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Tarkistus  6 

Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Rita Borsellino 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Siirtolaisvirrat Välimeren alueella ja erityisesti traagiset tapahtumat Lampedusan edustalla 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 

vahvistamaan mahdollisesti kansainvälisen 

suojelun tarpeessa oleville pääsyn 

oikeudenmukaisiin ja tehokkaisiin 

turvapaikkamenettelyihin ja ottamaan 

niissä huomioon, että maihin laskeminen ei 

välttämättä aiheuta yksinomaista vastuuta 

valtiolle, jonka alueelle merellä pelastetut 

ihmiset lasketaan maihin; 

11. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 

ottamaan käyttöön profilointi- ja 

lähetemekanismit ja vahvistamaan 

mahdollisesti kansainvälisen suojelun 

tarpeessa oleville pääsyn 

oikeudenmukaisiin ja tehokkaisiin 

turvapaikkamenettelyihin ja ottamaan 

niissä huomioon, että maihin laskeminen ei 

välttämättä aiheuta yksinomaista vastuuta 

valtiolle, jonka alueelle merellä pelastetut 

ihmiset lasketaan maihin; 

Or. en 
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Tarkistus  7 

Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Rita Borsellino 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Siirtolaisvirrat Välimeren alueella ja erityisesti traagiset tapahtumat Lampedusan edustalla 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. kehottaa EU:ta laatimaan erityisesti 

Välimeren aluetta varten kattavamman 

strategian, jossa työperäinen 

maahanmuutto sijoitetaan unionin 

naapuruston sosiaalisen, taloudellisen ja 

poliittisen kehityksen yhteyteen; kehottaa 

EU:ta ja jäsenvaltioita tarkastelemaan 

EU:n viisumipolitiikan ja työperäistä 

maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön 

yhteydessä käytettävissä olevia välineitä; 

22. kehottaa EU:ta laatimaan erityisesti 

Välimeren aluetta varten kattavamman 

strategian, jossa työperäinen 

maahanmuutto sijoitetaan unionin 

naapuruston sosiaalisen, taloudellisen ja 

poliittisen kehityksen yhteyteen; kehottaa 

EU:ta ja jäsenvaltioita tarkastelemaan 

EU:n viisumipolitiikan ja työperäistä 

maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön 

yhteydessä käytettävissä olevia välineitä ja 

auttamaan siten vähentämään EU:hun 

suuntautuvan laittoman maahanmuuton 

painetta;  

Or. en 
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Tarkistus  8 

Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Rita Borsellino 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Siirtolaisvirrat Välimeren alueella ja erityisesti traagiset tapahtumat Lampedusan edustalla 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  12 a. kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan 

asetuksen 604/2013
1
 3 artiklan 2 kohdan 

soveltamista tarpeen mukaan, jotta 

voidaan ottaa vastuu sellaisten 

henkilöiden turvapaikkapyynnöistä, jotka 

eivät mahdollisesti voi käyttää 

oikeuksiaan muissa jäsenvaltioissa niiden 

ollessa kykenemättömiä täyttämään 

velvoitteitaan; katsoo, että jäsenvaltioiden 

olisi myös harkittava mainitun asetuksen 

15 artiklan soveltamista perheiden 

yhdistämiseksi; 

 _________________ 

1 EUVL L 180, 29.6.2013, s. 31. 

Or. en 

 

 

 


