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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Žmogaus teisių pakomitetį į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. dar kartą tvirtina, kad teisė migruoti yra žmogaus teisė; ragina Komisiją stiprinti 
vystymosi ir humanitarinę politiką ir susijusias teisines priemones, kad būtų 
sprendžiama visų žmonių, įskaitant migrantus, pagrindinių žmogaus teisių problema, 
siekiant padidinti vystomojo bendradarbiavimo veiksmingumą; primena, jog ES 
sutartyse numatyta, kad Sąjungos pagrindas – pagarba žmogaus teisėms ir orumui, todėl 
įgyvendinant ES migracijos politiką privaloma remtis pagarba žmogaus teisėms siekiant 
stiprinti ES poziciją tarptautinėje arenoje ir didinti jos užsienio politikos patikimumą;

2. primena, kad pagrindinis ES vystomojo bendradarbiavimo tikslas turi būti skurdo 
panaikinimas, nelygybės mažinimas ir kova su atskirtimi, nė vieno nepaliekant 
nuošalyje, suteikiant asmenims galių, propaguojant teisinę valstybę, demokratinį 
valdymą ir žmogaus teises ir stiprinant tvarų ir integracinį vystymąsi, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
208 straipsnyje; primygtinai reikalauja, kad ES vystomasis bendradarbiavimas būtų 
grindžiamas šalių partnerių vystymosi darbotvarkėmis, laikantis poreikiais ir teisėmis 
grindžiamo ilgalaikio požiūrio į migraciją, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiausiems 
asmenims;

3. ragina ES pritaikyti savo oficialią paramą vystymuisi (OPV) taip, kad ja būtų padedama 
kovoti su pagrindinėmis skurdo priežastimis ir mažinamos neteisėtos migracijos 
paskatos bei priverstinio gyventojų perkėlimo priežastys, tobulinant demokratinius 
procesus ir gerą valdymą, sukuriant galimybių jaunimo įsitraukimui ir verslininkystei, 
darant pažangą lyčių lygybės srityje, sprendžiant klimato kaitos klausimus ir sudarant 
galimybę naudotis paslaugomis; atkakliai tvirtina, kad svarbu kartu su vietos partneriais 
kurti vietos aplinkybėms pritaikytas politikos programas;

4. ragina ES, remiantis žmogaus teisių sistema, stiprinti savo regioninės plėtros ir 
apsaugos programas ir skatinti trečiąsias valstybes gerinti gebėjimus, spręsti konfliktus 
ir saugoti žmogaus teises, jas propaguoti ir jų laikytis; ragina ES raginti valstybes 
partneres užmegzti glaudesnį bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis, 
pilietine visuomene ir regioninėmis įstaigomis bei organizacijomis ir joms padėti tai 
daryti, taip siekiant sudaryti palankesnes sąlygas judumui regione ir geriau sutelkti 
išteklius, kad būtų užtikrinta, jog su migrantais, pabėgėliais ir grįžtančiais asmenimis 
elgiamasi oriai ir laikantis tarptautinės humanitarinės teisės;

5. primena, kad Europos konsensuse dėl vystymosi, atsižvelgiant į kompleksinį migracijos 
pobūdį, numatytas suderintas, holistinis ir struktūruotas požiūris į ją ir mano, kad 
migracija yra viena iš pagrindinių sričių, kurioms turi būti taikomas politikos 
suderinamumo vystymosi labui principas; todėl ragina išorės migracijos politiką vykdyti 
laikantis politikos suderinamumo vystymosi labui principo ir ją reguliariai vertinti, kad 
ja būtų prisidedama prie žmogaus teisių apsaugos, lyčių lygybės ir įgalėjimo, skurdo 
panaikinimo ir žmogaus socialinės raidos; 

6. pakartoja, kad pagarba migrantų žmogaus teisėms ir toliau turi likti svarbiausias naujos 
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ES migracijos ir prieglobsčio politikos aspektas, ir reiškia susirūpinimą dėl ES sienų 
valdymo ir migracijos kontrolės perdavimo išorės subjektams; primygtinai teigia, kad 
ES privalo humaniškai ir saugiai kontroliuoti sienas ir valdyti migraciją;

7. mano, kad naujas ES migracijos ir prieglobsčio paktas galėtų būti gerinamas; mano, kad 
pabėgėlių ir migrantų žmogaus orumas turi būti naujo požiūrio, grindžiamo solidarumo 
ir atsakomybės pasidalijimo principais, įskaitant bendrą priėmimo politiką ir privalomą 
perkėlimo sistemą, taip pat užtikrinant visapusišką pagarbą žmogaus teisėms, 
tarptautinei pabėgėlių ir jūrų laivininkystės teisei, pagrindas; 

