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POBUDE 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za zunanje 

zadeve in Odbor za razvoj kot pristojna odbora, da v svoj predlog resolucije vključita 

naslednje pobude: 

1. ker je humanitarna kriza prizadela več kot 65,3 milijonov „izkoreninjenih“ oseb1, vključno 

z 21,3 milijonov beguncev in 40,8 milijonov notranje razseljenih oseb (kar je trikrat več 

razseljenih oseb kot leta 2014); ker ti ljudje bežijo pred konflikti in preganjanjem; ker 

80 % migracijskih gibanj poteka med državami s skupnimi mejami, ki imajo le malo 

razlik v dohodkih, in ker imajo te države zelo redko instrumente za zaščito pravic 

migrantov, oziroma instrumente na področju azila; 

2. ker se v teh migracijskih tokovih pogosto skupaj znajdejo tako osebe, ki potrebujejo 

mednarodno zaščito, kot migranti, kar še dodatno vpliva na kompleksnost razmer; ker je 

prednostno treba zavarovati status in pravice beguncev in prosilcev za azil, ki potrebujejo 

mednarodno zaščito, a je treba prav tako varovati pravice migrantov in jih ne 

stigmatizirati; ker ima vsakdo pravico zapustiti katerokoli državo, vključno s svojo lastno; 

3. ker vedno več mladoletnikov brez spremstva prečka Sredozemlje, in ker kljub vedno 

večjemu številu primerov reševanja, število smrtnih žrtev v Sredozemlju še naprej narašča 

(4233 v začetku novembra v primerjavi s 3770 v celotnem letu 2015); 

4. ker bo vzpostavitev migracijskega okvira, ki bo temeljil na človekovih pravicah in bo 

omogočal vzpostavitev in širitev zakonitih migracijskih poti za migrante in begunce, pa 

tudi možnosti za njihovo preseljevanje, Uniji omogočil, da uživa gospodarske in socialne 

koristi mobilnosti ter da dejansko vzpostavi celostno politiko in v razpravah o migracijah 

in človekovih pravicah utrdi svojo kredibilnost; 

5. ker bi utegnila biti do leta 2050 zaradi podnebnih sprememb razseljena milijarda ljudi, saj 

več kot 40 % svetovnega prebivalstva živi na območjih, ki jih pesti hudo pomanjkanje 

vode; ker je že zdaj jasno, da so podnebne spremembe postale eden od najpomembnejših 

vzrokov migracij; ker bo gospodarska škoda zaradi naravnih katastrof, ki že zdaj znaša 

300 milijard USD na leto, najverjetneje še močno povečala; 

6. ker je Računsko sodišče izrazilo resne dvome glede učinkovitosti zunanjih migracijskih 

odhodkov EU, vključno s projekti za spoštovanje človekovih pravic migrantov; ker je to 

sodišče ugotovilo tudi, da varnost in varovanje meja predstavljata največji del evropske 

porabe na področju migracij; 

7. ker je Urad visokega komisarja Združenih narodov za begunce evidentiral najmanj 10 

milijonov apatridov; 

8. poudarja, da so migracije svetoven pojav, ki zahteva odziv na globalni ravni; meni, da 

zato potrebujemo strukturiran in reden dialog z državami izvora, tranzita in namembnimi 

državami beguncev in migrantov; vztraja, da bi morale biti Unija in njene države članice 

                                                 
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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zaradi večje kredibilnosti in preprečevanja dvojnih meril za zgled pri spodbujanju in 

varovanju človekovih pravic migrantov v svojih notranjih in zunanjih politikah ter da bi 

morale s tretjimi državami sodelovati v duhu popolnega spoštovanja mednarodnega prava 

in človekovih pravic, načela nevračanja in pravice do azila; poziva Evropsko unijo in 

njene države članice, naj pokažejo solidarnost, in to ne le med seboj, temveč tudi do tistih 

tretjih držav izvora in tranzita, ki sprejmejo številne begunce in migrante, ter naj si 

prizadevajo za boljše življenjske pogoje v begunskih taboriščih, ki se nahajajo blizu držav, 

iz katerih prihajajo prosilci za azil; 

9. izraža solidarnost z osebami, ki so se prisiljene seliti zaradi različnih dejavnikov, kot so 

konflikti, preganjanje, izkoriščanje, nasilje na podlagi spola, kršenje človekovih pravic, 

skrajna revščina in okoljski razlogi, ki so posledica bodisi naravnih bodisi človeških 

dejavnikov; 

