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IEROSINĀJUMI 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzskata, ka, lai sasniegtu ilgtermiņa un ilgtspējīgus risinājumus, pašreizējo migrācijas 

situāciju var risināt tikai saistībā ar Eiropas holistisku pieeju, kurā būtu jāiekļauj 

visaptverošs pārskats par migrāciju saskaņā ar darbības programmu 2030. gadam; tāpēc 

uzsver nepieciešamību dalībvalstīm stiprināt sadarbību migrācijas plūsmu vadībai; atzinīgi 

vērtē iniciatīvu izveidot jaunu Eiropas programmu par migrāciju uz tiesību pamata, ko 

noteikuši Eiropas Parlaments, Komisija un Eiropadome, tieši iesaistot attiecīgās 

ieinteresētās puses lēmumu pieņemšanas procesā, konsultējoties ar pilsonisko sabiedrību, 

tostarp migrantu organizācijām, un kurai ir jābalstās uz solidaritāti un atbildību dalībvalstu 

starpā; uzsver, ka šajā programmā jāiekļauj Dublinas regulas nomaiņa ar centralizētu 

Eiropas patvēruma sistēmu, kurā ņemtas vērā patvēruma meklētāju un bēgļu vēlmes, kas 

ļauj izveidot drošības, brīvības un tiesiskuma telpu, vienādot patvēruma procedūras un 

nodrošināt kopējās ārējās robežas efektīvu kontroli; uzsver saistošas un pastāvīgas 

pārmitināšanas sistēmas nepieciešamību patvēruma meklētājiem, kas saņem starptautisku 

aizsardzību; 

2. pauž nožēlu par to, ka Komisijai bija jāgaida, līdz notika nepieredzētā humanitārā krīze, 

kam sekoja pilsoniskās sabiedrības spēcīga protestu un solidaritātes reakcija, līdz tā sāka 

pārskatīt savu neizdevušos politiku migrācijas jomā, pamatojoties uz holistisku pieeju, kas 

ietver attīstību, sadarbību un attīstības politikas saskaņotības principa ievērošanu; 

3. uzstāj, ka nekavējoties jāuzlabo traģiskie dzīves apstākļi miljoniem cilvēku bēgļu 

nometnēs, jo īpaši Turcijā, Jordānijā un Libānā; aicina ES un dalībvalstis uzlabot humānās 

palīdzības un atbalsta mehānismus valstīm, kas atrodas konflikta zonu tiešā tuvumā un 

kuras uzņem visvairāk bēgļu; atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos palielināt finansiālo 

atbalstu šīm valstīm un aicina dalībvalstis izpildīt savus solījumus; atgādina, ka migrācijas 

pamatcēloņi ir efektīvi jānovērš, risinot globālas nevienlīdzības, cilvēktiesību pārkāpumu, 

nabadzības, bezdarba, valsts nestabilitātes un klimata pārmaiņu problēmas, un šajā 

sakarībā uzsver, ka ir svarīgi rast bruņoto konfliktu mierīgu atrisinājumu; ņem vērā 

2015. gada 11. un 12. novembrī Valetā notikušo augstākā līmeņa sanāksmi par migrāciju, 

kas deva iespēju izmantot integrētu pieeju, lai pievērstos piespiedu migrācijas galvenajiem 

cēloņiem; 

4. uzskata, ka Eiropas migrācijas politikā būtu jānošķir bēgļu un ekonomisko migrantu 

jēdziens; uzsver, ka šo divu kategoriju migrantiem ir jāpiemēro atšķirīgas pieejas; 

5. uzsver, ka vīrieši, sievietes un bērni, kurus skar pašreizējā krīze, bēg no reliģiskas vai 

politiskas vajāšanas, karadarbības, diktatūras, apspiešanas, spīdzināšanu, galvas 

nociršanas, u. c., un ka viņu kā cilvēku tiesības nav apspriežamas; norāda, ka uz viņu 

lielāko daļu attiecas 1951. gada Ženēvas Konvencija par bēgļu statusu, kuru ratificējušas 

visas 28 dalībvalstis; aicina ES noteikt sankcijas pret valstīm, kas pārkāpj šīs tiesības un 

tādējādi pārkāpj vienu no galvenajiem nosacījumiem to dalībai ES; 

