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IEROSINĀJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:  

A. tā kā Āfriku un ES saista migrācijas un mobilitātes jautājumi, tās saskaras ar kopīgām 

problēmām attiecībā uz drošību un tām nākas kopīgi veikt pasākumus, vēršoties pret 

organizēto un pārrobežu noziedzību; tā kā šie jautājumi ir jārisina kopīgi un praktiskā 

veidā, 

1. uzsver, ka tad, kad ES un Āfrikas stratēģija būs īstenota, tai jāattiecas uz visiem 

migrācijas, starptautiskās aizsardzības un piespiedu pārvietošanas aspektiem, galveno 

uzmanību pievēršot solidaritātes, partnerības un atbildības sadalījuma principiem un 

savstarpējai pārskatabildībai attiecībā uz cilvēktiesībām; 

2. norāda, ka nedrošības atmosfēra, ko izraisa postošie konflikti Āfrikā, mazina daudzās 

Āfrikas valstīs iedibinātās labās pārvaldības ietekmi un rada tādu gaisotni, kas neveicina 

izaugsmi, nodarbinātību, investīcijas un attīstību; uzsver, ka demokrātiskas un 

pārredzamas valsts struktūras, tiesiskums, cilvēktiesību ievērošana, dzimumu līdztiesība 

un laba pārvaldība ir būtiski svarīgi elementi Āfrikas valstu attīstībai; uzskata Āfriku par 

svarīgu partneri starptautiskajā arēnā un norāda, ka ES būtu jāpastiprina sadarbība un 

politiskais dialogs ar šo kontinentu, uz savstarpējas uzticēšanās pamata radot Āfrikas 

partneriem jaunas iespējas; uzsver, ka ES attīstības finansējumam un palīdzībai būtu 

jāveicina Āfrikas valstu ilgtspējīga attīstība un laba pārvaldība; uzsver, ka vajadzīga 

spēcīgāka un politiskāka ES un Āfrikas partnerība, kā arī īpaša finanšu sistēma šo 

jautājumu risināšanai; 

3. uzsver, ka Āfrikas un ES stratēģijā ir jāspēj ņemt vērā Āfrikas valstu lielo daudzveidību 

un attiecīgi jāspēj pielāgoties katras partnervalsts konkrētajiem apstākļiem; 

4. atzīst, ka dažādām Āfrikas valstīm ir atšķirīgi attīstības līmeņi; mudina ES sadarboties ar 

stratēģiskajiem partneriem un vadošajām valstīm, kuras var politiski, ekonomiski un 

sociāli radīt Āfrikā vidi, kas veicina izaugsmi un attīstību, jo īpaši ar divpusējiem 

nolīgumiem un reģionālajām stratēģijām, tādējādi nodrošinot iespējas apkarot starp Āfriku 

un Eiropu notiekošās migrācijas pamatcēloņus; 

5. uzskata — lai gan Āfrikas un ES partnerībai vajadzētu būt galvenajam elementam mūsu 

attīstības palīdzības politikas nostādnēs un Āfrikā izvērstajās darbībās, galvenā atbildība 

par sava kontinenta nākotni ir jāuzņemas Āfrikas valstīm un to vadītājiem; tādēļ uzskata, 

ka Eiropas Savienībai būtu jāatbalsta Āfrikas līderu centieni veicināt stabilu un pārticīgu 

vidi Āfrikā un sadarbība, kas balstīta uz kopīgu ieinteresētību panākt mieru, drošību un 

labu pārvaldību; 

6. norāda, ka migrācija un mobilitāte Āfrikā un starp Āfriku un ES sniedz labumu abiem 

kontinentiem un ka holistiska pieeja migrācijai un mobilitātei ir būtiska, lai stimulētu 

ilgtspējīgu attīstību un veicinātu demokrātiju, tiesiskumu, labu pārvaldību un 

cilvēktiesības; mudina Komisiju veidot jaunas mobilitātes un migrācijas partnerības ar 

Āfrikas partnervalstīm; 
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7. atzīst, ka līdz 2050. gadam Āfrikas iedzīvotāju skaits sasniegs 2,4 miljardus un 

galvenokārt to veidos jaunieši1; atzinīgi vērtē vēlmi Āfrikas un ES partnerībā svarīgu 

nozīmi piešķirt jauniešiem; mudina ES turpināt identificēt un atbalstīt jauniešu iecerētas 

iniciatīvas, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu, un pastiprināt 

sadarbību ar Āfrikas valstīm, lai apkarotu bērnu militarizāciju, sieviešu dzimumorgānu 

kropļošanu, piespiedu laulības un citus bērnu tiesību pārkāpumus; atgādina, ka viena 

desmitā daļa no mobilajiem studentiem pasaulē ir afrikāņu studenti un ka puse no tiem 

ierodas Eiropā; uzsver to, cik svarīgi ir pastiprināt zināšanu apmaiņu, lai jebkurā gadījumā 

pārtrauktu speciālistu aizplūšanu no Āfrikas; 

