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Predlog spremembe 1
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na posebej tesne 
zgodovinske vezi med Evropsko unijo in 
Afriko ter na pomemben prispevek EU k 
razvojni pomoči1, pa tudi k delovanju 
Afriške unije (AU)2;

1. opozarja na posebej tesne 
zgodovinske vezi med Evropsko unijo in 
Afriko ter dejstvo, da je enakopravno in 
trajnostno sodelovanje, ki temelji na 
političnem dialogu, skupni odgovornosti, 
solidarnosti in vzajemnem zaupanju, 
bistveno za obravnavanje skupnih izzivov 
in uresničevanje skupnih ciljev; želi 
spomniti, da je EU največja svetovna 
donatorica razvojne in humanitarne 
pomoči in da delovanje Unije na 
mednarodnem področju vodijo načela 
demokracije, pravne države in spoštovanja 
človekovih pravic ter načeli enakosti in 
solidarnosti;

_________________
1 19,6 milijard EUR, tj. 46 % skupnega 
zneska 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pr
esscorner/detail/sl/qanda_20_375
2 327 milijonov USD, tj. 42 % njenega 
proračuna, E-003478/2018

Or. en

Predlog spremembe 2
Tineke Strik, Damian Boeselager

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na posebej tesne 
zgodovinske vezi med Evropsko unijo in 
Afriko ter na pomemben prispevek EU k 

1. opozarja na posebej tesne 
zgodovinske vezi med Evropsko unijo in 
Afriko ter poudarja nujno potrebo po 
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razvojni pomoči1, pa tudi k delovanju 
Afriške unije (AU)2;

močnejšem dolgoročnem in večplastnem 
partnerstvu, ki bi moralo pomeniti tudi 
tesnejše politično sodelovanje na podlagi 
enakosti, zaupanja in skupnih vrednot; v 
zvezi s tem poudarja, kako pomembni so 
človekove pravice, demokracija, enakost 
spolov, upravljanje, mir in varnost ter 
podnebje, okolje in biotska raznovrstnost 
kot nujni temelji za trajnostno, 
vključujoče in vzajemno koristno 
partnerstvo med EU in Afriko;

_________________
1 19,6 milijard EUR, tj. 46 % skupnega 
zneska 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pr
esscorner/detail/sl/qanda_20_375
2 327 milijonov USD, tj. 42 % njenega 
proračuna, E-003478/2018

Or. en

Predlog spremembe 3
Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na posebej tesne 
zgodovinske vezi med Evropsko unijo in 
Afriko ter na pomemben prispevek EU k 
razvojni pomoči1, pa tudi k delovanju 
Afriške unije (AU)2;

1. je seznanjen s pomembnim 
prispevkom EU k razvojni pomoči1; 
obžaluje, da EU ta prispevek pogosto 
instrumentalizira za svoje lastne interese v 
zvezi s financami, geopolitiko ali 
migracijsko politiko; želi spomniti, da bi 
moralo novo partnerstvo podpirati boljšo 
sorazmernost in enakost pri 
predstavljanju obeh strani v svetovnih 
organih upravljanja;

_________________ _________________
1 19,6 milijard EUR, tj. 46 % skupnega 
zneska 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pre
sscorner/detail/sl/qanda_20_375

1 19,6 milijard EUR, tj. 46 % skupnega 
zneska 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pre
sscorner/detail/sl/qanda_20_375
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2 327 milijonov USD, tj. 42 % njenega 
proračuna, E-003478/2018

Or. en

Predlog spremembe 4
Assita Kanko

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na posebej tesne 
zgodovinske vezi med Evropsko unijo in 
Afriko ter na pomemben prispevek EU k 
razvojni pomoči1, pa tudi k delovanju 
Afriške unije (AU)2;

1. opozarja na posebej tesne 
zgodovinske vezi med Evropsko unijo in 
Afriko ter na pomemben prispevek EU k 
razvojni pomoči1, pa tudi k delovanju 
Afriške unije (AU)2; poudarja, da so 
potrebni v prihodnost usmerjeni, 
enakopravni in ambiciozni odnosi med 
EU in Afriko, da bi obvladali naše skupne 
izzive;

_________________ _________________
1 19,6 milijard EUR, tj. 46 % skupnega 
zneska 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pre
sscorner/detail/sl/qanda_20_375

1 19,6 milijard EUR, tj. 46 % skupnega 
zneska 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pre
sscorner/detail/sl/qanda_20_375

2 327 milijonov USD, tj. 42 % njenega 
proračuna, E-003478/2018

2 327 milijonov USD, tj. 42 % njenega 
proračuna, E-003478/2018

Or. en

Predlog spremembe 5
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na posebej tesne 
zgodovinske vezi med Evropsko unijo in 
Afriko ter na pomemben prispevek EU k 

1. opozarja na posebej tesne 
zgodovinske vezi med Evropsko unijo in 
Afriko ter na pomemben prispevek EU k 
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razvojni pomoči1, pa tudi k delovanju 
Afriške unije (AU)2;

razvojni pomoči1, pa tudi k delovanju 
Afriške unije (AU)2, ter ponovno potrjuje, 
da je treba partnerstvo med Afriko in EU 
vzpostaviti med dvema enakopravnima 
subjektoma, ki sta lojalna in verodostojna 
partnerja;

_________________ _________________
1 19,6 milijard EUR, tj. 46 % skupnega 
zneska 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pre
sscorner/detail/sl/qanda_20_375

1 19,6 milijard EUR, tj. 46 % skupnega 
zneska 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pre
sscorner/detail/sl/qanda_20_375

2 327 milijonov USD, tj. 42 % njenega 
proračuna, E-003478/2018

2 327 milijonov USD, tj. 42 % njenega 
proračuna, E-003478/2018

Or. en

Predlog spremembe 6
Nadine Morano

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opominja, da je EU tako največja 
vlagateljica v Afriki kot največja 
donatorka razvojne pomoči, saj skupaj z 
državami članicami za to vsako leto 
nameni skoraj 20 milijard EUR, kljub 
temu pa podsaharska Afrika ostaja regija 
z najnižjim indeksom človekovega razvoja 
na svetu;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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1a. želi spomniti, kako pomembno je 
zasnovati strateško partnerstvo z Afriko z 
okrepitvijo povezav, vzpostavljenih z AU, 
pa tudi z razvojem regionalnega 
sodelovanja ter tristranskega dialoga med 
EU, AU in OZN;

Or. en

Predlog spremembe 8
Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja pomemben kulturni in 
gospodarski prispevek afriške diaspore k 
EU ter pomembnost nakazil za razvoj 
afriških držav in njihovo okrevanje po 
krizah; 

Or. en

Predlog spremembe 9
Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. želi spomniti, da je razvojna pomoč 
namenjena izkoreninjenju revščine in 
neenakosti in da bi jo bilo treba 
razdeljevati na lokalni in regionalni ravni 
med državami, ki jo najbolj potrebujejo na 
podlagi zgolj teh meril; obžaluje, da EU 
vedno bolj namenja prednost razvojni 
pomoči za države zaradi njihove vloge 
države tranzita ali države izvora s cilji 
nadzora nad migracijami, in sicer na 
račun držav, v katerih EU nima 
strateškega interesa;
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Or. en

Predlog spremembe 10
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. želi spomniti, da revščina na 
afriški celini ostaja eden ključnih 
razlogov za migracije; meni, da bi lahko 
EU bolje in učinkoviteje uporabila svoje 
instrumente, kot je skrbniški sklad EU-
Afrika, in bi lahko povečala financiranje 
programa Erasmus+ za izobraževanje 
mladih v EU in Afriki;

