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183. καταδικάζει έντονα τον δραματικό 
αριθμό των θανάτων στη θάλασσα στη 
Μεσόγειο, που κατά τις εκτιμήσεις από τον 
Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης στην 
έκθεσή του «Fatal Journeys» (ταξίδια 
θανάτου) ανέρχονται σε 3 000 το έτος 
2013, στοιχείο το οποίο καθιστά την εν 
λόγω θάλασσα την πλέον θανατηφόρα 
περιοχή στον κόσμο για την παράνομη 
μετανάστευση· εκφράζει έντονη ανησυχία 
για τις αναφορές παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος των 
μεταναστών και των αιτούντων άσυλο καθ' 
οδόν για την ΕΕ· καλεί την Ένωση και τα 
κράτη μέλη να συνεργαστούν με τον ΟΗΕ, 
τους περιφερειακούς μηχανισμούς, τις 
κυβερνήσεις και τις ΜΚΟ για την 
αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών· 
τονίζει την επείγουσα ανάγκη ανάπτυξης 
ισχυρότερων, περισσότερο 
ολοκληρωμένων πολιτικών που να 
εδράζονται σαφέστερα στην αρχή της 
αλληλεγγύης στο επίπεδο της Ένωσης, 
ώστε να επιτευχθεί αντιμετώπιση των 
πιεστικών ζητημάτων που αφορούν τους 
μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους 
αιτούντες άσυλο κατά τρόπο που συνάδει 
με τη διεθνή νομοθεσία για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη θεμελιώδη ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και καλεί την ΕΕ να θεσπίσει 

183. καταδικάζει έντονα τον δραματικό 
αριθμό των θανάτων στη θάλασσα στη 
Μεσόγειο, που κατά τις εκτιμήσεις από τον 
Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης στην 
έκθεσή του «Fatal Journeys» (ταξίδια 
θανάτου) ανέρχονται σε 3 000 το έτος 
2013, στοιχείο το οποίο καθιστά την εν 
λόγω θάλασσα την πλέον θανατηφόρα 
περιοχή στον κόσμο για την παράνομη 
μετανάστευση· εκφράζει έντονη ανησυχία 
για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων εις βάρος των μεταναστών 
και των αιτούντων άσυλο καθ' οδόν για την 
ΕΕ· καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη 
να λάβουν επιτέλους τα αναγκαία μέτρα 
για την παροχή βοήθειας στους 
μετανάστες που βρίσκονται σε κίνδυνο στη 
θάλασσα και να θέσουν τέρμα στην 
εκατόμβη· υπενθυμίζει στην Ένωση και 
τα κράτη μέλη της τις διεθνείς 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
αναζήτηση και την διάσωση στην 
θάλασσα· υπενθυμίζει επ' αυτού την 
ανάγκη σεβασμού της αρχής της μη 
επαναπροώθησης στα ευρωπαϊκά και 
διεθνή ύδατα, όπως κατοχυρώθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων· υπενθυμίζει την δέσμευση 
της Επιτροπής να υιοθετήσει μια 
πραγματική ευρωπαϊκή προσέγγιση της 
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κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και να 
εγγυάται αποτελεσματικά κοινά πρότυπα 
για τις διαδικασίες υποδοχής σε όλη την 
Ένωση για να προστατεύονται οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι πλέον 
ευάλωτες ομάδες· καλεί την ΑΕ/ΥΕ, τον 
Επίτροπο Μετανάστευσης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας 
και την ΕΥΕΔ να ενισχύσουν τη 
συνεργασία και την σε ισότιμη βάση 
κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών 
μελών, μεταξύ άλλων για τη φιλοξενία και 
την επανεγκατάσταση των προσφύγων 
και τη συνεισφορά στις υπηρεσίες 
αναζήτησης και διάσωσης με σκοπό την 
παροχή βοήθειας σε μετανάστες που 
βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα 
επιχειρώντας να φτάσουν στις ακτές της 
