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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, 
särskilt artiklarna 13 och 14,

– med beaktande av 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning och dess 
tilläggsprotokoll,

– med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter från 1966 och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter från 1966 samt deras respektive tilläggsprotokoll,

– med beaktande av den internationella konventionen om avskaffande av alla former av 
rasdiskriminering från 1966,

– med beaktande av 1984 års konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning, i synnerhet artikel 3, och dess 
tilläggsprotokoll,

– med beaktande av 1989 års konvention om barnets rättigheter och dess 
tilläggsprotokoll,

– med beaktande av 1990 års internationella konvention om skydd för alla migrerande 
arbetare och deras familjemedlemmar,

– med beaktande av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot 
påtvingade försvinnanden,

– med beaktande av FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet 
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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 FN:s generalförsamlings resolution 71/1 av den 19 september 2016 
om New York-deklarationen om flyktingar och migranter,

– med beaktande av den gemensamma vägledningen om covid-19-pandemins inverkan på 
migranters mänskliga rättigheter av den 26 maj 2020 från FN:s kommitté för skydd för 
alla migrerande arbetstagares och deras familjemedlemmars rättigheter och FN:s 
särskilda rapportör om migranters mänskliga rättigheter,

– med beaktande av Dhakaprinciperna om värdig migration,

– med beaktande av artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

– med beaktande av artiklarna 79 och 80 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget),

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 656/2014 av den 
15 maj 2014 om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom 
ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för 
förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre 
gränser1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 november 2011 En 
övergripande strategi för migration och rörlighet (COM(2011)0743),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 juni 2016 om en ny 
partnerskapsram med tredjeländer inom den europeiska 
migrationsagendan (COM(2016)0385),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 september 2020 om en ny 
migrations- och asylpakt (COM(2020)0609),

– med beaktande av Maltaförklaringen, utfärdad den 3 december 2017 av Europeiska 
rådets medlemmar, om de yttre aspekterna av migration: hantering av den centrala 
Medelhavsrutten, 

– med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och unionens 
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 9 mars 2020 Mot en 
övergripande strategi för Afrika (JOIN(2020)0004),

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om migrationsrelaterade frågor,

– med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2016 om kampen mot människohandel i 

1 EUT L 189, 27.6.2014, s. 93.
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EU:s yttre förbindelser2,

– med beaktande av sin resolution av den 25 november 2020 om förbättrad utvecklings- 
och biståndseffektivitet3,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för utveckling och utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A9-0060/2021),

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

A. Migration är en global företeelse som förstärks av globalisering, eskalerande konflikter, 
ojämlikhet och miljöförstöring.

B. EU behöver en asyl- och migrationspolitik som är strikt men rättvis: strikt mot dem som 
försöker ta sig in i EU på olaglig väg och rättvis mot dem som verkligen flyr från krig 
och förföljelse.

C. EU:s migrationspolitik bör inriktas på att garantera kontrollen av de yttre gränserna, på 
olagliga migranters återvändande till ursprungs- eller transitländerna och på att utveckla 
lösningar i grannländer och grannregioner, samtidigt som man stöder värdländer och 
värdsamhällen.

D. För Europeiska unionen och dess medlemsstater – som en historisk region med både 
utvandring och invandring, och som en av världens största givare för att främja hållbar 
utveckling, stödja fördrivna personer, ta itu med drivkrafterna bakom migration och 
arbeta genom multilaterala forum för att finna hållbara lösningar – har migration varit 
och kommer att fortsätta att vara en utmaning och en möjlighet.

E. Medlemsstaterna i frontlinjen bär en betydande del av bördan på grund av sitt 
geografiska läge.

F. En övergripande strategi för migration och asylsystemet inbegriper åtgärder för att ta itu 
med den yttre dimensionen av unionens migrationspolitik. Den yttre dimensionens 
effekter är i hög grad beroende av gemensamma insatser på EU-nivå och aktiv 
samordning av verksamhet med externa partner.

