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FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att EU genom sin ändrade 
grannskapspolitik uppfyller förhoppningarna hos dem som kämpat för demokrati och 
mänskliga rättigheter, däribland rätten till rörlighet.

2. Europaparlamentet anser att översynen av den europeiska grannskapspolitiken ger EU 
en möjlighet att effektivt fullgöra sina förpliktelser i enlighet med artiklarna 2, 3, 6, 8 
och 21 i EU-fördraget.

3. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att inleda en strukturerad dialog 
med myndigheterna i tredjeländer i syfte att utarbeta en rörlighetsstrategi som gynnar alla 
parter och driva fram en liberalisering av viseringsbestämmelserna som innebär att fler än 
bara vissa bestämda grupper omfattas av viseringslättnader. Rådet och kommissionen 
uppmanas också att utvärdera de befintliga partnerskapen för rörlighet, särskilt det 
ömsesidiga beroendet mellan utvecklingsbistånd, laglig migration och olaglig migration, 
som definieras i den övergripande strategin för migration.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och EU att ratificera FN:s konvention om 
migrerande arbetstagare.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta för en kanalisering av EU-anslag 
till projekt som syftar till att skydda migranters rättigheter.

6. Europaparlamentet uttalar sitt kraftfulla stöd för strategin för partnerskap med samhällen 
och uppmanar följaktligen kommissionen och vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att 
utveckla mekanismer för att se till att den tillämpas fullt ut, detta särskilt genom att inrätta 
övervakningsmekanismer som gör det civila samhället delaktigt i fastställandet av 
målsättningar och riktmärken samt i genomförandet och övervakningen av alla avtal med 
partner, genom att upprätthålla en öppen dialog om rättsliga och inrikes frågor med 
demokratiskt valda myndigheter och nationella parlament och genom att öka 
Europaparlamentets demokratiska kontroll över alla mekanismer och dialoger som rör 
migration.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att snarast möjligt ta itu med 
flyktingkrisen genom att utreda de förlisningar som båtflyktingarna råkat ut för och förse 
Europaparlamentet med en detaljerad rapport om Frontex Hermes-operation, fördöma det 
avtal som ingåtts mellan de italienska myndigheterna och det nationella övergångsrådet i 
Libyen, stödja Egypten, Tunisien, Turkiet och Libanon, särskilt genom att utreda 
möjligheten att skapa en humanitär korridor, samt utan dröjsmål återuppta förhandlingarna 
om det gemensamma vidarebosättningsprogrammet för EU.


