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Pozměňovací návrh  1 

Birgit Sippel 

za skupinu S&D 

Cecilia Wikström 

za skupinu ALDE 

Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Migrace a uprchlíci v Evropě 

Společný návrh usnesení 

Bod 13 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje, že je třeba klást větší 

důraz na iniciativy Komise, které již byly 

zahájeny a jejichž cílem je poskytovat 

dodatečné nástroje zaměřené na ochranu 

žadatelů o azyl; je přesvědčen, že EU a její 

členské státy by měly kromě zavedení 

závazného programu pro přesídlování 

také uvažovat o dalších opatřeních 

umožňujících bezpečný a zákonný vstup, 

jako jsou např. humanitární víza; žádá 

členské státy, aby zvážily, zda by možnost 

umožnit osobám, které potřebují ochranu, 

požádat si o azyl na jejich ambasádách či 

konzulátech ve třetích zemích; 

13. připomíná, že možnosti lidí, kteří 

potřebují ochranu, legálně vstoupit do EU 

jsou značně omezené, a odsuzuje 

skutečnost, že se tito lidé musejí obracet 

na zločinné převaděče a používat 

nebezpečné trasy, aby v Evropě nalezli 

ochranu, což je kromě dalších faktorů 

způsobeno tím, že byly na vnějších 

hranicích vybudovány ploty a tyto hranice 

byly uzavřeny; považuje tudíž za velmi 

důležité, aby EU a její členské státy 

poskytovaly bezpečné a legální možnosti 

přístupu pro uprchlíky, jako jsou např. 

humanitární koridory a humanitární víza; 

zdůrazňuje, že kromě závazného 

programu pro přesídlování by se členské 

státy měly shodnout na zajišťování 

dalších nástrojů, k nimž patří větší 

využívání institutu sloučení rodiny, 

systémy soukromé sponzorské podpory 

a pružné způsoby udělování víz, včetně víz 

pro studijní a pracovní účely; je 



 

AM\1072259CS.doc  PE565.800v01-00 }  

 PE565.802v01-00 }  

 PE565.805v01-00 }  

 PE565.810v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

přesvědčen, že je třeba změnit vízový 

kodex tak, aby obsahoval konkrétnější 

společná ustanovení o humanitárních 

vízech; žádá členské státy, aby umožnily 

žádat o azyl na svých ambasádách 

a konzulátech; 

Or. en 

 

 