G. Det europeiska samförståndet om utveckling, som antogs i juni 2017, visar att 
välhanterad migration och rörlighet på ett positivt sätt kan bidra till tillväxt för alla och 
hållbar utveckling i linje med Agenda 2030 för hållbar utveckling.

H I kommissionens meddelande av den 7 juni 2016 om inrättande av en ny 
partnerskapsram med tredjeländer inom ramen för den europeiska migrationsagendan 
(COM(2016)0385) betonas det att migrationsfrågor har högsta prioritet i EU:s yttre 
förbindelser. Denna ram kräver intensifierat samarbete med tredjeländer, särskilt i det 
europeiska grannskapet, genom ”partnerskap” som syftar till att säkerställa samarbete 
om migrationshantering, för att effektivt förebygga olaglig migration och återta olagliga 

2 EUT C 101, 16.3.2018, s. 47.
3 Antagna texter, P9_TA(2020)0323.
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migranter, bland annat med positiva och negativa incitament som härrör från olika 
politiska inslag inom EU:s behörighetsområde, däribland grannskapspolitik, 
utvecklingsstöd, handel, rörlighet, energi, säkerhet och digital politik, som alla inriktas 
på ett och samma mål.

I. I sitt meddelande från 2016 skisserade kommissionen tre huvudmål för samarbetet med 
tredjeländer: rädda liv i Medelhavet, öka återvändandena till ursprungs- och 
transitländerna och göra det möjligt för migranter och flyktingar att stanna nära hemmet 
och undvika farliga resor. I meddelandet från 2016 nämns åtgärder mot olaglig 
migration som en av unionens prioriteringar, samt införs strategin ”mindre för mindre”. 
Kommissionen uttrycker även sin beredskap att tillämpa alla EU:s verktyg och 
instrument med undantag för humanitärt bistånd såsom incitament för att få tredjeländer 
att samarbeta inom återtagande och gränskontroll.

J. Kampen mot smuggling av migranter är en gemensam utmaning som kräver samarbete 
och samordning med tredjeländer. EU:s nya handlingsplan mot smuggling av migranter 
syftar till att främja samarbetet mellan EU och tredjeländer genom riktade partnerskap, i 
syfte att bekämpa smuggling av migranter som en del av bredare partnerskap med 
viktiga tredjeländer. Europol spelar en nyckelroll i kampen mot smuggling av 
migranter.

K. Samarbete med tredjeländer är avgörande för att förebygga och bekämpa 
människohandel. Migrationsvägarna kan utnyttjas av nätverk för människohandel. 
Människohandel har en oproportionerlig inverkan på kvinnor och flickor, som utgör den 
överväldigande majoriteten av offren för människohandel och som utsätts för våld och 
utnyttjande längs migrationsvägarna.

L. EU och vissa enskilda medlemsstater har sedan 2016 mångfaldigat antalet informella 
avtal och arrangemang med tredjeländer i syfte att stärka den operativa kapaciteten när 
det gäller gränskontroll och gränsförvaltning samt kampen mot människohandel. Dessa 
avtal och arrangemang med tredjeländer omfattar även effektivt återvändande och 
återtagande, samt avtal om polisiärt samarbete. I likhet med formella återtagandeavtal 
bekräftar sådana informella arrangemang staternas åtaganden att återta sina medborgare 
(eller andra) och fastställa förfaranden för att genomföra återvändanden i praktiken.

M. I sitt meddelande om den nya pakten för migration och asyl upprepade kommissionen 
att migrationens yttre och inre dimensioner är oupplösligen förbundna med varandra, 
och att skräddarsydda, omfattande och balanserade migrationsdialoger och partnerskap 
med ursprungs- och transitländer är absolut nödvändiga för att ta itu med strävanden 
som är viktiga för bägge sidor, såsom de främsta drivkrafterna bakom migration, 
kampen mot smuggling av migranter, hjälp till flyktingar som befinner sig i tredjeländer 
samt stöd till en väl hanterad laglig migration. Såsom det anges i kommissionens 
meddelande om den nya pakten är engagemang på regional och global nivå 
grundläggande för att komplettera sådana dialoger och partnerskap. Dessutom betonas 
det att man i omfattande partnerskap med tredjeländer bör bygga in migration som en 
central fråga, kopplad till annan politik, exempelvis på områden som 
utvecklingssamarbete, säkerhet, viseringar, handel, jordbruk, investeringar och 
sysselsättning, energi, miljö och klimatförändringar samt utbildning.
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N. Enligt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) utgör kvinnor omkring 48 procent av 
världens flyktingbefolkning och en stor andel av alla utsatta asylsökande.

