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B8-0842/2015

Europaparlamentets resolution om migration och situationen för flyktingarna
(2015/2833(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna, 

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948, 

– med beaktande av Genèvekonventionen från 1951 och tilläggsprotokollet till denna,

– med beaktande av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna från 1950,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 12 december 2014 om migration i EU:s 
utvecklingssamarbete och av den 26 maj 2015 om ett nytt globalt partnerskap för 
fattigdomsutrotning och en hållbar utveckling efter 2015, 

– med beaktande av initiativet avseende migrationsvägarna mellan Afrikas horn och EU, 
även kallat Khartoumprocessen, som antogs den 28 november 2014 av Afrikanska 
unionen och EU:s medlemsstater och institutioner,

– med beaktande av kommissionens europeiska agenda om migration av den 13 maj 2015,

– med beaktande av sin resolution av den 29 april 2015 om de senaste tragedierna i 
Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik1,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 23 april 2015,

– med beaktande av sin resolution av den 17 december 20142 om situationen i 
Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU,

– med beaktande av det tal som Europaparlamentets talman höll under sitt besök i 
Lampedusa den 2–3 oktober 2014 för att uppmärksamma årsdagen av den tragedi som 
inträffade den 3 oktober 2013,

– med beaktande av betänkandena från parlamentets utskott för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om utskottets delegationsbesök i Lampedusa 
i november 2011, i Jordanien i februari 2013 för att bedöma situationen för flyktingar 
från Syrien och i Bulgarien i januari 2014 för att bedöma situationen för asylsökande 
och flyktingar, särskilt från Syrien,

1 Antagna texter, P8_TA(2015)0176.
2 Antagna texter, P8_TA(2014)0105.
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– med beaktande av de debatter som hölls under parlamentets plenarsammanträde den 
9 oktober 2013 om EU:s migrationspolitik i Medelhavsområdet, särskilt de tragiska 
händelserna utanför Lampedusa, 

– med beaktande av de debatter som sedan början av den innevarande valperioden har 
hållits i parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor, särskilt debatterna av den 22 juli 2014 om genomförande av meddelandet 
om arbetet i arbetsgruppen för Medelhavsområdet och den 4 september 2014 om 
Frontex verksamhet i Medelhavsområdet och om arbetsgruppen för Medelhavsområdet, 
den 24 september 2014 om kommissionens femte årsrapport om invandring och asyl 
(2013) (COM(2014)0288) och om årsrapporten från Europeiska stödkontoret för 
asylfrågor (Easo) om asylsituationen i Europeiska unionen (2013), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 4 december 2013 om arbetet i 
arbetsgruppen för Medelhavsområdet (COM(2013)0869),

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 20 december 2013,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 22 maj 2014 om 
genomförande av meddelandet om arbetet i arbetsgruppen för Medelhavsområdet 
(SWD(2014)0173),

– med beaktande av de slutsatser som antogs vid Europeiska rådets möte den 26–
27 juni 2014, där Europeiska rådet fastställde de strategiska riktlinjerna för 
lagstiftningsprogrammet och den operativa programplaneringen för de kommande åren 
inom området med frihet, säkerhet och rättvisa, 

– med beaktande av de politiska riktlinjer för nästa kommission som ordförande Jean-
Claude Juncker lade fram vid Europaparlamentets plenarsammanträde den 15 juli 2014,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av 
den 11 september 2014 över EU:s invandringspolitik,

– med beaktande av de åtaganden som Dimitris Avramopoulos, kommissionsledamot med 
ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap, gjorde under sin utfrågning 
den 30 september 2014 inför utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 10 oktober 2014 om åtgärder för bättre 
hantering av migrationsströmmar,

– med beaktande av Europarådets parlamentariska församlings (Pace) rapport från 
april 2012 Lives lost in the Mediterranean Sea, who is responsible?, 

