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Ændringsforslag  1 

Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

De seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt G 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

G. der henviser til, at smuglere og 

menneskehandlere udnytter ulovlig 

migration og sætter migranters liv på spil 

for egen økonomisk vinding, og at de er 

ansvarlige for tusinder af dødsfald og 

udgør en alvorlig udfordring for EU og 

medlemsstaterne; der henviser til, at 

menneskesmuglere tjener profitter på op 

mod 20 mia. EUR hver år på deres 

kriminelle aktiviteter; der henviser til, at 

organiserede kriminelle grupper ifølge 

Europol befordrer transport af illegale 

migranter over Middelhavet og kan 

sammenkædes med menneskehandel, 

narkotika, skydevåben og terrorisme; der 

henviser til, at Europol den 17. marts 2015 

indsatte sit fælles operationshold "Mare" til 

bekæmpelse af disse kriminelle grupper; 

G. der henviser til, at smuglere og 

menneskehandlere udnytter ulovlig 

migration og sætter migranters liv på spil 

for egen økonomisk vinding, og at de er 

ansvarlige for tusinder af dødsfald og 

udgør en alvorlig udfordring for EU og 

medlemsstaterne; der henviser til, at EU 

og dets medlemsstater i realiteten bidrager 

til at nære den kriminelle og farlige 

forretning, som menneskesmugling er, 

ved at bygge hegn og i stigende grad lukke 

deres eksterne grænser af for illegal 

migration uden at skabe muligheder for 

lovlig indrejse; der henviser til, at 

menneskesmuglere tjener profitter på op 

mod 20 mia. EUR hver år på deres 

kriminelle aktiviteter; der henviser til, at 

organiserede kriminelle grupper ifølge 

Europol befordrer transport af illegale 

migranter over Middelhavet og kan 

sammenkædes med menneskehandel, 

narkotika, skydevåben og terrorisme; der 

henviser til, at Europol den 17. marts 2015 

indsatte sit fælles operationshold "Mare" til 

bekæmpelse af disse kriminelle grupper; 

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

De seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  4a. opfordrer til en velfunderet og 

permanent, humanitær EU- 

redningsoperation, der ligesom Mare 

Nostrum vil skulle operere på åbent hav, 

og som alle medlemsstater vil skulle 

bidrage til både finansielt og med udstyr 

og materiel; opfordrer indtrængende EU 

til at medfinansiere en sådan operation 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

De seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  6a. opfordrer til en øjeblikkelig ophævelse 

af visumkrav for syriske flygtninge; 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

De seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 6 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  6b. opfordrer medlemsstaterne til at gøre 

yderligere brug af de eksisterende 

muligheder for at sørge for sikker og 

lovlig adgang til EU, såsom udvidet 

familiesammenføring, private 

sponsorprogrammer og studie- og 

arbejdskraftmigrationsordninger, således 

at folk med behov for international 

beskyttelse kan opnå sikkerhed i Europa 

uden at skulle ty til kriminelle 

menneskesmuglere og farligt og 

irregulært grænseoverløb og rejser over 

hav; opfordrer Kommissionen til at 

udvikle yderligere instrumenter til sikker 

og lovlig adgang;  

Or. en 

 

 


