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IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai ES ar pārskatītās kaimiņattiecību politikas palīdzību 
piepildītu to cilvēku centienus, kas cīnījās par demokrātiju un cilvēktiesībām, tostarp 
pārvietošanās tiesībām;

2. uzskata, ka EKP pārskatīšana dod ES iespēju efektīvi pildīt LES 2., 3., 6., 8. un 21. pantā 
noteiktās saistības;

3. aicina Padomi un Komisiju veidot strukturētu dialogu ar trešo valstu valdībām, lai attīstītu 
abpusēji izdevīgu pieeju mobilitātei un spertu soli vīzu liberalizācijas virzienā, kas 
aptvertu vairāk nekā tikai vīzu piešķiršanas atvieglojumus noteiktām personu grupām; 
aicina izvērtēt esošās mobilitātes partnerības, īpaši saikni starp palīdzību attīstības jomā 
un legālo un nelegālo migrāciju, kā noteikts dokumentā par vispārēju pieeju migrācijai;

4. aicina dalībvalstis un ES ratificēt ANO Konvenciju par viesstrādniekiem;

5. aicina Komisiju atbalstīt ES līdzekļu novadīšanu migrantu tiesību aizsardzības projektiem;

6. viennozīmīgi atbalsta pieeju, kad tiek veidotas partnerattiecības ar sabiedrībām, un aicina 
Komisiju un priekšsēdētāja vietnieci / augsto pārstāvi izstrādāt mehānismus, kas 
nodrošinātu pilnvērtīgu pieejas realizāciju, īpašu uzmanību pievēršot uzraudzības 
mehānisma izveidei, ar kuru mērķu un atskaites punktu noteikšanā, kā arī partneru 
nolīgumu pildīšanā un uzraudzīšanā, iesaistītu pilsonisko sabiedrību; uzturot pārredzamu 
dialogu par tieslietu un iekšlietu jautājumiem ar demokrātiski vēlētām varas iestādēm un 
valstu parlamentiem; un pastiprinot EP veiktās demokrātijas pārbaudes visos ar migrāciju 
saistītajos mehānismos un dialogos;

7. aicina Komisiju un Padomi steidzami pievērsties bēgļu krīzei, veicot izmeklēšanu par 
bēgļu laivu nogrimšanas gadījumiem, sniedzot EP detalizētu ziņojumu par Frontex
operāciju Hermes, nosodot starp Itālijas varas iestādēm un Lībijas nacionālo pagaidu 
padomi noslēgto vienošanos, sniedzot atbalstu Ēģiptei, Tunisijai, Turcijai un Libānai, 
īpaši izvērtējot iespēju ierīkot humanitāro koridoru, un nekavējoties atjaunot sarunas par 
vienotu ES pārvietošanas programmu.


