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FORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 

Udenrigsudvalget og Udviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 

følgende forslag i det beslutningsforslag, de vedtager: 

1. der henviser til, at den humanitære krise omfatter over 65,3 millioner "rodløse" 

mennesker1, herunder 21,3 millioner flygtninge og 40,8 millioner internt fordrevne (dvs. 

tre gange så mange fordrevne som i 2014); der henviser til, at disse mennesker er på flugt 

fra konflikter og forfølgelser; der henviser til, at 80 % af migrationsbevægelserne finder 

sted mellem lande med fælles grænser og lave indkomstforskelle, og at disse lande kun 

meget sjældent råder over instrumenter til beskyttelse af migranters rettigheder eller 

instrumenter på asylområdet; 

2. der henviser til, at personbevægelser ofte udgøres af såvel personer med behov for 

international beskyttelse som migranter, hvilket har en tendens til at gøre situationen 

yderligere kompliceret; der henviser til, at det er af afgørende betydning, at der værnes om 

den status og de rettigheder, der tilkommer flygtninge og asylansøgere, som har behov for 

international beskyttelse, men ligeledes til, at det er nødvendigt at beskytte migranternes 

rettigheder og ikke at stigmatisere dem; der henviser til, at enhver har ret til at forlade et 

hvilket som helst land, herunder sit eget; 

3. der henviser til, at stadig flere mindreårige krydser Middelhavet, og at antallet af dødsfald 

i Middelhavet til trods for, at flere reddes, fortsat stiger (4233 i begyndelsen af november 

mod 3770 i hele 2015); 

4. mener, at fastlæggelse af en migrationsramme, der bygger på menneskerettighederne og 

muliggør oprettelse og udvidelse af lovlige migrationskanaler for migranter og flygtninge 

samt muligheder for genbosætning, vil sætte Unionen i stand til at udnytte de økonomiske 

og sociale fordele ved mobiliteten og konkret indføre en holistisk politik og opnå 

troværdighed i debatten om migration og menneskerettigheder; 

5. der henviser til, at en milliard mennesker risikerer at blive fordrevet på grund af 

klimaændringer inden 2050, og at mere end 40 % af verdens befolkning lever i områder 

med alvorlig vandmangel; der henviser til, at klimaændringer allerede nu er blevet en 

væsentlig årsag til migration; der henviser til, at de økonomiske tab som følge af 

naturkatastrofer sandsynligvis vil stige drastisk i forhold til de nuværende årlige tab på 

300 mia. USD; 

6. der henviser til, at Revisionsretten har givet udtryk for alvorlig tvivl om effektiviteten af 

Unionens udgifter til ekstern migration, herunder i forbindelse med projekter vedrørende 

migranters menneskerettigheder, og til, at Retten også konstaterede, at sikkerhed og 

beskyttelse af grænserne var det fremherskende element i Unionens udgifter til migration; 

7. der henviser til, at der ifølge FN's Højkommissariat for Flygtninge er mindst 10 millioner 

statsløse personer; 

                                                 
1 http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/6/57641727a/deplacements-populations-precedent-travers-

monde.html 

http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/6/57641727a/deplacements-populations-precedent-travers-monde.html
http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/6/57641727a/deplacements-populations-precedent-travers-monde.html
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8. understreger, at migration er et verdensomspændende fænomen, der kræver et globalt 

svar; mener, at en struktureret og løbende dialog med flygtningenes og migranternes 

oprindelses-, transit- og bestemmelseslande derfor er nødvendig; understreger, at Unionen 

og dens medlemsstater for at opnå større troværdighed og undgå dobbeltmoral bør vise et 

godt eksempel og sikre fremme og beskyttelse af migranters menneskerettigheder i deres 

interne og eksterne politikker og samarbejde med tredjelande under fuld overholdelse af 

folkeretten og menneskerettighederne, princippet om nonrefoulement og asylretten; 

opfordrer Unionen og dens medlemsstater til at udvise solidaritet, ikke kun indbyrdes, 

men også over for de tredjelande, der som oprindelses- og transitlande modtager mange 

flygtninge og migranter, og ved at forbedre levevilkårene i flygtningelejre tæt på de lande, 

som asylansøgerne kommer fra; 

