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JAVASLATOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot és a 

Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy állásfoglalásra irányuló 

indítványukba foglalják bele az alábbi módosításokat: 

1. mivel a humanitárius válság több mint 65,3 millió „gyökerét vesztett” embert1, köztük 

21,3 millió menekültet és 40,8 millió (2014-hez képest háromszor több) lakóhelyük 

elhagyására kényszerült személyt érint; mivel ezek az emberek a konfliktusok és az 

üldöztetés elől menekülnek; mivel a migrációs mozgások 80%-át a közös határral 

rendelkező, a jövedelmi szintet illetően majdnem egyforma országok közötti mozgás teszi 

ki, és mivel ezek az országok nagyon ritkán rendelkeznek a migránsok jogainak védelmét 

szolgáló, vagy menekültügyi eszközökkel; 

2. mivel a személyek mozgása gyakran a nemzetközi védelemre szorulók és a migránsok 

mozgásából ál össze, ami általában véve bonyolítja a helyzetet; mivel rendkívül fontos a 

nemzetközi védelemre szoruló menekültek és menedékkérők jogállásának és jogainak 

védelme, ugyanakkor a migránsok jogait is védeni kell, és nem szabad őket 

megbélyegezni; mivel minden személynek joga van minden országot, ideértve saját 

hazáját is, elhagyni; 

3. mivel egyre több kiskorú szeli át a Földközi-tengert, és mivel a mentőakciók növekvő 

száma ellenére a Földközi-tengeren bekövetkezett halálesetek száma továbbra is nő 

(november elején 4233, szemben a 2015-ös teljes évi 3770-nel); 

4. mivel ha az emberi jogokon alapuló migrációs keretet alakítunk ki, amely lehetővé teszi a 

migránsok és menekültek legális migrációs csatornáinak kiépítését és bővítését, beleértve 

az áttelepítés lehetőségeit is, ez lehetővé tenné az EU számára, hogy kihasználja a 

mobilitás gazdasági és társadalmi előnyeit és ténylegesen holisztikus migrációs politikát 

alakítson ki, valamint hogy biztosítsa az EU hitelességét az emberi jogokkal és 

migrációval kapcsolatos vitákban; 

5. mivel az éghajlatváltozás miatt 2050-ig egymilliárd ember kényszerülhet lakóhelyének 

elhagyására, hiszen a világ népességének több mint 40%-a él súlyos vízproblémák által 

érintett területen; mivel amint tudvalevő, az éghajlatváltozás a migráció egyik fő oka; 

mivel éves szinten a természeti katasztrófákból fakadó gazdasági veszteségek a jelenlegi 

évi 300 milliárd dolláros veszteséghez képest drámaian emelkedni fognak; 

6. mivel a Számvevőszék komoly aggályokat fogalmazott meg az Unió külső migrációs 

kiadásai tekintetében, ideértve a migránsok emberi jogait védő projekteket is; mivel a 

Számvevőszék megállapította továbbá, hogy a biztonsági és határvédelmi kiadások 

képezték az uniós migrációs kiadások lényegi elemét; 

7. mivel az ENSZ menekültügyi főbiztosa a hontalan személyek számát legalább 10 millióra 

becsüli; 

                                                 
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. hangsúlyozza, hogy a migráció globális jelenség, amelyre globális választ kell adnunk; 

úgy véli, hogy ezért strukturált és folyamatos párbeszédet kell folytatni a menekültek és 

migránsok származási, tranzit- és célországaival; hangsúlyozza, hogy az EU-nak és 

tagállamainak hihetőségük növelése és a kettős mérce elkerülése érdekében példát kell 

mutatniuk, biztosítva a migránsok emberi jogainak előmozdítását és védelmét mind belső, 

mind külső politikáikban, valamint együtt kell működniük a harmadik országokkal a 

nemzetközi jog és az emberi jogok, a visszaküldés tilalmának elve és a menedékhez való 

jog teljes mértékű tiszteletben tartása mellett; felhívja az Európai Uniót és annak 

tagállamait, hogy tanúsítsanak szolidaritást nem csupán egymás között, hanem azon 

származási és tranzit harmadik országok irányában is, amelyek menekülteket és 

migránsokat fogadnak be, valamint hogy javítsák az életkörülményeket azokban a 

menekülttáborokban, amelyek a menedékkérők származási országai közelében 

találhatóak; 

