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B9-0000/2019

Europaparlamentets resolution om sök- och räddningsinsatser i Medelhavet
(2019/2755(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Genèvekonventionen från 1951, särskilt artikel 33, 1967 års protokoll 
angående flyktingars rättsliga ställning, FN:s havsrättskonvention från 1982 (Unclos), 
den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss från 1974 
(Solas) och den internationella sjöräddningskonventionen från 1979 i dess ändrade 
lydelse samt tillhörande resolutioner från Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), 
särskilt resolution MSC.167(78) av den 20 maj 2004 Guidelines on the Treatment of 
Persons Rescued At Sea (riktlinjer för behandling av personer som undsätts till havs),

– med beaktande av rapporten av den 24 april 2013 från FN:s särskilda rapportör för 
migranters mänskliga rättigheter Regional Study: management of the external borders 
of the European Union and its impact on the human rights of migrants (Regional studie: 
förvaltningen av EU:s yttre gränser och dess inverkan på migranters mänskliga 
rättigheter),

– med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 15 maj 2019 från FN:s 
särskilda rapportör om situationen för människorättsförsvarare, den oberoende experten 
på mänskliga rättigheter och internationell solidaritet, FN:s särskilda rapportör om 
migranters mänskliga rättigheter, FN:s särskilda rapportör om nutida former av rasism, 
rasdiskriminering, främlingsfientlighet och därmed sammanhängande intolerans, FN:s 
särskilda rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning samt FN:s särskilda rapportör om människohandel, särskilt handel 
med kvinnor och barn (AL ITA 4/2019),

– med beaktande av FN:s flyktingkommissaries ståndpunkt från september 2018 om 
återsändanden till Libyen,

– med beaktande av rapporten av den 20 december 2018 från FN:s stöduppdrag i Libyen 
och kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om 
människorättssituationen för migranter och flyktingar i Libyen,

– med beaktande av FN:s generalsekreterares rapport av den 26 augusti 2019 om FN:s 
stöduppdrag i Libyen,

– med beaktande av rekommendationen från Europarådets kommissarie för mänskliga 
rättigheter från juni 2019 Lives saved. Rights protected. Bridging the protection gap for 
refugees and migrants in the Mediterranean,

– med beaktande av uppmaningen till djärvare åtgärder för att skydda mänskliga 
rättigheter och värdighet för alla migranter i Medelhavsområdet av den 7 oktober 2019 
från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter,

– med beaktande av artikel 18 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna,
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– med beaktande av den gemensamma avsiktsförklaringen av den 23 september 2019 om 
ett kontrollerat brådskande förfarande – frivilliga åtaganden av medlemsstaterna om en 
förutsägbar tillfällig solidaritetsmekanism (från Tyskland, Frankrike, Italien, Malta och 
XXX i närvaro av det finländska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd och 
kommissionen),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 maj 2015 EU:s åtgärdsplan 
mot smuggling av migranter (2015–2020) (COM(2015)0285),

– med beaktande av 2019 års rapport om grundläggande rättigheter från Europeiska 
unionens byrå för grundläggande rättigheter och uppdateringen av den från juni 2019 
NGO ships involved in search and rescue in the Mediterranean and criminal 
investigations (Fartyg från icke-statliga organisationer som deltar i sök- och 
räddningsinsatser i Medelhavet samt brottsutredningar),

– med beaktande av sin resolution av den 12 april 2016 om situationen 
i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU1,

– med beaktande av sin resolution av den 18 maj 2017 om att åstadkomma omplacering2,

– med beaktande av sin resolution av den 18 april 2018 om framstegen när det gäller FN:s 
globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration samt om flyktingar3,

– med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2018 om riktlinjer för medlemsstaterna 
för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras4,

– med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2019 om situationen för de 
grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 20175,

– med beaktande av 2018 års uppdatering av studien från 2016 Fit for purpose? The 
Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular 
migrants,

