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FORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 

Udviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at Afrika og EU er forbundet gennem migrations- og 

mobilitetsproblemstillinger og står over for fælles udfordringer med hensyn til sikkerhed 

og foranstaltninger til bekæmpelse af organiseret og grænseoverskridende kriminalitet; der 

henviser til, at disse problemstillinger skal tackles samlet og på en praktisk måde; 

1. understreger, at EU-Afrika-strategien, når først den er gennemført, bør adressere alle 

aspekter af migration, international beskyttelse og tvangsfordrivelse, med fokus på 

principperne om solidaritet, partnerskab og fælles ansvar samt gensidig ansvarlighed for 

så vidt angår menneskerettighederne; 

2. bemærker, at den atmosfære af usikkerhed, som hænger sammen med de konflikter, der 

hærger i Afrika, svækker god regeringsførelse og skaber et miljø, der ikke er befordrende 

for vækst, beskæftigelse, investeringer og udvikling; understreger, at demokratiske og 

gennemsigtige statslige strukturer, retsstatsprincippet, respekt for menneskerettighederne, 

ligestilling mellem kønnene og god regeringsførelse er afgørende for de afrikanske landes 

udvikling; mener, at Afrika er en central partner på den internationale scene, og at EU bør 

styrke sit samarbejde og sin politiske dialog med dette kontinent og give sine afrikanske 

partnere mere indflydelse på grundlag af fælles tillid; understreger, at EU's 

udviklingsfinansiering og -bistand bør fremme bæredygtig udvikling og god 

regeringsførelse i de afrikanske lande; opfordrer til et stærkere og mere politisk 

partnerskab mellem EU og Afrika og en specifik finansiel ramme til at tackle disse 

problemstillinger; 

3. understreger at Afrika-EU-strategien skal kunne tage højde for de afrikanske landes 

betydelige mangfoldighed og derfor kunne tilpasse sig de specifikke forhold i hvert 

partnerland; 

4. erkender udviklingsforskellene mellem de forskellige lande på det afrikanske kontinent; 

opfordrer EU til at samarbejde med strategiske partnere og førende lande, som i politisk, 

økonomisk og social forstand kan skabe et klima i Afrika, der er gunstigt for vækst og 

udvikling, navnlig ved hjælp af bilaterale aftaler og regionale strategier, således at det 

bliver muligt at bekæmpe de underliggende årsager til migration mellem Afrika og 

Europa; 

5. mener, at selv om partnerskabet mellem Afrika og EU bør være et centralt element i vores 

udviklingsbistandspolitikker og de foranstaltninger, der iværksættes i Afrika, er de 

afrikanske lande og deres ledere fortsat hovedansvarlige for deres eget kontinents fremtid; 

mener derfor, at EU bør støtte de afrikanske lederes indsats for at fremme et stabilt og 

blomstrende miljø i Afrika og et samarbejde, der er baseret på vores fælles interesser i 

fred, sikkerhed og god regeringsførelse; 

6. påpeger, at migration og mobilitet i Afrika og mellem Afrika og EU er til fordel for begge 

kontinenter, og at en holistisk tilgang til migration og mobilitet er af afgørende betydning 

for at sætte skub i en bæredygtig udvikling, fremme demokratiet, retsstatsprincippet, god 
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regeringsførelse og menneskerettighederne; opfordrer Kommissionen til at udvikle nye 

partnerskaber inden for mobilitet og migration med afrikanske partnerlande; 

7. erkender, at Afrikas befolkning forventes at nå op på 2,4 milliarder i 2050 og primært vil 

bestå af unge1; glæder sig over villigheden til at sætte fokus på ungdommen inden for 

rammerne af partnerskabet mellem Afrika og EU; tilskynder EU til yderligere at indkredse 

og støtte initiativer, der er inspireret af unge, som fremmer demokrati, retsstat og 

menneskerettigheder, og til at styrke sit samarbejde med afrikanske lande om 

bekæmpelsen af rekruttering af børnesoldater, kvindelig kønslemlæstelse, 

tvangsægteskaber og enhver anden krænkelse af børns rettigheder; minder om, at én mobil 

studerende ud af ti på verdensplan er afrikansk, hvoraf halvdelen kommer til Europa; 

fremhæver betydningen af at prioritere udveksling af viden for for enhver pris at forhindre 

en hjerneflugt fra Afrika; 

