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SUGESTII 

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

1. consideră că, pentru a găsi rezolvări sustenabile și pe termen lung, criza actuală a 

migrației nu poate fi soluționată decât în contextul unei abordări holistice europene, care 

ar trebui să constituie componenta unei priviri de ansamblu exhaustive asupra migrației, în 

cadrul Agendei 2030; subliniază, de aceea, necesitatea ca statele membre să coopereze 

mai îndeaproape în ceea ce privește gestionarea fluxurilor migratorii; solicită o inițiativă 

de lansare a unei noi agende europene privind migrația care trebuie să se bazeze pe 

drepturi, concepută de Parlamentul European, de Comisie și de Consiliul European, cu 

implicarea directă a părților interesate relevante, ca organizațiile migranților, în procesul 

decizional și care să fie sprijinită prin solidaritate și responsabilitate în rândul statelor 

membre; pune accentul asupra faptului că această agendă trebuie să includă înlocuirea 

Regulamentului Dublin cu un sistem european centralizat privind azilul, care să țină 

seama de preferințele solicitanților de azil și ale refugiaților, permițând crearea unui spațiu 

de securitate, libertate și justiție, să armonizeze procedurile de acordare a azilului și să 

asigure un control eficace la frontiera externă comună; subliniază necesitatea unui sistem 

permanent și obligatoriu de transfer al solicitanților de azil care beneficiază de protecție 

internațională; 

2. condamnă faptul că Comisia a trebuit să aștepte izbucnirea unei crize umanitare fără 

precedent, urmată de o puternică reacție de protest și solidaritate din partea societății 

civile, înainte să își regândească politicile eșuate în materie de migrație și să adopte o 

abordare holistică ce presupune dezvoltare, cooperare și respectarea principiului coerenței 

politicilor în favoarea dezvoltării; 

3. insistă asupra unei îmbunătățiri imediate a condițiilor de viață îngrozitoare ale milioanelor 

de persoane aflate în tabere de refugiați, în special în Turcia, Iordania și Liban; le solicită 

Uniunii Europene și statelor membre să își îmbunătățească ajutorul umanitar și 

mecanismele de sprijin destinate țărilor care se învecinează cu zone de conflict și care 

găzduiesc cel mai mare număr de refugiați; salută angajamentul Comisiei de a-și mări 

sprijinul financiar acordat acestor țări și cheamă statele membre să-și respecte 

promisiunile; reamintește că se impune o eradicare eficace a cauzelor profunde ale 

migrației, însoțită de răspunsuri la inegalitățile mondiale, încălcările drepturilor omului, 

pauperitate, șomaj, fragilitatea statelor și schimbările climatice și subliniază, în acest sens, 

că este esențial să se depună eforturi în vederea soluționării pașnice a conflictelor armate; 

ia act de reuniunea la nivel înalt desfășurată la La Valletta, în perioada 11-12 noiembrie 

2015, care a constituit o oportunitate pentru o abordare integrată în vederea eradicării 

cauzelor profunde ale migrației forțate; 

4. consideră că politica europeană privind migrația trebuie să aplice o distincție între 

„refugiați”, pe de o parte, și „migranți economici”, pe de altă parte; subliniază că aceste 

două categorii de migranți trebui să facă obiectul unor abordări diferite; 

5. subliniază că bărbații, femeile și copiii afectați de criza actuală fug de persecuție 

religioasă sau politică, de război, de dictatură, de oprimare, de tortură, de decapitări etc. și 
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drepturile lor ca ființe umane nu sunt negociabile; remarcă faptul că majoritatea acestora 

decurg din Convenția de la Geneva din 1951 privind statutul refugiaților, care a fost 

ratificată de toate cele 28 de state membre; îi solicită Uniunii Europene să aplice sancțiuni 

țărilor care încalcă aceste drepturi și care, prin aceasta, nu respectă una dintre condițiile 

fundamentale ale aderării lor la UE; 

6. le solicită Comisiei și Consiliului ca, în cadrul cooperării transatlantice pentru politica de 

dezvoltare, să invite Statele Unite să conlucreze cu noi în vederea opririi afluxului de 

migranți prin intensificarea cooperării pentru dezvoltare în Africa și Orientul Mijlociu și 

prin acordarea cu eficacitate de asistență pentru milioanele de oameni care trăiesc în 

taberele de refugiați; 

