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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

А. като има предвид, че изменението на климата и свързаните с него природни 
бедствия се превърнаха в общи фактори за миграцията, които ще бъдат 
допълнително изострени с влошаването на кризата, свързана с изменението на 
климата;

Б. като има предвид, че миграцията, предизвикана от изменението на климата, е 
тясно свързана с други фактори, включително бедността, тъй като когато дадена 
държава не разполага с необходимите ресурси за адаптиране към изменението на 
климата, това може да влоши бедността и да принуди хората да се преместят; като 
има предвид, че изменението на климата увеличава значително риска от 
конфликти, суша, глад и миграция;

1. подчертава, че свързаната с климата миграция изисква приемане на нормативна 
уредба за преодоляване на съществуващите пропуски в областта на защитата чрез 
различни и допълващи се методи; подчертава определението на свързаната с 
климата миграция, предложено от Международната организация по миграция 
(МОМ);

2. изразява съжаление във връзка с факта, че макар и изменението на климата да е 
реалност, която се очаква да се засили, хората, които се местят поради 
дългосрочни, свързани с изменението на климата причини нямат ефективен 
достъп до закрила в ЕС; призовава държавите членки и Комисията да въведат 
механизми за защита, които да включват насърчаване на хуманитарни визи, 
временна закрила, разрешение за престой и регионални и двустранни 
споразумения за свободно движение; предлага издаването на „климатичен 
паспорт“ на лица, идващи от страна или част от страна, която ще стане 
необитаема поради изменението на климата, като начин да им се осигури защита 
от уязвимост и от липса на гражданство; предлага всяка промяна в околната 
среда, дължаща се на изменението на климата, да бъде изрично посочена сред 
критериите за предоставяне на хуманитарна закрила; призовава Комисията и 
държавите членки да представят такива предложения на международни форуми, 
успоредно с други инициативи на ЕС;

3. призовава за ефективно прилагане на Глобалния пакт за бежанците, за да се 
гарантира по-ефективна защита чрез допълнителни методи и подходящо 
финансиране, по отношение на лица, разселени в резултат на изменение на 
климата или природни бедствия;

4. подчертава, че Глобалният пакт за безопасна, организирана и законна миграция 
определя изменението на климата като двигател на миграцията, и настоятелно 
призовава държавите да въведат канали и да изготвят планове по отношение на 
хора, които се придвижват в резултат на природни бедствия и изменение на 
климата;
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5. призовава Комисията да укрепи и да координира по-добре по-малко 
рестриктивните законни канали за работници от трети държави и техните 
семейства, които да включват схеми за мобилност и преференциален достъп за 
работници, идващи от държава или част от държава, засегната от изменението на 
климата;

6. подчертава решението на Комитета на ООН по правата на човека от 20 януари 
2020 г., в което се посочва, че държавите не могат да депортират лица, изправени 
пред предизвикани от изменението на климата условия, които нарушават правото 
на живот; призовава държавите членки да разгледат риска от нарушаване на 
правото на живот, дължащо се на изменението на климата, като част от решенията 
за връщане, по-специално като въведат задължения за забрана за връщане;

7. счита, че като част от реформата на политиката на Съюза в областта на 
миграцията и убежището следва да се създаде всеобхватна рамка, която да 
включва предизвиканата от изменението на климата миграция и разселването 
като основна част от този процес.