9. udtrykker sin solidaritet med de personer, der bliver tvunget til at forlade deres hjem på 

grund af en lang række faktorer såsom konflikter, forfølgelser, udnyttelse, kønsrelateret 

vold, krænkelser af menneskerettighederne, ekstrem fattigdom og miljøproblemer, såvel 

naturlige som menneskeskabte; 

10. er bekymret over den kraftige stigning i antallet af beretninger og vidnesbyrd om stigende 

vold mod migranter, især sårbare grupper (kvinder, mindreårige, personer med handicap, 

LGBTI-personer); minder om, at en vellykket gennemførelse af en migrationspolitik, der 

bygger på menneskerettighederne, kræver, at der sættes ind over for de negative 

opfattelser af migration og de migrationsidéer, der danner grundlag for uhensigtsmæssige 

og ineffektive sikkerhedspolitikker, som fører til kriminalisering og stigmatisering af 

migranterne og bidrager til det voksende fremmedhad i Den Europæiske Union; 

11. understreger, at fordrevne personer, der befinder sig i en sårbar situation, såsom kvinder, 

børn eller LGBTI-personer, er særlig udsat for forskelsbehandling, udnyttelse og overgreb 

på migrationsruterne, hvorfor de bør omfattes af særlig støtte og beskyttelse; opfordrer 

Den Europæiske Union til at udvikle uddannelsesprogrammer i forbindelse med sit 

samarbejde med tredjelande vedrørende de sårbare flygtninges og migranters særlige 

behov; 

12. henleder opmærksomheden på det vedvarende behov for, at Unionen tager hensyn til 

spørgsmålet om statsløshed i sin politik for eksterne forbindelser, navnlig fordi statsløshed 

er en af hovedårsagerne til tvangsfordrivelse, i overensstemmelse med de tilsagn, som 

Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten har givet som led i EU's strategiske ramme og 

handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati; fordømmer tilfældene af 

begrænsning af og forbud mod udrejse eller tilbagevenden i visse stater og 

konsekvenserne af statsløshed for adgangen til rettigheder; opfordrer de nationale 

regeringer og parlamenter til at ophæve strafferetlige bestemmelser, der betragter 

migration som en overtrædelse; 

13. erkender, at børn udgør en stigende del af antallet af migranter og flygtninge; minder om, 

at migrantbørn er særligt sårbare, især når de er uledsagede, og at de har ret til 

international beskyttelse under henvisning til barnets tarv; understreger, at tilbageholdelse 

af børn udelukkende på grundlag af deres eller deres forældres migrantstatus er en 

krænkelse af deres rettigheder, og at det aldrig kan ske under henvisning til deres tarv; 

opfordrer til en klar og global europæisk strategi med særlige procedurer for at beskytte 

alle børn, både uledsagede og børn, der er ledsaget af deres forældre eller andre 



 

AD\1112168DA.docx 5/10 PE589.456v02-00 

 DA 

omsorgspersoner, uanset deres migrantstatus, i overensstemmelse med FN's konvention 

om barnets rettigheder; 

14. understreger, at kvinder og LGBTI-personer kan være underkastet specifikke former for 

kønsrelateret forfølgelse og forskelsbehandling, som bør være gyldige grunde til at søge 

asyl, herunder, men ikke begrænset til fysiske overgreb, voldtægt og seksuel vold, 

kønslemlæstelse, tvangsægteskab, vold i familien og såkaldte æresforbrydelser; tilføjer, at 

kvinder og LGBTI-personer risikerer efterfølgende seksuel og kønsbaseret vold på 

migrationsruterne, og understreger, at uledsagede kvinder og uledsagede piger, gravide 

kvinder, personer med handicap og ældre er endnu mere sårbare over for denne vold; 

opfordrer Den Europæiske Union til at udvikle en kønssensitiv tilgang i sit samarbejde 

med tredjelande på dette område; opfordrer til, at frihedsberøvelse af kvinder, der er 

gravide eller ofre for voldtægt, seksuel vold og kønsbaseret vold generelt øjeblikkeligt 

bringes til ophør; 