7. insistă asupra necesității unei mai bune integrări a corelației complexe dintre dezvoltare și 

migrație, astfel ca politicile UE care urmăresc gestionarea migrației în UE să devină 

compatibile cu cele care urmăresc reducerea pauperității din lumea în curs de dezvoltare și 

atenuarea unora dintre cauzele migrației forțate, de exemplu prin maximalizarea 

impactului asupra dezvoltării al remiterilor, reducând costul acestora; reiterează nevoia de 

a depune eforturi concrete alături de țările terțe în vederea identificării cauzelor care 

generează aceste fluxuri migratorii, ca o alternativă la concentrarea exclusivă asupra 

consecințelor acestora; ; reamintește că emigrația crește odată cu dezvoltarea economică 

până când țările ating un statut de țară cu venituri medii superioare (aproximativ 7 000 -

 8 000 USD per capita), după care începe să scadă; subliniază, prin urmare, că, pentru a 

găsi o soluție sustenabilă, pe termen lung, cooperarea și gestionarea fluxurilor migratorii 

trebuie să fie mai strânsă; recunoaște că dezvoltarea economică sustenabilă și edificarea 

unui stat de drept, bazat pe instituții democratice, puternice și transparente, contribuie în 

mare măsură la eradicarea cauzelor profunde ale migrației forțate; cheamă UE și toate 

părțile interesate internaționale să-și intensifice cooperarea pentru dezvoltare și să aducă 

îmbunătățiri instrumentelor destinate dialogului politic în curs de desfășurare;  

8. este preocupat de încercările de a deturna creditele destinate ajutorului pentru dezvoltare 

pentru soluționarea unor aspecte ale migrației care nu au legătură cu dezvoltarea; respinge 

faptul că cheltuielile în sprijinul refugiaților din țările donatoare ar putea fi deja 

contabilizate ca ajutor pentru dezvoltare oficial; respinge planurile de corelare a ajutorului 

pentru dezvoltare cu mai multe controale la frontieră sau acorduri de readmisie cu țări 

terțe; îndeamnă statele membre și Comisia să mărească volumul finanțării și amploarea 

mijloacelor disponibile de răspuns la crizele umanitare; solicită un plan pe termen mai 

îndelungat, care să includă măsuri urmărind consolidarea rolului agențiilor ONU; salută 

crearea unui Fond fiduciar regional al Uniunii Europene ca răspuns la criza siriană și a 

unui Fond fiduciar de urgență pentru Africa, ca instrument eficace de combatere a 

destabilizării, strămutării forțate și migrației neregulamentare; îi solicită Comisiei să 

mărească transparența în cazul Fondului fiduciar de urgență pentru pentru Africa; 

încurajează statele membre să contribuie la fondul fiduciar și subliniază că monitorizarea 

și evaluarea proiectelor și programelor finanțate va fi esențială pentru a avea certitudinea 

că Fondul își atinge obiectivele, ajutându-i în mod direct pe cei aflați în nevoie și nu 

finanțând guverne care se fac vinovate de încălcarea drepturilor omului; 

9.  îndeamnă UE, Uniunea Africană și Organizația Națiunilor Unite să-și întărească 

cooperarea la nivel internațional în ceea ce privește migrația pentru a crea căi legale de 

migrare și cheamă Comisia și statele membre să maximalizeze contribuția pozitivă a 
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migrației și a mobilității în cadrul dezvoltării mondiale, după cum s-a admis pentru prima 

dată în agenda de dezvoltare post-2015, precum și în Obiectivele de dezvoltare durabilă 

propuse și în țintele acestora privind migrația; îndeamnă statele membre să faciliteze 

integrarea imigranților, a căror implicare activă în societate contribuie la promovarea 

dezvoltării sociale și economice și a diversității culturale în Uniune; încurajează 

autoritățile UE și ale statelor membre să îmbunătățească recunoașterea calificărilor 

academice și profesionale ale migranților în vederea unei integrări mai bune și mai rapide 

a acestora pe piața muncii; 

10. reamintește că dreptul de a părăsi orice țară, inclusiv propria țară, este consfințit la 

articolul 13 din Declarația Universală a Drepturilor Omului a Organizației Națiunilor 

Unite; subliniază că, deși acesta este o libertate și un drept fundamental, de care ar trebui 

să se bucure fiecare, singurii care pot exercita cu adevărat acest drept sunt numai cetățenii 

din Nordul globului și cetățenii cei mai bogați din Sudul globului; subliniază necesitatea 

mai bunei și mai deplinei implementări a principiului nereturnării care, în special pentru 

solicitanții de azil, este corolarul dreptului de a migra și este prevăzut la articolul 33 din 

Convenția din 1951 privind statutul refugiaților, este inclus în Protocolului din 1967 

privind statutul refugiaților și este repetat la articolul 3 din Convenția Organizației 