6. prasa Komisijai un Padomei aicināt Amerikas Savienotās Valstis mūsu transatlantiskās 

sadarbības ietvaros attīstības politikas jomā ar mums sadarboties, lai novērstu iespējamo 
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migrācijas paisuma vilni, pastiprināt sadarbību attīstības jomā Āfrikā un Tuvajos 

Austrumos un sniedzot efektīvu palīdzību miljoniem cilvēku, kas dzīvo bēgļu nometnēs; 

7. uzstāj, ka ir ciešāk jāintegrē attīstības un migrācijas saikne tā, lai ES migrācijas 

pārvaldības politika būtu saskaņā ar politikas jomām, kuru mērķis ir mazināt nabadzību 

jaunattīstības valstīs un mazināt dažus piespiedu migrācijas cēloņus, piemēram, palielinot 

attīstības palīdzības ietekmi, samazinot tās izmaksas; uzsver nepieciešamību efektīvi 

sadarboties ar trešām valstīm, lai noskaidrotu cēloņus, kas izraisa šīs migrācijas plūsmas, 

nevis pievēršoties tikai to sekām; atgādina, ka emigrācija pieaug līdz ar ekonomikas 

attīstību, līdz valstis sasniedz statusu "valsts ar vidēji augstiem ienākumiem" (aptuveni 

USD 7000-8000 uz vienu iedzīvotāju), kad tās līmenis sāk samazināties; tādēļ uzsver, ka, 

lai panāktu ilgtermiņa ilgtspējīgu risinājumu, ir jānostiprina sadarbība un migrācijas 

plūsmu pārvaldība; atzīst, ka ilgtspējīga ekonomikas attīstība un valstiskuma veidošana uz 

stingra demokrātijas un pārredzama tās institūciju darbības pamata dod lielu ieguldījumu 

migrācijas pamatcēloņu novēršanā; aicina ES un visus starptautiskos partnerus plašāk 

izmantot attīstības sadarbību un pastāvīga politiskā dialoga instrumentus;  

8. pauž bažas par mēģinājumiem attīstības palīdzības apropriācijas novirzīt ar attīstību 

nesaistītu migrācijas jautājumu risināšanai; noraida to, ka atbalstu izdevumiem par 

bēgļiem līdzekļu devējās valstīs jau var uzskatīt par oficiālu attīstības palīdzību; noraida 

plānus izmantot un sasaistīt attīstības palīdzību ar robežkontroles pastiprināšanu vai 

atpakaļuzņemšanas nolīgumiem ar trešām valstīm; mudina dalībvalstis un Komisiju 

palielināt finansējumu un reaģēšanai uz humanitārajām krīzēm pieejamos līdzekļus; aicina 

izstrādāt ilgtermiņa plānu, kas ietver pasākumus, kuri paredzēti ANO aģentūru lomas 

nostiprināšanai; atzinīgi vērtē ES Reģionālā trasta fonda izveidošanu, reaģējot uz krīzi 

Sīrijā un ES Ārkārtas trasta fonda Āfrikai izveidošanu, kas ir efektīvs instruments cīņai ar 

destabilizāciju, piespiedu pārvietošanu un nelegālo migrāciju; aicina Komisiju uzlabot ES 

ārkārtas ieguldījumu fonda Āfrikai pārredzamību; mudina dalībvalstis izdarīt iemaksas 

šajā trasta fondā un uzsver, ka būtiski svarīga ir finansēto projektu un programmu 

uzraudzība un novērtēšana lai nodrošinātu, ka fonds kalpo tam paredzētajam mērķim, 

proti, sniedz palīdzību tiem, kam tā ir vajadzīga, nefinansējot par cilvēktiesību 

pārkāpumiem atbildīgās valdības; 

