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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

A. mivel az éghajlatváltozás és az abból eredő természeti katasztrófák a migráció közös 
mozgatórugóivá váltak, amely az éghajlati válság elmélyülésével tovább fog 
súlyosbodni;

B. mivel az éghajlatváltozás okozta migráció szorosan kapcsolódik más tényezőkhöz, 
többek között a szegénységhez, mivel ha egy ország nem rendelkezik az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz szükséges erőforrásokkal, az súlyosbíthatja 
a szegénységet, és elvándorlásra kényszerítheti az embereket; mivel az éghajlatváltozás 
megsokszorozza a konfliktusok, az aszályok, az éhínség és a migráció kockázatát;

1. hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos migráció normatív keretet tesz 
szükségessé a védelem terén meglévő hiányosságok különböző és egymást kiegészítő 
módszerek révén történő áthidalása érdekében; kiemeli az éghajlatváltozás okozta 
migrációnak a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) által adott meghatározását;

2. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy bár az éghajlatváltozással kapcsolatos migráció 
egyre intenzívebbé válik, azok a személyek, akik hosszú távú, éghajlatváltozással 
összefüggő okokból költöznek, nem férnek hozzá ténylegesen a védelemhez az EU-ban; 
felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy alakítsanak ki védelmi útvonalakat, 
amelyek a humanitárius vízumok előmozdítását, ideiglenes védelmet, a tartózkodás 
engedélyezését, valamint a szabad mozgásról szóló regionális és kétoldalú 
megállapodásokat foglalják magukban; javasolja, hogy állítsanak ki klímaútlevelet az 
éghajlatváltozás miatt lakhatatlanná váló országból vagy annak egy részéből érkező 
személyek számára, ezáltal védelmet nyújtva számukra a kiszolgáltatottsággal és a 
hontalansággal szemben; javasolja, hogy a környezet éghajlatváltozás miatti változásait 
kifejezetten nevezzék meg a humanitárius védelemre való jogosultság kritériumai 
között; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy más uniós kezdeményezésekkel 
párhuzamosan terjesszenek elő ilyen javaslatokat nemzetközi fórumokon is;

3. felszólítja a menekültekről szóló globális megállapodás hatékony végrehajtását annak 
érdekében, hogy kiegészítő lehetőségek és megfelelő finanszírozás révén hatékonyabb 
védelmet biztosítsanak az éghajlatváltozás vagy a természeti katasztrófák következtében 
lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek számára;

4. hangsúlyozza, hogy a biztonságos, rendezett és szabályos migrációról szóló globális 
megállapodás a migráció motorjaként azonosítja az éghajlatváltozást, és sürgeti az 
országokat, hogy alakítsanak ki csatornákat és dolgozzanak ki terveket olyan emberek 
számára, akik a természeti katasztrófák és az éghajlatváltozás miatt kénytelenek 
elköltözni;

5. felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg és jobban hangolja össze a harmadik 
országokból származó munkavállalók és családjaik számára rendelkezésre álló, kevésbé 
korlátozó jogi csatornákat, amelyek mobilitási rendszereket és az éghajlatváltozás által 
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érintett országokból vagy azok egy részéből érkező munkavállalók kedvezményes 
belépését is magukban foglalnák;

6. hangsúlyozza az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának 2020. január 20-i határozatát, amely 
kimondja, hogy az országok nem utasíthatják ki azokat az embereket, akik az 
éghajlatváltozás következtében az élethez való jogot sértő körülményekkel 
szembesülnek; felhívja a tagállamokat, hogy kiutasítási határozataik részeként 
számoljanak az élethez való jog éghajlatváltozás miatti megsértésének kockázatával, 
például a visszaküldés tilalmára vonatkozó kötelezettségeket léptetve életbe;

7. úgy véli, hogy az uniós migrációs és menekültügyi politika reformjának részeként egy 
olyan átfogó keretet kell létrehozni, amely e folyamat központi elemeként magában 
foglalja az éghajlatváltozás okozta migrációt és lakóhelyelhagyást is.


