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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0423/4 

Τροπολογία  4 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους 

(2018/2271(INL)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 

πολυάριθμες ανακοινώσεις και αιτήσεις 

παροχής ασφαλών και νόμιμων οδών που 

θα επιτρέπουν την πρόσβαση στο 

ευρωπαϊκό έδαφος για τα πρόσωπα που 

ζητούν διεθνή προστασία, δεν υπάρχει 

αυτή τη στιγμή εναρμόνιση σε επίπεδο 

Ένωσης όσο αφορά τις διαδικασίες 

προστατευόμενης εισόδου, ούτε νομικό 

πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης για τις 

θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους, 

δηλαδή θεωρήσεις που εκδίδονται με 

σκοπό την άφιξη στην επικράτεια των 

κρατών μελών, με σκοπό να ζητηθεί 

διεθνής προστασία· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους 

συνιστούν ένα από τα υφιστάμενα 

εργαλεία που μπορεί να αποφασίσουν να 

χρησιμοποιήσουν τα κυρίαρχα κράτη 

μέλη προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι τα 

άτομα που έχουν ανάγκη μπορούν να 

αποκτήσουν νόμιμη πρόσβαση σε διεθνή 

προστασία στην Ευρώπη· 
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Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους 

(2018/2271(INL)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός 

των προσώπων που γίνονται δεκτά βάσει 

των εθνικών διαδικασιών εισόδου για 

ανθρωπιστική προστασία ή μέσω 

επανεγκατάστασης παραμένει χαμηλός σε 

σύγκριση με τις παγκόσμιες ανάγκες, με 

σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των 

διαφόρων κρατών μελών· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το πεδίο των εθνικών 

διαδικασιών εισόδου για ανθρωπιστική 

προστασία και επανεγκατάσταση ορίζεται 

στενά και, στην περίπτωση 
επανεγκατάστασης, συνδέεται αυστηρά με 

τα κριτήρια τρωτότητας και 

καταχώρησης ως πρόσφυγα στην Ύπατη 

Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 

κράτη μέλη εφαρμόζουν επί του παρόντος 

ή είχαν παλαιότερα εφαρμόσει εθνικά 

προγράμματα για την έκδοση θεωρήσεων 

για ανθρωπιστικούς λόγους ώστε να 

εξασφαλίζεται η εθνική προστατευόμενη 

είσοδος των ατόμων που έχουν ανάγκη· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο της 

επανεγκατάστασης περιλαμβάνει μόνο τα 

πρόσωπα που έχουν ήδη αναγνωρισθεί ως 

πρόσφυγες επειδή πληρούν περαιτέρω 

κριτήρια τρωτότητας ή γεωγραφικά 

κριτήρια· 
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Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους 

(2018/2271(INL)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως 

αποτέλεσμα, ένα ποσοστό που εκτιμάται 

ότι φθάνει το 90% των προσώπων στα 

οποία έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία 

έχουν φτάσει στην Ένωση με παράτυπους 

τρόπους, πράγμα που οδηγεί στον 

στιγματισμό τους, πριν από την έλευσή 

τους στα εξωτερικά σύνορα των κρατών 

μελών· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης 

(ΔΟΜ), 58 158 μετανάστες και 

πρόσφυγες εισήλθαν στην Ευρώπη δια 

θαλάσσης έως την 1η Αυγούστου 2018· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, συγκριτικά, την 

αντίστοιχη περίοδο το 2017 είχαν εισέλθει 

113 283 άτομα και την αντίστοιχη 

περίοδο το 2016 είχαν εισέλθει 

περισσότερα από 261 228 άτομα· 

Or. en 
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Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους 

(2018/2271(INL)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο το 

Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή, έχουν 

απορρίψει τις τροποποιήσεις αυτές, με το 

αιτιολογικό, μεταξύ άλλων, ότι οι εν λόγω 

διατάξεις δεν θα πρέπει να περιληφθούν 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 810/2009, 

δεδομένου του πεδίου εφαρμογής του, που 

καλύπτει μόνο τις θεωρήσεις μικρής 

διάρκειας· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο το 

Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή, έχουν 

απορρίψει τις τροποποιήσεις αυτές, με το 

αιτιολογικό, μεταξύ άλλων, ότι, στο πλαίσιο 

της νομολογίας του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου, οι εν λόγω διατάξεις δεν θα 

