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Predlog spremembe  1 

Birgit Sippel 

v imenu skupine S&D 

Cecilia Wikström 

v imenu skupine ALDE 

Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Migracija in begunci v Evropi 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da bi bilo treba večjo 

pozornost nameniti že delujočim pobudam 

Komisije, da bi zagotovili dodatna orodja 

za zaščito prosilcev za azil; meni, da bi 

morale EU in njene države članice poleg 

obveznega programa za preselitve preučiti 

tudi druge ukrepe za varen in zakonit 

dostop, kot so vizumi iz humanitarnih 

razlogov; poziva države članice, naj 

preučijo, ali bi osebam, ki potrebujejo 

zaščito, lahko omogočili, da za azil 

zaprosijo na svojih veleposlaništvih in 

konzularnih predstavništvih v tretjih 

državah; 

13. opozarja, da imajo osebe, ki 

potrebujejo zaščito, zelo omejene možnosti 

zakonitega vstopa v EU, in obžaluje, da 

zaradi dejavnikov, kot sta gradnja ograj in 

zapiranje zunanjih meja, nimajo druge 

izbire, kot da se zatečejo k tihotapcem in 

nevarnim potem, da bi v Evropi poiskale 

zaščito; zato meni, da je nadvse 

pomembno, da EU in njene države članice 

oblikujejo varno in zakonito pot za 

begunce, kot so humanitarni koridorji in 

vizumi iz humanitarnih razlogov; 

poudarja, da bi se morale države članice 

poleg obveznega programa za preselitve 

dogovoriti tudi glede zagotavljanja drugih 

zakonitih orodij, kot so pospešeno 

združevanje družin, programi zasebnega 

sponzorstva in prožna vizumska ureditev, 

tudi za namene študija in dela; meni, da je 

treba vizumski zakonik spremeniti, tako 

da bi vanj vključili bolj specifične skupne 

določbe o vizumih iz humanitarnih 
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razlogov; poziva države članice, naj 

zagotovijo, da bo mogoče zaprositi za azil 

na njihovih veleposlaništvih in 

konzularnih predstavništvih; 

 

Or. en 

 

 


