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IEROSINĀJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 

un Attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. tā kā humanitārā krīze ietekmē vairāk nekā 65,3 miljonus cilvēku1, kas devušies prom no 

savām valstīm, tostarp 21,3 miljonus bēgļu un 40,8 miljonus iekšzemē pārvietotu personu 

(trīsreiz vairāk pārvietoto personu nekā 2014. gadā); tā kā šie cilvēki bēg no konfliktiem 

un vajāšanas; tā kā 80 % migrācijas plūsmu notiek starp valstīm, kurām ir kopīga robeža 

un niecīgas ienākumu atšķirības, un tā kā šajās valstīs ļoti reti ir migrantu tiesību 

aizsardzībai paredzēti instrumenti vai jebkādi instrumenti patvēruma jomā; 

2. tā kā cilvēku plūsmu bieži veido gan personas, kurām nepieciešama starptautiskā 

aizsardzība, gan migranti, un tā kā tas sarežģī situāciju vēl vairāk; tā kā ir ārkārtīgi svarīgi 

aizsargāt bēgļu un patvēruma meklētāju, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība, 

statusu, bet tā kā ir arī jāaizsargā migrantu tiesības un migrantus nedrīkst stigmatizēt; tā kā 

katram cilvēkam ir tiesības atstāt jebkuru valsti, tostarp arī savu valsti; 

3. tā kā Vidusjūru šķērso arvien vairāk nepavadītu nepilngadīgu personu un tā kā, 

neraugoties uz izglābto cilvēku skaita pieaugumu, Vidusjūrā bojā gājušo skaits turpina 

palielināties (4233 līdz 2016. gada novembra sākumam, kamēr visā 2015. gadā šis skaits 

bija 3770); 

4. tā kā tāda uz cilvēktiesībām balstīta migrācijas regulējuma izstrāde, kas paredz izveidot un 

paplašināt likumīgas migrācijas ceļus migrantiem un bēgļiem un nodrošina pārmitināšanas 

iespējas, ļaus ES izmantot mobilitātes ekonomiskos un sociālos ieguvumus, faktiski 

īstenot holistisku politiku un saglabāt tās ticamību debatēs par migrāciju un 

cilvēktiesībām; 

5. tā kā miljards cilvēku līdz 2050. gadam varētu tikt pārvietoti klimata pārmaiņu dēļ, turklāt 

vairāk nekā 40 % pasaules iedzīvotāju dzīvos teritorijās, kurās pastāv būtisks ūdens 

trūkums; tā kā klimata pārmaiņas jau pašlaik ir būtisks migrācijas iemesls; tā kā dabas 

katastrofu izraisītie ekonomiskie zaudējumi, visticamāk, ievērojami palielināsies, bet 

pašlaik tie ik gadu sasniedz USD 300 miljardus; 

6. tā kā Revīzijas palāta ir paudusi nopietnas šaubas par ES ārējās migrācijas izdevumu 

iedarbīgumu, tostarp projektos saistībā ar migrantu cilvēktiesību ievērošanu; tā kā 

Revīzijas palāta arī konstatēja, ka galvenie Eiropas migrācijas izdevumu elementi ir 

drošība un robežapsardze; 

7. tā kā ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos birojs uzskata, ka bezvalstnieku skaits ir 

vismaz 10 miljoni; 

8. uzsver, ka migrācija ir globāla parādība, kas jārisina globālā līmenī; uzskata, ka tādēļ ir 

vajadzīgs strukturēts un pastāvīgs bēgļu un migrantu izcelsmes valstu, tranzītvalstu un 

galamērķa valstu dialogs; uzsver — lai vairotu uzticēšanos un nepieļautu dubultstandartus, 

Savienībai un tās dalībvalstīm jārāda piemērs migrantu un cilvēktiesību veicināšanā un 

aizsardzībā savā iekšpolitikā un ārpolitikā un jāsadarbojas ar trešām valstīm, pilnībā 

