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ET

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. peab tähtsaks seda, et EL vastaks parandatud naabruspoliitikaga nende inimeste ootustele, 
kes võitlesid demokraatia ja inimõiguste ning vaba liikumise õiguse eest;

2. on veendunud, et Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine loob ELile võimaluse täita 
tulemuslikult oma kohustusi, mis on sätestatud ELi lepingu artiklites 2, 3, 6, 8 ja 21;

3. palub nõukogul ja komisjonil algatada struktureeritud dialoog kolmandate riikide 
ametiasutustega, et töötada välja kõigi jaoks kasulik lähenemisviis liikuvuse valdkonnas 
ning teha edusamme viisanõude kaotamiseks, et jõutaks teatud sihtrühmadele mõeldud 
viisalihtsustusest kaugemale; palub hinnata olemasolevaid liikuvuspartnerlusi, eelkõige 
seda, milline on vastastikune sõltuvus arenguabi, seadusliku rände ja ebaseadusliku rände 
vahel, nagu need on määratletud rände suhtes võetud üldises lähenemisviisis;

4. kutsub liikmesriike ja ELi üles ratifitseerima ÜRO võõrtöötajate konventsiooni;

5. kutsub komisjoni üles suunama ELi vahendeid eelkõige nendele projektidele, mille 
eesmärk on kaitsta rändajate õigusi;

6. toetab veendunult partnerlust kodanikuühiskonnaga ja palub komisjonil ning liidu 
välisasjade ja julgeoleku kõrgel esindajal ja komisjoni asepresidendil võtta kasutusele 
sellised mehhanismid, mis tagavad selle igakülgse rakendamise, sel eesmärgil tuleks 
eelkõige kehtestada järelevalvesüsteem, mis kaasab kodanikuühiskonna eesmärkide ja 
võrdlusaluste määratlemisesse ning kõigi partneritega sõlmitud lepingute rakendamisesse 
ja järelevalvesse; samuti tuleks jätkata justiits- ja siseküsimustes läbipaistvat dialoogi 
demokraatlikult valitud asutuste ja riikide parlamentidega ning tugevdada EP 
demokraatlikku kontrolli kõikide rännet puudutavate süsteemide ja dialoogide üle;

7. palub, et komisjon ja nõukogu tegeleksid kiiresti pagulaskriisiga ning viiksid läbi uurimise 
paadipõgenike õnnetuste kohta, esitaksid Euroopa Parlamendile üksikasjaliku raporti 
operatsiooni Frontex Hermese kohta, mõistaksid hukka Itaalia ametivõimude ja Liibüa 
rahvusliku üleminekunõukogu vahel sõlmitud lepingu, toetaksid Egiptust, Tuneesiat, 
Türgit ja Liibanoni, uurides eriti võimalust luua humanitaarkoridor, ning eemaldaksid 
aega viitmata takistused läbirääkimistelt Euroopa Liidu ühise ümberasustamisprogrammi 
üle.