9.  mudina ES, Āfrikas Savienību un Apvienoto Nāciju organizāciju stiprināt starptautisko 

sadarbību migrācijas jautājumos ar mērķi izveidot likumīgas migrācijas kanālus un aicina 

Komisiju un dalībvalstis maksimāli palielināt pozitīvo ieguldījumu migrācijas un cilvēku 

mobilitātes globālā attīstībā, kā tas pirmo reizi atzīts attīstības programmā laikposmam 

pēc 2015. gada un ilgtspējīgas attīstības mērķos un uzdevumos migrācijas jomā; mudina 

dalībvalstis atbalstīt imigrantu integrāciju, kuru aktīva līdzdalība sabiedrībā veicina 

Savienības sociālo un ekonomisko attīstību un kultūras daudzveidību; mudina ES un 

dalībvalstu iestādes uzlabot migrantu akadēmisko un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, 

lai viņi varētu ātrāk un labāk iekļauties darba tirgū; 

10. atgādina, ka tiesības atstāt jebkuru, tostarp savu, valsti, ir paredzētas ANO Vispārējās 

cilvēktiesību deklarācijas 13. pantā; uzsver, ka minētās tiesības ir viena no brīvībām un 

pamattiesībām, kuras drīkstētu izmantot visi, taču tikai pasaules ziemeļdaļas iedzīvotāji un 

bagātākie pasaules dienviddaļas iedzīvotāji var pilnībā izmantot šīs tiesības; uzsver, ka ir 

jānodrošina labāka un pilnīgāka neizraidīšanas principa īstenošana, kas, jo īpaši attiecībā 

uz patvēruma meklētājiem, izriet no tiesībām pārvietoties un ir nostiprināts 1951. gada 
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Konvencijā par bēgļu statusu 33. pantā, 1967. gada Protokolā par bēgļu statusu un 

atkārtoti apstiprināts 1984. gada Konvencijas pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, 

necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos 3. pantā; 

11. uzsver nepieciešamību aizsargāt, veicināt un īstenot starptautiskās tiesības meklēt 

patvērumu, kā tas ir noteikts ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 14. pantā, kā arī 

nepieciešamību labāk un pilnīgāk ievērot neizraidīšanas principu; uzsver, cik svarīgi ir 

izveidot migrācijas informācijas centrus emigrācijas un tranzīta valstīs pēc Mali 

migrācijas informācijas un pārvaldības centra (CIGEM) parauga; uzsver, ka likumīgu 

maršrutu trūkums neatstāj nekādas citas izvēles iespējas daudziem vīriešiem, sievietēm un 

bērniem kā tikai vērsties pie kontrabandistiem, kas ir ļoti dārgi un apdraud viņu dzīvību; 

aicina ES īstenot spēkā esošos tiesību aktus un izveidot drošus un likumīgus veidus 

ieceļošanai un palikšanai ES; 

12. noraida dalībvalstu priekšlikumus izveidot patvēruma centrus trešās valstīs un iesaistīt 

Ziemeļāfrikas valstis un Turciju Eiropas meklēšanas un glābšanas operācijās, lai bēgļus 

pārtvertu un nogādātu atpakaļ uz Āfriku un Turciju; aicina Komisiju šajā sakarībā sniegt 

Parlamentam novērtējumu par šo priekšlikumu atbilstību starptautiskām tiesībām 

patvēruma jomā, kā arī novērtējumu par to īstenošanas praktiskajiem vai juridiskajiem 

šķēršļiem; prasa, lai Hartūmas procesu aizstātu process, kura pamatā būtu cilvēktiesību 

pilnīga ievērošana un kurā galvenā vērība būtu pievērsta dzīves apstākļu uzlabošanai, 

tādējādi novēršot migrācijas pamatcēloņus; mudina Komisiju un Padomi novembrī 

Valetas samitā galveno uzmanību veltīt migrācijas pamatcēloņiem, piemēram, nabadzībai, 

nevienlīdzībai, netaisnībai, klimata pārmaiņām, korupcijai, sliktai pārvaldībai un 

bruņotiem konfliktiem; 

