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FORSLAG 

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 

Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at Unionens havgrænser i Middelhavet er ydre grænser for Den 

Europæiske Union og til forskel fra landegrænser ikke kan lukkes, og at problemet med 

tilstrømning af flygtninge må behandles som et hasteanliggende for at undgå, at de bliver 

ofre for menneskehandlere og mafiaer; 

1. er bekymret over den dramatiske stigning i antallet af mennesker, som sætter deres liv på 

spil i risikable forsøg på at nå frem til EU ved at krydse Middelhavet; understreger, at 

Middelhavet er verdens største migrationsrute over havet og har et tæt netværk af 

handelstrafik; understreger, at den nuværende flygtningekrise har lagt et stort pres på den 

kommercielle maritime sektor, idet dens andel af byrden er steget, særlig hvad angår 

besætningernes sikkerhed og overholdelse af generelle sikkerhedskrav; mener, at de 

omfattende foranstaltninger, hvormed EU vil sætte ind over for de flerdimensionale 

problemer i forbindelse med denne krise, bør tage behørigt hensyn til dette og således 

mindske den negative indvirkning på transportsektoren; 

2. erindrer om, at Genèvekonventionen om flygtninges retsstilling, UNCLOS-konventionen, 

SOLAS-konventionen og SAR-konventionen fastsætter, at enhver stat, der er part i disse 

konventioner, skal pålægge kaptajnen på et skib, som fører dens flag, at yde hjælp til 

enhver person i livsfare, som findes på havet, uanset den pågældendes nationalitet eller 

status eller de omstændigheder, hvorunder den pågældende blev fundet, at yde førstehjælp 

af lægelig eller anden art, aflevere dem på et sikkert sted og aktivt at deltage i 

eftersøgnings- og redningsoperationer på havet, for så vidt det kan ske uden alvorlig fare 

for skibet, besætningen eller passagererne; understreger, at undsættelse af en person i 

havsnød ikke kun er en international forpligtelse, men også en etisk pligt; 

3. opfordrer alle havne- og søfartsmyndigheder i medlemsstaterne og Det Europæiske 

Søfartssikkerhedsagentur (EMSA) og navnlig kaptajner på skibe, der sejler i Middelhavet, 

til at være yderst opmærksomme på mulige fartøjer, der medbringer migranter og 

flygtninge, der kan være i fare; anbefaler i denne forbindelse, at de nøje følger Den 

Internationale Søfartsorganisations og FN's Højkommissariat for Flygtninges (UNHCR's) 

retningslinjer om behandling om personer, der er bjærget på havet: 

4. påpeger, at der i perioden fra 1. januar til 31. maj 2015, hvor i alt 47 265 migranter blev 

reddet i Middelhavet, var 13 475 personer, der blev reddet af handelsskibe6; noterer sig, at 

                                                 
4 Den internationale konvention om eftersøgnings- og redningsaktioner 1979 som ændret. 
3 International konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen, forskrift 33 om nødsignaler: forpligtelser og 

procedurer. 
2 FN's havretskonvention af 1982, Artikel 98 "Pligt til at yde bistand". 
1 FN-konventionen af 1951 om flygtninges retsstilling. 
5 Den Internationale Søfartsorganisations resolution MSC 167(78) samt retningslinjer for principper og praksis i 

forbindelse med flygtninge og migranter. 
6 Ifølge statistikker fra De Europæiske Fællesskabers Rederiforeninger. 
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der i løbet af disse fem måneder var 302 handelsskibe, der blev anmodet om at lægge 

deres rute om og ændre kurs for at deltage i redningsaktioner, og at 104 af disse fartøjer i 

sidste ende blev anmodet om at redde migranter og bringe dem i land, fordi der var tale 

om en nødsituation; 

5. beklager den omstændighed, at mere end 3000 mennesker ifølge UNHCR7 alene i 2015 

har mistet livet under rejsen over Middelhavet; 

6. opfordrer Rådet til snarest at vedtage det forslag, som Kommissionen forelagde den 9. 

september 2015, og som Europa-Parlamentet vedtog på sit møde den 17. september, og 

som drejer sig om at fordele 120.000 mennesker, der behøver international beskyttelse, og 

til løbende at evaluere mulige yderligere behov med hensyn til beskyttelse af flygtninge; 

7. fremhæver derfor, at selv om det primære ansvar hviler på medlemsstaterne, spiller 

handelsskibe for så vidt angår både omfang og aktiviteter en ledende rolle i eftersøgnings- 

og redningsoperationer; påpeger, at handelsskibe ikke er udstyret og deres besætning ikke 

uddannet på en sådan måde, at de er tilstrækkeligt forberedt til systematisk at deltage i 

redningsaktioner i så stort omfang; 

