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Poprawka  1 

Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie migracji i 
azylu 

Wspólny projekt rezolucji 

Recital G 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, Ŝe przemytnicy i 
handlarze ludźmi, którzy wykorzystują 
nielegalną migrację i naraŜają Ŝycie 
migrantów na niebezpieczeństwo dla 
własnego zysku finansowego, są 
odpowiedzialni za śmierć tysięcy ludzi i 
stanowią powaŜne wyzwanie dla UE i 
państw członkowskich; mając na uwadze, 
Ŝe handlarze czerpią ze swojej przestępczej 
działalności zyski w wysokości 20 mld 
EUR rocznie; mając na uwadze, Ŝe według 
Europolu zorganizowane grupy 
przestępcze, które aktywnie ułatwiają 
transport nielegalnych migrantów przez 
Morze Śródziemne, mają powiązania z 
handlem ludźmi, narkotykami, bronią 
palną i terroryzmem; mając na uwadze, Ŝe 
w dniu 17 marca 2015 r. Europol 
zainicjował działalność wspólnego zespołu 
operacyjnego „Mare” w celu zwalczania 
tych grup przestępczych; 

G. mając na uwadze, Ŝe przemytnicy i 
handlarze ludźmi, którzy wykorzystują 
nielegalną migrację i naraŜają Ŝycie 
migrantów na niebezpieczeństwo dla 
własnego zysku finansowego, są 
odpowiedzialni za śmierć tysięcy ludzi i 
stanowią powaŜne wyzwanie dla UE i 
państw członkowskich; mając na uwadze, 
Ŝe UE i jej państwa członkowskie 

skutecznie przyczyniają się do 

utrzymywania się przestępczego i 

niebezpiecznego procederu przemytu ludzi 

przez stawianie murów i coraz większe 

zamykanie swoich granic zewnętrznych 

przed nielegalną migracją bez 

zapewnienia moŜliwości legalnego 

wjazdu; mając na uwadze, Ŝe handlarze 
czerpią ze swojej przestępczej działalności 
zyski w wysokości 20 mld EUR rocznie; 
mając na uwadze, Ŝe według Europolu 
zorganizowane grupy przestępcze, które 
aktywnie ułatwiają transport nielegalnych 
migrantów przez Morze Śródziemne, mają 
powiązania z handlem ludźmi, 
narkotykami, bronią palną i terroryzmem; 
mając na uwadze, Ŝe w dniu 17 marca 
2015 r. Europol zainicjował działalność 
wspólnego zespołu operacyjnego „Mare” 
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w celu zwalczania tych grup 
przestępczych; 

Or. en 



 

AM\1059503PL.doc PE555.141v01-00 } 
 PE555.152v01-00 } 
 PE555.154v01-00 } 
 PE555.158v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 
28.4.2015  B8-0367/2015 }  
 B8-0378/2015 }  
 B8-0380/2015 }  
 B8-0384/2015 } RC1/Am. 2 

Poprawka  2 

Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie migracji i 
azylu 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  4a. wzywa do opracowania sprawnej i 

stałej europejskiej humanitarnej operacji 

ratunkowej, która podobnie jak „Mare 

Nostrum” byłaby prowadzona na pełnym 

morzu i do której wszystkie państwa 

członkowskie wnosiłyby wkład finansowy i 

w postaci sprzętu i aktywów; apeluje do 

UE o współfinansowanie takiej operacji; 

Or. en 
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Poprawka  3 

Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie migracji i 
azylu 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  6a. apeluje o natychmiastowe zniesienie 

obowiązku wizowego dla uchodźców 

syryjskich; 

Or. en 
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Poprawka  4 

Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie migracji i 
azylu 
Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 6 b (nowy) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  6b. apeluje do państw członkowskich, by 

nadal w pełni wykorzystywały moŜliwości 

zapewniające bezpieczny i legalny wjazd 

do UE, takie jak łączenie rodzin sensu 

largo, prywatne programy sponsorowania, 

a takŜe programy migracji do celów 

podjęcia studiów lub pracy, aby ludzie 

potrzebujący międzynarodowej ochrony 

mogli znaleźć bezpieczeństwo w Europie 

bez konieczności odwoływania się do 

przemytników czy niebezpiecznych 

nielegalnych sposobów pokonywania 

mórz lub przekraczania granic; wzywa 

Komisję, by opracowała dodatkowe 

instrumenty umoŜliwiające bezpieczny i 

legalny wjazd;  

Or. en 

 
 


