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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par cilvēktiesību aizsardzību un ES ārējās migrācijas politiku
(2020/2116(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un jo īpaši tās 13. pantu,

– ņemot vērā 1951. gada Konvenciju par bēgļu statusu un Protokolu par bēgļu statusu,

– ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 
un 1966. gada Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 
un to papildu protokolus,

– ņemot vērā 1966. gada Starptautisko konvenciju par jebkuras rasu diskriminācijas 
izskaušanu,

– ņemot vērā 1984. gada Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai 
pazemojošu rīcību vai sodīšanu un tās protokolu,

– ņemot vērā 1989. gada Konvenciju par bērna tiesībām un tās papildu protokolus,

– ņemot vērā 1990. gada Starptautisko konvenciju par visu migrējošo darba ņēmēju un 
viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzību,

– ņemot vērā ANO Palermo protokolus par cilvēku tirdzniecību un migrantu kontrabandu,

– ņemot vērā Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus,

– ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2015. gada 3. augusta ziņojumu par cilvēktiesību 
ievērošanas sekmēšanu un aizsargāšanu, tostarp par veidiem un līdzekļiem, kā sekmēt 
migrantu cilvēktiesību ievērošanu,

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2016. gada 19. septembra rezolūciju 
A/RES/71/1 "Ņujorkas deklarācija par bēgļiem un migrantiem",

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2017. gada 19. decembra rezolūciju 
A/RES/72/179 par migrantu aizsardzību,

– ņemot vērā dažādu starptautisko cilvēktiesību mehānismu darbu, tostarp ANO īpašā 
referenta ziņojumus par migrantu cilvēktiesībām, jo īpaši viņa paveikto pēc 2015. gada 
8. maija reģionālā pētījuma par Eiropas Savienības ārējo robežu pārvaldību un tās 
ietekmi uz migrantu cilvēktiesībām, un citu īpašo referentu ziņojumus, vispārējo 
regulāro pārskatu un citu līguma struktūru paveikto darbu,

– ņemot vērā ANO Augstā cilvēktiesību komisāra biroja (OHCHR) darbu un ziņojumus, 
tostarp ieteiktos principus un norādes par cilvēktiesībām pie starptautiskajām robežām 
un ziņojumu par tranzītā esošu migrantu stāvokli,
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– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2018. gadā pieņemto globālo paktu par drošu, 
sakārtotu un likumīgu migrāciju un Globālo paktu par bēgļiem,

– ņemot vērā ANO Visu migrējošu darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu tiesību 
aizsardzības komitejas un ANO īpašā referenta par migrantu cilvēktiesībām 2020. gada 
26. maija Kopīgos norādījumus par Covid-19 pandēmijas ietekmi uz migrantu 
cilvēktiesībām,

– ņemot vērā Dakas principus atbildīgai migrantu pieņemšanai darbā un nodarbināšanai,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 21. pantu,

– ņemot vērā ES Pamattiesību hartu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras ziņojumus,

– ņemot vērā jauno Migrācijas un patvēruma paktu, ko Komisija ierosināja 2020. gada 
23. septembrī,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 25. marta kopīgo paziņojumu Eiropas Parlamentam 
un Padomei "ES Rīcības plāns cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–2024. gadam" 
(JOIN(2020)0005),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 18. novembra paziņojumu "Vispārējā pieeja 
migrācijai un mobilitātei (VPMM)" (COM(2011) 743),

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 7. jūnija paziņojumu par jauna satvara partnerībai ar 
trešām valstīm izveidi saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā 
(COM(2016) 385),

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2014. gada 30. aprīļa darba dokumentu "Tiesībās balstīta 
pieeja, ar ko aptver visas cilvēktiesības ES attīstības sadarbībā" (SWD(2014) 152),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 23. septembra paziņojumu par jaunu Migrācijas un 
patvēruma paktu (COM(2020) 609),

– ņemot vērā 2016. gada 3. oktobrī parakstīto ES un Afganistānas Kopējo turpmāko 
virzību migrācijas jautājumos,

– ņemot vērā ES un Turcijas 2016. gada 18. marta paziņojumu,

– ņemot vērā citus neformālus mehānismus, jo īpaši tos, kas noslēgti ar Gambiju (Laba 
prakse identifikācijas un atgriešanas jomā, kas stājās spēkā 2018. gada 16. novembrī), 
Bangladešu (Standarta operāciju procedūras, par ko panākta vienošanās 2017. gada 
septembrī), Etiopiju (Ieceļošanas valstī procedūras, par ko panākta vienošanās 
2018. gada 5. februārī), Gvineju (Laba prakse, spēkā no 2017. gada jūlija) un 
Kotdivuāru (Laba prakse, spēkā no 2018. gada oktobra),

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par jautājumiem, kas saistīti ar migrāciju, jo īpaši 
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2016. gada 25. oktobra rezolūciju par cilvēktiesībām un migrāciju trešās valstīs1, 
2014. gada 17. decembra rezolūciju par situāciju Vidusjūras reģionā un nepieciešamību 
pēc holistiskas ES pieejas migrācijai2, 2015. gada 29. aprīļa rezolūciju par pēdējā laikā 
notikušajām traģēdijām Vidusjūrā un ES migrācijas un patvēruma politikas nostādnēm3 
un 2016. gada 12. aprīļa rezolūciju par stāvokli Vidusjūras reģionā un vajadzību pēc ES 
holistiskas pieejas migrācijas jomā4,

– ņemot vērā 2016. gada 5. jūlija rezolūciju par cilvēku tirdzniecības apkarošanu ES 
ārējās attiecībās5,

