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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. εκφράζει ανησυχία για τα πρόσφατα γεγονότα στα σύνορα της ΕΕ, τα οποία είναι 

αποτέλεσμα αυτής της άνευ προηγουμένου μεταναστευτικής κρίσης και που έχουν 

εκθέσει τις ανεπάρκειες του ισχύοντος συστήματος υποδοχής προσφύγων και 

μεταναστών, και επισημαίνει τη σημασία της μεγαλύτερης εναρμόνισης των πολιτικών 

μετανάστευσης και ασύλου σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο· 

2. επισημαίνει την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της μετανάστευσης εκ μέρους της 

ΕΕ η οποία θα διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών της 

πολιτικών, θα περιλαμβάνει όλες τις μεταναστευτικές οδούς και θα βασίζεται στην 

αλληλεγγύη, τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη συμμόρφωση προς το 

διεθνές δίκαιο και τις αξίες επί των οποίων οικοδομήθηκε η ΕΕ· 

3. θεωρεί ότι μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο 

της νέας συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική 

ασφάλειας, προκειμένου να συμβάλει ενεργά στη σταθεροποίηση της γειτονιάς της ΕΕ 

και να προλάβει άλλες παρεμφερείς ανθρωπιστικές κρίσεις στο μέλλον· 

4. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να σταματήσουν την ανέγερση τειχών στα εξωτερικά 

σύνορα της ΕΕ και να μην εμποδίζουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες να φτάσουν 

στο έδαφος της ΕΕ· 

5. εκφράζει ανησυχία για την αυξημένη τάση παράνομων επιτόπου εκτοπισμών, και 

απορρίπτει τις πρακτικές αυτές ως αντίθετες προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 

κράτος δικαίου· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη μοίρα των υπηκόων τρίτων 

χωρών και απάτριδων που γίνονται εκ νέου δεκτοί στο πλαίσιο συμφωνιών επανεισδοχής, 

συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων επ’ αόριστον κράτησης, νομικής αβεβαιότητας 

ή επαναπροώθησης στη χώρα καταγωγής τους· 

6. τονίζει ότι η παρατεταμένη αστάθεια και οι συγκρούσεις στις γειτονικές περιοχές της ΕΕ 

έχουν σοβαρό αντίκτυπο στον αριθμό μεταναστών, προσφύγων και εκτοπισμένων· θεωρεί 

ότι μια μακροπρόθεσμη, ουσιαστική και αποτελεσματική ανταπόκριση στη ανθρωπιστική 

κρίση στη Μεσόγειο θα προέλθει μόνο από την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων, 

ιδίως της αστάθειας, των πολέμων, της τρομοκρατίας, της έλλειψης ασφάλειας και των 

παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και της φτώχειας, της ανισότητας, 

των διώξεων, της διαφθοράς, της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών· 

τονίζει την επείγουσα ανάγκη να ξεκινήσει η ΕΕ συντονισμένες διπλωματικές 

προσπάθειες με διεθνείς εταίρους και βασικές περιφερειακές δυνάμεις και οργανισμούς, 

όπως η Αφρικανική Ένωση και ο Σύνδεσμος των Αραβικών Κρατών, προκειμένου να 

αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που υφίστανται ευάλωτα κράτη και να εστιάσει στην 

πρόληψη των συγκρούσεων· 

7. είναι πεπεισμένο ότι η τρέχουσα μεταναστευτική και προσφυγική κρίση συνδέεται με την 

σύρραξη στη Συρία και άλλα μέρη της Μέσης Ανατολής και με την αστάθεια στην 
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ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της βόρειας Αφρικής, για τον τερματισμό των 

οποίων η ΕΕ πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια· ζητεί την ορθή εφαρμογή της 

στρατηγικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση του Ισλαμικού κράτους· ζητεί από την ΕΕ και 

τα κράτη μέλη της να στηρίξουν ενεργά την υπό την ηγεσία του ΟΗΕ προσπάθεια για την 

διευθέτηση της συριακής σύρραξης και να εντείνουν σημαντικά τις διπλωματικές τους 

προσπάθειες για τη διευθέτηση των εν εξελίξει συγκρούσεων στην γειτονιά της ΕΕ και 

στην Μέση Ανατολή σε συνεργασία με όλους τους παράγοντες στην περιοχή, μαζί με τα 

Ηνωμένα Έθνη και προς υποστήριξή τους· 

8. επιδοκιμάζει την έγκριση του προγράμματος δράσης της διάσκεψης κορυφής της Βαλέττα 

