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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atbalsta centienus standartizēt migrācijas un mobilitātes dialogus plašākā divpusējo 
attiecību sistēmā un mobilitātes partnerību izveidošanu un uzskata, ka šajā kontekstā par 
prioritāti ir jānosaka Savienības kaimiņattiecības kopumā;

2. ir pārliecināts, ka migrācijas un mobilitātes dialogu galvenais mērķis ir atbalstīt un 
sekmēt legālo migrāciju, ietverot darbaspēka migrāciju; tāpēc prasa partnerību ietvaros 
īstenot konkrētas darbības, kas atvieglinātu migrāciju, jo īpaši atzīstot migrējošo darba 
ņēmēju kvalifikācijas;

3. piekrīt, ka gadījumā, ja viena no pusēm nav gatava uzņemties visas mobilitātes partnerībā 
iekļautās saistības, alternatīvs regulējums var būt kopīgu migrācijas un mobilitātes 
programmu noslēgšana starp ES un trešām valstīm, taču uzsver, ka šāda iespēja jāparedz 
kā pārejas posms;

4. iesaka — nolūkā nodrošināt sociālās drošības tiesību pārnesamību — asociācijas 
nolīgumos ieviest savstarpēju sociālās drošības standarta klauzulu un ar valstīm, ar kurām 
nav noslēgti asociācijas nolīgumi, vest sarunas par ES līmeņa vienotu un savstarpēju
sociālās drošības nolīgumu, vienlaikus nodrošinot pilnīgu atbilstību ES un dalībvalstu 
tiesību aktiem;

5. mudina ES sociālo tiesību pārnesamības jomā uzņemties vadību pasaulē un veicināt 
debates, jo īpaši SDO ietvaros, par sociālās aizsardzības un sociālās drošības koordinēšanu 
ar citiem pasaules reģioniem;

6. uzsver, ka labi pārvaldīta migrācija un jo īpaši cirkulārā migrācija ir izdevīga ES un var 
uzlabot attiecības ar trešām valstīm, ar cilvēku kontaktiem veicinot labāku savstarpējo 
sapratni un sadarbību;

7. uzsver, ka jo īpaši pēckonflikta situācijās cirkulārā migrācija var būt noderīgs instruments, 
ar ko veicina diasporas atbalstu izcelsmes valsts rekonstrukcijai un palīdz veidot pastāvīgu 
divpusējo saikni starp attiecīgo diasporu un galamērķa valsti;

8. norāda — sekmīgai šāda veida sadarbībai ir nepieciešama ilgtermiņa apņemšanās no ES 
puses, ka tā izmantos īpaši izveidotus finanšu instrumentus, lai, piemēram, atbalstītu 
atpakaļuzņemšanas un integrācijas programmas, kurās ietverts cirkulārās migrācijas 
elements;

9. neatlaidīgi mudina ES nostiprināt saistības, ko tā sniegusi patvēruma meklētāju 
starptautiskās aizsardzības jomā; šajā nolūkā:

a) uzsver — ES būtu jānodrošina, ka Eiropas Patvēruma atbalsta birojs paplašina 
sadarbību ar trešām valstīm, lai veicinātu Eiropas kopējās patvēruma sistēmas (CEAS) 
īstenošanu un palīdzētu nostiprināt trešo valstu patvēruma meklēšanas sistēmas un 
valsts tiesību aktus patvēruma jomā;
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b) mudina nostiprināt reģionālās aizsardzības programmas un vajadzības gadījumā 
īstenot jaunas programmas;

c) mudina sadarboties ar UNHCR, veicinot Ženēvas Konvencijas par bēgļu statusu 
efektīvu īstenošanu;

10. atzinīgi vērtē ES Imigrācijas portāla un specializētu migrācijas un mobilitātes resursu 
centru izveidošanu un mudina izcelsmes valstis iesaistīties šā portāla darbā, kā arī atbalstīt 
potenciālos migrantus, sniedzot informāciju par cirkulāro migrāciju un to stimulējot;

11. mudina Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) darbiniekiem un jo īpaši tiem, kuri 
strādā ES delegācijās, rīkot mācības par vispārējo pieeju migrācijai, lai nodrošinātu, ka ES 
imigrācijas politika tiek efektīvi integrēta šā dienesta ārējās darbībās;

12. neatlaidīgi mudina EĀDD aktīvāk iesaistīties migrācijas politikas veidošanas procesa 
ārējās dimensijas koordinēšanā.
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