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Alternativt förslag till resolution (artikel 181.3 i arbetsordningen) som ersätter ett 
förslag till resolution som inte avser lagstiftning A9-0060/2021

Europaparlamentets resolution om skydd av de mänskliga rättigheterna och EU:s 
externa migrationspolitik

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

– med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och 
politiska rättigheter från 1966,

– med beaktande av den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter från 1966,

– med beaktande av flyktingkonventionen från 1951 (Genèvekonventionen),

– med beaktande av Förenta nationernas havsrättskonvention från 1982,

– med beaktande av FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet 
och dess tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel 
med människor, särskilt kvinnor och barn, och mot människosmuggling land-, luft- och 
sjövägen,

– med beaktande av den nya migrations- och asylpakt som kommissionen föreslog den 
23 september 2020,

– med beaktande av rådets direktiv 2002/90/EG om definition av hjälp till olaglig inresa, 
transitering och vistelse1, 

– med beaktande av uttalandet från EU och Turkiet av den 18 mars 2016,

– med beaktande av den globala pakten för säker, ordnad och reguljär migration från 

1 EGT L 328, 5.12.2002, s. 17.
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2018,

– med beaktande av den globala flyktingpakten från 2018,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Migration är ett globalt fenomen som förstärks av politik som skapar pullfaktorer för 
migranter. Europa är – tack vare sin politiska, ekonomiska och sociala stabilitet – en 
attraktiv destination för migranter.

B. Migrationen är en fråga av central betydelse i europeisk politik.

C. Argumentet om en åldrande befolkning i Europa bör inte användas som ett svepskäl för 
att motivera en fortsatt massmigration. Problemet med den åldrande befolkningen 
kommer att lösas med hjälp av en stark familjepolitik.

D. Okontrollerad massmigration utgör ett hot mot freden och säkerheten inom och mellan 
de europeiska staterna och ett hot mot de europeiska värdena, det europeiska arvet och 
den europeiska kulturen och mot vår existens.

E. En flykting upphör att vara flykting när de förhållanden som ledde till att han eller hon 
flydde från sitt hemland har förbättrats. En sådan person kan sedan lagligen återsändas 
till sitt ursprungsland.

F. Gränskontroller och beslut om vem som ska tillåtas att resa in och uppehålla sig i en stat 
är väsentliga inslag i den territoriella suveräniteten.

1. Europaparlamentet upprepar att medlemsstaterna har suverän rätt att kontrollera sina 
gränser och bestämma vem som har rätt att resa in och uppehålla sig på deras 
territorium. Parlamentet betonar att migranternas rättigheter alltid bör vägas mot 
rättigheterna för medlemsstaternas medborgare.

2. Europaparlamentet anser att internationella instrument såsom den globala 
migrationspakten och den globala flyktingpakten förvärrar migrationskrisen, eftersom 
de skapar ytterligare pullfaktorer som gör att migranter riskerar sina liv för att resa till 
Europa.

3. Europaparlamentet påminner kommissionen och medlemsstaterna om att det finns en 
tydlig rågång mellan ekonomiska migranter och flyktingar eller asylsökande. 
Parlamentet uppmanar med kraft både kommissionen och medlemsstaterna att inte 
luckra upp den rättsliga gränsen mellan kategorier av migranter och flyktingar i 
offentliga uttalanden. Parlamentet framhåller därför hur viktigt det är med en snäv 
tolkning av begreppet ”flykting”. Parlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna att 
inte utvidga definitionen av flyktingar till att omfatta så kallade klimatflyktingar.

4. Europaparlamentet påminner om att skydd bör ges i den region där hotet finns, eftersom 
detta skulle göra det lätt för flyktingarna att återvända till sitt hemland när det är säkert 
att göra det, vilket i sin tur kommer att göra det möjligt för dem att bidra till 
återuppbyggnaden av sitt land så snart det är säkert att göra det.
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5. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att se till att 
biståndet till utvecklingsländer villkoras av ett effektivt genomförande av avtal om 
återtagande av migranter som olagligt uppehåller sig i EU. Parlamentet anser att 
viseringspolitiken är ett viktigt verktyg för att stimulera samarbete om migrations- och 
säkerhetspolitik, och att viseringspolitiken t.ex. kan bli mer restriktiv för tredjeländer 
som inte tillräckligt samarbetar i fråga om återtaganden och gränsförvaltning.

