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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pritaria, kad būtų skatinamas dialogų migracijos ir judumo klausimais standartizavimas 
sukuriant didesnio masto dvišalių santykių sistemas ir sudaromos partnerystės judumo 
srityje, ir mano, kad šiomis aplinkybėmis pirmenybė turėtų būti teikiama visai Sąjungos 
kaimynystei;

2. yra tvirtai įsitikinęs, kad pagrindinis dialogų migracijos ir judumo klausimais tikslas –
remti ir skatinti teisėtą migraciją, įskaitant darbo jėgos migraciją; todėl ragina imtis 
konkrečių veiksmų sudarant partnerystes, kad būtų palengvinta migracija, visų pirma 
pripažįstant darbuotojų migrantų kvalifikacijas;

3. pripažįsta, kad alternatyvi sistema galėtų būti ES ir trečiųjų šalių bendrų darbotvarkių 
migracijos ir judumo klausimais sudarymas, jei viena iš šalių nėra pasirengusi prisiimti 
visų su partneryste judumo srityje susijusių įsipareigojimų, pabrėždamas, kad tai turėtų 
būti tik pereinamasis etapas;

4. rekomenduoja, kad, siekiant užtikrinti socialinės apsaugos teisių perkeliamumą, į 
asociacijos susitarimus būtų įtraukta standartinė abipusė socialinės apsaugos išlyga ir su 
šalimis, su kuriomis nėra sudarytas asociacijos susitarimas, būtų deramasi dėl ES lygmens 
vienodos ir abipusės socialinės apsaugos susitarimo užtikrinant, kad būtų visapusiškai 
laikomasi ES ir nacionalinės teisės;

5. ragina ES imtis vadovaujamo vaidmens pasauliniu lygmeniu socialinės apsaugos teisių 
perkeliamumo srityje ir skatinti diskusijas, ypač Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 
veiklos pagrindu, dėl socialinės apsaugos ir socialinio draudimo koordinavimo su kitais 
pasaulio regionais;

6. pabrėžia, kad jei migracija, ypač apykaitinė migracija, gerai valdoma, ji naudinga ES ir 
gali prisidėti prie geresnių santykių su trečiosiomis šalimis gerinant abipusį supratimą ir 
bendradarbiavimą palaikant žmonių tarpusavio santykius;

7. pabrėžia, kad ypač po konfliktų apykaitinė migracija gali būti naudinga priemonė 
palankesnėms išeivijos rėmimo sąlygoms sudaryti siekiant atkurti kilmės šalį ir padeda 
sukurti nuolatinį tos šalies ir tikslo šalies ryšį;

8. pažymi, kad norint užtikrinti sėkmingą tokio pobūdžio bendradarbiavimą reikia prisiimti 
ilgalaikį įsipareigojimą – ES turi išskirtinę galimybę tai padaryti naudodamasi savo 
finansinėmis priemonėmis, pvz., remdama grįžimo ir integracijos programas, susijusias su 
apykaitine migracija;

9. primygtinai ragina ES stiprinti savo įsipareigojimą tarptautinės prieglobsčio prašytojų 
apsaugos srityje; šiuo tikslu:

a) pabrėžia, kad ES turėtų Europos prieglobsčio paramos biurui sudaryti galimybę 
glaudžiau bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis siekiant palengvinti bendros 
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Europos prieglobsčio sistemos (BEPS) įgyvendinimą ir padėti joms stiprinti savo 
prieglobsčio sistemas ir nacionalinės teisės aktus dėl prieglobsčio;

b) ragina sustiprinti regionines apsaugos programas ir prireikus įgyvendinti naujas 
programas;

c) ragina bendradarbiauti su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro 
biuru skatinant veiksmingą Ženevos konvencijos dėl pabėgėlių statuso įgyvendinimą;

10. palankiai vertina ES imigracijos portalo ir specialiųjų migracijos ir judumo išteklių centrų 
sukūrimą, taip pat ragina dalyvauti ir kilmės šalis ir remti būsimus migrantus teikiant 
informaciją ir paskatas, susijusias su apykaitine migracija;

11. ragina Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) darbuotojams, ypač ES delegacijose 
dirbantiems darbuotojams, rengti mokymus visuotinio požiūrio į migraciją tema siekiant 
užtikrinti veiksmingą ES imigracijos politikos įtraukimą į jos išorės veiksmus;

12. primygtinai ragina EIVT siekti aktyvesnio koordinavimo vaidmens, susijusio su 
migracijos politikos proceso išorės aspektu.
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