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Predlog spremembe  5 

Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Nedavni tragični dogodki v Sredozemlju in politika EU na področju migracij in azila 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava G 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker se tihotapci in trgovci z ljudmi 

okoriščajo z nezakonito migracijo in ker 

ogrožajo življenja migrantov zavoljo lastne 

poslovne koristi, so odgovorni za tisoče 

smrti in so za EU in države članice resen 

izziv; ker trgovci z ljudmi s svojimi 

kriminalnimi dejanji letno ustvarijo 20 

milijard EUR dobička; ker so po navedbah 

Europola organizirane kriminalne skupine, 

ki aktivno podpirajo prevoz nezakonitih 

migrantov prek Sredozemskega morja v 

EU, povezane s trgovino z ljudmi, 

drogami, orožjem in terorizmom; ker je 17. 

marca 2015 začela delovati Europolova 

skupna operacijska skupina Mare za 

ukrepanje zoper te kriminalne združbe; 

G. ker tihotapci in trgovci z ljudmi 

izkoriščajo obup ljudi, ki skušajo doseči 

Evropo, čeprav ni varnih in zakonitih 

poti, in ker ogrožajo življenja migrantov 

zavoljo lastne poslovne koristi; ker je to 

povzročilo na tisoče smrti in je za EU in 

države članice resen izziv; ker trgovci z 

ljudmi s svojimi kriminalnimi dejanji letno 

ustvarijo 20 milijard EUR dobička; ker so 

po navedbah Europola organizirane 

kriminalne skupine, ki aktivno podpirajo 

prevoz nezakonitih migrantov prek 

Sredozemskega morja v EU, povezane s 

trgovino z ljudmi, drogami, orožjem in 

terorizmom; ker je 17. marca 2015 začela 

delovati Europolova skupna operacijska 

skupina Mare za ukrepanje zoper te 

kriminalne združbe; 
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Predlog spremembe  6 

Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Nedavni tragični dogodki v Sredozemlju in politika EU na področju migracij in azila 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poziva EU in države članice, naj dajo na 

voljo potrebne vire za učinkovito 

izpolnjevanje obveznosti iskanja in 

reševanja, da bo torej na voljo dovolj 

finančnih sredstev; poziva države članice, 

naj tudi v prihodnje izkazujejo solidarnost 

in zavezanost, tako da povečajo svoje 

prispevke v proračun Frontexa in 

Evropskega azilnega podpornega urada 

(EASO) ter za njune operacije; se 

zavezuje, da bo omenjenima agencijama 

prek proračuna EU in ustreznih skladov dal 

na voljo sredstva (človeške vire in 

opremo), potrebna za izpolnjevanje njunih 

obveznosti; 

 

2. poziva EU in države članice, naj dajo na 

voljo potrebne vire za učinkovito 

izpolnjevanje obveznosti iskanja in 

reševanja, da bo torej na voljo dovolj 

finančnih sredstev; zahteva trdno 

večnacionalno evropsko operacijo iskanja 

in reševanja, ki bi se osredotočala 

izključno na reševanje življenj, na njenem 

čelu pa bi bile države, ki bi bile 

pripravljene ukrepati; poziva države 

članice, naj tudi v prihodnje izkazujejo 

solidarnost in zavezanost, tako da povečajo 

svoje prispevke v proračun EASO ter za 

njegove operacije; se zavezuje, da bo tej 

agenciji prek proračuna EU in ustreznih 

skladov dal na voljo sredstva (človeške 

vire in opremo), potrebna za izpolnjevanje 

njenih obveznosti; 

Or. en 
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Predlog spremembe  7 

Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Nedavni tragični dogodki v Sredozemlju in politika EU na področju migracij in azila 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

4. pozdravlja zavezo Evropske sveta glede 

okrepitve operacije Triton s pomočjo 

povečanja financiranja in sredstev; poziva 

EU, naj operaciji Triton določi jasen 

mandat, da bo lahko povečala svoje 

območje delovanja in razširila svoj 

mandat na operacije iskanja in reševanja 

na ravni EU; 

4. obsoja zavezo Evropske sveta glede 

okrepitve operacije Triton s pomočjo 

povečanja financiranja in sredstev za 

nadzor meja kot prednostne naloge 

namesto iskanja in reševanja; poziva EU, 

naj vzpostavi proaktivne operacije iskanja 

in reševanja na ravni EU na odprtem 

morju onkraj omejitve 30 milj, ki velja za 

Triton; 
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Predlog spremembe  8 

Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Nedavni tragični dogodki v Sredozemlju in politika EU na področju migracij in azila 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

