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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jafferma mill-ġdid li d-dritt għall-migrazzjoni huwa dritt tal-bniedem; jappella lill-
Kummissjoni tippromwovi politiki umanitarji u tal-iżvilupp li jipproteġu d-drittijiet tal-
bniedem u d-drittijiet soċjali tal-migranti kollha, kull fejn l-UE twettaq azzjoni u 
irrispettivament mill-istatus legali tagħhom;

2. Ifakkar li l-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE għandu jkollha bħala l-objettiv ewlieni 
tagħha t-tnaqqis u l-qerda tal-faqar u li jeħtiġilha tkun ibbażata fuq l-aġendi ta' żvilupp 
tal-pajjiżi sħab, skont approċċ ibbażat fuq il-ħtiġijiet u d-drittijiet, u mhux fuq l-interessi 
domestiċi tal-UE;

3. Jieħu nota tal-Patt Ġdid tal-UE dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil; jesprimi d-dispjaċir tiegħu 
li l-miżuri proposti mhumiex biżżejjed biex jiżguraw ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem 
tal-migranti u jinsab partikolarment imħasseb dwar l-esternalizzazzjoni tal-ġestjoni tal-
fruntieri tal-UE u tal-kontroll tal-migrazzjoni;

4. Jinsisti fuq il-ħtieġa ta' kurituri umanitarji u rotot ta' migrazzjoni sikuri u legali lejn l-
UE mill-pajjiżi ġirien u mill-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp;

5. Itenni li la l-assistenza għall-iżvilupp u lanqas is-sħubijiet bilaterali jew multilaterali 
mal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp m'għandhom ikunu kondizzjonali għall-kooperazzjoni 
dwar il-politiki tal-migrazzjoni;

6. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar l-użu ħażin possibbli tal-fondi għall-iżvilupp għal 
skopijiet ta' kontroll tal-fruntieri, inklużi dawk tal-Fond Fiduċjarju ta' Emerġenza tal-
Unjoni Ewropea għall-Afrika (EUTF), u l-ksur suspettat tad-drittijiet tal-bniedem 
marbut mal-EUTF fil-Libja, fl-Etjopja u fin-Niġer;

7. Jiddeplora n-nuqqas ta' trasparenza tal-EUTF u l-fatt li l-Parlament mhuwiex involut fl-
iskrutinju tiegħu; jappella lill-Kummissjoni tirrieżamina b'mod komprensiv l-
implimentazzjoni tal-EUTF biex tiżgura li dan ikun konformi mal-objettivi umanitarji u 
tal-iżvilupp;

8. Itenni li l-baġit tal-istrument NDICI ddedikat għall-migrazzjoni għandu jintuża biex 
jindirizza l-għerq tal-kawżi tal-migrazzjoni u mhux biex jikkontrolla l-flussi migratorji 
jew jiffinanzja l-ġestjoni tal-fruntieri esterni.