9. kifejezi szolidaritását azok irányában, akik több tényező, így konfliktusok, üldöztetések, 

kizsákmányolás, nemi alapú erőszak, az emberi jogok megsértése és a nyomor miatt, 

illetve természet vagy ember okozta környezeti okból lakóhelyük elhagyására 

kényszerülnek; 

10. aggasztja azon jelentések és tanúvallomások számának rohamos emelkedése, amelyek a 

migránsok, és különösen a veszélyeztetett csoportok (a nők, a kísérő nélküli kiskorúak, a 

fogyatékossággal élő személyek, az LMBTI-személyek) elleni erőszakról számolnak be; 

emlékeztet rá, hogy az emberi jogokon alapuló migrációs politika sikeres végrehajtása 

megköveteli, hogy vitassuk a migráció negatív megítélését, és a migráció olyan 

szemléletét, amely kontraproduktív és működésképtelen biztonsági politikák alapjául 

szolgál, amelyeknek az az eredménye, hogy a migránsokat bűnözőnek tekintik és 

megbélyegzik, és amely hozzájárul az idegengyűlölet terjedéséhez az Európai Unióban; 

11. hangsúlyozza, hogy az olyan, lakóhelyüket elhagyni kényszerült, kiszolgáltatott 

helyzetben lévő személyek, mint a nők, a gyermekek vagy az LMBTI-személyek 

fokozottan ki vannak téve a hátrányos megkülönböztetés, a kizsákmányolás és a 

visszaélés kockázatának a migrációs útvonalak mentén, ami azt jelenti, hogy egyedi 

támogatást és védelmet kell nyújtani számukra; kéri az Európai Uniót, hogy a harmadik 

országokkal folytatott együttműködésben dolgozzon ki képzési programokat a 

kiszolgáltatott helyzetben lévő menekültek és migránsok sajátos igényeire vonatkozóan; 

12. felhívja a figyelmet arra, hogy az emberi jogokkal és demokráciával kapcsolatos uniós 

stratégiai keretben és cselekvési tervben a Bizottság és az EKSZ által tett 

kötelezettségvállalásokkal összhangban az EU-nak a külkapcsolatok terén folytatott 

politikája keretében foglalkoznia kell a hontalanság problémájával, különös tekintettel 

arra, hogy a hontalanság az egyik legfőbb oka a kényszerű lakóhely-elhagyásnak; elítéli az 

egyes országok által az ország területéről távozásra és visszatérésre vonatkozóan  

bevezetett korlátozásokat és tilalmakat, valamint felhívja a figyelmet a hontalanság 

következményeire a jogokhoz való hozzáférés területén; felhívja a nemzeti kormányokat 

és parlamenteket, hogy töröljék el a migrációt szabálysértésként kezelő, büntető jellegű 

jogi kereteket; 

13. tudatában van, hogy a gyermekek a migránsok és a menekültek egyre nagyobb részét 

teszik ki; emlékeztet arra, hogy a migráns gyermekek különösen kiszolgáltatottak, 
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különösen ha kísérő nélkül utaznak, valamint hogy jogosultak a gyermekek legfőbb 

érdekeit szem előtt tartó nemzetközi védelemre; hangsúlyozza, hogy a gyermekek 

őrizetben tartása pusztán migrációs jogállásuk vagy szüleik migrációs jogállása alapján 

sérti jogaikat, és semmilyen körülmények között nem szolgálhatja érdekeiket; olyan, 

világos és globális európai stratégia kialakítását kéri, melyek keretében egyedi eljárások 

biztosítják valamennyi gyermek védelmét, legyen szó kíséret nélküli, szüleikkel vagy 

egyéb személyek felügyeletében érkező gyermekekről, és függetlenül migrációs 

státuszuktól, összhangban a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel; 

14. kiemeli, hogy a nők és az LMBTI-személyek a nemi alapú üldöztetés és hátrányos 

megkülönböztetés speciális formáinak áldozataivá válhatnak – ideértve, de nem kizárólag 

a fizikai erőszakot, az erőszakos közösülést és a szexuális erőszakot, a női nemi szervek 

megcsonkítását, a kényszerházasságot, a családon belüli erőszakot és az úgynevezett 

