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JAVASLATOK 

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. úgy véli, hogy a migráció az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 13. 

cikkében rögzített emberi jog; sürgeti a Bizottságot, a tagállamokat és a nemzetközi 

közösséget, hogy tartsák tiszteletben ezt a cikket és tegyenek eleget a menekültekre és 

migránsokra vonatkozó egyéb releváns nemzetközi kötelezettségnek, és ismerjék el azt a 

pozitív hozzájárulást, amelyet a menekültek és migránsok tesznek társadalmainkhoz a 

célországok, a tranzitországok és a származási országok – többek között a fejlődő 

országok – javára; hangsúlyozza, hogy a migráció pozitív hatással lehet a fejlesztésre; 

2. felhívja az EU-t és a nemzetközi közösséget, hogy azonosítsák azon konkrét 

intézkedéseket, amelyeket a kormányok hozhatnak a fejlődést segítő legális migrációban 

rejlő potenciál erősítése érdekében; hangsúlyozza, hogy erős és határozott politikai 

vezetésre van szükség, különösen a célországokban, az idegengyűlölet elleni küzdelem, 

valamint a migránsok társadalmi integrációjának elősegítése érdekében; 

3. kiemeli, hogy sürgős cselekvésre van szükség, hogy a migránsok emberi jogainak 

megsértése elleni fellépés érdekében, ami a biztonsági kihívások és a természeti 

katasztrófák miatti feszült helyzetben a legsúlyosabb; hangsúlyozza, hogy az EU-nak és 

tagállamainak jó példával kell elöl járniuk a migránsok emberi jogainak elősegítése és 

védelme terén, különösen a saját határaikon belül, annak érdekében, hogy hiteles legyen 

akkor, amikor migrációs és emberi jogokkal kapcsolatos kérdésekről tárgyal harmadik 

országokban; 

4. kéri, hogy fordítsanak fokozott figyelmet az olyan veszélyeztetett csoportok jogainak 

biztosítására, mint például a nők, az LMBT-személyek, a fogyatékossággal élők és az 

idősek, akik különösen kitettek mindenféle veszélynek, nevezetesen az erőszaknak, az 

emberkereskedelemnek és a zaklatásnak; felszólítja az Európai Külügyi Szolgálatot 

(EKSZ), hogy hangsúlyozza a gyermekek oktatásának fontosságát, beleértve a 

lakóhelyüket elhagyni kényszerülteket, illetve a menekülttáborban élőket, mivel az oktatás 

javítja a gyermekek életét, ami ezáltal biztosítja az emberi méltóságot és helyreállítja azon 

emberi jogot, hogy a gyermek gondoskodó gyermekkort éljen át; 

5. emlékeztet arra, hogy a világon a menekültek és a migránsok többségét a fejlődő országok 

fogadják be; elismeri azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a harmadik országok tesznek a 

migránsok és a menekültek befogadására; hangsúlyozza, hogy ezen országok támogatási 

rendszere kritikus kihívásokkal néz szembe, ami súlyosan veszélyeztetheti az egyre 

nagyobb számú lakóhelyét elhagyni kényszerült személy védelmét; 

6. felhívja az EU-t, hogy törekedjen a politikai koherenciára és alkalmazzon különböző 

politikai eszközöket a fejlődő országokkal folytatott kapcsolataiban annak érdekében, 

hogy előmozdítsa az emberi jogokat és a migránsok jogait; felszólítja az EU-t és a 

tagállamait, hogy módszeresen foglaljanak bele migrációs kérdéseket a harmadik 

országokkal folytatott politikai párbeszédekbe, valamint biztosítsanak technikai 

segítségnyújtást a migránsok integrációjára irányuló nemzeti és helyi politikák 

javításához, ugyanakkor biztosítva a megfelelő nem kormányzati szervezetek és a civil 
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társadalom bevonását; felszólítja továbbá a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy fokozzák a 

bevált gyakorlatok cseréjét harmadik országokkal, különösen a humanitárius dolgozók 

számára nyújtott képzés terén, hogy hatékonyabban azonosíthassák – különösen a 

legveszélyeztetettebb – migránsok különböző jellemzőit, hátterét és tapasztalatait, és így 

jobban megvédjék és segítsék e migránsokat a szükségleteiknek megfelelően; 

7. hangsúlyozza, hogy a fejlesztési támogatási programokat nem szabad pusztán a migráció 

és a határigazgatás területén felhasználni; sürgeti a migránsokra és menedékkérőkre 

irányuló uniós fejlesztési projekteket, hogy alkalmazzák a "senkiről nem szabad 

megfeledkezni" elvet, szem előtt tartva az alapvető szociális szolgáltatásokhoz való 

hozzáférést, különösen az egészségügy és az oktatás területén, és különös figyelmet 

fordítva a kiszolgáltatott személyekre és csoportokra – így például a nőkre, a 

gyermekekre, a kisebbségekre és az őslakosokra, az LMBT-személyekre és a 

fogyatékossággal élőkre; 

8. úgy véli, hogy a migrációnak kiváltó okai (nevezetesen gazdasági, politikai és társadalmi 

okai) vannak; úgy véli, hogy a fejlesztési segélyeknek hatékonyan kell kezelniük a 

migráció kiváltó okait, mégpedig a fejlesztési együttműködés fokozása, a kapacitásépítés 

javítása, a konfliktusrendezés támogatása és az emberi jogok tiszteletben tartásának 

előmozdítása révén; hangsúlyozza, hogy ezen okok a konfliktusok és háborúk növekvő 

számához, az emberi jogi jogsértésekhez, és a felelősségteljes kormányzás hiányához 

kapcsolódnak; 

