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Ændringsforslag  5 

Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-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 menneskers 

desperate forsøg, i mangel på sikre og 

legale kanaler, på at nå frem til Europa 

og sætter migranters liv på spil for egen 

økonomisk vinding; der henviser til, at 

dette har ført til 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; 

Or. en 
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Barbara Spinelli 
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Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

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

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

2. opfordrer EU og medlemsstaterne til at 

tilvejebringe de fornødne ressourcer til at 

sikre, at forpligtelsen til at udføre 

eftersøgnings- og redningsaktioner (SAR) 

konkret efterleves og derfor bliver behørigt 

finansieret; opfordrer medlemsstaterne til 

fortsat at udvise solidaritet og engagement 

ved at forhøje deres bidrag til Frontex og 

Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) 

og forpligter sig til via EU-budgettet og 

EU's relevante fonde at sørge for, at disse 

agenturer får de (menneskelige og 

udstyrsmæssige) ressourcer, de har brug 

for til at opfylde deres forpligtelser; 

2. opfordrer EU og medlemsstaterne til at 

tilvejebringe de fornødne ressourcer til at 

sikre, at forpligtelsen til at udføre 

eftersøgnings- og redningsaktioner (SAR) 

konkret efterleves og derfor bliver behørigt 

finansieret; opfordrer til en robust, 

multinational, europæisk SAR-operation 

anført af de lande, der er parate til at 

gribe ind og udelukkende med fokus på at 

redde menneskeliv; opfordrer 

medlemsstaterne til fortsat at udvise 

solidaritet og engagement ved at forhøje 

deres bidrag til Det Europæiske 

Asylstøttekontor, EASO's budget og 

operationer og forpligter sig til at sørge 

for, at dette agentur får de (menneskelige 

og udstyrsmæssige) ressourcer, det har 

brug for til at opfylde dets forpligtelser; 

Or. en 
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Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

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

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 4 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

4. glæder sig over Det Europæiske Råds 

løfte om at styrke EU's operation Triton 

ved at øge finansieringen og tilføre mere 

materiel; opfordrer indtrængende EU til at 

opstille et klart mandat for Triton, så 

operationsområdet kan udvides og det kan 

bemyndiges til at udføre SAR-opgaver på 

EU-niveau; 

4. fordømmer Det Europæiske Råds løfte 

om at styrke EU's operation Triton ved at 

øge finansieringen og tilføre mere materiel 

til grænseovervågning som prioritet i 

stedet for SAR-operationer; opfordrer 

indtrængende EU til at opstille proaktive 

SAR-opgaver på EU-niveau i havområder 

uden for Tritons operationsgrænse på 30 

sømil; 

Or. en 
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Barbara Spinelli 
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Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

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

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 9 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

9. opfordrer medlemsstaterne til at 

overveje muligheden for hurtig 

behandling, i samarbejde med sikre 

transit- og oprindelsestredjelande, og 

tilbagesending af dem, der ikke er 

berettigede til asyl og beskyttelse i EU, for 

at sikre at ressourcerne anvendes bedst 

muligt til dem, der har behov for 

beskyttelse; understreger, at det er 

nødvendigt at fremme frivillige 

tilbagevendelsespolitikker, samtidig med at 

alle migranters rettigheder sikres, og at der 

sikres sikker og lovlig adgang til EU's 

asylsystem, med behørig efterlevelse af 

princippet om non-refoulement; 

9. understreger, at det er nødvendigt at 

fremme frivillige 

tilbagevendelsespolitikker, samtidig med at 

alle migranters rettigheder sikres, og at der 

sikres sikker og lovlig adgang til EU's 

asylsystem, med behørig efterlevelse af 

princippet om non-refoulement; 

Or. en 
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Barbara Spinelli 
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Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

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

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 10 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

10. glæder sig over, at den højtstående 

repræsentant og det lettiske formandskab 

øjeblikkeligt indkaldte til det 

ekstraordinære fælles møde for udenrigs- 

og indenrigsministrene i Luxemburg, og 

glæder sig over, at medlemsstaterne 

øjeblikkeligt sammenkaldte et 

ekstraordinært topmøde med henblik på at 

finde fælles løsninger som svar på 

krisesituationen i Middelhavet; tager til 

efterretning, at der blev afholdt en 

indledende bred drøftelse af mulighederne 

for at redde liv, bekæmpe 

menneskesmuglerne og -handlerne og om 

at dele ansvaret for så vidt angår 

modtagelse og beskyttelse mellem 

medlemsstaterne; understreger, at 

medlemsstaterne må udbygge deres 

tilsagn, og beklager fraværet af tilsagn fra 

Det Europæiske Råd om at etablere en 

troværdig, EU-dækkende, bindende 

solidaritetsmekanisme;  

10. glæder sig over, at den højtstående 

repræsentant og det lettiske formandskab 

øjeblikkeligt indkaldte til det 

ekstraordinære fælles møde for udenrigs- 

og indenrigsministrene i Luxemburg, og 

glæder sig over, at medlemsstaterne 

øjeblikkeligt sammenkaldte et 

ekstraordinært topmøde med henblik på at 

finde fælles løsninger som svar på 

krisesituationen i Middelhavet; tager til 

efterretning, at der blev afholdt en 

indledende bred drøftelse af mulighederne 

for at redde liv, bekæmpe 

menneskesmuglerne og -handlerne og om 

at dele ansvaret for så vidt angår 

modtagelse og beskyttelse mellem 

medlemsstaterne; understreger, at 

medlemsstaternes forslag er fuldstændig 

utilstrækkeligt som reaktion på 

dødsfaldene i Middelhavet, og beklager 

fraværet af tilsagn fra Det Europæiske Råd 

om at etablere en troværdig, EU-dækkende, 

bindende solidaritetsmekanisme;  

Or. en 
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Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

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

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 14 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

14. opfordrer medlemsstaterne til at 

arbejde tæt sammen med Europol, Frontex, 

EASO og Eurojust om at bekæmpe 

menneskehandlere og kriminelle netværk 

af menneskesmuglere, og til at udfinde og 

spore deres finansieringskilder og 

kortlægge deres fremgangsmåder i den 

hensigt at forhindre dem i at tjene penge på 

at bringe migranters liv i fare; 

understreger behovet for styrke 

samarbejdet med tredjelande, navnlig 

landene omkring Libyen, hvilket er en 

absolut forudsætning for, at det kan 

lykkes at optrevle disse kriminelle 

netværk, både hvad angår uddannelse af 

ordensmagten og sikring af 

informationstjenester; understreger 

behovet for, at tredjelande overholder 

folkeretten med hensyn til at redde liv til 

søs, sikrer beskyttelse af flygtninge og 

overholder de grundlæggende rettigheder; 

14. opfordrer medlemsstaterne til at 

arbejde tæt sammen med Europol, Frontex, 

EASO og Eurojust om at bekæmpe 

menneskehandlere og kriminelle netværk 

af menneskesmuglere, og til at udfinde og 

spore deres finansieringskilder og 

kortlægge deres fremgangsmåder i den 

hensigt at forhindre dem i at tjene penge på 

at bringe migranters liv i fare; understreger 

behovet for, at tredjelande overholder 

folkeretten med hensyn til at redde liv til 

søs, og til at sikre beskyttelse af flygtninge 

og overholdelse af de grundlæggende 

rettigheder; 

Or. en 

 

 


