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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jikkunsidra bħala essenzjali li l-UE twettaq, permezz tal-politka tal-viċinat riveduta, l-
aspirazzjonijiet ta' dawk li ġġieldu għad-demokrazija u għad-drittijiet tal-bniedem, inkluż 
id-dritt għall-mobilità;

2. Jemmen li r-reviżjoni tal-PEV toħloq opportunità għall-UE biex twettaq b'mod effikaċi l-
obbligi tagħha skont l-Artikoli 2, 3, 6, 8 u 21 tat-TUE;

3. Jistieden lill-Kunsill u l-Kummissjoni jistabbilixxu djalogu strutturat mal-awtoritajiet tal-
pajjiżi terzi sabiex jiżviluppaw approċċ favorevoli għal kulħadd għal mobilità u l-progress 
lejn il-liberalizzazzjoni tal-viżi lil hinn mill-faċilitazzjoni tal-viża għal gruppi fil-mira 
biss; u jevalwaw s-sħubiji għall-mobilità eżistenti, partikolarment l-interdipendenza bejn 
l-għajnuna għall-iżvilupp, il-migrazzjoni regolari u l-migrazzjoni irregolari kif definit fl-
Approċċ Globali għall-Migrazzjoni;

4. Jistieden lill-Istati Membri u l-UE jirratifikaw il-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Ħaddiema 
Migranti;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tiffavorixxi l-fatt li l-fondi tal-UE jiġu diretti lejn proġetti 
maħsuba biex jipproteġu d-drittijiet tal-migranti;

6. Jappoġġa bil-qawwa l-approċċ tas-sħubija mas-soċjetajiet u jistieden għaldaqstant lill-
Kummissjoni u lill-Viċi President/ Rappreżentant Għoli jiżviluppaw mekkaniżmi biex 
jiżguraw l-applikazzjoni sħiħa b'mod partikolari permezz tal-ħolqien ta' mekkaniżmu ta' 
monitoraġġ li jinvolvi s-soċjetà ċivili fid-definizzjoni tal-objettivi u l-parametri ta' 
referenza u fl-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-ftehimiet kollha mal-imsieħba; billi 
jżommu djalogu trasparenti dwar kwistjonijiet tal-ĠAI mal-awtoritajiet eletti 
demokratikament u mal-parlamenti nazzjonali; u billi jżidu l-iskrutinju demokratiku tal-
PE fil-mekkaniżmi u d-djalogi kollha rigward il-migrazzjoni;

7. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Kunsill jindirizzaw b'mod urġenti l-kriżi tar-rifuġjati billi 
jwettqu inkjesta dwar in-nawfraġji ta' tad-dgħajjes tal-klandestini, billi jfornu rapport 
dettaljat lill-PE dwar l-operazzjoni tal-Frontex Hermes, li tikkundanna l-ftehim konkluż 
bejn l-awtoritajiet Taljani u l-Kunsill Nazzjonali ta' Tranżizzjoni tal-Libja, jipprovdu 
appoġġ lill-Eġittu, it-Tuneżija, it-Turkija u l-Libanu, b'mod partikolari billi jesploraw il-
possibilità li jiġi stabbilit kuritur umanitarju, u billi jiżblokkaw mingħajr dewmien in-
negozjati dwar il-Programm Konġunt tal-UE dwar ir-Risistemazzjoni; 


