
 

AM\1072791SK.doc PE559.016v01-00 } 
 PE559.021v01-00 } 
 PE559.025v01-00 } 
 PE559.026v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  
 B8-0659/2015 }  
 B8-0662/2015 }  
 B8-0663/2015 } RC1/Am. 16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
nedávnym vývojom v Stredozemí 
a na západobalkánskej trase, kde hranice 
EÚ prekročil rekordný počet nelegálnych 
migrantov, čo predstavuje bezprecedentnú 
výzvu pre Európu a jej členské štáty 
a vyžaduje si spoločnú a ráznu európsku 
reakciu; vyjadruje podporu pre opatrenia, 
ktoré predložila Komisia, a vyzýva na ich 
urýchlené prijatie a zavedenie do praxe 
členskými štátmi; zdôrazňuje, že väčší 
dôraz by sa mal klásť na už spustené 
iniciatívy Komisie, najmä návrhy týkajúce 
sa premiestňovania a presídľovania, keďže 
núdzový mechanizmus prerozdelenia 
začatý v prospech Talianska a Grécka nie 
je riešením dlhodobej výzvy, ktorú 
predstavuje azylový tlak, ale skôr skúškou 
súvisiacou s nadchádzajúcim 
legislatívnym návrhom trvalého systému 
premiestňovania, ktorý by sa uplatňoval v 
situáciách hromadného prílevu 
migrantov; žiada Komisiu, aby aktivovala 
potrebný mechanizmus, ktorý bol 
navrhnutý špeciálne na situácie masového 
prílevu migrantov; zároveň zdôrazňuje 
potrebu urýchliť spracovanie žiadostí o 
azyl a návrat tých, ktorých žiadosti boli 
zamietnuté; vyjadruje podporu pre prístup 

20. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
nedávnym vývojom v Stredozemí a na 
západobalkánskej trase, kde hranice EÚ 
prekročil rekordný počet nelegálnych 
migrantov, čo predstavuje bezprecedentnú 
výzvu pre Európu a jej členské štáty a 
vyžaduje si spoločnú a ráznu európsku 
reakciu; vyjadruje podporu pre opatrenia, 
ktoré predložila Komisia, a vyzýva na ich 
urýchlené prijatie a zavedenie do praxe 
členskými štátmi; víta iniciatívy Komisie 
týkajúce sa premiestňovania a 
presídľovania vrátane novej iniciatívy pre 
núdzové premiestnenie zvýšeného počtu 
žiadateľov o azyl, ktorí potrebujú 
medzinárodnú ochranu, v prospech 
Grécka, Talianska a Maďarska, ako aj 
návrh Komisie na trvalý mechanizmus 
premiestnenia, ktoré budú aktivované v 
núdzových situáciách, pričom sa 
zohľadňuje počet utečencov 
nachádzajúcich sa v členskom štáte, a to 
na základe článku 78 ods. 2 ZFEÚ; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby aktivovala 
potrebný mechanizmus, ktorý bol 
navrhnutý špeciálne na situácie masového 
prílevu migrantov; zároveň zdôrazňuje 
potrebu urýchliť spracovanie žiadostí o 
azyl a návrat tých, ktorých žiadosti boli 
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zameraný na „problémovej oblasti“ 
ohlásený v európskej migračnej agende 
zameraný na posilnenie prevádzkovej 
podpory pri prvom príchode žiadateľov 
vrátane registrácie a prvotného spracovania 
žiadostí, a to aj pre tých, ktorí nepotrebujú 
ochranu; odmieta všetky opatrenia, ktoré 
de facto obnovujú hraničné kontroly, čím 
ohrozujú schengenský priestor; 

zamietnuté; vyjadruje podporu pre prístup 
zameraný na „problémové oblasti“ 
ohlásený v európskej migračnej agende 
zameraný na posilnenie prevádzkovej 
podpory pri prvom príchode žiadateľov 
vrátane registrácie a prvotného spracovania 
žiadostí, a to aj pre tých, ktorí nepotrebujú 
ochranu; odmieta všetky opatrenia, ktoré 
de facto obnovujú hraničné kontroly, čím 
ohrozujú schengenský priestor; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  17 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 73 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

73. vyzýva Komisiu, aby pomohla 
poľnohospodárom predvídať krízy na trhu 
prostredníctvom oznámení o meniacich sa 
trhových podmienkach, podľa možnosti 
pomocou presných časových údajov 
v reálnom čase; 

