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Amendement  1 

Birgit Sippel 

namens de S&D-Fractie 

Cecilia Wikström 

namens de ALDE-Fractie 

Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Judith Sargentini 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Migratie en vluchtelingen in Europa 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 13  

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

13. benadrukt dat er meer nadruk moet 

worden gelegd op de Commissie-

initiatieven die al ontplooid zijn om te 

zorgen voor meer instrumenten ter 

bescherming van asielzoekers; is van 

mening dat de EU en haar lidstaten, naast 

een verplicht hervestigingsprogramma, 

andere maatregelen moeten overwegen 

voor veilige en legale toegang, zoals 

humanitaire visa; verzoekt de lidstaten de 

mogelijkheid na te gaan om mensen die 

bescherming behoeven asiel aan te laten 

vragen in hun ambassades en consulaire 

posten in derde landen; 

13. herinnert eraan dat het voor mensen 

die bescherming behoeven zeer lastig is 

om op legale wijze de EU in te reizen en 

betreurt het feit dat zij geen andere optie 

hebben dan hun toevlucht te nemen tot 

criminele smokkelaars en gevaarlijke 

routes om bescherming te krijgen in 

Europa, door o.a. het bouwen van muren 

en het hermetisch afsluiten van de 

buitengrenzen; acht het daarom van 

prioritair belang dat de EU en haar 

lidstaten veilige en legale 

inreismogelijkheden voor vluchtelingen 

creëren, zoals humanitaire corridors en 

humanitaire visa; benadrukt dat de 

lidstaten naast een verplicht 

hervestigingsprogramma andere 

instrumenten moeten aanbieden, zoals 

verbeterde gezinshereniging, particuliere 

sponsorregelingen en flexibele 

visaregelingen, onder meer voor studie- 

en werk; is van mening dat de Visumcode 

moet worden gewijzigd door specifiekere 
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gemeenschappelijke bepalingen over 

humanitaire visa op te nemen; verzoekt de 

lidstaten het mogelijk te maken dat 

mensen asiel aanvragen in hun 

ambassades en consulaire posten; 

Or. en 

 

 