10. je zaskrbljen zaradi vse pogostejših poročil in pričevanj, ki opozarjajo na vse številnejše 

primere nasilja nad migranti in ranljivimi osebami (ženskami, otroki brez spremstva, 

invalidi in LGBTI); opozarja, da je treba za uspešno izvajanje migracijske politike, 

osnovane na človekovih pravicah, izpodbijati negativno dojemanje migracij in predstave 

migracij, na katerih temeljijo kontraproduktivne in neučinkovite varnostne politike, njihov 

rezultat pa sta kriminalizacija in stigmatizacija migrantov in spodbujen porast ksenofobije 

v Evropski uniji; 

11. poudarja, da se razseljene osebe, ki so v ranljivem položaju, kot so ženske, otroci ali osebe 

LGBTI, na migracijskih poteh soočajo z večjim tveganjem diskriminacije, izkoriščanja in 

zlorab, kar pomeni, da jim je treba nameniti posebno zaščito in podporo; poziva Evropsko 

unijo, naj v okviru svojega sodelovanja s tretjimi državami razvije programe usposabljanja 

na področju posebnih potreb ranljivih beguncev in migrantov; 

12. opozarja na stalno potrebo po tem, da Unija apatridnost upošteva v okviru svoje politike 

zunanjih odnosov, zlasti ker je to eden izmed glavnih vzrokov za prisilno razseljevanje, v 

skladu z zavezo Komisije in ESZD v strateškem okviru in akcijskem načrtu Evropske 

unije na področju človekovih pravic in demokracije; obsoja primere, ko so nekatere 

države omejile in prepovedale zapustitev države oziroma vrnitev vanjo, in opozarja na 

posledice za osebe brez državljanstva v zvezi z dostopom do pravic; poziva vlade in 

nacionalne parlamente, naj odpravijo kaznovalne pravne okvire, ki migracije označujejo 

kot kaznivo dejanje; 

13. priznava, da velik delež migrantov in beguncev predstavljajo otroci; opozarja, da so otroci 

migranti še posebej ranljivi, zlasti če so brez spremstva, in da so upravičeni do 

mednarodne zaščite, osnovani na otrokovi koristi; poudarja, da pridržanje otrok samo 

zato, ker so migranti ali so migranti njihovi starši, predstavlja kršitev njihovih pravic in 

nikoli ne more biti v njihovem interesu; poziva k jasni in globalni evropski strategiji s 

posebnimi postopki za varovanje vseh otrok, tako tistih brez spremstva kot tistih v 

spremstvu staršev ali drugih skrbnikov, ne glede na njihov migracijski status, v skladu s 

konvencijo OZN o pravicah otroka; 

14. poudarja, da utegnejo biti ženske in osebe LGBTI žrtve posebnih oblik preganjanja in 

diskriminacije na podlagi spola, kar bi moralo predstavljati tehtne razloge za iskanje azila, 

pri čemer te oblike preganjanja in diskriminacije vključujejo, a niso omejene na, fizično 

nasilje, posilstva in spolno nasilje, pohabljanje ženskih spolnih organov, prisilne poroke, 
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nasilje v družini in tako imenovane zločine iz časti; dodaja, da ženske in osebe LGBTI 

tvegajo, da bodo na migracijskih poteh žrtev nasilja na podlagi spola, tudi spolnega 

nasilja, ter poudarja, da so lahko ženske in deklice brez spremstva, nosečnice, invalidi in 

starejši še bolj ranljivi za takšno nasilje; poziva Evropsko unijo, naj na tem področju v 

svojem sodelovanju s tretjimi državami razvije pristop, ki bo upošteval spol; poziva, naj se 

takoj konča pridržanje nosečnic, žrtev posilstev, spolnega nasilja in nasilja na podlagi 

spola na splošno; 

