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POBUDE 

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. izraža zaskrbljenost zaradi nedavnih dogodkov na mejah EU, ki so posledica 

neprimerljive migrantske krize in ki so pokazali pomanjkljivosti sedanjega sistema 

sprejemanja beguncev in migrantov ter poudarja, da je potrebno boljše usklajevanje 

migracijske in azilne politike na ravni EU in mednarodni ravni; 

2. poudarja potrebo po celostnem pristopu EU k migraciji, ki bo zagotavljal skladnost med 

notranjimi in zunanjimi politikami, zajemal vse migracijske poti in temeljil na 

solidarnosti in popolnem spoštovanju temeljnih pravic, v skladu z mednarodnim pravom 

in vrednotami, na katerih temelji EU; 

3. meni, da bi morala biti takšna celovita strategija EU bistveni element nove globalne 

strategije EU za zunanjo in varnostno politike, da bo EU lahko dejavno prispevala k 

stabilizaciji sosedstva in preprečevanju podobnih humanitarnih kriz v prihodnje; 

4. poziva EU in države članice, naj ustavijo gradnjo zidov na zunanjih mejah EU ter 

beguncem in migrantom prenehajo preprečevati dostop do ozemlja EU; 

5. izraža zaskrbljenost zaradi vse številnejših nezakonitih takojšnjih deportacij in zavrača 

takšno ravnanje, saj je v nasprotju s človekovimi pravicami in pravno državo; je zelo 

zaskrbljen nad usodo državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, ki so ponovno 

sprejeti na podlagi sporazumov EU o ponovnem sprejemu, tudi nad primeri pridržanja 

za nedoločen čas, pravno neurejenega položaja ali vračanja v državo izvora; 

6. poudarja, da trajna nestabilnost in konflikti v sosedstvu EU resno vplivajo na število 

migrantov, beguncev in razseljenih ljudi; meni, da pravi, učinkovit in dolgoročen 

odgovor na humanitarno krizo v Sredozemlju temelji na odpravljanju primarnih 

vzrokov, zlasti nestabilnosti, vojn, terorizma, pomanjkanja varnosti in kršenja 

človekovih pravic, revščine, neenakosti, preganjanja, korupcije, podnebnih sprememb in 

naravnih nesreč; poudarja, kako nujno je, da EU začne skupna diplomatska prizadevanja 

z ZDA in drugimi mednarodnimi partnerji ter ključnimi regionalnimi silami in 

organizacijami, kot sta Afriška unija in Liga arabskih držav, da bi se spoprijeli z izzivi, 

s katerimi se soočajo nestabilne države in se osredotočili na preprečevanje konfliktov; 

7. je prepričan, da je sedanja migrantska in begunska kriza povezana s konfliktom v Siriji 

in v drugih delih Bližnjega vzhoda ter z nestabilnostjo na širšem območju Bližnjega 

vzhoda in Severne Afrike, za katere se mora EU odločno prizadevati, da bi se končali; 

poziva k ustreznemu izvajanju strategije EU za boj proti Daišu; poziva EU in njene 

države članice, naj proaktivno podpirajo prizadevanja pod vodstvom Organizacije 

združenih narodov za rešitev sirskega konflikta in bistveno okrepijo svoja diplomatska 

prizadevanja, da bi v sodelovanju z vsemi akterji v regiji in ob podpori OZN rešili 

sedanje konflikte v soseščini in na Bližnjem vzhodu ter s tem podprli prizadevanja 

OZN; 

8. pozdravlja, da je bil na vrhu v Valeti sprejet akcijski načrt, ki naj bi služil kot platforma 
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za daljnovidno strategijo EU–Afrika, ki bo temeljila na načelih solidarnosti, partnerstva 

in skupne odgovornosti za odziv na človeške, družbene in politične izzive, ki jih 

prinašajo migracijski toki med Afriko in EU; poziva k popolnemu izvajanju in 

spremljanju sklepov, sprejetih na vrhu v Valeti; poudarja pomen delovanja Evropske 

unije v Afriki v okviru razvojnega sodelovanja za odpravo temeljnih vzrokov 

nedovoljenih migracij in prisilnega preseljevanja; priznava, da je treba narediti več za 

spodbujanje možnosti zakonite migracije in mobilnosti; 

9. poudarja, da je Zahodni Balkan kot tranzitna pot za begunce in migrante na poti v 

države članice EU pod vse hujšim pritiskom, kar ima hude humanitarne posledice, zato 

potrebuje podporo; pozdravlja predlog iz sklepov Sveta z dne 12. oktobra 2015 (št. 