8. dar kartą tvirtina, kad skęstantys laivai ir migrantų žūtys Viduržemio jūroje yra didžiulė 
tragedija ir kad mes visi esame atsakingi už tai, kad tai liautųsi; primena, kad gelbėjimas 
jūroje yra pagal tarptautinę teisę, visų pirma pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės 
konvencijos 98 straipsnį, nustatyta teisinė prievolė, pagal kurią reikalaujama padėti bet 
kokiam nelaimės jūroje ištiktam žmogui; pabrėžia, kad reikia nuolatinių, tvirtų ir 
veiksmingų Sąjungos reagavimo veiksmų vykdant paieškos ir gelbėjimo operacijas 
jūroje, pirmiausia vykdant specialiąją ES misiją, siekiant užkirsti kelią tolesnėms 
Viduržemio jūrą bandančių perplaukti migrantų žūtims; 

9. primena, kad dėl to, jog dauguma migrantų keliauja savo kilmės regione ir žemyne, 
reikėtų sudaryti palankesnes sąlygas judumui regionų ir žemynų viduje; ragina, kad 
įgyvendinant ES ir Afrikos partnerystę ir būsimą AKR ir ES susitarimą būtų remiamas 
asmenų judumas regionų ir žemynų viduje, laikantis Afrikos žmogaus teisių chartijos ir 
Afrikos Sąjungos Sutarties dėl Afrikos ekonominės bendrijos sukūrimo protokolo dėl 
laisvo asmenų judėjimo, teisės gyventi šalyje ir steigimosi teisės; 

10. primygtinai tvirtina, kad reikia užtikrinti humanitarinius koridorius iš kaimyninių ir 
besivystančių šalių į ES; ragina ES kovoti su prekybos žmonėmis tinklais; 

11. ragina ES sukurti naujus saugius ir teisėtus migrantų atvykimo būdus ir gerinti esamus; 
mano, kad ES, bendradarbiaudama su trečiosiomis valstybėmis, turėtų siekti parengti 
tvaresnę apykaitinės darbo jėgos migracijos politiką ir užtikrinti saugų dvikryptį 
migrantų judumą, pvz., darbo ir akademiniais tikslais;

12. pakartoja, kad ES paramos vystymuisi skyrimas vykdant dvišalę ar daugiašalę 
partnerystę su besivystančiomis šalimis negali priklausyti nuo bendradarbiavimo su ES 
migracijos politikos srityje, nes taip būtų pažeista ES teisinė prievolė laikytis politikos 
suderinamumo vystymosi labui principų ir Europos konsensuso dėl vystymosi, taip pat 
būtų pakenkta pagrindiniam oficialios paramos vystymuisi tikslui panaikinti skurdą ir 
prieštaraujama pagalbos veiksmingumo ir šalies savarankiškumo principams; 
primygtinai reikalauja, kad parama vystymuisi nebūtų susieta su ES išorės saugumo 
politika ir kad vis dar būtina apibrėžti ir įgyvendinti labiau suderintą, struktūruotą ir 
holistinį požiūrį į migraciją, visapusiškai gerbiant žmogaus teises, įskaitant kiekvieno 
asmens teisę palikti savo kilmės šalį; 

13. reiškia gilų susirūpinimą dėl netinkamo vystymosi fondų naudojimo veiksmams, kuriais 
pažeidžiamos žmogaus teisės vykdant sienų valdymą; labai apgailestauja dėl to, kad 
pranešama apie Libijoje, Etiopijoje, Eritrėjoje ir Nigeryje vykdomus žmogaus teisių 
pažeidimus, susijusius ES skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondu; ragina sukurti 
tvirtus mechanizmus ES skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondo poveikiui žmogaus 
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teisėms stebėti, taip pat atskaitomybės sistemą, kurią taikant būtų užkirstas kelias 
tarptautinės teisės pažeidimams ir tokie pažeidimai būtų nagrinėjami; apgailestauja, kad 
Komisijos ataskaitoje dėl ES skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondo veiklos 
pratęsimo nenumatyta atlikti jokių šios srities patobulinimų; pakartoja, kad reikia 
kruopščiai ištirti įtariamus žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant prie ES sienų vykdomus 
pažeidimus; todėl palankiai vertina Komisijos naujame migracijos ir prieglobsčio pakte 
pristatytą naują nepriklausomą stebėsenos mechanizmą;

14. apgailestauja dėl ES skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondo skaidrumo stokos ir dėl 
to, kad Parlamentas nedalyvauja jo priežiūroje; primygtinai reikalauja, kad šalys 
partnerės ir pilietinės visuomenės organizacijos būtų glaudžiau įtrauktos į šią veiklą; 
primygtinai ragina Komisiją pristatyti galutinės išsamios ES skubiosios pagalbos 
Afrikai patikos fondo įgyvendinimo peržiūros rezultatus, kad būtų užtikrinta jo atitiktis 
vystymosi, žmogaus teisių ir humanitariniams tikslams; apgailestauja, kad Komisija 
paprašė pratęsti ES patikos fondo veiklą neatlikusi tokios peržiūros, todėl nėra įrodymų, 
kad šie tikslai buvo tinkamai įvertinti ir pasiekti; pakartoja savo raginimą visapusiškai 
įtraukti Europos Parlamentą į ES skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondo priežiūrą ir 
valdymą; mano, jog itin svarbu, kad taip pat būtų prižiūrima operatyvinių komitetų 
veikla, ir prašo Komisijos užtikrinti, kad šiuose komitetuose būtų Europos Parlamento 
atstovas ir kad būtų perduodama išsami informacija apie priimtus sprendimus;

