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B8-0842/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μετανάστευση και τους 
πρόσφυγες στην Ευρώπη
(2015/2833(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, 

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 
1948, 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης, του 1951, και το πρόσθετο πρωτόκολλό της,

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1950,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά 
με τη μετανάστευση στα πλαίσια της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ, και της 26ης 
Μαΐου 2015 σχετικά με τη νέα παγκόσμια εταιρική σχέση για την εξάλειψη της 
φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015· 

– έχοντας υπόψη την Πρωτοβουλία μεταναστευτικής οδού ΕΕ-Κέρατος της Αφρικής, ή 
αλλιώς «διαδικασία του Χαρτούμ», που εγκρίθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2014 από την 
Αφρικανική Ένωση και τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2015 σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τις πρόσφατες 
τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο1,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 
2015,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 20142 σχετικά με την κατάσταση 
στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη 
μετανάστευση,

– έχοντας υπόψη τον λόγο που εκφώνησε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
κατά την επίσκεψή του στη Λαμπεντούζα, στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2014, για την πρώτη 
επέτειο της τραγωδίας της 3ης Οκτωβρίου 2013,

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0176.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0105.



PE565.810v01-00 4/9 RE\1072087EL.doc

EL

Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τις επισκέψεις των αντιπροσωπειών της στη 
Λαμπεντούζα, τον Νοέμβριο του 2011, στην Ιορδανία, τον Φεβρουάριο του 2013, για 
την αξιολόγηση της κατάστασης των προσφύγων από τη Συρία, και στη Βουλγαρία, τον 
Ιανουάριο του 2014, για την αξιολόγηση της κατάστασης των προσφύγων και των 
αιτούντων άσυλο, ιδίως από τη Συρία,

– έχοντας υπόψη τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στην ολομέλεια της 9ης Οκτωβρίου 
2013 σχετικά με τις μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη 
έμφαση στα τραγικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα, 

– έχοντας υπόψη τις συζητήσεις που έχουν διεξαχθεί, από την αρχή της τρέχουσας 
κοινοβουλευτικής περιόδου, στο πλαίσιο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, και ιδίως εκείνες που διεξήχθησαν στις 22 
Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή της ανακοίνωσης σχετικά με το έργο της 
ειδικής ομάδας για τη Μεσόγειο, στις 4 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τις 
δραστηριότητες του Frontex στη Μεσόγειο και σχετικά με την ειδική ομάδα για τη 
Μεσόγειο, και στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την 5η ετήσια έκθεση της 
Επιτροπής για τη μετανάστευση και το άσυλο (2013) (COM(2014)0288) και την ετήσια 
έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EYYA) σχετικά με την 
κατάσταση όσον αφορά το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με 
το έργο της ειδικής ομάδας για τη Μεσόγειο (COM(2013)0869),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 
2013,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2014, για την 
εφαρμογή της ανακοίνωσης σχετικά με το έργο της ειδικής ομάδας για την Μεσόγειο 
(SWD(2014)0173),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη 
σύνοδό του στις 26 και 27 Ιουνίου 2014, όπου καθόρισε τις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον νομοθετικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό για 
τα επόμενα έτη στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, 

– έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της νέας Επιτροπής, που 
παρουσίασε ο Πρόεδρος Juncker στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου στις 15 Ιουλίου 
2014,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τις ευρωπαϊκές μεταναστευτικές 
πολιτικές,

– έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα 
μετανάστευσης, εσωτερικών υποθέσεων και ιθαγένειας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, 
κατά την ακρόασή του ενώπιον της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, στις 30 Σεπτεμβρίου 2014,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά 
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με τη λήψη μέτρων για την καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης (PACE), του Απριλίου 2012, με τίτλο «Ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν στη 
Μεσόγειο Θάλασσα: Ποιος ευθύνεται;» 