O. FN:s människorättsexperter och organisationer i det civila samhället har varnat för att 
covid-19-pandemin får allvarliga konsekvenser för migranter.

P. Den fria rörligheten och rätten att arbeta är avgörande för att de lagliga migranterna ska 
klara sig själva samt bidrar till deras integration. Migration inom regioner är en viktig 
del av dessa gränsöverskridande ekonomiska mönster.

I. Den migrationspolitiska ramen och dess externa dimension

1. Europaparlamentet påminner om att EU, enligt artiklarna 3.5 och 21 i EU-fördraget och 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, liksom 
medlemsstaterna, när de tillämpar unionsrätten, måste upprätthålla de mänskliga 
rättigheterna i sina yttre åtgärder, avtal och samarbeten på områdena migration, gränser 
och asyl. Parlamentet vill att de som eventuellt utsätts för kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna får tillgång till effektiva rättsmedel.

2. Europaparlamentet upprepar att EU, för att unionens migrationspolitik ska fungera 
ordentligt, måste öka sitt externa samarbete med ursprungsländerna och arbeta för att 
säkerställa ett hållbart och effektivt återtagande av återvändande personer.

3. Europaparlamentet noterar att de flesta av de 18 officiella återtagandeavtal som EU 
hittills ingått inbegriper transitländers återtagande av tredjelandsmedborgare.

4. Europaparlamentet är bekymrat över det ökande antalet ensamkommande barn som 
reser via olagliga migrationsrutter.

5. Europaparlamentet noterar att genomförandet och finansieringen av EU:s externa 
migrationspolitik tilldelas olika generaldirektorat inom kommissionen och integreras i 
EU:s migrations- och asylpolitik samt i dess utvecklings- och utrikespolitik. Parlamentet 
insisterar på vikten av att säkerställa samstämmighet, synergier och komplementaritet.

II. Överensstämmelse med de mänskliga rättigheterna och EU-aktörer som genomför 
den externa migrationspolitiken

6. Europaparlamentet framhåller Frontex utökade roll i praktiskt och operativt samarbete 
med tredjeländer, bland annat när det gäller återvändande och återtagande, bekämpning 
av människohandel, tillhandahållande av utbildning samt operativt och tekniskt stöd till 
myndigheter i tredjeländer för gränsförvaltning och gränskontroll, genomförande av 
insatser eller gemensamma insatser vid EU:s yttre gränser eller på tredjeländers 
territorier samt utplacering av sambandsmän och operativ personal i tredjeländer. 
Parlamentet efterlyser en regelbunden utvärdering av byråns behov för att säkerställa att 
den fungerar optimalt.

7. Europaparlamentet betonar vikten av statusavtal för säkerheten vid EU:s yttre gränser 
och för att säkerställa en rättslig ram för samarbete mellan Frontex och tredjeländers 
gränsförvaltningsmyndigheter.
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8. Europaparlamentet uppmanar Frontex att regelbundet informera parlamentets 
underutskott för mänskliga rättigheter, utskottet för utrikesfrågor och utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om all verksamhet 
som inbegriper samarbete med myndigheter i tredjeländer.

9. Europaparlamentet betonar att förordning (EU) 2019/1240 om inrättande av ett 
europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring4 ytterligare bör förbättra EU:s 
kapacitet för samordning, samarbete och informationsutbyte mellan sambandsmän för 
invandring stationerade i tredjeländer, kommissionen och EU:s byråer, i syfte att 
uppfylla EU:s prioriteringar inom området migration mer effektivt. Parlamentet betonar 
att en av de viktigaste uppgifterna för detta nätverks styrelse är att stödja utvecklingen 
av kapaciteten för sambandsmän för invandring, bland annat genom att ta fram riktlinjer 
för genomförandet av mänskliga rättigheter som en del av deras verksamhet.