                                                 
1 http://www.unhcr.org/news/latest/2016/6/5763b65a4/global-forced-displacement-hits-record-high.html 

http://www.unhcr.org/news/latest/2016/6/5763b65a4/global-forced-displacement-hits-record-high.html
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ievērojot starptautiskās tiesības, cilvēktiesības, neizraidīšanas principu un tiesības uz 

patvērumu; aicina Eiropas Savienību un tās dalībvalstis izrādīt solidaritāti ne tikai citai 

pret citu, bet arī pret minētajām trešām valstīm, kuras ir izcelsmes valstis un tranzītvalstis 

un uzņem daudzus bēgļus un migrantus, un uzlabot dzīves apstākļus bēgļu nometnēs, kas 

atrodas tuvu patvēruma meklētāju izcelsmes valstīm; 

9. apliecina solidaritāti ar cilvēkiem, kuri ir spiesti pamest savu valsti dažādu iemeslu, 

piemēram, konfliktu, represiju, ekspluatācijas, ar dzimumu saistītas vardarbības, 

cilvēktiesību pārkāpumu, galējas nabadzības vai ar vidi saistītu dabas vai cilvēka radītu 

iemeslu dēļ; 

10. pauž bažas par tādu ziņojumu un liecību skaita straujo pieaugumu, kuros atklāts, ka pieaug 

vardarbība pret migrantiem, jo īpaši neaizsargātām grupām (sievietēm, nepavadītiem 

nepilngadīgajiem, personām ar invaliditāti, LGBTI personām); atgādina, ka, lai sekmīgi 

varētu īstenot uz cilvēktiesībām balstītu migrācijas politiku, ir jāapgāž negatīvais 

priekšstats par migrāciju un tādi uzskati par migrāciju, uz kuriem balstās neproduktīvi un 

neefektīvi drošības pasākumi, kuru rezultātā migranti tiek kriminalizēti un stigmatizēti un 

kuri veicina ksenofobijas pieaugumu Eiropas Savienībā; 

11. uzsver, ka mazaizsargātām pārvietotām personām, piemēram, sievietēm, bērniem un 

LGBTI personām, migrācijas ceļā ir lielāks diskriminācijas, ļaunprātīgas izmantošanas un 

vardarbīgas izturēšanās risks, kas nozīmē, ka šīm personām ir jāsniedz īpaša aizsardzība 

un atbalsts; aicina Eiropas Savienību sadarbībā ar trešām valstīm izstrādāt mācību 

programmas par neaizsargātu bēgļu un migrantu īpašajām vajadzībām; 

12. vērš uzmanību uz to, ka, atbilstīgi tam, ko apņēmusies Komisija un EĀDD, šo 

apņemšanos paredzot Eiropas Savienības stratēģiskajā satvarā un rīcības plānā 

cilvēktiesību un demokrātijas jomā, Savienībai tās ārējo attiecību politikā pastāvīgi ir 

jāņem vērā bezvalstniecības problēma, jo īpaši tādēļ, ka bezvalstnieka statuss ir piespiedu 

pārvietošanas būtisks cēlonis; nosoda izbraukšanas vai atgriešanās ierobežojumus un 

aizliegumus, kas dažās valstīs noteikti migrantiem, un bezvalstniecības radīto ietekmi uz 

iespējām izmantot tiesības; aicina valstu valdības un parlamentus atcelt uz sodīšanu 

orientētu tiesisko regulējumu, kurā migrāciju ir traktēta kā pārkāpums; 

