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Europa-Parlamentets beslutning om beskyttelse af menneskerettighederne og EU's 
eksterne migrationspolitik

Europa-Parlamentet,

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

– der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 
1966,

– der henviser til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder fra 1966,

– der henviser til konventionen om flygtninges retsstilling, underskrevet fra 1951 
(Genèvekonventionen),

– der henviser til FN's havretskonvention fra 1982,

– der henviser til FN's konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret 
kriminalitet og tillægsprotokollerne hertil om forebyggelse, bekæmpelse og 
retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, og mod 
smugling af migranter til lands, ad luftvejen og ad søvejen,

– der henviser til forslaget om en ny pagt om migration og asyl, som Kommissionen 
fremsatte den 23. september 2020,

– der henviser til Rådets direktiv 2002/90/EF om definition af hjælp til ulovlig indrejse og 
transit samt ulovligt ophold1, 

– der henviser til erklæringen fra EU og Tyrkiet af 18. marts 2016,

1 EFT L 328 af 5.12.2002, s. 17.
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– der henviser til den globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration fra 2018,

– der henviser til den globale flygtningepagt fra 2018,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

A. der henviser til, at migration er et globalt fænomen, der forstærkes af politikker, der 
skaber pullfaktorer for migranter; der henviser til, at Europa er en attraktiv destination 
for migranter i betragtning af dets politiske, økonomiske og sociale stabilitet;

B. der henviser til, at migration er et emne af allerstørste betydning i europæisk politik;

C. der henviser til, at argumentet om en aldrende befolkning i Europa ikke bør anvendes 
som en falsk fortælling til at retfærdiggøre yderligere massemigration; der henviser til, 
at positive familiepolitikker vil løse problemet med den aldrende befolkning;

D. der henviser til, at ukontrolleret massemigration udgør en trussel mod fred og sikkerhed 
i og mellem europæiske stater; der henviser til, at ukontrolleret massemigration udgør 
en trussel mod europæiske værdier, den europæiske arv, kultur og vores eksistens;

E. der henviser til, at en flygtning ophører med at være flygtning, når de forhold, der førte 
til, at de flygtede fra deres hjemland, er blevet bedre; der henviser til, at en sådan person 
derefter lovligt kan sendes tilbage til sit oprindelsesland;

F. der henviser til, at grænsekontrol og beslutningen om at tillade indrejse og ophold i en 
stat er væsentlige elementer i den territoriale suverænitet;

1. gentager, at medlemsstaterne har suveræn ret til at kontrollere deres grænser og 
bestemme, hvem der har ret til indrejse og ophold på deres område; understreger, at 
migranters rettigheder under alle omstændigheder bør afvejes i forhold til rettighederne 
for medlemsstaternes statsborgere;

2. mener, at internationale instrumenter såsom den globale aftale om migration og den 
globale flygtningepagt forværrer migrationskrisen, idet de skaber yderligere pullfaktorer 
for migranter til at risikere deres liv for at rejse til Europa;

3. minder Kommissionen og medlemsstaterne om, at der er en klar sondring mellem 
økonomiske migranter og flygtninge eller asylansøgere; opfordrer indtrængende både 
Kommissionen og medlemsstaterne til ikke at udviske den juridiske grænse mellem 
kategorier af migranter og flygtninge i offentlige erklæringer; understreger derfor 
betydningen af en snæver fortolkning af begrebet "flygtning"; opfordrer endvidere 
indtrængende medlemsstaterne til ikke at udvide definitionen af flygtninge til også at 
omfatte såkaldte klimaflygtninge;

4. minder om, at der bør stilles tilflugtssteder til rådighed i den region, hvor truslen findes, 
da dette vil gøre det muligt for flygtninge nemt at vende tilbage til deres hjemland, når 
det er sikkert, hvilket igen vil gøre det muligt for dem at bidrage til genopbygningen af 
deres land, når det er sikkert;

5. opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at gøre bistand til udviklingslande 
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betinget af en effektiv gennemførelse af aftaler om tilbagetagelse af migranter, der 
opholder sig ulovligt i EU; mener, at visumpolitikker er vigtige redskaber til at tilskynde 
til samarbejde om migrations- og sikkerhedspolitikker, herunder ved at gøre dem mere 
restriktive for de tredjelande, der ikke tilstrækkeligt samarbejder om tilbagetagelser og 
grænseforvaltning;