– med beaktande av den utfrågning om sök- och räddningsinsatser i Medelhavet som 
anordnades den 3 oktober 2019 av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor,

– med beaktande av frågorna till rådet (O-000024/19 – B9-0052/2019) och kommissionen 
(O-000025/19 – B9-0053/2019) om sök- och räddningsinsatser,

– med beaktande av artiklarna 136.5 och 132.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, och av följande skäl:

1 EUT C 58, 15.2.2018, s. 9.
2 EUT C 307, 30.8.2018, s. 137.
3 Antagna texter, P8_TA(2018)0118.
4 Antagna texter, P8_TA(2018)0314.
5 Antagna texter, P8_TA(2019)0032.
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A. Enligt uppgifter från Internationella organisationen för migration (IOM) tros omkring 
933 personer ha omkommit eller försvunnit i Medelhavet på väg till Europa hittills 
under 2019. Dödstalen i Medelhavet har sjunkit sedan 2015 (då de var 3 771; 2018 var 
de 2 277). Enligt UNHCR är rutten från Libyen till Europa fortfarande den 
migrationsrutt som har de högsta dödstalen i världen (646 dödsfall hittills 2019), trots 
den betydande minskningen av antalet ankomster (141 472 under 2018 jämfört med 
1 032 408 under 2015), och den var fem gånger mer dödsbringande 2018 än 2015, 
framför allt på grund av minskade sök- och räddningsinsatser utanför Libyens kust.

B. Många sårbara personer, såsom kvinnor och ensamkommande barn, finns bland dem 
som försöker nå Europa genom att korsa Medelhavet. Många av dem riskerar att 
utsättas för människohandel och exploatering och är därför i behov av omedelbart skydd 
(andelen ensamkommande barn som under de senaste fem åren anlänt via rutten över 
centrala Medelhavet har varit oförändrad på 15 procent, samtidigt som fler än 1 100 
ensamkommande barn nådde den italienska kusten i år).

C. Att rädda liv är en handling av solidaritet med dem som är i fara, men först och främst 
en rättslig skyldighet enligt såväl internationell rätt – eftersom artikel 98 i FN:s 
havsrättskonvention (Unclos), som alla medlemsstater och unionen själv har ratificerat, 
ålägger staterna att undsätta varje person i sjönöd6 – som unionsrätten.

D. I artikel 19.2 g i Unclos, jämförd med artikel 17 i samma konvention, föreskrivs att ett 
utländskt fartyg har rätt till oskadlig genomfart genom territorialhavet till stater som är 
parter i konventionen och att genomfart av ett utländskt fartyg ska anses störa lugnet, 
ordningen eller säkerheten i kuststaten om fartyget i territorialhavet tar ombord eller 
lämnar av någon vara, valuta eller person i strid med kuststatens lagar och andra 
författningar rörande tullar, skatter, invandring eller sanitära frågor,

E. Den internationella havsrätten och sjörätten kräver att staterna vidtar förebyggande 
åtgärder, åtgärder för tidig varning och insatsåtgärder för att minska risken för dödsfall 
till havs, bland annat genom att tillhandahålla lämpliga och effektiva sök- och 
räddningstjänster. Enligt europeisk lagstiftning om mänskliga rättigheter är staterna 
skyldiga att uppfylla positiva skyldigheter när det gäller skydd av liv för de personer 
som befinner sig inom deras jurisdiktion och att vidta förebyggande åtgärder för att 
förhindra verkliga och omedelbara faror för människoliv.

F. Om den samordningscentral för sjöräddning som ansvarar för sök- och 
räddningsregionen inte tar ansvar för en insats, även i fall där en sådan underlåtelse är 
systematisk, anses enligt 2004 års riktlinjer från IMO för behandling av personer som 
undsätts till havs att den första samordningscentral för räddningsinsatser som larmas är 
ansvarig.

