
 

AD\1077944DA.doc  PE560.599v02-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Europa-Parlamentet 
2014-2019  

 

Udenrigsudvalget 
 

2015/2095(INI) 

16.11.2015 

UDTALELSE 

fra Udenrigsudvalget 

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til 

migration 

(2015/2095(INI)) 

Ordfører for udtalelse: Demetris Papadakis 

 



 

PE560.599v02-00 2/8 AD\1077944DA.doc 

DA 

PA_NonLeg 



 

AD\1077944DA.doc 3/8 PE560.599v02-00 

 DA 

FORSLAG 

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. udtrykker bekymring over de seneste hændelser ved EU's grænser, som er et resultat af 

denne hidtil usete migrationskrise, og som har udstillet manglerne i det nuværende 

modtagelsessystem for flygtninge og indvandrere, og påpeger vigtigheden af større 

harmonisering af migrations- og asylpolitikker på EU-plan og internationalt plan; 

2. understreger behovet for en holistisk EU-tilgang til migration, som sikrer sammenhæng 

mellem EU's interne og eksterne politikker, omfatter alle migrationsruter og bygger på 

solidaritet, fuld respekt for menneskerettighederne, overensstemmelse med folkeretten og 

de værdier, som EU bygger på; 

3. mener, at en sådan omfattende EU-strategi bør være et centralt element i den nye globale 

EU-strategi om udenrigs- og sikkerhedspolitik med henblik på at bidrage aktivt til 

stabiliseringen af EU's naboskabsområder og forebygge andre lignende humanitære kriser 

i fremtiden; 

4. opfordrer EU og dets medlemsstater til at standse opførelsen af mure ved EU's ydre 

grænser og til at ophøre med at forhindre flygtninge og migranter i at komme ind på EU's 

område; 

5. udtrykker bekymring over den stigende tendens til ulovlige udvisninger på stedet og 

afviser denne praksis som værende i strid med menneskerettighederne og 

retsstatsprincippet; udtrykker dyb bekymring for, hvad der er blevet af 

tredjelandsstatsborgere og statsløse, som i henhold til EU's tilbagetagelsesaftaler, bl.a. i 

forbindelse med sager om tilbageholdelse på ubestemt tid, retlig uvished eller 

refoulement, er blevet tilbagesendt til deres hjemlande; 

6. understreger, at den vedvarende ustabilitet og de vedvarende konflikter i EU's 

naboskabsområder har en alvorlig indvirkning på antallet af migranter, flygtninge og 

fordrevne personer; mener, at en langsigtet, reel og effektiv løsning på den humanitære 

krise i Middelhavsområdet kun er mulig ved at tackle de grundlæggende årsager, især 

ustabilitet, krige, terrorisme, mangel på sikkerhed og krænkelser af 

menneskerettighederne samt fattigdom, ulighed, forfølgelse, korruption, 

klimaforandringer og naturkatastrofer; understreger EU's presserende behov for at indlede 

en fælles diplomatisk indsats sammen med internationale partnere og centrale regionale 

magter og organisationer, som f.eks. Den Afrikanske Union og Den Arabiske Liga, for at 

imødegå de udfordringer, som skrøbelige stater står over for, og for at sætte fokus på 

konfliktforebyggelse; 

7. er overbevist om, at den aktuelle migrations- og flygtningekrise skal ses i relation til 

konflikten i Syrien og andre dele af Mellemøsten og ustabiliteten i MENA-regionen som 

helhed, som EU skal gøre sit yderste for at bringe til ophør; opfordrer til en behørig 

gennemførelse af EU's strategi for bekæmpelse af Da'esh; opfordrer EU og dets 

medlemsstater til proaktivt at støtte en FN-ledet indsats for at løse den syriske konflikt og 
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til at øge deres diplomatiske indsats betydeligt for at løse igangværende konflikter i 

naboskabsområderne og i Mellemøsten i samarbejde med alle aktører i regionen sammen 

med og til støtte for FN; 

8. glæder sig over vedtagelsen af Vallettatopmødets handlingsplan, der bør fungere som en 

platform for en langsigtet EU-Afrika-strategi, som bygger på principperne om solidaritet, 

partnerskab og fælles ansvar som reaktion på de menneskelige, sociale og politiske 

udfordringer med migrationsstrømme mellem Afrika og EU; opfordrer til en fuldstændig 

gennemførelse og overvågning af de resultater, som er opnået på Vallettatopmødet; 

understreger vigtigheden af EU's engagement i Afrika gennem udviklingssamarbejde for 

at tackle de grundlæggende årsager til irregulær migration og tvangsfordrivelse; 

anerkender, at der bør ydes en større indsats for at fremme muligheder for lovlig migration 

og mobilitet; 

