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Propunerea de rezoluție Amendamentul

183. condamnă numărul dramatic de 
decese survenite în Marea Mediterană, 
estimat de Organizația Internațională 
pentru Migrație în raportul său intitulat 
„Fatal Journeys” („Călătorii fatale”) la 
3 000 în anul 2013, ceea ce face ca această 
mare să fie regiunea de cu cel mai ridicat 
nivel al mortalității din lume în ceea ce 
privește migrația ilegală; se arată profund 
îngrijorat de relatările privind încălcările 
drepturilor omului la care sunt expuși 
migranții și solicitanții de azil pe drumul 
către UE; solicită Uniunii și statelor sale 
membre să coopereze cu ONU, cu 
mecanismele regionale, cu guvernele și cu 
ONG-urile pentru soluționarea acestor 
probleme; subliniază nevoia urgentă de a 
dezvolta politici mai puternice și mai 
integrate, care să se bazeze mai mult pe 
principiul solidarității la nivelul Uniunii, 
pentru a aborda problemele stringente 
legate de migranți, refugiați și solicitanți 
de azil în conformitate cu dreptul 
internațional al drepturilor omului și cu 
demnitatea umană fundamentală, și 
solicită UE să introducă un sistem 
european comun privind azilul și să 
garanteze standarde comune eficiente 
pentru procedurile de primire pe întreg 
teritoriul Uniunii, în scopul protejării 

183. condamnă numărul dramatic de 
decese survenite în Marea Mediterană, 
estimat de Organizația Internațională 
pentru Migrație în raportul său intitulat 
„Fatal Journeys” („Călătorii fatale”) la 
3 000 în anul 2013, ceea ce face ca această 
mare să fie regiunea cu cel mai ridicat 
nivel al mortalității din lume în ceea ce 
privește migrația ilegală; se arată profund 
îngrijorat de încălcările drepturilor omului 
la care sunt expuși migranții și solicitanții 
de azil pe drumul către UE; solicită Uniunii 
și statelor sale membre să ia în sfârșit 
măsurile necesare pentru a veni în 
ajutorul migranților aflați în pericol pe 
mare și să pună capăt tragicelor 
evenimente; reamintește Uniunii și 
statelor sale membre obligațiile 
internaționale ce le revin în ceea ce 
privește operațiunile de căutare și salvare 
pe mare; în acest sens, subliniază 
necesitatea respectării principiului 
nereturnării în apele europene și 
internaționale, astfel cum este susținut de 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului; 
reamintește angajamentul Comisiei de a 
adopta o adevărată strategie globală 
europeană privind migrația prin 
propuneri de dezvoltare a unor mijloace 
sigure și legale de obținere a protecției în 
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minorilor neînsoțiți și a persoanelor celor 
mai vulnerabile; invită VP/ÎR, comisarul 
pentru migrație, afaceri interne și 
cetățenie și SEAE să intensifice 
cooperarea și repartizarea echitabilă a 
responsabilităților între statele membre, 
inclusiv în ceea ce privește găzduirea și 
relocarea refugiaților și contribuțiile la 
serviciile de căutare și salvare pentru 
acordarea de ajutor migranților aflați în 
pericol pe mare în timp ce încearcă să 
ajungă pe țărmurile UE; în acest sens, 
reamintește necesitatea respectării 
principiului nereturnării în apele europene 
și internaționale, astfel cum este susținut de 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului; 
reamintește angajamentul Comisiei de a 
crea canale de migrație legale adecvate; 
prin urmare, solicită statelor membre să 
pună în aplicare integral pachetul legislativ 
privind sistemul european comun de azil, 
adoptat recent, și legislația comună privind 
migrația; solicită statelor membre să 
participe la programe de relocare și să 
intensifice dezvoltarea programelor 
regionale de protecție în zonele cele mai 
afectate; subliniază nevoia abordării 
cauzelor profunde ale migrației ilegale; 
încurajează SEAE și statele membre să 
acorde o atenție deosebită țărilor de 
origine a traficului de persoane sau a 
imigrației clandestine, țărilor de tranzit și 
țărilor de destinație; invită VP/ÎR și 
statele membre să consolideze și mai mult 
dimensiunea externă a Uniunii, 
cooperând cu țările de origine și de 
tranzit, inclusiv cu țările partenere ale 
UE, în special din regiunea 
mediteraneană, aducând în mod 
sistematic în discuție aceste probleme în 
cadrul dialogurilor politice cu țările în 
cauză și în declarațiile publice și 
intensificând cooperarea cu aceste țări la 
cel mai înalt nivel pentru a desființa 
rețelele ilegale folosite pentru traficul de 
migranți și pentru a combate organizațiile 
mafiote ilegale care profită de pe urma 
traficului de persoane și a traficului ilegal 

Europa; subliniază importanța instituirii 
unor vize umanitare în cel mai scurt timp 
posibil, precum și a creării unor noi 
mijloace de migrație legală astfel încât 
oamenii să nu mai obligați să își riște 
viața pentru a ajunge în Europa ; 
subliniază urgența elaborării unor politici 
mai solidare la nivelul Uniunii și al 
statelor membre; prin urmare, solicită 
statelor membre să pună în aplicare 
integral pachetul legislativ privind sistemul 
european comun de azil, adoptat recent, și 
legislația comună privind migrația; solicită 
Comisiei să încurajeze statele membre să 
participe mai activ la programele de 
reinstalare; se opune cu tărie ideii ca 
lupta împotriva traficului de persoane și a 
imigrației clandestine să devină monedă de 
schimb între Uniune, statele sale membre 
și țările terțe; reamintește că această 
cooperare nu trebuie să se realizeze în 
detrimentul dreptului efectiv al bărbaților, 
femeilor și copiilor de a căuta protecție în 
Uniune și nu trebuie să contribuie la 
sporirea încălcărilor drepturilor 
fundamentale ale migranților și 
solicitanților de azil; în acest sens, își 
exprimă preocupările profunde legate de 
consolidarea cooperării cu țările terțe, în 
special cu țările din Cornul Africii, în 
cadrul procesului de la Khartoum;
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de migranți;
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