8. opfordrer navnlig til gennemførelse af direktiv (EU) 2016/801 om betingelserne for 

tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, 

volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter og au pair-

ansættelse til fordel for afrikanske studerende; 

9. erkender, at voldelige konflikter, forfølgelse, ulighed, menneskerettighedskrænkelser, 

terrorisme, undertrykkende regimer, naturkatastrofer, klimaforandringer og kronisk 

fattigdom har medført befolkningsbevægelser og en stigning i migrationen til Europa i de 

senere år; minder dog om, at international migration i Afrika involverer mindre end 35 

millioner personer, og at mere end 85 % af migrationen finder sted inden for det 

afrikanske kontinent; understreger, at flygtninge og migranter har de samme universelle 

menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder; 

10. minder om, at størstedelen af flygtningene og migranterne modtages af udviklingslandene, 

og om at befolkningsbevægelserne hovedsageligt finder sted i og mellem disse lande; 

understreger, at disse landes bistandssystemer står over for store udfordringer, som 

risikerer i alvorlig grad at kompromittere beskyttelsen af en voksende fordrevet 

befolkning; 

11. fremhæver især vold mod og forfølgelse af mennesker på grund af deres race, etnicitet, 

religion/tro, seksuelle orientering, kønsidentitet og kønskarakteristika, som udgør en 

tilsidesættelse af internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet og de 

grundlæggende frihedsrettigheder, hindrer udvikling og fører til store strømme af 

flygtninge og migranter; 

12. anser terrorisme for at være en global trussel mod den regionale fred og stabilitet, 

bæredygtig udvikling og indre sikkerhed, som skal tackles på en koordineret måde af de 

nationale regeringer, regionale og internationale organisationer og EU's agenturer; minder 

om, at organiseret kriminalitet, hvidvaskning af penge, ulovlig handel med narkotika og 

vilde dyr og planter samt piratvirksomhed har ubestridelige konsekvenser for de 

afrikanske lande; opfordrer til et øget samarbejde inden for EU-Afrika-strategien med 

henblik på at forhindre straffrihed, fremme retsstatsprincippet og udvidelsen af politiets og 

retsvæsenets kapacitet for at lette udvekslingen af oplysninger og god praksis samt 

forebygge, modvirke og bekæmpe finansiering af terrorisme og organiseret kriminalitet og 

                                                 
1 World population prospects, FN, 2015. 
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retsforfølge gerningsmændene; mener, at strategien for bekæmpelse af terrorisme også bør 

omfatte foranstaltninger til forebyggelse af radikalisering, som fører til voldelig 

ekstremisme i Afrika og Europa, især blandt unge; 

13. henleder opmærksomheden på, at migrations- og mobilitetsdialogen mellem Afrika og EU 

bør fremme mobilitet og fri bevægelighed for personer, og ikke kun veluddannede, i 

Afrika og mellem Afrika og EU på grundlag af en veladministreret og rettighedsbaseret 

tilgang, der omfatter styrkelsen af sikre og lovlige migrationskanaler; opfordrer EU og 

dets medlemsstater til at lette familiesammenføring; 

14. gentager sin opfordring til styrkelse af lovlige kanaler for personer, der har behov for 

international beskyttelse; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at tilbyde deres 

genbosættelsespladser til et betydeligt antal flygtninge i betragtning af det samlede antal 

flygtninge, som afrikanske lande huser; opfordrer i denne henseende til, at der etableres en 

europæiske ramme for genbosættelse, som er nem at omsætte i praksis for 

medlemsstaterne, og som tilskynder EU og dets medlemsstater til at spille en afgørende og 

eksemplarisk rolle for så vidt angår genbosættelse på verdensplan; minder 

medlemsstaterne om at stille alle de nødvendige faciliteter til rådighed såvel som en plan 

for oprettelse af nye og sikre ruter for asylansøgere, navnlig for udsatte personer, på EU's 

ambassader og konsulater i oprindelseslande eller transitlande; 