15. opozarja, da programi zunanjega sodelovanja Unije z nekaterimi tretjimi državami ne 

smejo nikoli prispevati k poslabšanju položaja oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in 

vplivati na pravico zapustiti katerokoli državo, tudi svojo lastno, ter je seznanjen s tem, da 

je bila v sporočilu Evropske komisije z dne 7. junija 2016 najavljena krepitev ponovne 

opredelitve sodelovanja Evropske unije s temi državami, prav tako pa je bilo omenjeno, da 

bo treba vsak nov sporazum prilagoditi razmeram v posameznih tretjih državah; poudarja, 

da bi bilo treba, če to upravičujejo razmere v določeni tretji državi, v sporazume čim prej 

vključiti vprašanje preselitve ali druge zakonite poti za pridobitev mednarodne zaščite 

znotraj Unije; se zaveda, da obstaja pripravljenost, da se v te sporazume vključijo različne 

razsežnosti evropske politike; zato poziva, naj se pristojne odbore Parlamenta redno 

obvešča o postopanju pri sklepanju vsakega novega sporazuma, da bi se Parlament lahko 

izjasnil o načrtovanih orodjih in njihovi primernosti glede na razmere v posamezni tretji 

državi; izraža zaskrbljenost nad potekom pogajanj o neformalnih sporazumih s tretjimi 

državami za sodelovanje v zvezi s prisilnim vračanjem in ponovnim sprejemom 

državljanov tretjih držav v državo izvora ali porekla, če državljani teh držav ne 

izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, prisotnost ali bivanje na ozemlju ene 

od držav članic, saj Evropski parlament ne izvaja ustreznega pregleda in nadzora, kot 

denimo v primeru pogajanj o dogovoru EU-Turčija z dne 18. marca 2016 in „skupnih 

nadaljnjih ukrepih EU in Afganistana glede migracijskih vprašanj“ z dne 4. oktobra 2016; 

opozarja, da je treba v skladu s členom 218 PDEU pred sklenitvijo pridružitvenih in 

podobnih sporazumov pridobiti soglasje Evropskega parlamenta in da je treba Evropski 

parlament nemudoma in izčrpno obveščati o vseh fazah postopka pogajanj; 

16. poudarja, da se tretje države, zlasti države v razvoju, soočajo z izzivi, zaradi katerih so 

ogrožene pravice in zaščita vedno večjega števila ljudi; 

17. je seznanjen z izjavo iz New Yorka z dne 19. septembra 2016 in pozdravlja pripravljenost, 

da se do leta 2018 zaključita dva globalna dogovora o beguncih in migrantih; poziva 

Unijo, naj uskladi prizadevanja svojih držav članic za njihovo sodelovanje pri pripravi teh 

dveh paktov; v zvezi s tem meni, da bi si morala Unija kot eno izmed prednostnih nalog 

zastaviti krepitev prizadevanj za preselitev oseb na svetovni ravni, da bi mednarodna 

skupnost prevzela svojo odgovornost glede svetovne potrebe po preselitvi; zato poziva k 

hitremu napredku pri vprašanju okvira Unije za preselitev, da bi si na ta način Unija 

zagotovila kar največji vpliv na tem področju; 

18. priznava, da so zakonite in varne poti za migrante in begunce najboljši način za 

preprečevanje trgovine z ljudmi, kar velja tudi za načelo pravne države, spoštovanje 

demokracije in vzpostavitev učinkovitega azilnega režima; opozarja, da sta tihotapljenje 

migrantov in trgovina z ljudmi različna pojava, ki pa se lahko tudi prekrivata, kar pomeni 

nevarnost, da hudodelske združbe iz vrst migrantov in beguncev poiščejo žrtve trgovine z 

ljudmi, kar zlasti velja za mladoletnike brez spremstva in ženske, ki potujejo same; 
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ponovno poudarja, da ukrepi proti trgovini z ljudmi ne bi smeli iti na škodo pravic žrtev 

trgovine z ljudmi, migrantov, beguncev in oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito; 

poziva, naj se takoj konča pridržanje žrtev trgovine z ljudmi in otrok; 

19. je seznanjen s predlogom Komisije za pripravo okvira Unije za preselitev, vendar poziva k 

nadaljnjemu delu na ravni Unije za vzpostavitev in krepitev zakonitih poti, ki bi 

dopolnjevale preselitev; poziva Komisijo in države članice, naj dosežejo napredek pri 

oblikovanju konkretnih ukrepov, zlasti pri programih preseljevanja, humanitarnih vizumih 

ali modrih kartah, da se bodo za migrante in begunce resnično odprle zakonite in varne 

poti ter se bo napravil konec tihotapljenju migrantov in trgovini z ljudmi, pa tudi 

preprečile smrtne žrtve na poti proti Evropi; je posebej prepričan, da bi bilo treba zakonite 

poti migracije odpreti za delavce, saj ti predstavljajo veliko priložnost za prihodnost 

