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183. potępia dramatycznie wysoką liczbę 
zgonów na Morzu Śródziemnym, która 
zgodnie z szacunkami Międzynarodowej 
Organizacji ds. Migracji zawartymi w jej 
sprawozdaniu pt. „Śmiertelne przeprawy” 
wyniosła w 2013 r. 3 000 osób, co czyni z 
tego morza najbardziej zabójczy region 
świata dla nielegalnych migrantów; jest 
wyjątkowo zaniepokojony doniesieniami 
na temat naruszeń praw człowieka 
podczas podróży do UE migrantów i osób 
ubiegających się o azyl; w celu 
rozwiązania tych problemów wzywa Unię 
i państwa członkowskie do współpracy z 
ONZ, mechanizmami regionalnymi, 
rządami i organizacjami pozarządowymi; 
podkreśla pilną potrzebę opracowania 
bardziej zdecydowanych, zintegrowanych i 
solidarnych strategii politycznych na 
szczeblu Unii, aby uwzględnić pilne 
problemy związane z migrantami, 
uchodźcami i osobami ubiegającymi się o 
azyl, w sposób zgodny z prawem 
międzynarodowym dotyczącym praw 
człowieka i podstawową godnością 
człowieka, oraz wzywa UE do wdrożenia 
wspólnego europejskiego systemu 
azylowego i zagwarantowania 
skutecznych wspólnych standardów w 
procedurach przyjmowania w całej Unii, 

183. potępia dramatycznie wysoką liczbę 
zgonów na Morzu Śródziemnym, która 
zgodnie z szacunkami Międzynarodowej 
Organizacji ds. Migracji zawartymi w jej 
sprawozdaniu pt. „Śmiertelne przeprawy” 
wyniosła w 2013 r. 3 000 osób, co czyni z 
tego morza najbardziej zabójczy region 
świata dla nielegalnych migrantów; jest 
wyjątkowo zaniepokojony naruszeniami 
praw człowieka podczas podróży do UE 
migrantów i osób ubiegających się o azyl; 
wzywa Unię i jej państwa członkowskie do 
podjęcia wreszcie niezbędnych działań w 
celu udzielania pomocy migrantom, którzy 
znaleźli się w sytuacji zagrożenia życia na 
morzu, i położenia kresu hekatombie; 
przypomina Unii i jej państwom 
członkowskim o ich międzynarodowych 
zobowiązaniach w zakresie działań 
poszukiwawczo-ratowniczych na morzu; 
podkreśla w tym kontekście konieczność 
przestrzegania na wodach europejskich i 
międzynarodowych zasady zakazu 
wydalania lub zawracania, która została 
potwierdzona przez Europejski Trybunał 
Praw Człowieka; przypomina o podjętym 
przez Komisję zobowiązaniu do przyjęcia 
prawdziwie europejskiego globalnego 
podejścia do migracji dzięki 
przedstawieniu propozycji dotyczących 
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w celu ochrony osób nieletnich 
pozbawionych opieki i osób 
wymagających szczególnej troski; wzywa 
wiceprzewodniczącą Komisji/wysoką 
przedstawiciel, komisarza do spraw 
migracji, spraw wewnętrznych i 
obywatelstwa oraz ESDZ do zacieśnienia 
współpracy i sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialności między państwa 
członkowskie, włączając w to 
przyjmowanie i przesiedlanie uchodźców 
oraz udział w misjach poszukiwawczo-
ratunkowych w celu udzielenia pomocy 
migrantom, którzy znaleźli się w sytuacji 
zagrożenia życia na morzu podczas próby 
dotarcia do wybrzeży UE; przypomina w 
tym kontekście o potrzebie przestrzegania 
na wodach europejskich i 
międzynarodowych zasady zakazu 
wydalania lub zawracania, która została 
potwierdzona przez Europejski Trybunał 
Praw Człowieka; przypomina o 
zobowiązaniu Komisji do rozwijania 
odpowiednich legalnych kanałów 
migracji; wzywa zatem państwa 
członkowskie do pełnego wdrożenia 
niedawno przyjętego wspólnego unijnego 
pakietu azylowego i wspólnego 
prawodawstwa dotyczącego migracji; 
wzywa państwa członkowskie do 
uczestnictwa w programach przesiedleń 
oraz zintensyfikowania rozwoju 
regionalnych programów ochrony w 
najbardziej dotkniętych obszarach; 
podkreśla, że należy zwalczać przyczyny 
nielegalnej migracji; zachęca ESDZ i 
państwa członkowskie do zwrócenia 
bacznej uwagi na kraje, w których handel 
ludźmi lub ich przemyt ma swój początek, 
na kraje tranzytowe i kraje docelowe; 
wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą 
Komisji oraz państwa członkowskie do 
dalszego wzmacniania zewnętrznego 
wymiaru Unii, współpracy z krajami 
pochodzenia i krajami docelowymi, w tym 
państwami partnerskimi UE, szczególnie z 
regionu Morza Śródziemnego, do 

opracowania pewnych i zgodnych z 
prawem środków uzyskania ochrony w 
Europie; podkreśla znaczenie 
wprowadzenia w jak najkrótszym czasie 
wiz humanitarnych oraz opracowania 
nowych środków umożliwiających legalną 
migrację, aby ludzie nie musieli 
ryzykować swoim życiem w celu dotarcia 
do Europy; podkreśla pilną potrzebę 
opracowania bardziej solidarnych 
strategii politycznych na szczeblu Unii i 
państw członkowskich; wzywa zatem 
państwa członkowskie do pełnego 
wdrożenia niedawno przyjętego wspólnego 
unijnego pakietu azylowego i wspólnego 
prawodawstwa dotyczącego migracji; 
zwraca się do Komisji o zachęcenie 
państw członkowskich do aktywniejszego 
uczestnictwa w programach przesiedleń; 
stanowczo sprzeciwia się temu, by 
zwalczanie handlu ludźmi i ich przemytu 
stanowiło kartę przetargową między Unią, 
państwami członkowskimi i państwami 
trzecimi; przypomina, że ta współpraca 
nie może odbywać się ze szkodą dla 
skutecznego korzystania przez mężczyzn, 
kobiety i dzieci z prawa do starania się o 
ochronę w Unii ani przyczyniać się do 
mnożenia przypadków naruszania praw 
podstawowych migrantów i osób 
ubiegających się o azyl; w związku z tym 
wyraża głębokie zaniepokojenie 
wzmocnieniem współpracy z państwami 
trzecimi, a zwłaszcza z państwami Rogu 
Afryki w ramach procesu z Chartumu;
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systematycznego poruszania tych kwestii 
w dialogach politycznych z 
zainteresowanymi państwami i w 
oświadczeniach publicznych, oraz 
zintensyfikowania współpracy z tymi 
krajami w jak największym stopniu w celu 
rozbijania siatek przestępczych 
trudniących się przemytem migrantów i 
zwalczania nielegalnych organizacji 
mafijnych czerpiących korzyści z handlu 
ludźmi;

Or. fr