„becsületbeli bűncselekményeket” – , amelyeket a menedékkérés érvényes indokának 

kellene tekintetni; hozzáteszi, hogy a nők és az LMBTI-személyek a migrációs útvonalak 

mentén ki vannak téve a nemi alapú, így a szexuális erőszak kockázatának, és rámutat, 

hogy a kísérő nélküli nők és lányok, a várandós nők, a fogyatékossággal élő személyek és 

az idősek még inkább kiszolgáltatottak az ilyen erőszaknak; felszólítja az Európai Uniót, 

hogy a harmadik országokkal e problémák kapcsán folytatott együttműködés során 

dolgozzák ki a nemi kérdések dimenzióját; kéri, hogy haladéktalanul vessenek véget a 

várandós nők, illetve az erőszakos közösülés, a szexuális erőszak és általában a nemi 

alapú erőszak áldozatai fogva tartásának; 

15. emlékeztet arra, hogy az egyes harmadik országokkal folytatott uniós külső 

együttműködési programok soha nem súlyosbíthatják a nemzetközi védelemre szoruló 

személyek helyzetét, és nem érinthetik azt a jogot, hogy bárki elhagyhasson bármely 

országot, beleértve a sajátját is, továbbá tudomásul veszi az Európai Unió ezen 

országokkal való együttműködésének a 2016. június 7-i bizottsági közlemény által 

bejelentett megerősítését és újradefiniálását, valamint annak megemlítését, hogy minden 

új megállapodást az érintett harmadik országok helyzetéhez kell igazítani; hangsúlyozza, 

hogy amennyiben az érintett harmadik országban uralkodó helyzet indokolja, a 

megállapodásoknak minél előbb foglalkozniuk kell az áttelepítés, kérdésével, vagy más, 

az EU-n belül nemzetközi védelmet biztosító jogi lehetőségekkel; tudomásul veszi azt a 

törekvést, hogy ezekbe a megállapodásokba az európai politika számos dimenzióját 

beépítsék; ezért kéri, hogy a Parlament illetékes bizottságait megfelelően tájékoztassák 

azokról a lépésekről, amelyeket új megállapodások megkötése érdekében tesznek, hogy a 

Parlament véleményt nyilváníthasson azokról az eszközökről, amelyeket az érintett 

harmadik országok egyedi körülményeihez igazítottak és amelyek e körülményekre 

alkalmazhatók; aggodalmának ad hangot a harmadik országokkal kötendő informális 

megállapodásokra irányuló tárgyalások miatt, amelyek az olyan harmadik országbeli 

állampolgárok kitoloncolása és származási országukba való visszafogadása terén folytatott 

együttműködést érintik, akik nem, vagy már nem teljesítik a belépés vagy valamelyik 

tagállam területén való tartózkodás feltételeit, továbbá amiatt, hogy ezek a tárgyalások az 

Európai Parlament megfelelő ellenőrzése és felügyelete nélkül folynak, ahogy a 2016. 

március 18-i EU–Törökország megállapodásról folyó tárgyalások, valamint „Az EU és 

Afganisztán közös előremutató útja a migrációs kérdésekben” című, 2016. október 4-i 

dokumentum esetében is; emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 218. cikke értelmében a 

társulási és hasonló megállapodások megkötéséhez az Európai Parlament egyetértése 
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szükséges, és az Európai Parlamentet az eljárás minden szakaszában haladéktalanul és 

teljes körűen tájékoztatni kell; 

16. hangsúlyozza, hogy a harmadik országoknak, és különösen a fejlődő országoknak olyan 

kihívásokkal kell szembenézniük, amelyek egyre nagyobb számú ember jogait és 

védelmét veszélyeztetik; 

17. tudomásul veszi a 2016. szeptember 19-i New York-i nyilatkozatot, és üdvözli azt a 

szándékot, hogy 2018-ig két globális megállapodást írjanak alá a menekültekről és 

migránsokról; kéri az EU-t, hogy hangolja össze a megállapodások megírására irányuló 

tagállami erőfeszítéseket; ebben az összefüggésben úgy véli, hogy az Uniónak kiemelt 

kérdésként kell foglalkoznia a globális áttelepítési erőfeszítésekkel, ezzel biztosítva, hogy 

a nemzetközi közösség eleget tegyen az áttelepítési szükségletek vonatkozásában 

globálisan fennálló kötelezettségének; ezért kéri, hogy minél hamarabb készítsék el az 

uniós áttelepítési keretrendszert annak érdekében, hogy maximalizálni lehessen az EU 

befolyását e területen; 

