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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om skydd av de mänskliga rättigheterna och EU:s externa migrationspolitik
2020/2116(INI)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

— med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948, 
särskilt artikel 13,

— 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 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 FN:s Palermoprotokoll om människohandel och människosmuggling,

— med beaktande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen,

— med beaktande av FN:s generalsekreterares rapport av den 3 augusti 2014 om främjande 
av och skydd för de mänskliga rättigheterna, däribland migranters rättigheter,

— 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 FN:s generalförsamlings resolution 72/129 av den 19 december 2017 
om skyddet för migranter,

— med beaktande av arbetet inom olika internationella människorättsmekanismer, 
bland annat rapporterna från FN:s särskilda rapportör om migranters mänskliga 
rättigheter, särskilt hans uppföljning av den regionala studien om förvaltningen av 
Europeiska unionens yttre gränser och dess inverkan på migranters mänskliga 
rättigheter av den 8 maj 2015, och från andra särskilda rapportörer, den allmänna 
återkommande utvärderingen och arbetet i andra konventionsorgan,
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— med beaktande av arbetet och rapporterna från kontoret för FN:s högkommissarie för 
mänskliga rättigheter, inbegripet de rekommenderade principerna och riktlinjerna 
avseende mänskliga rättigheter vid internationella gränser och rapporten om situationen 
för migranter i transit,

— med beaktande av den globala pakten för säker, ordnad och reguljär migration och den 
globala flyktingpakten, vilka antogs av FN:s generalförsamling 2018,

— 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,

— med beaktande av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna,

— med beaktande av relevanta rapporter från Europeiska unionens byrå för grundläggande 
rättigheter,

— med beaktande av den nya migrations- och asylpakten som kommissionen föreslog den 
23 september 2020,

— med beaktande av kommissionens gemensamma meddelande av den 25 mars 2020 till 
Europaparlamentet och rådet EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och 
demokrati 2020–2024 (JOIN(2020)0005),

— 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 arbetsdokument av den 30 april 2014 om 
ett rättighetsbaserat tillvägagångssätt för EU:s utvecklingssamarbete, med inbegripande 
av alla mänskliga rättigheter (SWD(2014)0152),

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

— med beaktande av det gemensamma samarbetsavtalet om migrationsfrågor mellan 
Afghanistan och EU, som undertecknades den 3 oktober 2016,

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

— med beaktande av andra informella arrangemang, särskilt arrangemangen med Gambia 
(god praxis för identifiering och återvändande, som trädde i kraft den 
16 november 2018), Bangladesh (standardrutiner, godkända i september 2017), Etiopien 
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(inreseförfaranden, godkända den 5 februari 2018), Guinea (god praxis, i kraft sedan 
juli 2017) och Elfenbenskusten (god praxis, i kraft sedan oktober 2018),

— med beaktande av sina tidigare resolutioner om migrationsrelaterade frågor, i synnerhet 
resolutionen av den 25 oktober 2016 om de mänskliga rättigheterna och migration 
i tredjeländer1, av den 17 december 2014 om situationen i Medelhavsområdet och 
behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU2, av den 29 april 2015 om de senaste 
tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik3, samt av den 
12 april 2016 om situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration 
i EU4,

— med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2016 om kampen mot människohandel 
i EU:s yttre förbindelser5,

— med beaktande av olika rapporter från det civila samhällets organisationer om 
situationen för migranters mänskliga rättigheter,

— med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

— 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 (A9-0000/2020), och av 
följande skäl:

A. Migration är en global företeelse som förstärks av globalisering, ökande konflikter, 
ojämlikhet och klimatstörningar. En gradvis och normativ utveckling inom den moderna 
internationella människorättsramen för migranters rättigheter, oberoende av deras 
rättsliga status, utgör en källa till framsteg och kollektiv stolthet för mänskligheten. 
Migranter hör dock fortsättningsvis till de mest utsatta grupperna i världen och drabbas 
kontinuerligt av kränkningar av sina rättigheter. För många människor innebär 
migrationen fortsatt en mänsklig resa präglad av lidande, diskriminering och våld. 
Europeiska unionen är en historisk region med både utvandring och invandring och 
en gemenskap som förenas genom de grundläggande värdena människans värdighet, 
frihet och mänskliga rättigheter och har en särskild skyldighet att respektera, skydda och 
främja migranters rättigheter, särskilt i sina yttre förbindelser.

