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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 Afriko in EU povezujejo vprašanja o migracijah in mobilnosti in ker se obe soočata 

s skupnimi izzivi glede varnosti in boja proti organiziranemu in čezmejnemu kriminalu; 

ker je treba ta vprašanja obravnavati skupaj in na praktičen način; 

1. poudarja, da bi morala strategija EU-Afrika potem, ko se bo začela izvajati, obravnavati 

vse vidike migracij, mednarodne zaščite in prisilnega razseljevanja, s poudarkom na 

načelih solidarnosti, partnerstva in deljene odgovornosti ter ob vzajemni odgovornosti 

pri spoštovanju človekovih pravic; 

2. ugotavlja, da negotovost, povezana s konflikti, ki pustošijo v Afriki, odvrača pozornost 

od dobrega upravljanja in ustvarja okolje, ki ne spodbuja rasti, zaposlovanja, naložb in 

razvoja; poudarja, da so demokratične in pregledne države strukture, načela pravne 

države, spoštovanje človekovih pravic, enakost spolov in dobro upravljanje bistveni 

elementi razvoja afriških držav; meni, da je Afrika ključni partner na mednarodnem 

prizorišču, EU pa bi morala poglobiti sodelovanje in politični dialog s to celino in na 

podlagi vzajemnega zaupanja okrepiti vlogo svojih afriških partnerjev; poudarja, da bi 

bilo treba z razvojnim financiranjem in pomočjo EU spodbujati trajnostni razvoj in 

dobro upravljanje v afriških državah; poziva k vzpostavitvi tesnejšega in obsežnejšega 

političnega partnerstva med EU in Afriko in k pripravi posebnega finančnega okvira za 

obravnavo tega vprašanja;  

3. poudarja, da mora strategija Afrika-EU upoštevati veliko raznolikost afriških dežel in se 

zato prilagajati posebnim okoliščinam posameznih partnerskih držav; 

4. priznava razlike v razvoju med različnimi državami v Afriki; spodbuja EU, naj sodeluje 

s strateškimi partnericami in vodilnimi državami, ki lahko Afriko politično, 

gospodarsko in družbeno vodijo k okoliščinam, ki bodo spodbudile rast in razvoj, zlasti 

s pomočjo dvostranskih sporazumov in regionalnih strategij, ki bodo omogočili 

spopadanje s temeljnimi vzroki migracij med Afriko in Evropo; 

5. meni, da mora biti partnerstvo med EU in Afriko sicer osrednji element naše politike za 

razvojno pomoč in za ukrepe, sprejete v Afriki, vendar pa afriške države in njihovi 

voditelji še naprej nosijo glavno odgovornost za prihodnost lastne celine; zato meni, da 

mora EU podpreti prizadevanja afriških voditeljev za spodbujanje stabilnega in 

uspešnega okolja v Afriki, pa tudi sodelovanja, ki temelji na naših skupnih interesih, kot 

so mir, varnost in dobro upravljanje; 

6. poudarja, da migracije in mobilnost znotraj Afrike ter med Afriko in EU prinašajo 

koristi obema celinama in da je celostni pristop do teh pojavov bistvenega pomena za 

krepitev trajnostnega razvoja, spodbujanje demokracije, načel pravne države, dobrega 

upravljanja in človekovih pravic; spodbuja Evropsko komisijo, naj vzpostavi nova 

partnerstva za mobilnost in migracije z afriškimi partnerskimi državami; 

7. se zaveda, da bo imela Afrika do leta 2050 predvidoma 2,4 milijarde prebivalcev, zlasti 
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mladih1; pozdravlja pripravljenost, da se v okviru partnerstva med Afriko in EU nameni 

poudarek mladim; poziva EU, naj natančneje obravnava in podpira pobude mladih, ki 

spodbujajo demokracijo, načela pravne države in človekove pravice, ter okrepi 

sodelovanje z afriškimi državami v okviru boja proti novačenju otrok vojakov, 

pohabljanju ženskih spolnih organov, prisilnim zakonskim zvezam in vsem drugim 

kršitvam otrokovih pravic; opozarja, da je vsak deseti mobilni študent na svetu iz 

Afrike, polovica teh študentov pa pride v Evropo; poudarja, kako pomembno je 

poudarjati izmenjavo znanja, da bi na vsak način preprečili beg možganov iz Afrike; 

8. zlasti poziva k izvajanju Direktive (EU) 2016/801 o pogojih za vstop in prebivanje 

državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, 

prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in 

dela varušk au pair, ki bi koristila afriškim študentom; 

