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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru dezvoltare, 
care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât schimbările climatice și catastrofele naturale cauzate de acestea au devenit 
factori determinanți comuni ai migrației, care vor fi exacerbate de agravarea crizei 
climatice;

B. întrucât migrația provocată de schimbările climatice este strâns legată de alți factori, 
inclusiv de sărăcie, având în vedere că, atunci când o țară nu dispune de resurse 
adecvate pentru a se adapta la schimbările climatice, acest lucru poate agrava sărăcia și 
forța oamenii să se deplaseze; întrucât schimbările climatice sunt un important factor de 
multiplicare a riscurilor de conflict, secetă, foamete și migrație;

1. subliniază că migrația climatică necesită un cadru normativ pentru a elimina lacunele 
existente în materie de protecție, prin intermediul unor metode diverse și 
complementare; pune în evidență definiția migrației climatice oferită de OIM;

2. deplânge faptul că, deși migrația climatică este o realitate care se va intensifica, 
cetățenii care se deplasează pe termen lung din motive legate de schimbările climatice 
nu au acces efectiv la protecție în UE; invită statele membre și Comisia să instituie căi 
de protecție, printre care promovarea vizelor umanitare, a protecției temporare, a 
autorizației de ședere și a acordurilor regionale și bilaterale privind libera circulație; 
propune eliberarea unui pașaport climatic persoanelor care provin dintr-o țară sau o 
parte a acesteia, devenită nelocuibilă din cauza schimbărilor climatice, ca o modalitate 
de a le oferi protecție împotriva vulnerabilității și a apatridiei; propune ca orice 
schimbare a mediului ca urmare a schimbărilor climatice să fie menționată în mod 
explicit printre criteriile de eligibilitate pentru protecția umanitară; invită Comisia și 
statele membre să prezinte astfel de propuneri în cadrul forumurilor internaționale, în 
paralel cu alte inițiative ale UE;

3. solicită punerea în aplicare efectivă a Pactului mondial privind refugiații, pentru a 
asigura o protecție mai eficientă, prin intermediul unor dispozitive complementare și al 
unei finanțări adecvate, pentru persoanele strămutate din cauza schimbărilor climatice 
sau a dezastrelor naturale;

4. subliniază că Pactul mondial pentru o migrație sigură, ordonată și regulată identifică 
schimbările climatice ca un factor al migrației și îndeamnă țările să introducă canale și 
să elaboreze planuri pentru persoanele care se deplasează din cauza dezastrelor naturale 
și a schimbărilor climatice;

5. invită Comisia să consolideze și să coordoneze mai bine canalele juridice mai puțin 
restrictive pentru lucrătorii din țările terțe și familiile lor, care ar include sisteme de 
mobilitate și acces preferențial pentru lucrătorii care provin dintr-o țară sau o parte din 
aceasta, afectată de schimbările climatice;

6. subliniază hotărârea din 20 ianuarie 2020 a Comitetului ONU pentru drepturile omului 
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care stabilește că țările nu pot deporta persoane care se confruntă cu condiții induse de 
schimbările climatice care le încalcă dreptul la viață; invită statele membre să ia în 
considerare riscul de încălcare a dreptului la viață din cauza schimbărilor climatice, ca 
parte a deciziilor lor de returnare, în special declanșarea unor obligații de nereturnare;

7. consideră că, în cadrul reformei politicii Uniunii privind migrația și azilul, ar trebui 
instituit un cadru cuprinzător, care să includă migrația cauzată de schimbările climatice 
și strămutarea populației ca element central al acestui proces.