12880/15) za razširitev področja uporabe regionalnega skrbniškega sklada Evropske 

unije za odziv na krizo v Sirijo („sklad Madad“) na Zahodni Balkan; podpira izjavo 

Konference na visoki ravni o vzhodni sredozemski in zahodni balkanski poti, ki je bila 

sprejeta v Luxembourgu dne 8. oktobra 2015, ter poziva k hitri izvedbi in nadaljnjim 

ukrepom; 

10. poudarja, da so po podatkih UNHCR države, ki mejijo na Sirijo, sprejele približno 4 

milijonov sirskih beguncev; opozarja, da se v Turčijo, Libanon in Jordanijo stekajo 

veliki begunski tokovi in poudarja, da je treba zagotoviti učinkovito podporo EU in 

tesno sodelovanje s temi državami za odziv na humanitarno krizo in ustvarjanje boljših 

pogojev za begunce; poudarja, da bo dejavno sodelovanje zalivskih držav imelo 

pozitiven vpliv z izkazovanjem solidarnosti; hkrati poudarja pomen podpore državam, 

ki so na prvi črti, kot so Grčija, Italija in Malta, z novimi ali okrepljenimi mehanizmi za 

reševanje humanitarne krize takšne razsežnosti; 

11. meni, da bi morala EU pri reševanju pritoka migrantov in beguncev ponuditi popolno 

podporo državam pristopnicam, namreč Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji in 

Srbiji; obenem pa opozarja na negativne učinke, ki jih imajo lahko dejanja teh držav na 

njihov napredek pri vključevanju v EU, in vlade teh držav opominja, da morajo 

spoštovati svoje mednarodne obveznosti v zvezi s človekovimi pravicami; 

12. poziva, naj se podpredsednici/visoki predstavnici in Evropski službi za zunanje 

delovanje dodelijo potrebna orodja in mandat za uvedbo političnih in diplomatskih 

ukrepov, ki so potrebni v regiji, in sicer v okviru skupne zunanje in varnostne politike 

ter v sodelovanju z državami članicami; 

13. se zavzema za razširjeno in bolj intenzivno sodelovanje na podlagi dvostranskih 

sporazumov, partnerstev za mobilnost in sporazumov o tehničnem sodelovanju med EU 

in tistimi tretjimi državami izvora in tranzita, ki v celoti spoštujejo temeljne človekove 

pravice, pri tem pa je treba zagotoviti mehanizme spremljanja takšnega sodelovanja, ki 

bi vključevali lokalne organizacije civilne družbe, da bi zagotovili: 

– oblikovanje v prihodnost usmerjenega pristopa k migrantski krizi v Sredozemlju, ki 

bo prilagojen različnim vzrokom migracijskih tokov in bo razlikoval med njimi, 

– boj proti mrežam, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem ljudi in trgovino z njimi, 

– izgradnjo zmogljivosti na področju azilnih sistemov in nadzora meja, 
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– zaščito ljudi, ki to potrebujejo, v sodelovanju z UNHCR in specializiranimi 

nevladnimi organizacijami, 

– okrepitev globalnega pristopa k vprašanju migracij in mobilnosti, 

– vzpostavitev humanitarnih koridorjev, 

– vzpostavitev okvira za varne in zakonite migracije in zmanjšanje obstoječih 

omejitev za ponovno združitev družine, 

– izdajo vizumov iz humanitarnih razlogov, 

– humane in učinkovite politike vračanja nedovoljenih migrantov; 

14. poziva, naj se prek partnerstev za mobilnost in dogovorov o krožnih migracijah olajša 

prehajanje državljanov tretjih držav med njihovimi državami in EU ter podpre socialno-

ekonomski razvoj obeh strani; 

15. poziva visoko predstavnico/podpredsednico Komisije, naj pri OZN sprejme praktične 

ukrepe za to, da bi Varnostni svet Evropski uniji podelil mandat za napade na 

infrastrukturo skupin, ki organizirajo tihotapljenje ljudi, v pristaniščih; 