B. I kommissionens meddelande av den 7 juni 2016 om inrättande av en ny 
partnerskapsram med tredjeländer inom ramen för den europeiska migrationsagendan, 
som bygger på principerna i den övergripande strategin för migration och rörlighet, 
betonas det att migrationsfrågor står högst upp bland EU:s prioriteringar för yttre 
förbindelser. Denna ram kräver intensifierat samarbete med tredjeländer, genom 
”partnerskap” som syftar till att säkerställa samarbete om migrationshantering, för att 
effektivt förebygga irreguljär migration och återta irreguljära migranter, bland annat 
med positiva och negativa incitament som härrör från olika politiska inslag inom 

1 EUT C 215, 19.6.2018, s. 111.
2 EUT C 294, 12.8.2016, s. 18.
3 EUT C 346, 21.9.2016, s. 47.
4 EUT C 58, 15.2.2018, s. 9.
5 EUT C 101, 16.3.2018, s. 47.
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EU:s behörighetsområde, däribland grannskapspolitik, utvecklingsbistånd, handel, 
rörlighet, energi, säkerhet och digital politik, som alla inriktas på ett och samma mål.

C. I sitt meddelande från 2016 skisserade kommissionen tre huvudmål för samarbetet med 
tredjeländer: rädda liv i Medelhavet, öka antalet återvändanden till ursprungs- och 
transitländer och göra det möjligt för migranter och flyktingar att stanna nära hemmet 
och undvika farliga resor.

D. Sedan 2016 har EU mångfaldigat antalet informella avtal och arrangemang om 
återvändande och återtagande med tredjeländer, däribland gemensamma 
migrationsdeklarationer, samförståndsavtal, gemensamma samarbetsavtal, 
standardförfaranden och god praxis. 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. Sedan 
2016 har EU ingått minst 11 informella avtal, men endast ett nytt återtagandeavtal.

E. I sitt meddelande om den nya pakten för migration och asyl av den 23 september 2020 
upprepade kommissionen att migration inom ramen för omfattande partnerskap med 
tredjeländer bör byggas in som en central fråga och kopplas till annan politik, såsom 
politik som rör utvecklingssamarbete, säkerhet, viseringar, handel, jordbruk, 
investeringar och sysselsättning, energi, miljö och klimatförändringar samt utbildning.

F. EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati 2020–2024 ålägger EU och 
dess medlemsstater att ”förespråka det särskilda skydd som migranter, flyktingar, 
internflyktingar och statslösa personer har rätt till”. I denna handlingsplan åtar sig EU 
att ”främja icke-diskriminerande tillgång till sociala tjänster, inbegripet hälso- och 
sjukvård och utbildning av god kvalitet till överkomligt pris (även online), och bygga 
upp de yrkesverksammas kapacitet att tillgodose de särskilda behoven hos (...) 
migranter [och] flyktingar” och att ”stödja en människorättsbaserad strategi för 
migrationsstyrning och stärka staternas, det civila samhällets och FN:s partners 
kapacitet att genomföra denna strategi”.

G. FN:s tidigare särskilda rapportör om migranters mänskliga rättigheter har kritiserat 
EU:s migrationsstrategi för dess brist på insyn och tydlighet och för den svaga statusen 
hos många av de avtal som ingåtts inom denna ram, som enligt honom generellt sett 
saknar övervaknings- och ansvarsåtgärder. Den särskilda rapportören drar också 
slutsatsen att det finns få tecken på att partnerskap för rörlighet har lett till ytterligare 
fördelar när det gäller mänskliga rättigheter eller utveckling, medan den övergripande 
inriktningen på säkerhet och bristen på politisk samstämmighet inom strategin som 
helhet medför en risk för att eventuella fördelar som följer av människorätts- och 
utvecklingsprojekt skulle överskuggas av de sekundära effekterna av mer 
säkerhetsinriktad politik.

H. FN:s människorättsexperter har varnat för att covid-19-pandemin har allvarliga och 
oproportionerliga effekter på migranter och deras familjer globalt. De har uppmanat 
stater att skydda migranters och deras familjers rättigheter, oavsett deras 
migrationsstatus, både under och efter pandemin.
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I. Den migrationspolitiska ramen och dess externa dimension

1 Europaparlamentet betonar att vid sidan av den fördragsbaserade skyldigheten att 
eftersträva värdena respekt för människans värdighet, rättsstatsprincipen och respekten 
för de mänskliga rättigheterna och internationell rätt i alla yttre förbindelser har EU och 
dess medlemsstater skyldigheter i fråga om mänskliga rättigheter gentemot 
tredjelandsmedborgare när de samarbetar om migration med tredjeländer och andra 
aktörer utanför EU, såsom privata entreprenörer eller internationella organisationer.