9. emlékeztet arra, hogy a szegénység, az egyenlőtlenség és a kilátástalanság a migráció 

kiváltó okai, valamint hogy a fejlesztési együttműködés hatékony eszköz e problémák 

megoldásához; ebben az összefüggésben sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az uniós 

segítségnyújtás szintje jelenleg nem olyan mértékű, hogy elérje az ODA/GNI 0,7 %-ára 

vonatkozó  célkitűzést, és hogy több tagállam még csökkentette is segélyezési 

programjait; 

10. üdvözli a migrációnak a fenntartható fejlesztési célokba, különösen a globális fejlesztési 

politika keretét 2030-ig meghatározó 10. fenntartható fejlesztési célba való integrálását; 

emlékeztet arra, hogy az államok kötelezettséget vállaltak arra, hogy nemzetközi szinten 

együttműködnek „a biztonságos, rendezett és szabályos migráció biztosítása érdekében az 

emberi jogok maradéktalan tiszteletben tartásával, a migránsokkal, a menekültekkel és a 

lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyekkel való humánus bánásmód mellett, 

függetlenül a migrációs státuszuktól; rámutat arra, hogy a kényszerű lakóhelyelhagyás 

nem csak humanitárius kérdés, hanem fejlesztési kihívást is jelent, ezért javítani kell a 

humanitárius és fejlesztési szereplők közötti koordinációt; úgy véli, hogy a fenntartható 

fejlesztési célok végrehajtása lehetőséget kínál arra, hogy erősítése a jogokon alapuló 

megközelítést a menekültügyi és migrációs politikák terén és a migráció kérdését beépítse 

a fejlesztési stratégiákba; felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy fogadjon el mérhető 

mutatókat a migrációra vonatkozó fenntartható fejlesztési célokról, valamint gyűjtsön és 

tegyen közzé lebontott adatokat a migránsok tisztességes munkához, az egészségügyhöz 

és az oktatáshoz való hozzáférésére vonatkozóan, különösen a fejlődő célországokban 

annak érdekében, hogy javítsák a migráció kezelését; 

11. hangsúlyozza, hogy az emberkereskedők gyakran torz képet festenek a menekültek 

számára; ismételten hangsúlyozza annak fontosságát, hogy leküzdjék az 
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emberkereskedelmet, elvágják a pénzáramlást és leépítsék a hálózatokat, mivel ez pozitív 

hatással lesz a háború és a terror elől menekülő menekültek emberi jogi helyzetére; 

12. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az EU javítsa a béke és stabilitás kialakítására 

irányuló szakpolitikáit azon területeken, ahol a háború és a konfliktus hatalmas migrációs 

áramlásokat vált ki az Európai Unió irányába; 

13. megismétli az ENSZ menekültügyi főbiztosának azon közelmúltbeli nyilatkozatát, mely 

szerint sok migráns a terrorizmus és súlyos emberi jogi jogsértések áldozatává válik, és 

ezért e menekültekkel ennek megfelelően kell bánni; 

14. felhívja az EU-t és tagállamait, hogy biztosítsák a fejlesztési célú politikák hatékonyabb és 

eredményesebb koherenciáját, és hogy migrációs politikájukon belül biztosítsanak 

elsőbbséget az emberi jogok tiszteletben tartásának a harmadik országok tekintetében; 

15. megjegyzi, hogy a menekültek világszerte növekvő száma eltörpül az országukon belül a 

lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek még nagyobb száma mellett; hangsúlyozza, 

hogy az országukon belül a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyeket nem érheti 

hátrányos megkülönböztetés csak azért, mert az országhatárok átlépése nélkül kellett 

biztonságos helyet találniuk, ezért hangsúlyozza, hogy az ő jogainak érvényesülését is 

biztosítani kell, ideértve az egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz való jogukat; 

16. kéri, hogy alakítsanak ki szabályos csatornákat a munkaerő-migráció számára, beleértve 

az alacsony bért fizető ágazatokat is; 

17. sürgeti az EU-t, hogy a migráció dimenzióját integrálják a Cotonou utáni keretbe, mely 

meghatározza  az EU és az AKCS-országok közötti jövőbeni kapcsolatokat; megjegyzi, 

hogy a harmadik országoknak a migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános 

megközelítés eszközeinek kialakításába és az azokról folyó tárgyalásokba való nagyobb 

mértékű bevonása javítaná ezen eszközök "partnerségi" jellegét, javítva a helyiek 

szerepvállalását és azok hatékonyságát; 

18. kéri a Bizottságot, hogy javítsa az EU afrikai szükséghelyzeti vagyonkezelői alapjának 

átláthatóságát és rugalmasságát, és felszólítja a tagállamokat, hogy járuljanak hozzá az 

alaphoz legalább azon a szinten, mint a Bizottság; hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen 

annak biztosítása, hogy megfelelően nyomon kövessék és kiértékeljék a programokat, 

hogy a vagyonkezelői alap teljesíti-e a célját, azaz segíti a szükséget szenvedőket, küzd a 

rossz kormányzás, a korrupció ellen és  előmozdítja a jogállamiságot az afrikai 

országokban; 

19. kéri, hogy engedjék el az elszegényedett országok adósságait, hogy segítsék őket az 

emberi jogok tiszteletben tartását garantáló állami politikák kidolgozásában. 

hangsúlyozza, hogy a fenntartható adósságrendezési megoldásokat, többek között a 

felelősségteljes hitelnyújtásra és hitelfelvételre vonatkozó normákat elő kell segíteni az 

államadósság-átütemezési folyamatok többoldalú jogi kerete révén az adósságterhek 

enyhítése és a nem fenntartható adósságok elkerülése érdekében az emberi jogok 

védelméhez szükséges feltételek megteremtése céljából; 
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