Or. en

Predlog spremembe 11
Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. želi spomniti, da načelo 
odgovornosti držav1a predvideva, da so 
lahko razvojne politike in programi 
uspešni le, če jih vodijo države v razvoju 
in če so prilagojeni razmeram in 
potrebam posameznih držav; poudarja, da 
je treba v zvezi s tem sodelovati s civilno 
družbo in lokalnimi skupnostmi, da bi 
zagotovili, da se bodo obravnavale potrebe 
in ranljivosti ljudi;
_________________
1a Vključeno v partnerstvo za učinkovito 
razvojno sodelovanje iz Busana in v cilje 
trajnostnega razvoja (cilj 17).
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Or. en

Predlog spremembe 12
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poziva k dokončanju pomembnih 
projektov za razvoj afriške celine, kot so 
boj proti korupciji, digitalizacija, 
trajnostni razvoj, okrepitev pravne države, 
varstvo manjšin in najranljivejših, zlasti 
otrok, enakost spolov ter enake možnosti 
za vse;

Or. en

Predlog spremembe 13
Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. želi spomniti na pomembnost 
migracij znotraj regije v Afriki ter na 
potrebo po zagotovitvi, da te regionalne 
mobilnosti ne bodo omejevali politike in 
projekti EU;

Or. en

Predlog spremembe 14
Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 1 e (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1e. poziva EU in njene države članice, 
naj spoštovanju in spodbujanju 
človekovih pravic namenijo osrednje 
mesto v novi strategiji EU-Afrika; zlasti 
poudarja, da je treba človekove pravice 
beguncev in migrantov postaviti v osrčje 
partnerstva z Afriko na področju migracij 
ter odpraviti kriminalizacijo migrantov in 
beguncev;

Or. en

Predlog spremembe 15
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, naj se v celoviti strategiji z 
Afriko upošteva in okrepi boj proti 
korupciji, ki pomeni veliko oviro za 
učinkovit razvoj in ki afriškim narodom 
preprečuje, da bi v celoti uživali praktične 
koristi skupnih politik EU in Afrike;

2. se zaveda, da je korupcija zapleten 
svetovni pojav, ki ovira prizadevanja za 
spodbujanje demokratičnega upravljanja, 
družbenogospodarskega preoblikovanja, 
trajnostnega razvoja, miru in varnosti ter 
lahko vodi k številnim kršitvam človekovih 
pravic; poziva, naj se v celoviti strategiji z 
Afriko upošteva in okrepi boj proti 
korupciji in pretresljivim neenakostim, ki 
pomenijo veliko oviro za učinkovit razvoj 
in ki afriškim narodom preprečujejo, da bi 
v celoti uživali praktične koristi skupnih 
politik EU in Afrike; priporoča EU in AU, 
naj bolje izvajata in uveljavljata obstoječe 
nacionalne in mednarodne 
protikorupcijske instrumente ter 
uporabita nove tehnologije in digitalne 
storitve; poudarja, da bi moral boj proti 
korupciji vključevati tudi ukrepe za boj 
proti pranju denarja, davčnim utajam in 
nezakonitim finančnim tokovom;

Or. en
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Predlog spremembe 16
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, naj se v celoviti strategiji z 
Afriko upošteva in okrepi boj proti 
korupciji, ki pomeni veliko oviro za 
učinkovit razvoj in ki afriškim narodom 
preprečuje, da bi v celoti uživali praktične 
koristi skupnih politik EU in Afrike;

2. poziva, naj se v celoviti strategiji z 
Afriko upošteva in okrepi boj proti 
korupciji, ki pomeni veliko oviro za 
učinkovit razvoj in ki afriškim narodom 
preprečuje, da bi v celoti uživali praktične 
koristi skupnih politik EU in Afrike; 
predlaga, da se več sredstev EU preusmeri 
k neposrednim upravičencem prek 
mednarodnih organizacij na terenu; 
poudarja, da je treba v odnosih med EU in 
Afriko spodbujati človekove pravice, 
pravice žensk in manjšin, demokracijo in 
dobro upravljanje, zlasti s podpiranjem 
civilne družbe v afriških državah in 
poglabljanjem vezi z njo;

Or. fr

Predlog spremembe 17
Tineke Strik, Damian Boeselager

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, naj se v celoviti strategiji z 
Afriko upošteva in okrepi boj proti 
korupciji, ki pomeni veliko oviro za 
učinkovit razvoj in ki afriškim narodom 
preprečuje, da bi v celoti uživali praktične 
koristi skupnih politik EU in Afrike;

2. opozarja, da so nezakoniti finančni 
tokovi velika težava za države v razvoju in 
da ti tokovi v Afriki znašajo vsaj 
50 milijard ameriških dolarjev – dvakrat 
toliko kot uradna razvojna pomoč; 
poudarja, da glede na poročilo skupine na 
visoki ravni o nezakonitih finančnih 
tokovih iz Afrike gospodarske dejavnosti 
obsegajo 65 % nezakonitih finančnih 
tokov; poziva EU, naj sprejme strog 
regulativni okvir glede korupcije, obvezne 
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primerne skrbnosti glede človekovih 
pravic in okolja ter odgovornosti 
evropskih podjetij pri naložbah in 
delovanju v Afriki;

Or. en

Predlog spremembe 18
Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, naj se v celoviti strategiji z 
Afriko upošteva in okrepi boj proti 
korupciji, ki pomeni veliko oviro za 
učinkovit razvoj in ki afriškim narodom 
preprečuje, da bi v celoti uživali praktične 
koristi skupnih politik EU in Afrike;

2. poziva, naj se v celoviti strategiji z 
Afriko upošteva in okrepi boj proti 
korupciji v EU in v Afriki, saj korupcija 
pomeni veliko oviro za razvoj; poziva k 
razvoju mehanizmov spremljanja, pa tudi 
popolni preglednosti in odgovornosti 
financiranja EU;

Or. en

Predlog spremembe 19
Assita Kanko

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, naj se v celoviti strategiji z 
Afriko upošteva in okrepi boj proti 
korupciji, ki pomeni veliko oviro za 
učinkovit razvoj in ki afriškim narodom 
preprečuje, da bi v celoti uživali praktične 
koristi skupnih politik EU in Afrike;

2. poziva, naj se v celoviti strategiji z 
Afriko upošteva in okrepi boj proti 
korupciji, trgovini z ljudmi in 
tihotapljenju migrantov, nezakonitim 
migracijam in terorizmu, ki pomenijo 
velike ovire za učinkovit razvoj in ki 
afriškim narodom preprečuje, da bi v celoti 
uživali praktične koristi skupnih politik EU 
in Afrike;

Or. en
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Predlog spremembe 20
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bi moralo biti glede na to, 
da se po vsej EU na podlagi zakonitih in 
dokončnih odločitev zavrne več kot 
polovica prošenj za azil3, vprašanje 
migracij prednostno obravnavano in da bi 
se bilo treba pri tem osredotočiti na 
učinkovitejše vračanje s sklenitvijo 
sporazumov o ponovnem sprejemu oseb in 
izdaji konzularnih prepustnic;

črtano

_________________
3 Vir: Eurostat

Or. en

Predlog spremembe 21
Nadine Morano

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bi moralo biti glede na to, 
da se po vsej EU na podlagi zakonitih in 
dokončnih odločitev zavrne več kot 
polovica prošenj za azil3, vprašanje 
migracij prednostno obravnavano in da bi 
se bilo treba pri tem osredotočiti na 
učinkovitejše vračanje s sklenitvijo 
sporazumov o ponovnem sprejemu oseb in 
izdaji konzularnih prepustnic;