– ņemot vērā dažādos pilsoniskās sabiedrības organizāciju ziņojumus par migrantu 
stāvokli cilvēktiesību jomā,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Attīstības komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas 
atzinumus,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā migrācija ir globāla parādība, ko pastiprina globalizācija, pieaugošie konflikti, 
nevienlīdzība un klimata traucējumi; tā kā pakāpeniska, normatīva migrantu tiesību 
attīstība mūsdienīgā starptautiskā cilvēktiesību sistēmā neatkarīgi no migrantu juridiskā 
statusa ir progresa avots un kopējs cilvēces lepnums; tā kā migranti tomēr ir viena no 
visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām visā pasaulē un turpina saskarties ar migrantu 
tiesību pārkāpumiem; tā kā migrācija daudziem cilvēkiem joprojām ir humāns ceļojums, 
ko apgrūtina ciešanas, diskriminācija un vardarbība; tā kā Eiropas Savienība vēsturiski 
ir gan emigrācijas, gan imigrācijas reģions un kopiena, kuru vieno cilvēka cieņas, 
brīvības un cilvēktiesību pamatvērtības, un tai ir īpašs pienākums ievērot, aizsargāt un 
veicināt migrantu tiesības, jo īpaši slēdzot ārējus darījumus;

B. tā kā Komisijas 2016. gada 7. jūnija paziņojumā par jauna satvara partnerībai ar trešām 
valstīm izveidi saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā, kas balstīts uz VPMM 
principiem, ir uzsvērts, ka migrācijas jautājumi ir ES ārējo attiecību lielākā prioritāte; tā 
kā šim satvaram ir vajadzīga pastiprināta sadarbība ar trešām valstīm, izmantojot 
"partnerības", kuru mērķis ir nodrošināt sadarbību migrācijas pārvaldībā, efektīvi 
novēršot neatbilstīgu migrāciju un uzņemot atpakaļ neatbilstīgus migrantus, tostarp 
piemērojot pozitīvus un negatīvus stimulus, kas izriet no dažādiem ES kompetencē 
esošiem politikas elementiem, tostarp kaimiņattiecību, attīstības palīdzības, 
tirdzniecības, mobilitātes, enerģētikas, drošības un digitālās politikas jomās, kas visas ir 
vērstas uz vienu un to pašu mērķi;

C. tā kā 2016. gada paziņojumā Komisija iezīmēja trīs galvenos mērķus sadarbībā ar 
trešām valstīm, proti: glābt dzīvības Vidusjūrā, paplašināt atgriešanos izcelsmes un 
tranzīta valstīs un nodrošināt migrantiem un bēgļiem iespēju palikt māju tuvumā un 

1 OV C 215, 19.6.2018., 111. lpp.
2 OV C 294, 12.8.2016., 18. lpp.
3 OV C 346, 21.9.2016., 47. lpp.
4 OV C 58, 15.2.2018., 9. lpp.
5 OV C 101, 16.3.2018., 47. lpp.
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izvairīties no bīstamiem ceļojumiem;

D. tā kā kopš 2016. gada ES ir daudzkārt palielinājusi ar trešām valstīm noslēgto 
neformālo nolīgumu un mehānismu skaitu atgriešanās un atpakaļuzņemšanas jomā, 
tostarp ietverot kopīgas migrācijas deklarācijas, saprašanās memorandus, kopējas 
turpmākās virzības, standarta operāciju procedūras un labas prakses; tā kā līdzīgi 
oficiāliem atpakaļuzņemšanas nolīgumiem arī šādi neformālie mehānismi apstiprina 
valstu apņemšanos uzņemt atpakaļ savus valstspiederīgos (vai citus) un nosaka 
procedūras praktiskai atgriešanās īstenošanai; tā kā kopš 2016. gada ES ir noslēgusi 
vismaz 11 neformālus nolīgumus un tikai vienu jaunu atpakaļuzņemšanas nolīgumu;

E. tā kā Komisija savā 2020. gada 23. septembra paziņojumā par jaunu Migrācijas un 
patvēruma paktu atkārtoti uzsvēra, ka, slēdzot visaptverošas partnerības ar trešām 
valstīm, migrācija jāiekļauj tajās kā pamatjautājums un jāsasaista ar citām politikas 
jomām, piemēram, ar attīstības sadarbību, drošību, vīzu jautājumu, tirdzniecību, 
lauksaimniecību, ieguldījumiem un nodarbinātību, kā arī enerģētiku, vidi, klimata 
pārmaiņām un izglītību;

F. tā kā ES Rīcības plānā cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–2024. gadam ES un 
tās dalībvalstis apņemas "iestāties par īpašu aizsardzību, uz kuru ir tiesības migrantiem, 
bēgļiem, iekšēji pārvietotām personām un bezvalstniekiem"; tā kā šajā rīcības plānā ES 
apņemas veicināt nediskriminējošu piekļuvi sociālajiem pakalpojumiem, tostarp 
kvalitatīvai un cenas ziņā pieejamai veselības aprūpei un izglītībai (arī tiešsaistē), un 
attīstīt speciālistu spējas apmierināt migrantu un bēgļu īpašās vajadzības, kā arī atbalstīt 
uz cilvēktiesībām balstītu pieeju migrācijas pārvaldībā un stiprināt valstu, pilsoniskās 
sabiedrības un ANO partneru spēju īstenot šādu pieeju;

G. tā kā bijušais ANO īpašais referents migrantu cilvēktiesību jautājumos ir kritizējis ES 
pieeju migrācijai par pārredzamības un skaidrības trūkumu, kā arī par daudzu šajā jomā 
noslēgto nolīgumu vājo statusu, kas, viņaprāt, parasti netiek uzraudzīts un kontrolēts; tā 
kā īpašais referents arī secina, ka ir maz pazīmju attiecībā uz to, ka mobilitātes 
partnerības būtu radījušas papildu ieguvumus cilvēktiesību vai attīstības jomās, savukārt 
vispārējā uzmanība, kas tiek veltīta drošībai, un politikas nesaskaņotība šīs pieejas 
ietvaros kopumā rada risku, ka jebkādus ieguvumus, ko radītu cilvēktiesību un attīstības 
projekti, aizēnotu vairāk uz drošību vērstās politikas sekundārie efekti;

