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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

verwelkomt de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 15/16 1.
december 2005 over een “globale aanpak van migratie”, alsmede de recente voorstellen van 
de Commissie over braindrain, overmakingen, diaspora, tijdelijke/circulaire migratie, 
socialezekerheidsrechten, visa voor meervoudige binnenkomsten, enz.;

moedigt de doorreislanden en de landen van herkomst aan actief deel te nemen aan de 2.
nieuwe aanpak van migratie en ontwikkeling;

benadrukt het belang van overmakingen, evenals het feit dat beter georganiseerde officiële 3.
overmakingen het risico kunnen beperken dat er via onofficiële kanalen geld voor 
terroristische doeleinden wordt doorgesluisd;

erkent het belang van de diaspora bij het versterken van de relaties tussen de EU en de 4.
landen van herkomst, vooral wat migratie betreft; roept op tot sterkere partnerschappen 
tussen instellingen in de ontwikkelingslanden en de EU-lidstaten;

verwelkomt initiatieven om de braindrain vanuit bepaalde landen en gespecialiseerde 5.
sectoren te keren, zodat deze in circulaire migratie wordt omgezet en wenst dat de 
specifieke behoeften in de landen van herkomst worden aangepakt, zoals institutionele 
opbouw via programma’s als AENEAS;

moedigt de integratie van het migratievraagstuk in het buitenlands beleid van de EU aan, 6.
naar het voorbeeld van het Barcelona-proces; 

herinnert aan de tragische gebeurtenissen in Lampedusa, Ceuta, Melilla en de Canarische 7.
Eilanden en benadrukt de behoefte aan bilaterale akkoorden tussen de EU en de 
desbetreffende doorreislanden en landen van herkomst, ter eerbiediging van de universele 
beginselen van de mensenrechten;

juicht het voorstel van de Raad toe om in 2006 een ministeriële vergadering van EuroMed 8.
over migratie te houden;

raadt de Raad aan de nodige maatregelen te nemen om de samenwerking en coördinatie 9.
tussen de verantwoordelijke migratiediensten en de verantwoordelijke 
ontwikkelingsdiensten in elke lidstaat te verbeteren.


