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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

glæder sig over formandskabets konklusioner på Det Europæiske Råds møde den 15. og 16. 1.
december 2005 vedrørende en samlet migrationsstrategi og Kommissionens nylige forslag 
vedrørende hjerneflugt, pengeoverførsler, diasporaer, midlertidig/cirkulær migration, 
socialsikringsrettigheder, udstedelse af visa til flere indrejser osv.;

opfordrer transit- og oprindelseslandene til aktivt at deltage i den nye migrations- og 2.
udviklingsstrategi;

understreger vigtigheden af pengeoverførsler og fremhæver, at bedre organiserede officielle 3.
pengeoverførsler mindsker risikoen for, at midler overføres til terrorisme gennem uofficielle 
kanaler;

anerkender betydningen af diasporaer for styrkelsen af forholdet mellem EU og 4.
oprindelseslandene, herunder navnlig på migrationsområdet, og opfordrer til, at der 
etableres stærkere partnerskaber mellem institutioner i udviklingslandene og EU's 
medlemsstater;

bifalder initiativerne med henblik på at vende hjerneflugten fra visse lande og specialiserede 5.
sektorer, så den omdannes til cirkulær migration, og opfordrer til, at specifikke behov 
opfyldes i oprindelseslandene ved f.eks. at etablere institutioner gennem programmer som 
f.eks. Aeneas;

opfordrer til, at migrationsspørgsmålet integreres i EU's eksterne politikker i 6.
overensstemmelse med eksemplet fra Barcelona-processen; 

minder om de tragiske begivenheder i Lampedusa, Ceuta og Melilla og på De Kanariske 7.
Øer og understreger behovet for bilaterale aftaler mellem EU og de berørte transit- og 
oprindelseslande i overensstemmelse med de universelle menneskerettighedsprincipper;

støtter Rådets forslag om at afholde et EuroMed-ministermøde om migration i 2006;8.

anbefaler, at Rådet iværksætter de nødvendige foranstaltninger for at sikre bedre samarbejde 9.
og koordination mellem de ansvarlige for migration og de ansvarlige for udvikling i hver 
enkelt medlemsstat.