G. I internationell sjörätt7 och människorättslagstiftning samt unionsrätten krävs att 
personer som räddats landsätts på en säker plats8. Unionsrätten definierar ”säker plats” 

6 Se även de skyldigheter som fastställs i 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till 
sjöss (Solas), 1979 års internationella sjöräddningskonvention och 1989 års internationella konvention om 
bärgning.
7 Bilaga till 1979 års sjöräddningskonvention (ändrad 1998), punkt 1.3.2.
8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 656/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av regler för 
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som en plats där räddningsinsatserna betraktas som avslutade och där de överlevandes 
liv inte är hotade, där deras grundläggande mänskliga behov kan tillgodoses och 
varifrån transport till de överlevandes nästa destination eller slutdestination kan ordnas, 
med beaktande av skyddet av deras grundläggande rättigheter i enlighet med principen 
om non-refoulement9.

H. Alla fartyg som seglar i Medelhavet är skyldiga att, även vid räddningsinsatser, 
respektera de relevanta internationella konventionerna och andra tillämpliga 
bestämmelser.

I. Ingen förutsägbar mekanism för landsättning och omplacering behandlas för närvarande 
av rådet, trots tillkännagivandena i juli 2019 efter ett högnivåmöte i Paris där 14 
medlemsstater kom överens om en ny ”solidaritetsmekanism” som föreslagits av 
Tyskland och Frankrike och som blev föremål för ett senare högnivåmöte den 23 
september på Malta. I den gemensamma förklaring som utfärdades efter det mötet 
framhålls de deltagande medlemsstaternas åtagande om en mer förutsägbar och effektiv 
tillfällig solidaritetsmekanism för att säkerställa landsättning av migranter som tas 
ombord på fartyg på öppet hav under värdiga former och på en säker plats. Mekanismen 
skulle vara giltig i sex månader och kunna förnyas efter ytterligare överenskommelse. I 
förklaringen ingår inte ett system för samarbete om sök- och räddningsinsatser mellan 
de deltagande medlemsstaterna. Parlamentet har inte deltagit i dessa diskussioner.

J. I rambeslut 2002/946/RIF om förstärkning av den straffrättsliga ramen för att förhindra 
hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse fastställs minimiregler avseende 
straffrättsliga påföljder för hjälp till olaglig inresa enligt definitionen i 
rådets direktiv 2002/90/EG, även om hjälpen inte sker i vinstsyfte, och reglerna 
utvidgas till olaglig transitering, anstiftan och medhjälp. Befälhavare och besättningar 
bör inte åläggas straffrättsliga påföljder endast av det skälet att de har undsatt personer i 
sjönöd och fört dem till en säker plats10.

K. I sin resolution av den 5 juli 2018 om riktlinjer för medlemsstaterna i syfte att förhindra 
kriminalisering av humanitär hjälp konstaterade parlamentet att undantaget för 
humanitär hjälp bör tillämpas i form av ett hinder för åtal, så att åtal inte väcks mot 
privatpersoner och organisationer i det civila samhället som bistår migranter av 
humanitära skäl, och parlamentet uppmanade eftertryckligen kommissionen att anta 
riktlinjer för medlemsstaterna som anger vilka former av hjälp som inte bör 
kriminaliseras. Kriminalisering kan avskräcka privata befälhavare från att ge hjälp. Tio 
icke-statliga organisationer/fartyg/privatpersoner är föremål för brottsutredningar för att 
de har räddat liv. Icke-statliga organisationer som räddar migranters liv i Medelhavet 
nominerades till Europaparlamentets Sacharovpris 2018.

L. Sedan insatsen Mare Nostrum avslutades den 31 oktober 2014 har det inte förekommit 
några proaktiva statliga sök- och räddningsinsatser i centrala Medelhavet.