16. je seznanjen s predlogom Komisije o „varnih in nevarnih“ tretjih državah; poziva 

glavne države izvora nedovoljenih migracij proti EU in tranzitne države, naj takoj 

celovito in učinkovito izvajajo obstoječe dvostranske sporazume o ponovnem sprejemu; 

meni, da je treba pri sprejetju in uporabi sporazumov o ponovnem sprejemu s tretjimi 

državami izvora in tranzita zagotoviti, da le-te v celoti upoštevajo ustrezno mednarodno 

pravo in obveznosti zaščite človekovih pravic; prav tako poudarja  potrebo po 

izboljšanju čezmejnega sodelovanja s sosednjimi državami članicami EU, tudi s 

pomočjo okrepljenega operativnega in tehničnega sodelovanja z Evropskim azilnim 

podpornim uradom in agencijo FRONTEX;  

17.  obenem meni, da bi morala EU v tesnem sodelovanju z UNHCR vzpostaviti zavezujoč 

program za ponovno naselitev beguncev z obveznimi kvotami in obveznim stalnim, a 

prožnim sistemom za premestitev beguncev po vsej EU, ki bi se sprožil samodejno in bi 

temeljil na objektivnih merilih ter upošteval razmere in pogoje za sprejem v državah 

članicah, pa tudi potrebe in po možnosti želje beguncev; 

18. pozdravlja povečanje sredstev za operaciji Triton in Pozejdon; je seznanjen z začetkom 

operacije EUNAVFOR Med/Sophia zoper tihotapce in trgovce z ljudmi v Sredozemlju 

ter podpira okrepitev upravljanja zunanjih meja Unije; priznava, da je prehod na drugo 

fazo obratovanja potekal v skladu z mednarodnim pravom ter poudarja potrebo po 

sodelovanju s tretjimi državami za učinkovito reševanje vprašanja organiziranih 

kriminalnih mrež, ki tihotapijo migrante; kljub temu vztraja pri potrebi po širših, trajnih 

in usklajenih mehanizmih iskanja in reševanja v Sredozemlju, da bi rešili življenja, 

zlasti z ustanovitvijo evropske obalne straže, ter politiki EU na področju azila, 

subsidiarne in začasne zaščite, ki bo v celoti skladna z zavezujočimi obveznostmi 

Evropske konvencije o človekovih pravicah, Konvencije OZN o otrokovih pravicah in 

Evropske konvencije o človekovih pravicah ter bo spoštovala načelo nevračanja; 
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19. opozarja, da so migranti in begunci, zlasti otroci brez spremstva, zelo ranljivi in zato v 

nevarnosti, da postanejo žrtve trgovine z ljudmi; poudarja, da je treba zagotoviti 

posebno varstvo za begunke, otroke begunce in priseljence, ki so žrtve trgovcev z 

ljudmi, in zagotoviti zdravniško in psihološko pomoč ter ustrezno zaščito otrok; poziva 

EU in države članice, naj vključijo vidik enakosti spolov in otrok v svoje politike 

priseljevanja, vključevanja in azila, ter vztraja, da mora pristop EU k vprašanju migracij 

in upravljanja meja spoštovati pravice ranljivih oseb in temeljno načelo otrokove 

koristi; 

20. meni, da imata sodelovanje in razvojna pomoč v skladu z načeli usklajenosti politik za 

razvoj osrednjo vlogo pri odpravljanju temeljnih vzrokov migracij; poziva države 

članice, naj prenovijo svojo razvojno pomoč v skladu z zavezo o prispevku v višini 0,7 

% BND za doseganje ciljev trajnostnega razvoja; pozdravlja dejstvo, da je eden od 

ciljev vrha v Valeti boljše usmerjanje razvojne pomoči in pomoči za sodelovanje v 

Afriki; poudarja, da mora EU nadaljevati dolgoročno in praktično podporo 

mednarodnim prizadevanjem za zmanjšanje revščine in odpravo korupcije, izgradnjo 

miru, spodbujanje demokracije in upravljanja, človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin, enakosti spolov, zaposlovanje in izobraževanje, regionalno, politično in 

gospodarsko stabilnost, varnost ter blaginjo; 

21. meni, da bi bilo migrantsko in begunsko krizo v Sredozemlju mogoče rešiti le s trajno 

politično voljo, mednarodnim sodelovanjem in usklajevanjem med institucijami EU in 

državami članicami ter meni, da bi lahko EU prevzela pobudo za sklic mednarodne 

konference pod okriljem OZN za rešitev sedanje krize na humanitarni ravni; 

