Członkowskich Unii 
Europejskiej (Frontex), aby pomagać 
państwom członkowskim w sytuacjach 
wymagających szerszej pomocy 
technicznej i operacyjnej na granicach 
zewnętrznych, w tym w sytuacjach, w 
których moŜe dochodzić do zagroŜeń 
humanitarnych lub akcji ratunkowych na 
morzu; przypomina, Ŝe odpowiednie 
finansowanie tych agencji jest kluczowe 
dla wypracowania skoordynowanego 
podejścia; wzywa ponadto państwa 
członkowskie do nasilenia praktycznej 
współpracy z EASO i agencją Frontex, w 
tym do niesienia pomocy rzeczowej 
(oddelegowanie funkcjonariuszy, wsparcie 
materialne itp.); zwraca się do Rady i 
Komisji o zbadanie moŜliwości powołania 
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słuŜby ochrony wybrzeŜa UE oraz 
stworzenia nowego biura operacyjnego 
Fronteks-u na obszarach, gdzie presja 
migracyjna jest najsilniejsza;  

słuŜby ochrony wybrzeŜa UE oraz 
stworzenia nowego biura operacyjnego 
Fronteks-u na obszarach, gdzie presja 
migracyjna jest najsilniejsza, a w 
szczególności w rejonie basenu Morza 
Śródziemnego, przy czym odnośne koszty 
ponosiłoby wybrane państwo 
członkowskie; 

Or. en 
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Poprawka  11 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

w imieniu grupy PPE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

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

Przepływy migracyjne w regionie Morza Śródziemnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
tragiczne wydarzenia u wybrzeŜy Lampedusy 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

10. wzywa Unię i państwa członkowskie 
do rozwaŜenia moŜliwości stworzenia 
mechanizmów identyfikacji bezpiecznych 
miejsc sprowadzania na ląd uratowanych 
uchodźców i migrantów; 

10. wzywa Unię i państwa członkowskie 
do rozwaŜenia moŜliwości stworzenia 
mechanizmów identyfikacji bezpiecznych 
miejsc sprowadzania na ląd uratowanych 
uchodźców i migrantów; uwaŜa, Ŝe 
ratowanie Ŝycia osób na Morzu 
Śródziemnym rozpoczyna się w miejscach, 
z których wyruszają uchodźcy i migranci; 

Or. en 
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Poprawka  12 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

w imieniu grupy PPE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

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

Przepływy migracyjne w regionie Morza Śródziemnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
tragiczne wydarzenia u wybrzeŜy Lampedusy 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  21a. podkreśla, Ŝe gwarantując prawa 
człowieka wszystkim migrantom, UE 
powinna skupić się na prawdziwych 
uchodźcach objętych konwencją 
genewską, aby zapewnić jak najlepszą 
pomoc i ochronę osobom uprawnionym 
do ich otrzymania; 

Or. en 
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Poprawka  13 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

w imieniu grupy PPE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

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

Przepływy migracyjne w regionie Morza Śródziemnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
tragiczne wydarzenia u wybrzeŜy Lampedusy 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa do lepszej i skuteczniejszej 
współpracy między UE a krajami trzecimi, 
aby zapobiec powtarzaniu się zdarzeń 
podobnych do tych, jakie miały miejsce u 
wybrzeŜy Lampedusy; uwaŜa, Ŝe umowy 
w sprawie zarządzania migracją pomiędzy 
UE a krajami tranzytowymi w drodze do 
UE powinny być w najbliŜszej przyszłości 
priorytetem dla UE, podkreśla równieŜ 
potrzebę przestrzegania przez kraje trzecie 
przepisów prawa międzynarodowego jeŜeli 
chodzi o ratowania Ŝycia na morzu, a takŜe 
do zapewnienia ochrony uchodźców i 
poszanowania praw człowieka; 

25. wzywa do lepszej i skuteczniejszej 
współpracy między UE a krajami trzecimi, 
aby zapobiec powtarzaniu się zdarzeń 
podobnych do tych, jakie miały miejsce u 
wybrzeŜy Lampedusy; uwaŜa, Ŝe umowy 
w sprawie zarządzania migracją pomiędzy 
UE a krajami tranzytowymi w drodze do 
UE powinny być w najbliŜszej przyszłości 
priorytetem dla UE, w tym finansowanie 
obiektów policyjnych oraz szkolenia w 
zakresie zdolności egzekwowania prawa, 
jak równieŜ udzielanie pomocy tym 
krajom, a takŜe krajom pochodzenia 
migrantów, w zakresie dywersyfikacji i 
poprawy gospodarki, podkreśla równieŜ 
potrzebę przestrzegania przez kraje trzecie 
przepisów prawa międzynarodowego jeŜeli 
chodzi o ratowania Ŝycia na morzu, a takŜe 
do zapewnienia ochrony uchodźców i 
poszanowania praw człowieka; 

Or. en 
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