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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. sprijină încercarea de a standardiza dialogurile privind migrația și mobilitatea în cadre mai 
largi pentru relațiile bilaterale și încheierea unor parteneriate pentru mobilitate și 
consideră că ar trebui să se acorde prioritate vecinătății Uniunii ca întreg în acest context;

2. este ferm convins că obiectivul central al dialogurilor privind migrația și mobilitatea este 
de a sprijini și încuraja migrația legală, inclusiv migrația forței de muncă; prin urmare, 
solicită acțiuni concrete care urmează să fie luate în cadrul parteneriatelor pentru a facilita 
migrația, în special prin recunoașterea calificărilor lucrătorilor migranți;

3. acceptă, ca un cadru alternativ pentru situația în care una din părți nu este pregătită să-și 
asume setul complet de obligații generate de un parteneriat pentru mobilitate, încheierea 
unor agende comune pentru migrație și mobilitate între UE și țări terțe, subliniind 
totodată, că aceasta ar fi doar o fază de tranziție;

4. recomandă ca, pentru a asigura portabilitatea drepturilor de securitate socială, să se 
introducă în acordurile de asociere o clauză standard privind securitatea socială; de 
asemenea, recomandă ca, în cazul țărilor care nu sunt acoperite de un acord de asociere, să 
se negocieze un acord de securitate socială uniform și reciproc la nivelul UE, asigurând, în 
același timp, respectarea deplină a legislației UE și a dreptului național;

5. încurajează UE să preia conducerea la nivel global în ceea ce privește portabilitatea 
drepturilor sociale, și să promoveze discuții, în special în cadrul OIM, vizând protecția 
socială și coordonarea securității sociale cu alte regiuni din lume;

6. subliniază faptul că migrația, dacă este bine gestionată, în special migrația circulară, este 
benefică pentru UE și poate contribui la relații mai bune cu țările terțe, prin contactele 
directe între oameni care consolidează înțelegerea reciprocă și cooperarea;

7. subliniază că, în special în situațiile post-conflict, migrația circulară poate fi un instrument 
util pentru a facilita sprijinul diasporei în vederea reconstrucției țării de origine și ajută la 
crearea unei legături permanente între acesta și țara de destinație;

8. observă că o cooperare de succes de acest gen necesită un angajament pe termen lung, iar 
UE se află într-o poziție unică pentru asigura acest angajament prin intermediul 
instrumentelor sale financiare, de exemplu prin sprijinirea programelor de returnare și 
integrare, care conțin o componentă dedicată migrației circulare;

9. încurajează ferm UE să își consolideze angajamentele în materie de protecție 
internațională a celor care solicită azil; în acest scop:
(a) subliniază faptul că UE ar trebui să permită Biroului European de Sprijin pentru Azil 

să-și intensifice cooperarea cu țările terțe pentru a le ajuta să pună în aplicare sistemul 
european comun de azil (SECA) și să-și consolideze sistemele de azil și legislația 
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națională în domeniul azilului;
(b) încurajează consolidarea programelor de protecție regională și punerea în aplicare a 

unor programe noi, dacă este necesar,
(c) încurajează cooperarea cu ICNUR în promovarea implementării efective a Convenției 

de la Geneva pentru refugiați;

10. salută crearea unui Portal al UE dedicat imigrației și a unor centre de resurse speciale 
pentru migrație și mobilitate și încurajează țările de origine să se implice și ele și să 
sprijine potențialii migranți, furnizându-le informații și stimulente pentru migrația 
circulară;

11. încurajează instruirea personalului de la Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), 
în special a personalului care lucrează în delegațiile UE, cu privire la Abordarea globală a 
migrației, pentru a asigura o integrare eficientă a politicii de imigrare a UE în cadrul 
acțiunilor sale externe.

12. încurajează ferm SEAE să urmărească un rol de coordonare mai activ în dimensiunea 
externă a politicilor publice în domeniul migrației.
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