Unije, ki se srečuje z ogromnimi demografskimi in ekonomskimi izzivi; ocenjuje tudi, da 

bi bilo treba spodbujati politiko Unije na področju vizumov, saj gre za instrument, ki 

povečanje priložnosti za mobilnost, medkulturne in znanstvene izmenjave, pa tudi za to, 

da se državljanom tretjih držav ponudi več možnosti za usposabljanje in študij; 

20. poziva, naj se mednarodna zaščita podeljuje osebam, ki bežijo pred konflikti in 

preganjanjem, vključno s programi obvezne preselitve, na evropski in svetovni ravni, ter z 

razširjeno politiko ponovnega združevanja družin in izdaje humanitarnih vizumov po 

usklajenih postopkih na konzulatih in veleposlaništvih držav članic; poziva, naj se 

osebam, upravičenim do mednarodne zaščite, v Uniji in v bližini njihove izvorne regije 

zagotovijo programi zaščite, s katerimi bi jim omogočili preživetje v dostojnih pogojih, 

pri tem pa upoštevali potrebe posebej ranljivih oseb, ter Evropsko unijo poziva, naj 

financira mehanizme za zaščito in skrb za ranljive osebe, zlasti za zagotavljanje njihove 

zaščite med celotnim migracijskim potovanjem, predvsem z zagotavljanjem posebnih 

prostorov za ženske in otroke; 

21. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami, v državah izvora in tranzita 

spodbuja kampanje za ozaveščanje glede nevarnosti, povezanih z migracijami otrok in 

izkoriščanjem s strani organiziranega kriminala; 

22. poudarja, da morajo politike Unije in skladi za razvoj ustvariti pogoje za gospodarsko rast, 

zmanjšanje revščine in ustvarjanje delovnih mest v državah izvora migrantov; je torej še 

posebej zaskrbljen nad naraščajočim trendom pogojevanja vseh politik Evropske unije s 

sodelovanjem pri nadzoru na mejah, zlasti pri sporazumih o ponovnem sprejemu; obžaluje 

nakazovanje sredstev iz razvojnih instrumentov v tako imenovane ukrepe za upravljanje 

migracij; poziva Komisijo in države članice, naj upoštevajo kumulativni učinek velikega 

števila vrnjenih oseb, ki se vračajo tudi iz drugih držav, na stabilnost države, v katero se 

morajo migranti vrniti, in izraža zaskrbljenost ob prvem poročilu o napredku, ki ga je 

Komisija pripravila o „okviru za migracijska partnerstva s tretjimi državami“, zlasti kar 

zadeva Etiopijo, saj poročilo opozarja na nezadostne rezultate pri vračanju, v državo, ki je 

pravkar razglasila izredno stanje;  

23. poudarja, da bi morala Unija v okviru svojih dejavnosti usposabljanja in izmenjave 

najboljših praks s tretjimi državami dajati poseben poudarek mednarodnemu pravu in 

pravu Unije, pa tudi obstoječi praksi na tem področju, zlasti kar zadeva temeljne pravice, 

dostop do mednarodne zaščite, operacije iskanja in reševanja, boljše prepoznavanje oseb v 

ranljivem položaju in pomoč tem osebam; meni, da to zlasti velja za usposabljanje v zvezi 
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z upravljanjem meja, ki v skladu z mednarodnim pravom ne bi smelo v nobenem primeru 

služiti temu, da se osebam prepreči, da zapustijo svojo državo; 

24. poziva, naj vsi sporazumi s tretjimi državami zagotavljajo spoštovanje pravic migrantov, 

ne glede na njihov status, naj bodo v skladu z mednarodnim pravom in naj spodbujajo 

sprejetje ustrezne zakonodaje, zlasti na področju azila, kar zlasti pomeni, da se nezakoniti 

prestop meje ne sme obravnavati kot razlog za zaporno kazen;  

25. poudarja, da pojem varne države in varne države izvora ne bi smel preprečevati 

individualne obravnave prošenj za azil, in da morajo imeti migranti, ki potrebujejo 

mednarodno zaščito, v vseh okoliščinah možnost, da svojo prijavo vložijo in da je ta 

preučena v skladu z mednarodnim pravom; vztraja, da morajo ti migranti imeti dostop do 

mehanizma za pritožbe in so upravičeni do ustreznih jamstev glede načela nevračanja; 

vztraja, da je treba zbirati podrobno določene, natančne in redno posodobljene informacije 

o pravicah ljudi v državah izvora prosilcev za azil, tudi v tistih, ki veljajo za varne, zlasti v 

primeru žensk, otrok, invalidov in oseb LGBTI; v skladu s tem poziva, naj se povečajo 

proračunska sredstva za obdelavo prošenj za azil, zlasti za Grčijo in Italijo; 