2. Europaparlamentet betonar att dessa skyldigheter inte enbart kräver abstrakt erkännande 
av de relevanta standardernas tillämplighet, utan även lämpligt konkretiserande genom 
detaljerade och specifika instrument som möjliggör ett effektivt skydd i praktiken samt 
genom en människorättsbaserad strategi för hela den migrationspolitiska cykeln, från 
formulering till antagande, genomförande och utvärdering.

3. Europaparlamentet påminner om att EU och även medlemsstaterna, när de tillämpar 
unionsrätten, i sina yttre och extraterritoriella åtgärder på områdena migration, gränser 
och asyl särskilt bör uppmärksamma de rättigheter som fastställs i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, däribland rätten till frihet, rätten till asyl, människans 
värdighet och säkerhet, förbudet mot misshandel, slaveri och tvångsarbete samt 
skyldigheten att sätta barnets bästa i främsta rummet och att säkerställa 
icke-diskriminering och förfarandegarantier, såsom rätten till ett effektivt rättsmedel 
och till ett effektivt uppgiftsskydd.

4. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen ännu inte har utvärderat hur 
genomförandet av dess efterföljande migrationspolitiska ramar, särskilt den 
övergripande strategin för migration och rörlighet och den nya partnerskapsramen, 
påverkar de mänskliga rättigheterna för tredjelandsmedborgare eller hur EU:s samarbete 
med tredjeländer påverkar de mänskliga rättigheterna. Parlamentet insisterar på behovet 
av att genomföra en sådan utvärdering i ett omfattande, inkluderande och offentligt 
format för att säkerställa fullständig överensstämmelse med de mänskliga rättigheterna 
inom EU:s externa migrationspolitik.

5. Europaparlamentet noterar med oro att det i enskilda fall saknas operativa mekanismer, 
mekanismer för rapportering, övervakning och ansvarsutkrävande för att spåra och 
reagera på eventuella kränkningar, och att det saknas effektiva rättsmedel för personer 
vars rättigheter påstås ha kränkts till följd av EU:s samarbete med tredjeländer, särskilt 
när det gäller informella avtal och ekonomiskt samarbete.

6. Europaparlamentet uppmanar EU att se till att återtagandeavtal och avtal om 
gränsförvaltningssamarbete endast ingås med tredjeländer som uttryckligen åtar sig att 
respektera de mänskliga rättigheterna och de rättigheter som fastställs 
i FN:s flyktingkonvention, och att se till att sådant samarbete inte leder till kränkningar 
av dessa rättigheter och erbjuder operativa medel för att upphäva dessa avtal, söka 
gottgörelse och säkerställa ansvarsskyldighet om sådana kränkningar skulle inträffa.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att oberoende organ gör 
riskbedömningar på förhand av hur EU:s formella, informella eller ekonomiska 
samarbete med tredjeländer påverkar migranters och flyktingars rättigheter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att fastställa genomföranderiktlinjer för EU:s byråer och 
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medlemsstater innan de börjar samarbeta med tredjeländer. I detta avseende efterlyser 
parlamentet särskild vaksamhet i förhållande till länder med pågående eller frusna 
konflikter där riskerna för människorättskränkningar ökar.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en oberoende, insynsvänlig och 
effektiv övervakningsmekanism, som inbegriper regelbundna rapporter om 
genomförandet av formella, informella och finansiella avtal som eventuellt kan påverka 
migranters och flyktingars rättigheter i tredjeländer, såsom migrationspartnerskap, 
återtagandeavtal och internationellt samarbete om migrationshantering och styrning, 
inbegripet direkt inriktning på utmaningar i samband med migration och 
tvångsförflyttning. Parlamentet betonar att en sådan övervakningsmekanism måste vara 
transparent, delaktighetsbaserad för det civila samhället och arbetstagare på fältet samt 
tillgänglig för allmänheten. Parlamentet insisterar på behovet av att se till att det civila 
samhället och andra berörda parter kan bidra till mekanismens arbete.

9. Europaparlamentet uppmanar EU att överväga olika sätt att säkerställa tillgång till 
rättslig prövning för personer som berörs av åtgärder för genomförande av samarbete 
om migration mellan EU och tredjeländer, bland annat genom tillgängliga mekanismer 
för att söka information, lämna in klagomål och säkerställa effektiva rättsmedel.