15. minder om, at Unionens eksterne samarbejdsprogrammer med visse tredjelande ikke må 

forværre situationen for personer med behov for international beskyttelse og skade retten 

til at forlade et hvilket som helst land, herunder ens eget, og bemærker, at Unionens 

samarbejde med disse lande er blevet styrket og omdefineret, som det fremgår af 

Kommissionens meddelelse af 7. juni 2016 og af henvisningen til nødvendigheden af at 

tilpasse hver ny aftale til situationen i de enkelte berørte tredjelande; understreger, at 

aftalerne, når situationen i det pågældende tredjeland begrunder det, hurtigst muligt bør 

behandle spørgsmålet om genbosætning eller andre lovlige kanaler for tildeling af 

international beskyttelse inden for Unionen; hæfter sig ved viljen til at integrere de mange 

forskellige dimensioner af den europæiske politik i disse aftaler; anmoder derfor om, at 

Parlamentets relevante udvalg holdes behørigt underrettet om de skridt, der tages med 

henblik på indgåelse af enhver ny aftale, således at Parlamentet kan stemme om de 

planlagte instrumenter, der passer til de specifikke vilkår i hvert af de berørte tredjelande; 

udtrykker bekymring over forhandlingerne om uformelle aftaler med tredjelande om 

samarbejde vedrørende tvangsmæssig tilbagesendelse til eller tilbagetagelse i det 

oprindelige hjemland eller tidligere opholdsland af tredjelandsstatsborgere, der ikke 

opfylder eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse, tilstedeværelse eller 

ophold på en medlemsstats område, uden behørig kontrol og tilsyn fra Europa-

Parlamentets side, som det er tilfældet i forbindelse med forhandlingerne om aftalen 

mellem Unionen og Tyrkiet af 18. marts 2016 og med Unionens og Afghanistans fælles 

vej frem i migrationsspørgsmål af 4. oktober 2016; minder om, at Europa-Parlamentets 

godkendelse i henhold til artikel 218 i TEUF skal indhentes, inden der indgås 

associeringsaftaler og lignende aftaler, og om, at det straks skal underrettes fuldt ud i alle 

faser af proceduren; 

16. understreger, at tredjelande, først og fremmest udviklingslandene, står over for 

udfordringer, som bringer et stigende antal menneskers rettigheder og beskyttelse i fare; 

17. noterer sig New York-erklæringen af 19. september 2016 og glæder sig over, at der blev 

udtrykt vilje til senest i 2018 at undertegne to "global compacts" (globale aftaler) 

vedrørende flygtninge og migranter; opfordrer Unionen til at koordinere medlemsstaternes 

deltagelse i udarbejdelsen af disse aftaler; mener i denne forbindelse, at Unionen bør 

prioritere en intensivering af den globale genbosætningsindsats, der skal sikre, at det 

internationale samfund påtager sig sit ansvar i forbindelse med genbosætningsbehovene 
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på verdensplan; opfordrer derfor til hurtige fremskridt med Unionens ramme for 

genbosætning for at give Unionen størst mulig indflydelse på dette område; 

18. anerkender, at lovlige og sikre veje for migranter og flygtninge er den bedste måde at 

bekæmpe menneskesmugling og menneskehandel på, hvortil kommer retsstaten, respekt 

for demokratiet og indførelse af en effektiv asylordning; minder om, at smugling af 

migranter og menneskehandel er forskellige fænomener, men at der også kan være 

overlapning mellem de to, i hvilket tilfælde der er risiko for, at flygtninge og indvandrere 

af kriminelle grupper bliver til ofre for menneskehandel og misbrug, hvilket navnlig 

gælder for uledsagede mindreårige og kvinder, der rejser alene; bekræfter, at 

foranstaltninger til bekæmpelse af menneskehandel ikke bør have negative konsekvenser 

for de rettigheder, der tilkommer ofre for menneskehandel, migranter, flygtninge og 

personer med behov for international beskyttelse; opfordrer til omgående at indstille 

tilbageholdelsen af børn og ofre for menneskehandel; 

19. noterer sig Kommissionens forslag om etablering af en EU-ramme for genbosætning, men 

opfordrer til at fortsætte arbejdet på EU-plan for indførelse og styrkelse af lovlige ruter 

som et supplement til genbosættelse; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 

gå videre med konkrete foranstaltninger, navnlig i form af genbosættelsesprogrammer, 

humanitære visa eller blå kort, der reelt gør det muligt at åbne legale og sikre veje for 

migranter og flygtninge, for at bringe migrantsmugling og menneskehandel til ophør og 

forhindre, at mennesker dør under forsøget på at komme til Europa; er især overbevist om, 

at der bør udvikles lovlige migrationsruter for arbejdstagere, da de udgør en stor chance 

for Unionens fremtid i forbindelse med de enorme demografiske og økonomiske 

udfordringer, som Unionen står over for; mener desuden, at Unionens visumpolitik bør 

udnyttes som et redskab til at styrke mobilitetsmulighederne og tværkulturelle og 

videnskabelige udvekslinger, men også til at tilbyde tredjelandsstatsborgere flere 

uddannelses- og studiemuligheder; 