9. understreger, at det vestlige Balkan, som er en transitrute for flygtninge og migranter, der 

sætter kursen mod EU's medlemsstater, har været under stigende og hårdt pres med 

alvorlige humanitære konsekvenser og derfor skal støttes; glæder sig over forslaget i 

Rådets konklusioner af 12. oktober 2015 (12880/15) om at udvide anvendelsesområdet for 

EU's regionale trustfond, der blev oprettet som reaktion på den syriske krise 

("Madadfonden"), til Vestbalkan; støtter erklæringen fra konferencen på højt plan om 

ruten over det østlige Middelhavsområde og det vestlige Balkan den 8. oktober 2015 i 

Luxembourg og opfordrer til en hurtig gennemførelse heraf og opfølgning herpå; 

10. påpeger, at Syriens nabostater ifølge UNHCR's (FN's Højkommissariat for Flygtninge) 

skøn har taget imod omkring fire millioner syriske flygtninge; minder om, at store 

flygtningestrømme kommer til Tyrkiet, Libanon og Jordan, og understreger behovet for 

effektiv EU-støtte og et tæt samarbejde med disse lande for at håndtere den humanitære 

krise og skabe bedre vilkår for flygtninge; påpeger, at et aktivt engagement fra 

Golfstaternes side, hvilket viser solidaritet, ville have en positiv virkning; understreger 

samtidig vigtigheden af at støtte frontlinjelande som Grækenland, Italien og Malta med 

nye eller forbedrede mekanismer til at håndtere humanitære kriser af dette omfang; 11.

 mener, at EU bør yde tiltrædelseslande, dvs. den tidligere jugoslaviske republik 

Makedonien (FYROM) og Serbien, fuld støtte i forbindelse med håndteringen af 

tilstrømningen af migranter og flygtninge; advarer imidlertid om den negative virkning, 

som deres handlinger kan medføre i udviklingen hen imod EU-integration, og minder 

regeringerne i disse lande om deres internationale forpligtelser på 

menneskerettighedsområdet;  

12. opfordrer til, at næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant 

(NF/HR) og EU-Udenrigstjenesten får de nødvendige værktøjer og det nødvendige 

mandat til at træffe de politiske og diplomatiske foranstaltninger, der er nødvendige i 

regionen, inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, i samordning 

med medlemsstaterne; 

13. slår til lyd for et bredere og intensiveret EU-samarbejde med tredjelande, som er 

oprindelses- og transitlande, gennem bilaterale aftaler, mobilitetspartnerskaber og tekniske 

samarbejdsaftaler, for hvilke overvågningsmekanismer, som omfatter lokale 

civilsamfundsorganisationer, skal sikres med henblik på at: 

 – anlægge en fremadskuende tilgang til migrationskrisen i Middelhavsområdet, som 
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tilpasses og sondrer mellem de forskellige årsager til disse migrationsstrømme 

 – bekæmpe smugling og netværk af menneskehandlere 

 – sikre kapacitetsopbygning med hensyn til asylsystemer og grænsekontrol 

 – beskytte folk i nød i samarbejde med UNHCR og specialiserede NGO'er 

 – styrke den samlede strategi for migration og mobilitet 

 – oprette humanitære korridorer 

 – skabe rammer for sikker og lovlig migration og lempe eksisterende restriktioner for 

familiesammenføring 

 – udstede humanitære visa 

 – iværksætte en menneskelig og effektiv tilbagesendelsespolitik for irregulære 

migranter; 

14. efterlyser mobilitetspartnerskaber og aftaler om cirkulær migration for at lette 

tredjelandsstatsborgeres bevægelighed mellem deres lande og EU og for at understøtte 

begge parters socioøkonomiske udvikling; 

15. opfordrer NF/HR til at tage praktiske skridt i FN med henblik på at få FN's Sikkerhedsråd 

til at give Den Europæiske Union et mandat til at træffe foranstaltninger rettet mod 

havneinfrastrukturen af grupper, som organiserer menneskesmugling; 

