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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Subcomisiei pentru drepturile omului, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. reafirmă faptul că dreptul de a migra este un drept fundamental; invită Comisia să își 
întărească politicile umanitare și de dezvoltare și instrumentele juridice conexe pentru a 
face față încercării pe care o constituie protejarea drepturilor fundamentale ale omului 
pentru toți, inclusiv pentru migranți, cu scopul de a crește eficacitatea cooperării pentru 
dezvoltare; reamintește că tratatele UE prevăd că Uniunea se întemeiază pe respectarea 
drepturilor omului și a demnității umane și, prin urmare, că politica UE în domeniul 
migrației trebuie să se bazeze pe respectarea drepturilor omului pentru a întări poziția 
UE pe scena internațională și credibilitatea politicii sale externe;

2. reamintește că obiectivul principal al cooperării pentru dezvoltare a UE trebuie să fie 
eradicarea sărăciei, reducerea inegalităților și combaterea excluderii, fără a lăsa pe 
nimeni în urmă, capacitarea persoanelor, promovarea statului de drept, a guvernării 
democratice și a drepturilor omului și întărirea dezvoltării sustenabile și favorabile 
includerii, astfel cum se prevede la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană 
și la articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; insistă asupra 
faptului că cooperarea pentru dezvoltare a UE trebuie să se bazeze pe programele de 
dezvoltare ale țărilor partenere, urmând o abordare pe termen lung a migrației bazată pe 
nevoi și pe drepturi, cu un accent special pe persoanele cele mai vulnerabile;

3. solicită UE să își adapteze asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) în direcția 
combaterii cauzelor profunde ale sărăciei și a reducerii la minimum a stimulentelor 
pentru migrația neregulamentară și a cauzelor strămutării forțate prin îmbunătățirea 
proceselor democratice și a bunei guvernări, crearea de oportunități pentru implicarea 
tinerilor și pentru spiritul antreprenorial, promovarea egalității între femei și bărbați, 
combaterea schimbărilor climatice și asigurarea accesului la servicii; insistă asupra 
importanței elaborării unor politici adaptate circumstanțelor locale și în parteneriat cu 
actorii locali;

4. solicită UE să își consolideze programele regionale de protecție a dezvoltării (PDR) 
într-un cadru privind drepturile omului și să încurajeze întărirea capacităților țărilor 
terțe, soluționarea conflictelor, precum și protecția, promovarea și respectarea 
drepturilor omului; solicită UE să încurajeze și să asiste țările partenere în realizarea 
unei cooperări mai strânse cu organizațiile internaționale, cu societatea civilă și cu 
organismele și organizațiile regionale, pentru a facilita mobilitatea regională și a spori 
mobilizarea resurselor pentru a se asigura că migranții, refugiații și persoanele returnate 
sunt tratate cu demnitate și în conformitate cu dreptul umanitar internațional;

5. reamintește că Consensul european privind dezvoltarea prevede o abordare coordonată, 
holistică și structurată a migrației, ca urmare a caracterului său transversal, și consideră 
că migrația este unul dintre domeniile-cheie în care se aplică coerența politicilor în 
favoarea dezvoltării (CPD); solicită, în acest sens, politici externe privind migrația 
conforme cu CPD și evaluate periodic, care să contribuie la protecția drepturilor omului, 
la egalitatea între femei și bărbați și la capacitarea acestora, la eradicarea sărăciei și la 
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dezvoltarea umană; 

6. reiterează faptul că respectarea drepturilor omului în cazul migranților trebuie să rămână 
un element central al noii politici a UE în materie de migrație și azil și își exprimă 
îngrijorarea cu privire la externalizarea gestionării frontierelor UE și a controlului 
migrației; insistă asupra faptului că UE trebuie să asigure o gestionare a controalelor la 
frontiere și a migrației umane și sigure;

7. consideră că noul Pact al UE privind migrația și azilul ar putea fi îmbunătățit; consideră 
că demnitatea umană a refugiaților și a migranților ar trebui să se afle în centrul unei noi 
abordări bazate pe principiile solidarității și responsabilității comune, inclusiv pe 
politicile comune de primire și pe un sistem obligatoriu de transfer, asigurând 
respectarea deplină a drepturilor omului și a dreptului internațional, al refugiaților și al 
dreptului maritim; 

