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Изменение  1 

Ска Келер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Най-новите трагични случаи в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на 

миграцията и убежището 

Предложение за обща резолюция 

Съображение Ж 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

Ж. като има предвид, че куриерите и 

трафикантите на хора се възползват от 

незаконната миграция и излагат на риск 

живота на мигрантите заради 

собствената си финансова печалба, 

отговорни са за хиляди смъртни случаи 

и представляват сериозно 

предизвикателство за ЕС и държавите 

членки; като има предвид, че 

трафикантите реализират печалба в 

размер на 20 милиарда евро годишно от 

престъпната си дейност; като има 

предвид, че според Европол 

организираните престъпни групи, 

активно улесняващи транспортирането 

на незаконни мигранти през Средиземно 

море, са свързани с трафик на хора, 

наркотици, огнестрелни оръжия и 

тероризъм; като има предвид, че на 17 

март 2015 г. Европол стартира 

съвместния си оперативен екип „Маре“ 

за борба с тези престъпни групи; 

Ж. като има предвид, че куриерите и 

трафикантите на хора се възползват от 

незаконната миграция и излагат на риск 

живота на мигрантите заради 

собствената си финансова печалба, 

отговорни са за хиляди смъртни случаи 

и представляват сериозно 

предизвикателство за ЕС и държавите 

членки; като има предвид, че ЕС и 

неговите държави членки на 

практика допринасят за 

съществуването на престъпния и 

опасен бизнес за незаконно 

превеждане на лица през граница, 

като издигат огради и все повече 

„запечатват“ външните си граници 

срещу незаконната миграция, без да 

предоставят възможности за законен 

достъп; като има предвид, че 

трафикантите реализират печалба в 

размер на 20 милиарда евро годишно от 

престъпната си дейност; като има 

предвид, че според Европол 

организираните престъпни групи, 

активно улесняващи транспортирането 

на незаконни мигранти през Средиземно 

море, са свързани с трафик на хора, 

наркотици, огнестрелни оръжия и 

тероризъм; като има предвид, че на 17 
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март 2015 г. Европол стартира 

съвместния си оперативен екип „Маре“ 

за борба с тези престъпни групи; 

Or. en 
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Изменение  2 

Ска Келер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Най-новите трагични случаи в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на 

миграцията и убежището 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 4 а (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  4a. призовава за солидна и постоянна 

европейска хуманитарна спасителна 

операция, която подобно на „Маре 

нострум“ да действа в открито море 

и за която всички държави членки да 

допринасят с финансови средства, 

оборудване и капацитет; 

настоятелно призовава ЕС да 

съфинансира подобна операция; 

Or. en 
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Изменение  3 

Ска Келер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Най-новите трагични случаи в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на 

миграцията и убежището 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 6 а (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  6a. призовава за незабавно премахване 

на изискванията за виза за 

сирийските бежанци; 

Or. en 
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Изменение  4 

Ска Келер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Най-новите трагични случаи в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на 

миграцията и убежището 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 6 б (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  6б. призовава държавите членки да 

използват докрай съществуващите 

възможности за гарантиране на 

безопасен и законен достъп до ЕС, 

като събиране на семейството в 

широк смисъл, частни програми за 

спонсориране и образователни и 

трудови схеми за мигранти, така че 

лицата, нуждаещи се от 

международна закрила, да могат да 

стигат безопасно до Европа, без да 

прибягват до престъпни мрежи за 

незаконно превеждане през граница и 

опасно незаконно преминаване през 

граници и морета;   призовава 

Комисията да разработи 

допълнителни инструменти за 

безопасен и законен достъп;  

Or. en 

 

 