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των μεταναστών, και ιδίως την έκθεση, που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 
2013, σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και τις επιπτώσεις της 
στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, καθώς και εκείνην που δημοσιεύθηκε τον 
Απρίλιο του 2014 σχετικά με την εργασιακή εκμετάλλευση των μεταναστών,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της  Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το 
Άσυλο (EYYA) σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά το άσυλο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση το 2014,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θερινή περίοδος κατέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η 
μετανάστευση δεν συνιστά προσωρινό φαινόμενο, κι ότι ο αριθμός των προσφύγων – 
που από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να αυξάνεται ως αποτέλεσμα της ολοένα 
αυξανόμενης αστάθειας στα σύνορα της Ευρώπης, η οποία οφείλεται στις συγκρούσεις 
που εκτυλίσσονται στη Μέση Ανατολή και την Υποσαχάρια Αφρική, σε συνδυασμό με 
τις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη ραγδαία αύξηση της βίας 
και της τρομοκρατίας και τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής – 
επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά την επείγουσα ανάγκη να καταβληθεί κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να διασωθούν οι ζωές των ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους 
και βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς και την ανάγκη τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με 
τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, στις οποίες περιλαμβάνονται και υποχρεώσεις διάσωσης 
στη θάλασσα·  

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συρία, το Αφγανιστάν, η Ερυθραία και το Ιράκ ήταν 
ανάμεσα στις κυριότερες χώρες καταγωγής των αιτούντων άσυλο τον Φεβρουάριο του 
2015, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από τα δύο τρίτα των εν λόγω αιτούντων 
άσυλο έχουν δικαίωμα ασύλου ή επικουρικής προστασίας, 

Γ. υπενθυμίζοντας την τελευταία σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 25ης 
και 26ης Ιουνίου 2015, και την επακόλουθη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων της 20ής Ιουλίου 2015 στις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες της 
ΕΕ δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν σε κάποιον μηχανισμό ανακατανομής της 
μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης και, αντ’ αυτού, συμφώνησαν σε έναν 
εθελοντικό μηχανισμό·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι  στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, κ. Donald Tusk ζήτησε την ανακατανομή τουλάχιστον 100.000 
προσφύγων· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντί της σημερινής ad-hoc διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί μια πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση σε σχέση με τις 
επιχειρήσεις·
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ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διάφορες θέσεις που ελήφθησαν από διάφορα κράτη μέλη 
της ΕΕ εξακολουθούν να επιβεβαιώνουν ότι η ΕΕ έχει 28 κατακερματισμένες 
μεταναστευτικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων αμφισβητούμενων 
θέσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν το ταχύτερο δυνατό·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κατάσταση στην πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Δημοκρατία της Σερβίας και την Ουγγαρία φανερώνει 
προκλητική έλλειψη αλληλεγγύης έναντι των αιτούντων άσυλο, ανεπαρκή συντονισμό 
και έλλειψη συνεκτικής δράσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή θα 
οδηγήσει σε χάος και σε συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηγέτες ορισμένων κρατών μελών και των ακροδεξιών 
κομμάτων χρησιμοποιούν την τρέχουσα κατάσταση για να πυροδοτήσουν την ανάπτυξη 
αντιμεταναστευτικού αισθήματος ενώ κατηγορούν την ΕΕ για την κρίση, με 
αποτέλεσμα να αυξάνονται οι βιαιοπραγίες κατά των μεταναστών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ενοποιημένων διαδικασιών και προτύπων σχετικά με 
το άσυλο στα κράτη μέλη οδηγεί σε διαφορετικά επίπεδα προστασίας και σε ορισμένες 
περιπτώσεις ακόμη και σε ανεπαρκείς εγγυήσεις για τους αιτούντες άσυλο·

1. εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και αγωνία για την τρέχουσα ανθρωπιστική κρίση· 

2. εκφράζει την αλληλεγγύη του με τους πολυάριθμους πρόσφυγες και μετανάστες, οι 
οποίοι είναι θύματα ατέρμονων συγκρούσεων, σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συγκεκριμένων ανεπαρκειών διακυβέρνησης και σκληρής καταστολής·