8. reiterează faptul că naufragiile și decesele migranților în Marea Mediterană constituie o 
tragedie importantă, căreia suntem cu toții responsabili de a îi pune capăt; reamintește 
că salvarea pe mare este o obligație prevăzută de dreptul internațional, în special în 
conformitate cu articolul 98 din Convenția ONU asupra dreptului mării, care impune 
acordarea de asistență oricărei persoane aflate în dificultate pe mare; subliniază 
necesitatea unui răspuns permanent, solid și eficace din partea Uniunii în operațiunile de 
căutare și salvare pe mare, în primul rând printr-o misiune specifică a UE, pentru a 
preveni alte pierderi de vieți omenești în rândul migranților care încearcă să traverseze 
Marea Mediterană; 

9. reamintește că, întrucât majoritatea migranților se deplasează în interiorul regiunii și al 
continentului de origine, ar trebui să se înlesnească mobilitatea intraregională și pe cea 
intracontinentală; solicită ca parteneriatul UE-Africa și viitorul acord ACP-UE să 
sprijine mobilitatea intraregională și pe cea intracontinentală a persoanelor, în 
concordanță cu Carta africană a drepturilor omului și cu Protocolul Uniunii Africane la 
Tratatul de instituire a Comunității Economice Africane privind libera circulație a 
persoanelor, dreptul de ședere și dreptul de stabilire; 

10. insistă asupra necesității unor coridoare umanitare din țările învecinate și din cele în 
curs de dezvoltare către UE; solicită UE să combată rețelele de trafic de ființe umane;

11. solicită UE să dezvolte noi căi sigure și legale pentru migranți și să îmbunătățească căile 
existente; consideră că UE ar trebui să depună eforturi pentru a dezvolta o politică 
circulară mai sustenabilă în domeniul migrației forței de muncă, în parteneriat cu țările 
terțe, și pentru a asigura o mobilitate a migrației bidirecțională sigură, de exemplu în 
scopuri profesionale și universitare;

12. reiterează faptul că alocarea asistenței pentru dezvoltare din partea UE în cadrul 
parteneriatelor bilaterale sau multilaterale cu țările în curs de dezvoltare nu poate fi 
condiționată de cooperarea cu UE în ceea ce privește politicile în materie de migrație, 
deoarece acest lucru ar submina obligația juridică a UE față de CPD și în temeiul 
Consensului european privind dezvoltarea, precum și obiectivul principal al AOD de 
eradicare a sărăciei, și ar fi în contradicție cu principiul eficacității ajutorului de asumare 
a responsabilității la nivel de țară; insistă asupra faptului că ajutorul pentru dezvoltare 
nu trebuie să fie legat de politicile externe de securitate ale UE și că încă trebuie definită 
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și pusă în aplicare o abordare mai coordonată, structurată și holistică a migrației, cu 
respectarea deplină a drepturilor omului, inclusiv a dreptului fiecărei persoane de a-și 
părăsi țara de origine; 

13. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la utilizarea abuzivă a fondurilor de 
dezvoltare pentru acțiuni care au ca rezultat încălcarea drepturilor omului în gestionarea 
frontierelor; regretă încălcările relatate ale drepturilor omului legate de Fondul fiduciar 
de urgență al UE pentru Africa (EUTF) în Libia, Etiopia, Eritreea și Niger; solicită 
crearea unor mecanisme puternice de monitorizare a impactului EUTF asupra 
drepturilor omului, precum și a unui sistem de responsabilizare pentru împiedicarea și 
combaterea încălcărilor dreptului internațional; regretă că raportul Comisiei privind 
extinderea EUTF nu are în vedere nicio îmbunătățire în acest sens; reiterează necesitatea 
unei anchete aprofundate privind presupusele încălcări ale drepturilor omului, inclusiv 
cele de la frontierele UE; salută, prin urmare, introducerea unui nou mecanism 
independent de monitorizare în noul Pact al Comisiei privind migrația și azilul;