9. se zaveda, da so se premiki ljudi v zadnjih nekaj letih znatno povečali, povečali pa so se 

tudi migracijski tokovi v Evropo zaradi nasilnih konfliktov, pregonov, neenakosti, 

kršitve človekovih pravic, terorizma, represivnih režimov, naravnih nesreč, podnebnih 

sprememb in kronične revščine; kljub temu opozarja, da se mednarodne migracije v 

Afriki nanašajo na manj kot 35 milijonov ljudi in da več kot 85 % migracij poteka 

znotraj celine; poudarja, da imajo begunci in migranti enake osnovne človekove pravice 

in temeljne svoboščine; 

10. opozarja, da večina beguncev in migrantov najde zatočišče v državah v razvoju ter da 

premiki prebivalstva potekajo predvsem v teh državah in med njimi; poudarja, da se 

sistemi pomoči v teh državah soočajo z velikimi izzivi, ki bi lahko resno ogrozili zaščito 

čedalje številnejšega razseljenega prebivalstva; 

11. zlasti izpostavlja nasilje nad in pregon ljudi na podlagi njihove rase, etnične pripadnosti, 

veroizpovedi/prepričanja, spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnih značilnosti, 

kar krši mednarodne obveznosti na področju človekovih pravic in temeljne svoboščine, 

ovira razvoj in vodi k množičnim premikom beguncev in migrantov; 

12. meni, da terorizem pomeni globalno grožnjo za regionalni mir in stabilnost ter trajnostni 

razvoj in notranjo varnost, ki jo morajo nacionalne vlade, regionalne in mednarodne 

organizacije ter agencije EU obravnavati usklajeno;  opozarja, da organizirani kriminal, 

pranje denarja, nedovoljen promet s prepovedanimi drogami, nezakonita trgovina s 

prostoživečimi in rastlinskimi vrstami ter piratstvo nedvomno vplivajo na afriške 

države; poziva k okrepljenemu sodelovanju v okviru strategije EU-Afrika, da bi 

preprečili nekaznovanost storilcev, spodbujali načela pravne države ter širjenje 

policijskih in pravosodnih zmogljivosti, s tem pa poenostavili izmenjavo informacij in 

primerov najboljše prakse ter preprečevali terorizem in organizirani kriminal, se borili 

proti njunemu financiranju in ju kazensko preganjali; meni, da bi morala strategija za 

boj proti terorizmu vključevati tudi ukrepe za preprečevanje radikalizacije, ki predvsem 

pri mladih vodi v nasilni ekstremizem v Afriki in Evropi; 

13. opozarja na dejstvo, da bi moral na mobilnost in prosto gibanje ljudi, ne le visoko 

usposobljenih, v Afriki ter med Afriko in EU pozitivno vplivati dialog o migracijah in 

mobilnosti med EU in Afriko, ki mora temeljiti na pravicah in učinkovitem pristopu ter 

                                                 
1 OZN, World population prospects (Napovedi o svetovnem prebivalstvu), 2015. 
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vključevati krepitev varnih in zakonitih migracijskih poti; poziva EU in države članice, 

naj olajšajo ponovno združevanje družin; 

14. ponavlja svoj poziv za okrepitev zakonitih poti za osebe, ki potrebujejo mednarodno 

zaščito; poziva države članice, naj glede na skupno število beguncev, ki jih gostijo 

afriške države, svoja mesta za preselitev ponudijo precejšnjemu številu beguncev; v 

zvezi s tem poziva k vzpostavitvi okvira EU za preselitve, ki bi ga lahko države članice 

brez težav izvajale, ter spodbuja EU in njene države članice, naj odigrajo odločilno in 

vzorno vlogo pri preselitvah po vsem svetu; opominja države članice, naj dajo na 

razpolago vso razpoložljivo infrastrukturo ter pripravijo in odprejo nove varne poti za 

prosilce za azil, zlasti za ranljive osebe, v veleposlaništvih in konzularnih pisarnah EU v 

državah izvora ali tranzitnih državah; 

15. poleg tega poziva EU in njene države članice, naj sodelujejo z afriškimi državami, ki se 

soočajo s tokovi beguncev ali dolgotrajnimi krizami, ter jim zagotovijo pomoč, da bi se 

povečale njihove zmogljivosti na področju azila in okrepil njihov sistem zaščite; 

opozarja, da mora biti namen vsakega sodelovanja na področju migracij in azila 

spodbujanje spoštovanja načel, ki se nanašajo na temeljne pravice in urejajo migracijsko 

in azilno politiko EU; 

