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Eiropas Parlamenta rezolūcija par migrāciju un bēgļiem Eiropā
(2015/2833(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes un Komisijas 2015. gada 9. septembra paziņojumus par migrāciju 
un bēgļiem Eiropā,

– ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A. tā kā saskaņā ar Starptautiskās migrācijas organizācijas (IOM) datiem Itālijas, Spānijas, 
Grieķijas un Maltas krastus kopš 2015. gada 1. janvāra ir sasnieguši aptuveni 664 183 
nelegālie imigranti;

B. tā kā saskaņā ar IOM datiem Vidusjūrā kopš šā gada sākuma ir pazuduši vai gājuši bojā 
vairāk nekā 2 700 cilvēki;

C. tā kā ir radikāli palielinājies arī migrācijas spiediens caur Rietumbalkānu un austrumu 
robežu maršrutiem;

D. tā kā kontrabandisti un cilvēktirgotāji izmanto nelegālo imigrāciju un pakļauj riskam 
nelegālo imigrantu dzīvību, lai gūtu peļņu, un ir atbildīgi par tūkstošiem nāves 
gadījumu; tā kā cilvēku kontrabandisti no savas noziedzīgās darbības gadā gūst peļņu 
EUR 20 miljardu apmērā; tā kā saskaņā ar Eiropola sniegto informāciju organizēti 
noziedzīgie grupējumi, kas aktīvi piedalās nelegālo imigrantu transportēšanā pāri 
Vidusjūrai, ir saistīti ar cilvēku, narkotiku un ieroču kontrabandu;

E. tā kā ir konstatēts, ka Islāma valsts un citu islāma fundamentālistu un teroristu grupu 
locekļi izliekas par nelegālajiem imigrantiem, lai ieceļotu Eiropas Savienībā;

F. tā kā Katara, Saūda Arābija un citas Persijas līča valstis finansē teroristu grupējumus 
Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā un atsakās sniegt patvērumu bēgļiem;

G. tā kā Austrālijas valdības īstenotā robežu aizsardzības operācija ir izrādījusies ļoti 
sekmīga gan attiecībā uz robežkontroli, gan attiecībā uz to, lai novērstu dzīvības 
zaudēšanu jūrā;

H. tā kā ES un dažu dalībvalstu nevēlēšanās aizsargāt ārējās robežas un laivas aizvilkt 
atpakaļ uz to izbraukšanas vietām ir padarījusi ES un šīs dalībvalstis par neatņemamu 
posmu cilvēktirdzniecības plūsmā;

I. tā kā nelegālo imigrantu pārvietošana no kontrabandas laivām uz ES kuģiem ir 
nenovērtējams ieguvums cilvēktirgoņiem, tādējādi veicinot nelegālo imigrāciju un 
apstiprinot šādu uzņēmējdarbības modeli un cilvēku kontrabandistu darbības veidu;

J. tā kā daudzu dalībvalstu absorbcijas spējas jau sen ir pārsniegtas;

K. tā kā sabiedriskā doma vairumā dalībvalstu ir skaidri noskaņota pret turpmāku masveida 
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imigrāciju un cilvēku griba ir jāņem vērā, lai mazinātu ES demokrātijas deficītu;

L. tā kā viltotas Sīrijas pases ir viegli pieejamas nelegālajiem imigrantiem Turcijā, radot 
lielus draudus mūsu valstu iekšējai drošībai,

1. pauž nožēlu par cilvēku bojāejas gadījumiem Vidusjūrā; mudina dalībvalstis būtiski 
izmainīt savu politiku, lai apturētu masveida imigrāciju un turpmāk nepieļautu dzīvības 
zaudēšanu jūrā;

2. prasa ES un dalībvalstīm izmantot Austrālijas modeli un efektīvi atjaunot un aizsargāt 
ārējās robežas;

3. uzsver, ka efektīvāk ir sniegt patvērumu bēgļiem viņu pašu reģionā;

4. mudina Persijas līča valstis uzņemt bēgļus un pildīt savus pienākumus;

5. mudina Persijas līča valstis un Turciju pārtraukt finansēt teroristu grupējumus;

6. aicina Eiropas Savienību un dalībvalstis atcelt Šengenas līgumu un atjaunot dalībvalstu 
tiesības kontrolēt savas robežas;

7. prasa dalībvalstīm pastiprināt cīņu pret terorismu un aizsargāt savu iekšējo drošību;

8. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.