– med beaktande av årsrapporterna från FN:s särskilda rapportör för migranters mänskliga 
rättigheter, särskilt den rapport som offentliggjordes i april 2013 om förvaltningen av 
EU:s yttre gränser och dess inverkan på migranters mänskliga rättigheter och den 
rapport som offentliggjordes i april 2014 om arbetskraftsexploatering av migranter,

– med beaktande av årsrapporten från Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) om 
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asylsituationen i Europeiska unionen (2014),

– med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Under sommaren har det ännu en gång visats att migrationen inte är ett tillfälligt 
problem. Ökningen av antalet flyktingar ser ut att fortsätta till följd av den ständigt 
växande instabiliteten vid Europas gränser på grund av konflikterna i Mellanöstern och i 
Afrika söder om Sahara, vilket tillsammans med de flagranta kränkningarna av de 
mänskliga rättigheterna, en kraftig upptrappning av våld och terrorism och de förödande 
effekterna av klimatförändringarna, på nytt visar att vi omedelbart måste göra allt som 
står i vår makt för att rädda livet på människor som flyr sina länder och utsätts för fara 
och att  EU:s medlemsstater måste leva upp till sina internationella skyldigheter, 
däribland i fråga om räddningsaktioner till havs. 

B. I februari 2015 kom de flesta asylsökande från Syrien, Afghanistan, Eritrea och Irak, 
och mer än två tredjedelar av dem har rätt till asyl eller subsidiärt skydd. 

C. Vid Europeiska rådets senaste möte den 25–26 juni 2015 och det därpå följande mötet i 
rådet (rättsliga och inrikes frågor) den 20 juli 2015 i Bryssel kunde EU:s ledare inte 
enas om en mekanism för omplacering och vidarebosättning utan införde i stället ett 
frivilligt system.

D. Europeiska rådets ordförande Donald Tusk begärde den 3 september 2015 att minst 
100 000 flyktingar skulle fördelas mellan medlemsstaterna. 

E. I stället för de nuvarande ad hoc-besluten krävs det en mer långsiktig strategi för 
insatserna.

F. De olika ståndpunkter som antagits av EU-medlemsstaterna framhäver återigen det 
faktum att EU har 28 olika migrationsstrategier, däribland en del tveksamma 
ståndpunkter som EU snarast möjligt måste ta itu med.

G. Den aktuella situationen i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien och Ungern 
visar på en genant brist på solidaritet gentemot de asylsökande, otillräcklig samordning 
och avsaknad av konsekventa åtgärder. Denna situation skapar kaos och leder till 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

H. Ledarna i vissa medlemsstater och de högerextremistiska partierna utnyttjar den 
nuvarande situationen för att ge näring åt invandringsfientliga känslor och ger samtidigt 
EU skulden för krisen, vilket leder till ökat våld mot migranterna.

I. Bristen på enhetliga asylförfaranden och bestämmelser i medlemsstaterna medför olika 
skyddsnivåer och i vissa fall även otillräckliga garantier för de asylsökande.

1. Europaparlamentet uttrycker sin djupa sorg och bedrövelse över den pågående 
humanitära krisen. 

2. Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med det stora antalet flyktingar och 
migranter som är offer för en ändlös konflikt, allvarliga kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna, påtagliga brister i styrelseformerna och extremt förtryck.
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3. Europaparlamentet uppmanar samtliga medlemsstater och alla EU-institutioner och 
EU-organ att omedelbart vidta åtgärder för att hantera krisen i Medelhavsområdet och 
runt EU:s gränser. Åtgärderna bör bygga på principen om solidaritet och rättvis 
ansvarsfördelning, i enlighet med artikel 80 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget), och på en helhetssyn som beaktar alla dimensioner, 
bland annat en säker och laglig migration, fullständig respekt för grundläggande 
rättigheter och grundläggande värden, samarbete med tredjeländer och respekt för 
grundläggande rättigheter och principen om non-refoulement i samband med 
återvändande, genom en samordning av EU:s interna och externa politik, i synnerhet 
dess gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och dess handels- och 
utvecklingspolitik.