8. jo īpaši prasa Āfrikas studentu interesēs īstenot Direktīvu (ES) 2016/801 par 

nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos 

pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai 

izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā; 

9. atzīst, ka vardarbīgi konflikti, vajāšanas, nevienlīdzība, cilvēktiesību pārkāpumi, 

terorisms, terorisms, represīvi režīmi, dabas katastrofas, klimata pārmaiņas un pastāvīga 

nabadzība pēdējos gados ir izraisījuši iedzīvotāju masveida pārvietošanos un migrācijas uz 

Eiropu pieaugumu; tomēr atgādina, ka starptautiskajā migrācijā ir iesaistīti mazāk nekā 

35 miljoni Āfrikas izcelsmes cilvēku un ka vairāk nekā 85 % migrācijas notiek pašā 

Āfrikas teritorijā; uzsver, ka bēgļiem un migrantiem ir vienas un tās pašas vispārējās 

cilvēktiesības un pamatbrīvības; 

10. atgādina, ka lielākā daļa bēgļu un migrantu atrod patvērumu jaunattīstības valstīs un ka 

iedzīvotāju pārvietošanās galvenokārt notiek šajās valstīs un starp tām; uzsver, ka šo 

valstu palīdzības sistēmas saskaras ar milzīgām problēmām, kas var nopietni apdraudēt 

aizvien lielāka skaita pārvietoto personu aizsardzību; 

11. īpaši vērš uzmanību uz vardarbību pret cilvēkiem un viņu vajāšanu rases, tautības, 

reliģiskās piederības/ticības, seksuālās orientācijas, dzimumidentitātes un dzimumpazīmju 

dēļ, kas ir starptautisko cilvēktiesību un pamatbrīvību pārkāpums, kavē attīstību un izraisa 

bēgļu un migrantu masveida pārvietošanos; 

12. uzskata, ka terorisms ir globāla mēroga apdraudējums mieram un stabilitātei reģionā, 

ilgtspējīgai attīstībai un iekšējai drošībai, kas valstu valdībām, reģionālajām un 

starptautiskajām iestādēm un ES aģentūrām jārisina koordinētā veidā; atgādina, ka 

organizētā noziedzība, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, narkotisko vielu un 

savvaļas dzīvnieku nelikumīga tirdzniecība, kā arī pirātisms nenoliedzami ietekmē Āfrikas 

valstis; aicina ciešāk sadarboties ES un Āfrikas stratēģijas ietvaros, lai nepieļautu 

nesodāmību, veicinātu tiesiskumu un policijas un tiesu iestāžu spēju paplašināšanu, lai 

sekmētu apmaiņu ar informāciju un labu praksi un nepieļautu, novērstu un apkarotu 

terorisma un organizētās noziedzības finansēšanu un sodītu par šādiem nodarījumiem; 

uzskata, ka pretterorisma stratēģijas pasākumos būtu jāiekļauj arī pasākumi 

radikalizācijas, sevišķi jauniešu radikalizācijas, novēršanai, kas izraisa vardarbīgu 

ekstrēmismu Āfrikā un Eiropā; 

13. vērš uzmanību uz to, ka Āfrikas un ES migrācijas un mobilitātes dialogam ir jāatvieglo ne 

tikai augsti kvalificētu cilvēku, bet visu cilvēku mobilitāte un brīva pārvietošanās Āfrikā 

                                                 
1 ANO, Pasaules iedzīvotāju skaita prognoze, 2015. gads. 
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un starp Āfriku un ES, pamatojoties uz labi pārvaldītu, tiesībās balstītu pieeju, tostarp 

pastiprinot drošus un legālus migrācijas kanālus; aicina ES un tās dalībvalstis veicināt 

ģimeņu atkalapvienošanos; 

14. atkārtoti prasa pastiprināt likumīgas iespējas personām, kurām ir nepieciešama 

starptautiskā aizsardzība; mudina dalībvalstis piedāvāt pārmitināšanas vietas ievērojamam 

skaitam bēgļu, ņemot vērā kopējo bēgļu skaitu, kurus izmitina Āfrikas valstis. šajā sakarā 

prasa izveidot Eiropas pārmitināšanas sistēmu, kuru dalībvalstis varētu viegli izmantot un 

kura mudinātu ES un tās dalībvalstis uzņemties būtisku lomu attiecībā uz pārmitināšanu 

pasaules mērogā un kalpotu par paraugu pārējiem; atkārtoti aicina dalībvalstis nodrošināt 

visu nepieciešamo aprīkojumu pieejamību un plānot atvērt jaunus un drošus ceļus 

patvēruma meklētājiem, jo īpaši neaizsargātām personām, ES vēstniecībās un konsulātos 

bēgļu izcelsmes valstīs vai tranzītvalstīs; 