H. tā kā ANO cilvēktiesību eksperti ir brīdinājuši, ka Covid-19 pandēmijai ir nopietna un 
nesamērīga ietekme uz migrantiem un viņu ģimenēm visā pasaulē; tā kā viņi ir 
aicinājuši valstis aizsargāt migrantu un viņu ģimeņu tiesības neatkarīgi no migrācijas 
statusa gan pandēmijas laikā, gan pēc tās,

I. Migrācijas politikas satvars un tā ārējā dimensija

1. uzsver, ka līdztekus Līgumā noteiktajam pienākumam visos ārējos darījumos censties 
ievērot cilvēka cieņas, tiesiskuma, kā arī cilvēktiesību un starptautisko tiesību 
ievērošanas vērtības ES un tās dalībvalstīm ir cilvēktiesību saistības pret trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kad tās migrācijas jomā sadarbojas ar trešām valstīm un citiem 
dalībniekiem ārpus ES, piemēram, ar privātiem darbuzņēmējiem vai starptautiskām 
organizācijām;
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2. uzsver, ka šīm saistībām ir nepieciešama ne tikai abstrakta attiecīgo standartu 
piemērojamības atzīšana, bet arī atbilstošas darbības, piemērojot sīki izstrādātus un 
specifiskus instrumentus, kas nodrošina efektīvu aizsardzību praksē, kā arī piemērojot 
uz cilvēktiesībām balstītu pieeju visā migrācijas politikas ciklā, sākot no formulēšanas 
un beidzot ar pieņemšanu, īstenošanu un izvērtēšanu;

3. atgādina, ka ES un arī dalībvalstīm, kad tās piemēro ES tiesību aktus, to ārējās un 
eksteritoriālajās darbībās, kas tiek veiktas migrācijas, robežu un patvēruma jomās, īpaša 
uzmanība jāpievērš Pamattiesību hartā noteiktajām tiesībām, tostarp tiesībām uz 
brīvību, tiesībām uz patvērumu, cilvēka cieņu un drošību, sliktas izturēšanās, verdzības 
un piespiedu darba aizliegšanai, kā arī pienākumam primāri ņemt vērā bērna intereses 
un nodrošināt nediskrimināciju un procesuālās garantijas, piemēram, tiesības uz 
efektīvu tiesību aizsardzību un datu aizsardzību;

4. atzīmē, ka Komisijai vēl ir jāizvērtē ietekme, ko tās secīgo migrācijas politikas satvaru, 
jo īpaši VPMM un jaunā partnerības satvara, īstenošana rada uz trešo valstu 
valstspiederīgo cilvēktiesībām, kā arī jāizvērtē ES sadarbības ar trešām valstīm 
migrācijas jomā ietekme uz cilvēktiesībām; uzstāj, ka šāds izvērtējums jāveic 
visaptverošā, iekļaujošā un publiskā formātā, lai nodrošinātu pilnīgu cilvēktiesību 
ievērošanu ES ārējās migrācijas politikā;

5. ar bažām norāda, ka individuālo lietu līmenī nav darbības, ziņošanas, uzraudzības un 
pārskatatbildības mehānismu, lai varētu izsekot un reaģēt uz iespējamiem pārkāpumiem, 
kā arī nav efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekļu personām, kuru tiesības, iespējams, 
tiek pārkāptas, jo ES sadarbojas ar trešām valstīm, īpaši neformālu nolīgumu un finanšu 
sadarbības gadījumos;

6. aicina ES nodrošināt, lai atpakaļuzņemšanas nolīgumi un nolīgumi par sadarbību robežu 
pārvaldībā tiek slēgti tikai ar tām trešām valstīm, kas nepārprotami apņemas ievērot 
cilvēktiesības un tiesības, kas noteiktas ANO Konvencijā par bēgļa statusu, un 
nodrošināt, ka šāda sadarbība nerada minēto tiesību pārkāpumus, un ierosināt operatīvus 
līdzekļus, kā anulēt minētos nolīgumus, iegūt tiesisko aizsardzību un nodrošināt 
pārskatatbildību attiecīgu pārkāpumu gadījumā;

7. aicina Komisiju nodrošināt neatkarīgu aģentūru veiktus ex ante riska novērtējumus par 
jebkuras oficiālas, neformālas vai finansiālas ES sadarbības ar trešām valstīm ietekmi 
uz migrantu un bēgļu tiesībām; aicina Komisiju pirms sadarbības uzsākšanas ar trešām 
valstīm izstrādāt īstenošanas pamatnostādnes ES aģentūrām un dalībvalstīm; šajā jomā 
prasa ievērot īpašu modrību attiecībā uz valstīm, kurās notiek vai ir iesaldēti kādi 
konflikti un kuras saskaras ar paaugstinātu cilvēktiesību pārkāpumu risku;

8. aicina Komisiju izveidot neatkarīgu, pārredzamu un efektīvu uzraudzības mehānismu, 
kas ietver periodiskus ziņojumus par tādu oficiālu, neformālu un finanšu nolīgumu 
īstenošanu, kuri var potenciāli ietekmēt migrantu un bēgļu tiesības trešās valstīs, 
piemēram, attiecībā uz migrācijas partnerībām, atpakaļuzņemšanas nolīgumiem un 
starptautisko sadarbību migrācijas vadības un pārvaldības jomā, tostarp tieši 
pievēršoties problēmām, kas saistītas ar migrāciju un piespiedu pārvietošanu; uzsver, ka 
šādam uzraudzības mehānismam jābūt pārredzamam, jānodrošina pilsoniskās 
sabiedrības un tiešo izpildītāju līdzdalība un jābūt publiski pieejamam; uzstāj, ka 
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jānodrošina iespējas pilsoniskajai sabiedrībai un citām ieinteresētajām personām 
piedalīties minētā mehānisma darbā;