6. Europaparlamentet uppmuntrar EU:s medlemsstater att stödja de utvecklingsländer som 
också bekämpar olaglig migration. EU uppmanas att inte stödja icke-statliga 
organisationer eller lokala organisationer som använder mänskliga rättigheter som ett 
verktyg för att uppmuntra och underlätta olaglig migration mellan utvecklingsländer.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en omfattande översyn av den nya 
migrations- och asylpakt som den föreslog den 23 september 2020. Parlamentet betonar 
att denna översyn bör vara inriktad på att begränsa migrationen till Europa snarare än att 
underlätta den, samt på att underlätta återvändanden snarare än att begränsa dem.

8. Europaparlamentet uttrycker djup oro över icke-statliga organisationers roll när det 
gäller att underlätta människohandel och människosmuggling. Parlamentet konstaterar 
att kommissionen enligt sin nya migrations- och asylpakt anser att kriminaliseringen av 
icke-statliga organisationer som utför sök- och räddningsinsatser till havs utgör en 
överträdelse av folkrätten och är otillåten enligt unionsrätten. Parlamentet betonar att de 
brett formulerade avkriminaliseringsförslag som ingår i den nya migrations- och 
asylpakten ytterligare kommer att underlätta människohandel och människosmuggling 
och skapa fler pullfaktorer som får migranter att riskera sina liv för att resa till Europa.

9. Europaparlamentet betonar att den internationella humanitära rätten och havsrätten inte 
bör tolkas på så sätt att skyldigheten att undsätta nödlidande människor till havs leder 
till en situation där man avkriminaliserar agerandet från icke-statliga organisationer som 
fungerar som en transporttjänst för migranter. Parlamentet kritiserar kommissionens 
tolkning av folkrätten när det gäller frågan om avkriminalisering.

10. Europaparlamentet påminner om att skapandet av fler lagliga migrationsvägar inte 
kommer att minska den olagliga migrationen till Europa, utan endast skulle innebära att 
”olaglig” migration döps om till ”laglig” migration.

11. Europaparlamentet anser att åldern på migrerande barn bör fastställas genom objektiva 
medicinska analyser, eftersom många migranter som reser till Europa utger sig för att 
vara ”barn” trots att de i själva verket är över 18 år.

12. Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna själva ansvarar för beslut om beviljande 
av uppehållstillstånd och att denna fråga inte bör omfattas av EU:s behörighet. 
Parlamentet rekommenderar att permanent uppehållstillstånd inte ska beviljas efter tre 
år, vilket föreslås i kommissionens nya pakt, och upprepar att asyl är tillfälligt till sin 
natur och att flyktingstatusen bör ses över regelbundet, så att dessa personer kan 
fortsätta livet i sitt hemland så snart som det rimligen är möjligt.

13. Europaparlamentet uttrycker oro över rapporterna om att icke-statliga organisationer 
hjälper migranter vid EU:s yttre gränser genom att berätta för dem vad de ska säga för 
att deras asylansökningar ska beviljas. Parlamentet påpekar vidare att icke-statliga 
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organisationer som är verksamma i Medelhavet fungerar som en transporttjänst för 
migranter och därför förvärrar problemen i samband med människohandel och 
människosmuggling, samtidigt som de bryter mot unionsrätten.

14. Europaparlamentet betonar vikten av att stoppa finansiering till grupper i det civila 
samhället och icke-statliga organisationer som fungerar som en transporttjänst som 
smugglar olagliga migranter.

15. Europaparlamentet noterar att EU:s slappa migrationspolitik, tillsammans med icke-
statliga organisationers åtgärder, har skapat pullfaktorer som lockar migranter att göra 
den farliga resan till Europa i hopp om ett bättre liv. Parlamentet anser att både unionens 
institutioner och lagstiftning bidrog till att skapa migrationskrisen 2015, och att denna 
kris utnyttjades för att inskränka medlemsstaternas maktbefogenheter.

16. Europaparlamentet fördömer Turkiets hot om att landet kommer att ”översvämma” 
Europa med migranter, trots Turkiets åtaganden i 2016 års avtal mellan EU och Turkiet. 
Parlamentet upprepar vidare att all finansiering till Turkiet omedelbart bör stoppas och 
att anslutningsförhandlingarna med landet ovillkorligen bör avslutas.

17. Europaparlamentet betonar att migranter som vistas olagligt i EU snarast bör återvända 
till sitt ursprungsland, vare sig det sker frivilligt eller med tvång. Om flyktingar befinns 
skyldiga till allvarliga brott bör medlemsstaterna utan dröjsmål återsända dem till deras 
ursprungsland.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
medlemsstaterna, rådet och kommissionen.

Or. en


