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Pozměňovací návrh  14 

Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 
 
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 

Právní východisko 3 a (nové) 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na prohlášení vysokého 

komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) ze 

dne 12. října 2013, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  15 

Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 
 
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 

Právní východisko 3 b (nové) 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na zprávu Parlamentního 

shromáždění Rady Evropy (PACE) 

z dubna 2012 nazvanou Ztráty na životech 

ve Středozemním moři,  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  16 

Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy 

za skupinu GUE/NGL 
 
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 

Právní východisko 3 c (nové) 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na předchozí prohlášení a na 

poslední zprávu zvláštního zpravodaje 

OSN pro lidská práva migrantů z dubna 

2013 o správě vnějších hranic EU a jejím 

dopadu na lidská práva migrantů, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  17 

Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 
 
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 

Právní východisko 3 d (nové) 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na své usnesení ze dne 9. 

října 2013 o opatřeních EU a členských 

států k řešení přílivu uprchlíků v důsledku 

konfliktu v Sýrii
1
, 

1Přijaté texty, P7_TA(2013)0414. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  18 

Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 
 
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 Frontexem, a to včetně 

hmotné podpory (vysílání úředníků, 

materiální podpory apod.); žádá Radu 

a Komisi, aby zvážily možnost vytvoření 

pobřežní stáže 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); připomíná, že řádné 
financování tohoto nástroje má zásadní 
význam pro vypracování koordinované 
strategie; 
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Pozměňovací návrh  19 

Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 
 
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 3 a (nový) 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

přijaly příslušná opatření, jež zabrání 

tomu, aby lidé hledající ochranu přestali 

riskovat své životy ve snaze dostat se na 

území EU; odmítá současné akce 

Frontexu zaměřené na ostrahu vnějších 

hranic a zabránění migrantům 

a žadatelům o azyl, aby se dostaly na 

území EU a členských států; vyjadřuje 

politování nad tím, že opatření plánovaná 

členskými státy a Komisí mají především 

posílit ostrahu a kontrolu hranic, což 

může pouze přispět k budování dalších 

ochranných valů pevnosti Evropa, které 

vedlo a stále vede migranty a žadatele 

o azyl k tomu, aby ve stále rostoucím 

počtu riskovali své životy a podstupovali 

nebezpečnou cestu lodí přes Středozemní 

moře do EU; žádá zrušení mechanismu 

Dublin II; vyzývá členské státy, aby 

přestaly přenášet odpovědnost za 

přijímání migrantů na sousední země, 

které nedodržují lidská práva;  
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Pozměňovací návrh  20 

Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 
 
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 

Právní východisko 16 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na články 77, 78, 79 a článek 
80 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU), 

– s ohledem na články 77, 78, 79 a článek 
80 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU) a na články 18 a 19 Listiny 
základních práv Evropské unie, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  21 

Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 
 
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 8 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vítá návrhy Komise provádět pátrací 
a záchranné operace od Kypru až po 
Španělsko a posílit Frontex navýšením 
jeho rozpočtu a kapacit, aby bylo možné 
zachraňovat životy a bojovat proti obchodu 
s lidmi a převaděčství; 

8. vítá návrhy Komise provádět pátrací 
a záchranné operace od Kypru až po 
Španělsko a posílit kapacity, aby bylo 
možné zachraňovat životy a bojovat proti 
obchodu s lidmi a převaděčství; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  22 

Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 
 
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 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá členské státy, aby zajistily 
řádné provádění veškerých ustanovení 
různých nástrojů systému CEAS; 
připomíná členským státům, že osoby 
žádající o mezinárodní ochranu by měly 
být předány příslušným vnitrostátním 
orgánům pro udělování azylu a měly by 
mít přístup ke spravedlivým a účinným 
postupům udělování azylu; 

12. vyzývá členské státy, aby zajistily 
řádné provádění veškerých ustanovení 
různých nástrojů systému CEAS; 
připomíná členským státům, že osoby 
žádající o mezinárodní ochranu by měly 
být předány příslušným vnitrostátním 
orgánům pro udělování azylu a měly by 
mít přístup ke spravedlivým a účinným 
postupům udělování azylu; vyzývá členské 
státy, aby za všech okolností respektovaly 

právo na azyl;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  23 

Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 
 
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 ukládající 
záchranu 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; zdůrazňuje, že třetí země 
musí dodržovat mezinárodní právo 
ukládající záchranu životů na moři 
a zajistit ochranu uprchlíků a dodržování 
základních práv; 
 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  24 

Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 
 
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 16 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. naléhavě vyzývá, aby bylo prioritně 

lépe zkoordinováno využívání prostředků 

a zdrojů EU, včetně těch, které mají 

k dispozici Frontex (např. EUROSUR) 

a Europol, s cílem zintenzívnit společně 

s třetími zeměmi boj proti zločineckým 

sítím obchodníků s lidmi a převaděčů; 

 vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  25 

Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 
 
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 ukládající 
záchranu 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; zdůrazňuje, že třetí země 
musí dodržovat mezinárodní právo 
ukládající záchranu životů na moři 
a zajistit ochranu uprchlíků a dodržování 
základních práv; 
 

Or. en 

 
 