3. ζητεί από όλα τα κράτη μέλη και όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους 
οργανισμούς να αναλάβουν άμεση δράση για να αντιμετωπιστεί η κρίση στη Μεσόγειο 
και γύρω από τα σύνορα της ΕΕ – η οποία θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της 
αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς και σε μια 
ολιστική προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη όλες τις διαστάσεις, περιλαμβανομένων 
της ασφαλούς και νόμιμης μετανάστευσης, του πλήρους σεβασμού για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αξίες, της συνεργασίας με τρίτες χώρες (που δεν 
ανήκουν στην ΕΕ) και της επιστροφής, σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα και με 
την αρχή της μη επαναπροώθησης, μέσω του συντονισμού μεταξύ των εξωτερικών και 
της εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ, ιδίως της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της 
πολιτικής ασφαλείας και της εμπορικής και αναπτυξιακής πολιτικής·

4. ζητεί την ταχεία και πλήρη μεταφορά και αποτελεσματική εφαρμογή του Κοινού 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου από όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, έτσι ώστε να 
διασφαλιστούν κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας·

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει εφαρμόσει 
τις πρωτοβουλίες που πρότεινε η Επιτροπή στο πρόγραμμα δράσης της για τη 
μετανάστευση, της 13ης Μαΐου 2015, μέσω της σύστασης σε επίπεδο ΕΕ ενός 
αξιόπιστου δεσμευτικού μηχανισμού αλληλεγγύης που θα περιλαμβάνει υποχρεωτικό 
σύστημα επανεγκατάστασης, καθώς και μετεγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης μεταξύ 
των κρατών μελών· στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί ότι είναι απαραίτητο σε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα να πραγματοποιηθεί επανεξέταση και αναθεώρηση του κανονισμού του 
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Δουβλίνου, μέσω της δεσμευτικής, μόνιμης και υποχρεωτικής μετεγκατάστασης σε 
επίπεδο ΕΕ σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός μηχανισμού δίκαιης ανακατανομής· 
προτρέπει, εν τω μεταξύ, τα κράτη μέλη να κάνουν πλήρη χρήση των κριτηρίων που 
προβλέπονται στον κανονισμό «Δουβλίνο III», όπως των ρητρών που αφορούν τους 
ασυνόδευτους ανηλίκους και την επανένωση της οικογενείας καθώς και των ρητρών 
διακριτικής ευχέρειας, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη θέσπιση κοινών 
ευρωπαϊκών προτύπων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία·

6. τονίζει ότι κατά το 2014 οι μισοί σχεδόν από τους αιτούντες άσυλο που έφτασαν στην 
Ευρώπη εδικαιούντο άσυλο ή επικουρική προστασία ή επιτρεπόταν να παραμείνουν για 
ανθρωπιστικούς λόγους· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούνται 
περισσότερο οι ασφαλές και νόμιμες οδοί και να ενισχυθεί η παροχή θεωρήσεων για 
ανθρωπιστικούς λόγους στον κώδικα θεωρήσεων, και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
κάνουν μεγαλύτερη χρήση των εν λόγω θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους·

7. τονίζει ότι, δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν καν τους αναγκαίους 
ανθρώπινους πόρους, θα πρέπει τα κράτη μέλη, επιπρόσθετα στη δημιουργία ενός 
ισχυρού προγράμματος μετεγκατάστασης, να συμφωνήσουν να κάνουν χρήση άλλων 
νομικών διαύλων, για παράδειγμα ενισχύοντας την επανένωση οικογενειών, τα ιδιωτικά 
συστήματα προστασίας και τις ευέλικτες ρυθμίσεις χορήγησης θεώρησης, μεταξύ 
άλλων για σπουδές και για εργασία· 

8. υπενθυμίζει ότι το άσυλο αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα κατοχυρωμένο από 
το διεθνές δίκαιο και από διεθνείς υποχρεώσεις που δεσμεύουν όλα τα κράτη μέλη· 
τονίζει, συνεπώς, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν αυξημένη χρήση των 
υφισταμένων διαδικασιών για τη διαχείριση των επειγουσών αιτήσεων προστασίας, 
χρησιμοποιώντας περισσότερο το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων για την 
εξέταση αιτήσεων που έχουν κατατεθεί σε προξενεία τους σε τρίτες χώρες·