13. atzīst, ka bērnu īpatsvars starp bēgļiem un migrantiem kļūst arvien lielāks; atgādina, ka 

bērni-migranti ir īpaši neaizsargāti, vēl jo vairāk tad, ja viņi ir nepavadīti, un ka viņiem ir 

tiesības uz starptautisko aizsardzību, ņemot vērā bērna intereses; uzsver, ka bērnu 

aizturēšana, pamatojoties vienīgi uz viņu vai viņu vecāku migrācijas statusu, ir viņu 

tiesību pārkāpums un šāda aizturēšana nekad nevar būt viņu interesēs; prasa izstrādāt 

skaidru un visaptverošu Eiropas stratēģiju ar īpašām procedūrām, lai saskaņā ar ANO 

Konvenciju par bērna tiesībām aizsargātu visus bērnus — gan nepavadītos, gan ar 

vecākiem vai citiem aizbildņiem kopā esošos — neatkarīgi no viņu migrācijas statusa; 

14. uzsver, ka sievietes un LGBTI personas var tikt pakļautas specifiskiem ar dzimumu 

saistītas vajāšanas un diskriminācijas veidiem, kuri būtu jāuzskata par pamatotiem 

patvēruma lūgšanas iemesliem un kuri cita starpā ietver fizisku vardarbību, izvarošanu un 

seksuālu vardarbību, sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, piespiedu laulības, vardarbību 

ģimenē un tā dēvētos goda aizstāvēšanas noziegumus; piebilst, ka migrācijas ceļos 

sievietes un LGBTI personas ir pakļautas uz dzimumu balstītai vardarbībai, tostarp 

seksuālai vardarbībai, un uzsver, ka īpaši neaizsargātas pret šādu vardarbību var būt 
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nepavadītas sievietes un meitenes, grūtnieces, personas ar invaliditāti un vecāka 

gadagājuma cilvēki; aicina Eiropas Savienību sadarbībā ar trešām valstīm izstrādāt 

dzimumsensitīvu pieeju šajā jomā; aicina nekavējoties pārtraukt aizturēt grūtnieces un 

personas, kas piedzīvojušas izvarošanu, seksuālu vardarbību un ar dzimumu saistītu 

vardarbību; 

15. atgādina, ka ES ārējās sadarbības programmas ar konkrētām trešām valstīm nekādā 

gadījumā nedrīkst saasināt situāciju personām, kam nepieciešama starptautiska 

aizsardzība, vai ierobežot tiesības pamest jebkuru valsti, tostarp savu valsti; norāda, ka ES 

sadarbības ar šīm valstīm pārskatīšana ir tikusi stiprināta, kā norādīts Komisijas 

2016. gada 7. jūnija paziņojumā, un norāda, ka ir pieminēta arī nepieciešamība pielāgot 

ikvienu jaunu līgumu situācijai katrā attiecīgajā trešā valstī; uzsver, ka gadījumos, kad to 

pamato situācija attiecīgajā trešajā valstī, līgumos ir iespējami drīz jāreglamentē 

pārmitināšanas jautājums vai jārod citi likumīgi risinājumi, kā piešķirt attiecīgajām 

personām starptautisko aizsardzību Savienībā; norāda uz apņemšanos šajos nolīgumos 

atspoguļot ES politikas daudzpusību; tāpēc aicina pienācīgi informēt attiecīgās Parlamenta 

komitejas par darbībām, kas veiktas, lai noslēgtu katru jauno līgumu, lai Parlaments varētu 

paust viedokli par piemērojamajiem instrumentiem, kuri atbilstu apstākļiem katrā 

attiecīgajā trešā valstī; pauž bažas par to, ka bez Eiropas Parlamenta veiktas pārbaudes vai 

uzraudzības tiek vestas sarunas ar trešām valstīm, lai slēgtu neoficiālas vienošanās par 

sadarbību attiecībā uz to trešo valstu pilsoņu piespiedu atgriešanu un atkaļuzņemšanu 

izcelsmes valstīs, kuri neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, atrašanās vai uzturēšanās 

nosacījumiem kādā no dalībvalstīm, kā tas bija ar sarunām par ES un Turcijas 2016. gada 