18. elismeri, hogy az embercsempészettel és az emberkereskedelemmel szembeni fellépés 

legjobb módja a törvényes és biztonságos utak létrehozása a migránsok és a menekültek 

számára, továbbá a jogállamiság, a demokrácia tiszteletben tartása és egy hatékony 

menekültügyi rendszer bevezetése; emlékeztet arra, hogy a migránsok csempészése és az 

emberkereskedelem két különböző jelenség, ám a kettő között átfedés is lehet, ami azt a 

veszélyt hordozza magában, hogy a bűnözői csoportok az emberkereskedelem 

áldozataiként kizsákmányolják a menekülteket és a migránsokat, és különösen a kísérő 

nélküli kiskorúakat és az egyedül utazó nőket; újra megerősíti, hogy az 

emberkereskedelem ellen hozott intézkedések nem érinthetik hátrányosan az 

emberkereskedelem áldozatainak, a migránsoknak, a menekülteknek és a nemzetközi 

védelemre szoruló személyeknek a jogait; felszólít rá, hogy haladéktalanul szüntessék 

meg az emberkereskedelem áldozatainak és a gyermekeknek az őrizetét; 

19. tudomásul veszi a Bizottság azon javaslatát, hogy hozzák létre az áttelepítés uniós keretét, 

ugyanakkor kéri, hogy tegyenek további uniós szintű erőfeszítéseket a legális útvonalak 

létrehozására és megerősítésére, amely kiegészítené az áttelepítést; kéri a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy tegyenek előrelépéseket a konkrét intézkedések terén, különösen 

áttelepítési programok, humanitárius vízumok vagy kék kártyák révén, ami lehetővé teszi 

a törvényes és biztonságos utak tényleges megnyitását a migránsok és a menekültek előtt, 

hogy ezáltal véget vessenek a migránsok csempészetének és az emberkereskedelemnek, 

valamint hogy megelőzzék az Európa felé való utazás közben előforduló haláleseteket; 

meggyőződése, hogy törvényes migrációs lehetőségeket kell kialakítani a munkavállalók 

számára, mivel ők jelentős esélyt jelentenek az Unió jövője szempontjából, figyelembe 

véve az EU előtt álló hatalmas demográfiai és gazdasági kihívásokat; úgy véli továbbá, 

hogy az uniós vízumpolitikát eszközeként kell használni a mobilitás, a kultúrák közötti 

csere és a tudományos csereprogramok lehetőségének megerősítése érdekében, valamint 

arra, hogy a harmadik országbeli állampolgárok számára több képzési és tanulási 

lehetőséget kínáljunk; 

20. kéri, hogy biztosítsanak nemzetközi védelmet a konfliktusok és üldözések elől menekülő 

embereknek, ideértve az európai és világszintű kötelező áttelepítési programokat, a 

családegyesítési politika kiterjesztését, valamint humanitárius vízumok – harmonizált 
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eljárások szerinti – kiadását a tagállamok nagykövetségei és konzulátusai által; kéri, hogy 

a nemzetközi védelemre jogosult személyek számára mind az Európai Unióban, mind 

származási régiójuk közelében legyenek olyan védelmi programok, amelyek keretében 

méltó körülmények között biztosítható a túlélésük, figyelemmel a különösen sérülékeny 

személyek szükségleteire is, és kéri, hogy a sérülékeny személyek számára az Európai 

Unió finanszírozzon védelmi és átvállalási mechanizmusokat annak érdekében, hogy 

migrációs vándorlásuk során végig védelemben részesüljenek, azaz a nők és gyermekek 

számára elkülönített helyiségek álljanak rendelkezésre; 

21. kéri a Bizottságot, hogy a tagállamokkal egyeztetve szervezzen kampányokat a származási 

és a tranzitországokban annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a kiskorúak 

migrációjával és a szervezett bűnözői csoportok általi kizsákmányolásukkal kapcsolatos 

kockázatokra; 