15. opfordrer desuden EU og dets medlemsstater til at samarbejde med og yde bistand til 

afrikanske lande, som står over for flygtningestrømme eller gennemlever længerevarende 

kriser, med henblik på at øge deres asylkapacitet og beskyttelsessystemer; minder om, at 

alt samarbejde i forbindelse med migration og asyl skal sigte mod at fremme respekten for 

principperne om de grundlæggende rettigheder, som styrer EU's migrations- og 

asylpolitik; 

16. minder om vigtigheden af at give så megen information som muligt til potentielle 

migranter om de farer, der er uløseligt forbundet med irregulære migrationsruter, men 

også om deres fremtidsmuligheder i EU, navnlig hvad angår beskæftigelse og uddannelse; 

17. minder om, at der senest i 2018 skal udarbejdes to "global compacts", for henholdsvis 

migration og flygtninge, i FN-regi som opfølgning på New York-erklæringen om 

flygtninge og migranter, der blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 19. september 

2016, og at dialogen mellem Afrika og EU bør intensiveres for at identificere fælles 

prioriteter, hvor det er muligt; 

18. understreger, at tilbagesendelser kun må finde sted efter en vurdering af hver enkelt sag og 

under fuld respekt for de pågældendes rettigheder, og at ethvert forsøg på afvisning af 

migranter ved grænsen er i strid med EU-retten og folkeretten; mener, at tilbagesendelse 

af migranter kun bør ske på en sikker måde, at frivillig tilbagevenden bør foretrækkes 

frem for tvangsmæssig tilbagesendelse, og at reintegration af migranter bør adresseres 

systematisk; 

19. opfordrer til et effektivt, styrket og systematisk samarbejde med afrikanske lande, 

herunder en stærk og reel genbosættelsespolitik og finansiel efterforskning som led i 

bekæmpelsen af handel med migranter og menneskesmugling; opfordrer EU og de 

afrikanske lande til at styrke deres samarbejde og deres indsats for at sætte en stopper for 

den menneskehandel og -smugling, som finder sted mellem de to kontinenter; 
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20. anerkender det strategiske potentiale i de afrikanske diasporaer i hele verden, både med 

hensyn til pengeoverførsler og deres ikkefinansielle værdi for så vidt angår evnen til at 

opbygge og fremme fred, demokrati, god regeringsførelse og social stabilitet; henleder 

opmærksomheden på, at det er vigtigt at samarbejde med disse diasporaer og koble dem 

sammen med udviklingsprojekter for at sikre, at de bidrager til udviklingspolitikkernes 

effektivitet; 

21. minder om, at afrikanske ledere har givet et tilsagn om at sætte skub i vækst, udvikling, 

fremgang og god regeringsførelse på det afrikanske kontinent inden 2063; opfordrer EU 

og dets medlemsstater til at støtte udviklingslandene, så de kan vedtage langsigtede 

politikker, der respekterer retten til fri bevægelighed, uddannelse, sundhed og 

beskæftigelse; fremhæver behovet for, at EU, og navnlig dets medlemsstater, støtter de 

mindst udviklede lande (LDC-landene) i deres bestræbelser på at bekæmpe 

klimaforandringer for at undgå at forværre fattigdommen i disse lande; 

22. anbefaler en yderligere indsats for at implementere Valettahandlingsplanen for human og 

bæredygtig forvaltning af migration på begge sider af Middelhavet; minder om 

betydningen af initiativer til at øge dialogen og samarbejdet omkring 

migrationsspørgsmål, såsom Rabatprocessen og Khartoumprocessen; 

23. kræver en bedre parlamentarisk kontrol af de samarbejdsaftaler, som indgås med 

tredjelande, samt af de relevante EU-agenturers eksterne samarbejdsaktiviteter.  
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