Hlavní směry pro alternativní migrační politiku založenou na lidských právech a solidaritě
Poslanci EP ze skupiny GUE/NGL odmítají represivní přístup, který EU zaujímá vůči imigraci.
Jsme přesvědčeni, že Evropa má historickou povinnost rozvíjet komplexní a přiměřenou
migrační politiku, která bude zaručovat lidská práva. Skupina GUE/NGL se dlouhodobě staví
proti budování „pevnosti Evropa“ a v kampani „Nechceme pevnost Evropa“ zaujala přední
místo, aby zdůraznila pozitivní stránky imigrace a navrhla politiky založené na svobodném
pohybu osob, které budou podporovat lidská práva.
Společně s nevládními organizacemi poslanci EP, kteří jsou členy skupiny GUE/NGL,
opakovaně vyjadřují své obavy o výši prostředků z rozpočtu EU, které byly vynaloženy
na posílení vnějších hranic EU, zejména prostřednictvím navýšení rozpočtu pro kontrolu
hranic v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost, systémů ostrahy hranic, jako jsou například
EUROSUR nebo systém inteligentních hranic, navracení nebo agentury FRONTEX. Poslanci EP
ze skupiny GUE/NGL jsou i nadále odhodláni vyjádřit nesouhlas s jakýmkoli rozpočtem EU,
který by nebyl v souladu s následujícími směry:
1. Připravení rozsáhlé a rázné proaktivní mnohonárodní záchranné operace ve Středomoří
odpovídající rozsahu humanitární krize, včetně lodí hlídkujících na volném moři.
2. Zastavení veškerých vojenských intervencí zaměřených na plavidla a převaděče.
3. Otevření bezpečného a zákonného vstupu pro migranty a žadatele o azyl, což zahrnuje
poskytování humanitárních víz těmto žadatelům a jejich přesídlování.
4. Ze strany členských států usnadnění opětovného sloučení rodiny nad rámec rodinného
jádra, a to jak rodin příjemců mezinárodní ochrany, tak migrantů, kteří se nacházejí na území
členského státu EU.
5. Prohloubení spolupráce s aktéry OSN a členskými státy v plném souladu s mezinárodním
právem, a to i v oblasti pátrání a záchrany na moři, nenavracení, mezinárodní ochrany,
základních práv, práv dítěte a práva na rodinný život, a také v souladu se soudními rozsudky
Evropského soudu pro lidská práva.
6. Ze strany členských států rozvíjení politik a opatření týkajících se integrace migrantů,
zejména v oblasti vzdělávání, zaměstnávání, zdravotní péče a bydlení, sdílení osvědčených
postupů a zajištění finanční podpory EU pro členské státy, které ji nejvíce potřebují. Tyto
politiky zajistí rovnou účast na společenském životě.

7. Odsuzování rostoucích omezení svobody pohybu osob i zvýšené ostrahy hranic a stavění
zdí na hranicích EU, které mají zabránit migrantům a žadatelům o azyl ve vstupu na území.
8. Zrušení externího zajišťování správy hranic EU, pátracích a záchranných akcí
a zpracovávání žádostí o azyl ve třetích zemí, včetně zastavení chartúmského procesu, revize
rabatského procesu a evropské dvoustranné finanční podpory režimů zodpovědných
za porušování lidských práv, jako například v případě Eritrey a Súdánu.
9. Zhodnocení dohod o partnerství v oblasti mobility a pozastavení platnosti všech dohod
o zpětném přebírání osob.
10. Uplatňování směrnice o dočasné ochraně (směrnice 2001/55/ES).
11. Upuštění od současného dublinského systému a zlepšení rozdělení přijímání žadatelů
o azyl a uprchlíků mezi členské státy, a to i prostřednictvím programů přemisťování, které
plně zohledňují rodinné, jazykové a kulturní vazby, prostřednictvím odpovídajících podmínek
financování a podmínek přijímání pro otevřená přijímací střediska a uzavření zařízení
pro zadržování osob.
12. Výrazné zvýšení objemu pomoci zemím na jihu, na jejichž území se nachází velký počet
uprchlíků a migrantů a intenzivnější spolupráce s Úřadem vysokého komisaře OSN
pro uprchlíky i nevládními organizacemi na místě.
13. Zastavení hospodářských a obchodních politik, které jsou založeny na vykořisťování zemí
na jihu a odsuzují miliony lidí k chudobě a strádání, a rozvinutí opravdové politiky rozvojové
spolupráce založené na solidaritě a potřebách lidí.
14. Ukončení vojenských konfliktů a reforma zahraniční politiky a politiky sousedství EU
s cílem přispět k udržitelnému politickému a hospodářskému rozvoji v zemích původu.
15. Zajištění transparentnosti, stálého sledování a hodnocení veškerých fondů EU pro oblast
migrace a azylu, a to jak vnitřního, tak vnějšího financování.
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