22. hangsúlyozza, hogy az uniós szakpolitikáknak, valamint a fejlesztési és humanitárius 

segítségnyújtási alapoknak a gazdasági növekedés, a szegénység enyhítése és a 

munkahelyteremtés megfelelő feltételeinek kialakítása szolgálatában kell állniuk a 

migránsok származási országaiban; ezért aggasztónak tartja azt az erősödő tendenciát, 

hogy az Európai Unió valamennyi politikáját alárendeljék – visszafogadási 

megállapodások révén  – a határellenőrzést illető együttműködésnek; sajnálja, hogy a 

fejlesztési eszközökhöz rendelt pénzeszközöket átirányították a migráció – úgymond – 

kezelésére szolgáló intézkedések javára; határozottan kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy vegyék tekintetbe a – más országokból történő visszairányításokhoz adódó – 

nagyszámú visszairányítás halmozott hatásait arra az országra nézve, amelybe a 

migránsokat visszaküldik, és aggasztónak tartja a Bizottság első előrehaladási jelentését a 

„harmadik országokkal kialakított partnerségi keretről” – különösen Etiópia 

vonatkozásában –, amely felhívja a figyelmet a visszaküldések terén elért eredmények 

nem kielégítő voltára egy olyan ország esetében, amely nemrégiben szükségállapotot 

hirdetett;  

23. hangsúlyozza, hogy a képzési tevékenységek és a bevett gyakorlatok harmadik 

országokkal folytatandó cseréje kertében az EU-nak a vonatkozó uniós és nemzetközi 

jogra és gyakorlatokra kell összpontosítania, ideértve az alapvető jogokat, a nemzetközi 

védelemhez, a felkutatáshoz és mentéshez fűződő jogot, valamint a kiszolgáltatott 

helyzetben lévő személyek jobb azonosítását és a számukra nyújtott támogatást; úgy véli, 

hogy ez különösen vonatkozik a határigazgatáshoz kapcsolódó képzésre, mivel az 

semmiképpen sem használható fel eszközként, hogy a nemzetközi jogban előírtakkal 

ellentétben bárki számára megtiltsák országa elhagyását; 

24. kéri, hogy a harmadik országokkal kötött valamennyi megállapodás garantálja, hogy a 

migránsok jogai – függetlenül státuszuktól – összhangban legyenek a nemzetközi joggal, 

és felhív megfelelő – köztük a menedékjoggal kapcsolatos – jogszabályok elfogadására, 

elsősorban is arra vonatkozóan, hogy egy országhatár szabálytalan átlépése önmagában ne 

lehessen ok a bebörtönzésre;  

25. hangsúlyozza, hogy a biztonságos ország és a biztonságos származási ország koncepciója 

nem akadályozhatja meg a menedékjog iránti kérelmek egyénenkénti vizsgálatát, és hogy 

a nemzetközi védelemre szoruló migránsok számára személyes körülményeitől 

függetlenül lehetővé kell tenni, hogy menedékjog iránti kérelmet nyújtsanak be, amelyet 
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azután a nemzetközi joggal összhangban kell elbírálni; kéri, hogy a migránsok 

hozzáférjenek a panasztételi mechanizmusokhoz, és hogy megfelelő garanciákat kapjanak 

a visszaküldés tilalmának tiszteletben tartását illetően; felszólít arra, hogy gyűjtsenek 

célirányos, részletes és rendszeresen frissített információkat a menedékkérők származási 

országaiban – ideértve a biztonságosnak tekintett országokat is – élő emberek jogairól, 

különös tekintettel a nőkre, a gyermekekre, a fogyatékossággal élő személyekre és az 

LMBTI-személyekre; kéri ezért a források növelését a menedékjog iránti kérelmek 

feldolgozásához, különösen Görögország és Olaszország esetében; 

26. fenntartja a Parlament 2016. április 12-i állásfoglalásában kifejezésre juttatott álláspontját, 

mely szerint előnyben részesíti a visszafogadási megállapodásokat a tagállamok által 

harmadik országokkal megkötött kétoldalú megállapodásokkal szemben; emlékeztet a 

visszatérésről szóló, a közelmúltban született új uniós dokumentumra, és hangsúlyozza, 

hogy annak betartását következetesen támogatni kell minden új visszafogadási 

megállapodás megkötésekor; 

27. felhívja a Bizottságot, hogy szorosan működjön együtt a menedékkérők származási 

országaiban működő nem kormányzati szervezetekkel és szakértőkkel annak érdekében, 

hogy azonosítsák a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő egyének és társadalmi csoportok 

támogatásának lehető legjobb módjait; 

28. felhívja a Bizottságot, hogy vonja be a menedékkérők származási országaiban működő 

nem kormányzati szervezeteket és szakértőket annak érdekben, hogy azonosítani lehessen 

a legeredményesebb konfliktusmegelőzési mechanizmusokat és eszközöket; 

