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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Apoia os esforços de normalização dos diálogos no domínio da migração e da mobilidade 
num enquadramento mais alargado assim como a conclusão das parcerias para a 
mobilidade e considera que, neste contexto, deve ser dada prioridade à vizinhança da 
União na sua globalidade;

2. Está convicto de que o principal objetivo dos diálogos no domínio da migração e da 
mobilidade consiste em apoiar e encorajar a migração legal, nomeadamente a migração 
laboral; insta, por conseguinte, à tomada de medidas concretas no âmbito das parcerias 
para facilitar a migração, em especial através do reconhecimento das qualificações dos 
trabalhadores migrantes;

3. Aceita, enquanto quadro alternativo, caso uma das partes não esteja disposta a assumir o 
conjunto das obrigações e compromissos inerentes à Parceria para Mobilidade, a 
conclusão de agendas comuns para a migração e a mobilidade entre a UE e países 
terceiros, embora saliente que este procedimento deva constituir apenas uma fase de 
transição;

4. Recomenda que, a fim de assegurar a portabilidade dos direitos em matéria de segurança 
social, seja estabelecida uma cláusula-tipo relativa à segurança social nos acordos de 
associação e que, com países os que não estejam abrangidos por um acordo de associação, 
seja negociado um acordo relativo à segurança social, uniforme ao nível da UE e 
recíproco, que assegure o pleno respeito da legislação da UE e da legislação nacional;

5. Encoraja a UE a assumir a liderança a nível mundial no que respeita à portabilidade dos 
direitos sociais e a promover debates, nomeadamente no âmbito da OIT, sobre a 
coordenação da proteção social e da segurança social com outras regiões do mundo;

6. Realça que, se a migração for bem gerida - nomeadamente a migração circular -, será 
benéfica para a UE e poderá contribuir para melhorar as relações com países terceiros 
aumentando o entendimento mútuo e a cooperação através de contactos pessoais;

7. Salienta que a migração circular, designadamente em situações de pós-conflito, pode 
constituir uma ferramenta útil para facilitar o apoio da diáspora na reconstrução do país de 
origem e contribui para a criação de uma ligação permanente entre esse país e o país de 
destino;

8. Nota que este género de cooperação bem-sucedida exige um compromisso a longo prazo 
que a UE tem condições únicas para assumir através dos seus instrumentos financeiros, ao 
apoiar, por exemplo, programas de regresso e de integração que apresentem uma 
componente relativa à migração circular;

9. Encoraja vivamente a UE a reforçar o seu empenho na proteção internacional dos 
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requerentes de asilo; para o efeito:
a) Sublinha que a UE deve autorizar o Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo 

(SECA) a intensificar a cooperação com países terceiros para facilitar a aplicação do 
Sistema Europeu Comum de Asilo e para ajudá-los a reforçarem os respetivos 
sistemas nacionais em matéria de asilo;

b) Encoraja ao reforço dos programas de proteção regionais e à implementação de novos 
programas, se necessário;

c) Encoraja à cooperação com o ACNUR no sentido de promover a aplicação efetiva da 
Convenção de Genebra sobre os Refugiados;

10. Congratula-se com a criação do Portal Europeu da Imigração e dos centros de recursos em 
matéria de migração e mobilidade e encoraja os países de origem a envolver-se e a apoiar 
possíveis migrantes fornecendo-lhes informações e incentivos relativamente à migração 
circular;

11. Incentiva à formação dos funcionários do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE), 
nomeadamente do pessoal que trabalha em delegações da UE, no campo da abordagem 
global à migração, por forma a assegurar a integração efetiva da política de imigração da 
UE nas suas ações externas;

12. Encoraja vivamente o SEAE a procurar assumir um papel mais ativo na coordenação da
dimensão externa do processo no domínio da política de migração.
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