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

Europa-Parlamentet,

– der henviser til verdenserklæringen fra 1948 om menneskerettigheder, særlig artikel 13 
og 14,

– der henviser til konventionen fra 1951 om flygtninges retsstilling og tillægsprotokollen 
hertil,

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

– der henviser til den internationale konvention fra 1966 om afskaffelse af alle former for 
racediskrimination,

– der henviser til konventionen fra 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf, særlig artikel 3, og tillægsprotokollen hertil,

– der henviser til konventionen fra 1989 om barnets rettigheder og tillægsprotokollerne 
hertil,

– der henviser til den internationale konvention fra 1990 om beskyttelse af vandrende 
arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder,

– der henviser til den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod 
tvungen forsvinding,

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

– der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 71/1 af 19. september 2016 om New 
York-erklæringen om flygtninge og migranter,

– der henviser til den fælles vejledning om covid-19-pandemiens virkning på migranters 
menneskerettigheder af 26. maj 2020 fra FN's komité for beskyttelse af vandrende 
arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder og FN's særlige rapportør om 
migranters menneskerettigheder,

– der henviser til Dacca-principperne om ansvarlig rekruttering og håndtering af 
vandrende arbejdstagere,

– der henviser til artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

– der henviser til artikel 79 og 80 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF),

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 656/2014 af 15. maj 
2014 om regler for overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det 
operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det 
Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser1,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. november 2011 om en samlet strategi 
for migration og mobilitet (SSMM) (COM(2020)0743),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juni 2016 om oprettelsen af en ny 
ramme for partnerskaber med tredjelande som led i den europæiske dagsorden for 
migration (COM(2016)0385),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. september 2020 om en ny pagt om 
migration og asyl (COM(2020)0609),

– der henviser til Maltaerklæringen af 3. februar 2017 fra medlemmerne af Det 
Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale 
Middelhavsrute, 

– der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 9. marts 2020 med titlen 
"Frem mod en omfattende strategi for samarbejdet med Afrika" (JOIN(2020)0004),

– der henviser til sine tidligere beslutninger om migrationsspørgsmål,

– der henviser til sin beslutning af 5. juli 2016 om bekæmpelse af menneskehandel som 

1 EUT L 189 af 27.6.2014, s. 93.
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led i EU's eksterne forbindelser2,

– der henviser til sin beslutning af 25. november 2020 om øget udviklings- og 
bistandseffektivitet3,

– der henviser til udtalelser fra Udviklingsudvalget og Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Rettigheder,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A9-0060/2021),

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

A. der henviser til, at migration er et globalt fænomen, der forstærkes af globalisering, 
eskalerende konflikter, uligheder og miljøforringelse;

B. der henviser til, at EU har brug for en asyl- og migrationspolitik, som er streng, men 
fair: streng over for dem, der forsøger at rejse ulovligt ind i EU, og fair over for dem, 
der reelt flygter fra krig og forfølgelse;

C. der henviser til, at EU's migrationspolitik bør fokusere på at beskytte kontrollen ved 
EU's ydre grænser, på tilbagesendelse af ulovlige migranter til deres oprindelses- eller 
transitlande og på at udvide løsningerne i nabolandene og -regionerne og samtidig støtte 
værtslande og -samfund;

D. der henviser til, at migration har været og fortsat vil være en udfordring og en mulighed 
for Den Europæiske Union og dens medlemsstater, der historisk set har været præget af 
både udvandring og indvandring, og som en af verdens største donorer, der fremmer 
bæredygtig udvikling, støtter fordrevne personer, tager hånd om drivkræfterne bag 
migration og arbejder gennem multilaterale fora for at finde varige løsninger;

E. der henviser til, at medlemsstater, hvis geografiske placering placerer dem på 
frontlinjen, bærer en betydelig del af ansvaret;

F. der henviser til, at en samlet tilgang til migration og asylsystemet indebærer 
foranstaltninger for at tage hånd om den eksterne dimension af EU's migrationspolitik; 
der henviser til, at virkningen af denne eksterne dimension i høj grad afhænger af en 
fælles indsats på EU-plan og en aktiv koordinering af aktiviteterne med eksterne 
partnere;

