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SUGESTII

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

1. consideră că este esenţial ca UE să ducă la îndeplinire, prin politica sa de vecinătate 
revizuită, aspiraţiile celor care au luptat pentru democraţie şi drepturile omului, inclusiv 
dreptul la mobilitate;

2. consideră că revizuirea PEV oferă UE o ocazie bună de a pune efectiv în practică 
obligaţiile prevăzute la articolele 2, 3, 6, 8 şi 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană;

3. solicită Consiliului şi Comisiei să instituie un dialog structurat cu autorităţile din ţările 
terţe pentru a găsi o modalitate de a aborda mobilitatea care să fie favorabilă tuturor şi 
care să ducă la o liberalizare mai largă a vizelor, nu doar la facilitarea obţinerii vizelor 
pentru anumite categorii de grupuri, şi să evalueze actualele parteneriate pentru mobilitate, 
în special interdependenţa dintre ajutoarele pentru dezvoltare, migraţia legală şi migraţia 
ilegală, astfel cum au fost definite în Abordarea globală a migraţiei;

4. solicită statelor membre şi Uniunii Europene să ratifice Convenţia Organizaţiei Naţiunilor 
Unite privind lucrătorii migranţi;

5. solicită Comisiei să acorde prioritate în atribuirea fondurilor UE proiectelor care vizează 
protecţia drepturilor migranţilor;

6. sprijină cu fermitate principiul parteneriatului cu societăţile civile şi solicită, aşadar, 
Comisiei şi Vicepreşedintelui/Înaltului Reprezentant să instituie un mecanism pentru a 
garanta punerea în aplicare pe deplin a acestuia, în special prin crearea unui mecanism de 
monitorizare care să implice societatea civilă în definirea obiectivelor şi a criteriilor de 
performanţă şi în punerea în aplicare şi monitorizarea tuturor acordurilor cu partenerii, 
prin menţinerea unui dialog transparent privind aspectele legate de JAI cu autorităţile 
alese în mod democratic şi cu parlamentele naţionale şi prin sporirea controlului 
democratic al PE în cadrul tuturor mecanismelor şi dialogurilor privind migraţia;

7. solicită Comisiei şi Consiliului să abordeze de urgenţă criza refugiaţilor, prin realizarea 
unei investigaţii a naufragiilor ambarcaţiunilor cu refugiaţi, transmiterea către PE a unui 
raport detaliat privind operaţiunea Hermes a Frontex, condamnarea acordului încheiat 
între autorităţile italiene şi Consiliul Naţional de Tranziţie din Libia, acordarea de sprijin 
Egiptului, Tunisiei, Turciei şi Libanului, mai ales prin examinarea posibilităţii de a crea 
un coridor umanitar şi deblocarea imediată a negocierilor privind Programul comun de 
reinstalare al UE.


