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183. Europaparlamentet fördömer antalet 
omkomna till havs i Medelhavet, närmare 
bestämt 3 000 personer under 2013 enligt 
beräkningarna i rapporten Fatal Journeys 
från Internationella organisationen för 
migration (IOM), vilket gör detta hav till 
det farligaste området i världen för 
irreguljär migration. Parlamentet är mycket 
djupt oroat över rapporterna om 
människorättsbrott mot migranter och 
asylsökande på väg till EU. Parlamentet 
uppmanar unionen och medlemsstaterna 
att samarbeta med FN, regionala 
mekanismer, regeringar och icke-statliga 
organisationer för att ta itu med dessa 
frågor. Parlamentet betonar det akuta 
behovet att utveckla en kraftfullare, mer 
integrerad och i högre grad 
solidaritetsbaserad politik på unionsnivå 
för att ta itu med de trängande frågorna 
rörande migranter, flyktingar och 
asylsökande på ett sätt som är förenligt 
med både internationell 
människorättslagstiftning och människors 
grundläggande värde, och uppmanar EU 
att upprätta ett gemensamt europeiskt 
asylsystem och garantera ändamålsenliga 
gemensamma normer för 
mottagandeförfaranden i hela unionen 
för att skydda ensamkommande barn och 

183. Europaparlamentet fördömer antalet 
omkomna till havs i Medelhavet, närmare 
bestämt 3 000 personer under 2013 enligt 
beräkningarna i rapporten Fatal Journeys 
från Internationella organisationen för 
migration (IOM), vilket gör detta hav till 
det farligaste området i världen för 
irreguljär migration. Parlamentet är mycket 
djupt oroat över rapporterna om 
människorättsbrott mot migranter och 
asylsökande på väg till EU. EU och dess 
medlemsstater uppmanas att äntligen 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att undsätta nödställda migranter till sjöss 
och få slut på massdöden. EU och dess 
medlemsstater påminns om sina 
internationella förpliktelser när det gäller 
sök- och räddningsinsatser till sjöss.  
Parlamentet understryker i detta avseende 
att principen om ”non-refoulement”, som 
slås fast i den europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna, måste 
respekteras på europeiskt och 
internationellt vatten. Parlamentet 
påminner om att kommissionen har åtagit 
sig att anta en verklig övergripande 
migrationsstrategi inom EU genom att 
lägga fram förslag om att ta fram säkra 
och lagliga vägar för att få skydd i 



AM\1052929SV.doc PE550.017v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

de mest utsatta. Vice ordföranden/den 
höga representanten, 
kommissionsledamoten med ansvar för 
migration, inrikes frågor och 
medborgarskap samt utrikestjänsten 
uppmanas att utöka samarbetet och 
främja en rättvis bördefördelning bland 
medlemsstaterna även när det gäller att ta 
emot och säkerställa vidarebosättning av 
flyktingar och bidra till eftersökning och 
räddning av migranter som befinner sig i 
fara till sjöss när de försöker ta sig till 
EU. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om att principen om ”non-
refoulement”, som upprätthålls av 
Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna, måste respekteras på 
europeiskt och internationellt vatten. 
Parlamentet påminner om kommissionens 
åtagande att utveckla adekvata kanaler 
för laglig migration. Parlamentet 
uppmanar därför medlemsstaterna att fullt 
ut genomföra EU:s nya gemensamma 
asylpaket och den gemensamma 
migrationslagstiftningen. Medlemsstaterna 
uppmanas att delta i 
vidarebosättningsprogram och främja 
utvecklingen av de regionala 
skyddsprogrammen i de mest utsatta 
områdena. Den irreguljära migrationens 
underliggande orsaker måste bekämpas. 
Parlamentet uppmuntrar utrikestjänsten 
och medlemsstaterna att ägna stor 
uppmärksamhet åt länder där 
människohandel eller 
människosmuggling har sitt ursprung 
samt åt transit- och destinationsländer. 
Parlamentet uppmanar vice 
ordföranden/den höga representanten att 
ytterligare stärka unionens yttre 
dimension genom att samarbeta med 
ursprungs- och transitländerna, inklusive 
EU:s partnerländer, särskilt i 
Medelhavsområdet, att systematiskt ta upp 
dessa problem såväl i de politiska 
dialogerna med de berörda länderna som 
i offentliga uttalanden och att främja 
närmaste möjliga samarbete med dessa 

Europa. Parlamentet framhåller hur 
viktigt det är att snarast inrätta 
humanitära visum och att ta fram nya 
möjligheter till laglig migration, så att 
folk inte längre måste riskera livet för att 
nå Europa. Det är angeläget att snarast 
skapa en mer solidarisk politik på EU- 
och medlemsstatsnivå. Parlamentet 
uppmanar därför medlemsstaterna att fullt 
ut genomföra EU:s nya gemensamma 
asylpaket och den gemensamma 
migrationslagstiftningen. Kommissionen 
uppmanas att uppmuntra 
medlemsstaterna att delta mer aktivt i 
vidarebosättningsprogram. Parlamentet 
vänder sig kraftfullt mot att 
bekämpningen av människohandel eller 
människosmuggling blir ett 
förhandlingsobjekt mellan unionen, 
medlemsstaterna och tredjeländerna. 
Parlamentet påminner om att detta 
samarbete inte får inverka menligt på de 
rättigheter som män, kvinnor och barn 
har att söka skydd i EU och inte heller får 
bidra till ökade kränkningar av 
migranternas och de asylsökandes 
grundläggande rättigheter. I detta 
avseende har parlamentet stora 
betänkligheter mot ett närmare samarbete 
med vissa tredjeländer, särskilt med 
länderna på Afrikas horn inom ramen för 
Khartoumprocessen.
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länder för att spränga olagliga nätverk för 
smuggling av migranter och bekämpa 
illegala maffiaorganisationer som skor sig 
på människohandel och 
människosmuggling.

Or. fr


