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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Podkomisji Praw Człowieka, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. potwierdza, że prawo do migracji jest prawem człowieka; wzywa Komisję do 
promowania polityki rozwojowej i humanitarnej chroniącej prawa człowieka i prawa 
socjalne wszystkich migrantów, niezależnie od ich statusu prawnego i wszędzie, gdzie 
prowadzone są działania UE;

2. uważa, że głównym celem unijnej współpracy na rzecz rozwoju musi być ograniczenie i 
likwidacja ubóstwa oraz że musi ona opierać się na programach rozwoju krajów 
partnerskich, zgodnie z podejściem opartym na potrzebach i prawach, a nie na 
wewnętrznych interesach UE;

3. przyjmuje do wiadomości nowy pakt UE o migracji i azylu; wyraża ubolewanie, że 
proponowane środki są niewystarczające, aby zapewnić poszanowanie praw człowieka 
migrantów, i jest szczególnie zaniepokojony eksternalizacją zarządzania granicami UE i 
kontroli migracji;

4. zwraca uwagę, że trzeba zapewnić korytarze humanitarne oraz bezpieczne i legalne 
drogi migracji z krajów sąsiadujących i krajów rozwijających się do UE;

5. uważa, że ani pomoc rozwojowa, ani dwustronne czy wielostronne partnerstwa z 
krajami rozwijającymi się nie mogą być uzależnione od współpracy w zakresie polityki 
migracyjnej;

6. wyraża głębokie zaniepokojenie możliwym niewłaściwym wykorzystaniem funduszy na 
rzecz rozwoju do celów kontroli granic, w tym środków z kryzysowego funduszu 
powierniczego UE dla Afryki (EUTF), oraz podejrzewanymi naruszeniami praw 
człowieka związanymi z EUTF w Libii, Etiopii i Nigrze;

7. ubolewa nad brakiem przejrzystości EUTF oraz nad faktem, że Parlament nie jest 
zaangażowany w nadzór nad nim; wzywa Komisję do kompleksowego przeglądu 
wdrażania EUTF, aby zapewnić jego zgodność z celami rozwojowymi i humanitarnymi;

8. powtarza, że budżet ISWMR przeznaczony na migrację powinien być wykorzystywany 
do eliminowania pierwotnych przyczyn migracji, a nie do kontrolowania przepływów 
migracyjnych lub finansowania zarządzania granicami zewnętrznymi.