9. aicina ES apsvērt iespējas nodrošināt tiesu iestāžu pieejamību personām, kuras skar 
pasākumi, ar kuriem īsteno sadarbību starp ES un trešām valstīm migrācijas jomā, 
tostarp izmantojot pieejamos mehānismus informācijas meklēšanai, sūdzību 
iesniegšanai un efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekļu nodrošināšanai;

10. atzīmē, ka ES ārējās migrācijas politikas īstenošana un finansēšana ir sadalīta starp 
dažādiem Komisijas ģenerāldirektorātiem un tiek integrēta ES migrācijas, patvēruma, 
attīstības un ārpolitikas jomās, taču tai nav izraudzīta galvenā atbildīgā iestāde; ar 
bažām atzīmē, ka šāda izpildu pienākumu sajaukšana ir radījusi situāciju, ka Komisijas 
darbības netiek pietiekami un saskaņoti uzraudzītas, lai Parlaments varētu demokrātiski 
kontrolēt ES ārējās migrācijas politiku un īstenot budžeta pilnvaras attiecībā uz 
attīstības fondiem; mudina Komisiju komisāra līmenī izraudzīties vienu vadošo 
institucionālo atbildīgo par migrācijas ārējo dimensiju;

11. uzsver praktisko ietekmi uz cilvēktiesībām, kas izriet no tādu neformālo atgriešanās un 
atpakaļuzņemšanas mehānismu skaita pieauguma, kuriem līdz ar to ir ārpustiesas 
raksturs un kuri tiek noslēgti bez pienācīgas demokrātiskas kontroles un parlamentārās 
uzraudzības un nav pakļauti tiesas izmeklēšanai; aicina Komisiju noteikt prioritāti 
oficiālu atpakaļuzņemšanas nolīgumu slēgšanai, tādējādi nodrošinot pilnīgu LES 
218. panta 6. punkta ievērošanu, un nodrošināt, ka oficiālie ES atpakaļuzņemšanas 
nolīgumi (EURA) izslēdz neformālu nolīgumu piemērošanu; uzskata, ka Parlamentam 
jāizvērtē neformālo nolīgumu likumība, tostarp saistības jautājumos, kas ietilpst 
Parlamenta kompetencē, piemēram, attiecībā uz atpakaļuzņemšanu, un tam jābūt 
gatavam rīkoties papildus, ja šie neformālie nolīgumi šķiet nesaderīgi ar Līgumiem;

II. Cilvēktiesību ievērošana un ES dalībnieki, kas īsteno ārējās migrācijas politiku

12. uzsver Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras pieaugošo nozīmi praktiskajā un 
operatīvajā sadarbībā ar trešām valstīm, tostarp attiecībā uz atgriešanos un 
atpakaļuzņemšanu, apmācību, operatīvās un tehniskās palīdzības sniegšanu trešo valstu 
iestādēm robežu pārvaldības un robežkontroles nolūkā, operāciju vai kopīgu operāciju 
veikšanu pie ES ārējām robežām vai trešo valstu teritorijās un sadarbības koordinatoru 
un operatīvā personāla izvietošanu trešās valstīs;

13. atgādina, ka Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras robežu pārvaldības vienību 
izvietošanai trešā valstī, kur šo vienību dalībnieki izmantos izpildes pilnvaras, ir 
nepieciešami ad hoc statusa nolīgumi, kas jāapstiprina Eiropas Parlamentam; pauž 
nožēlu, ka abi līdz šim noslēgtie statusa nolīgumi neparedz īpašus pasākumus 
cilvēktiesību operacionalizācijai robežu pārvaldības ietvaros, kā arī nespēj skaidri 
reglamentēt atbildību par iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem, un aicina 
turpmākajos statusa nolīgumos statusu iekļaut šādus pasākumus;

14. uzsver, ka Regulā (ES) 2019/1896 prasīts, lai Eiropas Robežu un krasta apsardzes 
aģentūra savlaicīgi, konsekventi, pārredzami, pilnīgi un precīzi ziņotu Parlamentam par 
tās darbībām, kas saistītas ar sadarbību ar trešām valstīm, un jo īpaši par tām, kas 
saistītas ar tehnisko un operatīvo palīdzību robežu pārvaldības un atgriešanās jomā 
trešās valstīs, sadarbības koordinatoru izvietošanu un detalizētu informāciju par 
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pamattiesību ievērošanu; aicina aģentūru regulāri informēt Parlamenta Cilvēktiesību 
apakškomiteju, Ārlietu komiteju un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju par 
visām darbībām, kas saistītas ar sadarbību ar trešo valstu iestādēm, un jo īpaši par 
operatīvajām darbībām cilvēktiesību jomā minēto darbību ietvaros;

15. aicina paplašināt Pamattiesību aģentūras pilnvaras, lai tā varētu pildīt padomdevēja 
pienākumus ES patvēruma un migrācijas politikas ārējā dimensijā un iesaistīties 
uzraudzības pasākumos;

