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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão do Desenvolvimento, competente quanto 
à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Regozija-se com as conclusões da Presidência do Conselho Europeu de 15 e 16 de 
Dezembro de 2005 sobre um "Abordagem global das migrações" e com as recentes 
propostas da Comissão sobre fugas de cérebros, remessas dos emigrantes, diásporas, 
migração temporária/circular, direitos à segurança social, vistos para entradas múltiplas, 
etc.;

2. Encoraja os países de trânsito e de origem a participarem activamente na nova abordagem 
de migração e desenvolvimento;

3. Sublinha a importância das remessas de fundos dos emigrantes e insiste no facto de um 
sistema oficial melhor organizado de remessas de fundos reduzir o risco de os fundos 
serem encaminhados para o financiamento do terrorismo através de canais oficiosos;

4. Reconhece a importância das diásporas no reforço das relações entre a União Europeia e 
os países de origem, em especial no domínio da migração; solicita a instauração de 
parcerias mais fortes entre as instituições dos países em desenvolvimento e os 
Estados-Membros da União Europeia;

5. Regozija-se com as iniciativas destinadas a pôr termo à fuga de cérebros de certos países e 
sectores específicos, para que esta se transforme em migração circular, e solicita que seja 
dada resposta às necessidades específicas dos países de origem através, por exemplo, do 
desenvolvimento institucional graças a programas como o AENEAS;

6. Encoraja a integração da questão da migração nas políticas externas da União Europeia, 
seguindo o exemplo do Processo de Barcelona;

7. Recorda os trágicos acontecimentos de Lampedusa, Ceuta, Melilla e Ilhas Canárias, e 
insiste na necessidade de acordos bilaterais entre a União Europeia e os países de origem e 
de trânsito, que respeitem os princípios universais dos direitos do Homem;

8. Louva a proposta do Conselho relativa à organização de uma reunião ministerial Euromed 
sobre migração em 2006;

9. Recomenda ao Conselho que adopte medidas adequadas para garantir, em cada 
Estado-Membro, uma cooperação e uma coordenação mais eficazes entre as entidades 
competentes em matéria de migração e as entidades competentes em matéria de 
desenvolvimento.


