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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

1. emlékeztet az Európai Unió (EU) és Afrika közötti, történelmi okokból különösen 
szoros kapcsolatokra, valamint a fejlesztési támogatásokhoz1, továbbá az Afrikai Unió 
(AU) működéséhez való jelentős uniós hozzájárulásra2; 

2. kéri, hogy az Afrikára vonatkozó átfogó stratégia vegye tekintetbe a korrupció elleni 
küzdelem erősítését, mert a korrupció a hatékony fejlesztés kiemelkedő akadálya, amely 
az afrikai népeket megfosztja attól a lehetőségtől, hogy teljes mértékben részesüljenek 
az EU és az AU által közösen megvalósított politikák konkrét eredményeiből;

3. véleménye szerint a migráció kérdését prioritásként kell kezelni, mert az EU egészében 
a menedékkérelmek több mint felét jogi indokolással véglegesen elutasítják3, azaz – 
visszafogadásra és konzuli laissez-passer-k kiadására vonatkozó megállapodások 
megkötése révén  – hangsúlyt kell fektetni a visszajuttatások hatékonyságának 
erősítésére; 

4. támogatja az afrikai államok közigazgatásának digitalizációját és korszerűsítését, 
konkrétan a megbízható anyakönyvezés és az adatcsere fejlesztését a terrorizmus és a 
szervezett bűnözés elleni küzdelem érdekében;

5. üdvözli Afrika töretlen gazdasági fejlődését; felhívja ezért az AU-t, hogy mindent 
tegyen meg saját ifjúsága – a kontinens fejlődésének fő motorja4 – méltányos jövőjének 
biztosítása érdekében, vagyis küzdjön hatékonyan az Európába kísérő nélkül érkező 
kiskorúak jelensége ellen, és működjön együtt a visszatérők visszafogadása érdekében; 

6. felszólít a kontinens és az európai polgárok biztonságának és érdekeinek 
figyelembevételére.

1   19,6 milliárd EUR, ami a teljes összeg 46%-a (2018)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_375
2 327 millió dollár, vagyis költségvetésének 42%-a, E-003478/2018
3 Forrás: Eurostat
4 A szubszaharai Afrika lakosságának 62%-a 25 évnél fiatalabb (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
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