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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uważa, że istotne jest, by poprzez swoją zmienioną politykę sąsiedztwa Unia Europejska 
realizowała dążenia tych, którzy walczyli o demokrację i prawa człowieka, w tym o prawo 
do przemieszczania się;

2. uważa, że przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa stwarza UE możliwość skutecznego 
wykonywania spoczywających na niej obowiązków, zgodnie z art. 2, 3, 6, 8 i 21 Traktatu 
o Unii Europejskiej;

3. wzywa Radę i Komisję do zainicjowania zorganizowanego dialogu z władzami państw 
trzecich celem opracowania skoncentrowanego na obopólnej korzyści podejścia w kwestii 
mobilności oraz postępów w zakresie liberalizacji przepisów wizowych, wychodzących 
poza ułatwienia wizowe jedynie dla określonych grup; apeluje też o poddanie ocenie 
istniejących już partnerstw na rzecz mobilności, a w szczególności współzależności 
pomiędzy pomocą rozwojową, regularną i nieregularną migracją, w rozumieniu 
globalnego podejścia do kwestii migracji;

4. wzywa państwa członkowskie i UE do ratyfikowania Konwencji ONZ o pracownikach-
migrantach;

5. wzywa Komisję do promowania przeznaczania funduszy UE na projekty mające na celu 
ochronę praw migrantów;

6. zdecydowanie popiera zasadę partnerstwa ze społeczeństwami obywatelskimi i z tego 
względu wzywa Komisję oraz wiceprzewodniczącą/ Wysoką Przedstawiciel do 
opracowania mechanizmów zapewniających pełne stosowanie tej zasady, w szczególności 
poprzez ustanowienie mechanizmu monitorowania przy udziale społeczeństwa 
obywatelskiego w określaniu celów i wzorców oraz w realizowaniu i kontrolowaniu 
wszystkich porozumień zawieranych z partnerami, poprzez utrzymywanie 
z demokratycznie wybieranymi władzami oraz parlamentami krajowymi przejrzystego 
dialogu w kwestiach związanych z wymiarem sprawiedliwości i sprawami wewnętrznymi, 
a także poprzez zwiększanie demokratycznej kontroli PE nad wszystkimi mechanizmami 
i dialogami dotyczącymi migracji;

7. wzywa Komisję i Radę do pilnego zajęcia się problemem kryzysu uchodźstwa i wszczęcia 
dochodzenia w sprawie katastrof morskich z udziałem uchodźców usiłujących wydostać 
się z kraju zamieszkania na łodziach oraz do przekazania Parlamentowi szczegółowego 
sprawozdania na temat operacji Fronteksu pod kryptonimem „Hermes”, potępienia 
umowy zawartej pomiędzy władzami Włoch a Narodową Radą Tymczasową Libii, 
udzielenia wsparcia Egiptowi, Tunezji, Turcji i Libanowi, głównie poprzez zbadanie 
możliwości utworzenia korytarza humanitarnego, oraz do niezwłocznego odblokowania 
negocjacji w sprawie wspólnego unijnego programu przesiedleń;


