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Alteração  1 

Birgit Sippel 

em nome do Grupo S&D 

Cecilia Wikström 

em nome do Grupo ALDE 

Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Judith Sargentini 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Migração e refugiados na Europa 

Proposta de resolução comum 

N.º 13 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

13. Salienta que deve ser dado maior 

destaque às iniciativas já lançadas pela 

Comissão para fornecer novas 

ferramentas de proteção dos requerentes 

de asilo; considera que a UE e os seus 

Estados-Membros devem explorar, para 

além de um programa de reinstalação 

obrigatório, outras medidas para o acesso 

seguro e legal, tais como vistos 

humanitários; solicita aos 

Estados-Membros que considerem a 

possibilidade de permitir que as pessoas 

que necessitam de proteção apresentem 

um pedido de asilo nas suas embaixadas e 

consulados nos países terceiros; 

13. Recorda que as possibilidades de 

entrada legal na UE para as pessoas que 

necessitam de proteção são muito 

limitadas e lamenta o facto de, em 

resultado da construção de vedações e da 

proteção das fronteiras externas, entre 

outros fatores, não lhes restar alternativa 

além do recurso a passadores e a 

itinerários perigosos para obterem 

proteção na Europa; considera, por 

conseguinte, que a UE e os seus 

Estados-Membros devem, com a maior 

prioridade, criar vias seguras e legais aos 

refugiados, nomeadamente corredores 

humanitários e vistos humanitários; 

salienta que, para além de um programa de 

reinstalação obrigatório, os 

Estados-Membros devem chegar a acordo 

para proporcionar outras ferramentas, tais 

como o reagrupamento familiar 

reforçado, regimes de patrocínio privado e 

modalidades flexíveis em matéria de 

vistos, incluindo para fins de estudo e de 
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trabalho; considera necessário alterar o 

Código de Vistos, por forma a incluir 

disposições comuns mais específicas sobre 

a concessão de vistos humanitários; 

solicita aos Estados-Membros que tornem 

possível apresentar pedidos de asilo nas 

suas embaixadas e postos consulares; 

Or. en 

 

 