III. ES sadarbība ar trešām valstīm migrācijas jomā un finansiālais atbalsts 

16. ar bažām norāda, ka kopš 2016. gada arvien biežāk tiek izvirzīti papildu nosacījumi, kas 
sasaista attīstības sadarbību ar migrācijas pārvaldību, tostarp atgriešanos un 
atpakaļuzņemšanu; tomēr uzsver, ka saskaņā ar LESD 208. pantu Savienības attīstības 
sadarbības politikas galvenais mērķis ir nabadzības samazināšana un ilgtermiņā — tās 
izskaušana; tādēļ aicina Komisiju nodrošināt, lai attīstības sadarbības politika nebūtu 
pretrunā ar LESD 208. pantā noteiktajiem principiem; uzsver, ka attīstības sadarbības kā 
migrācijas pārvaldības stimula izmantošana apdraud nepieciešamo rīcību attiecībā uz 
jaunattīstības valstu cilvēku vajadzībām, bēgļu un migrantu tiesībām un to iespējamo 
ietekmi uz reģionālajiem migrācijas modeļiem un ieguldījumu vietējā ekonomikā, 
tādējādi apdraudot arī visdažādākās tiesības, kas izriet no ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem;

17. atzīmē, ka joprojām nav pieejams pilnīgs, publisks pārskats par ES finansējumu trešām 
valstīm, lai atvieglotu sadarbību migrācijas jautājumos; aicina Komisiju nodrošināt 
lielāku pārredzamību, tostarp izstrādājot skaidru pārskatu par līdzekļiem, kas visos tās 
finanšu instrumentos un to īstenošanā izmantoti, lai finansētu sadarbību ar trešām 
valstīm migrācijas pārvaldības jomā, tostarp sniedzot informāciju par šā finansējuma 
apjomu, mērķi un avotu, kā arī detalizētu informāciju par visiem citiem iespējamiem 
atbalsta pasākumiem, ko nodrošina ES aģentūras, piemēram, Eiropas Robežu un krasta 
apsardzes aģentūra, lai nodrošinātu, ka Parlaments var efektīvi pildīt savus 
institucionālo lomu, pārbaudot ES budžeta izpildi;

18. uzsver, ka ir svarīgi piešķirt nozīmīgu daļu no turpmākā ES finansējuma migrācijas 
jomā pilsoniskās sabiedrības grupām trešās valstīs, lai tās sniegtu palīdzību migrantiem 
un aizsargātu un uzraudzītu viņu tiesības, kā arī nodrošināt, lai nozīmīga ES 
finansējuma daļa tiktu piešķirta cilvēktiesību, starptautiskās aizsardzības un bēgļu 
nākotnes perspektīvas uzlabošanai;

19. atzīmē, ka iespējas integrēt migrācijas politiku ES ārpolitikā būtiski paplašina tas, ka 
migrācija tiek iekļauta ierosinātā Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instrumenta (NDICI) tematiskajā, ģeogrāfiskajā un ātrās reaģēšanas 
komponentā; tomēr ar bažām norāda, ka ar "ātrās reaģēšanas" komponenta starpniecību 
sadarbību ar trešām valstīm migrācijas pārvaldības jomā var finansēt, neprasot, lai 
Komisija publicētu kādus plānošanas dokumentus vai apspriestos ar pilsoniskās 
sabiedrības dalībniekiem, kā arī bez Parlamenta piekrišanas, tostarp saistībā ar plānu 
"Gatavība migrācijai un krīzei", kurā trūkst mehānismu, lai novērtētu šādas iejaukšanās 
iespējamo negatīvo ietekmi; šajā saistībā uzstāj, ka jānodrošina, lai Daudzgadu finanšu 
shēmai 2021.–2027. gadam tiktu pievienots stabils cilvēktiesību satvars, lai varētu 
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apzināt, īstenot un uzraudzīt turpmākās sadarbības programmas migrācijas jomā;

20. aicina Komisiju regulāri ziņot Parlamentam par to sadarbības programmu, kas saistītas 
ar migrāciju, finansēšanu trešās valstīs un ietekmi uz cilvēktiesībām, tostarp Ārlietu 
komitejas Ārējās finansēšanas instrumentu darba grupas ietvaros;

21. uzskata, ka Parlamentam ir pilnībā jāizmanto savas īstenošanas, pārbaudes un budžeta 
kontroles pilnvaras un jānodrošina, lai ES finansēšanas lēmumi un ar tiem saistītie 
piešķīrumi atbilstu Savienības likumības un pareizas finanšu vadības principiem;

IV. ES ārējās cilvēktiesību politikas un migrācijas mērķi

22. atgādina par ES un tās dalībvalstu apņemšanos saskaņā ar Globālo paktu par bēgļiem 
dalīties atbildībā par bēgļu aizsardzību un mazināt spiedienu uz uzņemošajām valstīm; 
šajā saistībā uzsver, ka ES un tās dalībvalstīm jāveic iemaksas strukturālākā un 
būtiskākā finansējumā reģioniem, kas uzņem visvairāk bēgļu, un tās nedrīkst izmantot 
finanšu līdzekļus, lai atbildību par bēgļu aizsardzību novirzītu trešām valstīm; atkārtoti 
uzsver, cik svarīgi ir pilnībā īstenot 23 mērķus, ko paredz globālais pakts par drošu, 
sakārtotu un likumīgu migrāciju; uzskata, ka Parlamentam jānodrošina, lai ES pienācīgi 
kontrolētu abu paktu īstenošanu;

23. aicina ES un tās dalībvalstis īstenot tādu migrācijas politiku, kas pilnībā ievēro migrantu 
cilvēktiesības, kas noteiktas gan starptautiskajos, gan reģionālajos tiesību aktos; aicina 
EĀDD, Komisiju un dalībvalstis sadarboties ar trešām valstīm jautājumā par migrantu 
tiesībām kā neatņemamu ES cilvēktiesību politikas aspektu; uzstāj, ka divpusējos ES 
cilvēktiesību dialogos ar attiecīgām valstīm pienācīgi jāaptver cilvēktiesību un 
migrācijas savstarpējā saikne; aicina ES delegācijas šajās valstīs stingri uzraudzīt 
migrantu tiesības, jo īpaši tranzīta valstīs; uzstāj uz ES proaktīvu iesaistīšanos tajās 
valstīs, kur cilvēktiesību aizstāvji un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, tostarp tās, 
kas aizsargā riskam pakļauto migrantu un patvēruma meklētāju dzīvības, tiek 
apdraudētas vai tiek krimināli vajātas par savu likumīgo darbību;

