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Działania zewnętrzne UE: uchodźcy i migranci
Niespotykany dotychczas, masowy napływ do UE osób ubiegających się o azyl i migrantów we
wszystkich grupach wiekowych rozpoczął się w 2014 r., osiągnął szczytowa skalę w 2015 r., a
następnie utrzymywał się w 2016 r. i 2017 r. Podstawowe znaczenie mają skoordynowane i
skuteczne działania ochronne, które należy podejmować z uwzględnieniem zarówno wymiaru płci,
jak i potrzeb dzieci. Na pierwszej sesji plenarnej w kwietniu br. Parlament Europejski ma głosować
nad projektem rezolucji pt. „Rozwiązania dotyczące przepływu uchodźców i migrantów: rola działań
zewnętrznych UE”.

Kontekst
Według Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) oraz z Międzynarodowej
Organizacji ds. Migracji (IOM), mobilność osób nigdy nie była tak wysoka, przy czym obecnie na świecie są
244 mln międzynarodowych migrantów. W 2015 r. około 65,3 mln ludzi na całym świecie zostało
zmuszonych do opuszczenia swoich domów z powodu konfliktów, naruszania praw człowieka, trudnej
sytuacji gospodarczej i klęsk żywiołowych. W wydanej przez ONZ we wrześniu 2016 r. Deklaracji nowojorskiej
w sprawie uchodźców i migrantów podjęto próbę zaradzenia brakom w ochronie. Znaczny wzrost liczby
migrantów w ostatnich latach wywarł poważny wpływ na wymiar stosunków zewnętrznych w unijnej polityki
migracyjnej i azylowej. Globalne podejście do kwestii migracji i mobilności (GPMM) stanowi główne ramy
zewnętrznej polityki migracyjnej i azylowej UE, określając sposób, w jaki UE prowadzi dialog polityczny oraz
współpracuje z krajami spoza UE.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 31 stycznia 2017 r. Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) i Komisja Rozwoju (DEVE) wspólnie przyjęły
projekt rezolucji na temat „Rozwiązanie problemu przepływów uchodźców i migrantów: rola działań
zewnętrznych UE”. W rezolucji wezwano społeczność międzynarodową, by pilnie wzmocniła wspólną
odpowiedź na wyzwania, jakie stwarza to zjawisko, przy czym podkreślono w szczególności, że
międzynarodowa migracja może przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyrażono głębokie
zaniepokojenie dużą liczbą uchodźców i migrantów, którzy doświadczają poważnych naruszeń praw
człowieka w swoich krajach pochodzenia, oraz wyrażono solidarność z nimi. Z zadowoleniem przyjęto
kampanię „Together” zainicjowaną przez ONZ, żeby zmniejszyć negatywne postrzeganie uchodźców i
migrantów oraz ograniczyć negatywne postawy wobec nich, oraz przypomniano podstawowe zasady ujęte w
Powszechnej deklaracji praw człowieka (PDPC). Wyrażono szczególne zaniepokojenie trudną sytuacją
migrantek (które stanowią większość międzynarodowych migrantów w Europie) oraz pozbawionych opieki
migrantów i uchodźców małoletnich.

W projekcie rezolucji wezwano do ustanowienia prawdziwej, opartej na prawach człowieka, wspólnej
europejskiej polityki migracyjnej, której podstawę będzie stanowiła zasada solidarności między państwami
członkowskimi, zgodnie z art. 80 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) – przy zapewnieniu
bezpieczeństwa granic zewnętrznych UE i odpowiednich kanałów prawnych dla bezpiecznej i
uporządkowanej migracji. Kluczowe znaczenie dla właściwej reakcji ma ściślejsza współpraca z organizacjami
pozarządowymi i ekspertami działającymi w krajach pochodzenia osób ubiegających się o azyl. Lepiej
zarządzana migracja międzynarodowa z otwartymi, bezpiecznymi i legalnymi drogami dla osób ubiegających
się o azyl i potencjalnych migrantów, oparta na regionalnych i subregionalnych sieciach współpracy, to
zadanie o wymiarze globalnym. Współpraca i partnerstwa z państwami trzecimi w celu wyeliminowania
pierwotnych przyczyn migracji dzięki strategiom polityki zewnętrznej UE odgrywa kluczową rolę, równolegle
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do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W tym celu w projekcie rezolucji pochwalono rozpoczęte przez
ONZ w styczniu 2017 r. prace nad globalnym porozumieniem w sprawie migracji i nad globalnym
porozumieniem w sprawie uchodźców, do czego wezwano na szczycie ONZ w sprawie uchodźców i
migrantów we wrześniu 2016 r. Zgodnie z zasadami UE ogólnym celem unijnej zewnętrznej polityki
migracyjnej powinno być ustanowienie wielostronnego systemu zarządzania dotyczącego międzynarodowej
migracji, w pełnej współpracy z ONZ.
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