M. Den 26 september 2019 förlängde rådet mandatet för Eunavfor MED (Sophia-insatsen) 

övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska 
byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser.
9 Artikel 2.12 i förordning (EU) nr 656/2014.
10 Skäl 14 i förordning (EU) nr 656/2014 (EUT L 189, 27.6.2014, s. 93).



PE643.319v01-00 6/10 RE\1191173SV.docx

SV

till den 31 mars 2020, men fortsatte, precis som vid den föregående förlängningen av 
mandatet, att begränsa det till flyginsatser, samtidigt som alla insatser till sjöss (med 
fartyg) ställdes in.

N. Frontex sjöinsatser i Medelhavet omfattar för närvarande Themis (som stöder Italien i 
centrala Medelhavet), Poseidon (som stöder Grekland vid den grekiska sjögränsen till 
Turkiet) och Indalo (som stöder Spanien i västra Medelhavet). Under 2018 räddades 
37 439 personer genom direkt användning av Frontex resurser i sök- och 
räddningsinsatser. Vid alla gemensamma sök- och räddningsinsatser som genomförts av 
Frontex har 25 982 migranter räddats hittills under 2019, varav 1 582 i centrala 
Medelhavet. Frontex medger att de flesta incidenter i samband med sök- och 
räddningsinsatser inträffar utanför det operativa området för den gemensamma insatsen 
Themis.

O. Migranter har varit en lönsam affär för smugglare och människohandlare. 
Människohandlarnas affärsmodeller har snabbt anpassats efter utvecklingen av 
situationen till lands och till havs. Det är viktigt att EU trappar upp kampen mot 
smuggling.

P. Smuggling av migranter och människohandel är olika företeelser som hanteras med 
hjälp av olika rättsliga ramar på unionsnivå och internationell nivå. Människohandel 
innebär att man rekryterar, transporterar eller tar emot en person genom våld, 
vilseledande eller utnyttjande av personens utsatta belägenhet i exploateringssyfte, 
medan smuggling av migranter enligt FN:s protokoll mot smuggling11 innebär 
främjande, i syfte att direkt eller indirekt uppnå ekonomisk eller annan materiell 
vinning, av en persons olagliga inresa i en stat som är part i protokollet och i vilken 
personen inte är medborgare eller stadigvarande bosatt.

Q. De libyska myndigheterna underrättade Internationella sjöfartsorganisationen om ett 
libyskt sök- och räddningsområde i juni 2018. Enligt kommissionen12 fortsätter den 
libyska kustbevakningen att hejda eller undsätta ett stort antal personer till havs – 
omkring 15 000 personer 2018. Den gemensamma samordningscentralen för 
räddningsinsatser i Libyen har vid ett flertal tillfällen underlåtit att fullgöra sina 
skyldigheter enligt internationell sjörätt att samordna räddningsinsatser, reagerar ofta 
inte på nödanrop, har hindrat icke-statliga organisationers fartyg från att rädda liv och 
har satt liv på spel när de undsatt eller hejdat människor till havs13. Frontex resurser har 
använts för att överföra information till den libyska samordningscentralen för 
sjöräddning om personer i sjönöd.

R. Personer som hejdas av den libyska kustbevakningen överförs till förvarsenheter där de 
systematiskt utsätts för godtyckliga frihetsberövanden under omänskliga förhållanden, 
och där tortyr och annan misshandel, inbegripet våldtäkt, liksom godtyckligt dödande 
och godtyckligt utnyttjande, är utbrett. UNHCR anser att Libyen inte uppfyller 

11 Tilläggsprotokollet mot smuggling av migranter land-, luft- och sjövägen till FN:s konvention mot 
gränsöverskridande organiserad brottslighet (2000).
12 Kommissionens meddelande av den 6 mars 2019 Lägesrapport om genomförandet av den europeiska 
migrationsagendan (COM (2019) 0126).
13 Rekommendation från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter Lives saved. Rights protected. 
Bridging the protection gap for refugees and migrants in the Mediterranean, s. 21.
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kriterierna för att betecknas som en säker plats för landsättning efter sjöräddning.