10. Europaparlamentet noterar att genomförandet och finansieringen av EU:s externa 
migrationspolitik tilldelas olika generaldirektorat inom kommissionen och integreras 
i EU:s migrations-, asyl-, utvecklings- och utrikespolitik utan någon utsedd ledande 
institutionell aktör. Parlamentet konstaterar med oro att denna kombination av 
verkställande ansvarsområden har lett till en brist på tillräcklig och konsekvent tillsyn 
över kommissionens verksamhet, en tillsyn som skulle göra det möjligt för parlamentet 
att utöva demokratisk kontroll över EU:s externa migrationspolitik och utöva 
budgetbefogenheter över utvecklingsfonderna. Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att utse en enda ledande institutionell samtalspartner på 
kommissionsnivå när det gäller migrationens externa dimension.

11. Europaparlamentet betonar de praktiska människorättskonsekvenser som följer av det 
ökande antalet, och därmed den utomrättsliga karaktären hos, informella arrangemang 
om återvändande och återtagande, som ingås i avsaknad av vederbörlig demokratisk och 
parlamentarisk kontroll och som inte är föremål för rättslig kontroll. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att prioritera ingåendet av formella återtagandeavtal och 
därmed säkerställa full respekt för artikel 218.6 i EU-fördraget, och att se till att 
EU:s formella återtagandeavtal utesluter tillämpning av informella avtal. Parlamentet 
anser att det måste bedöma lagligheten i informella avtal som inbegriper åtaganden 
i frågor som ingår i dess behörighetsområde, såsom återtagande, och vara redo att vidta 
ytterligare åtgärder om dessa informella avtal förefaller oförenliga med fördragen.

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

12. Europaparlamentet framhåller Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns utökade roll 
i praktiskt och operativt samarbete med tredjeländer, bland annat när det gäller 
återvändande och återtagande, tillhandahållande av utbildning samt operativt och 
tekniskt stöd till myndigheter i tredjeländer för gränsförvaltning och gränskontroll, 
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genomförande av insatser eller gemensamma insatser vid EU:s yttre gränser eller på 
tredjeländers territorier samt utplacering av sambandsmän och operativ personal 
i tredjeländer.

13. Europaparlamentet påminner om att det krävs ad hoc-statusavtal, som ska godkännas av 
Europaparlamentet, för utplaceringen av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns 
gränsförvaltningsenheter i ett tredjeland där enhetens medlemmar kommer att utöva 
verkställande befogenheter. Parlamentet beklagar att de två statusavtal som hittills 
ingåtts inte innehåller några specifika åtgärder för att göra mänskliga rättigheter 
operativa som en del av gränsförvaltningen, och att de inte heller tydligt reglerar 
ansvarsutkrävandet i samband med eventuella kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet kräver att sådana åtgärder ska ingå i alla framtida statusavtal.

14. Europaparlamentet betonar att det i förordning (EU) 2019/1896 krävs att 
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i god tid säkerställer en konsekvent, 
transparent, fullständig och korrekt rapportering till parlamentet om sin verksamhet 
i samband med samarbete med tredjeländer, särskilt när det gäller tekniskt och operativt 
stöd på området gränsförvaltning och återvändande i tredjeländer, utplacering av 
sambandsmän och detaljerad information om respekten för de grundläggande 
rättigheterna. Parlamentet uppmanar byrån 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, och i synnerhet 
om det operativa genomförandet av mänskliga rättigheter som en del av sådan 
verksamhet.

15. Europaparlamentet vill att mandatet för byrån för grundläggande rättigheter ska 
utvidgas så att byrån kan spela en rådgivande roll i den externa dimensionen av 
EU:s asyl- och migrationspolitik och dess deltagande i övervakningen.

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

16. Europaparlamentet noterar med oro att man sedan 2016 alltmer har börjat tillämpa 
skärpta villkor när det gäller utvecklingssamarbete och migrationshantering, inbegripet 
återvändande och återtagande. Parlamentet betonar dock att det främsta målet för 
unionens politik på området för utvecklingssamarbete enligt artikel 208 i EUF-fördraget 
ska vara att minska och på sikt utrota fattigdom. Därför uppmanar parlamentet 
kommissionen att säkerställa att politiken för utvecklingssamarbete inte strider mot 
principerna i artikel 208 i EUF-fördraget. Parlamentet betonar att utnyttjande av 
utvecklingssamarbete som ett incitament för migrationshantering undergräver 
meningsfulla åtgärder för behoven hos människor i utvecklingsländerna, flyktingars och 
migranters rättigheter och deras eventuella inverkan på regionala migrationsmönster och 
bidrag till lokala ekonomier, och därmed också undergräver en lång rad rättigheter som 
följer av målen för hållbar utveckling.