3. meni, da bi moralo biti glede na to, 
da se po vsej EU na podlagi zakonitih in 
dokončnih odločitev3 zavrne več kot 
polovica prošenj za azil, ki so torej 
neutemeljene, vprašanje migracij 
prednostno obravnavano; opominja, da je 
le majhen delež neuspešnih prosilcev za 
azil dejansko odstranjenih z evropskega 
ozemlja; zato poziva, da se je treba 
osredotočiti na učinkovitejše vračanje s 
sklenitvijo sporazumov o ponovnem 
sprejemu oseb in izdaji konzularnih 
prepustnic, pa tudi z izvajanjem razvojnih 
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programov, da bi odpravili glavne vzroke 
za nezakonite migracije in migrante po 
vrnitvi trajno vključili v družbo;

_________________ _________________
3 Vir: Eurostat 3 Vir: Eurostat

Or. fr

Predlog spremembe 22
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bi moralo biti glede na to, 
da se po vsej EU na podlagi zakonitih in 
dokončnih odločitev zavrne več kot 
polovica prošenj za azil3, vprašanje 
migracij prednostno obravnavano in da bi 
se bilo treba pri tem osredotočiti na 
učinkovitejše vračanje s sklenitvijo 
sporazumov o ponovnem sprejemu oseb in 
izdaji konzularnih prepustnic;

3. meni, da bi moralo biti vprašanje 
migracij prednostno obravnavano, zlasti 
glede na najnovejše podatke, ki jih je 
objavila agencija FRONTEX2 a in ki 
kažejo, da se je kljub hudi zdravstveni 
krizi število prišlekov le nekoliko 
zmanjšalo, zaradi česar je mogoče v 
prihodnje pričakovati velik porast 
migracijskih tokov; opominja, da se po 
vsej EU na podlagi zakonitih in dokončnih 
odločitev3 zavrne več kot polovica prošenj 
za azil in da bi se bilo treba zato 
osredotočiti na učinkovitejše vračanje s 
sklenitvijo sporazumov o ponovnem 
sprejemu oseb in izdaji konzularnih 
prepustnic;

_________________ _________________
2 a https://frontex.europa.eu/media-
centre/news-release/situation-at-eu-
external-borders-in-may-detections-
rebound-from-record-lows-M5smNj

3 Vir: Eurostat 3 Vir: Eurostat

Or. fr

Predlog spremembe 23
Fabienne Keller, Olivier Chastel
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bi moralo biti glede na to, 
da se po vsej EU na podlagi zakonitih in 
dokončnih odločitev zavrne več kot 
polovica prošenj za azil3, vprašanje 
migracij prednostno obravnavano in da bi 
se bilo treba pri tem osredotočiti na 
učinkovitejše vračanje s sklenitvijo 
sporazumov o ponovnem sprejemu oseb in 
izdaji konzularnih prepustnic;

3. meni, da bodo migracije na dolgi 
rok prednostno vprašanje v odnosih med 
EU in Afriko in da bi bilo treba gojiti 
tesen dialog o tej temi med EU, Afriško 
unijo in afriškimi državami, da bi 
odpravili glavne vzroke migracij in 
spodbujali partnerstva na področju 
migracij in mobilnosti; meni, da bi se 
morali proti tihotapcem in trgovcem z 
ljudmi skupaj boriti obe strani, med 
drugim s pomočjo Europola; predlaga, 
naj EU poveča podporo afriškim državam 
za odpiranje sprejemnih centrov za kjudi, 
ki bežijo pred vojno in preganjanjem, da 
se zagotovijo dostojne sanitarne in bivalne 
razmere; predlaga tudi razširitev 
programov preseljevanja beguncev iz 
afriških držav v EU;

_________________
3 Vir: Eurostat

Or. fr

Predlog spremembe 24
Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Nathalie 
Loiseau, Fabienne Keller

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bi moralo biti glede na to, 
da se po vsej EU na podlagi zakonitih in 
dokončnih odločitev zavrne več kot 
polovica prošenj za azil3, vprašanje 
migracij prednostno obravnavano in da bi 
se bilo treba pri tem osredotočiti na 
učinkovitejše vračanje s sklenitvijo 
sporazumov o ponovnem sprejemu oseb in 

3. meni, da bi morale biti glede na to, 
da se po vsej EU na podlagi zakonitih in 
dokončnih odločitev zavrne več kot 
polovica prošenj za azil3, migracije 
prednostno obravnavane; meni, da 
moramo razviti trdno sodelovanje na 
področju migracij, ki bo temeljilo na 
načelih solidarnosti, deljene odgovornosti 
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izdaji konzularnih prepustnic; in spoštovanja človekovih pravic; 
poudarja pomen zagotovitve učinkovitosti 
in dolžnega postopanja v okviru politike 
vračanja in pri sklepanju sporazumov o 
ponovnem sprejemu oseb, ki bodo 
prednost dali prostovoljnemu povratku in 
zagotovili, da se bodo pravice in 
dostojanstvo posameznikov v celoti 
zaščitili in spoštovali;

_________________ _________________
3 Vir: Eurostat 3 Vir: Eurostat

Or. en

Predlog spremembe 25
Beata Kempa
v imenu skupine ECR

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bi moralo biti glede na to, 
da se po vsej EU na podlagi zakonitih in 
dokončnih odločitev zavrne več kot 
polovica prošenj za azil3, vprašanje 
migracij prednostno obravnavano in da bi 
se bilo treba pri tem osredotočiti na 
učinkovitejše vračanje s sklenitvijo 
sporazumov o ponovnem sprejemu oseb in 
izdaji konzularnih prepustnic;

3. meni, da bi moralo biti glede na to, 
da se po vsej EU na podlagi zakonitih in 
dokončnih odločitev zavrne več kot 
polovica prošenj za azil3, vprašanje 
migracij prednostno obravnavano in da bi 
se bilo treba pri tem osredotočiti na 
učinkovitejše vračanje s sklenitvijo 
sporazumov o ponovnem sprejemu oseb in 
izdaji konzularnih prepustnic; poziva k 
okrepitvi prizadevanj za izsleditev 
kriminalnih mrež tihotapcev in boj proti 
njim, kar bi prispevalo k zmanjšanju 
števila nezakonitih migrantov, ki v Evropo 
prihajajo iz in prek Afrike;

_________________ _________________
3 Vir: Eurostat 3 Vir: Eurostat

Or. en

Predlog spremembe 26
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Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bi moralo biti glede na to, 
da se po vsej EU na podlagi zakonitih in 
dokončnih odločitev zavrne več kot 
polovica prošenj za azil3, vprašanje 
migracij prednostno obravnavano in da bi 
se bilo treba pri tem osredotočiti na 
učinkovitejše vračanje s sklenitvijo 
sporazumov o ponovnem sprejemu oseb in 
izdaji konzularnih prepustnic;

3. poziva, naj EU človekove pravice 
beguncev in migrantov postavi v osrčje 
svojega partnerstva z Afriko na področju 
migracij in zagotovi, da bo strategija 
temeljila na načelih solidarnosti, deljene 
odgovornosti in spoštovanja 
mednarodnega prava; poudarja, da EU in 
države članice pogojevanja za razvojno 
pomoč ne bi smele uporabljati za 
skladnost afriških držav z vračanjem in 
ponovnim sprejemom, upravljanjem 
migracij in mejnim nadzorom;