4. Europaparlamentet kräver ett snabbt och fullständigt införlivande och ett effektivt 
genomförande av det gemensamma europeiska asylsystemet av samtliga deltagande 
medlemsstater för att därigenom säkerställa gemensamma europeiska normer i enlighet 
med befintlig lagstiftning.

5. Europaparlamentet beklagar att Europeiska rådet inte har genomfört de initiativ som 
kommissionen föreslog i sin migrationsagenda av den 13 maj 2015, det vill säga att 
inrätta en trovärdig EU-omfattande bindande solidaritetsmekanism, som skulle 
inbegripa ett obligatoriskt system för vidarebosättning med möjligheter till 
nödomplacering mellan medlemsstaterna. Parlamentet anser att det på lång sikt är 
viktigt i detta sammanhang att Dublinförordningen ses över och görs om genom att ett 
bindande permanent system för obligatorisk omplacering inom EU inrättas tillsammans 
med ett system för rättvis fördelning. Parlamentet uppmanar under tiden 
medlemsstaterna att till fullo tillämpa de kriterier som anges i Dublin III-förordningen, 
såsom bestämmelserna om ensamkommande barn och familjeåterförening och 
urskillningsklausulerna, för att därigenom säkerställa gemensamma europeiska normer i 
enlighet med befintlig lagstiftning.

6. Europaparlamentet betonar att nästan hälften av de asylsökande som anlände till Europa 
2014 hade rätt till asyl eller subsidiärt skydd, eller tilläts stanna av humanitära skäl. 
Parlamentet betonar därför att säkra och lagliga kanaler måste utnyttjas i större 
utsträckning, och att utfärdandet av visum av humanitära skäl i viseringskodexen måste 
öka genom att medlemsstaterna uppmanas att i högre grad använda sådana visum.

7. Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna, vid sidan av ett starkt 
vidarebosättningsprogram och med hänsyn till att ett antal medlemsstater saknar 
nödvändiga mänskliga resurser, bör enas om andra lagliga kanaler, t.ex. stärkt 
familjeåterförening, privata mentorskap och flexibla viseringsarrangemang, även för 
studier och arbete. 

8. Europaparlamentet påminner om att asyl är en grundläggande mänsklig rättighet som 
garanteras genom internationell lagstiftning och förpliktelser som är bindande för alla 
medlemsstater. Därför betonar parlamentet att medlemsstaterna i högre grad bör utnyttja 
tillgängliga förfaranden för hantering av brådskande ansökningar om skydd, genom att i 
högre grad utnyttja den befintliga rättsliga ramen, däribland behandling av 
asylansökningar som lämnats in på deras konsulat i tredjeländer.

9. Europaparlamentet påminner om att migration är en global och komplicerad företeelse 
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som kräver en strategi på lång sikt för att åtgärda dess underliggande orsaker, 
t.ex. fattigdom, ojämlikhet, orättvisa och väpnade konflikter. Parlamentet uppmanar 
med eftertryck EU, dess medlemsstater och det internationella samfundet att ta större 
ansvar för konfliktlösning och i synnerhet att bidra till att finna hållbara politiska 
lösningar i konfliktdrabbade länder såsom länderna i Mellanöstern, Syrien och Libyen, 
samt att stärka den politiska dialogen, även med regionala organisationer, genom att 
inbegripa alla människorättsaspekter i syfte att stödja inkluderande och demokratiska 
institutioner, bygga upp lokalbefolkningarnas återhämtningsförmåga samt främja social 
och demokratisk utveckling i ursprungsländerna och bland folken där. Parlamentet 
uppmanar vidare kommissionen i detta sammanhang att ta initiativ till och sammanföra 
världens ledare för att diskutera denna fråga som en prioritering för det internationella 
samfundet som helhet. Parlamentet ser fram emot konferensen om migration i Valetta 
som en möjlighet till en konstruktiv dialog mellan EU, Afrikanska unionen och andra 
viktiga länder, som tillsammans kan vidta kraftfulla åtgärder för att på ett korrekt sätt 
hantera migrationssituationen.