17. Europaparlamentet noterar att det fortfarande saknas en fullständig, offentlig översikt 
över EU:s finansiering till tredjeländer för att underlätta samarbetet i migrationsfrågor. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla ökad insyn, bland annat genom 
att upprätta en tydlig översikt över de medel som används för att finansiera samarbete 



PE660.103v01-00 10/15 PR\1216896SV.docx

SV

med tredjeländer på området migrationshantering för alla dess finansieringsinstrument 
och genomförandet av dem, inbegripet information om belopp, syfte och 
finansieringskälla samt detaljerade uppgifter om alla andra potentiella stödåtgärder som 
tillhandahålls av EU:s byråer, såsom Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, för 
att säkerställa att parlamentet effektivt kan utöva sin institutionella roll att kontrollera 
genomförandet av EU:s budget.

18. Europaparlamentet betonar vikten av att anslå en betydande andel av EU:s framtida 
finansiering på migrationsområdet till grupper i det civila samhället i tredjeländer för att 
ge stöd och för att skydda och övervaka migranters rättigheter, och av att säkerställa att 
en betydande del av EU:s medel öronmärks för att förbättra mänskliga rättigheter, 
internationellt skydd och flyktingars framtidsutsikter.

19. Europaparlamentet konstaterar att möjligheterna att integrera migrationspolitiken 
i EU:s utrikespolitik avsevärt breddas genom att migration inkluderas i de tematiska och 
geografiska insatser och snabbinsatser som utgör delar av det föreslagna instrumentet 
för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI). 
Parlamentet noterar dock med oro att samarbete med tredjeländer om 
migrationshantering kan finansieras genom ”snabbinsatsdelen” utan att kommissionen 
behöver offentliggöra några programplaneringsdokument eller samråda med aktörer 
i det civila samhället, och utan parlamentets medverkan, bland annat inom ramen för 
”beredskaps- och krisplanen för migration”, som saknar mekanismer för att bedöma de 
eventuella negativa effekterna av sådana ingripanden. Parlamentet insisterar i detta 
avseende på behovet av att säkerställa att den fleråriga budgetramen för 2021–2027 
åtföljs av en solid människorättsram för identifiering, genomförande och övervakning 
av framtida samarbetsprogram på migrationsområdet.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet rapportera till parlamentet 
om finansieringen av migrationsrelaterade samarbetsprogram i tredjeländer och deras 
inverkan på de mänskliga rättigheterna, bland annat inom ramen för 
utrikesutskottets arbetsgrupp för finansieringsinstrumenten för yttre åtgärder.

21. Europaparlamentet anser att parlamentet till fullo måste utnyttja sina befogenheter när 
det gäller genomförande, granskning och budgetkontroll och se till att 
EU:s finansieringsbeslut och tillhörande anslag är förenliga med unionens principer om 
laglighet och sund ekonomisk förvaltning.

IV. EU:s externa människorättspolitik och migrationsmål

22. Europaparlamentet påminner om EU:s och dess medlemsstaters åtagande enligt den 
globala flyktingpakten att dela ansvaret för skyddet av flyktingar och lätta trycket på 
värdländerna. I detta sammanhang betonar parlamentet att EU och EU-medlemsstaterna 
bör bidra till en mer strukturell och omfattande finansiering för de regioner som tar 
emot flest flyktingar och att de inte bör utnyttja finansiella medel för att flytta över 
ansvaret för skyddet av flyktingar till tredjeländer. Parlamentet upprepar vikten av att 
man fullt ut genomför de 23 målen i den globala pakten för säker, ordnad och reguljär 
migration. Parlamentet anser att det måste säkerställa att EU:s genomförande av de båda 
pakterna kontrolleras på vederbörligt sätt.
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23. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att föra en migrationspolitik 
som till fullo återspeglar migranternas mänskliga rättigheter i enlighet med både 
internationell och regional lagstiftning. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten, 
kommissionen och medlemsstaterna att samarbeta med tredjeländer om 
migranters rättigheter som en integrerad del av EU:s människorättspolitik. Parlamentet 
insisterar på att sambandet mellan mänskliga rättigheter och migration ska behandlas på 
lämpligt sätt inom ramen för EU:s bilaterala människorättsdialoger med de berörda 
länderna. Parlamentet uppmanar EU:s delegationer i dessa länder att noga övervaka 
migranternas rättigheter, särskilt i transitländer. Parlamentet insisterar på ett aktivt 
engagemang från EU:s sida i länder där människorättsförsvarare och organisationer i det 
civila samhället, inbegripet de som skyddar livet för riskutsatta migranter och 
asylsökande, hotas eller kriminaliseras på grund av sitt legitima arbete.

24. Europaparlamentet uppmanar EU att genomföra en global kampanj för att stödja 
en universell ratificering av Genèvekonventionen angående flyktingars rättsliga 
ställning. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att föregå med gott exempel genom 
att ansluta sig till FN:s konvention om migrerande arbetstagares rättigheter, som är 
en av FN:s centrala människorättskonventioner.

