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Pozměňovací návrh  1 

Ska Keller 
za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Tragédie, k nimž došlo v poslední době ve Středozemním moři, a migrační a azylová politika 

EU 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že převaděči a 

obchodníci s lidmi využívají nelegální 

migrace a ohrožují životy migrantů pro 

svůj vlastní finanční prospěch, jsou 

odpovědni za smrt tisíců osob a představují 

pro EU a její členské státy závažný 

problém; vzhledem k tomu, že obchodníci 

s lidmi dosahují na základě své trestné 

činnosti zisku 20 miliard EUR ročně; 

vzhledem k tomu, že podle úřadu Europol 

mají kriminální skupiny, které aktivně 

napomáhají přepravování nelegálních 

migrantů přes Středozemí, přímé napojení 

na trestnou činnost spojenou 

s obchodováním s lidmi, drogami, 

zbraněmi a terorismem; vzhledem k tomu, 

že dne 17. března 2015 Europol zahájil 

činnost společného operačního týmu Mare, 

který se zaměřuje na tyto skupiny; 

G. vzhledem k tomu, že převaděči a 

obchodníci s lidmi využívají nelegální 

migrace a ohrožují životy migrantů pro 

svůj vlastní finanční prospěch, jsou 

odpovědni za smrt tisíců osob a představují 

pro EU a její členské státy závažný 

problém; vzhledem k tomu, že EU a její 

členské státy v podstatě přispívají k bujení 

zločinné a nebezpečné činnosti pašování 

lidí tím, že staví bariéry a stále více 

uzavírají své vnější hranice před nelegální 

migrací, aniž by dávaly možnosti, jak k 

nim přijít legálně; vzhledem k tomu, 

že obchodníci s lidmi dosahují na základě 

své trestné činnosti zisku 20 miliard EUR 

ročně; vzhledem k tomu, že podle úřadu 

Europol mají kriminální skupiny, které 

aktivně napomáhají přepravování 

nelegálních migrantů přes Středomoří, 

přímé napojení na trestnou činnost 

spojenou s obchodováním s lidmi, 

drogami, zbraněmi a terorismem; vzhledem 

k tomu, že dne 17. března 2015 Europol 

zahájil činnost společného operačního 

týmu Mare, který se zaměřuje na tyto 

skupiny; 
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Pozměňovací návrh  2 

Ska Keller 
za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Tragédie, k nimž došlo v poslední době ve Středozemním moři, a migrační a azylová politika 

EU 

Společný návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. žádá robustní a trvalou evropskou 

humanitární záchrannou operaci, která – 

podobně jako Mare Nostrum – bude 

působit na volném moři a na niž by 

všechny členské státy přispívaly finančně i 

dodávkami zařízení a prostředků; 

naléhavě vyzývá EU, aby takovou operaci 

spolufinancovala; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Ska Keller 
za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Tragédie, k nimž došlo v poslední době ve Středozemním moři, a migrační a azylová politika 

EU 

Společný návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. žádá okamžité zrušení vízových 

požadavků pro syrské uprchlíky; 

Or. en 



 

AM\1059503CS.doc  PE555.141v01-00 }  

 PE555.152v01-00 }  

 PE555.154v01-00 }  

 PE555.158v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

28.4.2015  B8-0367/2015 }  

 B8-0378/2015 }  

 B8-0380/2015 }  

 B8-0384/2015 } RC1/Am. 4 

Pozměňovací návrh  4 

Ska Keller 
za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Tragédie, k nimž došlo v poslední době ve Středozemním moři, a migrační a azylová politika 

EU 

Společný návrh usnesení 

Bod 6 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6b. vyzývá členské státy, aby dále plně 

využívaly stávajících možností zajištění 

bezpečného a zákonného přístupu do EU, 

jako sjednocování širších rodin, soukromé 

sponzorské programy či migrační 

programy za účelem studia a práce, aby 

lidé, kteří potřebují mezinárodní ochranu 

mohli najít v Evropě bezpečí, aniž by se 

museli uchylovat k zločineckým 

pašeráckým gangům a usilovat o 

nebezpečné a nezákonné přestoupení 

hranic po zemi či po moři;  vyzývá Komisi, 

aby vytvořila další nástroje pro bezpečný a 

legální přístup; 

Or. en 

 

 