20. opfordrer til, at der sikres international beskyttelse af mennesker, der flygter fra konflikter 

og forfølgelse, bl.a. gennem obligatoriske genbosættelsesprogrammer på EU-plan og 

globalt samt gennem udvidelse af politikken for familiesammenføring og humanitære 

visa, der skal udstedes af medlemsstaternes konsulater og ambassader efter harmoniserede 

procedurer; opfordrer til, at personer, der er berettiget til international beskyttelse, kan 

omfattes af beskyttelsesprogrammer både i Unionen og i områder tæt på deres eget 

oprindelsesområde, som sætter dem i stand til at overleve under anstændige forhold og 

tager hensyn til særligt udsatte personers behov, og opfordrer Unionen til at finansiere 

foranstaltninger til at beskytte og tage hånd om sårbare personer bl.a. med henblik på at 

sikre dem beskyttelse under hele rejsen som migranter, hvilket bør omfatte, at der stilles 

særlige områder til rådighed for kvinder og børn; 

21. opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at fremme 

oplysningskampagner i oprindelses- og transitlandene om de risici, der er forbundet med 

børnemigration, og om risikoen for udnyttelse fra kriminelle gruppers side; 

22. understreger, at Unionens udviklingspolitikker og -midler bør skabe betingelser for 

økonomisk vækst, fattigdomsbekæmpelse og jobskabelse i migranternes oprindelseslande; 

er derfor bekymret over den stigende tendens til at gøre al EU-politik betinget af 

samarbejde om grænsekontrol, navnlig gennem tilbagetagelsesaftaler; beklager 
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overførslen af midler fra udviklingsinstrumenter til såkaldte 

migrationsforvaltningsforanstaltninger; anmoder indtrængende Kommissionen og 

medlemsstaterne om at overveje de kumulative virkninger af det store antal 

tilbagesendelser sammen med tilbagesendelser fra andre lande på stabiliteten i det land, 

som migranterne sendes tilbage til, og er bekymret over Kommissionens første 

statusrapport om rammen for partnerskaber med tredjelande, navnlig for Etiopiens 

vedkommende, idet rapporten understreger de utilstrækkelige resultater for 

tilbagesendelser i dette land, som netop har erklæret undtagelsestilstand;  

23. understreger, at Unionen i forbindelse med sine uddannelsesaktiviteter og med 

udvekslingen af bedste praksis med tredjelande bør fokusere på relevant lov og praksis i 

Unionen og på internationalt plan, navnlig hvad angår grundlæggende rettigheder, adgang 

til international beskyttelse, eftersøgning og redning samt bedre identificering af og 

bistand til personer i en sårbar situation; mener, at dette især bør gælde for uddannelse i 

grænseforvaltning, som i overensstemmelse med folkeretten under ingen omstændigheder 

må anvendes som et redskab til at forhindre personer i at forlade deres land; 

24. kræver, at alle aftaler med tredjelande om sikring af migranters rettigheder uanset deres 

status er i overensstemmelse med folkeretten og fremmer vedtagelsen af hensigtsmæssig 

lovgivning, navnlig på asylområdet, hvilket bl.a. indebærer, at krydsning af en grænse på 

irregulær vis ikke i sig selv bør betragtes som grundlag for fængsling;  

25. understreger, at begreberne sikre tredjelande og sikre oprindelseslande ikke bør hindre en 

individuel behandling af asylansøgninger, og at migranter, som har behov for international 

beskyttelse, uanset omstændighederne bør kunne indgive en asylansøgning, der skal 

behandles i overensstemmelse med folkeretten; kræver, at de får adgang til en 

klagemekanisme og gives passende garantier med hensyn til nonrefoulement; opfordrer til 

indsamling af målrettede, detaljerede og regelmæssigt ajourførte oplysninger om 

menneskerettighederne, navnlig for kvinder, børn, personer med handicap og LGBTI-

personer, i asylansøgernes oprindelseslande, herunder i lande, der betragtes som sikre; 

anmoder i overensstemmelse hermed om flere midler til behandling af asylansøgninger, 

navnlig i Grækenland og Italien; 