18. marta vienošanos un 2016. gada 4. oktobra “ES un Afganistānas Kopējo turpmāko 

virzību migrācijas jautājumos”; atgādina, ka saskaņā ar LESD 218. pantu pirms 

asociācijas nolīgumu vai līdzīgu nolīgumu slēgšanas ir jābūt saņemtai Eiropas Parlamenta 

piekrišanai un ka Eiropas Parlaments ir nekavējoties un pilnīgi jāinformē visos procedūras 

posmos; 

16. uzsver, ka trešās valstis, jo īpaši jaunattīstības valstis, saskaras ar problēmām, kas ietekmē 

to cilvēku tiesības un aizsardzību, kuru skaits arvien palielinās; 

17. pieņem zināšanai 2016. gada 19. septembra Ņujorkas deklarāciju un atzinīgi vērtē 

apņemšanos līdz 2018. gadam noslēgt divus starptautiskus paktus par bēgļiem un 

migrantiem; aicina Savienību koordinēt dalībvalstu iesaistīšanos šo paktu izstrādē; šajā 

sakarā uzskata, ka Savienībai par prioritāti būtu jāizvirza globālo pārmitināšanas centienu 

pastiprināšanā, tādējādi nodrošinot, ka starptautiskā sabiedrība pilda savus ar 

pārmitināšanas vajadzībām pasaulē saistītos pienākumus; tāpēc prasa panākt ātru 

pārmitināšanas sistēmas virzību Savienībā, lai Savienībai šajā jomā būtu maksimāli liela 

ietekme; 

18. atzīst, ka migrantiem un bēgļiem paredzētu likumīgu, drošu ceļu izveide ir vislabākais 

veids, kā cīnīties pret cilvēku kontrabandu un tirdzniecību, vienlaikus nodrošinot 

tiesiskumu, demokrātijas ievērošanu un efektīvas patvēruma sistēmas izveidi; atgādina, ka 

migrantu kontrabanda un cilvēku tirdzniecība ir dažādas parādības, taču tās var arī būt 

saistītas, radot risku, ka noziedzīgie grupējumi ar varu pakļauj bēgļus un migrantus 

ekspluatācijai kā cilvēku tirdzniecības upurus, jo īpaši nepavadītus nepilngadīgos un 

sievietes, kas ceļo vienas; atkārtoti uzsver, ka pret cilvēku tirdzniecību vērstie pasākumi 

nedrīkstētu nelabvēlīgi ietekmēt tādu personu tiesības, kuras ir cilvēku tirdzniecības upuri, 
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migranti, bēgļi un personas, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība; prasa 

nekavējoties izbeigt cilvēku tirdzniecības upuru un bērnu aizturēšanu; 

19. pieņem zināšanai Komisijas priekšlikumu par Savienības pārmitināšanas regulējuma 

izveidi, bet prasa Savienības līmenī turpināt darbu pie tādu likumīgu ceļu izveides un 

stiprināšanas, kas papildinātu pārmitināšanu; aicina Komisiju un dalībvalstis paātrināti 

ieviest praktiskus pasākumus, jo īpaši ar pārmitināšanas programmu, humanitāro vīzu vai 

zilo karšu starpniecību, kas ļautu faktiski nodrošināt migrantiem un bēgļiem likumīgus un 

drošus migrācijas ceļus, lai tādā veidā izbeigtu migrantu kontrabandu un cilvēku 

tirdzniecību un nepieļautu to cilvēku bojāeju, kas devušies ceļā uz Eiropu; ir jo īpaši 

pārliecināts, ka būtu jāveido likumīgi migrācijas ceļi darba ņēmējiem, jo viņiem ir liela 

iespēja ietekmēt Savienības nākotni, ņemot vērā milzīgās demogrāfiskās un ekonomiskās 

problēmas, ar ko Savienība saskaras; turklāt uzskata, ka Savienības vīzu politika būtu 

jāveicina kā mobilitātes, starpkultūru un zinātniskās apmaiņas iespēju palielināšanas 

instruments, kā arī mācību un izglītības ieguves iespēju instruments trešo valstu 

valstspiederīgajiem; 

