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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za razvoj, kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

pozdravlja sklepe predsedstva Evropskega sveta s 15. in 16. decembra 2005 o „globalnem 1.
pristopu k migracijam” in novejše predloge Komisije v zvezi z begom možganov, nakazili, 
diasporami, začasnimi ali krožnimi migracijami, pravicami do socialne varnosti, vizumi za ve
čkratni vstop, itd.;

spodbuja tranzitne države in države izvora, naj si dejavno prizadevajo za nov pristop k 2.
migracijam in razvoju;

poudarja pomen nakazil in zlasti dejstvo, da bi bolje organizirana uradna nakazila zmanjšala3.
tveganje, da bi bila sredstva usmerjena v terorizem preko neuradnih kanalov;

priznava pomen diaspor za utrjevanje odnosov med EU in državami izvora, zlasti na podro4.
čju migracije; poziva k močnejšemu partnerstvu med institucijami v državah v razvoju in dr
žavami članicami EU;

pozdravlja pobude za preoblikovanje bega možganov iz nekaterih držav in specializiranih 5.
sektorjev v krožno migracijo in naproša, naj se posebne potrebe rešujejo v državah izvora, 
na primer z vzpostavljanjem institucij preko programov, kot je AENEAS;

spodbuja vključitev vprašanja migracije v zunanje politike EU, po vzoru barcelonskega 6.
procesa; 

opozarja na tragične dogodke v Lampedusi, Ceuti in Melili ter na Kanarskih otokih in 7.
poudarja potrebo po dvostranskih sporazumih med EU ter zadevnimi tranzitnimi državami 
in državami izvora, ob upoštevanju splošnih načel človekovih pravic;

pozdravlja predlog Sveta za organizacijo ministrskega srečanja o migraciji v letu 2006;8.

priporoča, naj Svet sprejme ustrezne ukrepe, da bi zagotovil boljše sodelovanje in 9.
usklajenost med odgovornimi za migracijo in odgovornimi za razvoj v posameznih državah 
članicah;


