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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi pagal ES teisę reikalaujama, kad vykdant visus ES vidaus ir išorės veiksmus būtų 
gerbiamos pagrindinės teisės, įskaitant trečiųjų šalių piliečių teises; kadangi ES išorės 
migracijos politika paveikė trečiosiose šalyse regioniniu lygmeniu migruojančių asmenų 
teises, visų pirma teisę išvykti iš teritorijos, teises į prieglobstį, neliečiamybę, laisvę ir 
saugumą, netinkamo elgesio, grąžinimo ir kolektyvinio išsiuntimo draudimą ir 
procedūrines garantijas;

B. kadangi nuo 2014 m. Viduržemio jūroje žuvo ne mažiau kaip 16 969 žmonių; kadangi 
neteikiant pagalbos nelaimės jūroje ištiktiems žmonėms ir priverčiant juos grįžti į 
nesaugius trečiųjų šalių uostus pažeidžiama tarptautinė jūrų teisė ir teisė į gyvybę; 

1. ragina Komisiją atlikti išsamų ES išorės migracijos politikos poveikio žmogaus teisėms 
vertinimą, ypatingą dėmesį skiriant ES ir Turkijos pareiškimui, bendradarbiavimui su 
Libija, Afganistano ir ES bendriems tolesniems veiksmams, pagal Chartumo procesą 
vykdomiems projektams ir FRONTEX bendradarbiavimui; 

2. apgailestauja dėl nepakankamo ES skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondo 
skaidrumo ir dėl to, kad Parlamentas nedalyvauja jo priežiūroje; ragina Komisiją 
išsamiai peržiūrėti ES skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondo įgyvendinimą, be kita 
ko įtraukiant pilietinės visuomenės organizacijas; 

3. smerkia, kad ES ir valstybės narės vis dažniau su trečiosiomis šalimis sudaro neoficialius 
susitarimus, pvz., pareiškimus, deklaracijas, standartines veiklos procedūras ir susitarimo 
memorandumus, kuriais siekiama paspartinti grąžinimą ir neleisti žmonėms ieškoti 
saugumo Europoje; ragina sustabdyti susitarimų, kurie yra nesuderinami su Pagrindinių 
teisių chartija, ES sutartimis ir tarptautine teise, vykdymą; ragina užtikrinti visišką tokių 
susitarimų ir jų įgyvendinimo skaidrumą.