G. der henviser til, at den europæiske konsensus om udvikling, der blev vedtaget i juni 
2017, fremhæver, at velforvaltet migration og mobilitet kan bidrage positivt til inklusiv 
vækst og bæredygtig udvikling i overensstemmelse med 2030-dagsordenen for 
bæredygtig udvikling;

H. der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse af 7. juni 2016 om oprettelsen af en 
ny ramme for partnerskaber med tredjelande som led i den europæiske dagsorden for 
migration (COM(2016)0385) understreger, at migrationsspørgsmål står øverst på EU's 
liste over prioriteter for relationerne med tredjelande; der henviser til, at denne ramme 

2 EUT C 101 af 16.3.2018, s. 47.
3 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0323.
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opfordrer til et intensiveret samarbejde med tredjelande, navnlig dem i det europæiske 
nærområde, gennem "partnerskaber" med henblik på at sikre samarbejde om 
migrationsstyring, effektivt at forebygge ulovlig migration og at sikre tilbagetagelse af 
ulovlige migranter, herunder ved hjælp af positive og negative incitamenter hidrørende 
fra forskellige politiske elementer inden for EU's kompetence, herunder 
naboskabspolitik, udviklingsbistand, handel, mobilitet, energi, sikkerhed og digital 
politik, der alle bidrager til det samme mål;

I. der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse fra 2016 opstillede tre hovedmål for 
samarbejdet med tredjelande: redde liv i Middelhavet, øge andelen af tilbagesendelser 
til oprindelses‑ og transitlande og give migranter og flygtninge mulighed for at forblive 
tæt på deres hjem og undgå, at de begiver sig ud på farlige rejser; der henviser til, at det 
i meddelelsen fra 2016 nævnes, at bekæmpelse af ulovlig migration er en prioritet for 
Unionen, og at der indføres en "mindre for mindre"-tilgang, hvorved Kommissionen 
erklærer sig rede til at anvende alle EU's værktøjer og instrumenter, med undtagelse af 
humanitær bistand, som incitamenter til at opnå samarbejde fra tredjelande om 
tilbagetagelse og grænsekontrol;

J. der henviser til, at bekæmpelse af smugling af migranter er en fælles udfordring, der 
kræver samarbejde og koordinering med tredjelande; der henviser til, at den nye EU-
handlingsplan for bekæmpelse af smugling af migranter har til formål at fremme 
samarbejdet mellem EU og tredjelande gennem målrettede partnerskaber til 
bekæmpelse af smugling af migranter som led i bredere partnerskaber med vigtige 
tredjelande; der henviser til, at Europol spiller en central rolle i bekæmpelsen af 
smugling af migranter;

K. der henviser til, at samarbejde med tredjelande er afgørende for at forebygge og 
bekæmpe menneskehandel; der henviser til, at migrationsruter kan udnyttes af 
menneskehandelsnetværk; der henviser til, at menneskehandel har en uforholdsmæssig 
stor indvirkning på kvinder og piger, som udgør langt størstedelen af ofrene for 
menneskehandel og udsættes for vold og udnyttelse langs deres migrationsruter;

L. der henviser til, at EU og visse individuelle medlemsstater siden 2016 har mangedoblet 
antallet af uformelle aftaler og ordninger med tredjelande med henblik på at styrke deres 
operationelle kapacitet inden for grænsekontrol og -forvaltning og bekæmpelse af 
menneskehandel; der henviser til, at disse aftaler og ordninger med tredjelande også 
omfatter effektiv tilbagesendelse og tilbagetagelse samt aftaler om politisamarbejde; der 
henviser til, at sådanne uformelle ordninger i lighed med formelle tilbagetagelsesaftaler 
bekræfter staternes forpligtelse til at tage deres statsborgere (eller andre) tilbage og 
fastlægger procedurer for udførelsen af tilbagesendelser i praksis;

