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PASIŪLYMAI 

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 

komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

A. kadangi Sąjungos jūrų sienos Viduržemio jūroje yra Europos Sąjungos išorės sienos, kadangi 

jų, skirtingai nuo sausumos sienų, negalima uždaryti ir kadangi reikia nedelsiant spręsti 

pabėgėlių srauto problemą tam, kad jie netaptų prekiautojų žmonėmis ir mafijos aukomis; 

1. reiškia susirūpinimą dėl to, kad smarkiai didėja skaičius žmonių, kurie Viduržemio jūros 

regione rizikuoja gyvybe leisdamiesi į pavojingą kelionę jūra į ES; pabrėžia, kad Viduržemio 

jūra yra didžiausias pasaulyje migracijos jūra maršrutas, kuriame yra tankus prekybinės 

laivybos tinklas; pabrėžia, kad dabartinė pabėgėlių krizė sukėlė didelių sunkumų prekybos 

laivybos sektoriui, padidino jam tenkančią naštos dalį, ypač dėl įgulų saugumo ir bendro 

saugumo reikalavimų laikymosi; mano, kad nustatant visapusiškas priemones, kuriomis ES 

ketina spręsti daugialypes šios krizės problemas, reikėtų deramai atsižvelgti į šį aspektą ir taip 

jomis būtų sumažinamas neigiamas poveikis transporto sektoriui; 

2. primena, kad pagal JT konvenciją dėl pabėgėlių statuso1, Jungtinių Tautų jūrų teisės 

konvenciją (UNCLOS)2, Tarptautinę konvenciją dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje 

(SOLAS)3 ir Tarptautinė jūrų paieškos ir gelbėjimo konvenciją (SAR)4 visos šių 

konvencijų šalys turi reikalauti, kad laivo kapitonas iškeltų savo vėliavą, jei jis gali tai 

padaryti nesukeldamas rimto pavojaus laivui, įgulai ar keleiviams, suteiktų pagalbą bet 

kuriam jūroje rastam žmogui, kuriam gresia pavojus žūti, neatsižvelgdamas į tokio asmens 

pilietybę, statusą ar aplinkybes, kuriomis tas asmuo randamas, patenkintų jų pradinius 

medicininius ar kitokius poreikius, nugabentų juos į saugią vietą ir aktyviai dalyvautų 

paieškos ir gelbėjimo operacijose jūroje; pabrėžia, kad į pavojų jūroje patekusių asmenų 

gelbėjimas yra ne tik tarptautinė prievolė, bet ir etinė pareiga; 

3.ragina visas valstybių narių uosto ir jūrų institucijas ir Europos jūrų saugumo agentūrą 

(EMSA) ir, visų pirma, Viduržemio jūroje plaukiojančių laivų kapitonus būti labai 

budriems dėl migrantus ir pabėgėlius, kuriems gali grėsti pavojus, gabenančių laivų; 

atsižvelgdamas į tai, rekomenduoja jiems griežtai taikyti Tarptautinės jūrų organizacijos ir 

Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro biuro (UTHCR) parengtas Elgesio 

su jūroje išgelbėtais žmonėmis gaires5; 

4. pabrėžia, kad laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. iki gegužės 31 d. Viduržemio jūroje iš 

viso išgelbėti 47 265 migrantai, iš kurių 13 475 išgelbėjo prekybiniai laivai6; pažymi, kad 

per šiuos penkis mėnesius 302 prekybinių laivų buvo paprašyta vykti kitu maršrutu ir 

pakeisti kursą bei padėti vykdyti gelbėjimo operacijas ir kad galiausiai, atsižvelgiant į 

skubos atvejį, 104 laivų buvo paprašyta gelbėti ir išlaipinti migrantus; 

                                                 
1 1951 m. JT konvencija dėl pabėgėlių statuso. 
2 1982 m. JT jūrų teisės konvencijos 98 straipsnis „Pareiga suteikti pagalbą“. 
3 Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje 33 taisyklė „Nelaimės pranešimai – 

įsipareigojimai ir procedūros“. 
4 Tarptautinė jūrų paieškos ir gelbėjimo konvencija (1979 m., su pakeitimais). 
5 Tarptautinės jūrų organizacijos rezoliucija MSC 167(78) ir gairėmis „Gelbėjimas jūroje. Elgesio su pabėgėliais 

bei migrantais principai ir praktika“. 
6 Remiantis Europos bendrijos laivų savininkų asociacijos (ECSA) statistiniais duomenimis. 
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5. apgailestauja, kad vien tik 2015 m., kaip pranešė UNHCR, daugiau nei 3 000 žmonių prarado 

gyvybes lemtingo plaukimo per jūrą metu7; 

6. prašo Tarybos nedelsiant patvirtinti Komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. pateiktą pasiūlymą, 

kuriam savo 2015 m. rugsėjo 17 d. posėdžio metu pritarė Europos Parlamentas, į valstybes 

nares perkelti 120 000 asmenis, kuriems reikia tarptautinės pagalbos, ir nuolat vertinti galimus 

papildomus pabėgėlių apsaugos poreikius; 

