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Resolucija Evropskega parlamenta o migraciji in beguncih v Evropi
(2015/2833(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju izjav Sveta in Komisije z dne 9. septembra 2015 o migraciji in beguncih 
v Evropi,

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker se po navedbah Mednarodne organizacije za migracije ocenjuje, da je od 
1. januarja 2015 obalo Italije, Španije, Grčije in Malte doseglo 664 183 nezakonitih 
priseljencev;

B. ker je po navedbah Mednarodne organizacije za migracije od začetka tega leta v 
Sredozemskem morju izginilo ali umrlo več kot 2 700 ljudi;

C. ker se je zelo povečal tudi migracijski pritisk prek zahodnobalkanske poti in poti ob 
vzhodni meji;

D. ker se tihotapci in trgovci z ljudmi okoriščajo z nezakonitim priseljevanjem in ogrožajo 
življenja nezakonitih priseljencev za lasten zaslužek in ker so odgovorni za več tisoč 
mrtvih; ker trgovci z ljudmi s svojimi kriminalnimi dejanji letno ustvarijo 20 milijard 
EUR dobička; ker so organizirane kriminalne skupine, ki dejavno omogočajo prevoz 
nezakonitih priseljencev prek Sredozemskega morja, po navedbah Europola povezane s 
trgovino z ljudmi, drogami in orožjem;

E. ker je bilo ugotovljeno, da se pripadniki Islamske države in drugih islamskih 
fundamentalističnih in terorističnih skupin skrivajo med nezakonitimi priseljenci, da bi 
vstopili v Evropsko unijo;

F. ker Katar, Saudova Arabija in druge zalivske države financirajo teroristične skupine na 
Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki, beguncem pa nočejo dati zatočišča;

G. ker se je operacija Suverene meje, ki jo je izvedla avstralska vlada, izkazala kot zelo 
uspešna v smislu nadzora meje in preprečevanja umiranja na morju;

H. ker so zaradi nepripravljenosti EU in nekaterih državah članic, da bi ščitile svoje 
zunanje meje in čolne odvlekle nazaj na njihov kraj odhoda, EU in te države članice 
postale pomemben člen v verigi trgovine z ljudmi;

I. ker premestitev nezakonitih priseljencev s čolnov tihotapcev na plovila EU za trgovce z 
ljudmi pomeni neprecenljivo prednost, s čimer se spodbuja nezakonito priseljevanje in 
potrjuje poslovni model tihotapcev ljudi in njihov način delovanja;

J. ker je bila absorpcijska sposobnost številnih držav članic že zdavnaj presežena;

K. ker javno mnenje v večini držav članici kaže jasno nasprotovanje nadaljnjemu 
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množičnemu priseljevanju in je treba voljo ljudi spoštovati, da se zmanjša demokratični 
deficit EU;

L. ker so ponarejeni sirski potni listi zlahka dostopni nezakonitim priseljencem v Turčiji, 
kar resno ogroža notranjo varnost naših nacionalnih držav;

1. obžaluje umiranje v Sredozemlju; poziva države članice, naj svoje politike korenito 
spremenijo ter tako ustavijo množično priseljevanje in preprečijo nadaljnje umiranje na 
morju;

2. poziva EU in države članice, naj sledijo avstralskemu zgledu ter učinkovito ponovno 
vzpostavijo in ščitijo zunanje meje;

3. poudarja, da je bolj učinkovito, če se beguncem da zatočišče v njihovi matični regiji;

4. poziva zalivske države, naj beguncem dovolijo vstop in prevzamejo svojo odgovornost;

5. poziva zalivske države in Turčijo, naj nehajo financirati teroristične skupine;

6. poziva Evropsko unijo in države članice, naj razveljavijo schengenski sporazum in 
ponovno vzpostavijo pravico držav članic, da nadzorujejo lastne meje;

7. poziva države članice, naj okrepijo boj proti terorizmu in ščitijo svojo notranjo varnost;

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.


