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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι η εισδοχή οικονομικών μεταναστών μπορεί να ωφελήσει όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη μόνο όταν είναι ελεγχόμενη και στηρίζεται στις υπάρχουσες 
ανάγκες· σχετικά με το ζήτημα αυτό, τάσσεται υπέρ του στόχου δημιουργίας ελκυστικών 
συνθηκών για ειδικές κατηγορίες μεταναστών που χρειάζονται στην Ένωση·

2. υπογραμμίζει ότι η Ένωση πρέπει να συμπεριλάβει αποτελεσματικότερα την κοινή 
διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων στις σχέσεις της με τρίτες χώρες και ότι οι 
συμφωνίες σύνδεσης πρέπει να εκφράζουν τις δεσμεύσεις και των δύο μερών για
αποδοχή των ευθυνών τους στο πλαίσιο των συνοριακών ελέγχων και της διαχείρισης
των μεταναστευτικών ρευμάτων

3. τονίζει την αναγκαιότητα της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των μεταναστών· ωστόσο 
είναι πεπεισμένη ότι είναι σημαντικό να αναγνωρισθεί η "διπλή ταυτότητα" των 
μεταναστών· σχετικά με το ζήτημα αυτό καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αποφύγουν την παγίδα της αναγκαστικής αφομοίωσης·

4. επισημαίνει την ανάγκη να μεγιστοποιηθούν οι επιδράσεις της παλιννόστησης και της 
κυκλικής μετανάστευσης στην ανάπτυξη· τάσσεται υπέρ της ιδέας να εξετασθούν μέτρα
που μπορούν να ληφθούν για να διευκολυνθεί η επιστροφή πρώην μεταναστών στις
πρώην χώρες υποδοχής ή ακόμη και για να δημιουργηθούν μηχανισμοί και δίαυλοι που 
θα επιτρέπουν στους μετανάστες να μετακινούνται σχετικά εύκολα μεταξύ των χωρών 
καταγωγής και προορισμού τους·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν δράσεις που μπορούν να 
αναληφθούν για να διασφαλισθεί η μεταφορά των συντάξεων και των δικαιωμάτων 
κοινωνικής ασφάλισης των μεταναστών, όταν επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους·

6. τάσσεται υπέρ της ιδέας να εξετασθούν μέτρα που μπορούν να ληφθούν για να καταστούν 
τα εμβάσματα φτηνότερα, ταχύτερα και ασφαλέστερα· ωστόσο, τονίζει τη μεγάλη 
σημασία που έχει ο αγώνας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και κατά της χρηματοδότησης τρομοκρατών για την αποτροπή 
τρομοκρατικών δράσεων και τη βελτίωση της έρευνας, του εντοπισμού και της δίωξής 
τους.


