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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να εκπληρώσει η ΕΕ, μέσω της αναθεωρημένης 
πολιτικής γειτονίας της, τις επιδιώξεις όσων αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην κινητικότητα·

2. πιστεύει ότι η αναθεώρηση της ΕΠΓ δημιουργεί μια ευκαιρία για την ΕΕ να εκπληρώσει 
στην πράξη τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των άρθρων 2, 3, 6, 8 και 21 της ΣΕΕ·

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εγκαθιδρύσουν έναν δομημένο διάλογο με τις 
αρχές των τρίτων χωρών, προκειμένου να αναπτυχθεί μια αμοιβαία επωφελής προσέγγιση 
ως προς την κινητικότητα και να γίνουν βήματα προόδου προς την απελευθέρωση των 
θεωρήσεων, πέραν της διευκόλυνσης των θεωρήσεων, μόνο για στοχευμένες ομάδες, και 
να αξιολογήσουν τις υπάρχουσες εταιρικές σχέσεις κινητικότητας, και συγκεκριμένα την
αλληλεξάρτηση μεταξύ αναπτυξιακής βοήθειας, νόμιμης μετανάστευσης και παράνομης 
μετανάστευσης, όπως ορίζονται στην Παγκόσμια Προσέγγιση της Μετανάστευσης·

4. καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να κυρώσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
τους Διακινούμενους Εργαζομένους·

5. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη διοχέτευση πόρων της ΕΕ σε σχέδια που στοχεύουν 
στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων·

6. υποστηρίζει ένθερμα την προσέγγιση της εταιρικής σχέσης με τις κοινωνίες, και καλεί, 
κατά συνέπεια, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να αναπτύξουν 
μηχανισμούς που να διασφαλίζουν την πλήρη εφαρμογή της, ιδίως δε με τη δημιουργία 
ενός μηχανισμού παρακολούθησης που να περιλαμβάνει την κοινωνία των πολιτών στον 
ορισμό των στόχων και των ελέγχων επίδοσης και στην εφαρμογή και παρακολούθηση 
όλων των συμφωνιών με τους εταίρους, με τη διατήρηση ενός διαφανούς διαλόγου για 
θέματα εσωτερικών και δικαιοσύνης με τις δημοκρατικά εκλεγμένες αρχές και τα εθνικά 
κοινοβούλια, καθώς και με την αύξηση του δημοκρατικού ελέγχου που ασκεί το ΕΚ σε 
όλους τους μηχανισμούς και διαλόγους για τη μετανάστευση·

7. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αντιμετωπίσουν επειγόντως την προσφυγική 
κρίση διεξάγοντας έρευνα για τα ναυάγια ανθρώπων που μεταναστεύουν δια θαλάσσης, 
διαβιβάζοντας στο ΕΚ μια λεπτομερή έκθεση σχετικά με την επιχείρηση Frontex Hermes, 
καταδικάζοντας τη συμφωνία η οποία συνήφθη μεταξύ των ιταλικών αρχών και του 
Μεταβατικού Εθνικού Συμβουλίου της Λιβύης, παρέχοντας στήριξη στην Αίγυπτο, την 
Τυνησία, την Τουρκία και τον Λίβανο, ειδικότερα δε με τη διερεύνηση της δυνατότητας
δημιουργίας ανθρωπιστικού διαδρόμου, και βγάζοντας χωρίς καθυστέρηση από το 
αδιέξοδο τις διαπραγματεύσεις για το Κοινό Πρόγραμμα Επανεγκατάστασης·