S. Efter det att vissa Medelhavshamnar stängts har kommissionen samordnat en tillfällig 
modell för landsättning och frivillig omplacering. Sedan början av 2019 har 620 
personer landsatts i Malta och 718 i Italien. Europeiska stödkontoret för asylfrågor 
(Easo) har tillhandahållit stöd vid 12 landsättningar och efterföljande omplaceringar i 
Italien och Malta. Den allra största delen av de landsatta personerna ansöker om 
internationellt skydd, och många av dem är sårbara personer, såsom kvinnor och 
ensamkommande barn i behov av omedelbart skydd.

T. Omkring 100 städer och kommuner i hela Europa har uttryckt sig vara villiga att ta emot 
flyktingar utöver de fastställda nationella omplaceringskvoterna.

U. Enligt den nyligen antagna förordning (EU) 2018/200014 bör medlemsstaterna förnya 
sina åtaganden avseende, eller överföra, minst 20 procent av de belopp som anslagits till 
stöd för genomförandet av omplaceringsbesluten till åtgärder i deras nationella program 
för överföring av personer som ansöker om eller åtnjuter internationellt skydd, för 
vidarebosättning eller annat temporärt mottagande på humanitär grund, samt för 
förberedande åtgärder för överföring av personer som ansöker om internationellt skydd 
efter deras ankomst till unionen, inbegripet sjövägen, eller för överföring av personer 
som åtnjuter internationellt skydd.

V. I sin resolution av den 12 april 2016 om situationen i Medelhavsområdet och behovet av 
ett helhetsgrepp på migration i EU ansåg parlamentet att unionen måste vidta 
permanenta, kraftfulla och effektiva åtgärder när det gäller sök- och räddningsinsatser 
till havs för att förhindra stigande dödstal bland migranter som försöker ta sig över 
Medelhavet. Lagliga och säkra vägar bör skapas för att minska den irreguljära 
migrationen och antalet dödsfall i Medelhavet.

W. I sin resolution av den 18 april 2018 om framstegen när det gäller FN:s globala pakter 
för säker, ordnad och reguljär migration samt om flyktingar efterlyste parlamentet ökad 
kapacitet i samband med sök- och räddningsinsatser för personer i nöd. Dessutom måste 
alla länder öka sin kapacitet och erkänna det stöd som privata aktörer och icke-statliga 
organisationer ger vid räddningsinsatser till havs och på land.

1. Europaparlamentet påminner om skyldigheten enligt internationell rätt att undsätta 
personer i nöd och uppmanar alla medlemsstater att, både enskilt och när de agerar som 
medlemsstater i EU eller i relevanta internationella forum, fullt ut hålla sig till normerna 
i tillämplig internationell rätt och i unionsrätten. Parlamentet uppmanar alla fartyg som 
utför sök- och räddningsinsatser att följa de instruktioner som den behöriga 
samordningscentralen för räddningsinsatser ger i enlighet med tillämplig internationell 
rätt och unionsrätten, och att samarbeta med medlemsstaternas myndigheter och Frontex 
för att trygga säkerheten för migranter.

