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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre zahraničné 
veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. považuje za nevyhnutné, aby EÚ splnila pomocou revidovanej susedskej politiky ambície 
tých, ktorí bojovali za demokraciu a ľudské práva vrátane práva na mobilitu;

2. domnieva sa, že revízia európskej susedskej politiky (ESP) vytvára príležitosti pre EÚ, 
aby efektívne plnila svoje záväzky tak, ako je stanovené v článkoch 2, 3, 6, 8 a 21 ZEÚ;

3. vyzýva Radu a Komisiu, aby nadviazali štruktúrovaný dialóg s orgánmi tretích krajín s 
cieľom rozvíjať prístup k mobilite a pokroku, ktorý bude výhodný pre všetkých a ktorého 
cieľom bude liberalizácia vízového režimu a nielen jeho zjednodušenie pre určité cieľové 
skupiny, a aby vyhodnotili existujúce partnerstvá v oblasti mobility a hlavne vzájomnú 
závislosť medzi rozvojovou pomocou a legálnou a nelegálnou migráciou, ako je 
definované v globálnom prístupe k migrácii;

4. vyzýva členské štáty a EÚ, aby ratifikovali Dohovor OSN o migrujúcich pracovníkoch;

5. žiada Komisiu, aby pri prideľovaní finančných prostriedkov EÚ uprednostňovala projekty 
zamerané na ochranu práv migrantov;

6. výrazne podporuje prístup založený na partnerstve so spoločnosťami a preto vyzýva 
Komisiu a podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku, aby vyvíjali mechanizmy na 
zabezpečenie jeho plného uplatňovania, najmä vytvorením monitorovacieho mechanizmu, 
ktorý zapája občiansku spoločnosť do vymedzovania cieľov a kritérií a do vykonávania a 
monitorovania všetkých zmlúv s partnermi,  ďalej udržiavaním transparentného dialógu 
vo veciach spravodlivosti a vnútorných vecí s demokraticky zvolenými orgánmi a 
národnými parlamentmi a posilnením demokratickej kontroly Európskeho parlamentu vo 
všetkých mechanizmoch a rozhovoroch o migrácii;

7. žiada Komisiu a Radu, aby sa urýchlene zamerali na riešenie utečeneckej krízy tým, že 
vykonajú vyšetrovanie utečeneckých vrakov lodí a poskytnú EP podrobnú správu o 
operácii Frontex Hermes, odsúdia dohodu, ktorá bola uzavretá medzi talianskymi orgánmi 
a Líbyjskou dočasnou národnou radou, poskytnú podporu Egyptu, Tunisku, Turecku a 
Libanonu, najmä tým, že posúdia možnosť vytvorenia humanitárneho koridoru, a 
bezodkladne opäť vstúpia do rokovaní o spoločnom programe EÚ v oblasti presídľovania;


