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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. podporuje úsilí o standardizaci dialogů o migraci a mobilitě jakožto širších rámců pro 
dvoustranné vztahy a uzavírání partnerství v oblasti mobility a domnívá se, že přednost by 
v této souvislosti měly mít země evropského sousedství; 

2. je přesvědčen, že hlavním cílem dialogů o migraci a mobilitě je podpora legální migrace, 
včetně migrace pracovních sil; vyzývá proto k přijetí konkrétních opatření v rámci 
partnerství, která usnadní migraci, např. uznání kvalifikací migrujících pracovníků;

3. akceptuje jako alternativní rámec, pokud jedna z daných stran není připravena přijmout 
veškeré závazky vyplývající z partnerství v oblasti mobility, uzavření společných 
programů v oblasti migrace a mobility mezi EU a třetími zeměmi; zdůrazňuje však, že by 
to měla být pouze přechodná fáze;

4. doporučuje, aby s cílem zajistit přenositelnost nároků na sociální zabezpečení bylo 
součástí dohod o přidružení standardní reciproční ustanovení o sociálním zabezpečení, a v 
případě zemí, se kterými není uzavřena dohoda o přidružení, by měla být vyjednána 
reciproční dohoda o sociálním zabezpečení v jednotné podobě na úrovni EU, přičemž by 
měl být zajištěn úplný soulad s právními předpisy EU a s vnitrostátními právními 
předpisy;

5. vyzývá EU, aby na celosvětové úrovni převzala vedoucí úlohu v oblasti přenositelnosti 
sociálních práv a podporovala diskuse, zejména v rámci MOP, o koordinaci sociální 
ochrany a sociálního zabezpečení s jinými regiony světa;

6. zdůrazňuje, že pokud je řádně řízená, je migrace – zejména cirkulační migrace – pro EU 
přínosná a může přispět k lepším vztahům se třetími zeměmi tím, že se zlepší vzájemné 
porozumění a spolupráce díky mezilidským kontaktům;

7. zdůrazňuje, že zejména v situaci po skončení konfliktu může být cirkulační migrace 
užitečným nástrojem na podporu obnovy země původu ze strany diaspory a pomáhá 
vytvořit trvalé pouto mezi zemí původu a cílovou zemí;

8. konstatuje, že úspěšná spolupráce tohoto druhu vyžaduje dlouhodobé závazky, kterých je 
EU díky svému jedinečnému postavení a svým finančním nástrojům schopná, např. 
podporováním programů pro návrat a integraci s prvky cirkulační migrace;

9. důrazně vybízí EU, aby posílila svůj závazek k mezinárodní ochraně žadatelů o azyl; za 
tímto účelem:
a) zdůrazňuje, že EU by měla umožnit Evropskému podpůrnému úřadu pro otázky azylu, 

aby zesílil spolupráci se třetími zeměmi s cílem přispět k realizaci společného 
evropského azylového systému a pomohl jim posílit jejich azylové systémy a 
vnitrostátní právní předpisy o azylu;



PE496.397v02-00 4/5 AD\921531CS.doc

CS

b) podporuje posílení regionálních programů ochrany a v případě potřeby zavádění 
nových programů;

c) podporuje spolupráci s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky při 
prosazování účinného provádění Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků;

10. vítá vytvoření imigračního portálu EU a účelových středisek zdrojů pro migraci a mobilitu 
a vybízí země původu, aby se rovněž zapojily a podporovaly potenciální migranty tím, že 
jim poskytnou informace a pobídky k cirkulační migraci;

11. podporuje školení zaměstnanců Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ), zejména 
zaměstnanců, kteří pracují v delegacích EU, ohledně globálního přístupu k migraci, aby se 
zajistilo účinné začlenění imigrační politiky EU do jejích vnějších činností;

12. důrazně vybízí ESVČ, aby usilovala o aktivnější koordinační roli v rámci vnějšího 
rozměru migrační politiky.
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