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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena itin glaudžius istorinius Europos Sąjungos (ES) ir Afrikos ryšius ir svarbų ES 
įnašą į paramą vystymuisi1, taip pat ES paramą Afrikos Sąjungos (AS) veikimui2; 

2. ragina visapusiškoje strategijoje su Afrika skirti dėmesio kovai su korupcija, kuri yra 
pagrindinė veiksmingo vystymosi kliūtis ir neleidžia Afrikos tautoms visapusiškai 
pasinaudoti apčiuopiama bendros ES ir AS politikos nauda;

3. mano, kad migracijos klausimas turėtų būti prioritetinis susidarius tokioms 
aplinkybėms, kai visoje ES daugiau kaip pusė prieglobsčio prašymų atmetami priimant 
teisinį ir galutinį sprendimą3, todėl daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama grąžinimo 
veiksmingumo didinimui sudarant readmisijos susitarimus ir išduodant konsulinius 
laissez-passer; 

4. pritaria Afrikos valstybių viešojo administravimo skaitmeninimui ir modernizavimui, 
visų pirma siekiant sukurti patikimas civilinės metrikacijos įstaigas ir skatinti keitimąsi 
duomenimis siekiant kovoti su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu;

5. džiaugiasi pastoviu ekonominiu Afrikos augimu; taigi ragina AS dėti visas pastangas 
siekiant užtikrinti deramą ateitį savo jaunimui, kuris yra pagrindinė žemyno vystymosi 
varomoji jėga4, ir taip veiksmingai kovoti su nelydimų nepilnamečių atvykimo į Europą 
reiškiniu ir bendradarbiauti tų asmenų, kurie atitinka grąžinimo reikalavimus, 
readmisijos klausimu; 

6. ragina atsižvelgti į Europos žemyno ir jos piliečių saugumą ir interesus.

1 19,6 mlrd. EUR, t. y. 46 proc. visos sumos (2018 m.).
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/qanda_20_375
2 327 mln. USD, arba 42 proc. jos biudžeto, E-003478/2018
3 Šaltinis: Eurostatas.
4 62 proc. Užsachario Afrikos gyventojų yra jaunesni nei 25 m. (2019 m.) 
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
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