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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar underutskottet för mänskliga rättigheter att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet bekräftar än en gång att rätten att migrera är en mänsklig rättighet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att arbeta för en utvecklingspolitik och humanitär 
politik som skyddar alla migranters mänskliga och sociala rättigheter, i alla situationer 
när EU-åtgärder sätts in och oavsett migranternas rättsliga ställning.

2. Europaparlamentet påminner om att EU:s utvecklingssamarbete måste ha som 
huvudsyfte att minska fattigdomen och utrota den, varjämte det måste bygga på 
partnerländernas utvecklingsagendor, så att man utgår från partnernas behov och 
rättigheter och inte från EU:s inhemska intressen.

3. Europaparlamentet tar kännedom om EU:s nya migrations- och asylpakt. Parlamentet 
beklagar att det inte räcker med de åtgärder som föreslagits för att man ska kunna 
tillförsäkra aktningen för migranters mänskliga rättigheter och oroar sig särskilt över att 
EU:s gränsförvaltning och migrationskontroll läggs ut på utomstående.

4. Europaparlamentet håller fast vid att det behövs humanitära korridorer samt säkra och 
lagliga migrationsvägar från grannländer och utvecklingsländer till EU.

5. Europaparlamentet upprepar att migrationspolitiskt samarbete aldrig får ställas som 
villkor för vare sig utvecklingsbistånd eller för bilaterala eller multilaterala 
partnerskapsavtal med utvecklingsländer.

6. Europaparlamentet oroar sig djupt dels över att utvecklingsmedel kan ha kommit att 
missbrukas för gränskontrolländamål, också medel från Europeiska unionens 
förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika (nedan kallad förvaltningsfonden), dels över 
de misstänkta människorättskränkningar som sätts i samband med förvaltningsfonden 
i Libyen, Etiopien och Niger.

7. Europaparlamentet beklagar djupt att det saknas insyn i förvaltningsfonden och att 
parlamentet inte medverkar i granskningen av den. Parlamentet uppmanar 
kommissionen till en genomgripande översyn av hur förvaltningsfonden används, för att 
det ska säkerställas att detta sker i överensstämmelse med utvecklingsmål och 
humanitära mål.

8. Europaparlamentet upprepar att de budgetmedel inom instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete som är avsedda 
för migration bör användas för att åtgärda de bakomliggande orsakerna till migrationen 
och inte vare sig till att kontrollera migrationsströmmar eller bekosta förvaltningen av 
de yttre gränserna.


