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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. támogatja a migrációs és mobilitási párbeszédek kétoldalú kapcsolatok tágabb keretében 
történő egységessé tételét, valamint a mobilitási partnerségek megkötését, és úgy véli, 
hogy ennek keretében prioritást kell adni az európai szomszédság egészének;

2. határozott meggyőződése,hogy a migrációs és mobilitási párbeszédek alapvető célja az, 
hogy támogassa és ösztönözze a jogszerű migrációt, többek között a munkaerő-migrációt; 
felszólít ezért, hogy a partnerségeken belül tegyenek konkrét fellépéseket, hogy 
megkönnyítsék a migrációt, elsősorban a migráns munkavállalók képesítéseinek 
elismerése révén;

3. elfogadja alternatív keretként – ha a felek egyike nem áll készen a mobilitási 
partnerségben rögzített valamennyi kötelezettség teljesítésére – a migrációval és a 
mobilitással kapcsolatos közös ütemtervek EU és harmadik országok közötti megkötését, 
egyben hangsúlyozza, hogy ez csak átmeneti időszak lehet;

4. javasolja, hogy a szociális biztonsági jogok hordozhatóságának biztosítása érdekében 
vegyenek fel egységes szociális biztonsági záradékot a társulási megállapodásokba, 
valamint egységes és viszonosságon alapuló uniós szintű szociális biztonsági 
megállapodás érdekében folytassanak tárgyalásokat azokkal az országokkal, amelyekkel 
nem kötöttek társulási megállapodást, biztosítva az uniós és nemzeti jogszabályok 
maradéktalan betartását;

5. ösztönzi az EU-t, hogy töltsön be globális szintű vezető szerepet a szociális jogok 
hordozhatóságát illetően, és mozdítson elő – különösen az ILO keretében zajló –
tárgyalásokat a világ más régióival a szociális védelemről és a szociális biztonság 
koordinációjáról;

6. hangsúlyozza, hogy ha jól irányítják, a migráció – különösen pedig a körkörös migráció –
kedvező hatással van az EU-ra és hozzájárulhat a harmadik országokkal fenntartott jobb 
kapcsolatokhoz, fokozva a kölcsönös megértést és együttműködést az emberek közötti 
kapcsolatok segítségével;

7. hangsúlyozza, hogy különösen konfliktust követő helyzetekben a körkörös migráció 
hasznos eszköz lehet, amellyel megkönnyíthető a diaszpóra támogatása a származási 
ország újjáépítésében és elősegíthető egy állandó kapcsolat kialakítása a származási 
ország és a rendeltetési ország között;

8. megjegyzi, hogy az ilyenfajta sikeres együttműködés hosszú távú kötelezettségvállalást 
kíván meg, amihez az EU számára egyedülálló lehetőséget kínálnak pénzügyi eszközei, 
amelyek révén támogathatja például a körkörös migrációval is foglalkozó visszatérési és 
integrációs programokat;

9. határozottan ösztönzi az EU-t, hogy erősítse meg a menedékkérők nemzetközi védelmére 
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irányuló kötelezettségvállalását; ennek érdekében:
a) hangsúlyozza, hogy az EU-nak lehetővé kell tennie, hogy az Európai Menekültügyi 

Támogatási Hivatal kiterjedtebb együttműködést folytathasson a harmadik 
országokkal annak érdekében, hogy megkönnyítse a közös európai menekültügyi 
rendszer végrehajtását és segítse őket menekültügyi rendszerük és a menekültüggyel 
kapcsolatos nemzeti jogszabályaik megerősítésében;

b) ösztönzi a regionális védelmi programok megerősítését és adott esetben új programok 
végrehajtását;

c) ösztönzi az együttműködést az ENSZ menekültügyi főbiztosával a Genfi 
Menekültügyi Egyezmény hatékony végrehajtásának előmozdítása végett;

10. üdvözli az uniós bevándorlási portál, illetve a migrációs és mobilitási erőforrásközpontok 
létrehozását, és ösztönzi a származási országokat, hogy vegyenek részt benne és 
támogassák a leendő migránsokat azzal, hogy a körkörös migrációra vonatkozóan 
tájékoztatással és ösztönzőkkel szolgálnak;

11. ösztönzi az Európai Külügyi Szolgálat személyzetének, különösen az uniós 
képviseleteken dolgozóknak a migrációval kapcsolatos általános megközelítésre irányuló 
továbbképzését annak érdekében, hogy külső fellépései során biztosítani lehessen az EU 
bevándorláspolitikájának hatékony érvényesítését; 

12. határozottan ösztönzi az EKSZ-t, hogy törekedjen aktívabb koordinációs szerepre a 
bevándorláspolitikai folyamat külső dimenziójában. 
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