24. aicina ES īstenot globālu kampaņu, lai atbalstītu Ženēvas konvencijas par bēgļa statusu 
vispārēju ratifikāciju; mudina dalībvalstis rādīt piemēru, ievērojot ANO Starptautisko 
konvenciju par visu migrējošo darba ņēmēju tiesību aizsardzību kā vienu no galvenajām 
ANO cilvēktiesību konvencijām;

25. uzskata, ka ES jāuzņemas vadošā loma, daudzpusējos forumos atbalstot izmaiņas 
politikā un normatīvajos aktos saistībā ar migrantu tiesībām; aicina Komisiju un 
dalībvalstis sniegt finansiālu un politisku atbalstu attiecīgajām starptautiskajām un 
reģionālajām struktūrām, tostarp NVO, Starptautiskajai Sarkanā Krusta komitejai, ANO 
Augstajam komisāram bēgļu jautājumos (UNHCR) un UNRWA, kā arī OHCHR un 
ANO īpašajam referentam migrantu cilvēktiesību jautājumos;

26. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Šajā INI ziņojumā ir ietverta analīze un ieteikumi par cilvēktiesību aizsardzību saistībā ar ES 
ārējo patvēruma un migrācijas politiku, kuras mērķis ir nodrošināt ES sadarbību ar trešām 
valstīm migrācijas jomā un veicināt migrantu un bēgļu cilvēktiesības visā pasaulē. 

Vispārējās saistības par dalītu atbildību

2016. gada septembra Ņujorkas deklarācijā par bēgļiem un migrantiem ES dalībvalstis solīja 
sniegt ieguldījumu "taisnīgākam sloga un atbildības sadalījumam, uzņemot un atbalstot 
pasaules bēgļus, vienlaikus ņemot vērā esošos ieguldījumus un atšķirīgās valstu iespējas un 
resursus". Šai deklarācijai sekoja divi globālie pakti: Globālais pakts par drošu, sakārtotu un 
likumīgu migrāciju (GCM), ko 2018. gada 19. decembrī pieņēma ANO Ģenerālā asambleja, 
un Globālais pakts par bēgļiem (GCR), ko pieņēma divas dienas iepriekš. Steidzami ir 
nepieciešamas saistības par dalītu atbildību, jo vairāk nekā 80 % bēgļu tiek uzņemti 
kaimiņvalstīs, bieži vien ciešot no perspektīvas vai pat aizsardzības trūkuma. 

Norises ES patvēruma jomā tomēr liek uzdot jautājumu, vai ES un tās dalībvalstis patiešām 
ievēro savas saistības, ko uzņēmušās pasaules līmenī. Šķiet, ka ES patvēruma un migrācijas 
politikas ārpakalpojumu izmantošanas tendence, kas tai ir kopīga ar citām turīgām valstīm 
un reģioniem, virzās pretējā virzienā, pateicoties ārpakalpojumu izmantošanai aizsardzībā un 
robežkontrolē. Oficiālie un neformālie nolīgumi, ko ES noslēdz ar trešām valstīm, kas ir 
tranzīta valstis, visticamāk, samazinās, nevis palielinās atbildības sadalījumu. Svarīgs šo 
nolīgumu mērķis ir samazināt neatbilstīgu migrāciju uz ES un atturēt no tās, tostarp tos, kuri 
meklē aizsardzību. 

ES migrācijas politikas ārējie aspekti

Pamatojoties uz Amsterdamas līgumu, ir pieņemtas ES normas, kas nodrošina tiesības tiem 
migrantiem un bēgļiem, kuri ieradušies ES teritorijā. Tomēr vienlaikus ES izveidoja daudzus 
instrumentus, lai novērstu neatbilstīgu ieceļošanu tās teritorijā, piemēram, kopēju vīzu 
politiku, sankcijas pārvadātājiem un FRONTEX izveidi, un lai veicinātu to trešo valstu 
valstspiederīgo atgriešanos, kuri ES teritorijā uzturas nelikumīgi. Sadarbības ar trešām 
valstīm eiropeizācija ļāva dalībvalstīm izmantot Kopienas ārējās pilnvaras tādās jomās kā 
tirdzniecība un attīstība un apvienot valstu un ES budžetus, lai apmierinātu intereses 
atpakaļuzņemšanas jomā. Saskaņā ar principu "vairāk par vairāk" sarunas ar trešām valstīm 
par migrācijas kontroli ietver dažādus pozitīvus stimulus tranzīta valstīm, lai pārliecinātu tās 
pastiprināt robežkontroli, ierobežot vīzu politiku un atpakaļuzņemt neatbilstīgos migrantus. 
Visefektīvāko sviru rada pirmspievienošanās un vīzu režīma liberalizācijas nosacījumi. 
Komisija 2016. gadā publicēja paziņojumu par jauna partnerības satvara sadarbībai ar 
atsevišķām izcelsmes vai tranzīta valstīm izveidi saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas 
jomā, tādējādi virzoties uz pieeju "mazāk par mazāk". Tika paredzētas sankcijas par 
nesadarbošanos, izmantojot visus pieejamos rīkus un instrumentus, izņemot humāno 
palīdzību. Komisija apgalvoja, ka šādai sadarbībai nav obligāti jābalstās uz oficiāliem 
atpakaļuzņemšanas nolīgumiem. Kopš minētā paziņojuma pieņemšanas ar trešām valstīm ir 
noslēgtas vairāki neformāli nolīgumi, tostarp ar Gambiju, Bangladešu, Turciju, Etiopiju, 
Afganistānu, Gvineju un Kotdivuāru. 
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Referente pauž nožēlu, ka vienošanās par šādiem neformāliem mehānismiem ir noslēgta bez 
jebkādas pienācīgas parlamentāras pārbaudes un demokrātiskas un tiesu iestāžu 
īstenotas pārraudzības, kāda saskaņā ar Līgumiem būtu pamatota gadījumā, ja ar trešām 
valstīm tiktu slēgti oficiāli atpakaļuzņemšanas nolīgumi. Oficiālie nolīgumi, kas ļauj veikt 
pienācīgu demokrātisku pārraudzību, nodrošinātu pienācīgu uzraudzību, izveidojot juridiski 
saistošus sadarbības satvarus, kurus var apstrīdēt tiesās, tostarp personas, uz kurām attiecas 
minētie nolīgumi. Šajā rezolūcijā referente aicina Parlamentu novērtēt to neformālo 
nolīgumu likumību, kas paredz saistības jautājumos, kuri ietilpst Eiropas Parlamenta 
kompetencē, piemēram, par atpakaļuzņemšanu, un veikt turpmākas darbības, ja tie nav 
saderīgi ar Līgumiem. 

