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EL 

B8-0441/2017 

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες επί 

παραβάσει που έχει κινήσει η Επιτροπή κατά της Ουγγαρίας, της Τσεχικής 

Δημοκρατίας και της Πολωνίας όσον αφορά τις μεταναστευτικές πολιτικές 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  

– έχοντας υπόψη τη διαδικασία επί παραβάσει που κινήθηκε από την Επιτροπή, στις 10 

Δεκεμβρίου 2016 και η οποία επιβεβαιώθηκε στις 17 Μαΐου 2017, κατά της Ουγγαρίας 

σχετικά με τη νομοθεσία της για το άσυλο, 

– έχοντας υπόψη τη διαδικασία επί παραβάσει που κίνησε η Επιτροπή, στις 14 Ιουνίου 

2017, κατά της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας για μη τήρηση 

των υποχρεώσεων τις οποίες υπέχουν βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου σχετικά 

με τη μετεγκατάσταση που είχαν εγκριθεί το 2015, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουγγρική κυβέρνηση προτίθεται να διατηρήσει, παρά τις 

απειλές της Επιτροπής, αποτελεσματικό έλεγχο των συνόρων της, τα οποία αποτελούν 

επίσης εξωτερικά σύνορα της ΕΕ· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας 

παραδέχθηκε ότι το ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας των συνόρων δεν θα αντέξει στα 

επόμενα κύματα μετανάστευσης1· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών έχουν καθήκον να 

προστατεύουν την ταυτότητα, τον πολιτισμό και την ευημερία των λαών τους· 

1. απαιτεί από την Επιτροπή να παύσει άμεσα τις δικαστικές διαδικασίες κατά των 

προαναφερθέντων κρατών μελών· 

2. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις χώρες μέλη της ομάδας Βίσεγκραντ και να 

θεσπίσουν παρόμοιες μεταναστευτικές πολιτικές με τις δικές τους. 

 

                                                 
1 Συνέντευξη με τον κ. Emmanuel Macron στην εφημερίδα Figaro: «Η Ευρώπη δεν είναι σουπερμάρκετ» 

(φύλλο της 21.6.2017). 