29. nagyobb odafigyelésre szólít fel a származási országukba vagy harmadik országba 

visszaküldött migránsokkal való bánásmód kapcsán; úgy véli, hogy a visszatérésre és a 

visszafogadásra vonatkozó bármilyen párbeszéd során, és különösen a visszafogadási 

megállapodásokban szisztematikusan foglalkozni kell a migránsok biztonságos 

visszatérésének és visszailleszkedésének problémájával; hangsúlyozza, hogy teljes 

biztonságot és védelmet kell élvezniük a megalázó és embertelen bánásmóddal szemben, 

ideértve a fogva tartási központokat is, és az Uniónak beilleszkedési programokat kell 

támogatnia; emlékeztet rá, hogy senki nem küldhető vagy toloncolható vissza erőszakkal 

olyan országokba, ahol életét vagy szabadságát veszély fenyegetné származása, vallása, 

nemzetisége, valamely társadalmi csoporthoz tartozása vagy politikai véleménye miatt, 

ahol kínzás, megalázó bánásmód vagy általánosabban emberi jogainak megsértése 

fenyegetné, emlékeztet rá, hogy a nemzetközi jog tiltja a kollektív kiutasításokat és 

kitoloncolásokat; 

30. támogatja, hogy a fejlesztési politikáért és a külpolitikáért felelős személyek biztosítsák, 

hogy a visszatérő személyekkel megfelelően bánjanak, és hogy integritásukon ne essen 

csorba; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki támogatási 

programokat annak biztosítása érdekében, hogy a gyakorlati segítséget nyújtó 

programokat, azaz szakképzési, illetve a gazdasági struktúrák – köztük induló cégek és 

kisvállalkozások – kiépítését ötvöző programokat, valamint az uniós tagállamokkal 

folytatott szakmai és egyetemi csereprogramokat végrehajtsák a származási országokban; 

31. ismételten hangsúlyozza annak fontosságát, hogy együttműködjünk a harmadik 

országokkal az emberkereskedelem és az embercsempészet elleni küzdelem terén annak 

érdekében, hogy az ilyen bűnszervezeteket a lehető legkorábbi szakaszban meg lehessen 
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fékezni; hangsúlyozza e tekintetben, hogy erősíteni kell az igazságügyi és rendőrségi 

együttműködést ezekkel az országokkal annak érdekében, hogy az ilyen szervezeteket 

azonosítani lehessen és fel lehessen számolni; emlékeztet továbbá arra, hogy ezekben az 

országokban ki kell építeni a kapacitásokat annak érdekében, hogy hatékonyan fel tudják 

deríteni és szankcionálni tudják az elkövetőket; ezért kéri, hogy fokozzák az Európai 

Unió, a tagállamok, az Europol, az Eurojust és az érintett harmadik országok közötti 

együttműködést; 

32. kijelenti, hogy az emberkereskedelmi és csempészhálózatok bűnözői tevékenységük során 

nagyban támaszkodnak az internetre, ezért létfontosságú, hogy az Európai Unió – 

különösen az Europol és a szélsőséges internetes tartalmakkal foglalkozó uniós egység 

(IRU) révén – mihamarabb fellépjen ez ellen, és szorosabbra fűzze a harmadik 

országokkal folytatott együttműködést; 

33. emlékeztet arra, hogy az emberkereskedők a legális migrációs útvonalakat használhatják 

annak érdekében, hogy áldozataikat Európába hozzák; úgy véli, hogy azoknak a 

kritériumoknak, amelyeknek a harmadik országoknak az Európai Unióval a 

vízumliberalizációról kötött megállapodások aláírása előtt meg kell felelniük, nevesítve 

tartalmazniuk kellene azt a kitételt, hogy a harmadik országoknak együtt kell működniük 

az emberkereskedelem elleni küzdelem terén; felhívja a Bizottságot, hogy az e 

megállapodások tárgyában folytatott valamennyi tárgyalás során fordítson kiemelt 

figyelmet mind erre, mind az embercsempészet elleni küzdelem kérdésére; 

34. hangsúlyozza, hogy az EU és a harmadik országok között fennálló kapcsolatoknak 

teljesíteniük kell az átláthatóság, a demokratikus felügyelet és az elszámoltathatóság 

követelményét; kéri az Európai Unió külső politikáinak keretében migrációs területen 

felhasznált alapok értékelését és költségvetési ellenőrzését, különös tekintettel a rabati és a 

kartúmi folyamatra, az EU és Törökország közötti megállapodásra, valamint az „Uniós 