26. minder om Parlamentets holdning som udtrykt i dets beslutning af 12. april 2016, ifølge 

hvilken Unionens tilbagetagelsesaftaler bør have forrang for bilaterale aftaler mellem 

medlemsstaterne og tredjelande; minder om den nylige udarbejdelse af et nyt europæisk 

dokument om tilbagesendelse og understreger, at der systematisk bør opfordres til 

anerkendelse heraf i alle nye tilbagetagelsesaftaler; 

27. opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt sammen med NGO'er og eksperter, der arbejder 

i asylansøgernes oprindelseslande, om at kortlægge, hvordan enkeltpersoner og sociale 

grupper bedst kan bistås i de mest sårbare situationer; 

28. opfordrer Kommissionen til at samarbejde med NGO'er og eksperter i asylansøgernes 

oprindelseslande om at finde de mest velfungerende konfliktforebyggende mekanismer og 

-redskaber; 

29. opfordrer til størst mulig årvågenhed omkring behandlingen af migranter, der sendes 

tilbage til deres oprindelsesland eller til et tredjeland; mener, at enhver dialog om 

tilbagesendelse og tilbagetagelse, navnlig i forbindelse med tilbagetagelsesaftaler, 
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systematisk bør omfatte spørgsmålet om sikker tilbagevenden og reintegration af 

migranter; understreger, at de bør omfattes af fuld sikkerhed og beskyttelse mod 

nedværdigende og umenneskelig behandling, bl.a. i forvaringscentre, og at Unionen bør 

støtte reintegrationsprogrammer; minder om, at intet menneske må tilbagesendes eller 

tvangstilbagesendes til lande, hvor der er fare for dets liv eller frihed på grund af 

oprindelse, religion, nationalitet, tilhørsforhold til en bestemt social gruppe eller politiske 

holdninger, risiko for tortur, nedværdigende behandling eller mere generelt krænkelse af 

menneskerettighederne, og minder om, at kollektive udvisninger og tilbagedrivelser er 

forbudt i henhold til folkeretten; 

30. opfordrer de ansvarlige på området udenrigs- og udviklingspolitik til at føre tilsyn med, at 

personer, der er sendt tilbage til deres land, behandles korrekt og i respekt for deres 

integritet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde 

ledsageprogrammer med henblik på at sikre, at der gennemføres konkrete 

bistandsprogrammer i oprindelseslandene, der bl.a. skal omfatte erhvervsfaglige 

uddannelsesprogrammer og programmer, der skal sigte mod at opbygge økonomiske 

strukturer, herunder opstartsvirksomheder og små virksomheder samt erhvervsrelaterede 

og akademiske udvekslingsprogrammer med Unionens medlemsstater; 

31. gentager vigtigheden af samarbejde med tredjelande i bekæmpelsen af menneskehandel 

og -smuglere, således at netværkene kan standses så tidligt i kæden som muligt; 

understreger i den forbindelse behovet for at styrke rets- og politisamarbejdet med disse 

lande med henblik på at identificere og opløse netværkene; minder endvidere om behovet 

for at opbygge kapaciteterne i disse lande, således at de kan retsforfølge og straffe de 

ansvarlige på en effektiv måde; opfordrer derfor til at styrke samarbejdet mellem Unionen, 

medlemsstaterne, Europol, Eurojust og de berørte tredjelande; 

32. minder om, at netværkene for menneskehandel og menneskesmugling gør fuld brug af 

internettet i deres kriminelle virksomhed, og at det derfor er afgørende, at Unionen styrker 

sin indsats, især inden for Europol og Internetindberetningsenheden (IRU), og sit 

samarbejde med tredjelande på dette område; 

33. minder om, at menneskehandlere også benytter lovlige migrationsruter til at bringe deres 

ofre til Europa; mener, at der blandt de kriterier, som tredjelande skal opfylde forud for en 

eventuel visumliberaliseringsaftale med Unionen, specifikt bør indgå, at de pågældende 

tredjelande samarbejder om bekæmpelse af menneskehandel; opfordrer Kommissionen til 

at være særligt opmærksom på både dette spørgsmål og spørgsmålet om bekæmpelse af 

smuglere i enhver dialog i forbindelse med forhandlinger om sådanne aftaler; 