25. Europaparlamentet anser att EU måste inta en ledande roll för att stödja den politiska 
och normativa utvecklingen när det gäller migranters rättigheter i multilaterala forum. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ge ekonomiskt och 
politiskt stöd till relevanta internationella och regionala organ, däribland icke-statliga 
organisationer, Internationella rödakorskommittén, FN:s flyktingkommissariat 
(UNHCR) och FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA) samt kontoret 
för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och FN:s särskilda rapportör om 
migranters mänskliga rättigheter.

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

Detta initiativbetänkande innehåller analyser och rekommendationer om skydd av de 
mänskliga rättigheterna inom ramen för EU:s externa asyl- och migrationspolitik, som syftar 
till att säkerställa att EU:s samarbete med tredjeländer om migration respekterar och främjar 
migranters och flyktingars mänskliga rättigheter i hela världen. 

Globala åtaganden om delat ansvar

I New York-deklarationen om flyktingar och migranter från september 2016 utfäste sig 
EU:s medlemsstater att bidra till en mer rättvis fördelning av bördan och ansvaret för att 
ta emot och stödja världens flyktingar, samtidigt som hänsyn tas till befintliga bidrag och 
skillnaderna i kapacitet och resurser mellan staterna. Förklaringen följdes av två globala 
pakter: pakten om säker, ordnad och reguljär migration, som antogs den 19 december 2018 av 
FN:s generalförsamling, och den globala flyktingpakten, som antogs två dagar tidigare. Det 
finns ett akut behov av åtaganden om delat ansvar, eftersom mer än 80 procent av 
flyktingarna bor i sina grannländer och ofta lider av brist på perspektiv eller till och med 
skydd. 

EU:s utveckling på asylområdet väcker dock frågan om huruvida EU och dess medlemsstater 
verkligen håller fast vid sina åtaganden på global nivå. Tendensen till externalisering av 
asyl- och migrationspolitiken, som unionen har gemensamt med andra rika länder och 
regioner, verkar gå i motsatt riktning till följd av utkontraktering av skydd och gränskontroll. 
De formella och informella avtal som EU ingår med tredjeländer som är transitländer 
kommer sannolikt att ge mindre resultat i stället för mera delat ansvar. Ett viktigt mål med 
dessa avtal är att minska och avskräcka från irreguljär migration till EU, även när det gäller 
personer som söker skydd. 

Den externa dimensionen av EU:s migrationspolitik

På grundval av Amsterdamfördraget har det fastställts EU-normer som erbjuder rättigheter för 
migranter och flyktingar som anlänt till EU:s territorium. Samtidigt har EU dock inrättat 
många styrmedel för att förhindra irreguljär ankomst till dess territorium, såsom 
en gemensam viseringspolitik, sanktioner mot transportörer och inrättandet av 
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex), och för att främja återvändande av 
tredjelandsmedborgare som vistas irreguljärt på EU:s territorium. En europeisering av 
samarbetet med tredjeländer har gjort det möjligt för medlemsstaterna att utnyttja 
gemenskapens externa befogenheter på områden som handel och utveckling och slå samman 
nationella budgetar och unionens budget för att tjäna deras intressen i fråga om återtagande. 
Enligt principen ”mer för mer” omfattar förhandlingarna om migrationskontroll tillsammans 
med tredjeländer olika positiva incitament för transitländer i syfte att övertala dem att stärka 
sina gränskontroller, begränsa sin viseringspolitik och återta irreguljära migranter. Den mest 
effektiva hävstångseffekten skapas genom föranslutningsvillkor och villkor för 
viseringsliberalisering. År 2016 offentliggjorde kommissionen ett meddelande om inrättande 
av en ny partnerskapsram med tredjeländer inom ramen för den europeiska 
migrationsagendan, där den lade om kursen enligt strategin ”mindre för mindre”: sanktioner 
vid bristande samarbete och utnyttjande av alla tillgängliga verktyg och instrument, med 
undantag för humanitärt bistånd. Kommissionen hävdade att ett sådant samarbete inte 
nödvändigtvis bör bygga på formella återtagandeavtal. Sedan meddelandet antogs har flera 
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informella överenskommelser ingåtts med tredjeländer, däribland Gambia, Bangladesh, 
Turkiet, Etiopien, Afghanistan, Guinea och Elfenbenskusten. 