8. minder om, at handelsskibes og deres besætningers bistand til redningsoperationer ikke 

bør erstatte den bistand til migranter på havet, der fortsat bør ydes af kompetente EU- og 

medlemsstatsmyndigheder, som skal tildele de fornødne menneskelige og finansielle 

ressourcer; anerkender og bifalder det betydelige og generøse bidrag, som humanitære 

organisationer har ydet i forbindelse med redning af både ved at sende fartøjer ud på 

Middelhavet, særlig organisationerne Læger uden Grænser og Migrant Offshore Aid 

Station (MOAS); 

9. bemærker, at de mulige økonomiske og juridiske konsekvenser for redningsfartøjer og 

deres ejere afholder nogle skibe fra at yde assistance; opfordrer medlemsstaterne til ikke at 

straffe dem, der frivilligt hjælper migranter af humanitære grunde, herunder transportører 

og fartøjsejere; opfordrer Kommissionen til at foreslå en ændring af Rådets direktiv 

2001/51/EF; 

10. frygter, at eftersom fartøjerne og deres besætninger ikke er forberedt i et tilstrækkeligt 

omfang på at deltage i eftersøgnings- og redningsoperationer, som ikke indgår i deres 

normale aktiviteter, kan situationen i Middelhavet, hvor vi allerede er vidner til en 

menneskelig tragedie, føre til tab af menneskeliv for både migranter og skibsbesætninger 

og medføre en risiko for sikkerheden til søs og for miljøet; 

11. hilser Kommissionens meddelelse "En europæisk dagsorden for migration" 

(COM(2015)(0240) velkommen og opfordrer indtrængende samtlige medlemsstater til at 

anerkende deres ansvar, omgående at træffe passende foranstaltninger både nationalt og 

på EU-niveau for at forebygge yderligere menneskelige lidelser i Middelhavet og at sikre 

opfyldelse af internationale og etiske forpligtelser i overensstemmelse med principperne 

om solidaritet og fælles ansvar; opfordrer kraftigt EU og medlemsstaterne til at finde en 

effektiv og bæredygtig løsning på de nuværende mangler i EU's migrationsordning, tage 

fat på de aktuelle årsager til den nuværende immigrationskrise og forhindre, at flere 

                                                 
7 http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php 
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smuglerfartøjer afgår, og at flere liv går tabt i Middelhavet; mener, at foranstaltningerne 

på EU-plan bør være omfattende og føre til en kontrolleret, håndterbar, sikker og lovlig 

migration; 

12. er dybt foruroliget over den igangværende migrationskrise i Middelhavsområdet, først og 

fremmest de humanitære aspekter, men også indvirkningen på søtransporten i 

Middelhavet, herunder passagerskibe, krydstogtfartøjer og containerskibe, fartøjernes og 

deres besætningers og lasters sikkerhed og sikkerheden til søs generelt; 

13. mener, at bekæmpelsen af smugling af migranter ikke må undergrave den frie sejlads; 

14. opfordrer indtrængende medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen til, indtil de 

nødvendige mellemlang- og langsigtede foranstaltninger er vedtaget, fortsat at øge 

finansieringen af fyldestgørende eftersøgnings- og redningsoperationer i Middelhavet og 

at udvide de nuværende operationers aktionsområde i samarbejde med de kompetente 

myndigheder med henblik på at garantere sikkerheden og de grundlæggende rettigheder 

for såvel migranter og personer, der har ret til international beskyttelse, og som søger 

adgang til Europa, som for de søfolk, der arbejder i farvandene i Middelhavet; 

15. mener, at der bør foretages grundig kontrol af den faktiske anvendelse af bevillingerne til 

redningsoperationer og modtagelsescentre for at sikre, at de anvendes korrekt til disse 

specifikke formål, og forhindre, at de anvendes til uretmæssige formål; 

16. tilskynder EU-myndighederne og medlemsstaterne til fuldt ud at gøre brug af de 

eksisterende trafikovervågnings- og trafikinformationssystemer for skibsfarten i 

Middelhavet for at få opdaterede oplysninger om fartøjer, der sejler mellem EU's kyster, 

og til yderligere at udvikle samarbejdet mellem de forskellige søfartsmyndigheder, f.eks. 

