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Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

13. zaznacza, Ŝe naleŜy połoŜyć większy 

nacisk na juŜ rozpoczęte inicjatywy 

Komisji, aby zapewnić dalsze narzędzia 

słuŜące ochronie osób ubiegających się 

o azyl; uwaŜa, Ŝe oprócz obowiązkowego 

programu przesiedleń UE i państwa 

członkowskie powinny rozwaŜyć 

moŜliwość wprowadzenia innych środków 

umoŜliwiających bezpieczny i legalny 

wjazd, takich jak wizy humanitarne; 

zwraca się do państw członkowskich, aby 

rozwaŜyły moŜliwość zezwolenia osobom 

potrzebującym ochrony na składanie 

wniosków o azyl w swoich ambasadach 

i konsulatach w krajach trzecich; 

13. przypomina, Ŝe osoby potrzebujące 

ochrony mają niezwykle ograniczone 

moŜliwości legalnego przekraczania 

granic UE, i ubolewa nad faktem, Ŝe nie 

mają one innego wyboru niŜ korzystanie 

z usług przemytników prowadzących 

działalność przestępczą 

i z niebezpiecznych szlaków, aby znaleźć 

schronienie w Europie, co wynika między 

innymi z takich czynników jak tworzenie 

zapór i zamykanie granic zewnętrznych; 

uwaŜa w związku z tym, Ŝe jako jeden 

z czołowych priorytetów naleŜy traktować 

tworzenie przez UE i jej państwa 

członkowskie bezpiecznych i legalnych 

dróg migracji dla uchodźców, jak 

korytarze humanitarne i wizy 

humanitarne; podkreśla, Ŝe oprócz 

obowiązkowego programu przesiedleń 

państwa członkowskie powinny zgodzić się 

na zapewnienie innych narzędzi, takich 

jak wspomaganie łączenia rodzin, 

prywatne systemy sponsorowania oraz 
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elastyczne rozwiązania wizowe, w tym do 

celów podejmowania studiów i pracy; 

uwaŜa, Ŝe konieczna jest zmiana kodeksu 

wizowego poprzez ujęcie w nim bardziej 

szczegółowych wspólnych przepisów 

dotyczących wiz humanitarnych; zwraca 

się do państw członkowskich, aby 

umoŜliwiły składanie wniosków o azyl 

w swoich ambasadach i konsulatach; 

Or. en 

 

 