15. turklāt aicina ES un tās dalībvalstis sadarboties ar Āfrikas valstīm, kurām nākas risināt 

bēgļu pārvietošanās jautājumu vai ieilgušas krīzes situācijas, un palīdzēt tām, lai 

palielinātu to patvēruma nodrošināšanas spējas un aizsardzības sistēmas; atgādina, ka par 

mērķi jebkādai sadarbībai migrācijas un patvēruma jomā ir jānosaka tādu principu 

ievērošanas veicināšana, kas attiecas uz pamattiesībām, uz kurām balstās ES migrācijas un 

patvēruma politikas nostādnes; 

16. atgādina, ka ir svarīgi sniegt iespējamajiem migrantiem maksimāli plašu informāciju ne 

tikai par briesmām, kas sagaidāmas, izmantojot neatbilstīgas migrācijas ceļus, bet arī par 

viņu izredzēm ES, jo īpaši nodarbinātības un apmācības jomā; 

17. atgādina, ka līdz 2018. gadam ANO paspārnē ir jāizstrādā divi starptautiski pakti par 

bēgļiem un migrantiem, ņemot vērā ANO Ģenerālās Asamblejas 2016. gada 19. septembrī 

pieņemto Ņujorkas deklarāciju par bēgļiem un migrantiem, un ka līdz tam ir jāpastiprina 

Āfrikas un ES dialogs, lai, kur iespējams, identificētu kopīgās prioritātes; 

18. uzsver, ka atgriešana var notikt tikai pēc katras atsevišķas lietas novērtēšanas, pilnībā 

ievērojot attiecīgo personu tiesības, un ka jebkurš migrantu izraidīšanas mēģinājums ir 

pretrunā ES un starptautiskajiem tiesību aktiem; uzskata, ka būtu jāveic tikai droša 

migrantu atgriešana, ka prioritāte būtu jāpiešķir brīvprātīgai atgriešanai, nevis piespiedu 

atgriešanai un ka būtu sistemātiski jārisina migrantu reintegrācija; 

19. aicina panākt efektīvu, pastiprinātu un sistemātisku sadarbību ar Āfrikas valstīm, tostarp 

panākt stingru un reālu pārmitināšanas politiku un finanšu izmeklēšanu cīņā pret cilvēku 

nelikumīgu tirdzniecību un kontrabandu; aicina ES un Āfrikas valstis pastiprināt 

sadarbību un centienus, lai pārtrauktu cilvēku nelikumīgu tirdzniecību un kontrabandu 

starp abiem kontinentiem; 

20. atzīst Āfrikas valstu diasporu stratēģisko potenciālu visā pasaulē gan saistībā ar naudas 

pārvedumiem, gan nefinansiālām vērtībām attiecībā uz spēju veidot un veicināt mieru, 

demokrātiju, labu pārvaldību un sociālo stabilitāti; vērš uzmanību uz to, ka ir svarīgi 

veidot attiecības ar šīm diasporām un sasaistīt tās ar attīstības projektiem, tā lai 

nodrošinātu, ka tās sniedz ieguldījumu attīstības politikas efektivitātē; 

21. atgādina, ka Āfrikas līderi apsolīja paātrināt izaugsmi, attīstību, labklājību un labu 

pārvaldību Āfrikas kontinentā līdz 2063. gadam; aicina ES un tās dalībvalstis atbalstīt 
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jaunattīstības valstis, lai tās var pieņemt ilgtermiņa politikas nostādnes, ar kurām tiek 

ievērotas tiesības uz pārvietošanās brīvību, izglītību, veselību un nodarbinātību; uzsver to, 

ka ES un tās dalībvalstīm ir jo īpaši jāatbalsta vismazāk attīstītās valstis (VAV) to 

centienos samazināt klimata pārmaiņas, lai izvairītos no nabadzības saasināšanās šajās 

valstīs; 

22. iesaka turpināt centienus, lai īstenotu Valletas rīcības plānu humānai un ilgtspējīgai 

migrācijas pārvaldībai abos Vidusjūras krastos; atgādina, ka liela nozīme ir iniciatīvām, ar 

kurām tiek pastiprināts dialogs un sadarbība migrācijas jautājumos, piemēram, Rabatas 

process un Hartūmas process; 

23. prasa, lai Parlaments rūpīgāk pārbaudītu sadarbības vienošanās ar trešām valstīm un 

attiecīgo ES aģentūru ārējās sadarbības aktivitātes; 
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