20. prasa nodrošināt starptautisku aizsardzību no konfliktiem un vajāšanas bēgošām 

personām, tostarp izmantojot saistošas pārmitināšanas programmas gan ES, gan globālā 

līmenī, paplašinot ģimenes atkalapvienošanās politiku un humanitāro vīzu sistēmu, kuras 

jāizsniedz, dalībvalstu konsulātiem un vēstniecībām īstenojot harmonizētas procedūras; 

prasa nodrošināt cilvēkiem, kuriem ir tiesības uz starptautisku aizsardzību, iespēju 

izmantot tādas aizsardzības programmas gan ES teritorijā, gan tuvu viņu izcelsmes 

reģionam esošās teritorijās, kuras ļautu viņiem izdzīvot pienācīgos apstākļos un kurās būtu 

ņemtas vērā īpaši neaizsargātu cilvēku vajadzības, un aicina Eiropas Savienību finansēt 

pasākumus, kas paredzēti neaizsargātu personu aizsardzībai un aprūpei, jo īpaši nolūkā 

nodrošināt šīm personām aizsardzību visā viņu migrācijas ceļā, tostarp izveidojot īpašas 

patvēruma vietas sievietēm un bērniem; 

21. aicina Komisiju sadarboties ar dalībvalstīm, lai atbalstītu izcelsmes valstīs un tranzītvalstīs 

īstenojamas kampaņas, kas veicinātu izpratni par riskiem, kuri saistīti ar nepilngadīgo 

personu migrāciju un ļaunprātīgu izmantošanu, ko veic organizēti noziedzīgi grupējumi; 

22. uzsver, ka Savienības politikas virzieniem un attīstības jomas finanšu līdzekļiem migrantu 

izcelsmes valstīs jāļauj radīt tādus apstākļus, kas veicina ekonomikas izaugsmi, 

nabadzības mazināšanu un darbvietu izveidi; tādēļ pauž bažas par to, ka palielinās 

tendence visus Eiropas Savienības politikas virzienus veidot tā, lai tie būtu atkarīgi no 

sadarbības robežkontroles jomā, jo īpaši izmantojot atpakaļuzņemšanas līgumus; pauž 

nožēlu par to, ka attīstības instrumentu līdzekļi ir tikuši novirzīti tā dēvētajiem migrācijas 

pārvaldības pasākumiem; pieprasa Komisijai un dalībvalstīm apsvērt ievērojama skaita 

cilvēku atpakaļatgriešanas kumulatīvo ietekmi uz tās valsts stabilitāti, uz kuru šie cilvēki 

atgriežas, ja vienlaikus atgrieztos arī cilvēki, kas bija devušies uz citām valstīm, un pauž 

bažas par Komisijas pirmo progresa ziņojumu “Satvars partnerībai ar trešām valstīm”, 

kurā izcelts tas, ka nav sasniegti pietiekami rezultāti personu atpakaļatgriešanas jomā, jo 

īpaši attiecībā uz Etiopiju, kur nesen izsludināts ārkārtas stāvoklis; 

23. uzsver — īstenojot mācību pasākumus trešās valstīs un paraugprakses apmaiņu ar tām, 

Savienībai būtu jāpievēršas attiecīgiem Savienības un starptautiska līmeņa tiesību aktiem 

un praksei, kas cita starpā saistīta ar pamattiesībām, piekļuvi starptautiskai aizsardzībai, 
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meklēšanas un glābšanas darbībām, kā arī mazaizsargātu personu apzināšanas un šīm 

personām sniegtās palīdzības uzlabošanu; uzskata, ka tas jo īpaši attiecas uz apmācību, 

kas saistīta ar robežu pārvaldību, kuru saskaņā ar starptautiskajām tiesībām nekādi 

nevajadzētu izmantot kā līdzekli, ar ko neļaut cilvēkiem atstāt savu valsti; 