26. opozarja na stališče, ki ga je Parlament izrazil v resoluciji z dne 12. aprila 2016, kjer je 

poudaril, da bi bilo treba dati prednost sporazumom EU o ponovnem sprejemu in ne 

dvostranskim sporazumom, ki so jih države članice sklenile s tretjimi državami; opozarja 

na nedavno pripravo novega evropskega dokumenta za vračanje in poudarja, da bi ga bilo 

treba sistematično spodbujati v vsakem novem sporazumu o ponovnem sprejemu; 

27. poziva Komisijo, naj tesno sodeluje z nevladnimi organizacijami in strokovnjaki, ki delajo 

v državah izvora prosilcev za azil, da bi opredelili najboljši možni način za pomoč 

posameznikom in družbenim skupinam v najbolj ranljivem položaju; 

28. poziva Komisijo, naj pri iskanju najučinkovitejših mehanizmov in orodij za preprečevanje 

konfliktov sodeluje z nevladnimi organizacijami in strokovnjaki v državah izvora 

prosilcev za azil; 

29. poziva k bolj pozorni obravnavi migrantov, ki so vrnjeni v državo izvora ali tretjo državo; 

meni, da bi moral vsak dialog o vračanju in ponovnem sprejemu, zlasti v okviru 

sporazumov o ponovnem sprejemu, sistematično vključevati vprašanje reintegracije in 

varnega vračanja migrantov; poudarja, da bi morali migranti uživati polno varnost in 

zaščito pred poniževalnim in nečloveškim ravnanjem, tudi v centrih za pridržanje, pa tudi, 

da mora Unija podpirati programe reintegracije; opozarja, da se ne sme nikogar prisilno 

vrniti v državo, kjer je lahko zaradi njegovega izvora, vere, nacionalnosti, pripadnosti 

določeni družbeni skupini ali političnim prepričanjem ogroženo njegovo življenje ali 

svoboda oziroma kjer tem osebam grozi mučenje, poniževalno ravnanje in splošneje 

kršitve človekovih pravic; opozarja, da mednarodno pravo prepoveduje kolektivni izgon 

in vračanje; 

30. poziva odgovorne na področju zunanje in razvojne politike, naj zagotovijo ustrezno in 

pravično obravnavo ljudi, ki so vrnjeni v izvorno državo; poziva Komisijo in države 

članice, naj oblikujejo podporne programe, s katerimi bodo zagotovile, da se bodo v 

izvornih državah izvajali konkretni programi pomoči, ki bodo zajemali tako ukrepe 

poklicnega usposabljanja in programe za vzpostavitev gospodarskih struktur, med njimi 
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zagonskih in malih podjetij, kakor tudi poklicne in akademske programe izmenjave z 

državami članicami EU; 

31. ponovno poudarja pomen sodelovanja s tretjimi državami v boju proti tihotapcem in 

trgovini z ljudmi, da bi se ta kriminalna dejavnost obravnavala v čim zgodnejši fazi; ob 

tem poudarja potrebo po krepitvi pravosodnega in policijskega sodelovanja s temi 

državam, da bi te mreže razkrili in razbili; poudarja še, da je treba krepiti zmogljivosti teh 

držav, da bodo lahko učinkovito preiskovale in kaznovale odgovorne; zato poziva k 

spodbujenemu sodelovanju med Unijo, državami članicami, Europolom, Eurojustom in 

ustreznimi tretjimi državami; 

32. opozarja, da mreže trgovcev in tihotapcev z ljudmi za svojo kriminalno dejavnost zelo 

aktivno uporabljajo internet in je zato za Unijo ključnega pomena, da ukrepa še dejavneje, 

zlasti v okviru Europola in enote za prijavljanje sumljivih spletnih vsebin, ter v zvezi s 

tem okrepi sodelovanje s tretjimi državami; 

33. opozarja, da je možno, da trgovci z ljudmi svoje žrtve na evropsko ozemlje privedejo po 

zakonitih migracijskih poteh; meni, da bi morala merila, ki jih morajo tretje države 

izpolniti pred sklenitvijo sporazuma o liberalizaciji vizumskega režima z Unijo, izrecno 

vključevati njihovo sodelovanje na področju boja proti trgovini z ljudmi; poziva Komisijo, 

naj tej problematiki, pa tudi boju proti tihotapcem, nameni posebno pozornost v vseh 

dialogih v okviru pogajanj za sporazume o liberalizaciji vizumskega režima; 