6. opfordrer EU's medlemsstater til at støtte de udviklingslande, der også bekæmper 
ulovlig migration; opfordrer EU til ikke at støtte ikkestatslige organisationer (NGO'er) 
eller lokale organisationer, der anvender menneskerettigheder som et redskab til at 
fremme og lette ulovlig migration mellem udviklingslande;

7. opfordrer Kommissionen til at foretage en omfattende revision af den nye pagt om 
migration og asyl, som den foreslog den 23. september 2020; understreger, at denne 
revision bør fokusere på at begrænse migration til Europa frem for at lette den samt på 
at lette tilbagesendelser snarere end at begrænse dem;

8. udtrykker alvorlig bekymring over NGO'ers rolle med hensyn til at lette 
menneskehandel og -smugling; bemærker, at Kommissionen ifølge sin nye pagt om 
migration og asyl mener, at kriminaliseringen af NGO'er, der udfører eftersøgnings- og 
redningsoperationer til søs, udgør en overtrædelse af folkeretten og ikke er tilladt i 
henhold til EU-retten; understreger, at de bredt formulerede forslag om 
afkriminalisering i pagten om migration yderligere vil lette menneskehandel og -
smugling og skabe yderligere pullfaktorer for migranter til at sætte livet på spil for at 
rejse til Europa;

9. understreger, at den humanitære folkeret og havretten ikke bør fortolkes på en sådan 
måde, at forpligtelsen til at redde nødstedte personer på havet resulterer i en situation, 
hvor NGO'ernes handlinger, der fungerer som shuttletransport for migranter, 
afkriminaliseres; kritiserer Kommissionens fortolkning af folkeretten med hensyn til 
spørgsmålet om afkriminalisering;

10. minder om, at oprettelsen af yderligere lovlige migrationsveje ikke vil mindske den 
ulovlige migration til Europa, men blot vil svare til at ommærke "ulovlig" migration 
som "lovlig" migration;

11. mener, at når det drejer sig om børn, bør personens alder fastlægges ved hjælp af 
objektive medicinske analyser, da mange migranter rejser til Europa under dække af at 
være "børn", når de faktisk er over 18 år;

12. understreger, at tildeling af opholdstilladelse er medlemsstaternes suveræne ret og ikke 
bør være en EU-kompetence; anbefaler, at der ikke gives permanent opholdstilladelse 
efter tre år, som foreslået i Kommissionens nye pagt, og gentager, at asyl er af 
midlertidig karakter, og at flygtningestatus bør revideres regelmæssigt, således at disse 
personer kan fortsætte med deres liv i deres hjemland så hurtigt som muligt;

13. udtrykker bekymring over forlydender om, at NGO'er vejleder migranter ved EU's ydre 
grænser om, hvad de skal sige, for at sikre, at deres asylansøgning bliver imødekommet; 
påpeger endvidere, at NGO'er, der opererer i Middelhavsområdet, fungerer som en 
shuttletransport for migranter og derfor forværrer problemerne i forbindelse med 
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menneskehandel og -smugling, samtidig med at de overtræder EU-retten;

14. understreger betydningen af at indstille finansieringen til civilsamfundsgrupper og 
NGO'er, der fungerer som en shuttletransport, der smugler ulovlige migranter;

15. bemærker, at EU's lempelige migrationspolitikker sammen med NGO'ernes indsats har 
skabt pullfaktorer, der frister migranter til at foretage den farlige rejse til Europa i håb 
om et bedre liv; mener, at både Unionens institutioner og dens lovgivning bidrog til at 
skabe migrationskrisen i 2015, og at denne krise blev anvendt til at fjerne flere 
kompetencer fra medlemsstaterne;

16. fordømmer Tyrkiets trusler om, at det vil "oversvømme" Europa med migranter på trods 
af Tyrkiets forpligtelser i aftalen mellem EU og Tyrkiet fra 2016; gentager endvidere, at 
al finansiering til Tyrkiet straks bør standses, og at tiltrædelsesforhandlingerne med 
landet bør afsluttes betingelsesløst;

17. understreger, at migranter med ulovligt ophold hurtigst muligt bør sendes tilbage til 
deres oprindelsesland, uanset om denne tilbagesendelse sker frivilligt eller ej; foreslår, 
at når flygtninge kendes skyldige i alvorlige strafbare handlinger, bør medlemsstaterne 
straks sende dem tilbage til deres oprindelsesland;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til medlemsstaterne, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en


