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Punkt 13 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

13. understreger, at der bør lægges større 

vægt på de initiativer Kommissionen 

allerede har iværksat med henblik på at 

tilvejebringe yderligere redskaber til 

beskyttelse af asylansøgere; mener, at EU 

og dets medlemsstater ud over det 

obligatoriske genbosættelsesprogram bør 

undersøge andre muligheder for sikker og 

lovlig adgang, såsom et humanitært visum; 

anmoder medlemsstaterne om at overveje 

muligheden af at lade personer, der har 

brug for beskyttelse, ansøge om asyl på 

deres ambassader og konsulater i 

tredjelande; 

13. minder om, at mennesker med behov 

for beskyttelse har meget begrænsede 

muligheder for at rejse lovligt ind i EU, og 

beklager, at de som resultat af bl.a. 

opstilling af hegn og lukning af ydre 

grænser ikke har andet valg end at ty til 

kriminelle smuglere og farlige ruter for at 

finde beskyttelse i Europa; anser det 

derfor for en høj prioritet, at EU og dets 

medlemsstater tilvejebringer sikre og 

lovlige indrejsemuligheder for flygtninge i 

form af eksempelvis humanitære 

korridorer og humanitære visa; 

understreger, at medlemsstaterne i tilgift 

til et obligatorisk genbosættelsesprogram 

bør muliggøre anvendelse af andre 

værktøjer som f.eks. styrket 

familiesammenhøring, private 

sponsoreringsordninger og fleksible 

visumordninger, herunder med henblik på 

studier eller arbejde; er af den opfattelse, 

at visumkodeksen bør ændres ved at 

indføje flere specifikke fælles 
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bestemmelser om humanitært visum; 

opfordrer medlemsstaterne til at gøre det 

muligt at ansøge om asyl på deres 

ambassader og konsulater; 

Or. en 

 

 

 