Föredraganden beklagar att sådana informella avtal ingås i fullständig avsaknad av den 
vederbörliga parlamentariska granskning och demokratiska och rättsliga tillsyn som 
enligt fördragen skulle krävas för ingåendet av formella återtagandeavtal. Formella avtal som 
möjliggör lämplig demokratisk tillsyn skulle säkerställa lämplig övervakning genom 
inrättandet av rättsligt bindande samarbetsramar, som kan överklagas inför domstol, även av 
enskilda som påverkas av dessa avtal. I denna resolution uppmanar föredraganden 
parlamentet att bedöma lagligheten i informella avtal som inbegriper åtaganden i frågor 
som ingår i Europaparlamentets befogenheter, såsom återtagande, och att vidta ytterligare 
åtgärder i händelse av oförenlighet med fördragen. 

Människorättsfarhågor

Samarbetet om migration med tredjeländer medför flera risker för de mänskliga rättigheterna, 
vilka har ökat i och med att fokus har flyttats från ursprungsländer till transitländer. I syfte att 
minska antalet migranter som återtas till ett minimum visar dessa transitländer ansatser till att 
begränsa sin inkommande och utgående migration, med förstärkta gränskontroller, 
begränsning av viseringspolitiken och ingående av återtagandeavtal med sina grannländer. 
EU:s samarbete med grannländerna åstadkommer därmed en kedjereaktion i regionen när det 
gäller återvändande och bekämpning av irreguljär migration på samma gång. Detta hotar 
principen om människans värdighet enligt folkrätten och EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt om migranten inte kan återvända till sitt hemland. 

Samarbetet påverkar också flyktingarna under resan till en säker plats, eftersom lejonparten 
av dem inte har några lagliga möjligheter att resa. De riskerar att inte kunna fly sitt eget land 
eller att fastna i ett transitland med ett bristfälligt skyddssystem. Denna effekt påverkar rätten 
att lämna ett land, rätten till asyl och förbudet mot non-refoulement samt förbudet mot 
omänsklig eller förnedrande behandling. Eftersom migranter och flyktingar kan stöta på 
hinder att hävda sina rättigheter är rätten till ett effektivt rättsmedel också central. Det finns 
många tecken på att förstärkta gränskontroller medför risker för stabiliteten och 
försörjningsmöjligheterna, begränsar möjligheterna till skydd och rätten att söka asyl, främjar 
förtryck och övergrepp mot migranter och tvingar migranter ut på otrygga rutter. EU:s externa 
migrationssamarbete hindrar också migranternas möjligheter till rörlighet i deras egen region. 
Eftersom den fria rörligheten och rätten att arbeta gör migranterna självförsörjande och bidrar 
till deras integration bör man främja migrationen inom Västafrikanska staters 
ekonomiska gemenskap (Ecowas) i stället för att lägga hinder i vägen för den. 

Trots dessa konsekvenser för de mänskliga rättigheterna kräver återtagandeavtal och andra 
former av migrationssamarbete inte en viss skyddsnivå. Människorättsstandarder ingår inte 
i kriterierna för att inleda samarbete med ett tredjeland, det görs ingen 
konsekvensbedömning av de mänskliga rättigheterna innan ett avtal ingås och likaså 
saknas det ett oberoende och öppet övervakningssystem samt en upphävandeklausul. 
Föredraganden rekommenderar därför att parlamentet bör se till att det inrättas effektiva 
instrument för att skydda de mänskliga rättigheterna inom den externa dimensionen. 
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Ansvar

I sin banbrytande dom i målet Hirsi mot Italien dömde domstolen Italien för landets insatser 
för påtvingat återvändande på internationellt vatten i samarbete med Libyen. Automatiska 
återvändanden (insatser för påtvingat återvändande, s.k. pushback operations) utan någon 
individuell bedömning och möjlighet till rättslig prövning utgör en överträdelse av 
artiklarna 3 och 13 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och artikel 4 
i protokoll nr 4 till den konventionen. Domstolen klargjorde att medlemsstater som utövar 
effektiv kontroll över migranter också är bundna av skyldigheterna i Europakonventionen om 
denna kontroll äger rum utanför deras territorium. I en dom som avsåg den 
spanska regeringens insatser för automatiskt återvändande för migranter från länder söder om 
Sahara till Marocko klargjorde Europadomstolen att medlemsstaterna inte kan undandra sig 
sitt ansvar genom att tolka sin jurisdiktion på ett givet sätt. Sedan dess har 
EU:s medlemsstater dock kompletterat sin gränskontrollverksamhet med gränskontroller med 
hjälp av ombud, genom finansiering och utbildning av gräns- och kustbevakningen 
i grannländerna. Denna tendens att delegera åtgärder till tredjeländer väcker frågor om ansvar 
och ansvarsskyldighet om det leder till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Att inte ta 
på sig ansvaret skulle innebära att medlemsstaterna lätt kan undandra sig sina skyldigheter 
enligt Europakonventionen genom att helt enkelt låta tredje part ”ta hand om jobbet”. 