16. noterer sig Kommissionens forslag om "sikre og usikre" tredjelande; opfordrer centrale 

oprindelseslande og transitlande for irregulær migration til EU til fuldt ud og effektivt at 

gennemføre eksisterende bilaterale tilbagetagelsesaftaler hurtigst muligt; understreger, at 

det ved indgåelse eller anvendelse af tilbagetagelsesaftaler bør sikres, at disse stemmer 

overens med relevant international lovgivning, og at forpligtelser på 

menneskerettighedsområdet beskyttes i disse tredjelande; fremhæver desuden behovet for 

at forbedre det grænseoverskridende samarbejde med omkringliggende medlemsstater i 

denne henseende, herunder gennem et styrket operationelt og teknisk samarbejde med 

EASO og Frontex; 

17.  mener samtidig, at EU bør etablere et bindende genbosættelsesprogram for flygtninge, i 

tæt samarbejde med UNHCR, med kvoter og en permanent, obligatorisk, men fleksibel, 

automatisk udløst fordelingsordning i hele EU baseret på objektive kriterier og under 

hensyntagen til situationen og modtagelsesforholdene i indgangsmedlemsstater samt 

behovene og så vidt muligt flygtningenes egne præferencer; 

18. glæder sig over forøgelsen af ressourcer til operationerne under Triton og Poseidon; 

noterer sig iværksættelsen af EUNAVFOR Med-/Sophia-operationen mod smuglere og 

menneskehandlere i Middelhavsområdet og støtter styrkelsen af forvaltningen af Unionens 

ydre grænser; anerkender overgangen til anden fase af operationen i overensstemmelse 

med international lovgivning og understreger, at det er nødvendigt at samarbejde med 

tredjelande for effektivt at bekæmpe de organiserede kriminelle netværk af 

menneskesmuglere; insisterer dog på, at der er behov for bredere, vedholdende, 
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samordnede og effektive eftersøgnings- og redningsoperationer i Middelhavsområdet for 

at redde liv, navnlig gennem oprettelsen af en europæisk kystvagttjeneste, og for en EU-

politik for asyl, subsidiær beskyttelse og midlertidig beskyttelse, som fuldt ud overholder 

bindende forpligtelser inden for rammerne af Genèvekonventionen, FN's konvention om 

barnets rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention, og som respekterer 

princippet om non-refoulement; 

19. påpeger, at migranter og flygtninge, og navnlig uledsagede børn, er meget sårbare og 

derfor i fare for at blive ofre for menneskehandel; fremhæver, at der er behov for at sikre 

særlig omsorg for flygtninge og migranter, som er kvinder og børn, der er ofre for 

menneskehandlere, og for at give dem lægehjælp og psykologisk bistand samt passende 

beskyttelse til børn; opfordrer EU og medlemsstaterne til at inkludere et barne- og 

kønsperspektiv i sin politik om indvandring, integration og asyl og insisterer på, at der er 

behov for en EU-tilgang til migration og grænseforvaltning, som respekterer sårbare børns 

rettigheder og de grundlæggende principper om barnets tarv; 

20. mener, at samarbejde og udviklingsbistand, i overensstemmelse med principperne om en 

sammenhængende udviklingspolitik, spiller en afgørende rolle med hensyn til at tackle de 

grundlæggende årsager til migration; opfordrer medlemsstaterne til at foretage en 

gennemgang af deres udviklingsbistand, i overensstemmelse med de 0,7 % af BNI-

forpligtelsen, med henblik på at opfylde målene for bæredygtig udvikling; glæder sig 

over, at ét af målene på Vallettatopmødet er en bedre målretning af udvikling og 

samarbejdsbistand i Afrika; understreger, at EU på lang sigt og på det praktiske plan skal 

fortsætte sin støtte til den internationale indsats for bekæmpelse af fattigdom og 

udryddelse af korruption samt til fredsopbygning, fremme af demokrati og 

regeringsførelse, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, ligestilling 

mellem mænd og kvinder, beskæftigelse og uddannelse, regional, politisk og økonomisk 

stabilitet, sikkerhed og velstand; 

21. mener, at migrations- og flygtningekrisen i Middelhavsområdet kun kan løses med 

konstant politisk vilje, internationalt samarbejde og international samordning mellem EU's 

institutioner og medlemsstaterne, og mener, at EU bør tage initiativ til at indkalde til en 

international konference i FN-regi for at tackle den aktuelle krise på humanitært plan; 