ΕΕ· υπενθυμίζει επ' αυτού την ανάγκη 
σεβασμού της αρχής της μη 
επαναπροώθησης στα ευρωπαϊκά και 
διεθνή ύδατα, όπως κατοχυρώθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων· υπενθυμίζει τη δέσμευση 
της Επιτροπής να αναπτύξει κατάλληλους 
διαύλους για τη νόμιμη μετανάστευση· 
καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως το πρόσφατα 
εγκριθέν πακέτο μέτρων για το Κοινό 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και την 
κοινή νομοθεσία για τη μετανάστευση· 
καλεί τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε 
προγράμματα επανεγκατάστασης και να 
επιταχύνουν την ανάπτυξη 
Περιφερειακών Προγραμμάτων 
Προστασίας στις πλέον πληγείσες 
περιοχές· τονίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της 
παράνομης μετανάστευσης· ενθαρρύνει 
την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να δίδουν 
λεπτομερέστερη προσοχή στις χώρες από 
όπου πηγάζει η εμπορία ή η παράνομη 
διακίνηση ανθρώπων, σε χώρες διέλευσης 
και χώρες προορισμού· καλεί την ΑΕ/ΥΕ 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
περαιτέρω την εξωτερική διάσταση της 
Ένωσης, σε συνεργασία με τις χώρες 
προέλευσης και διαμετακόμισης, 

μετανάστευσης υποβάλλοντας προτάσεις 
για την ανάπτυξη ασφαλών και νομίμων 
μέσων αναζήτησης προστασίας στην 
Ευρώπη· τονίζει τη σημασία της 
θέσπισης ανθρωπιστικών θεωρήσεων το 
ταχύτερο δυνατόν, καθώς και της 
ανάπτυξης νέων διαύλων νόμιμης 
μετανάστευσης, έτσι ώστε να μην 
υποχρεούνται πλέον οι άνθρωποι να 
ριψοκινδυνεύουν την ζωή τους για να 
φθάσουν στην Ευρώπη· υπογραμμίζει την 
επείγουσα ανάγκη να εκπονηθούν πιο 
αλληλέγγυες πολιτικές σε επίπεδο 
Ένωσης και κρατών μελών·  καλεί, ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
πλήρως το πρόσφατα εγκριθέν πακέτο 
μέτρων για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Ασύλου και την κοινή νομοθεσία για τη 
μετανάστευση· ζητεί από την Επιτροπή 
να παροτρύνει να κράτη μέλη να 
συμμετάσχουν με πιο ενεργό τρόπο στα 
προγράμματα επανεγκατάστασης·  
αντιτίθεται με σθένος στο να χρησιμεύει 
η καταπολέμηση της εμπορίας και της 
παράνομης διακίνησης ανθρώπων ως 
μέσο συναλλαγής μεταξύ της Ένωσης, των 
κρατών μελών και των τρίτων χωρών· 
υπενθυμίζει ότι η συνεργασία αυτή δεν θα 
πρέπει να πραγματοποιείται εις βάρος του 
ουσιαστικού δικαιώματος ανδρών, 
γυναικών και παιδιών να αναζητήσουν 
προστασία στην Ένωση, ούτε να 
συμβάλλει στην αύξηση των 
παραβιάσεων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των μεταναστών και των 
αιτούντων άσυλο· κατόπιν τούτου, 
εκφράζει έντονες ανησυχίες όσον αφορά 
την ενίσχυση της συνεργασίας με τις 
τρίτες χώρες, και ειδικότερα με τις χώρες 
του κέρατος της Αφρικής στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Χαρτούμ·
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περιλαμβανομένων των χωρών εταίρων 
της ΕΕ, ειδικότερα στην περιοχή της 
Μεσογείου, και με συστηματική μνεία 
αυτών των ανησυχιών στους πολιτικούς 
διαλόγους με τις σχετικές χώρες και στις 
δημόσιες δηλώσεις και δίδοντας ώθηση 
στη συνεργασία με αυτές τις χώρες στον 
ύψιστο δυνατό βαθμό με στόχο τόσο την 
εξάρθρωση των παρανόμων δικτύων που 
τίθενται σε χρήση για την εμπορία 
μεταναστών όσο και την καταπολέμηση 
των παρανόμων μαφιών που αποκομίζουν 
κέρδη από την εμπορία και τη λαθραία 
διακίνηση ανθρώπων·
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