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Pozměňovací návrh  16 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pracovním programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 20 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. je hluboce znepokojen současnou 
situací ve Středomoří, jakož i na přístupové 
cestě procházející západním Balkánem, 
kde rekordní počty nelegálních migrantů 
překračují hranice EU a představují tak 
nebývalý problém pro Evropu a její 
členské státy, který je nutno řešit pouze 
společnou a důraznou unijní odpovědí; 
vyjadřuje svou podporu opatřením, která 
předložila Komise, a vyzývá členské státy, 
aby je rychle přijaly a provedly; 
zdůrazňuje, že větší důraz by měl být 
kladen na opatření, která již Komise 
zahájila, zejména na návrhy týkající se 
relokace a přesídlení, neboť nouzový 
mechanismus relokace, který byl uplatněn 
v případě Itálie a Řecka, není řešením 
dlouhodobého problému azylového tlaku, 
ale spíše prubířským kamenem vzhledem 
k připravovanému legislativnímu návrhu, 
který se týká trvalého systému relokace, 
jenž má být uplatňován za situace 
hromadného přílivu; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby aktivovala nezbytný systém, 
který byl určen speciálně pro případy 
hromadného přílivu; zároveň zdůrazňuje, 
že je zapotřebí zrychlit vyřizování žádostí 
o azyl a přikročit k navracení žadatelů, 

20. je hluboce znepokojen současnou 
situací ve Středomoří, jakož i na přístupové 
cestě procházející západním Balkánem, 
kde rekordní počty nelegálních migrantů 
překračují hranice EU a představují tak 
nebývalý problém pro Evropu a její 
členské státy, který je nutno řešit pouze 
společnou a důraznou unijní odpovědí; 
vyjadřuje svou podporu opatřením, která 
předložila Komise, a vyzývá členské státy, 
aby je rychle přijaly a provedly; vítá 
iniciativy Komise týkající se přesídlování 
a znovu osidlování, včetně nové iniciativy, 
jež by měla být ku prospěchu Řecku, Itálii 
a Maďarsku a jejímž účelem je nouzové 
přesídlení vyššího počtu žadatelů o azyl, 
kteří potřebují mezinárodní ochranu, 
a včetně návrhu Komise na zavedení 
mechanismu trvalého přesídlování, jenž 
by měl být s ohledem na počet uprchlíků 
v členských státech aktivován v nouzových 
situacích a který vychází z čl. 78 odst. 2 
SFEU; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
aktivovala nezbytný systém, který byl 
určen speciálně pro případy hromadného 
přílivu; zároveň zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zrychlit vyřizování žádostí o azyl 
a přikročit k navracení žadatelů, jejichž 
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jejichž žádosti byly zamítnuty; vyjadřuje 
svou podporu přístupu, který vychází 
z koncepce tzv. problematických oblastí, 
který byl oznámen v programu pro migraci, 
a který předvídá posílení operativní 
podpory v okamžiku prvního příchodu 
žadatelů, včetně jejich registrace 
a prvotního zpracování žádostí, a to i osob, 
které ochranu nepotřebují; odmítá všechna 
opatření, která vedou k faktickému 
obnovení kontroly hranic a která ohrožují 
schengenský prostor; 

žádosti byly zamítnuty; vyjadřuje svou 
podporu přístupu, který vychází 
z koncepce tzv. problematických oblastí, 
který byl oznámen v programu pro migraci, 
a který předvídá posílení operativní 
podpory v okamžiku prvního příchodu 
žadatelů, včetně jejich registrace 
a prvotního zpracování žádostí, a to i osob, 
které ochranu nepotřebují; odmítá všechna 
opatření, která vedou k faktickému 
obnovení kontroly hranic a která ohrožují 
schengenský prostor; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  17 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pracovním programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 73 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. vyzývá Komisi, aby zemědělcům 
pomáhala předvídat krize na trhu díky 
tomu, že bude poskytovat informace 
o proměnlivých tržních podmínkách, 
přičemž všude tam, kde to bude možné, 
využije přesné údaje získávané v reálném 
čase; 

