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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. счита, че е от съществено значение чрез своята преразгледана политика на 
съседство ЕС да удовлетвори очакванията на хората, които се борят за демокрация и 
права на човека, включително правото на свободно движение; 

2. счита, че преразглеждането на ЕПС създава възможност ЕС ефективно да изпълни 
задълженията си, установени в членове 2,3,6,8 и 21 от ДФЕС;

3. призовава Съвета и Комисията да установят структуриран диалог с органите на 
трети страни с цел да разработят подход от двустранна полза  за свободното 
движение и напредък по отношение на либерализирането на визовия режим, който 
да надхвърля визови облекчения, приложими само спрямо определени групи; и да 
оцени съществуващите партньорства в областта на свободното движение, особено 
взаимната зависимост между помощта за развитие, законната и незаконна миграция 
във вида, в който са определени в глобалния подход към миграцията; 

4. призовава държавите-членки и ЕС да ратифицират Конвенцията на ООН за 
работниците мигранти;

5. призовава Комисията да подкрепи насочването на средства на ЕС за проекти, 
имащи за цел осигуряването на защита на правата на мигрантите;

6. категорично подкрепя подхода, основан на партньорство с обществеността и 
следователно призовава Комисията и Заместник-председателя/Върховен 
представител да разработят механизми, с които да гарантират цялостното му 
прилагане, по-конкретно като установят механизъм за наблюдение, включващ 
гражданското общество, при определяне на целите и  основните показатели, както и 
прилагането и наблюдението на всички споразумения с партньорите;  чрез 
поддържане на прозрачен диалог по въпроси, отнасящи се до ПВР с демократично 
избраните органи и национални парламенти; и чрез повишаване на демократичния 
контрол на ЕП върху всички механизми и диалози относно миграцията;

7. призовава Комисията и Съвета спешно да се заемат с кризата с бежанците, като 
направят проучване на корабокрушенията и предоставят на ЕП подробен доклад 
относно операцията на Frontex Hermes, като осъдят споразумението, сключено 
между италианските органи и преходния национален съвет на Либия, предоставят 
подкрепа на Египет, Тунис, Турция и Ливан, по-конкретно като проучат 
възможността за отваряне на хуманитарен коридор и незабавно деблокиране на 
преговорите по съвместната програма на ЕС за презаселване. 


