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Amendamentul 1 
Birgit Sippel 
în numele Grupului S&D 

Cecilia Wikström 
în numele Grupului ALDE 

Marina Albiol Guzmán 
în numele Grupului GUE/NGL 

Judith Sargentini 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Migrație și refugiați în Europa 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 13 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

13. subliniază că ar trebui să se pună mai 
mult accentul pe inițiativele Comisiei deja 
lansate cu scopul de a asigura 
instrumente suplimentare pentru protecția 
solicitanților de azil; consideră că, pe 
lângă programul de relocare obligatoriu, 
UE și statele membre ar trebui să 
examineze și alte măsuri de acces sigur și 
legal, cum ar fi vizele umanitare; solicită 
statelor membre să ia în considerare 
posibilitatea de a permite persoanelor care 
au nevoie de protecție să solicite azil la 
ambasadele și birourile lor consulare; 

13. reamintește faptul că posibilitățile de 
intrare în mod legal în UE ale persoanelor 
care au nevoie de protecție sunt foarte 
reduse și deplânge faptul că acestea nu au 
altă opțiune decât să recurgă la persoane 
care să le introducă ilegal și la rute 
periculoase pentru a obține protecție în 
Europa, ca urmare, printre alți factori, a 
construirii de garduri și a securizării 
frontierelor externe; consideră, prin 
urmare, o prioritate de prim rang punerea 
la dispoziția refugiaților de către UE și 
statele sale membre a unor căi sigure și 
legale, cum ar fi coridoarele umanitare și 
vizele umanitare; subliniază faptul că, pe 
lângă un program de relocare obligatoriu, 
statele membre ar trebui să convină să 
asigure alte instrumente, cum ar fi 
reîntregirea familiei îmbunătățită, 
sistemele de sponsorizare private, 
regimurile de vize flexibile, inclusiv 
pentru studii sau muncă; consideră că 
este necesară modificarea Codului de vize 
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pentru a include dispoziții comune mai 
specifice privind vizele umanitare; solicită 
statelor membre să ofere posibilitatea de 
solicitare a azilului la ambasadele și 
birourile lor consulare; 

Or. en 

 

 