73. vyzývá Komisi, aby zemědělcům 
pomáhala předvídat krize na trhu 
prostřednictvím nových a účinných 
tržních nástrojů určených k předcházení 
ztrátám příjmů a rovněž poskytováním 
informací o proměnlivých tržních 
podmínkách, přičemž všude tam, kde to 
bude možné, využije přesné údaje 
získávané v reálném čase; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  18 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pracovním programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 74 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

74. zdůrazňuje, že je třeba vyřešit 
nerovnováhu v potravinářském 
dodavatelském řetězci, obzvláště s cílem 
zaručit spravedlivé a transparentní vztahy 
mezi primárními producenty, zpracovateli, 
dodavateli a distributory, a vyzývá Komisi, 
aby prošetřila nerovnováhu 
v dodavatelském řetězci a otázku 
udržitelné úlohy primárních producentů 
v tomto řetězci; 

74. zdůrazňuje, že jsou potřebná zásadní 
opatření, která by řešila nerovnováhu 
v potravinářském dodavatelském řetězci, 
obzvláště s cílem zaručit spravedlivé 
a transparentní vztahy mezi primárními 
producenty, zpracovateli, dodavateli 
a distributory, a vyzývá Komisi, aby 
prošetřila nerovnováhu v dodavatelském 
řetězci a otázku udržitelné úlohy 
primárních producentů v tomto řetězci; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  19 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pracovním programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 86 a (nový) 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 86a. žádá Komisi, aby zvážila, zda by 
neměla řešit nedostatky a mezery 
vznikající při uplatňování článku 2 SFEU 
a hodnot, o něž se EU opírá, zejména 
respektování lidské důstojnosti, svobody, 
demokracie, rovnosti, právního státu 
a dodržování lidských práv, včetně práv 
příslušníků menšin, a to mimo jiné 
závazným mechanismem vycházejícím ze 
souboru objektivních ukazatelů, který by 
umožňoval postupnou reakci na 
nerespektování těchto hodnot, včetně 
základních práv, na úrovni EU i na 
úrovni členských států; připomíná, že 
dodržování lidských práv bude muset být 
účinně uplatňováno v podobě plnění 
všech ustanovení Smlouvy souvisejících 
s demokracií; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  20 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pracovním programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 98 a (nový) 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 98a. podtrhuje skutečnost, že nárůst 
rasismu a xenofobie v Evropě je jedním 
z největších problémů EU, neboť ohrožuje 
demokracii a dodržování lidských práv; 
vyzývá proto Komisi, aby navrhla 
iniciativy zaměřené na boj s rasismem 
a xenofobií v EU; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  21 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pracovním programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 101 a (nový) 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 101a. zdůrazňuje svou připravenost 
zabývat se novým mechanismem 
nouzového přesídlení v rámci zrychleného 
postupu a oznamuje, že je rovněž 
odhodlán současně podporovat všechna 
další opatření navržená Komisí s cílem 
zajistit, aby členské státy neodkládaly 
mechanismus trvalého přesídlování; 
připomíná Radě, že Parlament v každém 
případě podporuje závazný mechanismus 
přesídlování založený na jasných 
a náležitě definovaných kritériích 
a zohledňující preference uprchlíků; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  22 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o pracovním programu Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 103 

 
Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

103. oceňuje návrh Komise zvýšit účinnost 
systému navracení neúspěšných žadatelů 
o azyl; vybízí však Komisi, aby předložila 
návrh politiky rychlého navracení na 
základě posouzení a přezkumu stávajících 
opatření, například aby do tohoto rámce 
začlenila vydatnější pomoc agentury 
FRONTEX; trvá na tom, že při všech 
krocích vedoucích k navracení by měla 
být plně respektována základní práva; 

103. bere na vědomí návrh Komise zvýšit 
účinnost systému navracení neúspěšných 
žadatelů o azyl, který by měl jít ruku 
v ruce s dodržováním postupů a norem, 
díky nimž bude Evropa schopna zacházet 
s navracejícími se osobami lidsky, 
důstojně a v souladu se zásadou 
nenavracení; připomíná, že dobrovolným 
návratům by se měla dávat přednost před 
nuceným navracením; 

Or. en 

 
 