M. der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse om den nye pagt om migration og 
asyl gentog, at de interne og eksterne dimensioner af migration hænger uløseligt 
sammen, og at skræddersyede omfattende og afbalancerede dialoger og partnerskaber 
vedrørende migration med oprindelses- og transitlande er afgørende for at tage fat på 
værdifulde mål for begge parter, såsom de vigtigste årsager til migration, bekæmpelse 
af smugling af migranter, hjælp til flygtninge med ophold i tredjelande og støtte til en 
velforvaltet lovlig migration; der henviser til, at et engagement på regionalt og globalt 
plan, som anført i Kommissionens meddelelse om den nye pagt, er afgørende for at 
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supplere sådanne dialoger og partnerskaber; der henviser til, at den endvidere 
fremhævede, at migration inden for rammerne af omfattende partnerskaber med 
tredjelande bør indgå som et centralt spørgsmål og knyttes til andre politikker på 
områder som udviklingssamarbejde, sikkerhed, visum, handel, landbrug, investeringer 
og beskæftigelse, energi, miljø og klimaforandringer samt uddannelse;

N. der henviser til, at kvinder ifølge FN's højkommissær for flygtninge (UNHCR) udgør 
omkring 48 % af flygtningebefolkningen i verden og en stor andel af sårbare 
asylansøgere;

O. der henviser til, at FN's menneskerettighedseksperter og civilsamfundsorganisationer 
har advaret om, at covid‑19‑pandemien har alvorlige konsekvenser for migranter;

P. der henviser til, at opretholdelse af den frie bevægelighed og retten til at arbejde er 
afgørende for, at lovlige migranter kan blive selvhjulpne og bidrager til at fremme deres 
integration; der henviser til, at intraregional migration er et vigtigt element i disse 
grænseoverskridende økonomiske mønstre;

I. Rammen for migrationspolitik og dens eksterne dimension

1. minder om, at EU og medlemsstaterne, når disse anvender EU-retten, i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, og artikel 21 i TEU og Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder skal respektere menneskerettighederne i 
forbindelse med deres eksterne og ekstraterritoriale aktioner, aftaler og samarbejde på 
områderne migration, grænser og asyl; anmoder om, at personer, der kan blive udsat for 
menneskerettighedskrænkelser, kan få adgang til effektive retsmidler;

2. gentager, at hvis EU's migrationspolitik skal fungere korrekt, skal EU øge sit eksterne 
samarbejde med oprindelseslandene og arbejde på at sikre en holdbar og effektiv 
tilbagetagelse af tilbagesendte;

3. bemærker, at størstedelen af de til dato indgåede 18 officielle EU-tilbagetagelsesaftaler 
omfatter tilbagetagelsen af tredjelandsstatsborgere til et transitland;

4. er bekymret over det stigende antal uledsagede mindreårige, der rejser gennem 
irregulære migrationsveje;

5. bemærker, at gennemførelsen og finansieringen af EU's eksterne migrationspolitik er 
fordelt på forskellige generaldirektorater i Kommissionen og integreret i EU's 
migrations-, og asylpolitikker samt i dets udviklings- og udenrigspolitikker; insisterer på 
betydningen af at sikre sammenhæng, synergier og komplementaritet;

II. Overholdelse af menneskerettighederne og EU-aktører, der gennemfører den eksterne 
migrationspolitik

6. noterer sig den øgede rolle, som Frontex spiller i det praktiske og operationelle 
samarbejde med tredjelande, herunder om tilbagesendelse og tilbagetagelse, 
bekæmpelse af menneskesmugling, tilvejebringelse af uddannelse, operativ og teknisk 
bistand til myndigheder i tredjelande med henblik på grænseforvaltning og ‑kontrol, 
gennemførelse af operationer eller fælles operationer ved EU's ydre grænser eller på 
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tredjelandes områder samt indsættelse af forbindelsesofficerer og operationelt personale 
i tredjelande; opfordrer til, at der regelmæssigt foretages en vurdering af agenturets 
behov for at sikre, at det fungerer optimalt;

7. understreger betydningen af statusaftaler for sikkerheden ved EU's ydre grænser samt 
for at sikre en retlig ramme for samarbejde mellem Frontex og tredjelandes 
grænseforvaltningsmyndigheder;

8. opfordrer Frontex til regelmæssigt at informere Europa-Parlamentets Underudvalg om 
Menneskerettigheder, Udenrigsudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender om alle aktiviteter, der indebærer samarbejde med 
myndigheder i tredjelande;

