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183. je zgrožen zaradi števila smrtnih žrtev 
v Sredozemskem morju, ki naj bi po 
podatkih Mednarodne organizacije za 
migracije v poročilu o usodnih potovanjih 
v letu 2013 doseglo tri tisoč, zaradi česar je 
to morje ena najnevarnejših regij na svetu 
za nezakonite priseljence; je zelo 
zaskrbljen zaradi poročil o zlorabah 
človekovih pravic priseljencev in prosilcev 
za azil, ki potujejo v EU; poziva Unijo in 
države članice, naj sodelujejo z ZN, 
regionalnimi mehanizmi, vladami in 
nevladnimi organizacijami, da bi se 
spopadle s temi vprašanji; poudarja, da je 
treba nujno razviti trdnejše, bolj solidarne 
in celovitejše politike na ravni EU, da bi 
obravnavali nujna vprašanja, povezana s 
priseljenci, begunci in prosilci za azil, na 
način, ki spoštuje mednarodno pravo na 
področju človekovih pravic in temeljno 
človekovo dostojanstvo, ter poziva EU, naj 
zagotovi učinkovite skupne standarde za 
sprejemne postopke po vsej Uniji, da bi 
zaščitili najranljivejše posameznike; 
poziva podpredsednico Komisije/visoko 
predstavnico Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko, komisarja za migracije 
in notranje zadeve ter Evropsko službo za 
zunanje delovanje, naj poglobijo 

183. je zgrožen zaradi števila smrtnih žrtev 
v Sredozemskem morju, ki naj bi po 
podatkih Mednarodne organizacije za 
migracije v poročilu o usodnih potovanjih 
v letu 2013 doseglo tri tisoč, zaradi česar je 
to morje ena najnevarnejših regij na svetu 
za nezakonite priseljence; je zelo 
zaskrbljen zaradi zlorab človekovih pravic 
priseljencev in prosilcev za azil, ki potujejo 
v EU; poziva Unijo in države članice, naj 
končno sprejmejo potrebne ukrepe, da bi 
pomagale priseljencem, ki se na morju 
znajdejo v stiski, in preprečile številne 
smrtne žrtve; Unijo in njene države 
članice opominja na njihove mednarodne 
obveznosti na področju iskanja in 
reševanja na morju; s tem v zvezi 
opozarja, da je treba v evropskih in 
mednarodnih vodah spoštovati načelo 
nevračanja, kar je potrdilo tudi Evropsko 
sodišče za človekove pravice; spominja na 
zavezo Komisije, da bo sprejela resnično 
celovit evropski pristop k priseljevanju in 
pripravila predloge za varne in zakonite 
načine za pridobitev zaščite v Evropi; 
poudarja, kako pomembno je čim prej 
uvesti vizume iz humanitarnih razlogov in 
uvesti nove možnosti za zakonito 
priseljevanje, da ljudem ne bo treba več 
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sodelovanje in pravičneje porazdelijo 
breme med državami članicami, vključno 
s sprejemom in ponovnim naseljevanjem 
beguncev ter prispevki k iskalnim in 
reševalnim dejavnostim, da bi pomagali 
priseljencem v stiski na morju, ko ti 
poskušajo prispeti na obale EU; s tem v 
zvezi opozarja, da je treba v evropskih in 
mednarodnih vodah spoštovati načelo 
nevračanja, kar podpira tudi Evropsko 
sodišče za človekove pravice; opozarja na 
zavezo Komisije, da bo razvila ustrezne 
zakonite migracijske poti; zato poziva 
države članice, naj v celoti izvajajo 
nedavno sprejet skupni azilni sveženj EU 
in skupno migracijsko zakonodajo; poziva 
države članice, naj sodelujejo v programih 
ponovnega naseljevanja in prispevajo k 
razvoju regionalnih programov zaščite na 
najbolj prizadetih območjih; poudarja, da 
se je treba spoprijeti s temeljnimi vzroki za 
priseljevanje; spodbuja Evropsko službo 
za zunanje delovanje in države članice, 
naj posebno pozornost namenijo državam, 
kjer se začenja trgovina z ljudmi in 
njihovo tihotapljenje, tranzitnim državam 
in namembnim državam; poziva 
podpredsednico/visoko predstavnico Unije 
in države članice, naj še okrepijo 
zunanjepolitično razsežnost Unije, 
sodelujejo z izvornimi in tranzitnimi 
državami, tudi s partnerskimi državami 
EU, predvsem v sredozemski regiji, ta 
vprašanja redno načenjajo v političnih 
dialogih z zadevnimi državami in v javnih 
izjavah ter čim bolj okrepijo sodelovanje s 
temi državami, da bi razbile nezakonite 
mreže za trgovino s priseljenci in se borile 
proti mafijskim združbam, ki služijo s 
tihotapljenjem ljudi;

tvegati življenja na poti v Evropo; 
poudarja, da je treba na ravni Unije in 
držav članic oblikovati bolj solidarne 
politike; zato poziva države članice, naj v 
celoti izvajajo nedavno sprejet skupni 
azilni sveženj EU in skupno migracijsko 
zakonodajo; poziva Komisijo, naj države 
članice spodbuja k dejavnejšemu 
sodelovanju v programih ponovnega 
naseljevanja; odločno nasprotuje temu, da 
bi boj proti trgovini z ljudmi in 
nezakonitemu priseljevanju služil kot 
pogajalsko sredstvo v odnosih med Unijo, 
državami članicami in tretjimi državami; 
opozarja, da sodelovanje na tem področju 
ne sme potekati na račun pravice moških, 
žensk in otrok, da poiščejo zaščito v Uniji, 
in ne sme prispevati h kršenju temeljnih 
pravic priseljencev in iskalcev azila; v 
zvezi s tem izraža precejšnje pomisleke 
glede tesnejšega sodelovanja z nekaterimi 
tretjimi državami, zlasti z državami 
Afriškega roga v okviru kartumskega 
procesa;
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