16. ponovno opozarja, kako pomembno je potencialnim migrantom zagotoviti kar največ 

informacij o nevarnostih nezakonitih migracijskih poti in tudi o možnostih v EU, zlasti 

na področju zaposlovanja in izobraževanja; 

17. opozarja, da bosta do leta 2018 pod okriljem Združenih narodov pripravljena dva 

globalna dogovora o migracijah in beguncih, ki bosta upoštevala Newyorško deklaracijo 

za begunce in migrante, ki jo je generalna skupščina Združenih narodov sprejela 

19. septembra 2016, in da bi bilo treba že pred tem okrepiti dialog med Afriko in EU, da 

bi, če je to mogoče, opredelili skupne prednostne naloge;   

18. poudarja, da je osebe mogoče vrniti šele potem, ko se ob polnem spoštovanju njihovih 

pravic oceni posamezni primer, in da je vsak poskus zavrnitve vstopa in vračanja v 

nasprotju s pravom EU in mednarodnim pravom; meni, da mora biti vračanje migrantov 

varno, da bi bilo treba dajati prednost prostovoljnemu vračanju pred prisilnim ter da bi 

bilo treba sistematično obravnavati ponovno vključevanje migrantov; 

19. poziva, naj se v boju proti tihotapljenju migrantov in trgovini z ljudmi vzpostavi 

učinkovito, okrepljeno in sistematično sodelovanje z afriškimi državami, ki bo 

vključevalo tudi odločno in resnično politiko preselitve in finančnih preiskav; poziva 

EU in afriške države, naj okrepijo sodelovanje in prizadevanja za odpravo trgovine z 

ljudmi in njihovega tihotapljenja med celinama; 

20. se zaveda strateškega potenciala afriških diaspor po svetu v smislu denarnih nakazil in 

nefinančnih koristi, kar zadeva zmogljivosti za izgradnjo in krepitev miru, demokracije, 

dobrega upravljanja in socialne stabilnosti; opozarja na pomen sodelovanja s temi 

diasporami in njihovega vključevanja v razvojne projekte, saj bi tako zagotovili, da 

bodo prispevale k učinkovitosti razvojnih politik; 

21. opozarja, da so afriški voditelji sprejeli zavezo za pospešeno rast, razvoj, blaginjo in 

dobro upravljanje na afriški celini do leta 2063; poziva EU in njene države članice, naj 
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podpirajo države v razvoju, tako da lahko te sprejmejo dolgoročne politike, ki 

spoštujejo pravice do prostega gibanja, izobraževanja, zdravstva in zaposlovanja; 

poudarja, da morajo EU in njene države članice podpreti zlasti najmanj razvite države 

pri njihovem boju proti podnebnim spremembam, da bi preprečili porast revščine v teh 

državah; 

22. priporoča nadaljnja prizadevanja za izvajanje akcijskega načrta iz Vallette za humano in 

trajnostno upravljanje migracij na obeh straneh Sredozemlja; opozarja na pomen pobud 

za krepitev dialoga in sodelovanja glede migracijskih vprašanj, kot sta procesa iz Rabata 

in Kartuma; 

23. zahteva strožji parlamentarni nadzor nad delovnimi dogovori, sklenjenimi s tretjimi 

državami, ter nad dejavnostmi zunanjega sodelovanja ustreznih agencij Unije; 

 



 

AD\1135333SL.docx 7/8 PE607.871v02-00 

 SL 

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE 

Datum sprejetja 28.9.2017    

Izid končnega glasovanja +: 

–: 

0: 

41 

2 

6 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, 

Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García 

Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, 

Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie 

Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, 

Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju 

Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis 

Michel, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit 

Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-

Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Marina Albiol Guzmán, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Angelika Mlinar, Emil 

Radev, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina 

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri 

končnem glasovanju 

Andrea Bocskor, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda 

 



 

PE607.871v02-00 8/8 AD\1135333SL.docx 

SL 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU 
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE 

41 + 

ALDE Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Cecilia 

Wikström 

ECR Branislav Škripek, Helga Stevens 

EFDD Laura Ferrara 

PPE Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera 

García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia 

Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, 

Jaromír Štětina, Traian Ungureanu 

S&D Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-

Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López 

Aguilar, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, 

Birgit Sippel, Josef Weidenholzer 

VERTS/ALE Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Judith Sargentini 

 

2 - 

ENF Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton 

 

6 0 

GUE/NGL Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat 

PPE Emil Radev 

S&D Dietmar Köster 

 

Uporabljeni znaki: 

+ : za 

- : proti 

0 : vzdržani 

 

 


