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183. tuomitsee Välimerellä sattuneiden 
kuolemantapausten suuren määrän, joka 
Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön 
hengenvaarallisia matkoja käsittelevän 
raportin ”Fatal Journeys” mukaan oli 3 000 
vuonna 2013, ja toteaa, että tämän 
perusteella Välimeri on alue, jossa 
surmansa saaneiden laittomien 
maahanmuuttajien määrä on maailman 
suurin; on erittäin huolissaan EU:hun 
matkalla olleisiin maahanmuuttajiin ja 
turvapaikanhakijoihin kohdistuneista 
ihmisoikeusloukkauksista; kehottaa 
unionia ja sen jäsenvaltioita tekemään 
yhteistyötä YK:n, alueellisten 
mekanismien, hallitusten ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa tämän 
ongelman ratkaisemiseksi; painottaa 
tarvetta luoda kiireesti unionin tasolla 
nykyistä voimakkaampia ja yhtenäisempiä 
politiikkatoimia, jotka on tiiviimmin 
kytketty solidaarisuuden periaatteeseen, 
jotta voidaan puuttua maahanmuuttajiin, 
pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin 
liittyviin kiperiin ongelmiin kansainvälistä 
ihmisoikeuslainsäädäntöä ja 
perustavanlaatuista ihmisarvoa 
kunnioittaen, ja kehottaa unionia 
ottamaan käyttöön Euroopan yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän ja takaamaan 

183. tuomitsee Välimerellä sattuneiden 
kuolemantapausten suuren määrän, joka 
Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön 
hengenvaarallisia matkoja käsittelevän 
raportin ”Fatal Journeys” mukaan oli 3 000 
vuonna 2013, ja toteaa, että tämän 
perusteella Välimeri on alue, jossa 
surmansa saaneiden laittomien 
maahanmuuttajien määrä on maailman 
suurin; on erittäin huolissaan EU:hun 
matkalla olleisiin maahanmuuttajiin ja 
turvapaikanhakijoihin kohdistuneista 
ihmisoikeusloukkauksista; kehottaa 
unionia ja sen jäsenvaltioita toteuttamaan 
vihdoinkin tarvittavat toimet, joilla 
autetaan merihätään joutuneita 
maahanmuuttajia ja lopetetaan 
joukkokuolemat; muistuttaa unionia ja 
sen jäsenvaltioita niiden kansainvälisistä 
velvoitteista, jotka koskevat merellä 
suoritettavia etsintä- ja 
pelastusoperaatioita; korostaa tässä 
yhteydessä tarvetta noudattaa 
palauttamiskiellon periaatetta 
eurooppalaisilla ja kansainvälisillä vesillä, 
sellaisen kuin se on vahvistettuna 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa; 
muistuttaa komissiota, että se on sitoutunut 
hyväksymään maahanmuuttoa koskevan 
kokonaisvaltaisen eurooppalaisen 
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kaikkialla unionin alueella 
vastaanottomenettelyitä koskevat 
tehokkaat yhteiset vaatimukset, joilla 
suojellaan ilman huoltajaa olevia 
alaikäisiä ja kaikkein haavoittuvimmassa 
asemassa olevia; pyytää 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, 
maahanmuutto- ja sisäasioista vastaavaa 
komission jäsentä ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa lisäämään 
jäsenvaltioiden keskeistä yhteistyötä ja 
tasapuolista vastuunjakoa, joka koskee 
myös pakolaisten vastaanottoa ja 
uudelleensijoittamista sekä osallistumista 
etsintä- ja pelastuspalveluihin, joilla 
autetaan maahanmuuttajia, jotka ovat 
joutuneet merihätään pyrkiessään EU:n 
rannikolle; muistuttaa tässä yhteydessä 
tarpeesta noudattaa Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen vahvistamaa 
palauttamiskiellon periaatetta 
eurooppalaisilla ja kansainvälisillä vesillä; 
muistuttaa komissiota, että se on sitoutunut 
kehittämään riittäviä laillisen 
maahanmuuton kanavia; kehottaa siksi 
jäsenvaltioita panemaan kaikilta osin 
täytäntöön hiljattain hyväksytyn EU:n 
yhteisen turvapaikkapaketin sekä 
maahanmuuttoa koskevan yhteisen 
lainsäädännön; kehottaa jäsenvaltioita 
osallistumaan 
uudelleensijoittamisohjelmiin ja 
jouduttamaan alueellisten 
suojeluohjelmien kehittämistä eniten 
kärsineillä alueilla; painottaa, että on 
torjuttava laittoman maahanmuuton 
perimmäisiä syitä; kannustaa Euroopan 
ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita 
kiinnittämään erityistä huomiota maihin, 
joista ihmiskauppa tai ihmisten 
salakuljetus saa alkunsa, 
kauttakulkumaihin sekä kohdemaihin; 
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa ja jäsenvaltioita vahvistamaan 
edelleen unionin ulkoista ulottuvuutta 
tekemällä yhteistyötä alkuperä- ja 
kauttakulkumaiden, myös EU:n 
kumppanimaiden, kanssa erityisesti 

toimintamallin; pitää tärkeänä 
humanitaaristen viisumien pikaista 
käyttöönottoa ja laillisen maahanmuuton 
uusien keinojen kehittämistä, jotta 
ihmisten ei tarvitsisi enää henkensä 
uhalla pyrkiä Eurooppaan; korostaa 
tarvetta laatia nykyistä solidaarisempia 
politiikkatoimia niin unionin kuin 
jäsenvaltioidenkin tasolla; kehottaa siksi 
jäsenvaltioita panemaan kaikilta osin 
täytäntöön hiljattain hyväksytyn EU:n 
yhteisen turvapaikkapaketin sekä 
maahanmuuttoa koskevan yhteisen 
lainsäädännön; kehottaa komissiota 
kannustamaan jäsenvaltioita 
osallistumaan aktiivisemmin 
uudelleensijoittamisohjelmiin; vastustaa 
voimakkaasti sitä, että ihmiskaupan ja 
ihmisten salakuljetuksen torjunnalla 
käydään vaihtokauppaa unionin, 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välillä; muistuttaa, että tällä yhteistyöllä ei 
pidä heikentää miesten, naisten ja lasten 
todellista oikeutta hakea suojaa unionista 
eikä sen pidä vaikuttaa siten, että 
maahanmuuttajien ja 
turvapaikanhakijoiden perusoikeuksien 
loukkaukset lisääntyvät; on tämän vuoksi 
erittäin huolissaan kolmansien maiden ja 
erityisesti Afrikan sarven maiden kanssa 
tehtävän yhteistyön vahvistamisesta 
Khartumin prosessin yhteydessä;
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Välimeren alueella, ottamalla nämä 
kysymykset systemaattisesti esille 
poliittisissa vuoropuheluissa kyseisten 
maiden kanssa sekä poliittisissa 
julkilausumissa ja edistämällä näiden 
maiden kanssa tehtävää yhteistyötä 
mahdollisimman paljon, jotta voidaan 
purkaa maahanmuuttajien kuljetukseen 
käytettäviä verkostoja ja torjua 
mafiajärjestöjä, jotka hyötyvät 
ihmiskaupasta ja ihmisten 
salakuljettamisesta;
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