34. understreger, at Unionens forbindelser med tredjelande på områderne migration og asyl 

skal overholde kravene om gennemsigtighed, demokratisk kontrol og ansvarlighed; 

kræver en budgetmæssig vurdering af og kontrol med de midler, der inden for rammerne 

af Den Europæiske Unions udenrigspolitik anvendes til migrationsformål, især Rabat- og 

Khartoumprocesserne, aftalen mellem Unionen og Tyrkiet og Nødtrustfonden for Afrika, 

med hensyn til gennemførelse, indvirkning, kontinuitet og sammenhæng i de forskellige 

finansielle instrumenter, der er til rådighed i Den Europæiske Union til fordel for 

tredjelande; mener, at det er afgørende at sikre sig, at de berørte partnerlande er pålidelige 

og stabile; opfordrer Kommissionen til at kræve større gennemsigtighed i forvaltningen af 

disse midler og kræver, at de aftaler, som Unionen indgår med tredjelande, samt de 
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aftaler, der indgås mellem EU-agenturer og kompetente myndigheder i disse lande, 

underlægges demokratisk kontrol; beklager især, at der mangler parlamentarisk kontrol 

med Det Europæiske Agentur for Grænsebevogtnings eksterne aktiviteter, og kræver, at 

det systematisk rapporterer til Europa-Parlamentet om gennemførelsen af sine 

arbejdsaftaler og om sine fælles operationer med tredjelande og civilsamfundet;  

35. fremhæver den eksemplariske solidaritet og indsats, der til afhjælpning af flygtningekrisen 

udvises af Libanon og Jordan, som tilsammen huser hele ca.1,7 millioner syriske 

flygtninge, og opfordrer Den Europæiske Union til at forny sit engagement og sin 

finansielle støtte til De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i 

Mellemøsten (UNWRA), der opererer i begge lande; 

36. fremhæver, at det er vigtigt at høre civilsamfundet i forbindelse med alle Unionens 

eksterne politikker og at være særlig opmærksom på at sikre fuld deltagelse, 

gennemsigtighed og tilstrækkelig spredning af information om alle politikker og processer 

for så vidt angår migration; 

37. minder om, at miljøforringelser, uanset om de er forårsaget af klimaændringer, 

naturkatastrofer, industri eller en ringe miljøtilstand, i stigende grad er årsag til 

befolkningsbevægelser; mener, at Unionens optræden udadtil bør bidrage til at reducere 

befolkningernes sårbarhed over for miljømæssige risici og yde bistand til personer, der 

flygter på grund af miljøforandringer, samt til at samarbejde med tredjelande på globalt 

plan for at imødegå udfordringerne i forbindelse med miljømæssig migration; opfordrer 

derfor Unionen til at stille tilstrækkelige midler til rådighed for de lande, som påvirkes af 

klimaændringerne, for at hjælpe dem med at tilpasse sig konsekvenserne og begrænse 

følgerne; understreger kraftigt, at denne finansiering ikke må ske på bekostning af det 

traditionelle udviklingssamarbejde, som sigter mod at reducere fattigdommen; opfordrer 

Unionen og medlemsstaterne til at tage deres ansvar i forbindelse med 

klimaændringsproblematikken alvorligt og til at gennemføre Parisaftalen; opfordrer 

Unionen til at engagere sig i debatten om begreberne "klimaflygtninge" og 

"miljøflygtninge", således at personer, som flygter af miljømæssige årsager, eventuelt kan 

blive tildelt en juridisk status og international beskyttelse;  

38. opfordrer Unionen til at yde støtte til uddannelse af de myndigheder, der er ansvarlige for 

grænsekontrol i de tilgrænsende tredjelande, især de lande, hvor de største 

migrantstrømme passerer på deres vej til Europa; 

39. opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til at følge en ansvarlig udenrigspolitik, 

som tackler de grundlæggende årsager til migration; 

40. opfordrer Unionen til at bidrage til at forbedre forholdene i flygtningelejrene i Jordan og 

Libanon, som på nuværende tidspunkt huser mere end 1 800 000 flygtninge; 
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