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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

А. като има предвид, че правото на ЕС изисква във всички вътрешни и външни 
действия на ЕС да се спазват основните права, включително тези на гражданите на 
трети държави; като има предвид, че външната политика на ЕС в областта на 
миграцията засегна правата на хората, които се движат на регионално равнище в 
трети държави, по-специално правото на напускане на територията, на убежище, 
неприкосновеност, свобода и сигурност, забраната на малтретирането, връщането 
и колективното експулсиране, както и процесуалните гаранции;

Б. като има предвид, че от 2014 г. насам най-малко 16 969 души са загубили живота 
си в Средиземно море; като има предвид, че неоказването на помощ за бедстващи 
в морето и връщането на опасни пристанища в трети държави нарушават 
международното морско право и правото на живот; 

1. призовава Комисията да извърши цялостна оценка на последиците за правата на 
човека от външната политика на ЕС в областта на миграцията, като обърне 
особено внимание на изявлението на ЕС и Турция, сътрудничеството с Либия, 
Съвместните бъдещи действия на ЕС-Афганистан, проектите, осъществявани в 
рамките на процеса от Хартум, и сътрудничеството с Frontex; 

2. изразява съжаление относно липсата на прозрачност на Доверителния фонд на ЕС 
и факта, че Парламентът не участва в контрола над него; призовава Комисията да 
направи цялостен преглед на прилагането на Доверителния фонд на ЕС, 
включително чрез включване на организациите на гражданското общество в 
областта на правата на човека; 

3. осъжда факта, че ЕС и държавите членки все по-често използват неформални 
договорености с трети държави като изявления, декларации, стандартни 
оперативни процедури и меморандуми за разбирателство, чиято цел е да увеличат 
броя на връщанията и да попречат на хората да намерят безопасност в Европа; 
призовава да престанат да се прилагат разпоредби, които са несъвместими с 
Хартата на основните права, Договорите на ЕС и международното право; призовава 
за пълна прозрачност относно такива договорености и тяхното прилагане.