14. regretă lipsa de transparență a EUTF și faptul că Parlamentul nu este implicat în 
controlul acestuia; insistă asupra faptului că țările partenere și organizațiile societății 
civile ar trebui să fie implicate mai îndeaproape; îndeamnă Comisia să prezinte analiza 
sa cuprinzătoare finală privind punerea în aplicare a EUTF, pentru a se asigura că acesta 
respectă obiectivele de dezvoltare, pe cele umanitare și pe cele legate de drepturile 
omului; regretă faptul că extinderea EUTF a fost solicitată de Comisie în absența unei 
astfel de analize și că, prin urmare, nu există dovezi care să arate dacă aceste obiective 
au fost evaluate și atinse în mod corespunzător; își reiterează apelul pentru implicarea 
deplină a Parlamentului European în supravegherea și administrarea fondurilor fiduciare 
ale UE; consideră că este esențial ca activitățile comisiilor operaționale să fie, de 
asemenea, monitorizate și solicită Comisiei să asigure prezența unui reprezentant al 
Parlamentului European în cadrul acestor comisii și să transmită informații detaliate cu 
privire la deciziile luate;

15. reiterează faptul că bugetul Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională (NDICI) dedicat migrației ar trebui utilizat pentru a combate 
cauzele profunde ale migrației, și nu pentru a controla fluxurile migratorii sau pentru a 
finanța gestionarea frontierelor externe; subliniază că NDICI ar trebui să cuprindă 
măsuri care să asigure responsabilitatea și transparența în ceea ce privește cheltuielile și 
punerea în aplicare a proiectelor legate de migrație, astfel încât accentul pus pe 
abordarea cauzelor profunde ale migrației să fie monitorizat și menținut;

16. consideră că orice acord al UE cu țările de origine și de tranzit ar trebui să asigure 
protecția deplină a vieților omenești, a demnității și a drepturilor omului; își exprimă 
profunda îngrijorare cu privire la faptul că aceste garanții nu sunt întotdeauna pe deplin 
respectate și că migranții și refugiații se confruntă adesea cu condiții inumane de 
transfer și detenție; reamintește, în special, situația inacceptabilă din centrele de detenție 
din Libia, unde mii de persoane sunt supuse în mod sistematic detenției arbitrare în 
condiții inumane, torturii și altor abuzuri, inclusiv violului, omorurilor arbitrare și 
exploatării; 

17. își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la clauzele privind readmisia incluse în 
acordurile de parteneriat și de cooperare obligatorii din punct de vedere juridic cu țările 
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terțe, în special având în vedere absența unor dispoziții conforme cu dreptul 
internațional al drepturilor omului; solicită UE să depună eforturi pentru încheierea unor 
acorduri oficiale cu țările partenere privind mobilitatea migrației, returnările și 
readmisia, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu 
Convenția privind statutul refugiaților (Convenția de la Geneva); insistă asupra 
importanței participării active a Parlamentului European la elaborarea acestor acorduri 
și a celor existente; subliniază că viitoarele acorduri de parteneriat ar trebui să facă 
obiectul controlului parlamentar și să se bazeze pe principiile solidarității, 
responsabilității comune, respectării drepturilor omului, statului de drept și dreptului 
umanitar internațional; 

18. susține că returnarea migranților ar trebui efectuată în primul rând în mod voluntar și 
insistă asupra faptului că toate returnările trebuie efectuate în condiții de siguranță, cu 
respectarea deplină a drepturilor fundamentale și procedurale ale migranților în cauză și 
numai în cazul în care țara în care urmează să fie returnați este considerată sigură; 
consideră că practica returnărilor voluntare asistate, prin care migranții care doresc în 
mod expres să se întoarcă în țara lor de origine primesc asistență în toate etapele 
procesului, este pozitivă; invită, de asemenea, statele membre să respecte pe deplin 
principiul nereturnării și să introducă garanții procedurale adecvate în procedurile lor de 
azil și de frontieră; 

19. subliniază că nevoile și drepturile persoanelor aflate în situații vulnerabile ar trebui să 
fie luate în considerare în mod corespunzător, inclusiv cele ale minorilor neînsoțiți, ale 
persoanelor cu handicap, ale femeilor și ale copiilor, și solicită să li se ofere forme 
adecvate de protecție imediată și adăpost;

20. subliniază supremația principiului interesului superior al copilului în toate aspectele 
referitoare la copii și consideră că este esențial să se aplice proceduri specifice pentru a 
asigura protecția tuturor copiilor, în conformitate cu Convenția ONU cu privire la 
drepturile copilului;

21. evidențiază dificultățile deosebite cu care se confruntă femeile pe calea migrației și 
solicită, prin urmare, înființarea unor sisteme de protecție a femeilor migrante, și 
consolidarea acestora, pentru a împiedica și a combate violența, abuzul, neglijarea și 
exploatarea cărora le cad victime acestea;
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