10. Europaparlamentet kräver att humanitära korridorer inrättas i transitländerna för 
flyktingarna (både i Medelhavsområdet och i västra Balkan) för att man ska kunna 
erbjuda humanitärt bistånd och säkerställa att flyktingarnas mest grundläggande behov 
tillfredsställs och att mänskliga rättigheter respekteras. Parlamentet betonar att de 
humanitära insatserna i flyktingkrisen bör ingå i en plan på längre sikt som inbegriper 
humanitärt stöd till de länder som är grannar med flyktingarnas ursprungsländer, stärker 
deras kapacitet till snabb återhämtning och deras skyddskapacitet, utökar de FN-
anknutna organens roll och förbättrar de politiska, sociala och mänskliga rättigheterna 
liksom den ekonomiska situationen i ursprungsutvecklingsländerna och transitländerna.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att en ny strategi för 
migration ställs i centrum för den nya utvecklingsramen och antagandet av målen för 
hållbar utveckling vid FN-toppmötet i New York i september 2015. 

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att 
sammankalla en internationell konferens om flyktingkrisen med deltagande av bland 
annat EU, dess medlemsstater, FN-anknutna organ, Förenta staterna, relevanta 
internationella frivilligorganisationer och arabstater, i syfte att utforma en gemensam 
global strategi för humanitärt bistånd. 

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ratificera den internationella 
konventionen om skydd för alla migrerande arbetare och deras familjemedlemmar.

14. Europaparlamentet noterar lanserandet av uppdraget Eunavfor Med för att bekämpa 
människosmugglare och människohandlare i Medelhavet inom ramen för mer 
övergripande åtgärder för att hantera krisen och rädda liv till havs, och den vice 
ordföranden/höga representantens förslag vid försvarsministrarnas informella möte den 
3 september 2015, i syfte att förbättra uppdragets kapacitet att ingripa på öppet hav för 
att beslagta och förstöra de fartyg som används och bidra till att gripa smugglarna. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa betydande budgetutrymme och 
beredskap i 2016 års budget och den fleråriga budgetramen, för att möjliggöra snabbare 
och mer omfattande stöd till de medlemsstater dit flest flyktingar anländer, tillsammans 
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med stöd till medlemsstater för mottagande och integrering av flyktingar. 

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att öka de anslag och 
medel som avsätts för insatser i samband med humanitära kriser både inom och utanför 
EU.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att snarast vidta 
åtgärder mot våldshandlingar och hatpropaganda som riktas mot migranter. Parlamentet 
uppmanar EU:s och medlemsstaternas ledare att ta tydlig ställning för europeisk 
solidaritet, respekten för människovärdet och de asylsökandes rättigheter.

18. Europaparlamentet inser värdet av den nya akutstrategin, som tillkännages i 
migrationsagendan, för att stärka det operativa stödet när de sökande anländer, 
däribland för registrering och den inledande handläggningen, förutsatt att dessa insatser 
också behandlar frågan om hur de asylsökande ska fördelas bland medlemsstaterna och 
tydligt fastställer effektiva, jämställdhetsinriktade mekanismer för att identifiera 
människor med särskilda behov och hänvisa dem till relevanta instanser.  

19. Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att omedelbart vidta åtgärder, 
och påminner om att syftet med denna resolution är att genomföra de initiativ som 
kommissionen redan har aviserat om och som syftar till att stärka solidariteten och 
ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna, inbegripet det nya förslaget om en 
permanent omplaceringsmekanism på grundval av artikel 78.2 i EUF-fördraget, med en 
ytterligare ökning av antalet omplaceringsorter som ett första steg i rätt riktning, med 
tanke på att utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor för närvarande utarbetar ett betänkande som kommer att spegla parlamentets 
politiska linjer på medellång och längre sikt i fråga om migration. Parlamentet betonar 
behovet av att ge flyktingsituationen högsta prioritet, eftersom den utan åtgärder 
kommer att leda till att alltfler människor med fara för sitt liv försöker ta sig till EU på 
irreguljär väg.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.


