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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci žiada Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor prijal do svojho 
návrhu uznesenia tieto návrhy:

víta závery predsedníctva Európskej rady z 15. – 16. decembra 2005, ktoré sa týkajú1.
globálneho prístupu k migrácii a nedávnych návrhov Komisie o otázkach úniku mozgov, pe
ňažných prevodov, diaspór, dočasnej/okružnej migrácie, práva na sociálne zabezpečenie, víz 
na viacnásobný vstup atď.

odporúča krajinám tranzitu a pôvodu, aby sa aktívne zapojili do nového prístupu k migrácii 2.
a rozvoju;

podčiarkuje dôležitosť peňažných prevodov a zdôrazňuje skutočnosť, že lepšie 3.
organizovanie prevodov znižuje riziko, že sa finančné prostriedky dostanú neoficiálnymi 
cestami k teroristom;

uznáva význam diaspór v posilňovaní vzťahov medzi EÚ a krajinami pôvodu, najmä4.
v oblasti migrácie; žiada posilnenie partnerstva medzi inštitúciami v rozvojových krajinách a 
v členských štátoch EÚ;

víta iniciatívy zvrátiť situáciu v oblasti úniku mozgov z niektorých krajín a špecializovaných 5.
odvetví a zmeniť ho na okružnú migráciu; žiada, aby sa v krajinách pôvodu riešili osobitné
potreby napríklad budovaním inštitúcií prostredníctvom programu AENEAS;

podporuje začlenenie otázky migrácie do vonkajšej politiky EÚ podľa príkladu 6.
barcelonského procesu;

pripomína tragické udalosti v mestách Lampedusa, Ceuta, Melilla a na Kanárskych 7.
ostrovoch a zdôrazňuje potrebu uzatvorenia dvojstranných dohôd EÚ s príslušnými 
krajinami tranzitu a pôvodu, rešpektujúc pritom všeobecné zásady ľudských práv;

schvaľuje návrh Rady na stretnutie na úrovni ministrov oblasti EUROMED o otázke 8.
migrácie v roku 2006;

odporúča Rade, aby urobila príslušné opatrenia na zabezpečenie lepšej spolupráce 9.
a koordinácie medzi tými, ktorí sú zodpovední za migráciu, a tými, ktorí sú zodpovední za 
rozvoj v každom členskom štáte;