13. uzskata par ļoti būtiskiem jautājumus un problēmas, ar ko migrācijas procesā ES saskaras 

sievietes, meitenes un neaizsargātās iedzīvotāju grupas, piemēram, vecāka gadagājuma 

cilvēki, bērni, cilvēki ar invaliditāti, minoritātes u. c., un to ietekmi uz viņu iespējām un 

cilvēktiesībām; uzskata, ka ļoti svarīgi ir arī jautājumi un problēmas, ar kurām migrācijas 

laikā un ES saskaras LGBTI migranti; prasa skaidras LGBTI dimensijas iekļaušanu visās 

ar migrantiem saistītajās politikas jomās; uzsver, ka ir būtiski vajadzīga iekļaujoša 

dimensija migrācijas politikā, kurā ņem vērā katras neaizsargātās grupas īpatnības, un 

aicina to iekļaut visos uz migrantiem vērstajos politikas virzienos; norāda, ka ES tiesību 

aktos patvēruma jomā starp kritērijiem, kas jāņem vērā, izskatot patvēruma pieteikumus, 

iekļauta dzimumorgānu kropļošana; uzstāj uz nepieciešamību ievērot cilvēktiesības un 

individuālās tiesības neaizsargātajiem migrantiem; 

14. aicina ES un tās dalībvalstis nodrošināt migrantiem piekļuvi tiesībām un pakalpojumiem, 

kas garantē viņu vienlīdzību un ES novērš rasisma un ksenofobijas pieaugumu; 

15. atgādina par īpašo nepieciešamību atbalstīt bērnu un nepavadītu nepilngadīgo intereses 

attiecībā uz patvērumu, piemēram, saskaņā ar 1989. gada Konvenciju par bērna tiesībām 

un Eiropas Savienības Pamattiesību hartu; uzsver nepieciešamību stiprināt bērna 

aizsardzības sistēmas, lai aizsargātu bērnus pret vardarbību un ļaunprātīgu izmantošanu, 

tostarp nodrošinot tādus pamatpakalpojumus kā veselības aprūpe, psihologu atbalsts, 

kvalitatīva izglītība un īpaši pasākumi viņu pakāpeniskai integrācijai dalībvalstīs; aicina 

pievērst īpašu uzmanību šķirto ģimeņu un palikušo ģimenes locekļu vajadzībām un 

pārskatīt Padomes Direktīvu 2003/86/EK, lai veicinātu ģimeņu atkalapvienošanos; 
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16. aicina Komisiju un ES migrācijas politikā pilnībā ievērot attīstības politikas saskaņotības 

principu, jo īpaši īstenojot Eiropas darba kārtību migrācijas jomā, šajā sakarībā paturot 

prātā saikni starp iekšējo un ārējo politiku, un līdz ar to starp pašreizējo migrāciju un 

attīstības politiku, no vienas puses, un sociālās aizsardzības un nodarbinātības politiku 

dalībvalstīs, no otras puses; tāpēc uzsver attīstības dimensijas sistemātiskākas iekļaušanas 

nepieciešamību migrācijas politikas jomās; atgādina, ka daži ES politikas virzieni un 

ierobežotie centieni apkarot nelikumīgas kapitāla plūsmas no jaunattīstības valstīm netieši 

veicina nestabilitāti un migrācijas plūsmas; tāpēc prasa Komisijai iesniegt rīcības plānu 

par politikas saskaņotību; uzsver, cik svarīgi ir garantēt politikas saskaņotību un 

koordināciju starp ES ārējās darbības, drošības, aizsardzības, tirdzniecība, humānās 

palīdzības, migrācijas un attīstības sadarbības politikas jomām; uzskata, ka Eiropai ir 

pilnībā jāuzņemas atbildība par konfliktiem, plašāk iesaistoties miera uzturēšanā un 

ilgtspējīgos risinājumos bēgļiem (pārcelšanās, vietējā integrācija, mobilitāte, un, kad 

iespējams, atgriešanās); aicina Komisiju un dalībvalstis darīt vairāk, lai izmantotu iekšējās 

un ārējās politikas virzienus, kas saistīti ar migrācijas jautājumiem tā, ka tiek veicināta 

personu mobilitāte, cenšoties uzlabot viņu pašu un viņu ģimeņu labklājību; 