πρέπει να περιληφθούν στον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 810/2009, δεδομένου του πεδίου 

εφαρμογής του, που καλύπτει μόνο τις 

θεωρήσεις μικρής διάρκειας· 

Or. en 
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Τροπολογία  8 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους 

(2018/2271(INL)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 5 – περίπτωση 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– να προβλέπει πρακτικούς τρόπους 

υποβολής των εν λόγω αιτήσεων 

θεώρησης, περιλαμβανομένων της 

συμπλήρωσης ενός εντύπου αίτησης, της 

παροχής πληροφοριών σχετικά με την 

ταυτότητα του αιτούντος, 

περιλαμβανομένων και βιομετρικών 

στοιχείων και της παροχής της αιτιολογίας, 

κατά το δυνατόν τεκμηριωμένης, του 

φόβου δίωξης ή σοβαρής βλάβης, 

– να προβλέπει πρακτικούς τρόπους 

υποβολής των εν λόγω αιτήσεων 

θεώρησης, περιλαμβανομένων της 

συμπλήρωσης ενός εντύπου αίτησης, της 

παροχής πληροφοριών σχετικά με την 

ταυτότητα του αιτούντος υπό τη μορφή 

εγγράφων ταυτότητας, περιλαμβανομένων 

και βιομετρικών στοιχείων και της 

παροχής της αιτιολογίας, κατά το δυνατόν 

τεκμηριωμένης, του φόβου δίωξης ή 

σοβαρής βλάβης, 

Or. en 



 

AM\1171714EL.docx  PE631.582v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

7.12.2018 A8-0423/9 

Τροπολογία  9 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους 

(2018/2271(INL)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 5 – περίπτωση 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– να προβλέπει ότι οι αιτήσεις για 

τέτοια θεώρηση, θα αξιολογούνται με 

βάση τη δήλωση και τη συνέντευξη του 

αιτούντα και, όπου είναι διαθέσιμα, με 

βάση τα δικαιολογητικά έγγραφα, χωρίς 

τη διεξαγωγή μιας πλήρους διαδικασίας 

καθορισμού του καθεστώτος, 

– να προβλέπει ότι οι αιτήσεις για 

τέτοια θεώρηση, εφόσον κριθούν 

παραδεκτές, θα αξιολογούνται με βάση 

εξέταση τού κατά πόσον οι αιτούντες 

διατυπώνουν βάσιμο ισχυρισμό έκθεσης 

σε πραγματικό κίνδυνο δίωξης ή σοβαρής 

βλάβης στη χώρα προέλευσης και κατά 

πόσον οι αιτούντες ήταν ήδη ασφαλείς σε 

χώρα διέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 33 

και επόμενα της οδηγίας 2013/32/ΕΕ, 

Or. en 
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Τροπολογία  10 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους 

(2018/2271(INL)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 5 – περίπτωση 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 

καταρτιστεί εκ των προτέρων κατάλογος 

ασφαλών πρώτων χωρών ασύλου κατά 

την έννοια των άρθρων 33 και επόμενα 

της οδηγίας 2013/32/ΕΕ· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι τουλάχιστον η Τουρκία, ο 

Λίβανος και η Ιορδανία πρέπει να 

αναγνωριστούν ως τέτοιες ασφαλείς 

χώρες διέλευσης, εκτός από εξαιρετικές 

περιπτώσεις κατά τις οποίες μεμονωμένοι 

αιτούντες ενδέχεται να μην λάβουν 

κατάλληλη μεταχείριση μόλις εισέλθουν 

για λόγους όπως το εθνοτικό ή 

πολιτισμικό τους υποβάθρο, η κατάσταση 

της υγείας τους κ.λπ.,  

Or. en 
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Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους 

(2018/2271(INL)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 5 – περίπτωση 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– να προβλέπει ότι ένας υπήκοος 

τρίτης χώρας στον οποίο δεν χορηγήθηκε 

θεώρηση για ανθρωπιστικούς λόγους θα 

έχει δυνατότητα προσφυγής, όπως 

προβλέπεται και σήμερα, όταν δεν 

χορηγείται θεώρηση βραχείας διαμονής ή 

όταν δεν του επιτρέπεται η διέλευση των 

συνόρων, 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


