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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Rozwoju, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących sugestii:

z zadowoleniem przyjmuje wnioski Prezydencji Rady Europejskiej z 15-16 grudnia 2005 r. 1.
dotyczące „Globalnego podejścia do migracji” oraz ostatnie wnioski Komisji w sprawie odp
ływu wykwalifikowanych pracowników, przekazów pieniężnych, diaspory, migracji o 
charakterze czasowym/cyrkulacyjnym, świadczeń z ubezpieczeń socjalnych, wiz 
wielokrotnych, itd.;  

zachęca państwa pochodzenia migrantów oraz państwa tranzytowe do aktywnego 2.
uczestnictwa w nowym podejściu do migracji i rozwoju; 

podkreśla wagę przekazów pieniężnych oraz wskazuje na fakt, że lepsza organizacja 3.
oficjalnych przekazów zmniejsza ryzyko przekazywania środków przeznaczonych na 
terroryzm drogą nieoficjalną;

uznaje znaczenie diaspory we wzmacnianiu związków między UE a krajami pochodzenia, w 4.
szczególności w odniesieniu do migracji; wzywa do ściślejszej współpracy między 
instytucjami w państwach rozwijających się a państwami członkowskim UE; 

z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę mającą na celu powstrzymanie odpływu 5.
wykwalifikowanych pracowników z pewnych państw i z niektórych wyspecjalizowanych 
sektorów, tak, aby przekształcić ją w migrację o charakterze cyrkulacyjnym, i wnosi, aby
specjalne potrzeby państw pochodzenia zostały uwzględnione poprzez np. tworzenie 
instytucji dzięki wspierającym je programom takim jak AENEAS;

zachęca do włączenia kwestii dotyczących migracji do zakresu polityki zagranicznej, podą6.
żając za przykładem procesu barcelońskiego, 

przypomina tragiczne wypadki w Lampedusie, Ceucie i Melilli oraz na Wyspach 7.
Kanaryjskich i wskazuje konieczność dwustronnych porozumień między UE a 
odpowiednimi państwami tranzytowymi oraz państwami pochodzenia w poszanowaniu 
uniwersalnych zasad praw człowieka; 

pochwala wniosek Rady dotyczący zorganizowania w 2006 r. posiedzenia EuroMed na 8.
temat migracji na szczeblu ministerialnym;

zaleca, aby Rada podjęła odpowiednie działania dla zapewnienia lepszej współpracy i 9.
koordynacji między kompetentnymi organami zajmującymi się migracją i rozwojem w ka
żdym z państw członkowskich. 