9. poziva države članice, naj preučijo 

možnosti za hitro obravnavanje v 

sodelovanju s tretjimi državami tranzita in 

izvora in za vrnitev oseb, ki ne 

izpolnjujejo pogojev za azil in zaščito v 

EU, s čimer bi zagotovili, da bo čim več 

sredstev porabljenih za tiste, ki 

potrebujejo zaščito; poudarja, da je treba 

spodbujati politike prostovoljnega 

vračanja, obenem pa vsem migrantom 

zagotoviti varstvo pravic ter jim omogočiti 

varen in zakonit dostop do azilnega sistema 

EU ob ustreznem spoštovanju načela 

nevračanja; 

9. poudarja, da je treba spodbujati politike 

prostovoljnega vračanja, obenem pa vsem 

migrantom zagotoviti varstvo pravic ter jim 

omogočiti varen in zakonit dostop do 

azilnega sistema EU ob ustreznem 

spoštovanju načela nevračanja; 

Or. en 



 

AM\1059502SL.doc  PE555.141v01-00 }  

 PE555.152v01-00 }  

 PE555.154v01-00 }  

 PE555.158v01-00 } RC1 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

28.4.2015  B8-0367/2015 }  

 B8-0378/2015 }  

 B8-0380/2015 }  

 B8-0384/2015 } RC1/Am. 9 

Predlog spremembe  9 

Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Nedavni tragični dogodki v Sredozemlju in politika EU na področju migracij in azila 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

10. pozdravlja dejstvo, da sta 

podpredsednica/visoka predstavnica in 

latvijsko predsedstvo nemudoma sklicala 

izredno skupno srečanje ministrov za 

zunanje zadeve in ministrov za notranje 

zadeve v Luxembourgu, ter dejstvo, da so 

države članice nemudoma sklicale izredno 

zasedanje, da bi našle skupne rešitve za 

odziv na krizne razmere v Sredozemlju; 

ugotavlja, da je potekala široka prva 

razprava o možnostih za reševanje življenj, 

o boju proti tihotapcem in trgovcem z 

ljudmi ter o deljeni odgovornosti držav 

članic pri sprejemu in zaščiti migrantov; 

poudarja, da morajo države članice 

sprejeti dodatne obveznosti, ter obžaluje, 

da se Evropski svet ni dovolj zavzel za 

vzpostavitev verodostojnega mehanizma za 

solidarnost, ki bi bil zavezujoč po vsej EU; 

10. pozdravlja dejstvo, da sta 

podpredsednica/visoka predstavnica in 

latvijsko predsedstvo nemudoma sklicala 

izredno skupno srečanje ministrov za 

zunanje zadeve in ministrov za notranje 

zadeve v Luxembourgu, ter dejstvo, da so 

države članice nemudoma sklicale izredno 

zasedanje, da bi našle skupne rešitve za 

odziv na krizne razmere v Sredozemlju; 

ugotavlja, da je potekala široka prva 

razprava o možnostih za reševanje življenj, 

o boju proti tihotapcem in trgovcem z 

ljudmi ter o deljeni odgovornosti držav 

članic pri sprejemu in zaščiti migrantov; 

poudarja, da predlogi držav članic ne 

zagotavljajo ustreznega odgovora na 

smrtne žrtve v Sredozemlju, ter obžaluje, 

da se Evropski svet ni dovolj zavzel za 

vzpostavitev verodostojnega mehanizma za 

solidarnost, ki bi bil zavezujoč po vsej EU; 

Or. en 
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Predlog spremembe  10 

Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Nedavni tragični dogodki v Sredozemlju in politika EU na področju migracij in azila 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

14. poziva države članice, naj v boju proti 

trgovcem z ljudmi in kriminalnim mrežam 

tihotapcev ter pri odkrivanju in sledenju 

njihovemu financiranju tesno sodelujejo z 

Europolom, Frontexom, EASO in 

Eurojustom ter ugotovijo njihov način 

delovanja in jim tako preprečijo, da bi 

služili z ogrožanjem življenj migrantov; 

poudarja, da je treba poglobiti sodelovanje 

s tretjimi državami, zlasti sosedami Libije, 

na področju usposabljanja organov 

pregona in zagotavljanja informacijskih 

storitev, kar je nujno za uspešno uničenje 

tovrstnih kriminalnih mrež; poudarja, da 

morajo tretje države spoštovati 

mednarodno pravo glede reševanja življenj 

na morju ter zagotoviti zaščito beguncev in 

spoštovanje temeljnih pravic; 

14. poziva države članice, naj v boju proti 

trgovcem z ljudmi in kriminalnim mrežam 

tihotapcev ter pri odkrivanju in sledenju 

njihovemu financiranju tesno sodelujejo z 

Europolom, Frontexom, EASO in 

Eurojustom ter ugotovijo njihov način 

delovanja in jim tako preprečijo, da bi 

služili z ogrožanjem življenj migrantov; 

poudarja, da morajo tretje države 

spoštovati mednarodno pravo glede 

reševanja življenj na morju ter zagotoviti 

zaščito beguncev in spoštovanje temeljnih 

pravic; 

Or. en 

 

 


