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Предложение за резолюция Изменение

183. осъжда изключително високия брой 
на смъртните случаи в Средиземно 
море, който по приблизителна оценка на 
Международната организация по 
миграция в доклада ѝ „Смъртоносни 
пътувания“ възлиза на 3 000 за 2013 г. и 
така това море се превръща в най-
смъртоносния регион в света за 
незаконната миграция; изразява 
изключително силна загриженост по 
повод на съобщенията за нарушаване 
на човешките права на мигрантите и 
търсещите убежище лица по пътя им 
към ЕС; призовава Съюза и държавите 
членки да си сътрудничат с ООН, 
регионалните механизми, 
правителствата и 
неправителствените организации с 
цел решаването на тези въпроси; 
изтъква неотложната необходимост 
да се разработят по-стабилни и по-
интегрирани политики, които са 
основани в по-голяма степен на 
принципа за солидарност на 
равнището на Съюза, за да се реагира 
на неотложните въпроси, свързани с 
мигрантите, бежанците и лицата, 
търсещи убежище, и то по начин, 
който е в съответствие с 

183. осъжда изключително високия брой 
на смъртните случаи в Средиземно 
море, който по приблизителна оценка на 
Международната организация по 
миграция в доклада ѝ „Смъртоносни 
пътувания“ възлиза на 3 000 за 2013 г. и 
така това море се превръща в най-
смъртоносния регион в света за 
незаконната миграция; изразява 
изключително силна загриженост по 
повод на случаите на нарушаване на 
човешките права на мигрантите и 
търсещите убежище лица по пътя им 
към ЕС; призовава Съюза и държавите 
членки  най-накрая да вземат 
необходимите мерки, за да помогнат 
на бедстващите мигранти в морето и 
да сложат край на изтреблението; 
припомня на Съюза и на неговите 
държави членки международните им 
задължения по отношението на 
морските операции за издирване и 
спасяване;  подчертава във връзка с 
това необходимостта от спазване на 
принципа на забрана за връщане в 
европейски и международни води, 
както беше потвърдено от ЕСПЧ; 
припомня ангажимента на 
Комисията да приеме действителен 
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международното право в областта на 
правата на човека и човешкото 
достойнство, и призовава ЕС да 
въведе обща европейска система за 
предоставяне на убежище и да 
гарантира ефективни общи 
стандарти за процедурите на 
приемане в целия Съюз, с цел да се 
защитят непридружените 
непълнолетни лица и най-уязвимите 
лица; приканва ЗП/ВП, членът на 
Комисията, отговарящ за 
миграцията, вътрешните работи и 
гражданството, и ЕСВД да засилят 
сътрудничеството и справедливото 
споделяне на отговорността между 
държавите членки, включително по 
приемането и презаселването на 
бежанци и по оказването на 
съдействие на службите по издирване 
и спасяване при подпомагането на 
мигранти, изпаднали в бедстващо 
положение в морето, докато се 
опитват да достигнат бреговете на 
ЕС; припомня във връзка с това 
необходимостта от спазване на 
принципа на забрана за връщане в 
европейски и международни води, 
потвърден от Европейския съд по 
правата на човека; припомня 
ангажимента на Комисията за 
разработване на подходящи канали за 
законна миграция; във връзка с това 
призовава държавите членки да 
приложат напълно наскоро приетия общ 
пакет от мерки на ЕС в областта на 
убежището и общото законодателство в 
областта на миграцията; призовава 
държавите членки да участват в 
програмите за презаселване и да 
ускорят развитието на регионалните 
програми за закрила в най-силно 
засегнатите райони; изтъква 
необходимостта от справяне с 
първопричините на незаконната 
миграция; насърчава ЕСВД и 
държавите членки да обърнат 
особено внимание на държавите, от 

глобален европейски подход спрямо 
миграцията, като представи 
предложения за разработването на 
сигурни и легални средства за 
получаване на закрила в Европа; 
подчертава значението на 
въвеждането на хуманитарни визи 
във възможно най-кратки срокове, 
както и на разработването на нови 
средства за законна миграция, така че 
хората да не бъдат принуждавани да 
излагат живота си на риск, за да 
достигнат до Европа; подчертава 
спешната нужда от разработване на 
по-солидарни политики на равнище 
Съюз и държави членки; във връзка с 
това призовава държавите членки да 
приложат напълно наскоро приетия общ 
пакет от мерки на ЕС в областта на 
убежището и общото законодателство в 
областта на миграцията; призовава 
Комисията да насърчава държавите 
членки да участват по-активно в 
програмите за презаселване; твърдо 
се противопоставя на това борбата 
срещу трафика и незаконното 
превеждане през граница на хора да се 
използва като разменна монета 
между Съюза, държавите членки и 
трети държави; припомня, че това 
сътрудничество не бива да бъде в 
ущърб на ефективното право на 
мъже, жени и деца да търсят закрила 
в Съюза, нито да допринася за 
увеличаването на случаите на 
нарушения на основните права на 
мигрантите и търсещите убежище; 
изразява в този смисъл дълбокото си 
безпокойство по повод засиленото 
сътрудничество с трети страни и по-
специално със страните от 
Африканския рог в рамките на 
процеса от Хартум;
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които тръгва трафикът или 
незаконното превеждане през граница 
на хора, на държавите на 
преминаване и на държавите на 
местоназначение; призовава ЗП/ВП и 
държавите членки да продължат да 
укрепват външното измерение на 
Съюза, като си сътрудничат с 
държавите на произход и на 
преминаване, включително 
държавите — партньори на ЕС, по-
специално в региона на 
Средиземноморието, като системно 
повдигат тези въпроси в рамките на 
политическите диалози със 
засегнатите страни и в публични 
изявления, и засилват 
сътрудничеството с тези държави до 
възможно най-голяма степен с цел 
разбиване на нелегалните мрежи, 
използвани за трафик на мигранти, и 
борба срещу незаконните 
организации, които извличат печалби 
от трафика и незаконното 
превеждане през граница на хора;

Or. fr