14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/2000 av den 12 december 2018 om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 vad gäller förnyade åtaganden avseende de 
återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 
2015/1601 eller omfördelning av dessa belopp till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen 
(EUT L 328, 21.12.2018, s. 78).
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2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utöka de proaktiva sök- och 
räddningsinsatserna genom att tillhandahålla tillräckligt med fartyg och utrustning som 
särskilt avses för sök- och räddningsinsatser och sådan personal, längs de rutter där de 
på ett verkningsfullt sätt kan bidra till att bevara människoliv, vare sig det sker inom 
ramen för en insats som samordnas av Frontex eller internationella eller separata 
nationella eller regionala insatser, helst civila sådana. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja sådana initiativ politiskt och ekonomiskt. Medlemsstaterna 
uppmanas att fullt ut utnyttja alla fartyg som kan bistå vid sök- och räddningsinsatser, 
inbegripet fartyg som seglas av icke-statliga organisationer. Parlamentet anser att icke-
statliga organisationers fartyg och handelsfartyg inte bör ersätta medlemsstaternas och 
unionens vederbörliga fullgörande av sina sök- och räddningsskyldigheter som en del av 
en mer långsiktig, strukturell och samordnad strategi.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och Frontex att öka sina insatser för att 
stödja sök- och räddningsinsatser i Medelhavet och uttrycker sin tillfredsställelse över 
det stora antalet personer som Frontex undsatte 2018 och 2019. Parlamentet beklagar att 
detta positiva bidrag till sök- och räddningsverksamheten inte var tillräckligt för att 
avsevärt minska antalet dödsfall i Medelhavet.

4. Europaparlamentet uppmanar alla aktörer i Medelhavet att proaktivt överföra 
information om personer i sjönöd till de myndigheter som är behöriga för sök- och 
räddningsinsatser och, i förekommande fall, till eventuella fartyg i närheten som 
omedelbart skulle kunna inleda en sök- och räddningsinsats.

5. Europaparlamentet uppmanar Frontex att avsevärt förbättra den information som finns 
tillgänglig om byråns operativa verksamhet till havs och att göra korrekt och 
heltäckande information tillgänglig för allmänheten när det gäller dess verksamhet till 
havs, samtidigt som parlamentet erkänner byråns rättsliga skyldighet att inte avslöja 
operativ information som ”skulle äventyra målen med insatserna”15. Frontex uppmanas 
att fullgöra sina specifika rapporteringsskyldigheter enligt förordningen om en 
europeisk gräns- och kustbevakning, däribland att regelbundet förse ledamöterna av det 
parlament inför vilket byrån är ansvarig med utförlig information, där så är nödvändigt 
under icke-offentliga former. Parlamentet betonar därför särskilt behovet av mer utförlig 
information efter insatsen. Frontex uppmanas att offentliggöra information om sitt 
samarbete med samordningscentralen för sjöräddning i Tripoli och den libyska 
kustbevakningen. Parlamentet anser att det krävs en mer proaktiv informationspolicy 
om byråns insatser till sjöss för att möjliggöra offentlig granskning och därmed skydda 
byrån mot ogrundade anklagelser. Parlamentet noterar i detta sammanhang den talan 
som väckts inför Europeiska unionens domstol i mål T-31/1816. Parlamentet beklagar i 
synnerhet djupt att den rapport som Frontex ska lägga fram enligt förordning (EU) nr 
656/2014 ”om den praktiska tillämpningen av denna förordning” och som hittills finns 
tillgänglig endast för åren 2014, 2015, 2016 och 2017 på dess webbplats knappast ger 
någon konkret information som skulle möjliggöra en ordentlig bedömning av byråns 

15 Artikel 8.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en 
europeisk gräns‑ och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning 
(EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).
16 Talan väckt den 20 januari 2018 – Izuzquiza och Semsrott mot Frontex i mål T-31/18. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200750&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=43489
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verksamhet till havs.

6. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för 
att säkerställa att de överträdelser som avses i artiklarna 1 och 2 i direktiv 2002/90/EG 
beläggs med effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder som 
kan medföra utlämning.

