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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja a Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalási indítványába építse be az alábbi javaslatokat:

üdvözli az Európai Tanács elnökségének „A migrációval kapcsolatos átfogó megközelítésr1.
ől” szóló, 2005. december 15-16-i következtetéseit, és a Bizottság által az agyelszívás, az 
átutalások, a diaszpórák, az ideiglenes/körkörös migráció, a szociális biztonsági 
jogosultságok, a többszöri határátlépésre jogosító vízumok stb. tekintetében a közelmúltban 
tett javaslatokat; 

ösztönzi a származási és a tranzitországokat, hogy vállaljanak tevékeny részt a migrációra 2.
és a fejlődésre irányuló új megközelítésben;

rámutat a kifizetések fontosságára és hangsúlyozza, hogy a jobban megszervezett hivatalos 3.
kifizetések csökkentik annak a kockázatát, hogy nem hivatalos csatornákon keresztül 
pénzalapokat irányítsanak terrorizmussal kapcsolatos célokra;

elismeri a diaszpórák jelentőségét az EU és a származási országok közötti kapcsolatok er4.
ősítésében, különösen a migráció terén; felhív szorosabb partnerségi kapcsolatok 
kialakítására a fejlődő országok és az EU tagállamok intézményei között ;

üdvözli bizonyos országok és különleges ágazatok az agyelszívás visszafordítására irányuló5.
kezdeményezéseit, amelyek értelmében a folyamat körkörös migrációvá alakítható át, 
továbbá felhív arra, hogy a származási országokban foglalkozzanak a sajátos igényekkel, 
például az AENEAS és hasonló programokon keresztül történő intézményépítés által;

ösztönzi a migráció kérdésének az EU külső politikáiba való beépítését, a barcelonai 6.
folyamat példáját követve;

emlékeztet a Lampedusa szigetén, Ceutában és Melillában, valamint a Kanári-szigeteken 7.
történt tragikus eseményekre, és hangsúlyozza az EU, illetve az érintett származási és 
tranzitországok közötti kétoldalú megállapodások szükségességét, tiszteletben tartva az 
egyetemes emberi jogokat;

egyetért a Tanács arra irányuló javaslatával, hogy 2006-ban rendezzenek egy EuroMed 8.
miniszteri találkozót a migráció témájában; 

javasolja a Tanácsnak, hogy tegye meg a megfelelő intézkedéseket a migrációért, illetve a 9.
fejlődésért felelős személyek közötti hatékonyabb együttműködés és koordináció biztosítása 
érdekében az egyes tagállamokban.
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