το οποίο πρέπει να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για μια μακρόπνοη στρατηγική ΕΕ-

Αφρικής που θα διέπεται από τις αρχές της αλληλεγγύης, της εταιρικής σχέσης και της 

επιμερισμένης ευθύνης σε απάντηση στις ανθρώπινες, κοινωνικές και πολιτικές 

προκλήσεις των μεταναστευτικών ροών μεταξύ Αφρικής και ΕΕ· ζητεί την πλήρη 

εφαρμογή και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της διάσκεψης κορυφής της Βαλέττα· 

τονίζει τη σημασία της δέσμευσης της ΕΕ έναντι της Αφρικής μέσω της συνεργασίας 

στην ανάπτυξη για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράνομης 

μετανάστευσης και της αναγκαστικής εκτόπισης πληθυσμών· αναγνωρίζει ότι πρέπει να 

καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να σημειωθεί πρόοδος στις ευκαιρίες για 

νόμιμη μετανάστευση και κινητικότητα· 

9. τονίζει ότι τα Δυτικά Βαλκάνια, ως οδός διέλευσης για πρόσφυγες και μετανάστες με 

προορισμό τα κράτη μέλη της ΕΕ, έχουν υποστεί αυξανόμενη και σοβαρή πίεση με 

σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες, και ως εκ τούτου πρέπει να στηριχθούν· επιδοκιμάζει 

την πρόταση στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2015 (12880/15) 

να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του Περιφερειακού Καταπιστευματικού Ταμείου της 

ΕΕ που συστάθηκε για την αντιμετώπιση της κρίσης στη Συρία (Ταμείο Μadad) στα 

Δυτικά Βαλκάνια· στηρίζει τη Δήλωση της διάσκεψης υψηλού επιπέδου σχετικά με τη 

διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου και των Δυτικών Βαλκανίων στις 8 Οκτωβρίου 

2015 στο Λουξεμβούργο και ζητεί την ταχεία εφαρμογή και παρακολούθησή της· 

10 υπενθυμίζει ότι τα γειτονικά της Συρίας κράτη έχουν υποδεχθεί, σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες, περίπου 4 εκατομμύρια Σύριους 

πρόσφυγες· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία, ο Λίβανος και η Ιορδανία υφίστανται ευρείες 

μεταναστευτικές ροές και επισημαίνει την ανάγκη για αποτελεσματική στήριξη εκ μέρους 

της ΕΕ και στενή συνεργασία με τις χώρες αυτές προκειμένου να επιλυθεί η 

ανθρωπιστική κρίση και να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τους πρόσφυγες· 

επισημαίνει ότι η ενεργός εμπλοκή των κρατών του Κόλπου θα είχε θετικό αντίκτυπο 

στην επίλυση της τρέχουσας μεταναστευτικής κρίσης· τονίζει παράλληλα τη σημασία που 

έχει να στηριχθούν οι χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όπως η Ελλάδα, η 

Ιταλία και η Μάλτα με νέους ή ενισχυμένους μηχανισμούς για την αντιμετώπιση 

ανθρωπιστικών κρίσεων αυτού του μεγέθους· πιστεύει ότι οι υπό προσχώρηση χώρες, και 

συγκεκριμένα η ΠΓΔΜ και η Σερβία, θα πρέπει να έχουν την πλήρη στήριξη της ΕΕ στην 

αντιμετώπιση της εισροής μεταναστών και προσφύγων· προειδοποιεί, ωστόσο, για τον 

αρνητικό αντίκτυπο που ενδέχεται να έχουν οι ενέργειές τους κατά την πορεία τους προς 

την ένταξη στην ΕΕ και υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις των εν λόγω κρατών τις διεθνείς 

τους υποχρεώσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

12. ζητεί να δοθούν στην ΥΕ/ΑΠ και στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης τα αναγκαία μέσα 
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και η εντολή για να αναπτύξουν την πολιτική και διπλωματική δράση που απαιτείται στην 

περιοχή, στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, σε 

συντονισμό με τα κράτη μέλη· 

13. τάσσεται υπέρ της ευρύτερης και αυξημένης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων 

χωρών προέλευσης και διέλευσης, με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών, 

μέσω διμερών συμφωνιών, εταιρικών σχέσεων κινητικότητας και συμφωνιών τεχνικής 

συνεργασίας, για την τήρηση των οποίων εξασφαλίζεται η εφαρμογή μηχανισμών 

παρακολούθησης στους οποίους θα συμμετέχουν οι τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας 

των πολιτών, με σκοπό: 

