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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za razvoj kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker so postale podnebne spremembe in naravne nesreče, ki jih povzročajo, splošna 
gonilna sila migracij, razmere pa se bodo zaradi čedalje hujše podnebne krize še 
zaostrovale;

B. ker so migracije, ki jih povzročajo podnebne spremembe, tesno prepletene z drugimi 
dejavniki, tudi revščino, saj se lahko revščina še poveča, ljudje pa so se primorani seliti, 
kadar država nima ustreznih sredstev za prilagajanje podnebnim spremembam; ker so 
podnebne spremembe pomemben multiplikator tveganja za konflikte, sušo, lakoto in 
migracije;

1. poudarja, da je za podnebne migracije potreben normativni okvir, ki bi zajemal 
raznovrstne in dopolnilne metode za premostitev obstoječih vrzeli v zaščiti; spominja na 
opredelitev podnebnih migracij, ki jo predlaga Mednarodna organizacija za migracije;

2. obžaluje, da ljudje, ki se preselijo zaradi vzrokov, povezanih z dolgoročnimi 
podnebnimi spremembami, nimajo učinkovitega dostopa do zaščite v EU, pa čeprav so 
podnebne migracije realnost, ki bo čedalje bolj pereča, poziva države članice in 
Komisijo, naj vzpostavijo postopke za zaščito, ki bodo vključevali spodbujanje 
humanitarnih vizumov, začasne zaščite, dovoljenja za prebivanje ter regionalnih in 
dvostranskih sporazumov o prostem gibanju; predlaga, naj se ljudem, ki prihajajo iz 
države ali njenega dela, kjer bivanje zaradi podnebnih sprememb ne bo več mogoče, 
izda podnebni potni list, s čimer bi zmanjšali njihovo ranljivost in jih zaščitili pred 
apatridstvom; predlaga, naj se vse spremembe okolja zaradi podnebnih sprememb 
izrecno uvrstijo med merila za upravičenost do humanitarne zaščite; poziva Komisijo in 
države članice, naj te predloge skupaj z drugimi pobudami EU predstavijo na 
mednarodnih forumih;

3. poziva, naj se učinkovito izvaja globalni dogovor o beguncih, da bi osebam, ki so 
razseljene zaradi posledic podnebnih sprememb ali naravnih nesreč, z dopolnilnimi 
potmi in ustreznim financiranjem zagotovili učinkovitejšo zaščito;

4. poudarja, da globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah opredeljuje 
podnebne spremembe kot gonilno silo migracij, in poziva države, naj omogočijo poti in 
se pripravijo na ljudi, ki se preseljujejo zaradi naravnih nesreč in podnebnih sprememb;

5. poziva Komisijo, naj izboljša in bolje usklajuje manj omejevalne pravne poti za delavce 
iz tretjih držav in njihove družine, kamor bi sodile tudi sheme mobilnosti in prednostni 
dostop za delavce, ki prihajajo iz države ali dela, kjer je občutiti posledice podnebnih 
sprememb;

6. spominja na odločbo Odbora OZN za človekove pravice, v kateri je navedeno, da 
države ne smejo izgnati posameznikov, ki jim zaradi podnebnih sprememb pretijo 
razmere, v katerih se krši pravica do življenja; poziva države članice, naj pri 
sprejemanju odločitev o vračanju, predvsem pa pri uporabi obveznosti nevračanja, 
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upoštevajo tveganje kršitve pravice do življenja zaradi podnebnih sprememb;

7. meni, da bi bilo treba v okviru reforme migracijske in azilne politike Unije vzpostaviti 
celovit okvir, ki bi migracije in razseljevanje zaradi podnebnih sprememb obravnaval 
kot osrednji del tega procesa.


