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Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Situationen i Etiopien 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 16 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

16. minder om, at Etiopien er et vigtigt 

destinations-, transit- og oprindelsesland 

for migranter og asylsøgere, og at det er 

vært for den største flygtningepopulation i 

Afrika; noterer sig derfor indførelsen af en 

fælles dagsorden for migration og mobilitet 

mellem EU og Etiopien, som tager fat på 

spørgsmål vedrørende flygtninge, 

grænsekontrol og bekæmpelse af 

menneskehandel; opfordrer endvidere 

Kommissionen til nøje at overvåge alle 

projekter, som for nylig er igangsat inden 

for rammerne af EU's trustfond for Afrika; 

16. minder om, at Etiopien er et vigtigt 

destinations-, transit- og oprindelsesland 

for migranter og asylsøgere, og at det er 

vært for den største flygtningepopulation i 

Afrika; noterer sig derfor indførelsen af en 

fælles dagsorden for migration og mobilitet 

mellem EU og Etiopien, som tager fat på 

spørgsmål vedrørende flygtninge, 

grænsekontrol og bekæmpelse af 

menneskehandel; udtrykker bekymring 

over, at denne aftale primært beskytter 

EU's mål med hensyn til 

tilbagetagelsespolitikker, og mener, at en 

aftale af denne art bør tage hensyn til, at 

det er nødvendigt at respektere 

rettighederne for migranter og flygtninge 

fra de berørte lande; opfordrer endvidere 

Kommissionen til nøje at overvåge alle 

projekter, som for nylig er igangsat inden 

for rammerne af EU's trustfond for Afrika, 

samt til at sikre, at denne fond reelt tjener 

de berørte befolkningers interesser; 
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