17. pauž bažas par tā dēvēto klimata bēgļu skaita palielināšanos, ko veicina sausums, bads un 

veselības standartu un dzīves apstākļu pasliktināšanās; uzskata, ka vismazāk attīstīto 

valstu iedzīvotāji ir vairāk pakļauti klimata pārmaiņu sekām, kas var palielināt pieaugošo 

nevienlīdzību un sociālo nestabilitāti;  

18. aicina Komisiju koordinēt savu attīstības politiku ar ekonomiskās politikas virzieniem, lai 

pārtrauktu cilvēkresursu un dabas resursu ekspluatāciju trešās valstīs, kas kavē jebkādu 

palīdzības mērķus īstenošanu attīstības jomā; aicina ES un tās dalībvalstis stingri 

reglamentēt Eiropas izcelsmes transnacionālo uzņēmumu darbību trešās valstīs; 

19. stingri atbalsta ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipu efektīvu un 

visaptverošu popularizāciju un īstenošanu ES iekšienē un ārpus tās un uzsver vajadzību 

veikt visus nepieciešamos politikas un likumdošanas pasākumus, lai novērstu trūkumus, 

kas traucē reāli īstenot šos ANO pamatprincipus, tostarp attiecībā uz tiesu sistēmas 

pieejamību; atgādina, ka ANO pamatprincipu mērķis nav radīt jaunas starptautisko tiesību 

saistības, bet gan izveidot vienotu globālo standartu, lai novērstu uzņēmējdarbības 

nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēktiesībām un risinātu ar to saistītās problēmas; 

20. uzsver nepieciešamību attīstības politikas saskaņotībā iekļaut svarīgāko zāļu pieejamību; 

norāda, ka tirdzniecības un intelektuālā īpašuma regulējuma jautājumiem būtu jāpievērš 

īpaša uzmanība, ņemot vērā to nozīmi efektīvam zāļu nodrošinājumam jaunattīstības 

valstīs; 

21. pauž sašutumu par to, ka publiskā iepirkuma un parāda apkalpošanas līgumu rezultāts 

inter alia ir tāds, ka 61 % no publiskā finansējuma attīstības sadarbībai nonāk atpakaļ 

līdzekļu devējās valstīs; tāpēc aicina palielināt reālu atbalstu, kas palīdz apmierināt 

iedzīvotāju vajadzības; 

22. aicina Komisiju pārskatīt EuropeAid novērtēšanas un uz rezultātiem vērstas uzraudzības 

sistēmas, kurām ir būtiska nozīme ES politikas un intervences pasākumu plānošanā, 

izstrādē un īstenošanā, kā arī pārredzamības un demokrātiskās pārskatatbildības 

uzlabošanā; atgādina, ka mūsu politikas centrā vajadzētu būt līdzdalībai un ilgtspējīgām 

strukturālām pārmaiņām; 
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23. pauž nožēlu par to, ka vairākās dalībvalstīs, piemēram, Itālijā, dažu patvēruma meklētāju 

uzņemšanas centru pārvaldībā tika pieļauta virkne nopietnu krāpšanas un administratīvu 

pārkāpumu gadījumu, bieži vien ar organizētās noziedzības līdzdalību, kā rezultātā 

ļaunprātīgi tika izmantoti Eiropas Savienības līdzekļi un vēl vairāk pasliktināti migrantu 

dzīves apstākļi un viņu cilvēktiesību aizsardzība. 
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