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Amendamentul  1 

Ska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Cele mai recente tragedii din Mediterana și politicile UE în materie de migrație și azil 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul G 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât traficanții de persoane și 

membrii filierelor de imigrație clandestină 

exploatează migrația ilegală și pun în 

pericol viețile migranților pentru a obține 

profituri pentru propriile afaceri, poartă 

responsabilitatea pentru moartea a mii de 

persoane și reprezintă o problemă gravă 

pentru UE și statele membre; întrucât 

traficanții generează profituri în valoare de 

20 de miliarde EUR pe an din activitățile 

lor infracționale; întrucât, conform 

Europol, grupurile infracționale organizate 

care facilitează activ transportul de 

migranți ilegali prin Marea Mediterană au 

avut legături directe cu traficul de 

persoane, drogurile, armele de foc și 

terorismul; întrucât la 17 martie 2015 

Europol a înființat Echipa operațională 

mixtă „Mare” pentru a aborda problema 

acestor grupuri infracționale; 

G. întrucât traficanții de persoane și 

membrii filierelor de imigrație clandestină 

exploatează migrația ilegală și pun în 

pericol viețile migranților pentru a obține 

profituri pentru propriile afaceri, poartă 

responsabilitatea pentru moartea a mii de 

persoane și reprezintă o problemă gravă 

pentru UE și statele membre; întrucât UE 

și statele sale membre contribuie efectiv la 

susținerea activității infracționale și 

periculoase de trafic de persoane, 

construind garduri și securizând din ce în 

ce mai mult frontierele externe împotriva 

migrației ilegale, fără a acorda 

posibilitatea unui acces legal;  întrucât 

traficanții generează profituri în valoare de 

20 de miliarde EUR pe an din activitățile 

lor infracționale; întrucât, conform 

Europol, grupurile infracționale organizate 

care facilitează activ transportul de 

migranți ilegali prin Marea Mediterană au 

avut legături directe cu traficul de 

persoane, drogurile, armele de foc și 

terorismul; întrucât la 17 martie 2015 

Europol a înființat Echipa operațională 

mixtă „Mare” pentru a aborda problema 

acestor grupuri infracționale; 

Or. en 
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Amendamentul  2 

Ska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Cele mai recente tragedii din Mediterana și politicile UE în materie de migrație și azil 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  4a. solicită organizarea unei operațiuni de 

salvare umanitare la nivel european, 

puternică și cu caracter permanent, care, 

precum Mare Nostrum, să aibă loc în 

mare liberă și la care să contribuie 

financiar și cu dotări și mijloace toate 

statele membre;    îndeamnă UE să 

cofinanțeze o astfel de operațiune; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

Ska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Cele mai recente tragedii din Mediterana și politicile UE în materie de migrație și azil 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  6a. solicită eliminarea imediată a 

cerințelor în materie de vize aplicate în 

cazul refugiaților sirieni;     

Or. en 
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Amendamentul  4 

Ska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Cele mai recente tragedii din Mediterana și politicile UE în materie de migrație și azil 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 6 b (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  6b. invită statele membre să continue să 

exploateze pe deplin posibilitățile existente 

de a asigura accesul legal și în condiții de 

siguranță în UE, de exemplu, pentru 

reîntregirea familiei, în cadrul 

programelor de sponsorizare private și al 

programelor de migrație a studenților și a 

forței de muncă, astfel încât persoanele 

care au nevoie de protecție internațională 

să poată ajunge în siguranță în Europa, 

fără a fi nevoite să facă apel la rețele 

criminale de traficanți și să treacă 

frontierele, pe mare sau pe uscat, prin 

călătorii periculoase și ilegale; invită 

Comisia să elaboreze noi instrumente 

pentru un acces sigur și legal;  

Or. en 

 

 


