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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Rozwoju, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że zmiana klimatu i związane z nią klęski żywiołowe stały się 
powszechnym czynnikiem migracji, który będzie odgrywał jeszcze większą rolę, 
w miarę jak kryzys klimatyczny będzie się pogłębiał;

B. mając na uwadze, że migracja powodowana zmianą klimatu jest silnie związana 
z innymi czynnikami, w tym z ubóstwem, ponieważ brak odpowiednich środków 
dostosowania się danego kraju do zmiany klimatu może pogłębiać ubóstwo i zmuszać 
ludzi do przemieszczania się; mając na uwadze, że zmiana klimatu jest czynnikiem, 
który zwielokrotnia ryzyko konfliktu, suszy, głodu i migracji;

1. podkreśla, że migracja klimatyczna wymaga ram normatywnych w celu zniwelowania 
istniejących luk w ochronie za pomocą różnych i uzupełniających się metod; zwraca 
uwagę na definicję migracji klimatycznej zaproponowaną przez Międzynarodową 
Organizację ds. Migracji (IOM);

2. ubolewa nad faktem, że choć migracja klimatyczna jest zjawiskiem, które będzie się 
wzmagać, to osoby opuszczające miejsce zamieszkania na dłuższy okres ze względów 
związanych ze zmianą klimatu nie mają skutecznego dostępu do ochrony w UE; wzywa 
państwa członkowskie i Komisję do stworzenia możliwości ochrony obejmujących 
promowanie wiz humanitarnych, tymczasową ochronę, zezwolenia na pobyt oraz 
regionalne i dwustronne umowy o swobodnym przepływie; proponuje, by wydać 
paszport klimatyczny osobom przybywającym z kraju lub jego części, które staną się 
niezdatne do zamieszkania w związku ze zmianą klimatu, by zapewnić im w ten sposób 
ochronę przed narażeniem na zagrożenia i bezpaństwowością; proponuje, aby wszelkie 
zmiany w środowisku wynikające ze zmiany klimatu były wyraźnie wymienione wśród 
kryteriów kwalifikowalności do ochrony humanitarnej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przedstawiania takich propozycji na forach międzynarodowych 
równolegle z innymi inicjatywami UE;

3. wzywa do skutecznego wdrożenia Globalnego porozumienia w sprawie uchodźców, 
aby zapewnić skuteczniejszą ochronę – za pomocą komplementarnych metod 
i odpowiedniego finansowania – osobom przesiedlonym z powodu skutków zmiany 
klimatu lub klęsk żywiołowych;

4. podkreśla, że Globalne porozumienie na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej 
migracji określa zmianę klimatu jako czynnik migracji, i wzywa państwa do stworzenia 
kanałów migracji i do opracowania planów na rzecz osób przemieszczających się 
z powodu klęsk żywiołowych i zmiany klimatu;

5. wzywa Komisję do wzmocnienia i lepszej koordynacji mniej restrykcyjnych legalnych 
kanałów migracji dla pracowników z krajów trzecich i ich rodzin, obejmujących 
systemy mobilności i preferencyjny dostęp dla pracowników pochodzących z państwa 
lub jego części dotkniętych zmianą klimatu;
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6. zwraca uwagę na orzeczenie Komitetu Praw Człowieka ONZ z 20 stycznia 2020 r., 
w którym stwierdza się, że państwa nie mogą deportować osób do miejsc, w których 
warunki bytowe spowodowane zmianą klimatu naruszają ich prawo do życia; wzywa 
państwa członkowskie, by przeanalizowały ryzyko związane z naruszeniem prawa do 
życia z powodu zmiany klimatu w ramach podejmowanych przez siebie decyzji 
nakazujących powrót, w szczególności w związku ze stosowaniem zobowiązań 
wynikających z zasady non-refoulement;

7. uważa, że w ramach reformy unijnej polityki migracyjnej i azylowej jako zasadniczą 
część tego procesu należy ustanowić kompleksowe ramy obejmujące migrację 
i przesiedlenia spowodowane zmianą klimatu.


