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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Subcommissie 
mensenrechten onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. bevestigt nogmaals dat het recht op migratie een mensenrecht is; verzoekt de 
Commissie humanitair en ontwikkelingsbeleid te bevorderen dat de mensenrechten en 
sociale rechten van migranten bij elk EU-optreden beschermt, ongeacht hun juridische 
status;

2. herinnert eraan dat de ontwikkelingssamenwerking van de EU in de eerste plaats gericht 
moet zijn op de terugdringing en uitbanning van armoede, gebaseerd moet zijn op de 
ontwikkelingsagenda’s van de partnerlanden, volgens een op behoeften en rechten 
gebaseerde aanpak, en niet mag vertrekken van de interne belangen van de EU;

3. neemt nota van het nieuwe migratie- en asielpact van de EU; betreurt dat de 
voorgestelde maatregelen ontoereikend zijn om de eerbiediging van de mensenrechten 
van migranten te waarborgen, en is bijzonder bezorgd over het feit dat de EU 
grensbeheer en migratiebeheersing uitbesteedt;

4. benadrukt de noodzaak van humanitaire corridors en veilige en legale migratieroutes 
vanuit buurlanden en ontwikkelingslanden naar de EU;

5. herhaalt dat noch ontwikkelingshulp, noch bilaterale of multilaterale partnerschappen 
met ontwikkelingslanden afhankelijk mogen worden gesteld van samenwerking inzake 
migratiebeleid;

6. spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over het feit dat voor ontwikkeling bestemde 
middelen mogelijk onrechtmatig gebruikt zijn voor grenscontroledoeleinden, waaronder 
middelen uit het EU-noodtrustfonds voor Afrika (EUTF), en over de vermeende 
mensenrechtenschendingen in verband met het EUTF in Libië, Ethiopië en Niger;

7. betreurt het gebrek aan transparantie van het EUTF en het feit dat het Parlement niet is 
betrokken bij de controle; verzoekt de Commissie de tenuitvoerlegging van het EUTF 
grondig te herzien om te waarborgen dat het in overeenstemming is met de humanitaire 
en ontwikkelingsdoelstellingen;

8. herhaalt dat de NDICI-begroting die voor migratie is geoormerkt, moet worden gebruikt 
om de onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken, en niet om migratiestromen 
te beheersen of het beheer van de buitengrenzen uit te besteden.