24. prasa, lai visos nolīgumos ar trešām valstīm tiktu garantētas migrantu tiesības neatkarīgi 

no viņu statusa un atbilstīgi starptautiskajām tiesībām, un aicina pieņemt attiecīgus tiesību 

aktus, tostarp patvēruma tiesību aktus, kuros ir jo īpaši noteikts, ka robežu nelikumīgu 

šķērsošanu vien nevar uzskatīt par pamatojumu tam, lai kādu apcietinātu; 

25. uzsver, ka drošu trešo valstu un drošu izcelsmes valstu jēdzieni nedrīkst traucēt patvēruma 

pieprasījumu individuālai izskatīšanai un ka migrantiem, kuriem nepieciešama 

starptautiskā aizsardzība, neatkarīgi no viņu apstākļiem vajadzētu būt iespējai iesniegt 

patvēruma pieteikumu, kas jāizskata saskaņā ar starptautiskajām tiesībām; prasa 

nodrošināt migrantiem piekļuvi sūdzību iesniegšanas mehānismam un sniegt viņiem 

piemērotas garantijas attiecībā uz neizraidīšanu; prasa apkopot specializētu, sīku un 

regulāri aktualizētu informāciju par cilvēku tiesībām, jo īpaši sieviešu, bērnu, personu ar 

invaliditāti un LGBTI personu tiesībām patvēruma meklētāju izcelsmes valstīs, tostarp 

tajās, kuras tiek uzskatītas par drošām; attiecīgi prasa palielināt patvēruma pieteikumu 

izskatīšanai paredzēto finansējumu, jo īpaši Grieķijai un Itālijai; 

26. atkārto Parlamenta nostāju, kas pausta 2016. gada 12. aprīļa rezolūcijā, un vairāk atbalsta 

Savienības atpakaļuzņemšanas nolīgumus nekā dalībvalstu un trešo valstu noslēgtus 

divpusējus nolīgumus; atgādina, ka nesen tika izstrādāts jauns Eiropas dokuments personu 

atgriešanai, un uzsver, ka visos jaunajos atkaluzņemšanas nolīgumos būtu sistemātiski 

jāveicina tā atzīšana; 

27. aicina Komisiju cieši sadarboties ar patvēruma meklētāju izcelsmes valstīs strādājošajām 

NVO un ekspertiem, lai apzinātu, kā vislabāk palīdzēt vismazāk aizsargātajām personām 

un sociālajām grupām; 

28. aicina Komisiju iesaistīt NVO un ekspertus patvēruma meklētāju izcelsmes valstīs, lai 

ieviestu vislabāk funkcionējošos konfliktu novēršanas mehānismus un instrumentus; 

29. prasa ievērot vislielāko modrību attiecībā uz izturēšanos pret tiem migrantiem, kurus 

nosūta atpakaļ uz viņu izcelsmes valsti vai trešo valsti; uzskata, ka visos dialogos par 

atgriešanu un atpakaļuzņemšanu, jo īpaši saistībā ar atpakaļuzņemšanas nolīgumiem, ir 

sistemātiski jārisina jautājums par migrantu drošu atgriešanos un reintegrāciju; uzsver, ka 

būtu jānodrošina migrantiem pilnīga drošība un viņi jāpasargā no pazemojošas un 

necilvēcīgas izturēšanās, tostarp aizturēšanas centros, un ka Savienībai jāatbalsta 

reintegrācijas programmas; norāda, ka neviens cilvēks nedrīkstētu piespiedu kārtā tikt 

nosūtīts vai atgriezts atpakaļ uz valsti, kurā viņa dzīvība vai brīvība ir apdraudēta 

izcelsmes, reliģiskās pārliecības, nacionalitātes, piederības noteiktai sociālajai grupai vai 

politisko uzskatu dēļ vai kurā pastāv spīdzināšanas un pazemojošas izturēšanās risks, kā 

arī cilvēktiesību pārkāpumi kopumā; norāda, ka starptautiskie tiesību akti aizliedz veikt 

kolektīvo izraidīšanu un atpakaļnosūtīšanu; 