Națiunilor Unite din 1984 împotriva torturii și a altor pedepse și tratamente cu cruzime, 

inumane și degradante; 

11. subliniază necesitatea de a proteja, promova și pune în practică dreptul internațional de a 

solicita azil, consfințit la articolul 14 din Declarația Universală a Drepturilor Omului a 

Organizației Națiunilor Unite, inclusiv necesitatea de a respecta mai bine și pe deplin 

principiul nereturnării; subliniază importanța înființării și a consolidării centrelor de 

informare din țările de emigrație și de tranzit, după modelul Centrului  de informare și de 

gestionare a migrației (CIGEM) din Mali; subliniază faptul că lipsa unor căi legale lasă 

mulți bărbați, femei și copii fără altă alternativă decât aceea de a recurge la traficanți, cu 

costuri și riscuri enorme pentru propria lor viață; îi solicită UE să pună în aplicare 

legislația existentă și să creeze mai multe căi sigure și legale de intrare și ședere în UE; 

12. respinge propunerile formulate de statele membre de înființare a unor centre de azil în țări 

terțe și de a implica Turcia și țările din nordul Africii în operațiunile europene de căutare 

și salvare cu scopul de a intercepta refugiați și a-i duce înapoi pe teritoriul turc sau african; 

invită, în acest sens, Comisia să-i prezinte Parlamentului o evaluare a măsurii în care 

aceste propuneri respectă legislația internațională privind azilul și o evaluare a 

obstacolelor de natură practică și juridică în calea implementării lor; solicită înlocuirea 

procesului de la Khartoum cu un proces bazat pe respectarea deplină a drepturilor omului, 

axat pe îmbunătățirea condițiilor de trai și care să aibă drept scop abordarea cauzelor care 

stau la baza migrației; îndeamnă Comisia și Consiliul ca, în cadrul summitului de la La 

Valletta din noiembrie, să pună accentul pe cauzele profunde ale migrației, cum ar fi 

sărăcia, inegalitățile, nedreptățile, schimbările climatice, corupția, proasta guvernanță și 

conflictele armate; 

13. consideră că situațiile și dificultățile cu care se confruntă  femeile, fetele și grupurile 

vulnerabile, cum sunt persoanele în etate, copiii, persoanele cu dizabilități, minoritățile și 

alții  în contextul procesului de migrare în EU și consecințele acestora asupra drepturilor 

omului și a emancipării lor  sunt de mare importanță; consideră că situațiile și dificultățile 

cu care se confruntă migranții LGBTI în cursul procesului de migrare și în interiorul UE 
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au, de asemenea, o importanță majoră; solicită includerea unei dimensiuni LGBTI 

explicite în toate politicile legate de migranți; evidențiază nevoia vitală a unei dimensiuni 

integratoare în cadrul politicilor privind migrația care să țină seama de caracteristicile 

specifice ale fiecărui grup vulnerabil și solicită includerea acesteia în toate politicile care 

privesc migranții; remarcă faptul că legislația europeană în domeniul azilului include 

mutilarea genitală printre criteriile care trebuie să fie luate în considerare la soluționarea 

cererilor de azil; insistă asupra necesității de a respecta drepturile omului și drepturile 

individuale ale celor mai vulnerabili dintre migranți; 

14. le solicită Uniunii Europene și statelor sale membre să se asigure că migranții beneficiază 

de acces la drepturile și serviciile care le garantează egalitatea și care previn escaladarea 

rasismului și a xenofobiei în UE; 

15. reamintește necesitatea ca interesul superior al copiilor și al copiilor neînsoțiți să fie 

sprijinit, de exemplu în privința azilului, în conformitate cu Convenția Internațională cu 

privire la drepturile copilului din 1989 și cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene. subliniază necesitatea consolidării sistemelor de protecție a copiilor, pentru a-i 

apăra în permanență de abuzuri și exploatare, inclusiv prin furnizarea unor servicii 

esențiale, cum sunt îngrijirile medicale, sprijinul psihologic, educația de calitate și 

măsurile specifice pentru integrarea lor treptată în statele membre; solicită acordarea unei 

atenții speciale nevoilor familiilor separate și a celor lăsate în urmă și revizuirii Directivei 

2003/86/CE a Consiliului în sensul facilitării reunificării familiilor; 

16. le solicită Comisiei și UE să respecte pe deplin principiul coerenței politicilor pentru 

dezvoltare în cadrul politicilor privind migrația și, în special, implementarea agendei 

europene privind migrația, luând în considerare, în această privință, legătura dintre 

politicile interne și cele externe și, prin urmare, relația dintre politicile privind dezvoltarea 