22. meni, da bi lahko regionalne programe zaščite za okrepitev zmogljivosti držav v regiji, 

ki niso članice EU in iz katerih prihaja ali katere prečka veliko beguncev, bistveno 

okrepili, tako da bi začeli politični dialog med EU in tretjimi državami, s čimer bi jim 

dali večji vpliv in dosegli več sodelovanja; 

23. poziva Komisijo in države članice EU, naj sprejmejo potrebne zakonodajne in upravne 

ukrepe, ki bodo omogočili izdajanje nujnih vizumov in olajšali zagotavljanje začasnih 

zatočišč ogroženim zagovornikom človekovih pravic v sredozemski regiji; poziva 

države članice, naj posebno pozornost namenijo primerom v zvezi s prošnjami za 

politični azil, da se preprečijo morebitna vračanja, ki bi lahko pomenila kršenje 

človekovih pravic; 

24. pozdravlja ustanovitev skrbniškega sklada EU za stabilnost in obravnavo temeljnih 

vzrokov nedovoljenih migracij in razseljevanja oseb v Afriki, katerega namen je 

spodbuditi stabilnost in prispevati k boljšemu upravljanju migracij v afriških državah in 

regijah, ki jih je migracija najbolj prizadela; vendar poudarja, da so potrebna jamstva 

glede tega, od kje bo denar prišel in za katere ukrepe bo uporabljen; poziva države 

članice, naj pokažejo svojo trdno zavezanost, tako da prispevajo v višini predlagane 

vsote 1.8 milijarde EUR; poudarja, da je treba zagotoviti dodatna finančna sredstva, da 

bi lahko sprostili neizkoriščeni potencial afriške celine, ki bo prek trgovine in naložb 

prispeval k trajnostnemu razvoju in zmanjševanju revščine; 

25. poudarja, da bodo za boj proti migrantski krizi potrebna dodatna proračunska sredstva 

EU, zlasti humanitarna pomoč; poziva k oblikovanju centrov za obveščanje o 

migracijah v tretjih državah in ugotavlja, da so bili evropski uradniki za zvezo v tretjih 
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državah hitro uporabljeni za zbiranje podatkov o migracijskih tokovih, usklajevanje z 

nacionalnimi uradniki za zvezo in neposredno sodelovanje z lokalnimi organi, s čimer 

so omogočili aktivacijo sistema zgodnjega opozarjanja na ravni EU za pravočasen odziv 

na nove migracijske krize; 

26. spodbuja podpredsednico/visoko predstavnico in Evropsko službo za zunanje delovanje, 

naj še naprej podpirata proces ratifikacije konvencije Združenih narodov proti 

mednarodnemu organiziranemu kriminalu, njenega protokola o preprečevanju, zatiranju 

in kaznovanju trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, protokola proti tihotapljenju 

priseljencev po kopnem, morju in zraku ter protokola o nedovoljeni proizvodnji 

strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi; 

27. je zaskrbljen zaradi vse večje kriminalizacije trenutnega vprašanja migracij na račun 

človekovih pravic teh ljudi, pa tudi zaradi slabega ravnanja z begunci in samovoljnega 

pridržanja beguncev v tretjih državah; poziva EU, naj na to vprašanje obravnava v 

okviru dialoga o človekovih pravicah in v pododborih za svobodo, varnost in pravico ter 

razvije zmogljivosti za zaščito v tranzitnih tretjih državah; 

28. poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj dejavno sodelujeta v 

razpravi o pojmu „podnebni begunec“, vključno z njegovo morebitno pravno 

opredelitvijo v mednarodnem pravu ali v pravno zavezujočem mednarodnem 

sporazumu; 

29. ugotavlja, da je apatridnost velik izziv na področju človekovih pravic; poziva Komisijo 

in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj se borita proti apatridnosti v vseh zunanjih 

ukrepih EU, zlasti z nasprotovanjem diskriminaciji na podlagi spola, veroizpovedi ali 

pripadnosti manjšini v zakonodaji o državljanstvu, zavzemanjem za pravico otrok do 

državljanstva in s podporo akciji Agencije OZN za begunce (UNHCR) za odpravo 

apatridnosti do leta 2024; 

30. poziva Komisijo, naj se pred sklenitvijo sporazumov med agencijo Frontex in tretjo 

državo posvetuje z Evropskim parlamentom; vztraja, da morajo ti sporazumi določati 

ustrezne zaščitne ukrepe, ki bodo zagotovili popolno spoštovanje standardov človekovih 

pravic, tudi glede vračanja, skupnega nadzora, operacij iskanja in reševanja ali 

prestrezanja; 
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