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Módosítás  1 

Birgit Sippel 

az S&D képviselıcsoport nevében 

Cecilia Wikström 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

Judith Sargentini 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

az Európába irányuló migrációról és menekülthullámról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. hangsúlyozza, hogy nagyobb 

hangsúlyt kell fektetni azokra a már 

elindított bizottsági kezdeményezésekre, 

amelyek a menedékkérık védelméhez 

további eszközöket biztosítanak; úgy véli, 

hogy az EU-nak és a tagállamoknak a 

kötelezı érvényő letelepítési programon túl 

meg kell vizsgálniuk a biztonságos és 

jogszerő belépést elısegítı más 

intézkedéseket, például a humanitárius 

vízumok lehetıségét is;  kéri a 

tagállamokat, hogy fontolják meg annak 

lehetıségét, hogy a védelemre szoruló 

emberek harmadik országbeli 

nagykövetségeiken és konzulátusaikon 

nyújthassák be menedék iránti 

kérelmüket;  

13. emlékeztet arra, hogy korlátozottak a 

védelemre szorulók lehetıségei az 

Európai Unióba való jogszerő belépésre, 

és sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy többek 

között a kerítésépítések és a külsı határok 

lezárása következtében nem marad más 

lehetıségük, mint hogy bőnözı 

embercsempészek segítségét vegyék 

igénybe, és veszélyes útvonalakon 

utazzanak annak érdekében, hogy 

Európában menedéket találjanak; úgy 

véli ezért, kiemelten fontos, hogy az EU és 

a tagállamok biztonságos és jogszerő 

lehetıségeket, például humanitárius 

folyosókat és humanitárius vízumot 

biztosítsanak a menekülteknek; 

hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak a 

kötelezı érvényő letelepítési programon túl 

más eszközöket is biztosítaniuk kell, 

például a családegyesítés erısítését, 

magánszponzori rendszereket és rugalmas 

vízum-megállapodásokat, többek között 
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tanulmányi és munkavállalási célokra is; 

úgy véli, hogy szükséges a Vízumkódex 

módosítása oly módon, hogy konkrétabb 

közös rendelkezéseket tartalmazzon a 

humanitárius vízumokra vonatkozóan; 

kéri a tagállamokat, hogy 

nagykövetségeiken és konzulátusaikon 

tegyék lehetıvé a menedék iránti kérelmek 

benyújtását; 

Or. en 

 

 