30. atbalsta amatpersonas, kuras ārpolitikā un attīstības politikā ir atbildīgas par to, lai 

nodrošinātu, ka pret repatriētajām personām izturas pienācīgi, ievērojot viņu integritāti; 

aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt papildprogrammas, lai nodrošinātu, ka mītnes 
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valstīs tiek īstenotas praktiskās palīdzības programmas, kas ietver gan arodapmācības 

pasākumus, gan programmas, kuru mērķis ir radīt ekonomiku veidojošās struktūras, 

tostarp jaunuzņēmumus un mazos uzņēmumus, kā arī profesionālās un akadēmiskās 

apmaiņas programmas ar ES dalībvalstīm; 

31. atkārto, cik nozīmīga cilvēku tirdzniecības un kontrabandas apkarošanā ir sadarbība ar 

trešām valstīm, jo tādējādi šos tīklus var neitralizēt maksimāli tuvu to sākumpunktam; šajā 

sakarā uzsver vajadzību stiprināt sadarbību ar šo valstu tiesu iestādēm un policiju, lai 

minētos tīklus atklātu un likvidētu; turklāt atgādina vajadzību vairot šo valstu kapacitāti, 

lai tās pašas varētu veikt noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanu un sodīt par tiem atbildīgās 

personas; tāpēc prasa rosināt sadarbību starp Eiropas Savienību, dalībvalstīm, Eiropolu, 

Eurojust un attiecīgajām trešām valstīm; 

32. norāda, ka cilvēku tirdzniecības un kontrabandas tīkli savu noziedzīgo darbību īstenošanai 

izmanto visas interneta piedāvātās iespējas un ka tāpēc ir svarīgi, lai Savienība 

pastiprinātu savu rīcību, jo īpaši izmantojot Eiropolu un ES vienību ziņošanai par interneta 

saturu (IRU), un sadarbību ar trešām valstīm šajā jomā; 

33. atgādina, ka cilvēku tirgotāji var izmantot likumīgus migrācijas ceļus, lai savus upurus 

nogādātu uz Eiropu; uzskata, ka kritērijos, kas trešām valstīm jāizpilda vīzu liberalizācijas 

nolīguma slēgšanai ar Savienību, ir īpaši jāparedz šo trešo valstu sadarbība cilvēku 

tirdzniecības apkarošanā; aicina Komisiju visās sarunās par šo nolīgumu slēgšanu pievērst 

īpašu uzmanību gan šim jautājumam, gan cīņai pret cilvēku kontrabandistiem; 

34. uzsver, ka Savienības attiecībām ar trešām valstīm migrācijas un patvēruma jomā jāatbilst 

pārredzamības, demokrātiskas kontroles un pārskatatbildības prasībām; prasa veikt 

novērtējumu un budžeta kontroli attiecībā uz līdzekļiem, kas Eiropas Savienības 

ārpolitikas kontekstā izlietoti migrācijas jomā, jo īpaši saistībā ar Rabātas procesu, 

Hartūmas procesu, ES un Turcijas nolīgumu un ES Ārkārtas trasta fondu Āfrikai, attiecībā 

uz to dažādo finanšu instrumentu īstenošanu, ietekmi, nepārtrauktību un saskaņotību, kuri 