9. υπενθυμίζει ότι η μετανάστευση αποτελεί καθολικό και πολύπλοκο φαινόμενο, το 
οποίο απαιτεί επίσης μακροπρόθεσμη προσέγγιση και αντιμετώπιση του προβλήματος 
στις ρίζες του, στις οποίες συγκαταλέγονται η φτώχεια, οι ανισότητες, οι αδικίες και οι 
ένοπλες συγκρούσεις· καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη διεθνή κοινότητα να 
ενισχύσουν τον ρόλο τους στην επίλυση των συγκρούσεων και, ιδίως, να συμβάλουν 
στην αναζήτηση βιώσιμων πολιτικών λύσεων στις χώρες που πλήττονται από 
συγκρούσεις, όπως οι χώρες της Μέσης Ανατολής, η Συρία και η Λιβύη, καθώς και να 
ενισχύσουν τον πολιτικό διάλογο, μεταξύ άλλων και με περιφερειακές οργανώσεις, έτσι 
ώστε να γίνονται σεβαστά όλα τα στοιχεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο να 
υποστηριχθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί χωρίς αποκλεισμούς, να οικοδομηθεί η 
ανθεκτικότητα των τοπικών κοινοτήτων και να ενισχυθεί η κοινωνική και δημοκρατική 
ανάπτυξη στις χώρες προέλευσης και στους λαούς τους· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να συγκεντρώσει τους ηγέτες του κόσμου με 
στόχο το ζήτημα αυτό να αντιμετωπιστεί ως προτεραιότητα από τη διεθνή κοινότητα 
στο σύνολό της· προσβλέπει στη διάσκεψη της Βαλέτα για τη μετανάστευση, η οποία 
θα αποτελέσει μια ευκαιρία για να διεξαχθεί εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ της ΕΕ, 
της Αφρικανικής Ένωσης και χωρών καίριας σημασίας που από κοινού μπορούν να 
αναλάβουν αποφασιστική δράση για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης·

10. ζητεί τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων σε όλες τις χώρες διέλευσης 
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προσφύγων (τόσο στη Μεσόγειο όσο και στα Δυτικά Βαλκάνια), με σκοπό να τους 
παρέχεται ανθρωπιστική βοήθεια και να διασφαλίζεται η κάλυψη των πλέον βασικών 
αναγκών τους, καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους· τονίζει ότι η 
ανθρωπιστική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα πιο 
μακροπρόθεσμο σχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει την υποστήριξη των χωρών που 
γειτνιάζουν με τις χώρες καταγωγής των προσφύγων στην παροχή ανθρωπιστικής 
βοήθειας, θα ενισχύει τις ικανότητές τους όσον αφορά την ταχεία ανάκαμψη και 
προστασία, θα ενισχύει τον ρόλο των οργανισμών που συνδέονται με τον ΟΗΕ και θα 
βελτιώνει την κατάσταση αναφορικά με τα πολιτικά, κοινωνικά, ανθρώπινα δικαιώματα 
καθώς και την οικονομική κατάσταση στις αναπτυσσόμενες χώρες προέλευσης και 
μετάβασης·

11. ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να υιοθετηθεί μια νέα προσέγγιση όσον 
αφορά τη μετανάστευση, η οποία θα βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου πλαισίου για 
την ανάπτυξη και στο επίκεντρο της έγκρισης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης κατά τη 
διάσκεψη κορυφής του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, τον Σεπτέμβριο του 2015· 

12. καλεί την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) να 
συγκαλέσει διεθνή διάσκεψη για την προσφυγική κρίση, με τη συμμετοχή της ΕΕ, των 
κρατών μελών, των οργανισμών που συνδέονται με τον ΟΗΕ, των Ηνωμένων 
Πολιτειών, των συναφών διεθνών ΜΚΟ και των αραβικών κρατών, μεταξύ άλλων, με 
σκοπό να καθιερωθεί κοινή παγκόσμια στρατηγική ανθρωπιστικής βοήθειας·

13. καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των 
δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών 
τους·

14. λαμβάνει υπό σημείωση την έναρξη της επιχείρησης EUNAVFOR MED για την 
καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων στη Μεσόγειο, στο 
πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση της 
κρίσης και τη διάσωση ζωών στη θάλασσα, καθώς και στο πλαίσιο της πρότασης της 
ΑΠ/ΥΕ κατά την άτυπη σύνοδο των υπουργών άμυνας, στις 3 Σεπτεμβρίου 2015, η 
οποία εισηγήθηκε να αυξηθεί η ικανότητα της επιχείρησης για λειτουργία σε ανοικτή 
θάλασσα, ώστε να είναι δυνατή η συλλογή και η απόσυρση των πλοίων που 
χρησιμοποιούνται και ώστε να διευκολύνεται η σύλληψη των λαθρεμπόρων· 

15. ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει σημαντικά δημοσιονομικά περιθώρια και 
ετοιμότητα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2016, καθώς και στις διατάξεις του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ταχύτερη και πιο 
ουσιαστική στήριξη των κρατών μελών με τις περισσότερες αφίξεις, καθώς και η 
υποστήριξη των κρατών μελών σε θέματα υποδοχής και την ένταξης των προσφύγων· 

16. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αυξήσουν το επίπεδο των πόρων και των 
μέσων που προορίζονται για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων, τόσο εντός 
όσο και εκτός της ΕΕ·

17. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν επειγόντως μέτρα για την 
καταπολέμηση των βιαιοπραγιών και της ρητορικής μίσους κατά των μεταναστών· 
επιπλέον, καλεί τους ηγέτες της ΕΕ και των κρατών μελών της να λάβουν ξεκάθαρη 
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θέση υπέρ της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
και των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο·

18. κατανοεί την αξία που έχει η προσέγγιση του «κομβικού σημείου», όπως ανακοινώθηκε 
στο θεματολόγιο για τη μετανάστευση, για την ενίσχυση της επιχειρησιακής στήριξης 
κατά την πρώτη άφιξη των αιτούντων άσυλο, καθώς και κατά την καταχώριση και την 
αρχική επεξεργασία των αφίξεων, εφόσον στο πλαίσιο της αντιμετώπισης αυτής θα 
εξετάζεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο θα κατανέμονται οι αιτούντες άσυλο μεταξύ 
των κρατών μελών, και εφόσον θα καθορίζονται σαφώς αποτελεσματικοί και 
ευαισθητοποιημένοι ως προς τη διάσταση του φύλου μηχανισμοί για τον εντοπισμό 
ατόμων με συγκεκριμένες ανάγκες και για την παραπομπή τους στις σχετικές 
υπηρεσίες· 

19. ζητεί από το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να ενεργήσουν αμέσως, και υπενθυμίζει ότι 
σκοπός του παρόντος ψηφίσματος είναι να εφαρμοστούν οι πρωτοβουλίες που έχουν 
ήδη ανακοινωθεί από την Επιτροπή με στόχο να αυξηθούν η αλληλεγγύη και ο 
επιμερισμός των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της νέας 
πρότασης για έναν μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης βάσει του άρθρου 78, 
παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, και επισημαίνει ότι η περαιτέρω αύξηση του αριθμού των χώρων 
μετεγκατάστασης αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, λαμβανομένου 
υπόψη του γεγονότος ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων εκπονεί αυτή τη στιγμή έκθεση που θα αντικατοπτρίζει τις 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής του 
Κοινοβουλίου για τη μετανάστευση· τονίζει την ανάγκη να δοθεί επείγουσα 
προτεραιότητα στην προσφυγική κρίση, η οποία, αν δεν αντιμετωπιστεί, θα οδηγήσει σε 
συνεχείς και αυξανόμενες παράτυπες και ενδεχομένως θανατηφόρες διελεύσεις των 
συνόρων προς την ΕΕ·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