 – να αναπτυχθεί μια διορατική προσέγγιση σε σχέση με την μεταναστευτική κρίση στην 

Μεσόγειο, η οποία θα κάνει διάκριση μεταξύ των διαφορετικών αιτίων και θα 

προσαρμόζεται ανάλογα· 

 – να καταπολεμηθούν τα δίκτυα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων· 

 – να διασφαλισθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων στους τομείς των συστημάτων ασύλου και 

συνοριακού ελέγχου· 

 – να παρασχεθεί προστασία σε αυτούς που έχουν ανάγκη, σε συνεργασία με την Ύπατη 

Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και ειδικευμένες ΜΚΟ· 

 – να ενισχυθεί η συνολική προσέγγιση της μετανάστευσης και της κινητικότητας· 

 – να συσταθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι· 

 – να συσταθούν πλαίσια για ασφαλή και νόμιμη μετανάστευση και να χαλαρώσουν οι 

υφιστάμενοι περιορισμοί για την επανένωση των οικογενειών· 

 – να χορηγηθούν θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους· 

 – να εφαρμοστεί μια ανθρωπιστική και αποτελεσματική πολιτική επιστροφής 

παράτυπων μεταναστών· 

14. ζητεί εταιρικές σχέσεις κινητικότητας και συμφωνίες κυκλικής μετανάστευσης 

προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των υπηκόων των τρίτων χωρών μεταξύ των 

χωρών τους και της ΕΕ και να υποστηριχθεί η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 

αμφοτέρων των μερών· 

15. καλεί την ΥΕ/ ΑΕ να προβεί σε πρακτικές ενέργειες στον ΟΗΕ με στόχο το Συμβούλιο 

Ασφαλείας να δώσει εντολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση για τη 

στοχοποίηση, σε λιμένες, της υποδομής ομάδων που οργανώνουν την εμπορία ανθρώπων· 

16. σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με «ασφαλείς και μη ασφαλείς» τρίτες 

χώρες· καλεί τις βασικές χώρες προέλευσης και διέλευσης όσον αφορά την παράτυπη 

μετανάστευση προς την ΕΕ να εφαρμόσουν πλήρως και αποτελεσματικά τις υφιστάμενες 

διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής το συντομότερο δυνατό· τονίζει ότι η σύναψη ή 

εφαρμογή συμφωνιών επανεισδοχής θα πρέπει να εξασφαλίζει την συμμόρφωση αυτών 

των τρίτων χωρών με τις σχετικές διατάξεις του διεθνούς δικαίου και την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει, περαιτέρω, την ανάγκη βελτίωσης της 
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διασυνοριακής συνεργασίας με τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ σε αυτό το θέμα, μεταξύ 

άλλων μέσω και της ενισχυμένης επιχειρησιακής και τεχνικής συνεργασίας με την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και τον FRONTEX· 

17.  πιστεύει, ταυτόχρονα, ότι η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει ένα δεσμευτικό πρόγραμμα 

μετεγκατάστασης για τους πρόσφυγες, σε στενή συνεργασία με την UNHCR, με 

ποσοστώσεις και ένα μόνιμο, υποχρεωτικό, αλλά ευέλικτο, και αυτόματα 

ενεργοποιούμενο σύστημα μετεγκατάστασης ανά την ΕΕ, βάσει αντικειμενικών 

κριτηρίων και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση και τις συνθήκες υποδοχής στα κράτη 

μέλη εισόδου, καθώς και βάσει των αναγκών και, στο μέτρο του δυνατού, των 

προτιμήσεων των προσφύγων· 

18. χαιρετίζει την ενίσχυση των μέσων των επιχειρήσεων Τρίτων και Ποσειδώνας· 

επισημαίνει την έναρξη της επιχείρησης EUNAVFOR MED SOPHIA εναντίον των 

κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων στη Μεσόγειο και 

υποστηρίζει την ενίσχυση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης· 

αναγνωρίζει τη μετάβαση στην δεύτερη φάση της επιχείρησης σύμφωνα με το διεθνές 

δίκαιο και υπογραμμίζει την ανάγκη συνεργασίας με τρίτες χώρες προκειμένου να 

αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά τα δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος των 

παράνομων διακινητών μεταναστών· εμμένει, ωστόσο, στην ανάγκη για ευρύτερους, 

διαρκείς, συντονισμένους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς έρευνας και διάσωσης στη 

Μεσόγειο για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών, συγκεκριμένα μέσω της δημιουργίας ενός 

ευρωπαϊκού σώματος ακτοφυλάκων, και να διαμορφωθεί μια πολιτική της ΕΕ σχετικά με 