_________________
3 Vir: Eurostat

Or. en

Predlog spremembe 27
Assita Kanko

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bi moralo biti glede na to, 
da se po vsej EU na podlagi zakonitih in 
dokončnih odločitev zavrne več kot 
polovica prošenj za azil3, vprašanje 
migracij prednostno obravnavano in da bi 
se bilo treba pri tem osredotočiti na 
učinkovitejše vračanje s sklenitvijo 
sporazumov o ponovnem sprejemu oseb in 
izdaji konzularnih prepustnic;

3. meni, da bi moralo biti glede na to, 
da se po vsej EU na podlagi zakonitih in 
dokončnih odločitev zavrne več kot 
polovica prošenj za azil3, vprašanje 
migracij prednostno obravnavano in da bi 
se bilo treba pri tem osredotočiti na 
učinkovitejše vračanje z ustreznim 
izvrševanjem obstoječih in sklenitvijo 
novih sporazumov o ponovnem sprejemu 
oseb in izdaji konzularnih prepustnic;

_________________ _________________
3 Vir: Eurostat 3 Vir: Eurostat
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Or. en

Predlog spremembe 28
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bi moralo biti glede na to, 
da se po vsej EU na podlagi zakonitih in 
dokončnih odločitev zavrne več kot 
polovica prošenj za azil3, vprašanje 
migracij prednostno obravnavano in da bi 
se bilo treba pri tem osredotočiti na 
učinkovitejše vračanje s sklenitvijo 
sporazumov o ponovnem sprejemu oseb in 
izdaji konzularnih prepustnic;

3. meni, da bi moralo biti glede na to, 
da se po vsej EU odobri skoraj polovica 
prošenj za azil, vprašanje migracij 
prednostno obravnavano in da bi se bilo 
treba pri tem osredotočiti na učinkovitejše 
vračanje s sklenitvijo sporazumov o 
ponovnem sprejemu oseb in izdaji 
konzularnih prepustnic;

_________________
3 Vir: Eurostat

Or. en

Predlog spremembe 29
Tineke Strik, Damian Boeselager

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bi moralo biti glede na to, 
da se po vsej EU na podlagi zakonitih in 
dokončnih odločitev zavrne več kot 
polovica prošenj za azil3, vprašanje 
migracij prednostno obravnavano in da bi 
se bilo treba pri tem osredotočiti na 
učinkovitejše vračanje s sklenitvijo 
sporazumov o ponovnem sprejemu oseb in 
izdaji konzularnih prepustnic;

3. poziva Komisijo, naj prednostne 
naloge afriških držav glede migracij, zlasti 
okrepitev zakonitih migracij in mobilnosti 
ter olajšanje tokov nakazil, vključi v 
napovedani novi pakt o migracijah in 
azilu ter v novo partnerstvo med EU in 
Afriko, da bi izoblikovali resnično 
„partnerstvo enakovrednih“;

_________________
3 Vir: Eurostat



AM\1210406SL.docx 19/46 PE655.708v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 30
Tineke Strik, Damian Boeselager

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ponavlja, da bi moral biti glavni 
cilj razvojnega sodelovanja, določenega v 
členu 208 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (PDEU), zmanjšanje in – 
dolgoročno – izkoreninjenje revščine, 
nikoli pa ne bi smelo biti pogojeno s 
sodelovanjem tretjih držav pri migracijah 
in upravljanju meja; priznava ključno 
vlogo migrantov in diaspor kot gonilnih 
sil razvoja, tako držav izvora kot 
namembnih držav; poziva EU in države 
članice, naj se dejavno vzdržijo politik in 
praks, ki zaostrujejo prisilne razselitve in 
ki ogrožajo trajnostni razvoj v Afriki;

Or. en

Predlog spremembe 31
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je za upravljanje 
migracij in mobilnosti v Afriki ter med 
Afriko in EU potreben skupen pristop, ki 
mora temeljiti na načelih solidarnosti, 
partnerstva, deljene in skupne 
odgovornosti, voditi pa ga mora 
spoštovanje človekovih pravic ter 
mednarodnega in pomorskega prava; ta 
pristop bi moral vključevati tudi skupne 
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strategije za obravnavanje in učinkovito 
odpravljanje temeljnih vzrokov prisilnih 
razselitev in migracij; poziva EU, naj 
dodatno razvije učinkovito politiko 
preselitve, ter države članice, naj storijo 
vse potrebno, da bi svoje kraje preselitve 
ponudile znatnemu številu beguncev;

Or. en

Predlog spremembe 32
Beata Kempa
v imenu skupine ECR

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba okrepiti 
mednarodno sodelovanje v boju proti 
trgovini z ljudmi, ob upoštevanju, da 
veliko žrtev izhaja iz podsaharske Afrike, 
večina poročil o trgovini z ljudmi pa 
podsaharsko Afriko prikazuje kot 
svetovnega akterja; poziva k celovitemu, 
večdisciplinarnemu prizadevanju in 
usklajevanju na vseh ravneh v 
sodelovanju z lokalnimi upravami, 
vključno z mednarodnim sodelovanjem na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 33
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da je treba utrditi 
partnerstvo med EU ter matičnimi in 
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tranzitnimi afriškimi državami, da bi 
izboljšali vračanje, ponovni sprejem in 
vključevanje oseb, ki niso upravičene do 
azila v EU; v ta namen predlaga hitrejše 
sklepanje sporazumov o ponovnem 
sprejemu in izdajo konzularnih 
prepustnic, da bi tako pospešili tudi azilne 
postopke v Uniji;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Assita Kanko

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da bi morali EU in 
afriški narodi sodelovati, da bi odpravili 
temeljne vzroke nezakonitih migracij, tako 
da bi izboljšali izmenjavo informacij o 
kriminalnih združbah in posameznikih, ki 
so krivi trgovine z ljudmi in tihotapljenja 
migrantov, metodologiji, ki jo te združbe 
in posamezniki uporabljajo, ter finančnih 
podatkih, pridobljenih v zvezi z njihovim 
„poslovnim modelom“, da bi končali 
njihovo delovanje;

Or. en

Predlog spremembe 35
Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. želi spomniti, da je nujno treba 
razviti varne in zakonite možnosti za ljudi, 
ki potrebujejo zaščito, pa tudi olajšati 
izdajo delovnih vizumov za dostop do EU 
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za vse ravni spretnosti ter z ukrepi 
socialnega varstva, ki so enakovredni 
tistim, ki jih uživajo državljani EU; poziva 
EU in njene države članice, naj okrepijo 
svoj prispevek k svetovnim potrebam po 
preselitvi ter olajšajo združitev družin za 
državljane tretjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 36
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da v Afriki živi 17 % 
svetovnega prebivalstva, to je 1,3 milijarde 
ljudi; ugotavlja, da naj bi se po napovedih 
število prebivalcev podsaharske Afrike do 
leta 2050 podvojilo in da naj bi bila na tej 
celini dosežena več kot polovica svetovne 
demografske rasti3 a;
_________________
3a https://www.un.org/en/sections/issues-
depth/population/index.html

Or. fr

Predlog spremembe 37
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. želi spomniti, da je eden odločilnih 
faktorjev za migracijo med mladimi 
Afričani pomanjkanje priložnosti glede na 
prizadevanja v državah izvora; zato poziva 
EU, naj vlaga bistveno več v spodbujanje 
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dobrega upravljanja in demokratičnih 
procesov, pa tudi v krepitev vloge 
demokratičnih akterjev;

