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Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Migration och flyktingar i Europa 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 13 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet framhåller att 

större tonvikt bör läggas på de 

kommissionsinitiativ som redan inletts för 

att tillhandahålla fler verktyg för de 

asylsökandes skydd. Parlamentet anser att 

EU och medlemsstaterna, utöver ett 

obligatoriskt vidarebosättningsprogram, 

bör undersöka andra åtgärder för säkert 

och lagligt tillträde, såsom humanitära 

visa. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att överväga möjligheten 

att låta människor i behov av skydd 

ansöka om asyl på deras ambassader och 

konsulat i tredjeländer. 

13. Europaparlamentet påminner om att 

möjligheterna för personer i behov av 

skydd att på laglig väg ta sig in i EU är 

mycket begränsade och beklagar att de 

inte har något annat val än att vända sig 

till kriminella smugglare och använda 

farliga vägar för att hitta skydd i Europa, 

bland annat till följd av uppförandet av 

stängsel och avspärrningen av yttre 

gränser. Parlamentet ser det därför som 

högprioriterat att EU och medlemsstaterna 

skapar säkra och lagliga vägar för 

flyktingar, såsom humanitära korridorer 

och humanitära visa. Parlamentet 

framhåller att medlemsstaterna, utöver ett 

obligatoriskt vidarebosättningsprogram, 

bör enas om att tillhandahålla andra 

verktyg, såsom stärkt familjeåterförening, 

privata mentorskap och flexibla 

viseringsarrangemang, även för studier 

och arbete. Parlamentet anser det 

nödvändigt att ändra viseringskodexen 

genom att inbegripa mer specifika 
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gemensamma bestämmelser om 

humanitära visa. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att göra det möjligt att 

ansöka om asyl på deras ambassader och 

konsulat. 

Or. en 

 

 