9. understreger, at forordning (EU) 2019/1240 om oprettelse af et europæisk netværk af 
indvandringsforbindelsesofficerer4 yderligere bør forbedre EU's kapacitet til at 
koordinere, samarbejde og udveksle oplysninger mellem 
indvandringsforbindelsesofficerer, der er udsendt i tredjelande, Kommissionen og EU-
agenturer, med henblik på at reagere mere effektivt på Unionens prioriteter på 
migrationsområdet; fremhæver, at en af de centrale opgaver for dette EU-netværks 
styringsråd er at støtte udviklingen af indvandringsforbindelsesofficerernes kapacitet, 
herunder ved at udarbejde retningslinjer for gennemførelse af menneskerettighederne 
som led i deres aktiviteter;

10. bemærker med stor bekymring, at det ikke er muligt at fastslå identiteten af flertallet af 
de mennesker, der dør under forsøget på at krydse havet; mener, at det er nødvendigt at 
etablere en koordineret europæisk tilgang for at forbedre identifikationsprocesserne;

III. EU's samarbejde med og finansielle bistand til tredjelande på migrationsområdet 

11. glæder sig over den stigende anvendelse siden 2016 af øget konditionalitet mellem 
udviklingssamarbejde og migrationsstyring, herunder tilbagesendelser og tilbagetagelse; 
gentager, at det primære mål for Unionens politik for udviklingssamarbejde i henhold til 
artikel 21 i TEU og artikel 208 i TEUF er at nedbringe og på sigt udrydde fattigdommen 
i oprindelses- og transitlande ved at udvikle lokaløkonomier og god regeringsførelse og 
dermed svække pull- og pushfaktorerne, der fører til, at økonomiske migranter risikerer 
deres liv; støtter en behovsbaseret tilgang til humanitær bistand og nødhjælp uden at 
gøre den betinget af samarbejde med EU om migration;

12. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en oversigt over alle de instrumenter i EU-
budgettet, der anvendes til at finansiere samarbejdet med tredjelande om 
migrationsstyring;

13. fremhæver målet med de europæiske finansielle instrumenter om at støtte tredjelande i 
udviklingen af de nødvendige institutionelle rammer og kapaciteter til at forvalte 
migration i alle dens aspekter, samtidig med at de bringes i overensstemmelse med 
europæiske og internationale standarder; opfordrer til, at EU yder finansiel støtte til at 
skabe bæredygtige løsninger, der tackler lokale og regionale udfordringer, navnlig de 

4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1240 af 20. juni 2019 om oprettelse af et europæisk 
netværk af indvandringsforbindelsesofficerer, EUT L 198 af 25.7.2019, s. 88.
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relaterede demokratiske processer og retsstatsprincippet, socioøkonomisk udvikling, 
sundhedspleje, uddannelse, de grundlæggende årsager til fattigdom, 
ungdomsbeskæftigelse i oprindelseslandene, social udstødelse, ligestilling mellem 
kønnene, klimaændringer, konflikter, adgang til tjenesteydelser og øget selvhjulpenhed;

14. opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at aflægge rapport til Parlamentet om 
finansieringen af migrationsrelaterede samarbejdsprogrammer i tredjelande og om de 
måder, som midlerne er blevet anvendt på af partnerlandene, herunder rapportering til 
Udenrigsudvalgets arbejdsgruppe om eksterne finansielle instrumenter;

15. bemærker, at migrationsrelaterede foranstaltninger i krisesituationer gennem søjlen for 
hurtig reaktion i instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt 
samarbejde bl.a. bør imødekomme behov i forbindelse med migrationsstrømme og 
tvangsfordrivelse, herunder støtte til værtssamfund, i overensstemmelse med den 
humanitære folkeret;

IV. EU's eksterne menneskerettighedspolitik og migrationsmålsætninger

16. mener, at EU skal spille en ledende rolle med hensyn til at støtte den bæredygtige 
udvikling og politiske dialog om universelle menneskerettigheder i multilaterale fora; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge effektiviteten af gennemførelsen 
af udviklingsfinansiering og opfordrer indtrængende til, at EU's finansielle støtte til de 
relevante internationale og regionale organisationer gøres mere synlig og ansvarlig;

17. opfordrer EU til at inddrage diaspora, berørte lokalsamfund og organisationer, som 
ledes af flygtninge og migranter, navnlig af kvinder, samt repræsentanter fra 
civilsamfund i udformningen og gennemførelsen af de projekter, som udføres i 
tredjelande;

°

° °

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

Or. en


