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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. pitää olennaisena, että EU täyttää demokratian, ihmisoikeuksien sekä liikkuvuutta 
koskevan oikeuden puolesta taistelleiden toiveet tarkistetun naapuruuspolitiikkansa avulla; 

2. katsoo, että Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelulla EU:lle tarjoutuu 
mahdollisuus täyttää tehokkaasti velvollisuutensa sellaisina kuin ne on vahvistettu 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2, 3, 6, 8 ja 21 artiklassa; 

3. kehottaa neuvostoa ja komissiota käynnistämään kolmansien maiden viranomaisten 
kanssa jäsennellyn vuoropuhelun, jolla pyritään kehittämään kaikkia osapuolia hyödyttävä 
liikkuvuutta koskeva toimintatapa ja edetä asteittain kohti viisumivapautta, joka ulottuu 
pidemmälle kuin ainoastaan tiettyjä kohderyhmiä koskeva viisuminsaannin 
helpottamiseen; katsoo, että on arvioitava myös voimassa olevia 
liikkuvuuskumppanuuksia ja erityisesti kehitysyhteistyöavun, laillisen maahanmuuton ja 
laittoman maahanmuuton keskinäistä riippuvuutta, kuten maahanmuuttoa koskevassa 
kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa on määritelty;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta ratifioimaan siirtotyöläisiä koskevan YK:n 
yleissopimuksen;

5. kehottaa komissiota suosimaan EU:n varojen kohdentamista hankkeisiin, joilla pyritään 
suojelemaan maahanmuuttajien oikeuksia; 

6. tukee voimakkaasti yhteiskuntien kumppanuutta koskevaa toimintatapaa ja kehottaa sen 
vuoksi komissiota sekä komission varapuheenjohtajaa / Euroopan unionin ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa kehittämään järjestelmiä, joiden avulla voidaan 
varmistaa sen täytäntöönpano kaikilta osin etenkin perustamalla valvontajärjestelmä, 
johon kansalaisyhteiskunta osallistuu tavoitteiden ja arviointiperusteiden määrittelemisen 
sekä kaikkien kumppaneiden kanssa tehtävien sopimusten täytäntöönpanon ja seurannan 
osalta pitämällä yllä avointa vuoropuhelua oikeus- ja sisäasioista demokraattisesti 
valittujen viranomaisten ja kansallisten parlamenttien kanssa sekä lisäämällä Euroopan 
parlamentin valvontaa kaikkien järjestelmien ja maahanmuuttoa koskevien 
vuoropuhelujen alalla;

7. kehottaa komissiota ja neuvostoa käsittelemään kiireesti pakolaiskriisiä tekemällä 
selvityksen venepakolaisten haaksirikoista, toimittamalla Euroopan parlamentille 
yksityiskohtaisen kertomuksen Frontexin Hermes-operaatiosta, tuomitsemalla Italian 
viranomaisten ja Libyan kansallisen siirtymävaiheen neuvoston keskenään tekemän 
sopimuksen, antamalla tukea Egyptille, Tunisialle, Turkille ja Libanonille etenkin 
selvittämällä mahdollisuutta luoda humanitaarinen käytävä ja käynnistämällä viipymättä 
uudestaan jäissä olevat neuvottelut EU:n yhteisestä uudelleensijoittamisohjelmasta. 


