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Ändringsförslag  5 
Barbara Spinelli 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
De senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik 

Gemensamt förslag till resolution 
Skäl G 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

G. Människosmugglare och 

människohandlare utnyttjar den irreguljära 

migrationen och sätter migranternas liv på 

spel för egen ekonomisk vinning, bär 

ansvaret för tusentals dödsfall och utgör 

ett allvarligt problem för EU och 

medlemsstaterna. Människosmugglare gör 

varje år vinster på 20 miljarder euro genom 

sin kriminella verksamhet. Enligt Europol 

har de organiserade kriminella grupper som 

aktivt underlättar transporter av irreguljära 

migranter över Medelhavet kopplats till 

människosmuggling, narkotika, skjutvapen 

och terrorism. Den 17 mars 2015 inleddes 

arbetet i Europols gemensamma operativa 

grupp Mare för att bekämpa dessa 

kriminella grupper. 

G. Människosmugglare och 

människohandlare utnyttjar desperationen 

hos människor som försöker ta sig till 

Europa för att det saknas säkra och 

lagliga vägar och sätter migranternas liv 

på spel för egen ekonomisk vinning. Detta 

har lett till tusentals dödsfall och utgör ett 

allvarligt problem för EU och 

medlemsstaterna. Människosmugglare gör 

varje år vinster på 20 miljarder euro genom 

sin kriminella verksamhet. Enligt Europol 

har de organiserade kriminella grupper som 

aktivt underlättar transporter av irreguljära 

migranter över Medelhavet kopplats till 

människosmuggling, narkotika, skjutvapen 

och terrorism. Den 17 mars 2015 inleddes 

arbetet i Europols gemensamma operativa 

grupp Mare för att bekämpa dessa 

kriminella grupper. 

Or. en 
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Ändringsförslag  6 
Barbara Spinelli 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
De senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 2 
 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet uppmanar EU och 

medlemsstaterna att tillhandahålla de 

resurser som behövs för att säkerställa att 

sök- och räddningsskyldigheter verkligen 

fullgörs, och att de således får den 

finansiering de behöver. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att fortsätta att 

visa solidaritet och engagemang genom att 

öka sina bidrag till Frontex och 

Europeiska stödkontoret för asylfrågors 

(Easo) budgetar och insatser. Parlamentet 

åtar sig att se till att dessa organ, genom 

EU:s budget och dess för ändamålet 

relevanta medel, får de resurser (personal 

och utrustning) de behöver för att kunna 

fullgöra sina skyldigheter. 

2. Europaparlamentet uppmanar EU och 

medlemsstaterna att tillhandahålla de 

resurser som behövs för att säkerställa att 

sök- och räddningsskyldigheter verkligen 

fullgörs, och att de således får den 

finansiering de behöver. Parlamentet 

efterlyser en solid multinationell 

europeisk sök- och räddningsinsats under 

ledning av de länder som vore beredda att 

vidta åtgärder med det enda syftet att 

rädda liv. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att fortsätta att visa 

solidaritet och engagemang genom att öka 

sina bidrag till Europeiska stödkontoret för 

asylfrågors (Easo) budget och insatser. 

Parlamentet åtar sig att se till att detta 

organ, genom EU:s budget och dess för 

ändamålet relevanta medel, får de resurser 

(personal och utrustning) det behöver för 

att kunna fullgöra sina skyldigheter. 

Or. en 
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Ändringsförslag  7 
Barbara Spinelli 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
De senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 4 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet välkomnar 

Europeiska rådets åtagande att stärka EU:s 

Tritoninsats genom ökade anslag och 

medel. Parlamentet kräver att EU ska 

inrätta ett tydligt mandat för Triton, för att 

man ska kunna bredda dess insatsområde 

och utöka dess mandat för sök- och 

räddningsinsatser på EU-nivå. 

4. Europaparlamentet ställer sig mycket 

kritiskt till Europeiska rådets åtagande att 

stärka EU:s Tritoninsats genom ökade 

anslag och medel för gränsövervakning 

som en prioritering i stället för sök- och 

räddningsinsatser. Parlamentet kräver att 

EU ska inrätta proaktiva sök- och 

räddningsinsatser på EU-nivå som är 

verksamma på öppet hav, utöver 

Tritoninsatsens gräns på 30 sjömil. 

