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183. elítéli a Földközi-tengeren 
bekövetkezett halálesetek drámai 
mennyiségét, amelyet a Nemzetközi 
Migrációs Szervezet a „halálos 
utazásokról” készített jelentésében 2013-
ban 3000-re becsült, amivel ez a tenger a 
világ leghalálosabb térsége az illegális 
migráció számára; rendkívül aggasztják 
azok a beszámolók, amelyek szerint a 
migránsok és menedékkérők az EU-ba 
tartó útjuk során emberi jogi visszaélések 
áldozatává válnak;  felhívja az Uniót és a 
tagállamokat, hogy e problémák elleni 
küzdelem érdekében működjenek együtt 
az ENSZ-szel, a regionális 
mechanizmusokkal, a kormányokkal és a 
nem kormányzati szervezetekkel; 
hangsúlyozza, hogy sürgősen 
határozottabb, a szolidaritás elvében még 
mélyebben gyökerező, integráltabb 
politikákat kell kidolgozni uniós szinten a 
migránsokkal, menekültekkel és 
menedékkérőkkel kapcsolatos sürgető 
kérdések olyan módon történő kezelése 
érdekében, amely összhangban van a 
nemzetközi emberi jogi normákkal és az 
alapvető emberi méltósággal, és felhívja 
az EU-t, hogy a kísérő nélküli kiskorúak 
és a leginkább kiszolgáltatottak védelme 
érdekében hozzon létre egy közös európai 

183. elítéli a Földközi-tengeren 
bekövetkezett halálesetek drámai 
mennyiségét, amelyet a Nemzetközi 
Migrációs Szervezet a „halálos 
utazásokról” készített jelentésében 2013-
ban 3000-re becsült, amivel ez a tenger a 
világ leghalálosabb térsége az illegális 
migráció számára; rendkívül aggódik 
amiatt, hogy a migránsok és 
menedékkérők az EU-ba tartó útjuk során 
emberi jogi visszaélések áldozatává 
válnak;  felhívja az Uniót és a 
tagállamokat, hogy hozzák meg végre a 
szükséges intézkedéseket, hogy a tengeren 
nehéz helyzetben lévő migránsok 
segítségére lehessen sietni és véget 
lehessen vetni a vérengzésnek; emlékezteti 
az Uniót és tagállamait az eltűntek tengeri 
felkutatásával és kimentésével kapcsolatos 
nemzetközi kötelezettségeikre; ennek 
kapcsán hangsúlyozza, hogy az európai és 
nemzetközi felségvizeken tiszteletben kell 
tartani a visszaküldés tilalmának elvét, 
ahogyan azt az Emberi Jogok Európai 
Bírósága is megerősítette;  emlékeztet a 
Bizottság azon kötelezettségvállalására, 
hogy érdemben átfogó európai 
megközelítést fogad el, javaslatokat téve 
az európai oltalom megszerzésének biztos 
és törvényes eszközei kifejlesztésére; 



AM\1052929HU.doc PE550.017v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

menekültügyi rendszert, és Unió-szerte 
garantálja a befogadási eljárásokra 
vonatkozó hatékony közös normákat; 
felkéri az alelnököt/főképviselőt, a 
migrációs ügyekért, az uniós belügyekért 
és az uniós polgárságért felelős biztost és 
az EKSZ-t, hogy fokozza a tagállamok 
körében az együttműködést és a terhek 
igazságos elosztását, beleértve a 
menekültek befogadását és áttelepítését, 
valamint a keresési és mentési 
szolgálatokban való közreműködést is, 
hogy segítséget nyújtsanak azoknak a 
migránsoknak, akik veszélybe kerülnek a 
tengeren, amikor megpróbálják elérni az 
uniós partokat; ennek kapcsán emlékeztet 
arra, hogy az európai és nemzetközi 
felségvizeken tiszteletben kell tartani a 
visszaküldés tilalmának elvét, ahogy azt az 
Emberi Jogok Európai Bírósága is 
megerősítette;  ennek kapcsán emlékeztet 
arra, hogy az európai és nemzetközi 
felségvizeken tiszteletben kell tartani a 
visszaküldés tilalmának elvét, ahogy azt az 
Emberi Jogok Európai Bírósága is 
megerősítette;  emlékeztet a Bizottság 
kötelezettségvállalására, hogy kialakítja a 
legális migráció megfelelő csatornáit; 
felhívja ezért a tagállamokat, hogy teljes 
körűen hajtsák végre a nemrégiben 
elfogadott uniós menedékjogi csomagot és 
a közös migrációs jogszabályokat; felhívja 
a tagállamokat, hogy vegyenek részt az 
áttelepítési programokban, és fokozzák a 
regionális védelmi programok 
kidolgozását a leginkább érintett 
térségekben; hangsúlyozza, hogy az 
illegális migráció kiváltó okait kell 
kezelni; hangsúlyozza, hogy az illegális 
migráció kiváltó okait kell kezelni; 
szorgalmazza, hogy az EKSZ és a 
tagállamok részletesen kísérjék 
figyelemmel az emberkereskedelem vagy -
csempészet kiinduló országait, 
tranzitországait és célországait;  felkéri az 
alelnökök/főképviselőt és a tagállamokat, 
hogy a származási és tranzitországokkal 
együttműködve – többek között az Unió 

hangsúlyozza, hogy nagyon fontos a 
lehető legrövidebb időn belül életbe 
léptetni humanitárius vízumokat, illetve 
kidolgozni a legális migráció új eszközeit, 
hogy az emberek ne kényszerüljenek többé 
életük kockáztatására, ha Európába 
szeretnének eljutni; hangsúlyozza, hogy 
sürgősen szolidárisabb politikákat kell 
kidolgozni az Unió és a tagállamok 
szintjén; felhívja ezért a tagállamokat, 
hogy teljes körűen hajtsák végre a 
nemrégiben elfogadott uniós menedékjogi 
csomagot és a közös migrációs 
jogszabályokat; felszólítja a Bizottságot, 
hogy ösztönözze a tagállamokat, hogy 
aktívabban vegyenek részt az áttelepítési 
programokban; határozottan ellenzi, hogy 
a fejpénzek és az emberekkel való tiltott 
kereskedelem elleni harc váltópénzként 
szolgáljon az Unió, tagállamai, illetve 
harmadik országok között; emlékeztet, 
hogy ez az együttműködés nem történhet 
az Unióban védelmet kereső férfiak, nők, 
és gyermekek érdemi jogainak rovására, 
és nem fokozhatja a migránsok és 
menedékkérők alapvető jogainak 
megsértését; ilyen értelemben komoly 
aggodalmának ad hangot a khartoumi 
folyamat keretében harmadik országokkal, 
különösképpen a Szomáli-félsziget 
országaival folytatott együttműködés 
fokozása kapcsán;



AM\1052929HU.doc PE550.017v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

partnerországaiban – erősítsék tovább az 
Unió külső fellépését, módszeresen vessék 
fel ezeket az aggályokat az érintett 
országokkal folytatott politikai 
párbeszédekben és a nyilvános 
nyilatkozatokban, a legmagasabb szintű 
együttműködést szorgalmazva ezekkel az 
országokkal az emberkereskedelemből 
hasznot húzó illegális maffiák leküzdése 
érdekében;
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