transportsikkerheds-, flåde- og kystbevogtningsmyndigheder, om nødvendigt ved hjælp af 

et forstærket samarbejde under artikel 20 i TEU og artikel 329, stk. 1, i TEUF, for bedre at 

kunne samordne maritime sikkerhedsfunktioner og sætte dem i drift og derved bidrage til 

optrevling af smuglernetværk og opbringning af både, der tilhører disse netværk, samt 

bevare et overblik over situationen i realtid for at støtte redningsoperationer; understreger 

inddragelsen af EMSA i dets fulde kapacitet som leverandør af integrerede søfartstjenester 

til støtte for eftersøgnings- og redningsoperationer i Middelhavet, og mener, at denne rolle 

bør styrkes; 

17. understreger vigtigheden af, at de involverede medlemsstater og myndigheder sikrer en 

gnidningsløs ilandsætning i den udpegede søhavn af de flygtninge og migranter, der er 

blevet reddet, fra de fartøjer, der har deltaget i redningsaktionen; 

18. understreger, at besætningen på passagerskibe, krydstogtskibe og containerskibe, der er 

involveret i en redningsoperation, under ingen omstændigheder må vanskeliggøre eller 

lægge hindringer i vejen for det arbejde, som udføres af embedsmænd, der er ansvarlige 

for at screene migranter i grænsemedlemsstater, og som koordineres af Frontex, uanset 

hvilke beslutninger de måtte træffe i overensstemmelse med medlemsstaternes og EU's 

lovgivning; 

19. understreger, at Frontex' kapacitet og kompetencer snarest bør styrkes; 

20. opfordrer samtlige parter, der er involveret i situationen i Middelhavet, til at søge efter 
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løsninger på flygtningekrisen, herunder gennem bestræbelser på at forbedre flygtningenes 

sikkerhed og grundlæggende rettigheder i deres hjemlande; opfordrer EU og dets 

medlemsstater til at tilbyde assistance og ressourcer til medlemsstater i frontlinjen, finde 

løsninger på de grundlæggende årsager til massemigration, styrke samarbejdet med ikke-

EU-Middelhavslande såsom Tyrkiet, Libyen, Libanon og Jordan med hensyn til 

informationsudveksling, etablering af fælles eftersøgnings- og redningsoperationer, 

grænsekontrol, overvågning og fremme af aftaler om migrationskontrol samt bekæmpe 

menneskehandlere, ledere af organiserede kriminelle grupper og kriminelle 

menneskesmuglernetværk ved hjælp af strenge strafferetlige sanktioner; 

21. opfordrer Kommissionen til at nedsætte en arbejdsgruppe med medlemsstaternes 

kompetente myndigheder, de humanitære organisationer på stedet og EU- og FN-

agenturer, der som et hasteanliggende skal tilvejebringe transportmidler for flygtningene 

og oprette sikre og lovlige ruter både på havet og på landjorden, som vil gøre det muligt at 

transportere asylansøgere og flygtninge fra konfliktzonen til flygtningelejre og deres 

bestemmelseslande under sikre og anstændige forhold; mener, at der bør åbnes lovlige og 

regulerede indvandringskanaler, og at ansvaret for disse bør deles mellem de 28 

medlemsstater; 

22. påpeger, at flere medlemsstaters nyligt genindførte midlertidige grænsekontrol bringer det 

normale Schengensystem med åbne indre EU-grænser og fri bevægelighed for personer i 

fare, forværrer flygtningenes situation ved grænserne og skaber problemer for EU's 

transportsystems funktion, herunder passagertransporter; opfordrer Kommissionen til at 

foreslå hurtige reaktionsinstrumenter og -løsninger for, hvordan et velfungerende 

transportsystem og fri bevægelighed for personer, herunder passagerrettigheder, kan 

opretholdes; 

23. understreger betydningen af at skabe infrastruktur og et system, der foregriber, hvilket 

område ved EU's ydre grænser, der som det næste vil blive genstand for voldsomt 

stigende migrationsstrømme, og træffer forberedelser i denne henseende. 

 



 

AD\1075630DA.doc 7/7 PE565.012v02-00 

 DA 

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING   
I RÅDGIVENDE UDVALG 

Dato for vedtagelse 13.10.2015    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

34 

9 

0 

Til stede ved den endelige afstemning - 

medlemmer 

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala 

Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, 

Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, 

Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González 

Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, 

Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg 

Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore 

Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine 

Revault D’Allonnes Bonnefoy, Massimiliano Salini, David-Maria 

Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Pavel 

Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, 

Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska 

Til stede ved den endelige afstemning - 

stedfortrædere 

Evžen Tošenovský 

 
 

 