Or. en 
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Ändringsförslag  8 
Barbara Spinelli 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
De senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 9 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att överväga möjligheten 

till snabb behandling i samarbete med 

säkra tredjeländer som är transit- och 

ursprungsländer för de personer som inte 

är berättigade till asyl och skydd i EU, för 

att se till att resurserna utnyttjas optimalt 

för dem som behöver skydd. Parlamentet 

framhåller att en politik för frivilligt 

återvändande måste uppmuntras, samtidigt 

som skyddet av alla migranters rättigheter 

garanteras och säker och laglig tillgång till 

EU:s asylsystem tryggas, med vederbörlig 

respekt för principen om non-refoulement. 

9. Europaparlamentet framhåller att en 

politik för frivilligt återvändande måste 

uppmuntras, samtidigt som skyddet av alla 

migranters rättigheter garanteras och säker 

och laglig tillgång till EU:s asylsystem 

tryggas, med vederbörlig respekt för 

principen om non-refoulement. 

Or. en 
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Ändringsförslag  9 
Barbara Spinelli 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
De senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 10 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet välkomnar att vice 

ordföranden/den höga representanten och 

det lettiska ordförandeskapet omedelbart 

sammankallade ett extra gemensamt 

rådsmöte för utrikesministrarna och 

inrikesministrarna i Luxemburg, och att 

medlemsstaterna omedelbart 

sammankallade ett extra toppmöte för att 

finna gemensamma lösningar som svar på 

krissituationen i Medelhavet. Parlamentet 

noterar att det fördes en bred inledande 

debatt om möjligheter att rädda liv, 

bekämpa människosmugglare och 

människohandlare samt dela ansvaret för 

mottagande och skydd mellan 

medlemsstaterna. Parlamentet betonar att 

medlemsstaterna behöver vidareutveckla 

detta åtagande och beklagar bristen på 

engagemang från Europeiska rådets sida 

när det gäller att inrätta en trovärdig, 

bindande solidaritetsmekanism för hela 

EU. 

10. Europaparlamentet välkomnar att vice 

ordföranden/den höga representanten och 

det lettiska ordförandeskapet omedelbart 

sammankallade ett extra gemensamt 

rådsmöte för utrikesministrarna och 

inrikesministrarna i Luxemburg, och att 

medlemsstaterna omedelbart 

sammankallade ett extra toppmöte för att 

finna gemensamma lösningar som svar på 

krissituationen i Medelhavet. Parlamentet 

noterar att det fördes en bred inledande 

debatt om möjligheter att rädda liv, 

bekämpa människosmugglare och 

människohandlare samt dela ansvaret för 

mottagande och skydd mellan 

medlemsstaterna. Parlamentet betonar att 

medlemsstaternas förslag inte förmår ge 

ett adekvat svar när det gäller dödsfallen i 

Medelhavet, och beklagar bristen på 

engagemang från Europeiska rådets sida 

när det gäller att inrätta en trovärdig, 

bindande solidaritetsmekanism för hela 

EU. 

Or. en 



 

AM\1059502SV.doc PE555.141v01-00 } 

 PE555.152v01-00 } 

 PE555.154v01-00 } 

 PE555.158v01-00 } RC1 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

28.4.2015  B8-0367/2015 }  

 B8-0378/2015 }  

 B8-0380/2015 }  

 B8-0384/2015 } RC1/Am. 10 

Ändringsförslag  10 
Barbara Spinelli 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
De senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 14 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att bedriva ett nära 

samarbete med Europol, Frontex, Easo och 

Eurojust för att bekämpa 

människohandlare och kriminella nätverk 

av människosmugglare, och att kartlägga 

och spåra deras finansiering samt 

identifiera deras arbetsmetoder för att 

förhindra att de tjänar pengar genom att 

sätta migranters liv på spel. Parlamentet 

betonar att samarbetet med tredjeländer, 

särskilt med länder som gränsar till 

Libyen, absolut måste stärkas om man ska 

lyckas avveckla sådana kriminella 

nätverk, både genom fortbildning inom 

brottsbekämpning och tillhandahållande 

av informationstjänster. Parlamentet 

betonar att tredjeländer måste respektera 

internationell lagstiftning om att rädda liv 

till havs och garantera skydd av flyktingar 

och respekt för de grundläggande 

rättigheterna. 

14. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att bedriva ett nära 

samarbete med Europol, Frontex, Easo och 

Eurojust för att bekämpa 

människohandlare och kriminella nätverk 

av människosmugglare, och att kartlägga 

och spåra deras finansiering samt 

identifiera deras arbetsmetoder för att 

förhindra att de tjänar pengar genom att 

sätta migranters liv på spel. Parlamentet 

betonar att tredjeländer måste respektera 

internationell rätt om att rädda liv till havs 

och garantera flyktingskydd och respekt för 

de grundläggande rättigheterna. 

Or. en 

 

 

 