Szükséghelyzeti Alap Afrikáért” programra, az Európai Unióban a harmadik országok 

támogatására rendelkezésre álló különféle pénzügyi eszközök megvalósítását, kifejtett 

hatását, folytonosságát és koherenciáját illetően; véleménye szerint alapvetően fontos 

megbizonyosodni az érintett harmadik országok megbízhatóságáról és stabilitásáról; 

felkéri az Európai Bizottságot, hogy követeljen nagyobb átláthatóságot ezen alapok 

kezelését illetően, és kéri, hogy a harmadik országokkal kötött uniós megállapodások, 

valamint az uniós ügynökségek és az érintett országok illetékes hatóságai között kötött 

megállapodások tekintetében érvényesüljön a demokratikus kontroll; különösen sajnálja a 

parlamenti ellenőrzés hiányát az európai határőrizeti ügynökség külső tevékenységei 

tekintetében, és erre vonatkozólag kéri, hogy az ügynökség nyújtson be rendszeresen 

jelentést az Európai Parlamentnek harmadik országokkal kötött munkamegállapodásai és a 

velük közösen végzett, a civil társadalmat érintő műveletek végrehajtásáról;  

35. rámutat a Libanon és Jordánia által a menekültügyi válság kezelését illetően tanúsított 

példaszerű szolidaritásra és erőfeszítésre, hiszen ezek az országok mintegy 1,7 millió szír 

menekültet fogadtak be, és felhívja az Európai Uniót, hogy újítsa meg a mindkét 

országban működő UNRWA iránti kötelezettségvállalását és a pénzügyi támogatást; 

36. hangsúlyozza az Unió valamennyi külpolitikája keretében a civil társadalommal való 

konzultáció fontosságát, külön figyelmet szentelve a migrációval kapcsolatos minden 
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politikában és folyamatban a teljes részvételnek, az átláthatóságnak és az információ 

megfelelő terjesztésének; 

37. emlékeztet rá, hogy a környezeti károk – függetlenül attól, hogy éghajlati változások, 

természeti katasztrófák, ipar általi károkozás vagy a környezet leromlása miatt 

következnek be – egyre nagyobb mértékben válnak a lakosság elvándorlásának okává; 

úgy véli, hogy az EU külső fellépéseinek hozzá kellene járulniuk a különböző 

népességcsoportok környezeti kockázatok általi sebezhetőségének mérsékléséhez azáltal, 

hogy segítséget nyújtanak a környezeti változások miatt lakóhelyüket elhagyni 

kényszerült embereknek, valamint hogy globális szinten együttműködnek a harmadik 

országokkal a környezeti migrációval szembeni fellépés érdekében; felszólítja különösen 

az EU-t, hogy bocsásson elegendő forrást az éghajlatváltozás által sújtott országok 

rendelkezésére annak érdekében, hogy képesek legyenek alkalmazkodni az 

éghajlatváltozás következményeihez és hogy enyhíteni tudják annak hatásait; rámutat, 

hogy ez nem történhet a hagyományos fejlesztési együttműködés forrásaiból, mert annak 

az a célja, hogy csökkentse a szegénységet; kéri, hogy az Unió és a tagállamok vállaljanak 

felelősséget az éghajlatváltozás problémája kapcsán és hajtsák végre a Párizsi 

Megállapodást; kéri, hogy az Unió vegyen részt a „klímamenekültek” vagy „környezeti 

okból menekülők” fogalmáról folytatott vitában, és esetlegesen biztosítson jogi státuszt és 

nemzetközi védelmet a környezeti okok miatt menekülők számára; 

38. kéri az Európai Uniót, hogy nyújtson támogatást a szomszédos harmadik országok 

határellenőrzésért felelős hatóságai és különösen azok számára, amelyeken keresztül a 

főbb migrációs áramlások Európába érkeznek; 

39. felszólítja az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy folytasson felelős, a migrációt kiváltó 

mélyebb okokra összpontosító külpolitikát; 

40. felhívja az Európai Uniót, hogy segítsen javítani a Jordániában és Libanonban található 

menekülttáborokban uralkodó helyzetet, ahol jelenleg több mint 1 800 000 menekült él; 
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