Om EU:s byråer är verksamma utanför EU:s territorium är unionsrätten direkt tillämplig, 
inklusive stadgan om de grundläggande rättigheterna. Om deras åtgärder för att förhindra 
migranters avresa skulle medföra en kränkning av rätten till asyl, förbudet mot avvisning, 
tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling, rätten till mänsklig värdighet eller rätten 
till ett effektivt rättsmedel, är den berörda byrån ansvarig och bör därför ställas till svars. 
Föredraganden efterlyser åtgärder för effektivare övervakning av mänskliga rättigheter och 
efterlevnad av Frontex åtgärder.

Inflytande och ansvar

EU har en hel del inflytande när det gäller att få saker och ting gjorda. I fråga om migration är 
unionens tillämpning av detta inflytande dock endimensionellt och inriktat på att bekämpa 
irreguljär migration och återtagande. Vi ser detta villkor i förhandlingarna om avtal om 
associering och viseringslättnader och när det gäller möjligheten att upphäva undantag från 
viseringskravet. Dessutom görs åtaganden om vidarebosättning från värdländer beroende av 
deras samarbete i fråga om återtagande och gränskontroll. Föredraganden betonar att EU 
också bör utnyttja sitt inflytande för att av migrationsskäl göra finansieringen beroende av 
tillgången till skydd och bättre rättigheter för flyktingar när det gäller arbetsmarknad och 
utbildning. Detta skulle kunna vara ett sätt att förhindra människorättskränkningar till följd av 
migrationsöverenskommelser, men också hjälpa flyktingar i en utdragen situation att bygga 
upp en hållbar framtid. Generellt bör EU utnyttja sitt inflytande för att bidra till en mer rättvis 
ansvarsfördelning genom att investera i bättre levnadsvillkor och ett effektivare skyddssystem 
för flyktingar i tredjeländer som tar emot flyktingar. Unionen bör arbeta för en global 
flyktingfond i syfte att göra finansieringen av flyktingmottagandet mer förutsägbar och 
hållbar. För att effektivt bekämpa irreguljär migration och främja ett jämlikt partnerskap med 
tredjeländer bör unionen utöka sina utfästelser om vidarebosättning och inrätta lagliga 
kanaler för arbete, studier och företag. 
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Prioriteringen av kampen mot irreguljär migration inom den nya partnerskapsramen kan 
medföra spänningar med tanke på partnerskapens angivna jämlikhet och målet om 
en konsekvent och effektiv utrikespolitik för EU, eftersom den kan leda till att 
andra politiska mål underordnas, exempelvis främjande av fred och stabilitet, social 
uppåtgående rörlighet och andra utvecklingsmål, såsom bekämpning av fattigdom och 
analfabetism, liksom god samhällsstyrning, i förhållande till rent migrationsrelaterade mål. 
Prioriteringen av migration ger också upphov till farhågor om genomförandet av 
finansieringsinstrumenten inom partnerskapsramen för migration. Ett viktigt 
finansieringsinstrument är Europeiska unionens förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika 
(EUTF), som inrättades vid toppmötet i Valetta. Trots benämningen nödinstrument består 
lejonparten av medlen i EUTF av offentligt utvecklingsbistånd som är avsett att finansiera 
långsiktiga utvecklingsprogram. Genom denna fond kanaliseras en betydande del av 
EU:s budget för utvecklingsbistånd till migrationshanteringsmetoder, inbegripet stödet till den 
libyska kustbevakningen, som stoppar migranter och för dem tillbaka till fruktansvärda 
interneringsplatser. Prioriteringen av migration leder också till att offentligt 
utvecklingsbistånd överförs från länder med de största behoven till länder där de flesta 
migranter kommer från. Föredraganden betonar att finansieringen bör säkerställa balans 
mellan investeringar i dels skyddssystem och bekämpning av bakomliggande orsaker, dels 
migrationshantering. Finansieringen av externa åtgärder på migrations- och asylområdet bör 
åtföljas av ett effektivt och öppet sätt att övervaka och utvärdera genomförandet av 
fonderna, med vederbörlig hänsyn till konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna. Detta 
kräver också att man ingår finansieringsöverenskommelser där tredjelandets och 
kommissionens uppgifter och ansvarsområden i samband med genomförandet av fonderna är 
tydligt definierade. 


