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9.12.2015 A8-0344/7 

Τροπολογία  7 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Viegas, Ángela Vallina  

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Εηήζηα Έθζεζε ηνπ 2014 γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηε δεκνθξαηία ζηνλ θόζκν θαη 

ηελ πνιηηηθή ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο ζηνλ ηνκέα απηό 

2015/2229(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 54 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  54α. επαλαιακβάλεη ηελ ππνζηήξημή ηνπ 

ζηελ εηζαγσγή ξεηξψλ γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα ζηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο 

κεηαμχ ηεο ΕΕ θαη ηξίησλ ρσξψλ· 

ππνγξακκίδεη σζηφζν ηελ απνηπρία ηεο 

εηζαγσγήο ησλ ελ ιφγσ ξεηξψλ ζηηο 

ζπκθσλίεο ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ κε 

ηξίηεο ρψξεο, ζηνλ βαζκφ πνπ νη ελ ιφγσ 

ζπκθσλίεο νδήγεζαλ αθφκε θαη ζηελ 

παξαβίαζε ησλ ζεκειησδψλ νηθνλνκηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη θπξίσο 

ζηελ νηθνλνκηθή έλδεηα ησλ πιεζπζκψλ 

ηνπο, θαζψο θαη ζηελ αξπαγή ησλ πφξσλ 

απφ δηεζληθέο επηρεηξήζεηο· ζεσξεί αθφκε 

φηη απαηηνχληαη, σο βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκθσλίαο, 

κεραληζκνί εθ ησλ πξνηέξσλ ειέγρνπ, νη 

νπνίνη ζα παξεκβαίλνπλ πξηλ απφ ηε 

ζχλαςε κηαο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ θαη ζα 

ζέηνπλ πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζχλαςε, 

θαζψο θαη κεραληζκνί εθ ησλ πζηέξσλ 

ειέγρνπ, νη νπνίνη ζα πξνβιέπνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο θπξψζεηο γηα ηελ 

παξαβίαζε ησλ ελ ιφγσ ξεηξψλ πνπ ζα 

θηάλνπλ έσο θαη ηελ αλαζηνιή ηεο 

ζπκθσλίαο· εθηηκά φηη, πέξα απφ απηέο 

ηηο ξήηξεο, είλαη αλαγθαίν λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαη λέεο ζπλεξγαζίεο πνπ 

ζα επηηξέπνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη 
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θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ ηξίησλ ρσξψλ 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ πιεζπζκψλ· 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/8 

Τροπολογία  8 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela 

Vallina  

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Εηήζηα Έθζεζε ηνπ 2014 γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηε δεκνθξαηία ζηνλ θόζκν θαη 

ηελ πνιηηηθή ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο ζηνλ ηνκέα απηό 

2015/2229(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 57 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  57α. επαλαιακβάλεη φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηαηξεηψλ ηεο ΕΕ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηξίηεο ρψξεο 

ζα πξέπεη λα ζπλάδνπλ πιήξσο κε ηα 

δηεζλή πξφηππα αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ· θαιεί ελ πξνθεηκέλσ ηα 

θξάηε κέιε λα κεξηκλήζνπλ ψζηε νη 

επηρεηξήζεηο πνπ δηέπνληαη απφ ην εζληθφ 

δίθαην θξάηνπο κέινπο λα κελ 

παξαβιέπνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

θαη ηα εθαξκνζηέα ζε απηέο θνηλσληθά, 

πγεηνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά πξφηππα 

φηαλ εγθαζίζηαληαη ή 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηξίηεο ρψξεο· 

θαιεί ηελ Επηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα 

ιάβνπλ ηα αλαγθαία κέηξα θαηά ησλ 

επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ 

ηεξνχλ ηα ελ ιφγσ πξφηππα ή δελ 

απνδεκηψλνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηα ζχκαηα 

ησλ παξαβηάζεσλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ γηα ηηο νπνίεο επζχλνληαη 

άκεζα ή έκκεζα·  

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/9 

Τροπολογία  9 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela 

Vallina  

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Εηήζηα Έθζεζε ηνπ 2014 γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηε δεκνθξαηία ζηνλ θόζκν θαη 

ηελ πνιηηηθή ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο ζηνλ ηνκέα απηό 

2015/2229(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 63 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  63α. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηηο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, ηεο θξίζεο δεκφζηνπ ρξένπο θαη 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πεξηθνπψλ ζηα 

νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ, 

επηδεηλψλνληαο πνιχ ζπρλά ηελ αλεξγία, 

ηε θηψρεηα θαη ηελ επηζθάιεηα ησλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο, 

θαζψο θαη ηνλ απνθιεηζκφ θαη ηελ 

απνκφλσζε, ηδίσο ζηηο ρψξεο φπνπ έρνπλ 

πηνζεηεζεί πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο· ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο 

φηη ν ΟΗΕ έρεη επηθξίλεη πνιιέο θνξέο ηε 

δηαρείξηζε, απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο 

ΕΕ, ηνπ ζέκαηνο ηνπ ρξένπο θαη ησλ 

επηπηψζεψλ ηεο ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα· εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην 

γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ δελ ςήθηζε ππέξ ηνπ ςεθίζκαηνο 

ηνπ ΟΗΕ ηεο 10εο Σεπηεκβξίνπ 2015 πνπ 

αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα θάζε θξάηνπο 

λα πξνβαίλεη ζε αλαδηάξζξσζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο ηνπ· 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/10 

Τροπολογία  10 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Εηήζηα Έθζεζε ηνπ 2014 γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηε δεκνθξαηία ζηνλ θόζκν θαη 

ηελ πνιηηηθή ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο ζηνλ ηνκέα απηό 

2015/2229(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 67 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  67α. ιακβάλεη ππφ ζεκείσζε ην έγγξαθν 

θαζνδήγεζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ 

ΕΥΕΔ θαη ηελ Επηηξνπή θαη εγθξίζεθε 

απφ ην Σπκβνχιην· απνδνθηκάδεη ην 

γεγνλφο φηη νη πνιηηηθέο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξφζρεκα γηα ηελ 

επηβνιή απνθιεηζηηθά θαηαζηαιηηθψλ 

κέηξσλ, πνπ εθαξκφδνληαη ζην ζχλνιν 

ησλ πνιηηψλ θαη παξαβηάδνπλ ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο· δεηεί λα 

εθαξκνζηνχλ ζεκαληηθά κέηξα πξφιεςεο 

θαη εθθξάδεη αλεζπρία γηα ηελ ειάρηζηε 

ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηνπο 

αλεμάξηεηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ· 

Or. fr 



 

AM\1081337EL.doc  PE573.401v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

9.12.2015 A8-0344/11 

Τροπολογία  11 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Εηήζηα Έθζεζε ηνπ 2014 γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηε δεκνθξαηία ζηνλ θόζκν θαη 

ηελ πνιηηηθή ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο ζηνλ ηνκέα απηό 

2015/2229(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 69 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  69α. ππελζπκίδεη φηη ε πξνζθπγηθή θξίζε 

απνηειεί παγθφζκην πξφβιεκα, θαη φηη, 

ζχκθσλα κε ηελ UNHCR, ν αξηζκφο ησλ 

πξνζθχγσλ θαη ησλ εθηνπηζκέλσλ 

αλέξρεηαη ζηα 60 εθαηνκκχξηα άηνκα ζε 

φιν ηνλ θφζκν· εθθξάδεη ηελ αιιειεγγχε 

ηνπ πξνο ηνλ κεγάιν αξηζκφ πξνζθχγσλ 

θαη κεηαλαζηψλ πνπ πθίζηαληαη 

ζνβαξφηαηεο παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα δηαθχγνπλ απφ πεδία 

ζπγθξνχζεσλ, απηαξρηθά θαζεζηψηα, ηηο 

δψλεο εθηφο λφκνπ θαη ηελ εμαζιίσζε· 

θαηαδηθάδεη ην γεγνλφο φηη απηνί νη 

πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο πέθηνπλ 

ζχκαηα βίαηεο θαηαζηνιήο θαη δηθηχσλ 

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη εκπνξίαο 

αλζξψπσλ, γηα ηα νπνία βαξχλνληαη κε 

άκεζεο ή έκκεζεο επζχλεο θαη νξηζκέλεο 

δεκφζηεο αξρέο· ππελζπκίδεη φηη ε Έλσζε 

θαη ηα θξάηε κέιε ηεο έρνπλ κεξίδην 

επζχλεο γηα ηνλ πφιεκν, ην ράνο, ηελ 

νηθνλνκηθή εμαζιίσζε, ηελ πείλα θαη 

ηνπο ζαλάηνπο πξνζθχγσλ θαη 

κεηαλαζηψλ πνπ επηρεηξνχλ λα δηαθχγνπλ 

απφ ηηο πεξηνρέο απηέο· εθθξάδεη επίζεο 

ηε βαζχηαηε ζιίςε ηνπ γηα ηνπο 

ηξαγηθνχο ζαλάηνπο αλζξψπσλ πνπ 
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δεηνχλ άζπιν ζηελ ΕΕ· πξνεηδνπνηεί ηελ 