Eiropas Savienībā ir pieejami trešo valstu atbalstam; uzskata, ka ir būtiski arī pārbaudīt 

attiecīgo trešo partnervalstu uzticamību un stabilitāti; aicina Eiropas Komisiju prasīt 

lielāku pārredzamību attiecīgo līdzekļu pārvaldībā un pieprasa, lai uz Savienības 

nolīgumiem ar trešām valstīm, kā arī uz vienošanām, ko noslēgušas Savienības aģentūras 

un minēto valstu kompetentās iestādes, tiktu attiecināts demokrātiskās kontroles princips; 

jo īpaši pauž nožēlu par to, ka nav veikta Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 

darbības parlamentārā pārbaude, un tāpēc pieprasa, lai aģentūra sistemātiski ziņotu 

Eiropas Parlamentam par tās sadarbības mehānismiem un operācijām, kas īstenotas kopā 

ar trešām valstīm un pilsonisko sabiedrību; 

35. uzsver lielo solidaritāti un centienus, ko bēgļu krīzes risināšanā izrādījušas Libāna un 

Jordānija, kas ir uzņēmušas aptuveni 1,7 miljonus Sīrijas bēgļu, un aicina Eiropas 

Savienību atjaunot savas saistības attiecībā uz ANO Palīdzības un darba aģentūru 

Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos (UNRWA), kas darbojas abās valstīs, un sniegt tai 

finansiālu atbalstu; 

36. uzsver, ka ir svarīgi apspriesties ar pilsonisko sabiedrību saistībā ar visām Savienības 

ārpolitikas nostādnēm, īpašu uzmanību pievēršot pilnvērtīgai līdzdalībai, pārredzamībai 

un pienācīgai informācijas izplatīšanai attiecībā uz visām politikas nostādnēm un visiem 

procesiem, kas saistīti ar migrāciju; 
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37. atgādina, ka iedzīvotāju pārvietošanos arvien vairāk ietekmē vides degradācija neatkarīgi 

no tā, vai tā izraisīta klimata pārmaiņu, dabas katastrofu, industriālu vai videi kaitējošu 

darbību dēļ; uzskata, ka Savienības ārējai darbībai būtu jāpalīdz samazināt iedzīvotāju 

neaizsargātību pret vides radītiem riskiem, jāsniedz atbalsts personām, kuras ir pārvietotas 

vides pārmaiņu dēļ, kā arī jāsadarbojas ar trešām valstīm globālā mērogā, lai risinātu 

klimata pārmaiņu izraisītas migrācijas problēmu; tādēļ jo īpaši aicina Savienību 

nodrošināt pietiekamus līdzekļus klimata pārmaiņu ietekmētajām valstīm, lai palīdzētu 

tām pielāgoties šīm pārmaiņām un mazināt to sekas; uzsver, ka to nevajadzētu darīt uz 

tradicionālās attīstības sadarbības, kuras mērķis ir mazināt nabadzību, rēķina; prasa 

Savienībai un dalībvalstīm izturēties nopietni pret saviem pienākumiem attiecībā uz 

klimata pārmaiņu radītajām problēmām un īstenot Parīzes nolīgumu; aicina Savienību un 

dalībvalstis iesaistīties debatēs par tādiem jēdzieniem kā “klimata migranti” vai “vides 

migranti”, lai galu galā piešķirtu juridisku statusu un starptautisko aizsardzību personām, 

kuras dodas bēgļu gaitās ar vidi saistītu apsvērumu dēļ; 

38. prasa Eiropas Savienībai sniegt atbalstu to struktūru apmācībai, kuras atbildīgas par 

robežkontroli kaimiņos esošās trešās valstīs, jo īpaši tajās, caur kurām iet galvenās uz 

Eiropu vērstās migrantu plūsmas; 

39. aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu īstenot atbildīgu ārpolitiku, kas novērš migrācijas 

pamatcēloņus; 

40. prasa Eiropas Savienībai uzlabot apstākļus bēgļu nometnēs Jordānijā un Lībijā, kur 

pašlaik uzturas vairāk nekā 1 800 000 bēgļu. 
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