Or. en

Predlog spremembe 38
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva k večjemu sodelovanju in 
usklajevanju z afriškimi državami, da bi 
se učinkovito borili proti mrežam za 
trgovino z ljudmi in orožjem, preprečili 
tihotapljenje migrantov ter ohranili 
temeljne pravice in zaščito žrtev teh 
zločinov;

Or. en

Predlog spremembe 39
Nadine Morano

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da bi morale afriške države, 
ki sodelujejo v boju proti nezakonitim 
migracijam, v skladu z novo strategijo 
uživati več ugodnosti; meni, da mora biti 
pomoč v enakopravnem partnerstvu 
vzajemna;

Or. fr

Predlog spremembe 40
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
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Vautmans

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. želi spomniti, da se do 80 % vseh 
mednarodnih migrantov, ki izvirajo iz 
afriških držav, seli znotraj afriške celine 
in tako prispeva k razvoju, blaginji in 
povezovanju Afrike;

Or. en

Predlog spremembe 41
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. želi spomniti, da so migracije in 
mobilnost med Afriko in EU koristne za 
obe celini ter zagotavljajo zaposlitvene 
priložnosti na obeh straneh; želi spomniti, 
da se do 80 % vseh mednarodnih 
migrantov, ki izvirajo iz afriških držav, 
seli znotraj afriške celine in tako prispeva 
k razvoju, blaginji in povezovanju Afrike; 
poudarja, da morajo biti zakonite 
migracije alternativa nezakonitim, saj 
ponujajo zakonite, varne in organizirane 
poti do EU;

Or. en

Predlog spremembe 42
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. ugotavlja, da v afriških državah 
živi velik delež skupnega svetovnega 
števila beguncev in notranje razseljenih 
oseb ter da je njihov ranljiv položaj še 
dodatno zaostrila kriza zaradi COVID-19; 
poziva k svetovni delitvi odgovornosti za 
begunce v skladu z globalnim dogovorom 
o beguncih, tudi s povečanjem finančne 
podpore, preseljevanjem in vzpostavitvijo 
humanitarnih koridorjev ter izdajanjem 
humanitarnih vizumov;

Or. en

Predlog spremembe 43
Nadine Morano

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. ugotavlja, da nekatere afriške 
države nimajo zanesljivih registrov 
prebivalstva, zaradi česar mnogi 
državljani uradno sploh ne obstajajo in ne 
morejo uživati svojih državljanskih pravic 
ali izražati svoje demokratične volje, prav 
tako pa nimajo volilne pravice; poudarja, 
da so zato tudi demografski statistični 
podatki nezanesljivi in nerelevantni;

Or. fr

Predlog spremembe 44
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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3b. poudarja, kako pomembno je 
pripraviti pristno politiko krožne 
migracije, ki bo kvalificiranim in 
nekvalificiranim delavcem omogočala 
izkoristiti izmenjavo strokovnega znanja 
in mobilnosti med EU in Afriko, 
omogočala ljudem, da se vrnejo v svoje 
države izvora, in s tem spodbujala „priliv 
možganov“;

Or. en

Predlog spremembe 45
Assita Kanko

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva, naj EU in afriški narodi 
sodelujejo, da bi vzpostavili učinkovito in 
daljnosežno informacijsko kampanjo o 
tveganjih in nevarnostih trgovine z ljudmi 
in tihotapljenja migrantov, da bi 
posameznikom preprečili ogrožanje 
lastnega življenja z namenom 
nezakonitega vstopa v EU;

Or. en

Predlog spremembe 46
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva EU in države članice, naj te 
demografske elemente upoštevajo v 
politikah, da bi se pripravile na neizbežno 
prihodnjo migracijsko krizo;

Or. fr
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Predlog spremembe 47
Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. želi spomniti, da je treba 
vzpostaviti namenske in skupne evropske 
civilne operacije iskanja in reševanja, da 
ne bi bilo več smrtnih žrtev na morju;

Or. en

Predlog spremembe 48
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poziva EU in afriške države, naj 
razširijo varne in zakonite migracijske 
poti med Evropo in Afriko, pa tudi 
zakonito mobilnost na afriški celini, da bi 
zmanjšali kršitve človekovih pravic in 
smrti migrantov na nevarnih migracijskih 
poteh ter čim bolj povečali koristi migracij 
v skladu z globalnim dogovorom o varnih, 
urejenih in zakonitih migracijah; v zvezi s 
tem poziva Komisijo, naj zagotovi in 
spremlja, da sodelovanje pri upravljanju 
migracij ne bo vplivalo na mobilnost 
znotraj Afrike;

Or. en

Predlog spremembe 49
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poudarja, da je treba zagotoviti 
pravične in dostopne azilne postopke za 
ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito, 
tako v EU kot v afriških državah; 
opozarja, da sta kolektivni izgon in 
vračanje prepovedana v skladu z načeli 
prava EU in mednarodnega prava; 
poudarja, da bi bilo treba vračanje 
opraviti zgolj varno po oceni vsakega 
posameznega primera in izvedbo 
pritožbenega postopka ter da bi bilo treba 
vedno dati prednost prostovoljni vrnitvi 
pred prisilno;

Or. en

Predlog spremembe 50
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. želi spomniti, da je beg možganov 
težava, ki jo je treba zelo pozorno 
obravnavati, da bi oblikovali pristno in 
trajnostno strateško partnerstvo z Afriko; 
podpira namenjanje prednosti 
upravičenim prošnjam za delovno 
dovoljenje iz držav izvora in tranzita v EU 
(na primer prek veleposlaništev ali spleta), 
da bi migrante odvrnili od nezakonitih 
migracij in zmanjšali obremenitev 
azilnega sistema;

Or. en

Predlog spremembe 51
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Tineke Strik, Damian Boeselager

Osnutek mnenja
Odstavek 3 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3d. poziva, da je treba trajnostno 
vračanje in ponovno vključevanje 
pospremiti s trdnimi in dolgoročnimi 
politikami, ki bodo podpirale ljudi, ki se 
vračajo, in obravnavale strukturna 
vprašanja v državah izvora, vključno s 
trajnostnimi in pravičnimi ekonomskimi 
strukturami, dobrim upravljanjem in 
pravno državo ter spoštovanjem 
človekovih pravic in enakosti spolov; 
poziva, naj se prednost vedno nameni 
prostovoljni vrnitvi;

Or. en

Predlog spremembe 52
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego, Olivier Chastel

Osnutek mnenja
Odstavek 3 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3e. poudarja, kako pomembno je v 
novo strategijo vključiti konkretne ukrepe, 
namenjene krepitvi vloge skupin 
migrantov in diaspore, ki prispevajo k 
oblikovanju, izvajanju in spremljanju 
nove strategije, ter za večjo vključenost 
civilne družbe EU in Afrike v oblikovanje 
strategije in spremljanje njenega 
izvajanja;

Or. en

Predlog spremembe 53
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3f. podarja, da so podnebne 
spremembe pomembne, ker povečujejo 
tveganje konfliktov, suše, lakote in 
migracij v Afriki in po svetu; poudarja 
odločitev Odbora OZN za človekove 
pravice z dne 20. januarja 2020 glede 
pritožbe posameznika, ki je zaprosil za azil 
zaradi posledic podnebnih sprememb, pri 
čemer je odbor navedel, da države ne 
smejo izgnati posameznikov, ki se soočajo 
z razmerami, ki jih povzročijo podnebne 
spremembe in ki kršijo pravico do 
življenja; poziva, naj se v strategiji EU-
Afrika izrecno obravnavajo podnebne 
migracije, in spodbuja EU, naj zagotovi 
dodatne poti za ljudi, ki jih prizadenejo 
podnebne spremembe, zlasti kadar ti 
bežijo pred počasi stopnjujočimi se 
spremembami okolja, in sicer z 
izboljšanjem prožnosti pravnih kanalov za 
delavce migrante in njihove družine, 
vključno s programi za preselitev in 
mobilnost ter prednostnim dostopom za 
delavce iz regij, ki so jih prizadele 
podnebne spremembe;

