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Изменение  1 
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Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Миграцията и бежанците в Европа 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

13. подчертава, че следва да се обърне 

по-голямо внимание на инициативите 

на Комисията, които вече са 

стартирани за предоставяне на 

допълнителни инструменти за 

закрила на лицата, търсещи убежище; 

счита, че ЕС и неговите държави 

членки следва да проучат, в 

допълнение към задължителната 

програма за презаселване, други мерки 

за безопасен и законен достъп, като 

хуманитарните визи; призовава 

държавите членки да обмислят 

възможността да разрешат на 

лицата, които се нуждаят от 

закрила, да подават заявления за 

убежище в техните посолства и 

консулски служби в трети държави; 

13. припомня, че за лицата, нуждаещи 

се от закрила, възможностите за 

законно влизане в ЕС са твърде 

ограничени, и изразява съжаление за 

факта, че те нямат друга 

възможност, освен да прибягват до 

престъпни мрежи за незаконно 

превеждане на лица през граница и 

опасни маршрути, за да намерят 

закрила в Европа, в резултат от, 

наред с други фактори, изграждането 

на огради и „запечатването“ на 

външните граници; поради това 

счита за важен приоритет ЕС и 

неговите държави членки да създадат 

безопасни и законни пътища за 

бежанците, като хуманитарни 

коридори и хуманитарни визи; 

подчертава, че в допълнение към една 

задължителна програма за 

презаселване държавите членки 

следва да се споразумеят да 

предоставят други инструменти, 
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като например засилено събиране на 

семейството, частни схеми за 

спонсориране и гъвкави визови мерки, 

включително за обучение и работа; 

счита, че е необходимо да се измени 

Визовият кодекс чрез включване на 

по-конкретни общи разпоредби 

относно хуманитарните визи; 

призовава държавите членки да 

направят възможно подаването на 

заявления за предоставяне на убежище 

в техните посолства и консулски 

служби; 

Or. en 

 

 