22. mener, at de regionale beskyttelsesprogrammer, som har til formål at forbedre tredjelandes 

kapacitet i de regioner, hvor store antal flygtninge kommer fra eller passerer igennem, 

kunne styrkes betydeligt, ved at de indførtes i politiske dialoger mellem EU og tredjelande 

og dermed fik større tyngde og vakte større engagement; 

23. opfordrer Kommissionen og EU's medlemsstater til at tage de nødvendige 

lovgivningsmæssige og administrative skridt til at tillade udstedelsen af nødvisa og lette 

tilvejebringelsen af midlertidig indkvartering til menneskerettighedsforkæmpere, der er i 

fare i tredjelande i Middelhavsområdet; opfordrer medlemsstaterne til at være særlig 

opmærksomme på sager i forbindelse med anmodninger om politisk asyl med henblik på 

at forhindre enhver tilbagesendelse, der kan medføre en krænkelse af 

menneskerettighederne; 

24. glæder sig over etableringen af EU's nødtrustfond for stabilitet og håndtering af de 

grundlæggende årsager til irregulær migration og til fordrivelse af personer i Afrika, som 

har til formål at fremme stabilitet og bidrage til bedre migrationsforvaltning i de 
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afrikanske lande og regioner, som er mest berørt af migration; understreger imidlertid 

behovet for garantier med hensyn til, hvor midlerne skal komme fra, og til hvilke 

foranstaltninger de skal anvendes; opfordrer medlemsstaterne til at vise deres stærke 

opbakning ved at bidrage og matche de 1,8 mia. EUR, som er blevet foreslået; 

understreger behovet for at skaffe flere midler med henblik på at frigøre det uudnyttede 

potentiale på det afrikanske kontinent, hvilket gennem handel og investeringer vil bidrage 

til en bæredygtig udvikling og nedbringe fattigdommen; 

25. påpeger, at yderligere EU-budgetmidler, navnlig humanitær bistand, vil være nødvendige 

for at tackle migrations- og flygtningekrisen i Middelhavsområdet; opfordrer til, at der 

oprettes migrationsinformationscentre i tredjelande, og bemærker den hurtige udsendelse 

af europæiske indvandringsforbindelsesofficerer til EU-delegationer i centrale tredjelande 

for at indsamle oplysninger om migrationsstrømme, koordinere med nationale 

forbindelsesofficerer og samarbejde direkte med de lokale myndigheder og derved 

aktivere systemer til tidlig varsling på EU-plan for at muliggøre en rettidig reaktion på nye 

migrationskriser; 

26. opfordrer NF/HR og EU-Udenrigstjenesten til fortsat at støtte ratificeringen af FN's 

konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet, protokollen 

om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, navnlig handel med 

kvinder og børn, protokollen om bekæmpelse af menneskesmugling til lands, ad søvejen 

og ad luftvejen og protokollen om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med 

skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil; 

27. udtrykker sin bekymring over den stigende kriminalisering af det aktuelle 

migrationsproblem på bekostning af de omhandlede personers menneskerettigheder og 

mishandlingen og den vilkårlige tilbageholdelse af flygtninge i tredjelande; opfordrer EU 

til at løse dette problem, herunder i forbindelse med sine menneskerettighedsdialoger og i 

underudvalgene vedrørende retfærdighed, frihed og sikkerhed, og til at udvikle 

beskyttelseskapaciteter i transittredjelande; 

28. anmoder Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om at deltage aktivt i debatten om 

begrebet "klimaflygtning", herunder den mulige retlige definition heraf i folkeretten eller i 

en eventuel retligt bindende international aftale; 

29. erkender, at statsløshed udgør en særlig udfordring i forbindelse med 

menneskerettigheder; anmoder Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om at bekæmpe 

statsløshed i alle EU's eksterne foranstaltninger, især ved at modvirke forskelsbehandling i 

lovgivning om statsborgerskab på grundlag af køn, religion eller mindretalsstatus, ved at 

fremme børns ret til statsborgerskab og ved at støtte kampagnen fra UNHCR, der har til 

formål at afskaffe statsløshed inden 2024; 

30. anmoder Kommissionen om at høre Parlamentet, inden der indgås nogen aftaler mellem 

Frontex og et tredjeland; insisterer på, at disse aftaler skal have tilstrækkelige 

beskyttelsesmekanismer til at sikre, at menneskerettighedsstandarderne respekteres fuldt 

ud, også i forbindelse med hjemsendelser, fælles patruljering, eftersøgnings- og 

redningsoperationer eller afvisningsoperationer; 
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