7. pabrėžia, kad nors atsakomybė pirmiausia priklauso valstybėms narėms, tačiau prekybiniai 

laivai per gelbėjimo operacijas atlieka svarbų vaidmenį tiek apimties, tiek aktyvumo 

požiūriais; atkreipia dėmesį, kad prekybiniai laivai neturi reikalingos įrangos ir jų personalas 

nėra apmokytas, kad būtų pakankamai paruošti sistemingai dalyvauti tokio didelio masto 

gelbėjimo operacijose; 

8. primena, kad komercinių laivų ir jų įgulos teikiama pagalba gelbėjimo operacijoms neturėtų 

pakeisti pagalbos jūroje esantiems migrantams, kurią ir toliau turėtų vykdyti ES ir valstybių 

narių kompetentingos valdžios institucijos, kurios turi skirti reikalingų žmogiškųjų ir 

finansinių išteklių; pripažįsta ir palankiai vertina humanitarinių organizacijų didelį ir dosnų 

indėlį gelbstint valtis ir dislokuojant laivus Viduržemio jūroje, ypač organizacijos „Gydytojai 

be sienų“ ir Pagalbos migrantams atviroje jūroje centro indėlį; 

9. pažymi, kad gelbėjantiems laivams ir jų savininkams tenkančios galimos ekonominės ir 

teisminės pasekmės atgraso kai kuriuos laivus nuo pagalbos teikimo; ragina valstybes nares 

nebausti tų, kurie, vedami humanitarinių paskatų, savanoriškai padeda migrantams, įskaitant 

vežėjus ir laivų savininkus; ragina Komisiją pasiūlyti persvarstyti Tarybos direktyvą 

2001/51/EB; 

10. reiškia susirūpinimą, kad dėl nepakankamo laivų ir jų įgulų parengimo vykdyti paieškos ir 

gelbėjimo operacijas, kurios nėra jų įprastinė veikla, padėtis Viduržemio jūroje, kurioje jau 

vyksta žmonijos tragedija, gali pablogėti vykstant nelaimėms, per kurias ir migrantai, ir įgulos 

nariai gali netekti gyvybės ir kurios gali sukelti pavojų jūrų saugumo ir aplinkos požiūriais; 

11. teigiamai vertina Komisijos komunikatą „Europos migracijos darbotvarkė“ 

(COM(2015) 0240) ir primygtinai ragina visas valstybes nares prisiimti atsakomybę, imtis 

deramų skubių priemonių nacionaliniu ir ES lygmeniu, kad būtų apsisaugota nuo tolesnių 

žmogiškųjų tragedijų Viduržemio jūroje ir užtikrintas tarptautinių ir etinių įsipareigojimų 

vykdymas vadovaujantis solidarumo ir bendros atsakomybės principais; primygtinai ragina 

ES ir valstybes nares rasti veiksmingą ir tvarų dabartinių ES migracijos sistemos trūkumų 

sprendimą, siekiant reaguoti į tikrąsias dabartinės imigracijos krizės priežastis ir užkirsti kelią 

tolesniam kontrabandininkų laivų išvykimui ir naujoms žmonių žūtims Viduržemio jūroje; 

laikosi nuomonės, kad ES lygmens priemonės turi būti visapusiškos ir užtikrinti 

kontroliuojamą, valdomą, saugią ir legalią migraciją; 

12. reiškia didelį susirūpinimą dėl Viduržemio jūroje vykstančios migracijos krizės, ypač jos 

humanitarinių aspektų, tačiau taip pat ir dėl jos poveikio jūrų transportui, įskaitant keleivinius, 

kruizinius ir krovininius laivus, laivų ir jų įgulų saugumui bei saugiai laivybai apskritai; 

13. mano, kad kova su nelegaliu migrantų gabenimu neturėtų pakenkti laivybos laisvei; 

14. laukdamas būtinų vidutinės trukmės ir ilgalaikių priemonių įgyvendinimo, primygtinai ragina 

                                                 
7 http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php. 
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valstybes nares, Tarybą ir Komisiją toliau didinti finansavimą reikiamo masto paieškos ir 

gelbėjimo operacijoms Viduržemio jūroje ir išplėsti dabartinių operacijų veiksmų apimtį, 

bendradarbiaujant su kompetentingomis institucijomis, kad galėtų būti užtikrintas ir migrantų, 

ir asmenų, turinčių teisę gauti tarptautinę apsaugą ir norinčių patekti į Europą, ir Viduržemio 

jūros vandenyse dirbančių laivų įgulų saugumas ir pagrindinės teisės; 

