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Pozmeňujúci návrh  14 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

Migračné toky v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží 
Lampedusy 

Spoločný návrh uznesenia 

Citácia 3 a (nová) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na vyhlásenie Vysokého 
komisára OSN pre utečencov (UNHRC) 
z 12. októbra 2013, 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  15 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

Migračné toky v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží 
Lampedusy 

Spoločný návrh uznesenia 

Citácia 3 b (nová) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na uznesenie 
Parlamentného zhromaždenia Rady 
Európy (PACE) z apríla 2012 s názvom 
Straty na životoch v Stredozemnom mori,  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  16 

Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

Migračné toky v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží 
Lampedusy 

Spoločný návrh uznesenia 

Citácia 3 c (nová) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na predchádzajúce 
vyhlásenia osobitného spravodajcu OSN 
pre ľudské práva migrantov a na jeho 
najnovšiu správu z apríla 2013 o správe 
vonkajších hraníc Európskej únie a jej 
vplyve na ľudské práva migrantov, 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  17 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

Migračné toky v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží 
Lampedusy 

Spoločný návrh uznesenia 

Citácia 3 d (nová) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na uznesenie Európskeho 
parlamentu z 9. októbra o opatreniach EÚ 
a členských štátov na zvládnutie toku 
utečencov v dôsledku konfliktu v Sýrii1, 
1Prijaté texty, P7_TA(2013)0414. 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
21.10.2013  B7-0474/2013 }  
 B7-0475/2013 }  
 B7-0476/2013 }  
 B7-0477/2013 }  
 B7-0479/2013 }  
 B7-0480/2013 } RC1/Am. 18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

Migračné toky v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží 
Lampedusy 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. požaduje zvýšenie rozpočtu Európskeho 
podporného úradu pre azyl (EASO) a 
rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie 
operačnej spolupráce na vonkajších 
hraniciach členských štátov Európskej únie 
(Frontex), aby pomáhali členským štátom 
za okolností, ktoré si vyžadujú zvýšenú 
technickú a operačnú pomoc na vonkajších 
hraniciach vrátane situácií, ktoré môžu 
zahŕňať núdzové humanitárne akcie a 
záchranu na mori; pripomína, že riadne 
financovanie týchto agentúr je dôležité pre 
vypracovanie koordinovaného prístupu; 
vyzýva tiež členské štáty, aby zintenzívnili 
praktickú spoluprácu s úradom EASO 
a agentúrou Frontex, a to aj 
prostredníctvom nepeňažnej pomoci 
(styční dôstojníci, materiálna podpora 
atď.); žiada Radu a Komisiu, aby zvážili 
možnosť zriadenia pobrežnej stráže EÚ a 
vytvorenia ďalšieho operačného úradu 
agentúry Frontex v oblastiach, v ktorých 
existujú migračné tlaky; 

6. žiada o zvýšenie rozpočtu Európskeho 
podporného úradu pre azyl (EASO); 
pripomína, že riadne financovanie tohto 
nástroja je dôležité pre vypracovanie 
koordinovaného prístupu; 
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Pozmeňujúci návrh  19 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

Migračné toky v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží 
Lampedusy 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3a. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
podnikli primerané kroky, ktorými 
zabránenia tomu, aby osoby riskovali 
svoje životy pri hľadaní ochrany v snahe 
dostať sa na územie EÚ; odmieta súčasné 
opatrenia agentúry Frontex zamerané na 
dohľad nad vonkajšími hranicami a na 
zabránenie migrantom a žiadateľom 
o azyl vo vstupe na územie EÚ 
a členských štátov; vyjadruje poľutovanie 
nad skutočnosťou, že plánované 
opatrenia členských štátov a Komisie 
v zásade poskytujú posilnenie hraničného 
dozoru a kontroly, čo môže iba prispieť 
k progresívnemu posilňovaniu „opevnenej 
Európy“, a to už viedlo a bude viesť 
migrantov a žiadateľov o azyl k tomu, aby 
čoraz v čoraz väčšom množstve riskovali 
svoje životy tým, že sa púšťajú do 
nebezpečných plavieb člnmi po 
Stredozemnom mori smerom do EÚ; žiada 
výnimku z mechanizmu Dublin II; vyzýva 
členské štáty, aby sa vyhli delegovaniu ich 
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povinností, pokiaľ ide o prijímanie 
migrantov, susedským krajinám, ktoré 
nedodržiavajú ľudské práva;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  20 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

