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Poprawka  14 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
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 

Umocowanie 3 a (nowe) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając oświadczenie wysokiego 
komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 
uchodźców z dnia 12 października 2013 r., 

Or. en 
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Poprawka  15 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
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 

Umocowanie 3 b (nowe) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając sprawozdanie 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy z kwietnia 2012 r. zatytułowane 
„Śmierć na Morzu Śródziemnym”,  

Or. en 



 

AM\1007518PL.doc PE519.352v01-00 } 
 PE519.353v01-00 } 
 PE519.354v01-00 } 
 PE519.355v01-00 } 
 PE519.357v01-00 } 
 PE519.358v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 
21.10.2013  B7-0474/2013 }  
 B7-0475/2013 }  
 B7-0476/2013 }  
 B7-0477/2013 }  
 B7-0479/2013 }  
 B7-0480/2013 } RC1/Am. 16 

Poprawka  16 

Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
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 

Umocowanie 3 c (nowe) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając wcześniejsze 
oświadczenia specjalnego sprawozdawcy 
ONZ ds. praw człowieka w odniesieniu do 
migrantów i jego ostatnie sprawozdanie 
opublikowane w kwietniu 2013 r. 
odnoszące się do zarządzania granicami 
zewnętrznymi UE i jego wpływu na prawa 
człowieka w odniesieniu do migrantów; 

Or. en 
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Poprawka  17 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
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 

Umocowanie 3 d (nowe) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając swą rezolucję z dnia 
9 października 2013 r. w sprawie działań 
UE i państw członkowskich w celu 
stawienia czoła napływowi uchodźców w 
wyniku konfliktu w Syrii1, 
1
Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0414. 

Or. en 
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Poprawka  18 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
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 

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.); wraca się do Rady i 
Komisji o zbadanie moŜliwości powołania 

6. zwraca się o podwyŜszenie budŜetu 
Europejskiego Urzędu Wsparcia w 
dziedzinie Azylu (EASO); przypomina, Ŝe 
odpowiednie finansowanie tego 
instrumentu jest kluczowe dla 
wypracowania skoordynowanego 
podejścia; 
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słuŜby ochrony wybrzeŜa UE oraz 
stworzenia nowego biura operacyjnego 
Fronteks-u na obszarach, gdzie presja 
migracyjna jest najsilniejsza; 

Or. en 
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Poprawka  19 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
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 

Ustęp 3 a (nowy) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  3a. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia odpowiednich kroków na rzecz 
powstrzymania osób szukających ochrony, 
które z naraŜeniem Ŝycia próbują 
przedostać się na terytorium UE; odrzuca 
aktualne działania Fronteks-u skupiające 
się na nadzorze granic zewnętrznych i 
uniemoŜliwianiu migrantom i osobom 
ubiegającym się o azyl dotarcia do 
terytorium UE i państw członkowskich; 
ubolewa nad faktem, Ŝe środki 
przewidziane przez państwa członkowskie 
i Komisję polegają zasadniczo na 
wzmacnianiu ochrony granic i kontroli, 
co moŜe przyczynić się wyłącznie do tego, 
Ŝe Europa będzie się stopniowo stawać 
coraz bardziej zamkniętą twierdzą, a to z 
kolei powodowało i nadal powoduje, Ŝe 
coraz większa liczba migrantów i osób 
ubiegających się o azyl ryzykuje Ŝycie 
biorąc udział w niebezpiecznych 
przeprawach do UE po Morzu 
Śródziemnym; domaga się odstąpienia od 
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mechanizmu Dublin II; wzywa państwa 
członkowskie do powstrzymywania się od 
delegowania swoich obowiązków w 
zakresie przyjmowania migrantów na 
kraje sąsiadujące, które nie przestrzegają 
praw człowieka; 

Or. en 
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Poprawka  20 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
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 

Umocowanie 16 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

– uwzględniając art. 77, 78, 79 oraz 80 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), 

– uwzględniając art. 77, 78, 79 oraz 80 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), a takŜe art. 18 i 19 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej, 

Or. en 
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Poprawka  21 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
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 

Ustęp 8 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

8. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji, aby uruchomić operację 
poszukiwawczo-ratowniczą od Cypru po 
Hiszpanię oraz wzmocnić Frontex poprzez 
podwyŜszenie budŜetu agencji i 
rozszerzenie jej zdolności z myślą o 
ratowaniu Ŝycia ludzkiego oraz zwalczaniu 
handlu ludźmi i przemytu; 

8. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji, aby uruchomić operację 
poszukiwawczo-ratowniczą od Cypru po 
Hiszpanię oraz wzmocnić zdolności z 
myślą o ratowaniu Ŝycia ludzkiego oraz 
zwalczaniu handlu ludźmi i przemytu; 

Or. en 
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Poprawka  22 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
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 

Ustęp 12 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

12. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia prawidłowego wdroŜenia 
wszystkich przepisów poszczególnych 
instrumentów CEAS; przypomina 
państwom członkowskim, Ŝe osobami, 
które ubiegają się o ochronę 
międzynarodową, powinny zajmować się 
właściwe krajowe organy ds. azylu oraz Ŝe 
osoby te powinny mieć dostęp do 
sprawiedliwych i skutecznych procedur 
azylowych; 

12. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia prawidłowego wdroŜenia 
wszystkich przepisów poszczególnych 
instrumentów CEAS; przypomina 
państwom członkowskim, Ŝe osobami, 
które ubiegają się o ochronę 
międzynarodową, powinny zajmować się 
właściwe krajowe organy ds. azylu oraz Ŝe 
osoby te powinny mieć dostęp do 
sprawiedliwych i skutecznych procedur 
azylowych; wzywa państwa członkowskie 
do utrzymania prawa do ubiegania się o 
azyl w kaŜdej chwili; 

Or. en 
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Poprawka  23 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
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 

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; podkreśla równieŜ 
potrzebę przestrzegania przez kraje trzecie 
przepisów prawa międzynarodowego jeŜeli 
chodzi o ratowanie Ŝycia na morzu, a takŜe 
do zapewnienia ochrony uchodźców i 
poszanowania praw człowieka; 

Or. en 
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Poprawka  24 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
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 

Ustęp 16 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

16. wzywa do zajęcia się w pierwszej 
kolejności lepszą koordynacją środków i 
zasobów UE, równieŜ tych pozostających 
w dyspozycji Fronteks-u (jak EUROSUR) 
i Europolu, w celu nasilenia przy udziale 
państw trzecich walki z siatkami 
przestępczymi złoŜonymi z handlarzy 
ludźmi i przemytników; 

 skreślony 

Or. en 
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