15. pakartoja, kad Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės 
(KVTBP) migracijai skirtas biudžetas turėtų būti naudojamas siekiant šalinti 
pagrindines migracijos priežastis, o ne kontroliuoti migracijos srautus arba finansuoti 
išorės sienų valdymą; atkreipia dėmesį į tai, kad į KVTBP turėtų būti įtrauktos 
priemonės, kuriomis užtikrinama atskaitomybė ir skaidrumas su migracija susijusių 
projektų išlaidų ir jų įgyvendinimo srityse, kad būtų stebima ir užtikrinama, ar jais 
siekiama šalinti pagrindines migracijos priežastis;

16. mano, kad sudarant bet kokį susitarimą su kilmės ir tranzito šalimis turėtų būti 
užtikrinama visapusiška žmogaus gyvybės, orumo ir žmogaus teisių apsauga; reiškia 
didelį susirūpinimą dėl to, kad ne visada visapusiškai laikomasi šių garantijų, o 
migrantai ir pabėgėliai susiduria su nežmoniškomis perkėlimo ir sulaikymo sąlygomis; 
primena visų pirma nepriimtiną situaciją Libijos sulaikymo centruose, kur tūkstančiams 
žmonių sistemiškai taikomas nesankcionuotas sulaikymas nežmoniškomis sąlygomis, 
kankinant ir kitaip priekabiaujant, įskaitant išžaginimą, savavališkus žudymus ir 
išnaudojimą; 

17. reiškia susirūpinimą dėl readmisijos sąlygų, įtrauktų į teisiškai privalomus partnerystės 
ir bendradarbiavimo susitarimus su trečiosiomis valstybėmis, ypač dėl to, kad juose nėra 
nuostatų, atitinkančių tarptautinę žmogaus teisių teisę; ragina ES siekti sudaryti 
oficialius susitarimus su šalimis partnerėmis dėl migrantų judumo, grąžinimo ir 
readmisijos, laikantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir Konvencijos dėl 
pabėgėlių statuso (Ženevos konvencijos); primygtinai teigia, kad svarbus aktyvus 
Europos Parlamento dalyvavimas rengiant šiuos susitarimus ir vykdant jau sudarytus 
susitarimus; atkreipia dėmesį į tai, kad būsimiems partnerystės susitarimams turėtų būti 
taikoma parlamentinė kontrolė ir kad jie turėtų būti grindžiami solidarumo, 
atsakomybės pasidalijimo, pagarbos žmogaus teisėms, teisinės valstybės ir tarptautinės 
humanitarinės teisės principais; 
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18. primena, kad migrantų grąžinimas gali būti vykdomas tik savanoriškai, ir primygtinai 
tvirtina, kad visi grąžinimai privalo būti vykdomi tik esant saugioms sąlygoms, 
visapusiškai gerbiant pagrindines ir procedūrines atitinkamų migrantų teises ir tik jei 
valstybė, į kurią ketinama juos grąžinti, yra laikoma saugia; palankiai vertina remiamo 
savanoriško grįžimo praktiką, nes taip padedama visais grįžimo proceso etapais teikti 
pagalbą migrantams, kurie aiškiai nori grįžti į savo kilmės šalį; ragina valstybes nares 
visapusiškai laikytis negrąžinimo principo ir pradėti taikyti tinkamas procedūrines jų 
prieglobsčio ir pasienio procedūrų apsaugos priemones; 

19. pabrėžia, kad reikėtų deramai atsižvelgti į pažeidžiamoje padėtyje atsidūrusių žmonių, 
įskaitant nelydimus nepilnamečius, neįgaliuosius, moteris ir vaikus, poreikius ir teises, 
ir prašo neatidėliotinai suteikti jiems deramo pobūdžio apsaugą ir pastogę;

20. akcentuoja vaiko interesų principo viršenybę visose su vaikais susijusiose situacijose ir 
mano, kad itin svarbu taikyti specialias procedūras, siekiant užtikrinti visų vaikų 
apsaugą, laikantis JT Vaiko teisių konvencijos;

21. atkreipia dėmesį į ypatingus sunkumus, su kuriais migruodamos susiduria moterys, 
todėl ragina sukurti ir stiprinti migrančių moterų apsaugos sistemas, siekiant užkirsti 
kelią smurtui, piktnaudžiavimui, nepriežiūrai ir išnaudojimui, kuriuos joms tenka patirti, 
ir su jais kovoti.
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