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Pozmeňujúci návrh  1 

Birgit Sippel 

v mene skupiny S&D 
Cecilia Wikström 

v mene skupiny ALDE 
Marina Albiol Guzmán 

v mene skupiny GUE/NGL 
Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Migrácia a utečenci v Európe 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. zdôrazňuje, že by sa mal klásť väčší 
dôraz na už začaté iniciatívy Komisie na 
poskytnutie ďalších nástrojov na ochranu 
uchádzačov o azyl; domnieva sa, že EÚ 
a jej členské štáty by mali popri povinnom 
programe presídlenia preskúmať aj iné 
možnosti bezpečného a zákonného 
prístupu, napríklad humanitárne víza; 
žiada členské štáty, aby posúdili možnosť 
umožniť ľuďom, ktorí potrebujú 
ochranu, žiadať o azyl na 
veľvyslanectvách a konzulárnych úradoch 
v tretích krajinách; 

13. pripomína, že možnosti ľudí, ktorí 
potrebujú ochranu, na zákonný vstup do 
EÚ sú veľmi obmedzené, a vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že okrem 
iného v dôsledku stavania plotov a 
zablokovania vonkajších hraníc nemajú 
inú možnosť než využívať zločineckých 
prevádzačov a nebezpečné trasy, aby našli 
ochranu v Európe; preto považuje za 
vysokú prioritu, aby EÚ a jej členské štáty 
poskytli utečencom bezpečné a legálne 
metódy, ako sú humanitárne koridory a 
humanitárne víza; zdôrazňuje, že popri 
povinnom programe presídlenia by sa 
členské štáty mali dohodnúť aj 
na zabezpečení iných nástrojov, ako 
napríklad rozšíreného systému spájania 
rodín, systémov súkromného sponzorstva 
a pružných režimov udeľovania víz, a to 
aj na študijné a pracovné účely; domnieva 
sa, že je nevyhnutné zmeniť vízový kódex 
tak, aby zahŕňal konkrétnejšie spoločné 
ustanovenia o humanitárnych vízach; 
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žiada členské štáty, aby umožnili žiadať o 
azyl na svojich veľvyslanectvách a 
konzulárnych úradoch; 

Or. en 

 
 


