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JAVASLATOK

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

1. úgy véli, hogy csak a gazdasági migránsok beutazásának irányított és igényeken alapuló 
engedélyezése hozhat előnyöket az összes érdekelt fél számára; e tekintetben támogatja 
azt a célt, hogy alakítsanak ki vonzó feltételeket a bevándorlók azon konkrét kategóriái 
számára, akikre az Unióban szükség van;

2. hangsúlyozza, hogy az Uniónak hatékonyabban kellene integrálnia a migrációs áramlások 
közös kezelését a harmadik országokkal fenntartott kapcsolataiba, és hogy a társulási 
megállapodásoknak tükrözniük kellene mindkét fél azon kötelezettségvállalását, hogy 
elfogadja felelősségét a határellenőrzés és a migrációs hullámok kezelése területén;

3. rámutat a migránsok eredményes integrációjának szükségességére; meggyőződése 
azonban, hogy fontos elismerni a migránsok „kettős identitását”; e tekintetben felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy kerüljék el az erőltetett asszimiláció csapdáját;

4. felhívja a figyelmet a visszatérési migráció és a körkörös migráció által a fejlődésre 
gyakorolt hatás maximális kihasználásának szükségességére; helyesli azt a célt, hogy 
megvizsgálják azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyek egyszerűbbé tennék a korábbi 
migránsok számára a visszatérést korábbi befogadó országukba, vagy akár olyan 
mechanizmusokat és csatornákat biztosítsanak, amelyek lehetővé tennék a migránsoknak, 
hogy viszonylag könnyen mozoghassanak származási és célországuk között;

5. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják meg a származási országukba 
visszatérő migránsok nyugdíjának és szociális biztonsági juttatásainak átutalását biztosító 
lehetséges intézkedéseket;

6. helyesli azt a célt, hogy megvizsgálják a pénzátutalások olcsóbbá, gyorsabbá és 
biztonságosabbá tétele érdekében elfogadandó lehetséges intézkedéseket; hangsúlyozza 
ugyanakkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni – a terrorizmus 
megakadályozása, a nyomozás, a felderítés és a vádemelés hatékonyságának javítása 
érdekében folytatott – küzdelem fontosságát.