ΕΕ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαζθεπή πεξηθξάμεσλ πνπ 

ηξνθνδνηνχλ ηελ εκπνξία αλζξψπσλ θαη 

εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηελ αλεπάξθεηα 

νδψλ αζθαινχο θαη λφκηκεο πξφζβαζεο 

ζην έδαθνο ηεο ΕΕ· 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/12 

Τροπολογία  12 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Εηήζηα Έθζεζε ηνπ 2014 γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηε δεκνθξαηία ζηνλ θόζκν θαη 

ηελ πνιηηηθή ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο ζηνλ ηνκέα απηό 

2015/2229(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 70 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

70. ηνλίδεη ηελ επείγνπζα αλάγθε λα 

αληηκεησπηζηνχλ ηα πξσηαξρηθά αίηηα 

ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, λα αληηκεησπηζηεί ε εμσηεξηθή 

δηάζηαζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο, 

κεηαμχ άιισλ κε ηελ αλαδήηεζε 

βηψζηκσλ ιχζεσλ ζηηο ζπγθξνχζεηο πνπ 

καίλνληαη ζηηο γεηηνληθέο καο ρψξεο, 

κέζσ ηεο νηθνδφκεζεο ζπλεξγαζίαο θαη 

εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κε ηηο εκπιεθφκελεο 

ηξίηεο ρψξεο θαη κέζσ ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο ηεο ΕΕ· ππνγξακκίδεη ηελ 

αλάγθε γηα κηα νινθιεξωκέλε πξνζέγγηζε 

ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηε βάζε ηωλ 

αλζξωπίλωλ δηθαηωκάηωλ, θαη δεηεί από 

ηελ ΕΕ λα εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε 

ηνλ ΟΗΕ θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηνπ, 

θαζώο θαη κε πεξηθεξεηαθνύο 

νξγαληζκνύο, θπβεξλήζεηο θαη ΜΚΟ, γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξσηαξρηθψλ 

αηηίσλ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θαη ηε 

βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηνπο 

πξνζθπγηθνχο θαηαπιηζκνχο πνπ 

βξίζθνληαη θνληά ζηηο εκπφιεκεο δψλεο· 

επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο ηελ 

ΕΕ λα εμαζθαιίζεη φηη φιεο νη ζπκθσλίεο 

ζπλεξγαζίαο γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη 

ζπκθσλίεο επαλεηζδνρήο κε θξάηε εθηφο 

70. ηνλίδεη φηη, φζνλ αθνξά ηελ 

πθηζηάκελε θξίζε, πξέπεη λα βξεζνχλ 

ιχζεηο πνπ ζα βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο 

αιιειεγγχεο θαη ζε κηα νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

αζθαινχο θαη λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο, κε 

πιήξε ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ζεκειηψδεηο αμίεο· 

θαιεί ηελ ΕΕ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο λα 

πξνσζήζνπλ ηελ εηξήλε θαη λα 

απνξξίςνπλ ηηο βίαηεο παξεκβάζεηο· 
ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα κηα 

νινθιεξωκέλε πξνζέγγηζε ηεο 

κεηαλάζηεπζεο πνπ λα βαζίδεηαη ζηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, θαη δεηεί από ηελ 

ΕΕ λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ ΟΗΕ, 

πεξηθεξεηαθνύο νξγαληζκνύο, θπβεξλήζεηο 

θαη ΜΚΟ· ππελζπκίδεη όηη ε ελ ιφγσ 

ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη επίζεο 

ηελ αλζξσπηζηηθή θαη αλαπηπμηαθή 

βνήζεηα· 
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ΕΕ ζπκκνξθψλνληαη πξνο ην δηεζλέο 

δίθαην·  ππελζπκίδεη όηη κηα ζπλνιηθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηε κεηαλάζηεπζε 

ζπλδέεηαη ζηελά κε αλαπηπμηαθέο θαη 

αλζξσπηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ν νξηζκφο αλζξσπηζηηθψλ 