15. reikalauja, kad būtų vykdoma griežta faktinio gelbėjimo operacijoms ir priėmimo centrams 

skirtų lėšų naudojimo kontrolė siekiant užtikrinti, kad jos būtų tinkamai naudojamos šiems 

konkretiems tikslams, o ne iššvaistytos nelegaliai veiklai; 

16. ragina ES institucijas ir valstybes nares visiškai dislokuoti esamas laivų eismo stebėsenos ir 

informacijos Viduržemio jūroje sistemas, siekiant rinkti naujausią informaciją apie ES 

pakrantes kertančius laivus ir toliau vystyti įvairių jūrų sektoriaus institucijų, įskaitant 

transporto saugos, karinio laivyno ir pakrančių apsaugos institucijas, bendradarbiavimą (jei 

reikia vykdant tvirtesnį bendradarbiavimą pagal Europos Sąjungos sutarties 20 straipsnį ir 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 329 straipsnio 1 dalį), kad būtų geriau 

koordinuojamos ir vykdomos veiksmingos saugios laivybos funkcijos, padedančios sunaikinti 

nelegalios imigracijos tarpininkų tinklus ir konfiskuoti jų laivus, bei nuolat tikruoju laiku 

stebima paramos gelbėjimo operacijoms padėtis; pabrėžia Europos jūrų saugumo agentūros 

vaidmenį visu pajėgumu teikiant integruotas jūrų sektoriaus paslaugas, skirtas remti operacijas 

Viduržemio jūroje, šis vaidmuo turi būti didinamas;  

17. pabrėžia, kad valstybės narės ir susijusios valdžios institucijos turi užtikrinti sklandų išgelbėtų 

pabėgėlių ir migrantų išlaipinimą paskirtame jūrų uoste iš gelbėjimo operacijoje dalyvavusių 

laivų; 

18. pabrėžia, kad keleivinių, kruizinių ir krovininių laivų įgulos, dalyvaujančios gelbėjimo 

veiksmuose, jokiu būdu negali trukdyti agentūros FRONTEX koordinuojamų pareigūnų, 

atsakingų už migrantų, esančių pasienio valstybėse narėse, patikrą, darbui, nei jo apsunkinti, 

nepriklausomai nuo jų sprendimo pagal valstybių narių arba ES teisės aktus; 

19. pabrėžia, kad turi būti skubiai stiprinami agentūros FRONTEX pajėgumai ir kompetencija; 

20. ragina visas šalis, kurioms aktuali padėtis Viduržemio jūroje, ieškoti pabėgėlių krizės 

sprendimų, įskaitant pastangas siekiant pagerinti pabėgėlių saugumą ir žmogaus teises jų 

gimtosiose šalyse; ragina ES ir valstybes nares teikti pagalbą ir išteklius pasienio valstybėms 

narėms, spręsti pagrindines didelio masto migracijos priežastis, stiprinti bendradarbiavimą su 

ES nepriklausančiomis Viduržemio jūros regiono šalimis, pvz., Turkija, Libija, Libanu ir 

Jordanija keičiantis informacija, rengiant bendras paieškos ir gelbėjimo operacijas, 

kontroliuojant sienas, stebinti ir skatinant sudaryti migracijos kontrolės susitarimus, ir spręsti 

prekiautojų žmonėmis, organizuoto nusikalstamumo lyderių ir žmonių gabenimo tarpininkų 

tinklų problemą taikant griežtas baudžiamąsias sankcijas; 

21. ragina Komisiją sudaryti darbo grupę, kurioje dalyvautų valstybių narių kompetentingos 

institucijos, sausumoje veikiančios humanitarinės organizacijos, ES ir JT agentūros, siekiant 

nedelsiant nustatyti pabėgėlių transporto priemones ir sukurti saugius ir teisėtus ir jūros, ir 

sausumos maršrutus, kuriais būtų galima prieglobsčio prašytojus ir pabėgėlius saugiai ir oriai 

pervežti iš konflikto zonų į pabėgėlių stovyklas ir tikslines valstybes; mano, kad reikia atverti 

legalius reguliuojamus imigracijos kanalus atsakomybe už juos dalijantis visoms 28 

valstybėms narėms; 

22. pabrėžia, kad laikinas pasienio kontrolės atnaujinimas keliose valstybėse narėse kelia pavojų 
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įprastai Šengeno sistemai, kuria numatytos atviros ES vidaus sienos ir laisvas asmenų 

judėjimas, blogina pabėgėlių sąlygas pasieniuose ir sukuria sunkumų ES transporto sistemos 

veikimui, įskaitant keleivių vežimą; ragina Komisiją parengti atitinkamas greito reagavimo 

priemones ir sprendimus siekiant išsaugoti sklandų transporto sistemos veikimą ir laisvo 

asmenų judėjimo teises, įskaitant keleivių teises; 

23. pabrėžia, kad svarbu sukurti infrastruktūrą ir sistemą, kurią taikant būtų numatomos ir 

parengiamos kitos ES išorinių sienų atkarpos, kuriose labai išaugs migracijos srautai. 
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