Or. en

Predlog spremembe 54
Tineke Strik, Damian Boeselager

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira digitalizacijo in 
posodobitev javne uprave afriških držav, 
zlasti za razvoj zanesljive civilne države in 
spodbujanje izmenjave podatkov za boj 
proti terorizmu in organiziranemu 
kriminalu;

4. je seznanjen z veliko 
osredotočenostjo nove strategije EU-
Afrika na digitalno gospodarstvo; 
poudarja, da pandemija COVID-19 kaže 
na ranljivost Afrike, ki je med drugim 
povezana s slabo gospodarsko 
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diverzifikacijo, veliko odvisnostjo od 
izvoza surovin, pomanjkanja splošnega 
zdravstvenega varstva in pomanjkanja 
splošnega dostopa do energije, vode in 
sanitarnih storitev; glede na navedeno 
dvomi v prednostne naloge, določene v 
strategiji EU-Afrika; ponavlja, da zlasti v 
kontekstu finančnih omejitev razvoj 
digitalnih tehnologij ne bi smel imeti 
prednosti pred nujnejšimi izzivi, ki jih je 
treba obravnavati v Afriki, tudi v smislu 
izpolnjevanja osnovnih človekovih potreb, 
kot so dostop do elektrike, izobraževanja 
in sanitarnih storitev; podpira agendo 
digitalizacije za partnerstvo med EU in 
Afriko, ki bo zagotavljala enakopraven 
dostop, uporabo in ustvarjanje digitalne 
tehnologije, da bi premostili digitalno 
vrzel, tudi digitalno vrzel med spoloma;

Or. en

Predlog spremembe 55
Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira digitalizacijo in 
posodobitev javne uprave afriških držav, 
zlasti za razvoj zanesljive civilne države in 
spodbujanje izmenjave podatkov za boj 
proti terorizmu in organiziranemu 
kriminalu;

4. poudarja, da so EU in njene 
države članice spodbudile projekte 
digitalizacije in posodobitev javne uprave 
afriških držav, zlasti za razvoj agencij za 
register prebivalstva; poudarja tveganja 
zlorabe teh sistemov s strani vlad, ki 
preganjajo nasprotnike ali zagovornike 
človekovih pravic; vztraja, da se ti podatki 
ne smejo prenesti v tretje države, vključno 
z EU in njenimi državami članicami, 
razen v primeru mednarodnega 
sporazuma;

Or. en
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Predlog spremembe 56
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira digitalizacijo in 
posodobitev javne uprave afriških držav, 
zlasti za razvoj zanesljive civilne države in 
spodbujanje izmenjave podatkov za boj 
proti terorizmu in organiziranemu 
kriminalu;

4. podpira digitalizacijo in 
posodobitev javne uprave afriških držav, 
zlasti za zagotovitev enakopravnega 
dostopa in enakih možnosti za vse 
državljane ter s tem za stabilizacijo 
demokracije; poziva k okrepitvi 
prizadevanj za spodbujanje izmenjave 
podatkov za boj proti terorizmu, 
nadnacionalnemu in organiziranemu 
kriminalu, vključno s kibernetsko 
kriminaliteto in trgovino z ljudmi, pri 
čemer mora za vse izmenjane podatke 
veljati ustrezna zakonodaja glede varstva 
podatkov in zasebnosti;

Or. en

Predlog spremembe 57
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira digitalizacijo in 
posodobitev javne uprave afriških držav, 
zlasti za razvoj zanesljive civilne države in 
spodbujanje izmenjave podatkov za boj 
proti terorizmu in organiziranemu 
kriminalu;

4. podpira digitalizacijo in 
posodobitev javne uprave afriških držav, 
zlasti za razvoj zanesljive civilne države in 
spodbujanje izmenjave podatkov za boj 
proti terorizmu in organiziranemu 
kriminalu; opozarja, da je boj proti 
terorizmu skupna prednostna naloga; 
poziva EU, naj si še naprej prizadeva in 
naj afriškim partnerjem v regijah, ki jih 
ogroža terorizem, ponudi obsežnejšo 
pomoč;

Or. fr
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Predlog spremembe 58
Assita Kanko

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira digitalizacijo in 
posodobitev javne uprave afriških držav, 
zlasti za razvoj zanesljive civilne države in 
spodbujanje izmenjave podatkov za boj 
proti terorizmu in organiziranemu 
kriminalu;

4. ugotavlja, da so afriški narodi 
vozlišča inovacij, podjetništva ter malih in 
srednjih podjetij, zato podpira 
digitalizacijo in posodobitev javne uprave 
afriških držav, zlasti za razvoj zanesljive 
civilne države in spodbujanje izmenjave 
podatkov za boj proti terorizmu in 
organiziranemu kriminalu;

Or. en

Predlog spremembe 59
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira digitalizacijo in 
posodobitev javne uprave afriških držav, 
zlasti za razvoj zanesljive civilne države in 
spodbujanje izmenjave podatkov za boj 
proti terorizmu in organiziranemu 
kriminalu;

4. podpira digitalizacijo in 
posodobitev javne uprave afriških držav, 
zlasti za razvoj zanesljive civilne države in 
spodbujanje izmenjave podatkov za boj 
proti terorizmu in vsem oblikam 
organiziranega kriminala, zlasti trgovini z 
ljudmi in tihotapljenju ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 60
Nadine Morano

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira digitalizacijo in 
posodobitev javne uprave afriških držav, 
zlasti za razvoj zanesljive civilne države in 
spodbujanje izmenjave podatkov za boj 
proti terorizmu in organiziranemu 
kriminalu;

4. podpira digitalizacijo in 
posodobitev javne uprave afriških držav, 
zlasti za razvoj zanesljivih registrov 
prebivalstva in varnih osebnih 
dokumentov, ter obsežnejšo izmenjavo 
podatkov za boj proti terorizmu in 
organiziranemu kriminalu;

Or. fr

Predlog spremembe 61
Fabienne Keller, Olivier Chastel

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva zlasti k tesnejšemu 
sodelovanju in k skupni strategiji EU in 
Afrike na področju delovnih migracij, da 
bi izboljšali zakonite poti v Unijo, s čimer 
bi delno odgovorili na demografske 
spremembe v Uniji ter trenutno in 
prihodnje pomanjkanje nizko-, srednje- in 
visokokvalificiranih delavcev, po drugi 
strani pa preprečili, da bi bili migranti 
prisiljeni uporabljati nezakonite poti;

Or. fr

Predlog spremembe 62
Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da bi bilo treba vidik 
spola vključiti povsod v strategiji, poleg 
tega pa vključiti posebne ukrepe in 
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poseben proračunski znesek za pravice 
žensk, vključno z mladinskimi 
organizacijami, feminističnimi 
organizacijami in organizacijami pod 
vodstvom žensk; poudarja, da mora 
strategija zagotoviti spolno in 
reproduktivno zdravje in pravice, pa tudi 
varstvo in spodbujanje pravic LGBTI;