7. Europaparlamentet upprepar sin kraftfulla uppmaning till kommissionen att före 
årsskiftet anta riktlinjer för medlemsstaterna som anger vilka former av hjälp som inte 
bör kriminaliseras, i syfte att se till att den straffrättsliga regleringen av hjälp i 
medlemsstaterna blir mer enhetlig och begränsa omotiverad kriminalisering.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om åtgärder som vidtagits av 
vissa medlemsstater i enlighet med deras nationella lagstiftning för att hindra 
räddningsbåtar från att ta sig in på deras territorialvatten utan föregående tillstånd är 
förenliga med EU:s asylrätt och artikel 18 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, 
tolkat i ljuset av den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och 
Genèvekonventionen.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att hålla sina hamnar öppna för icke-
statliga organisationers fartyg.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dela övergripande information och 
uppgifter om nivån på det stöd som tillhandahålls genom finansiering från EU och 
medlemsstaterna till gräns- och kustbevakningar i tredjeländer, däribland Libyen, 
Turkiet, Egypten, Tunisien och Marocko, inte bara genom direktöverföringar utan även 
genom materiellt, tekniskt och utbildningsrelaterat stöd, bland annat som en del av EU-
byråernas verksamhet. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
bedöma anklagelserna om allvarliga kränkningar av de grundläggande rättigheterna från 
den libyska kustbevakningens sida och att avsluta samarbetet i händelse av allvarliga 
kränkningar av de grundläggande rättigheterna som drabbar personer som hejdas till 
havs efter överföring av information via EU-resurser till den libyska kustbevakningen. 
Parlamentet stöder i detta avseende rekommendationerna från Europarådets 
kommissarie för mänskliga rättigheter om att skyndsamt se över allt samarbete med den 
libyska kustbevakningen, fastställa vilket samarbete som, direkt eller indirekt, inverkar 
på återsändandet av personer som hejdats till havs till allvarliga kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna, och att ställa in detta samarbete fram till dess att tydliga 
garantier för efterlevnad av de mänskliga rättigheterna finns på plats.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och Frontex att se till att 
landsättning endast sker på en plats som är säker enligt tillämplig internationell rätt och 
unionsrätten och att avstå från att ge befälhavare anvisningar som direkt eller indirekt 
kan leda till landsättning av undsatta personer på en plats som inte är säker.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skyndsamt evakuera förvarsenheter i 
Libyen och flytta migranterna, även till EU.

13. Europaparlamentet upprepar att säkra och lagliga migrationsvägar är det bästa sättet att 
undvika förlust av människoliv, och uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att fullt 
ut stödja UNHCR:s insatser för evakuering från Libyen, intensifiera 
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vidarebosättningsåtgärderna och införa humanitära korridorer till EU.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart börja arbeta på en ny, mer 
hållbar, tillförlitlig och permanent strategi för sök- och räddningsinsatser vilken ersätter 
befintliga ad hoc-lösningar, utveckla en särskild operativ handlingsplan för att bedöma 
och reagera på behov och kapacitet i samband med sök- och räddningsinsatser samt 
tillhandahålla medlemsstaterna materiellt och ekonomiskt stöd för att öka deras 
kapacitet att rädda liv till havs och samordna sök- och räddningsinsatser.

15. Europaparlamentet uppmanar rådet att utan dröjsmål lägga fram en ståndpunkt om en 
rättvis och hållbar fördelningsmekanism för personer som undsatts till havs eller som på 
egen hand har tagit sig till EU och att inleda förhandlingar med parlamentet som 
medlagstiftare. Parlamentet välkomnar resultatet av ministermötet i Malta beträffande 
utvecklingen av en mer förutsägbar och effektiv tillfällig solidaritetsmekanism.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en hållbar och rättvis 
omplaceringsmekanism för personer som anländer sjövägen som en del i den reform av 
asylreglerna som kommissionen på nytt planerar att påbörja.

17. Europaparlamentet uppmanar den eller de framtida kommissionsledamöterna med 
ansvar för dessa frågor att rapportera om den relevanta utvecklingen till utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor senast i början av 
2020.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
kommissionen, rådet, medlemsstaterna och deras nationella parlament, Frontex, 
Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo), Europol, FN:s flyktingkommissarie 
(UNHCR), Internationella organisationen för migration (IOM) samt icke-statliga 
organisationer som bedriver sök- och räddningsverksamhet.


