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PASIŪLYMAI

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

1. dar kartą patvirtina, kad teisė migruoti yra žmogaus teisė; ragina Komisiją skatinti 
vystymosi ir humanitarinę politiką, kuria būtų apsaugotos visų migrantų žmogaus ir 
socialinės teisės, neatsižvelgiant į jų teisinį statusą ir nepaisant to, kur vykdomi ES 
veiksmai;

2. primena, kad pagrindinis ES vystomojo bendradarbiavimo tikslas turėtų būti skurdo 
mažinimas ir panaikinimas ir kad šis bendradarbiavimas turėtų būti grindžiamas šalių 
partnerių vystymosi darbotvarkėmis, laikantis poreikiais ir teisėmis pagrįsto požiūrio, o 
ne ES vidaus interesais;

3. atsižvelgia į ES naują migracijos ir prieglobsčio paktą; apgailestauja dėl to, kad 
pasiūlytų priemonių nepakanka siekiant užtikrinti pagarbą migrantų žmogaus teisėms, ir 
yra ypač susirūpinęs dėl ES sienų valdymo ir migracijos kontrolės perdavimo išorės 
subjektams;

4. primygtinai tvirtina, kad reikia užtikrinti humanitarinius koridorius ir saugius bei 
teisėtus migracijos iš kaimyninių ir besivystančių šalių į ES kelius;

5. pakartoja, kad nei parama vystymuisi, nei dvišalės ar daugiašalės partnerystės su 
besivystančiomis šalimis neturėtų priklausyti nuo bendradarbiavimo migracijos 
politikos srityje;

6. reiškia didelį susirūpinimą dėl galimo netinkamo vystymosi fondų, įskaitant ES 
skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondą, lėšų panaudojimo sienų kontrolės tikslais ir 
dėl įtariamų su minėtu fondu susijusių žmogaus teisių pažeidimų Libijoje, Etiopijoje ir 
Nigeryje;

7. apgailestauja dėl ES skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondo skaidrumo stokos ir dėl 
to, kad Parlamentas nedalyvauja jo priežiūroje; ragina Komisiją išsamiai peržiūrėti ES 
skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondo įgyvendinimą, kad būtų užtikrinta jo atitiktis 
vystymosi ir humanitariniams tikslams;

8. 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.


