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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro zahraniční věci 
jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že je zcela nezbytné, aby EU prostřednictvím revidované politiky sousedství 
naplnila naděje těch, kteří bojovali za demokracii a lidská práva, včetně práva na mobilitu;

2. domnívá se, že revize evropské politiky sousedství nabízí EU příležitost k efektivnímu 
splnění jejích povinností stanovených v článcích 2, 3, 6, 8 a 21 SEU;

3. vyzývá Radu a Komisi, aby navázaly strukturovaný dialog s orgány třetích zemí s cílem 
vyvinout oboustranně výhodný přístup k mobilitě a pokročit směrem k liberalizaci víz, 
která bude přesahovat rámec zjednodušení vízového režimu pouze pro cílové skupiny; 
a rovněž aby posoudily stávající partnerství v oblasti mobility, zejména provázanost mezi 
rozvojovou pomocí, legální migrací a nelegální migrací, jak je definuje globální přístup 
k migraci;

4. vyzývá členské státy a EU, aby ratifikovaly Úmluvu OSN o migrujících pracovnících;

5. vyzývá Komisi, aby upřednostňovala používání prostředků EU na projekty zaměřené na 
ochranu práv migrantů;

6. důrazně podporuje přístup založený na partnerství se společnostmi, a tudíž vyzývá Komisi 
a místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku, aby vytvořily nástroje, kterými by 
zajistily jeho plné uplatňování, zejména tím, že zřídí mechanismus sledování, do něhož 
bude zapojena občanská společnost, pokud jde o vymezení cílů a kritérií a o provádění 
a sledování všech dohod uzavřených s partnery; tím, že bude udržován transparentní 
dialog o spravedlnosti a vnitřních věcech s demokraticky zvolenými orgány 
a vnitrostátními parlamenty; a posílením demokratické kontroly EP v rámci všech 
mechanismů a dialogů týkajících se migrace;

7. vyzývá Komisi a Radu, aby naléhavě řešily krizovou situaci, pokud jde o uprchlíky, a to 
tím, že prošetří ztroskotání lodí přepravujících uprchlíky, poskytnou EP podrobnou zprávu 
o operaci Hermes agentury Frontex, odsoudí dohodu uzavřenou mezi italskými orgány 
a libyjskou přechodnou národní radou, poskytnou podporu Egyptu, Tunisku, Turecku 
a Libanonu, zejména prověřením možnosti vytvořit humanitární koridor, a bezodkladně 
odblokují jednání o společném programu EU pro znovuusídlování.


