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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. alapvető fontosságúnak tartja, hogy az Európai Unió felülvizsgált szomszédságpolitikája 
révén megfeleljen azon személyek törekvéseinek, akik a demokráciáért és az emberi 
jogokért harcoltak, ideértve a mobilitáshoz való jogot;

2. úgy gondolja, hogy az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata lehetőséget teremt az 
EU számára, hogy eleget tegyen az Európai Unióról szóló szerződés 2., 3., 6., 8. és 21. 
cikkében foglalt kötelezettségeinek;

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy alakítson ki strukturált párbeszédet harmadik 
országok hatóságaival a mobilitás kérdéskörének mindenki számára kedvező 
megközelítése érdekében, és hogy a csupán célzott csoportok számára szóló 
vízumkönnyítésen túl további lépések történjenek a vízumliberalizáció irányába; valamint 
hogy értékeljék a jelenlegi mobilitási partnerségeket, különösen a fejlesztési támogatás, a 
szabályos migráció és a szabálytalan migráció közötti kölcsönhatást a migrációval 
kapcsolatos általános megközelítés meghatározásai alapján;

4. felszólítja a tagállamokat és az Európai Uniót, hogy ratifikálják a migráns 
munkavállalókról szóló ENSZ-egyezményt;

5. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós pénzeszközöket elsősorban azon projektekhez 
irányítsa, amelyek a migránsok jogainak védelmét tűzték ki célul;

6. erőteljesen támogatja a társadalmakkal kialakított partnerség megközelítését, és ezért 
olyan mechanizmusok kidolgozására hívja fel a Bizottságot és az alelnököt/főképviselőt, 
amelyek biztosítják annak teljes körű alkalmazását, különösen egy olyan ellenőrző 
mechanizmus felállítása révén, amely bevonja a civil társadalmat a célkitűzések és 
referenciaértékek meghatározásába és a partnerekkel kötött valamennyi megállapodás 
végrehajtásába és ellenőrzésébe, a bel- és igazságügy kérdéseiről a demokratikusan 
választott hatóságokkal és nemzeti parlamentekkel folytatott átlátható párbeszéd 
fenntartása révén , valamint az Európai Parlament migrációval kapcsolatos valamennyi 
mechanizmust és párbeszédet érintő demokratikus ellenőrzésének fokozása által;

7. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy sürgősen foglalkozzon a menekültválság 
kérdésével a következő intézkedések meghozatala révén : indítson vizsgálatot a hajón 
menekülő emberek hajótöréseivel kapcsolatban, bocsásson részletes jelentést az Európai 
Parlament rendelkezésére a Frontex Hermes műveletről, ítélje el az olasz hatóságok és a 
líbiai ideiglenes nemzeti tanács között létrejött megállapodást, nyújtson támogatást 
Egyiptomnak, Tunéziának, Törökországnak és Libanonnak, különösen azáltal, hogy 
megvizsgálja egy humanitárius folyosó létrehozásának lehetőségét, és haladéktalanul 
folytassa a közös uniós letelepítési programról szóló tárgyalásokat.