το άσυλο, την επικουρική προστασία και την προσωρινή προστασία που θα 

συμμορφώνεται πλήρως με τις δεσμευτικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

Σύμβαση της Γενεύης, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και θα τηρεί την αρχή 

της μη-επαναπροώθησης· 

19. επισημαίνει ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, και ιδίως τα ασυνόδευτα παιδιά, είναι 

πολύ ευάλωτοι και, κατά συνέπεια, κινδυνεύουν να πέσουν θύματα της εμπορίας 

ανθρώπων· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί ειδική φροντίδα για γυναίκες και παιδιά 

πρόσφυγες και μετανάστες που είναι θύματα των παράνομων διακινητών και να τους 

παρασχεθεί ιατρική και ψυχολογική συνδρομή και κατάλληλη προστασία στα παιδιά· 

καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν ζητήματα παιδιών και φύλου στις 

πολιτικές τους για την μετανάστευση, την ενσωμάτωση και το άσυλο και επιμένει στην 

ανάγκη για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στην μετανάστευση και την διαχείριση των 

συνόρων που θα σέβεται τα δικαιώματα των ευάλωτων ανθρώπων και την βασική αρχή 

του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού· 

20. θεωρεί ότι η συνεργασία και η αναπτυξιακή βοήθεια, σύμφωνα με τις αρχές της συνοχής 

των αναπτυξιακών πολιτικών, διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην αντιμετώπιση των 

βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης· καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν την 

αναπτυξιακή τους βοήθεια, σύμφωνα με την δέσμευση για διάθεση του 0,7% του ΑΕΕ, με 

στόχο την επίτευξη των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων· χαιρετίζει το γεγονός ότι ένας 

από τους στόχους της Συνόδου Κορυφής της Βαλέττα είναι ο καλύτερος 

προσανατολισμός της συνδρομής για την ανάπτυξη και τη συνεργασία στην Αφρική· 

τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει, μακροπρόθεσμα και σε πρακτικό 

επίπεδο, τις διεθνείς προσπάθειες για τη μείωση της φτώχειας και την εξάλειψη της 
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διαφθοράς, καθώς και για την εδραίωση της ειρήνης, την προώθηση της δημοκρατίας και 

της διακυβέρνησης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, την 

ισότητα των φύλων, την απασχόληση και την εκπαίδευση, την περιφερειακή, πολιτική και 

οικονομική σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία· 

21. πιστεύει ότι η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση στη Μεσόγειο μπορεί να επιλυθεί 

μόνο μέσω μιας σταθερής πολιτικής βούλησης, διεθνούς συνεργασίας και συντονισμού 

στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών, και θεωρεί ότι η ΕΕ 

θα μπορούσε να αναλάβει την πρωτοβουλία να συγκαλέσει Διεθνή Διάσκεψη υπό την 

αιγίδα του ΟΗΕ για την επίλυση της τρέχουσας κρίσης σε ανθρωπιστικό επίπεδο· 

22. φρονεί ότι τα περιφερειακά προγράμματα προστασίας (ΠΠΠ), που αποσκοπούν στην 

ενίσχυση των ικανοτήτων των τρίτων χωρών στις περιφέρειες από τις οποίες προέρχεται ή 

διέρχεται σημαντικός αριθμός προσφύγων, θα μπορούσαν να ενισχυθούν σημαντικά με 

την έναρξη πολιτικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, προσδίδοντας έτσι 

μεγαλύτερη βαρύτητα και δέσμευση· 

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά και 

διοικητικά μέτρα για να διευκολύνουν τη χορήγηση θεωρήσεων έκτακτης ανάγκης και 

την παροχή προσωρινής στέγης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

διατρέχουν κίνδυνο στη περιοχή της Μεσογείου· απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη να 

δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε περιπτώσεις που συνδέονται με αιτήσεις για πολιτικό 

άσυλο, ούτως ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε επιστροφή που συνεπάγεται 

ενδεχομένως παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

24. χαιρετίζει τη σύσταση του Καταπιστευματικού Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ για τη 

σταθερότητα και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης 

και του φαινομένου των εκτοπισμένων στην Αφρική, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση 

της σταθερότητας και στην καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης στις Αφρικανικές 

χώρες και στις περιφέρειες που επηρεάζονται ιδιαίτερα από τη μετανάστευση· τονίζει, 

ωστόσο, την ανάγκη να δοθούν εγγυήσεις σχετικά με την προέλευση των χρημάτων και 

τις δράσεις για τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν· καλεί τα κράτη μέλη να δείξουν την 