Cilvēktiesību problēmas

Sadarbība migrācijas jomā ar trešām valstīm rada vairākus cilvēktiesību riskus, kas ir 
pieauguši, pārvirzot uzmanību no izcelsmes valstīm uz tranzīta valstīm. Lai līdz minimumam 
samazinātu atpakaļuzņemto migrantu skaitu, šīs tranzīta valstis mēdz ierobežot savu ienākošo 
un izejošo migrāciju, pastiprinot robežkontroli, ierobežojot vīzu politiku un noslēdzot 
atpakaļuzņemšanas nolīgumus ar kaimiņvalstīm. Tādējādi ES sadarbība ar kaimiņvalstīm rada 
ķēdes efektu gan atgriešanās reģionā, gan neregulārās migrācijas apkarošanā. Tas apdraud 
cilvēka cieņas principu, kas noteikts starptautiskajos tiesību aktos un ES Pamattiesību hartā, 
it īpaši, ja migrants nespēj atgriezties savā mītnes zemē. 

Šī sadarbība ietekmē arī bēgļus ceļā uz drošu vietu, jo lielākajai daļai no viņiem nav likumīgu 
iespēju ceļot. Viņi riskē, ka nevarēs aizbēgt no savas valsts vai ka iestrēgs tranzīta valstī, kurā 
nav pietiekamas aizsardzības sistēmas. Šis apstāklis ietekmē viņu tiesības atstāt valsti, 
tiesības uz patvērumu un neizraidīšanas aizliegumu, kā arī necilvēcīgas vai pazemojošas 
izturēšanās aizliegumu. Tā kā migrantiem un bēgļiem var rasties šķēršļi, kas neļauj izmantot 
viņu tiesības, tiek apdraudētas arī tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību. Daudzas 
pazīmes liecina, ka pastiprināta robežkontrole apdraud stabilitāti un iztikas līdzekļus, ierobežo 
aizsardzības iespējas un tiesības meklēt patvērumu, veicina represijas un ļaunprātīgu attieksmi 
pret migrantiem, kā arī mudina migrantus izmantot nedrošus maršrutus. ES ārējā sadarbība 
migrācijas jomā apgrūtina arī migrantu mobilitātes iespējas viņu reģionos. Tā kā 
pārvietošanās brīvība un tiesības uz darbu padara migrantus patstāvīgus un veicina viņu 
integrāciju, ECOWAS iekšējā migrācija ir jāveicina, nevis jāapgrūtina. 

Neraugoties uz šo ietekmi uz cilvēktiesībām, atpakaļuzņemšanas nolīgumiem un citiem 
migrācijas sadarbības veidiem nav nepieciešams noteikts aizsardzības līmenis. 
Cilvēktiesību standarti nav iekļauti starp kritērijiem sadarbības uzsākšanai ar trešo valsti, 
pirms nolīguma noslēgšanas netiek veikts ietekmes uz cilvēktiesībām novērtējums un 
nedarbojas arī neatkarīga un pārredzama uzraudzības sistēma, kā arī apturēšanas 
klauzula. Tādēļ referente iesaka Parlamentam nodrošināt efektīvu instrumentu izveidi, lai 
nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu ārējā dimensijā. 

Atbildība

Paraugspriedumā lietā Hirsi/Itālija Tiesa atzina Itāliju par vainīgu jautājumā par tās 
"atspiešanas" operācijām starptautiskajos ūdeņos sadarbībā ar Lībiju. Automātiska atgriešana 
(atspiešanas operācijas) bez individuāla izvērtējuma un tiesiskās aizsardzības iespējām 
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pārkāpj Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (ECTK) 3. un 13. pantu un šīs konvencijas 
4. protokola 4. pantu. Tiesa paskaidroja, ka dalībvalstīm, kas faktiski kontrolē migrantus, ir 
saistoši arī ECTK noteiktie pienākumi, ja šī kontrole notiek ārpus minēto valstu teritorijas. 
Spriedumā par Subsahāras reģiona valstu migrantu automātisku atgriešanu Marokā, ko īsteno 
Spānijas valdība, ECT skaidri norādīja, ka dalībvalstis nevar izvairīties no atbildības, noteiktā 
veidā interpretējot savu jurisdikciju. Tomēr kopš tā laika ES dalībvalstis papildina savas 
robežkontroles darbības ar robežkontroli, ko īsteno starpnieki, finansējot un apmācot 
kaimiņvalstu robežu un krasta apsardzi. Šī tendence deleģēt savu rīcību trešām valstīm rada 
atbildības un pārskatatbildības jautājumus, ja notiek cilvēktiesību pārkāpumi. Ja 
dalībvalstis neuzņemas atbildību, tas nozīmē, ka tās var viegli apiet saistības, kas noteiktas 
ECTK, vienkārši ļaujot "padarīt darbu" trešajām personām. 