și cele privind migrația, per de o parte, și politicile în materie de protecție socială și de 

ocupare a forței de muncă din statele membre, pe de altă parte; subliniază, în consecință, 

necesitatea unei încorporări mai sistematice a dimensiunii dezvoltării în politicile din 

domeniul migrației; reamintește că unele politici ale UE și eforturile limitate de combatere 

a fluxurilor ilicite de capital din țările în curs de dezvoltare contribuie indirect la 

instabilitate și la fluxurile migratorii; cere, în consecință, ca Comisia să prezinte un plan 

de acțiune privind coerența politicilor; subliniază importanța asigurării coerenței politice 

și a coordonării între acțiunea externă a UE și politicile în materie de securitate, apărare, 

comerț, ajutor umanitar și cooperare pentru dezvoltare; consideră că responsabilitățile 

europene în contexte conflictuale ar trebui să fie asumate integral, prin eforturi mai 

intense dedicate menținerii păcii și soluțiilor durabile pentru refugiați (relocare, integrare 

locală, mobilitate și reîntoarcere, atunci când este posibil); le solicită Comisiei și statelor 

membre să facă mai mult pentru a pune de acord politicile interne și externe care implică 

migrația, astfel încât mobilitatea persoanelor să devină mai facilă, în folosul propriei lor 

bunăstări și a celei a familiilor lor; 

17. își exprimă îngrijorarea cu privire la numărul tot mai mare de refugiați climatici, cauzat de 

secetă, de foamete și de deteriorarea standardelor de trai și sănătate; consideră că 

populațiile care trăiesc în țările cel mai puțin dezvoltate sunt mai vulnerabile la efectele 

schimbărilor climatice, care pot avea efecte asupra inegalităților și instabilității sociale tot 

mai pregnante din aceste țări;  



 

AD\1078230RO.doc 7/8 PE565.184v02-00 

 RO 

18. îi solicită Comisiei să își coordoneze politicile de dezvoltare cu cele economice, în 

vederea eradicării exploatării resurselor umane și naturale din țările terțe, care subminează 

scopul oricărui fel de ajutor pentru dezvoltare; le solicită Uniunii Europene și statelor sale 

membre să reglementeze strict activitățile societăților transnaționale care își au sediul în 

Europa și își desfășoară activitatea în țări terțe; 

19. sprijină ferm difuzarea efectivă și implementarea integrală a Principiilor directoare ale 

ONU privind afacerile și drepturile omului (UNGP) în interiorul și în afara UE și 

subliniază necesitatea de a lua toate măsurile politice și legislative necesare pentru 

eliminarea lacunelor la punerea în aplicare efectivă a Principiilor directoare ale ONU, 

inclusiv în ceea ce privește accesul la justiție; reamintește că scopul Principiilor directoare 

ale ONU nu este crearea de noi obligații juridice internaționale, ci stabilirea unui standard 

mondial comun de prevenire și abordare a impactului advers al activităților de afaceri 

asupra drepturilor omului; 

20. evidențiază nevoia includerii politicilor privind accesul la medicamentele de bază în 

vederea coerenței politicii de dezvoltare; afirmă că ar trebui să se acorde o atenție specială 

aspectelor legate de reglementarea activității comerciale și a proprietății intelectuale, dată 

fiind importanța acestora pentru furnizarea eficace a medicamentelor în țările în curs de 

dezvoltare; 

21. este consternat de faptul că 61 % din fondurile publice pentru dezvoltare se reîntorc în 

țările donatoare, printre altele din cauza modului de atribuire a contractelor de achiziții 

publice, precum și a serviciului datoriei; solicită, așadar, o creștere a ajutorului real, care 

să aibă un efect pozitiv asupra nevoilor populației; 

22. invită Comisia să revizuiască sistemele de evaluare a Ajutorului european și de 

monitorizare axată pe rezultate, care sunt esențiale pentru planificarea, elaborarea și 

implementarea politicilor și a intervențiilor UE, precum și pentru mărirea transparenței și 

a responsabilizării democratice; reamintește că în centrul politicilor noastre ar trebui să se 

afle dezvoltarea și schimbările structurale sustenabile; 

23. deplânge faptul că, în anumite state membre, ca Italia, au avut loc fraude și nereguli 

administrative grave legate de administrarea anumitor centre de primire ale solicitanților 

de azil, comise adesea cu implicarea grupărilor de criminalitate organizată, ceea ce a dus 

atât la utilizarea necorespunzătoare a fondurilor europene, cât și la înrăutățirea condițiilor 

de viață și a protecției drepturilor omului în cazul migranților; 
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