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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jappoġġa l-intenzjoni li jiġu standarizzati d-Djalogi dwar il-Migrazzjoni u l-Mobbiltà 
f’oqsfa usa’ għar-relazzjonijiet bilaterali u l-konklużjoni tas-Sħubijiet għall-Mobbiltà, u 
jemmen li l-Viċinat Ewropew għandu jingħata prijorità fit-totalità tiegħu f’dan il-kuntest;

2. Jemmen bis-sħiħ li l-mira ċentrali tad-Djalogi dwar il-Migrazzjoni u l-Mobbiltà hija l-
appoġġ u l-inkoraġġiment tal-migrazzjoni legali, inkluża l-migrazzjoni għal xogħol; jitlob 
għalhekk li tittieħed azzjoni konkreta fil-kuntest tas-Sħubijiet sabiex tiffaċilita l-
migrazzjoni, b’mod partikolari permezz tar-rikonoxximent tal-kwalifiki tal-ħaddiema 
migranti;

3. Jaċċetta, bħala qafas alternattiv, jekk waħda mill-partijiet mhijiex lesta li tassumi t-totalità 
tal-obbligi li jirriżultaw minn Sħubija ta’ Mobbiltà, il-konklużjoni bejn l-EU u pajjiżi terzi 
ta’ Aġendi Komuni għall-Migrazzjoni u l-Mobbiltà, filwaqt li jenfasizza li din għandha 
tikkostitwixxi fażi tranżitorja biss;

4. Jirrakkomanda li, sabiex tiġi żgurata l-portabbiltà tad-drittijiet tas-sigurtà soċjali, tiġi 
introdotta klawsola standard u reċiproka dwar is-sigurtà soċjali fil-Ftehimiet ta’ 
Assoċjazzjoni u li, mal-pajjiżi li mhumiex koperti minn Ftehim ta’ Assoċjazzjoni, jiġi 
negozjat ftehim dwar is-sigurtà soċjali uniformi u reċiproku fil-livell tal-UE filwaqt li tiġi 
żgurata l-konformità sħiħa mal-liġi tal-UE u dik nazzjonali;

5. Jinkoraġġixxi l-UE tassumi rwol ta’ mexxejja fil-livell globali fil-qasam tal-portabbiltà 
tad-drittijiet soċjali u tippromwovi d-dibattiti, b’mod partikolari fi ħdan l-ILO, dwar il-
koordinazzjoni tal-protezzjoni soċjali u s-sigurtà soċjali ma’ reġjuni oħra fid-dinja;

6. Jenfasizza li l-migrazzjoni – b’mod partikolari l-migrazzjoni ċirkulari – jekk ġestita sew, 
hija ta’ benefiċċju għall-UE u tista’ tikkontribwixxi għal relazzjonijiet aħjar ma’ pajjiżi 
terzi billi jissaħħu l-fehim reċiproku u l-kooperazzjoni mtejba permezz ta’ kuntatti bejn 
individwi;

7. Jenfasizza li, b’mod partikolari f’sitwazzjonijiet ta’ wara kunflitt, il-migrazzjoni ċirkulari 
tista’ tkun għodda utli sabiex jiġi ffaċilitat l-appoġġ tad-dijaspora għar-rikostruzzjoni tal-
pajjiż ta’ oriġini u tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ rabta pemanenti bejn il-pajjiż ta’ 
oriġini u l-pajjiż ta’ destinazzjoni;

8. Josserva li kooperazzjoni pożittiva ta’ dan it-tip teħtieġ impenn fit-tul u li l-UE hija 
f’pożizzjoni ideali li tieħu tali impenn permezz tal-istrumenti finanzjarji tagħha, 
pereżempju billi tappoġġa l-programmi ta’ ritorn u ta’ integrazzjoni b’element ta’ 
migrazzjoni ċirkulari;

9. Jinkoraġġixxi bis-sħiħ lill-UE ssaħħaħ l-impenn tagħha fir-rigward tal-protezzjoni 
internazzjonali tal-persuni li qed ifittxu l-asil; għal tali għan:



PE496.397v03-00 4/5 AD\921531MT.doc

MT

a) jenfasizza li l-UE għandha tawtorizza lill-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-Qasam tal-
Asil iżid il-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi sabiex tiġi ffaċilitata l-implimetazzjoni tas-
Sistema Ewropea Komuni tal-Asil (SEKA) u sabiex jgħinhom isaħħu s-sistemi ta’ asil 
tagħhom u l-leġiżlazzjoni nazzjonali fil-qasam tal-asil;

b) iħeġġeġ it-tisħiħ ta’ Programmi ta’ Protezzjoni Reġjonali u l-implimentazzjoni ta’ 
programmi ġodda, fejn neċessarju;

c) iħeġġeġ il-kooperazzjoni mal-UNHCR fil-promozzjoni ta' implimentazzjoni effikaċi 
tal-Konvenzjoni ta’ Ġinevra dwar ir-Rifuġjati;

10. Jilqa’ l-ħolqien ta’ Portal tal-UE dwar l-Immigrazzjoni u centri speċjalizzati ta’ riżorsi 
għall-migrazzjoni u l-mobbiltà, u jinkoraġġixxi l-pajjiż ta’ oriġini jinvolvu ruħhom ukoll u 
jappoġġaw il-migranti potenzjali billi jipprovdu informazzjoni u inċentivi għall-
migrazzjoni ċirkulari;

11. Jinkoraġġixxi t-taħriġ ta’ persunal tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), 
b’mod partikolari ta’ membri tal-persunal li jaħdmu fid-Delegazzjonijiet tal-UE, fuq l-
Approċċ Globali għall-Migrazzjoni, sabiex tiġi żgurata l-integrazzjoni effikaċi tal-politika 
tal-UE fil-qasam tal-immigrazzjoni fl-azzjonijiet esterni tagħha.

12. Jinkoraġġixxi bis-sħiħ is-SEAE jwettaq rwol ta’ koordinazzjoni aktar attiv fid-dimensjoni 
esterna tal-proċess tal-politika tal-migrazzjoni;
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