TË DREJTAT BAZË TË NJERIUT PËR MIGRANTËT

1. Çdokush ka të drejtën e lirisë e të sigurisë personale. Askush nuk duhet t’i
nënshtrohet arrestimit ose ndalimit të paarsyeshëm. (ICCPR 9.1, UDHR 3 and 9, CAT 9, ECHR
5.1, EU Charter 6)

2. Të gjithë kanë të drejtën të kërkojnë dhe të përfitojnë në shtetet të tjera azil nga
persekutimi. (UDHR 14, EU Charter 18)
3. Të gjithë kanë të drejtën e shtetësisë. (UDHR 15.1, ICCPR 24.3)
4. Të gjithë kanë të drejtën të largohen nga çdo shtet, përfshi shtetin e tyre dhe të
kthehen në shtetin e tyre. (ICCPR 12.1, UDHR 13.1, Ref 26, EU Charter 45.1)
5. Të gjithë personat, në mënyrë të ligjshme, brenda territorit të një shteti kanë të
drejtën, që brenda atij territorit, të kenë të drejtën e lirisë së lëvizjes dhe lirisë për të
zgjedhur vendbanimin e tyre. (ICCPR 12.2, UDHR 13.2)
6. Të gjithë kanë të drejtën të mbrohen nga përjashtimi, kthimi ose ekstradimi në një
shtet ku jeta ose liria e tij do të jenë në rrezik për shkak të racës, besimit,
kombësisë, anëtarësimit në një grup të veçantë social ose opinionit politik. (UDHR 14,
Ref 33.1, CAT 3, EU Charter 19.2)
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Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut (UDHR)
Konventa dhe Protokolli që kanë të bëjnë me Statusin e Refugjatit (Ref)
Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike (ICCPR)
Komventa e OKB-së për Torturën (CAT)

Këshilli i Evropës
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Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut (ECHR)
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Karta e të Drejtave të Njeriut e Bashkimit Evropian (EU Charter)
Direktiva për Procedurat e Azilit (2013/32/EU)
Direktiva për Kushtet e Pritjes (2013/33/EU)
Direktiva e Kualifikimit (2011/95/EU)
Rregullorja e Dublinit (Dublin)
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