Migračné toky v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží 
Lampedusy 

Spoločný návrh uznesenia 

Citácia 16 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na články 77, 78, 79 a 80 
Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ), 

– so zreteľom na články 77, 78, 79 a 80 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ) a články 18 a 19Charty 
základných práv EÚ, 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  21 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

Migračné toky v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží 
Lampedusy 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. víta návrhy Komisie nasadiť pátracie a 
záchranné operácie od Cypru až po 
Španielsko a posilniť agentúru Frontex 
zvýšením jej rozpočtu a kapacity s cieľom 
umožniť záchranu životov a boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu; 

8. víta návrhy Komisie nasadiť pátracie a 
záchranné operácie od Cypru až po 
Španielsko a posilniť kapacity s cieľom 
umožniť záchranu životov a boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  22 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

Migračné toky v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží 
Lampedusy 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
správne uplatňovanie všetkých ustanovení 
rôznych nástrojov SEAS; pripomína 
členským štátom, že osoby, ktoré žiadajú o 
medzinárodnú ochranu, by mali byť 
odkázané na príslušné azylové orgány 
jednotlivých štátov a mali by mať prístup 
k spravodlivému a účinnému azylovému 
konaniu; 

12. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
správne uplatňovanie všetkých ustanovení 
rôznych nástrojov SEAS; pripomína 
členským štátom, že osoby, ktoré žiadajú o 
medzinárodnú ochranu, by mali byť 
odkázané na príslušné azylové orgány 
jednotlivých štátov a mali by mať prístup 
k spravodlivému a účinnému azylovému 
konaniu; vyzýva členské štáty, aby vždy 
dodržiavali právo požiadať o azyl; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  23 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

Migračné toky v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží 
Lampedusy 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 25 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. požaduje lepšiu a efektívnejšiu 
spoluprácu medzi EÚ a tretími krajinami s 
cieľom predchádzať opätovnému vzniku 
tragických prípadov, aký sa stal pri 
brehoch Lampedusy; považuje dohody o 
riadení migrácie medzi EÚ a tranzitnými 
krajinami do EÚ za prioritu Únie v blízkej 
budúcnosti a zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby tretie krajiny dodržiavali 
medzinárodné právo, pokiaľ ide o záchranu 
životov na mori, a aby zabezpečili ochranu 
utečencov a dodržiavanie základných práv; 

25. požaduje lepšiu a efektívnejšiu 
spoluprácu medzi EÚ a tretími krajinami s 
cieľom predchádzať opätovnému vzniku 
tragických prípadov, aký sa stal pri 
brehoch Lampedusy; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby tretie krajiny dodržiavali 
medzinárodné právo, pokiaľ ide o záchranu 
životov na mori, a aby zabezpečili ochranu 
utečencov a dodržiavanie základných práv; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  24 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

Migračné toky v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží 
Lampedusy 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 16 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. požaduje prioritne lepšiu koordináciu 
prostriedkov a zdrojov EÚ vrátane tých, 
ktoré má k dispozícii agentúra Frontex 
(napr. EUROSUR) a Europol, s cieľom 
zintenzívniť spoločne s tretími krajinami 
boj proti zločineckým sieťam zapojeným 
do obchodovania s ľuďmi a 
prevádzačstva; 

 vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  25 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Spoločný návrh uznesenia 

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

Migračné toky v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží 
Lampedusy 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 25 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. požaduje lepšiu a efektívnejšiu 
spoluprácu medzi EÚ a tretími krajinami s 
cieľom predchádzať opätovnému vzniku 
tragických prípadov, aký sa stal pri 
brehoch Lampedusy; považuje dohody o 
riadení migrácie medzi EÚ a tranzitnými 
krajinami do EÚ za prioritu Únie v blízkej 
budúcnosti a zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby tretie krajiny dodržiavali 
medzinárodné právo, pokiaľ ide o záchranu 
životov na mori, a aby zabezpečili ochranu 
utečencov a dodržiavanie základných práv; 

25. požaduje lepšiu a efektívnejšiu 
spoluprácu medzi EÚ a tretími krajinami s 
cieľom predchádzať opätovnému vzniku 
tragických prípadov, aký sa stal pri 
brehoch Lampedusy; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby tretie krajiny dodržiavali 
medzinárodné právo, pokiaľ ide o záchranu 
životov na mori, a aby zabezpečili ochranu 
utečencov a dodržiavanie základných práv; 

Or. en 

 
 