δηαδξφκσλ θαη ε ρνξήγεζε 

αλζξσπηζηηθψλ ηαμηδησηηθψλ 

ζεσξήζεσλ, θαζψο θαη κε άιιεο 

εμσηεξηθέο πνιηηηθέο· ζεκεηψλεη ηελ 

επηρείξεζε ηεο λαπηηθήο δχλακεο ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο ζηε Μεζφγεην 

(EUNAVFOR Med) ελαληίνλ ησλ 

κεηαθνξέσλ ιαζξνκεηαλαζηψλ θαη ησλ 

δξαζηψλ εκπνξίαο αλζξψπσλ ζηε 

Μεζφγεην·  ηνλίδεη ηελ επείγνπζα αλάγθε 

αλάπηπμεο ηζρπξφηεξσλ πνιηηηθψλ, ζε 

ελσζηαθφ επίπεδν, γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πηεζηηθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο 

κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξφζθπγεο θαη ηε 

δηακφξθσζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ, 

δίθαηνπ θαη βηψζηκνπ κεραληζκνχ γηα ηελ 

θαηαλνκή ησλ βαξψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ· ππνγξακκίδεη ηα κέηξα πνπ 

πξφηεηλε ε Επηηξνπή ζηηο 9 Σεπηεκβξίνπ 

2015 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

πξνζθπγηθήο θξίζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ε αλαζεψξεζε ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ 

Δνπβιίλνπ· 
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Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  
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Έκθεση A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Εηήζηα Έθζεζε ηνπ 2014 γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηε δεκνθξαηία ζηνλ θόζκν θαη 

ηελ πνιηηηθή ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο ζηνλ ηνκέα απηό 

(2015/2229(INI)) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 71 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

71. θαιεί ηελ ΕΕ θαη ηα θξάηε κέιε λα 

ππνζηεξίμνπλ εληνλφηεξα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

κέζσ εμσηεξηθψλ πνιηηηθψλ, εζηηάδνληαο 

ηδηαίηεξα ζηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ· 

πηζηεχεη αθξάδαληα φηη ε ΕΕ πξέπεη λα 

εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία κε ηξίηεο ρψξεο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε αληαιιαγή 

νξζψλ πξαθηηθψλ θαη λα ζπκβάιεη ζηελ 

εμάξζξσζε ησλ δηεζλψλ δηθηχσλ 

εκπνξίαο· επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε φια 

ηα θξάηε κέιε ηεο ΕΕ λα ζέζνπλ ζε 

εθαξκνγή ηελ νδεγία γηα ηελ πξφιεςε 

θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ ηεο
1
 θαη ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

εμάιεηςε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 2012-

2016
2
· 

 

71. εθθξάδεη αλεζπρία γηα ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

ζρεηηθά κε ηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή 

πνπ ζπλδένπλ ηελ αλάπηπμε κε 

ζπκθσλίεο επαλεηζδνρήο θαη επηζηξνθήο· 

θαηαδηθάδεη ηδίσο ηηο δηεμαγφκελεο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ρψξεο πνπ 

θαηαπαηνχλ απξνθάιππηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, φπσο ε Τνπξθία, ην Σνπδάλ 

θαη ε Εξπζξαία· δεηεί ελ πξνθεηκέλσ ηελ 

αλαζηνιή φισλ ησλ ζπκθσληψλ 

επαλεηζδνρήο κε ρψξεο νη νπνίεο δελ 

ζέβνληαη ηα ζεκειηψδε αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα· απνξξίπηεη θάζε 

πξνζπάζεηα εμσηεξίθεπζεο ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο θαη θαηαδηθάδεη ελ 

πξνθεηκέλσ ηηο πξνηάζεηο ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη ηεο Επηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε 

δεκηνπξγία θέληξσλ εμέηαζεο ησλ 

αηηήζεσλ αζχινπ ή θέληξσλ θξάηεζεο 

ζηηο ηξίηεο ρψξεο· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

ζεβαζηνχλ ηε δηεζλή αξρή ηεο κε 

επαλαπξνψζεζεο αηηνχλησλ άζπιν· δεηεί 

επηηαθηηθά λα ιεθζνχλ ζπγθεθξηκέλα 

κέηξα ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία 

                                                 
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:el:PDF  

2
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EL  
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επάισησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ θαη 

ηδίσο ησλ αλαπήξσλ, ησλ αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ θαη ησλ λέσλ γπλαηθψλ· 
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