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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru 
dezvoltare, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește legăturile istorice deosebit de strânse dintre Uniunea Europeană (UE) și 
Africa și contribuția semnificativă a UE la ajutorul pentru dezvoltare1, dar și la 
funcționarea Uniunii Africane (UA)2; 

2. solicită ca, în cadrul strategiei cuprinzătoare cu Africa, să fie luată în considerare 
necesitatea de intensificare a luptei împotriva corupției, care reprezintă un obstacol 
major în calea dezvoltării eficace și împiedică popoarele africane să beneficieze pe 
deplin de avantajele concrete ale politicilor derulate în comun de UE și de UA;

3. consideră că problema migrației ar trebui să constituie o prioritate într-un context în 
care, în întreaga UE, mai mult de jumătate dintre cererile de azil sunt respinse pe baza 
unei decizii legale și definitive3 și, prin urmare, că ar trebui să se pună accentul pe 
creșterea eficacității returnărilor prin încheierea de acorduri de readmisie și prin 
emiterea de permise de liberă trecere consulare; 

4. sprijină digitalizarea și modernizarea administrației publice a statelor africane, în special 
pentru a dezvolta registre de stare civilă fiabile și pentru a promova schimburile de date, 
în vederea combaterii terorismului și a criminalității organizate;

5. salută creșterea economică constantă a Africii; invită, prin urmare, UA să depună toate 
eforturile pentru a asigura un viitor decent pentru tinerii săi, care constituie principalul 
catalizator al dezvoltării continentului4, și, prin urmare, să combată în mod eficient 
fenomenul minorilor neînsoțiți care sosesc în Europa și să coopereze în vederea 
readmisiei celor eligibili pentru returnare; 

6. solicită să se aibă în vedere aspectele legate de securitatea și de interesele continentului 
și ale cetățenilor europeni.

1 19,6 miliarde EUR, adică 46 % din totalul ajutorului (2018).
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_375
2 327 de milioane USD sau 42 % din bugetul său, E-003478/2018.
3 Sursa: Eurostat.
4 Persoanele cu vârsta de sub 25 de ani reprezintă 62 % din populația Africii Subsahariene (2019). 
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
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