Kad ES aģentūras darbojas ārpus ES teritorijas, tieši piemērojami ir Savienības tiesību 
akti, tostarp Pamattiesību harta. Ja šo aģentūru rīcība, lai novērstu migrantu izbraukšanu, 
pārkāpj tiesības uz patvērumu, izraidīšanas, spīdzināšanas vai necilvēcīgas vai pazemojošas 
izturēšanās aizliegumu, tiesības uz cilvēka cieņu vai tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību, 
minētās aģentūras ir atbildīgas un tādēļ ir jāsauc pie atbildības. Referente aicina veikt 
pasākumus efektīvākai cilvēktiesību uzraudzībai un ievērošanai Frontex darbībā.

Ietekmes sviras un atbildība

ES rīcībā ir daudzas ietekmes sviras, lai visu paveiktu. Tomēr attiecībā uz migrāciju ES 
izmanto šīs sviras vienpusēji, pievēršoties neatbilstīgās migrācijas apkarošanai un 
atpakaļuzņemšanai. Minētais nosacījums ir vērojams sarunās par asociācijas un vīzu režīma 
atvieglošanas nolīgumiem un attiecībā uz iespēju apturēt atbrīvojumus no vīzu prasības. 
Turklāt saistības attiecībā uz pārvietošanu no uzņēmējvalstīm ir atkarīgas no to sadarbības 
atpakaļuzņemšanas un robežkontroles jomā. Referente uzsver, ka ES jāizmanto savas 
ietekmes sviras arī, lai finansējumu migrācijas jomā padarītu atkarīgu no piekļuves 
aizsardzībai un bēgļu tiesību uzlabošanas attiecībā uz darba tirgu un izglītību. Tas var būt 
veids, kā novērst cilvēktiesību pārkāpumus, kas rodas migrācijas darījumu rezultātā, kā arī 
palīdzēt bēgļiem, kuri atrodas ieilgušā situācijā, veidot ilgtspējīgu nākotni. Kopumā ES 
jāizmanto sava ietekme, lai veicinātu taisnīgāku atbildības sadalījumu, ieguldot labākos 
dzīves apstākļos un efektīvākā bēgļu aizsardzības sistēmā trešās valstīs, kas uzņem bēgļus. 
Tai jāstrādā, lai izveidotu Pasaules bēgļu fondu, kura mērķis būtu padarīt bēgļu uzņemšanas 
finansēšanu paredzamāku un ilgtspējīgāku. Lai efektīvi apkarotu neatbilstīgo migrāciju un 
veicinātu vienlīdzīgas partnerattiecības ar trešām valstīm, ES jāpastiprina saistības 
pārvietošanas jomā un jāizveido likumīgi darba, mācību un uzņēmējdarbības kanāli. 

Prioritāra statusa noteikšana cīņai pret neatbilstīgu migrāciju, kas paredzēta jaunajā 
partnerības satvarā, var radīt spriedzi, nonākot pretrunā ar pasludināto šo partnerību 
vienlīdzību, kā arī ar mērķi panākt saskaņotu un efektīvu ES ārpolitiku, jo šī prioritāte var 
pakārtot citus politikas mērķus, piemēram, miera un stabilitātes, augšupējās sociālās 
mobilitātes un citu attīstības mērķu, piemēram, nabadzības, analfabētisma un labas 
pārvaldības, veicināšanu, lai sasniegtu tikai ar migrāciju saistītos mērķus. Prioritātes 
noteikšana migrācijai rada arī bažas par to finanšu instrumentu īstenošanu, kas paredzēti 
partnerības satvarā sadarbībai ar atsevišķām izcelsmes vai tranzīta valstīm. Izteikts piemērs ir 
Ārkārtas trasta fonds Āfrikai (EUTF), kas izveidots Valetas samita laikā. Neraugoties uz 
EUTF kā ārkārtas instrumenta statusu, lielāko daļu tā resursu veido oficiālā attīstības 
palīdzība (OAP), kas paredzēta ilgtermiņa attīstības programmu finansēšanai. Ar šā fonda 
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starpniecību liela daļa Eiropas attīstības palīdzības budžeta tiek novirzīta migrācijas 
pārvaldības pasākumiem, tostarp atbalstam Lībijas krasta apsardzei, kas pārtver migrantus, lai 
viņus nogādātu atpakaļ briesmīgās aizturēšanas vietās. Prioritātes noteikšana migrācijai arī 
novirza OAP līdzekļus no valstīm, kurām ir visvairāk vajadzību, uz valstīm, no kurām nāk 
visvairāk migrantu. Referente uzsver, ka finansējumam jānodrošina līdzsvars starp 
ieguldījumiem aizsardzības sistēmās un pamatcēloņu apkarošanu, no vienas puses, un 
migrācijas pārvaldību, no otras puses. Ārējo darbību finansēšana migrācijas un patvēruma 
jomā jāpapildina ar efektīvu un pārredzamu veidu, kā uzraudzīt un izvērtēt līdzekļu 
izmantošanu, pienācīgi ņemot vērā ietekmi uz cilvēktiesībām. Šajā nolūkā jānoslēdz arī 
finansēšanas nolīgums, kurā būtu skaidri noteikti trešās valsts un Komisijas pienākumi un 
atbildība līdzekļu izmantošanā. 