34. poudarja, da mora Unija v svojih odnosih s tretjimi državami na področju migracij in azila 

spoštovati merila v zvezi s preglednostjo, demokratičnim nadzorom in odgovornostjo; 

poziva k pripravi ocene in proračunskemu nadzoru nad sredstvi, uporabljenimi v okviru 

zunanje politike Evropske unije na področju migracij, zlasti v okviru procesa iz Rabata in 

Kartuma, sporazuma EU-Turčija in nujnega skrbniškega sklada za Afriko, glede izvajanja, 

učinka, nepretrganosti in usklajenosti različnih finančnih instrumentov, ki s katerimi 

razpolaga Evropska unija v korist tretjih držav; meni, da je bistvenega pomena preveriti 

zanesljivost in stabilnost partnerskih držav; poziva Evropsko komisijo, naj zahteva večjo 

preglednost pri upravljanju s tem denarjem, in poziva, da morajo biti sporazumi Unije s 

tretjimi državami, kakor tudi sporazumi, sklenjeni med agencijami EU in pristojnimi 

organi iz teh držav, predmet demokratičnega nadzora; obžaluje, da ni parlamentarnega 

nadzora nad zunanjimi dejavnostmi Evropske agencije za mejno stražo, in to agencijo 

poziva, naj Evropskemu parlamentu sistematično poroča o izvajanju svojih delovnih 

dogovorov in skupnih dejavnosti s tretjimi državami, v povezavi s civilno družbo;  

35. opozarja na zgledno solidarnost in prizadevanja Libanona in Jordanije, ki sta v okviru 

begunske krize sprejela kar približno 1,7 milijona sirskih beguncev, in poziva Evropsko 

unijo, naj obnovi svojo zavezanost in finančno podporo Agenciji Združenih narodov za 

pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev (UNRWA), ki deluje v obeh državah; 

36. poudarja pomen posvetovanja s civilno družbo v okviru vseh zunanjih politik Unije, pri 

čemer je treba posebno pozornost nameniti polni udeležbi, preglednosti in ustreznemu 

širjenju informacij v vseh politikah in procesih, povezanih z migracijami; 

37. opozarja, da je okoljska degradacija, pa naj bo posledica podnebnih sprememb, naravnih 

nesreč, industrijske škode ali degradiranega okolja, vedno večji dejavnik razseljevanja 

prebivalstva; meni, da bi morali zunanji ukrepi Unije prispevati k zmanjševanju ranljivosti 
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prebivalcev za okoljska tveganja, zagotavljanju pomoči za razseljene osebe, prizadete 

zaradi okoljskih sprememb, ter sodelovanju s tretjimi državami na globalni ravni, da bi se 

odzvali na izziv okoljskih migracij; zato Unijo posebej poziva, naj zagotovi dovolj 

sredstev državam, ki so jih prizadele podnebne spremembe, da bi jim pomagali prilagoditi 

se njihovim posledicam in ublažiti njihov vpliv; poziva, da se to ne bi smelo zgoditi v 

škodo tradicionalnega razvojnega sodelovanja, usmerjenega v zmanjševanje revščine; 

poziva Unijo in države članice, naj resnično prevzamejo odgovornost glede problematike 

podnebnih sprememb in hitro začnejo izvajati Pariški sporazum, pa tudi, naj se vključijo v 

razpravo o pojmih „podnebni begunci“ oziroma „okoljsko razseljene osebe“, da bi po 

potrebi podelili pravni status in mednarodno zaščito beguncem, ki bežijo iz okoljskih 

razlogov; 

38. poziva Evropsko unijo, naj nudi podporo za usposabljanje organov za mejno kontrolo v 

sosednjih tretjih državah, zlasti v tistih državah, ki jih glavni migracijski tokovi prečkajo 

na poti v Evropo; 

39. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj vodi odgovorno zunanjo politiko, s 

katero se obravnavajo temeljni vzroki migracij; 

40. poziva Evropsko unijo, naj pomaga pri izboljšanju pogojev v begunskih taboriščih v 

Jordaniji in Libanonu, kjer trenutno živi več kot 1.800.000 beguncev; 
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