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183. reiškia pasipiktinimą didžiuliu 
Viduržemio jūroje žūstančių žmonių 
skaičiumi, kuris, kaip apskaičiavo ir 
nurodo Tarptautinės migracijos 
organizacija savo ataskaitoje „Mirtinos 
kelionės“ (angl. „Fatal Journeys“), 2013 m. 
siekė 3 000, todėl ši jūra yra didžiausiu 
nelegalių migrantų mirčių skaičiumi 
pasižymintis regionas pasaulyje; yra itin 
susirūpinęs dėl pranešimų apie migrantų ir 
prieglobsčio prašytojų patiriamus žmogaus 
teisių pažeidimus jiems keliaujant į ES; 
ragina Sąjungą ir valstybes nares 
bendradarbiauti su JT, regioniniais 
organais, vyriausybėmis ir NVO, kad šios 
problemos būtų sprendžiamos; pabrėžia, 
kad Sąjungos lygmeniu reikia nedelsiant 
suformuoti intensyvesnę, labiau 
integruotą ir stipriau solidarumo principu 
pagrįstą politiką, kad būtų galima, 
laikantis tarptautinės žmogaus teisių 
teisės ir pagrindinių žmogaus orumo 
principų, nuosekliau spręsti skubius su 
migrantais, pabėgėliais ir prieglobsčio 
prašytojais susijusius klausimus, taip pat 
ragina ES pradėti taikyti bendrą Europos 
prieglobsčio sistemą ir užtikrinti bendrus 
veiksmingus priėmimo procedūrų 
standartus visoje Sąjungoje, kad būtų 
apsaugoti nelydimi nepilnamečiai ir 
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Viduržemio jūroje žūstančių žmonių 
skaičiumi, kuris, kaip apskaičiavo ir 
nurodo Tarptautinės migracijos 
organizacija savo ataskaitoje „Mirtinos 
kelionės“ (angl. „Fatal Journeys“), 2013 m. 
siekė 3 000, todėl ši jūra yra didžiausiu 
nelegalių migrantų mirčių skaičiumi 
pasižymintis regionas pasaulyje; yra itin 
susirūpinęs dėl migrantų ir prieglobsčio 
prašytojų patiriamų žmogaus teisių 
pažeidimų jiems keliaujant į ES; ragina 
Sąjungą ir valstybes nares pagaliau imtis 
būtinų priemonių, kad jos padėtų nelaimę 
jūroje patyrusiems migrantams ir kad 
nebežūtų daugybė žmonių; primena 
Sąjungai ir jos valstybėms narėms jų 
tarptautines pareigas paieškos ir 
gelbėjimo jūroje srityje; tuo klausimu 
primena, kad Europos ir tarptautiniuose 
vandenyse reikia laikytis negrąžinimo 
principo, kurį patvirtino Europos 
Žmogaus Teisių Teismas; primena, kad 
Komisija įsipareigojo patvirtinti tikrą 
bendrą Sąjungos migracijos strategiją – 
pateikti pasiūlymų, kad būtų parengtos 
patikimos ir teisėtos apsaugos suteikimo 
Sąjungoje priemonės; pabrėžia, kad 
svarbu nedelsiant pradėti humanitarinių 
vizų išdavimą ir sukurti naujas legalios 
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pažeidžiamiausi asmenys; ragina 
vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko 
pavaduotoją, už migraciją ir vidaus 
reikalus atsakingą Komisijos narį ir EIVT 
didinti valstybių narių bendradarbiavimą 
ir teisingą atsakomybės pasidalijimą, be 
kita ko, priimant ir perkeliant pabėgėlius 
ir teikiant paramą paieškos ir gelbėjimo 
tarnyboms, padedančioms nelaimę jūroje 
patyrusiems migrantams, bandantiems 
pasiekti ES krantus; ryšium su tuo 
primena, kad Europos ir tarptautiniuose 
vandenyse reikia laikytis negrąžinimo 
principo, kaip patvirtino Europos 
Žmogaus Teisių Teismas; primena, kad 
Komisija įsipareigojo plėtoti tinkamus 
teisėtos migracijos būdus; todėl ragina 
valstybes nares visapusiškai įgyvendinti 
neseniai ES priimtą bendrą prieglobsčio 
dokumentų rinkinį ir bendrus migracijos 
teisės aktus; ragina valstybes nares 
dalyvauti pabėgėlių perkėlimo 
programose ir aktyviau rengti regionines 
apsaugos programas, skirtas labiau 
nukentėjusioms teritorijoms; pabrėžia, 
kad reikia šalinti pagrindines neteisėtos 
migracijos priežastis; ragina EIVT ir 
valstybes nares ypatingą dėmesį skirti 
šalims, kuriose pradedamas prekybos 
žmonėmis ar nete isėto žmonių įvežimo 
procesas, ir šalims, per kurias ir į kurias 
vykstama; ragina vyriausiąją įgaliotinę ir 
pirmininko pavaduotoją, taip pat valstybes 
nares tobulinti Sąjungos veiklos išorės 
aspektus ir šiuo tikslu bendradarbiauti su 
kilmės ir tranzito šalimis, įskaitant ES 
šalis partneres, visų pirma Viduržemio 
jūros regione, minėtus susirūpinimą 
keliančius klausimus sistemingai teikti 
svarstyti per politinius dialogus su 
atitinkamomis šalimis ir juos aptarti 
viešuose pareiškimuose, taip pat skatinti 
bendradarbiavimą su šiomis šalimis 
aukščiausiu lygmeniu, siekiant išardyti 
neteisėto migrantų gabenimo tinklus ir 
kovoti su neteisėtai iš prekybos žmonėmis 
ir neteisėto žmonių įvežimo besipelnančia 

migracijos priemones, kad žmonės 
nebereikėtų rizikuoti gyvybe norint 
pasiekti Europą; pabrėžia, kad 
neatidėliotinai reikia parengti solidaresnę 
politiką Sąjungos ir valstybių narių 
lygmeniu; todėl ragina valstybes nares 
visapusiškai įgyvendinti neseniai ES 
priimtą bendrą prieglobsčio dokumentų 
rinkinį ir bendrus migracijos teisės aktus; 
prašo Komisijos raginti valstybes nares 
aktyviau dalyvauti perkėlimo programose; 
tvirtai prieštarauja tam, kad Sąjungos, 
valstybių narių ir trečiųjų šalių derybose 
kova su prekyba žmonėmis ir neteisėtų jų 
įvežimu būtų naudojama kaip spaudimo 
priemonė; primena, kad šis 
bendradarbiavimas neturi būti vykdomas 
pažeidžiant faktines vyrų, moterų ir vaikų 
teises ieškoti apsaugos Sąjungoje ir dar 
labiau pažeidžiant pagrindines migrantų 
ir prieglobsčio prašytojų teises; todėl 
reiškia didelį susirūpinimą tuo, kad 
stiprinamas bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis, ypač su Somalio 
pusiasalio šalimis, vykstant Chartumo 
procesui;
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mafija;
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