73. vyzýva Komisiu, aby pomohla 
poľnohospodárom predvídať krízy na trhu 
s novými a silnými trhovými nástrojmi 
zameranými na zamedzenie strate príjmov 
a prostredníctvom oznámení o meniacich 
sa trhových podmienkach, podľa možnosti 
pomocou presných časových údajov v 
reálnom čase; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  18 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 74 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. zdôrazňuje potrebu riešiť nerovnováhu 
v potravinovom dodávateľskom reťazci, 
najmä na zabezpečenie spravodlivosti a 
transparentnosti vzťahu medzi 
prvovýrobcami, spracovateľmi, 
dodávateľmi a distribútormi, a vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala nerovnováhu v 
dodávateľskom reťazci a udržateľné 
postavenie prvovýrobcov v rámci reťazca; 

74. zdôrazňuje potrebu silných opatrení 
s cieľom riešiť nerovnováhu v 
potravinovom dodávateľskom reťazci, 
najmä na zabezpečenie spravodlivosti a 
transparentnosti vzťahu medzi 
prvovýrobcami, spracovateľmi, 
dodávateľmi a distribútormi, a vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala nerovnováhu v 
dodávateľskom reťazci a udržateľné 
postavenie prvovýrobcov v rámci reťazca; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  19 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 86 a (nový) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 86a. žiada Komisiu, aby uvažovala o tom, 
že sa bude zaoberať nedostatkami a 
medzerami pri uplatňovaní článku 2 ZEÚ 
a hodnotami, na ktorých je EÚ založená, 
t. j. rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, 
sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát 
a dodržiavanie ľudských práv vrátane 
práv osôb patriacich k menšinám, okrem 
iného prostredníctvom záväzného 
mechanizmu vychádzajúceho zo súboru 
objektívnych ukazovateľov, a tým 
umožnila postupnú reakciu na prípady 
porušovania týchto hodnôt vrátane 
základných práv, a to na úrovni EÚ aj na 
úrovni členských štátov; pripomína, že 
dodržiavanie ľudských práv sa bude 
musieť účinne zaviesť prostredníctvom 
dodržiavania všetkých ustanovení zmluvy 
týkajúcich sa demokracie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  20 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 98 a (nový) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 98a. zdôrazňuje skutočnosť, že nárast 
rasizmu a xenofóbie v Európe je jednou z 
hlavných výziev pre EÚ, keďže 
predstavuje hrozbu vo vzťahu k 
demokracii a dodržiavaniu ľudských 
práv; vyzýva preto Komisiu, aby predložila 
iniciatívy na boj proti rasizmu a xenofóbii 
v EÚ; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  21 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 101 a (nový) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  101a. zdôrazňuje svoju pripravenosť 
zaoberať sa novým systémom núdzového 
premiestnenia v zrýchlenom postupe 
a vyjadruje úmysel dosiahnuť pokrok 
v prípade všetkých ostatných opatrení, 
ktoré súbežne navrhuje Komisia, s cieľom 
zabezpečiť, že členské štáty nebudú 
zdržiavať trvalý systém premiestnenia; 
pripomína Rade, že Parlament dôrazne 
podporuje záväzný mechanizmus 
premiestnenia, ktorý je založený na 
jasných a dobre vymedzených kritériách a 
ktorý zohľadňuje preferencie utečencov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  22 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovný program Komisie na rok 2016 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 103 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

103. víta návrh Komisie na zvýšenie 
účinnosti systému návratu neúspešných 
žiadateľov o azyl; vyzýva však Komisiu, 
aby predložila návrh politiky rýchleho 
návratu na základe hodnotenia a 
preskúmania súčasných opatrení, 
napríklad s možnosťou zahrnúť do tohto 
rámca posilnenú pomoc agentúry 
FRONTEX; trvá na tom, že pri navracaní 
by sa mali v plnej miere dodržiavať 
základné práva; 

103. berie na vedomie návrh Komisie na 
zvýšenie účinnosti systému návratu, ktorý 
by mal ísť ruka v ruke s dodržiavaním 
postupov a noriem, ktoré umožnia Európe 
zabezpečiť ľudské a dôstojné 
zaobchádzanie s navrátilcami v súlade so 
zásadou nevyhostenia; pripomína, že 
dobrovoľný návrat by sa mal 
uprednostňovať pred núteným návratom; 

Or. en 

 
 