σθεναρή τους δέσμευση συμβάλλοντας στο Ταμείο ώστε το ύψος του ποσού να φτάσει τα 

1,8 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαν προταθεί· υπογραμμίζει την ανάγκη να κινητοποιηθεί 

μεγαλύτερη χρηματοδότηση προκειμένου να αποδεσμευθεί το αναξιοποίητο δυναμικό της 

Αφρικανικής ηπείρου το οποίο θα συμβάλει, μέσω του εμπορίου και των επενδύσεων, σε 

βιώσιμη ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας· 

25. επισημαίνει ότι θα απαιτηθούν συμπληρωματικοί δημοσιονομικοί πόροι της ΕΕ, ειδικά 

ανθρωπιστική βοήθεια, για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής 

κρίσης στην Μεσόγειο· ζητεί τη δημιουργία κέντρων ενημέρωσης σχετικά με την 

μετανάστευση σε τρίτες χώρες και σημειώνει την ταχεία ανάπτυξη Ευρωπαίων 

αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης στις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε καίριας 

σημασίας τρίτες χώρες για να συλλέγουν πληροφορίες για τις μεταναστευτικές ροές, να 

συντονίζουν τις προσπάθειές τους με τους εθνικούς αξιωματικούς συνδέσμους, και να 

συνεργάζονται άμεσα με τις τοπικές αρχές καθιστώντας έτσι δυνατή την ενεργοποίηση 

συστημάτων έγκαιρης ειδοποίησης σε επίπεδο ΕΕ ώστε να υπάρχει έγκαιρη αντίδραση σε 

νέες μεταναστευτικές κρίσεις· 

26. ενθαρρύνει την ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να εξακολουθήσουν να στηρίζουν τη διαδικασία 
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κύρωσης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου 

εγκλήματος, του Πρωτοκόλλου της για την Πρόληψη, Καταστολή και Δίωξη της 

Εμπορίας Προσώπων, ιδίως Γυναικών και Παιδιών, του Πρωτοκόλλου κατά της 

Λαθραίας Διακίνησης Μεταναστών διά Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος και του 

Πρωτοκόλλου σχετικά με την Καταπολέμηση της Παράνομης Κατασκευής και 

Διακίνησης Πυροβόλων Όπλων, Μερών και Εξαρτημάτων τους και Πυρομαχικών· 

27. εκφράζει την ανησυχία του για την αυξημένη ποινικοποίηση του τρέχοντος 

μεταναστευτικού ρεύματος σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων που τους 

αφορά, και την κακομεταχείριση και αυθαίρετη κράτηση των προσφύγων σε τρίτες 

χώρες· καλεί την ΕΕ να επιλύσει το θέμα αυτό, και στο πλαίσιο των διαλόγων της για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και των υποεπιτροπών δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας, 

και να αναπτύξει τις ικανότητες προστασίας σε τρίτες χώρες διέλευσης· 

28. ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση για τον 

όρο «κλιματικός πρόσφυγας», μεταξύ άλλων για τον πιθανό νομικό ορισμό του στο 

διεθνές δίκαιο ή σε οποιαδήποτε νομικά δεσμευτική διεθνή συμφωνία· 

29. αναγνωρίζει ότι η κατάσταση των ανιθαγενών συνιστά σημαντική πρόκληση ως προς τα 

ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να καταπολεμήσουν την 

ανιθαγένεια σε πάσης μορφής εξωτερική δράση της ΕΕ, ειδικότερα επιλαμβανόμενες των 

διακρίσεων στις νομοθεσίες περί ιθαγενείας λόγω φύλου, θρησκεύματος ή καθεστώτος 

μειονότητας, προάγοντας το δικαίωμα των παιδιών σε ιθαγένεια και παρέχοντας στήριξη 

στην εκστρατεία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 

(UNHCR) που αποσκοπεί στο να τεθεί τέρμα στην ανιθαγένεια έως το έτος 2024· 

30. ζητεί από την Επιτροπή να διαβουλεύεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τη 

σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ του Frontex και τρίτης χώρας· επιμένει ότι οι 

συμφωνίες αυτές πρέπει να προβλέπουν κατάλληλες εγγυήσεις που θα εξασφαλίζουν ότι 

οι κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα τηρούνται πλήρως, συμπεριλαμβανομένων όσον 

αφορά την επιστροφή, τις κοινές περιπολίες, την έρευνα και διάσωση ή τις επιχειρήσεις 

υποκλοπών. 
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