Or. en

Predlog spremembe 63
Assita Kanko

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva EU, naj sodeluje z afriškimi 
narodi, da bi si prizadevali za svetovne 
standarde glede varstva podatkov, ki bodo 
omogočali podatkovne tokove v 
prihodnosti, kar bo pripomoglo k boju 
proti kriminalu in okrepilo naša skupna 
gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 64
Fabienne Keller, Olivier Chastel

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. meni, da bi morala ta politika 
delovnih migracij enako koristiti obema 
stranema in da ne bi smela povzročiti 
bega možganov in strokovnjakov iz 
afriških držav v članice EU; zato podpira 
programe, katerih namen je usposobiti 
tolikšno število delavcev v matičnih 
državah, kolikor delovnih dovoljenj se 
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izda za posamezno delovno mesto za 
kvalificirane delavce v EU, da bi dejavno 
prispevali k blaginji, inovacijam in rasti v 
afriških državah;

Or. fr

Predlog spremembe 65
Fabienne Keller

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. meni, da neenotnost državnih 
predpisov o delovnih migracijah v Uniji 
ter zapletenost in zelo birokratična narava 
postopkov migrante odvračajo od 
zakonitih poti v Unijo; priporoča uvedbo 
usklajenega in nebirokratičnega 
evropskega postopka za vlaganje prošenj v 
okviru partnerstva med EU in Afriko; 
meni, da bi morali dati prednost vlogam 
in izdajanju delovnih dovoljenj prek spleta 
ali veleposlaništev in konzulatov v afriških 
državah, da bi delavce odvrnili od 
nezakonitih migracijskih poti ali prošenj 
za azil v Uniji;

Or. fr

Predlog spremembe 66
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja stalno gospodarsko rast 
v Afriki; zato poziva Afriško unijo, naj si 
po najboljših močeh prizadeva za dostojno 
prihodnost svojih mladih, ki so glavno 

5. pozdravlja stalno gospodarsko rast 
v Afriki; zato poziva Afriško unijo, naj si 
po najboljših močeh prizadeva za dostojno 
prihodnost svojih mladih, ki so glavno 
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gonilo razvoja celine4, in se učinkovito 
bori proti pojavu mladoletnikov, ki v 
Evropo prihajajo brez spremstva, ter naj 
sodeluje pri ponovnem sprejemu oseb, ki 
so upravičene do vrnitve;

gonilo razvoja celine4;

_________________ _________________
4 62 % prebivalstva podsaharske Afrike je 
mlajših od 25 let (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 62 % prebivalstva podsaharske Afrike je 
mlajših od 25 let (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Predlog spremembe 67
Tineke Strik, Damian Boeselager

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja stalno gospodarsko rast 
v Afriki; zato poziva Afriško unijo, naj si 
po najboljših močeh prizadeva za dostojno 
prihodnost svojih mladih, ki so glavno 
gonilo razvoja celine4, in se učinkovito 
bori proti pojavu mladoletnikov, ki v 
Evropo prihajajo brez spremstva, ter naj 
sodeluje pri ponovnem sprejemu oseb, ki 
so upravičene do vrnitve;

5. želi spomniti, da v Afriki živi 
največja generacija mladih v zgodovini4; 
zato poziva k obsežnim naložbam v 
človekov razvoj mladih generacij prek 
zagotovitve dostopa do pravic, vključno z 
izobraževanjem, hranljivo prehrano, 
zdravstvenim varstvom, tudi s storitvami 
spolnega in reproduktivnega 
zdravstvenega varstva in pravic, ter 
spoštovanjem človekovih pravic; 
poudarja, da so ti ukrepi bistveni za to, da 
se ljudje in mladi rešijo revščine;

_________________ _________________
4 62 % prebivalstva podsaharske Afrike je 
mlajših od 25 let (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 62 % prebivalstva podsaharske Afrike je 
mlajših od 25 let (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Predlog spremembe 68
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja stalno gospodarsko rast 
v Afriki; zato poziva Afriško unijo, naj si 
po najboljših močeh prizadeva za dostojno 
prihodnost svojih mladih, ki so glavno 
gonilo razvoja celine4, in se učinkovito 
bori proti pojavu mladoletnikov, ki v 
Evropo prihajajo brez spremstva, ter naj 
sodeluje pri ponovnem sprejemu oseb, ki 
so upravičene do vrnitve;

5. ugotavlja, da je sicer skupna 
gospodarska rast afriške celine višja od 
svetovnega povprečja, vendar vseeno 
obstajajo velike razlike, tako med 
posameznimi državami, saj se nekatere 
soočajo s padcem rasti, kot po BDP na 
prebivalca; poziva Afriško unijo, naj si po 
najboljših močeh prizadeva za pravično in 
vključujočo gospodarsko rast, ki bo 
koristila vsem, predvsem pa mladim, ki so 
glavno gonilo razvoja celine4;

_________________ _________________
4 62 % prebivalstva podsaharske Afrike je 
mlajših od 25 let (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 62 % prebivalstva podsaharske Afrike je 
mlajših od 25 let (2019); 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf.

Or. fr

Predlog spremembe 69
Jan-Christoph Oetjen

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja stalno gospodarsko rast 
v Afriki; zato poziva Afriško unijo, naj si 
po najboljših močeh prizadeva za dostojno 
prihodnost svojih mladih, ki so glavno 
gonilo razvoja celine4, in se učinkovito 
bori proti pojavu mladoletnikov, ki v 
Evropo prihajajo brez spremstva, ter naj 
sodeluje pri ponovnem sprejemu oseb, ki 
so upravičene do vrnitve;

5. pozdravlja stalno gospodarsko rast 
v Afriki; zato poziva Afriško unijo, naj si 
po najboljših močeh prizadeva za dostojno 
prihodnost svojih mladih, ki so glavno 
gonilo razvoja celine4, in sodeluje pri 
ponovnem sprejemu oseb, ki so upravičene 
do vrnitve;

_________________ _________________
4 62 % prebivalstva podsaharske Afrike je 
mlajših od 25 let (2019) 

4 62 % prebivalstva podsaharske Afrike je 
mlajših od 25 let (2019) 
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https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Predlog spremembe 70
Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja stalno gospodarsko rast 
v Afriki; zato poziva Afriško unijo, naj si 
po najboljših močeh prizadeva za dostojno 
prihodnost svojih mladih, ki so glavno 
gonilo razvoja celine4, in se učinkovito 
bori proti pojavu mladoletnikov, ki v 
Evropo prihajajo brez spremstva, ter naj 
sodeluje pri ponovnem sprejemu oseb, ki 
so upravičene do vrnitve;

5. upa na trajnostni razvoj Afrike; 
zato poziva EU in njene države članice, 
naj ukrepajo v tej smeri na podlagi 
razvojnih ciljev afriških držav; želi 
spomniti, da bi bilo treba sprejeti posebne 
ukrepe za zaščito migrantov pred smrtjo, 
izginotjem, ločitvami družin in kršitvami 
njihovih pravic, vključno z načelom 
nevračanja, in najboljših interesov otroka;

_________________
4 62 % prebivalstva podsaharske Afrike je 
mlajših od 25 let (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publication
s/Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Predlog spremembe 71
Nadine Morano

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja stalno gospodarsko rast 
v Afriki; zato poziva Afriško unijo, naj si 
po najboljših močeh prizadeva za dostojno 
prihodnost svojih mladih, ki so glavno 
gonilo razvoja celine4, in se učinkovito bori 
proti pojavu mladoletnikov, ki v Evropo 

5. pozdravlja stalno gospodarsko rast 
v Afriki; zato poziva Afriško unijo, naj si 
po najboljših močeh prizadeva za dostojno 
prihodnost svojih mladih, ki so glavno 
gonilo razvoja celine4, in se učinkovito bori 
proti pojavu mladoletnikov, ki v Evropo 
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prihajajo brez spremstva, ter naj sodeluje 
pri ponovnem sprejemu oseb, ki so 
upravičene do vrnitve;

prihajajo brez spremstva in jih izkoriščajo 
tihotapci, ter naj sodeluje pri ponovnem 
sprejemu oseb, ki so upravičene do vrnitve;

_________________ _________________
4 62 % prebivalstva podsaharske Afrike je 
mlajših od 25 let (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 62 % prebivalstva podsaharske Afrike je 
mlajših od 25 let (2019); 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf.