10. Europaparlamentet noterar med stor oro att det inte är möjligt att fastställa identiteten på 
majoriteten av de människor som dör när de försöker ta sig över havet. Parlamentet 
anser att det är nödvändigt att inrätta en samordnad europeisk strategi för att förbättra 
identifieringsprocesserna.

III. EU:s samarbete med och finansiellt stöd till tredjeländer när det gäller migration 

11. Europaparlamentet välkomnar att tillämpningen av en starkare koppling mellan 
utvecklingssamarbete och migrationshantering, inbegripet återvändande och 
återtagande, har ökat sedan 2016. Parlamentet framhåller på nytt att det främsta målet 
för unionens politik för utvecklingssamarbete – enligt artikel 21 i EU-fördraget 
och artikel 208 i EUF-fördraget – är att minska och på sikt utrota fattigdom i ursprungs- 
och transitländer genom utveckling av lokala ekonomier och god samhällsstyrning, och 
därigenom försvaga de pull- och pushfaktorer som leder till att ekonomiska migranter 
riskerar sina liv. Parlamentet efterlyser en behovsbaserad strategi för humanitärt bistånd 
och katastrofbistånd utan att de villkoras med migrationssamarbete med EU.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta en översikt över alla 
instrument i EU-budgeten som används för att finansiera samarbete med tredjeländer på 
området migrationshantering.

13. Europaparlamentet betonar de europeiska finansieringsinstrumentens mål att stödja 
tredjeländer i utvecklingen av den nödvändiga institutionella ramen och förmågan att 
hantera alla aspekter av migrationen samtidigt som man följer de europeiska och 
internationella normerna. Parlamentet efterlyser ekonomiskt stöd från EU för att skapa 
hållbara lösningar som tar itu med lokala och regionala utmaningar, särskilt de som rör 
demokratiska processer och rättsstatlighet, socioekonomisk utveckling, hälso- och 
sjukvård, utbildning, de bakomliggande orsakerna till fattigdom, ungdomssysselsättning 
i ursprungsländerna, social utestängning, jämställdhet, klimatförändringar, konflikter, 
tillgång till tjänster och stärkt självständighet.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet rapportera till parlamentet 
om finansieringen av migrationsrelaterade samarbetsprogram i tredjeländer samt de sätt 

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1240 av den 20 juni 2019 om inrättande av ett europeiskt 
nätverk av sambandsmän för invandring (EUT L 198, 25.7.2019, s. 88).
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på vilka sådan finansiering har använts av partnerländer, inbegripet rapporter till 
utrikesutskottets arbetsgrupp för finansieringsinstrumenten för yttre åtgärder.

15. Europaparlamentet konstaterar att migrationsrelaterade åtgärder i krissituationer genom 
snabbinsatspelaren inom instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och 
internationellt samarbete bland annat bör ta itu med behov relaterade till 
migrationsströmmar och tvångsförflyttningar, också genom att stödja värdsamhällen, i 
enlighet med internationell humanitär rätt.

IV. EU:s externa människorättspolitik och migrationsmål

16. Europaparlamentet anser att EU måste inta en ledande roll för att stödja hållbar 
utveckling och den politiska dialogen om universella mänskliga rättigheter i 
multilaterala forum. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka 
effektiviteten i genomförandet av utvecklingsfinansiering och kräver att EU:s 
ekonomiska stöd till relevanta internationella och regionala organisationer ska 
synliggöras bättre och i högre grad ska åtföljas av möjligheter till ansvarsutkrävande.

17. Europaparlamentet uppmanar EU att låta diasporagrupper, berörda befolkningsgrupper, 
flykting- och migrantledda organisationer, i synnerhet kvinnoledda organisationer, 
liksom företrädare för civilsamhället medverka vid utformningen och genomförandet av 
projekt som förverkligas i tredjeländer.

°

° °

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

Or. en


