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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro rozvoj jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady ze dne 15. a 16. prosince 2005 
ohledně „Globálního přístupu k migraci“ a nedávné návrhy Komise týkající se odlivu 
příslušníků inteligence, převodů finančních prostředků, diaspory, dočasné/kruhové 
migrace, nároků na sociální zabezpečení, víz pro několikanásobný vstup atd.;

2. vyzývá tranzitní země a země původu, aby se aktivně podílely na novém přístupu 
k migraci a rozvoji;

3. zdůrazňuje význam převodů finančních prostředků a klade důraz na skutečnost, že lépe 
organizované oficiální převody snižují nebezpečí, že budou finanční prostředky plynout 
neoficiálními cestami na podporu terorismu;

4. uznává význam diaspory při upevňování vztahů mezi EU a zeměmi původu, zejména 
v oblasti migrace; vyzývá k pevnějšímu partnerství mezi orgány v rozvojových zemích a 
členskými státy EU;

5. vítá iniciativy určené ke zvrácení odlivu příslušníků inteligence z některých zemí a 
specializovaných sektorů, tak aby byl přeměněn v kruhovou migraci, a žádá, aby se řešily 
zvláštní potřeby v zemích původu, např. budováním institucí prostřednictvím takových 
programů, jako je AENEAS;

6. podporuje začlenění otázky migrace do vnějších politik EU podle příkladu barcelonského 
procesu; 

7. připomíná tragické události v Lampeduse, Ceute a Melille a na Kanárských ostrovech, a 
zdůrazňuje, že je třeba, aby existovaly dvoustranné dohody mezi EU a dotčenými 
tranzitními zeměmi a zeměmi původu, které budou respektovat obecné zásady lidských 
práv; 

8. schvaluje návrh Rady, aby se na téma migrace konalo v roce 2006 shromáždění
EUROMED na ministerské úrovni; 

9. doporučuje, aby Rada přijala vhodná opatření na zajištění lepší spolupráce a koordinace 
mezi osobami odpovědnými za přistěhovalectví a osobami odpovědnými za rozvoj 
v každém členském státě.


