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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão dos 
Assuntos Externos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Considera essencial que a UE cumpra, através da sua política de vizinhança revista, as 
aspirações de todos os que lutaram pela democracia e pelos direitos humanos, incluindo 
pelo direito à mobilidade;

2. Acredita que a revisão da Política Europeia de Vizinhança (PEV) constitui uma 
oportunidade para a UE cumprir eficazmente as suas obrigações, tal como consagrado nos 
artigos 2.º, 3.º, 6.º, 8.º e 21.º do TUE;

3. Solicita ao Conselho e à Comissão que estabeleçam um diálogo estruturado com as 
autoridades de países terceiros, de modo a adoptarem uma abordagem vantajosa para 
todos em matéria de mobilidade e progresso para a liberalização do regime de vistos, por 
oposição a facilitá-lo apenas para determinados grupos-alvo; solicita ainda a avaliação das 
parcerias para a mobilidade existentes, em particular, a interdependência entre o auxílio ao 
desenvolvimento e a migração legal e ilegal, tal como definido na Abordagem Global das 
Migrações;

4. Insta os Estados-Membros e a UE a ratificarem a Convenção das Nações Unidas sobre os 
Trabalhadores Migrantes;

5. Solicita à Comissão que favoreça a atribuição de fundos da UE a projectos destinados à 
protecção dos direitos dos migrantes;

6. Apoia vigorosamente a perspectiva de parcerias com sociedades, solicitando à Comissão e 
à Vice-Presidente/Alta Representante o desenvolvimento de mecanismos que assegurem a 
sua total aplicação, particularmente através da criação de uma estrutura de monitorização 
que envolva a sociedade civil na definição de objectivos e de valores de referência e na 
implementação e monitorização de todos os acordos com os parceiros, através de um 
diálogo transparente no domínio da JAI com autoridades eleitas democraticamente e com 
os parlamentos nacionais e, ainda, através do aumento do controlo democrático pelo PE de 
todos os mecanismos e diálogos sobre migração;

7. Exorta a Comissão e o Conselho a tomarem medidas urgentes em relação à crise dos 
refugiados, através da realização de um inquérito aos naufrágios dos "boat people", do 
fornecimento ao PE de um relatório detalhado sobre a missão Frontex Hermes, da 
condenação do acordo entre as autoridades italianas e o Conselho Nacional de Transição 
da Líbia, do apoio ao Egipto, à Tunísia, à Turquia e ao Líbano, particularmente através da 
criação de um corredor humanitário, e do rápido desbloqueio das negociações sobre o 
Programa Conjunto de Reinstalação da UE;