Or. fr

Predlog spremembe 72
Assita Kanko

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja stalno gospodarsko rast 
v Afriki; zato poziva Afriško unijo, naj si 
po najboljših močeh prizadeva za dostojno 
prihodnost svojih mladih, ki so glavno 
gonilo razvoja celine4, in se učinkovito bori 
proti pojavu mladoletnikov, ki v Evropo 
prihajajo brez spremstva, ter naj sodeluje 
pri ponovnem sprejemu oseb, ki so 
upravičene do vrnitve;

5. pozdravlja stalno gospodarsko rast 
v Afriki; zato poziva Afriško unijo, naj si 
po najboljših močeh prizadeva za dostojno 
prihodnost svojih mladih, ki so glavno 
gonilo razvoja celine4, in se učinkovito bori 
proti pojavu mladoletnikov, ki v Evropo 
prihajajo brez spremstva, in nezakonitih 
migrantov ter naj sodeluje pri ponovnem 
sprejemu oseb, ki so upravičene do vrnitve;

_________________ _________________
4 62 % prebivalstva podsaharske Afrike je 
mlajših od 25 let (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 62 % prebivalstva podsaharske Afrike je 
mlajših od 25 let (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Predlog spremembe 73
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva, da se iz naslednjega 
dogovora o migracijah in azilu izbriše 
zamisel o obvezni solidarnosti med 
državami članicami pri sprejemanju in 
prerazporejanju migrantov, vanj pa se 
vključi prepoved množične pravne 
ureditve statusa migrantov s strani držav 
članic;

Or. fr

Predlog spremembe 74
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja osrednjo vlogo, ki jo ima 
civilna družba po vsem svetu pri 
podpiranju demokracije in utrjevanju 
političnega dialoga; poudarja, da je treba 
povečati udeležbo organizacij civilne 
družbe – tudi NVO – v procesu 
oblikovanja strategije EU-Afrika;

Or. en

Predlog spremembe 75
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja pomembnost priprave 
trdnih politik za enakopraven dostop do 
kakovostnega izobraževanja, vključno s 
programi za pridobivanje spretnosti za vse 
otroke, in ustvarjanjem medsektorskih 
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priložnosti za družbeni napredek in 
gospodarsko rast;

Or. en

Predlog spremembe 76
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva EU, naj zagotovi 
neposredno in posredno pomoč 
migrantom in beguncem blizu njihovih 
domov, s kateri h so zbežali, pa tudi okrepi 
svoje zaveze glede ponovne naselitve v EU 
za najranljivejše;

Or. en

Predlog spremembe 77
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. obžaluje, da številni ekonomski 
migranti zaprosijo za azil v EU zaradi 
pomanjkanja alternativnih možnosti; 
poziva EU, naj razvije več možnosti za 
zakonite migracije, da bi olajšala 
mobilnost in razbremenila 
preobremenjeni azilni sistem; meni, da je 
bolj odprta vizumska politika trajnosten 
pristop k poenostavitvi migracije delavcev; 
poudarja pomembnost gospodarskih 
partnerstev med evropskimi in afriškimi 
podjetji, zlasti MSP, za spodbuditev 
gospodarskih priložnosti za obe celini;

Or. en
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Predlog spremembe 78
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. pozdravlja prizadevanja afriških 
voditeljev za pripravo in spodbujanje 
zakonodaje za boj proti spolnemu in 
družinskemu nasilju, spolnemu 
nadlegovanju, otroškim porokam, 
posilstvom v zakonski zvezi ter vsem 
oblikam zlorab in poudarja potrebo po 
nadaljnjem sodelovanju;

Or. en

Predlog spremembe 79
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva EU in države članice, naj 
pomoč afriškim državam pogojijo s 
sporazumi o učinkovitem ponovnem 
sprejemu vseh nezakonitih migrantov v 
EU, ki izpolnjujejo pogoje za vrnitev;

Or. fr

Predlog spremembe 80
Tineke Strik, Damian Boeselager

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k upoštevanju varnosti in 6. se zaveda tesne povezave med 
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interesov vse celine ter tudi evropskih 
državljanov.

odpornostjo, varnostjo, mirom in 
upravljanjem ter poudarja pomembnost 
osredotočenosti na človekovo varnost, 
obravnavanja temeljnih vzrokov 
konfliktov in zagotavljanja, da 
udejstvovanje EU upošteva konflikte ter 
temelji na potrebah in pobudah lokalnega 
prebivalstva, zlasti pobudah civilne družbe 
za mir in demokracijo.

Or. en

Predlog spremembe 81
Sira Rego

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k upoštevanju varnosti in 
interesov vse celine ter tudi evropskih 
državljanov.

6. poziva k upoštevanju človekove 
varnosti afriške in evropske celine ter 
njunih državljanov; poudarja, da je treba 
prednost nameniti zdravstvenim sistemom 
obeh strani, da bi zagotovili splošni dostop 
do zdravstvenih storitev, vključno z 
raziskavami in razvojem svetovnega 
zdravja.

Or. en

Predlog spremembe 82
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k upoštevanju varnosti in 
interesov vse celine ter tudi evropskih 
državljanov.

6. poziva k upoštevanju interesov in 
legitimnih pričakovanj Afričanov in 
Evropejcev, tudi z neposredno udeležbo 
organizacij civilne družbe v procesu 
oblikovanja strategije EU-Afrika.
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Or. en

Predlog spremembe 83
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k upoštevanju varnosti in 
interesov vse celine ter tudi evropskih 
državljanov.

6. poziva k upoštevanju varnosti, 
evropske identitete in interesov vse celine 
ter tudi evropskih državljanov.

Or. fr

Predlog spremembe 84
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k upoštevanju varnosti in 
interesov vse celine ter tudi evropskih 
državljanov.

6. poziva k upoštevanju varnosti in 
interesov evropske in afriške celine ter 
njunih državljanov.

Or. en

Predlog spremembe 85
Assita Kanko

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da mora biti krepitev 
vloge žensk in deklet ter njihova zaščita 
pred trgovino z ljudmi, nasiljem in 
izkoriščanjem prednostna naloga pri 
našem sodelovanju z afriškimi narodi; je 
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seznanjen, da je to mogoče olajšati z 
izmenjavo najboljše prakse in posebnih 
pobud EU v zvezi z izobraževanjem in 
zdravjem za ženske in dekleta; poudarja, 
da je zagotavljanje enakopravnosti, 
temeljnih pravic in svoboščin za ženske in 
dekleta ena bistvenih sestavin boja proti 
kriminaliteti in krepitve afriškega 
gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 86
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva k tesnejšemu sodelovanju 
med EU, državami članicami in afriškimi 
državami ter h korenitemu povečanju 
sredstev za nadzor na zunanjih in 
notranjih mejah, da bi ustavili 
preseljevanje ljudi v Evropo;

Or. fr


