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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 

Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρική και η ΕΕ συνδέονται με ζητήματα μετανάστευσης και 

κινητικότητας και εκτίθενται σε κοινές προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια και την 

αντιμετώπιση του οργανωμένου και του διασυνοριακού εγκλήματος· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού και με πρακτικό τρόπο· 

1. τονίζει ότι, όταν τεθεί σε εφαρμογή, η στρατηγική ΕΕ-Αφρικής θα πρέπει να ασχολείται 

με όλες τις πτυχές της μετανάστευσης, της διεθνούς προστασίας και της αναγκαστικής 

εκτόπισης, με έμφαση στις αρχές της αλληλεγγύης, της εταιρικής σχέσης και της κοινής 

ευθύνης, καθώς και της αμοιβαίας υποχρέωσης λογοδοσίας όσον αφορά τον σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

2. παρατηρεί ότι το κλίμα ανασφάλειας που συνδέεται με τις συγκρούσεις που μαίνονται 

στην αφρικανική ήπειρο υπονομεύει τη χρηστή διακυβέρνηση και δημιουργεί ένα 

περιβάλλον που δεν  ευνοεί την οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση, τις επενδύσεις 

και την ανάπτυξη· τονίζει ότι οι δημοκρατικές και διαφανείς κρατικές δομές, το κράτος 

δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ισότητα των φύλων και η χρηστή 

διακυβέρνηση αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την ανάπτυξη των αφρικανικών χωρών· 

θεωρεί ότι η Αφρική αποτελεί βασικό εταίρο στη διεθνή σκηνή και ότι εναπόκειται στην 

ΕΕ να ενισχύσει τη συνεργασία της και τον πολιτικό διάλογο με αυτή την ήπειρο 

ενισχύοντας τους Αφρικανούς εταίρους της μέσω της αμοιβαίας εμπιστοσύνης· 

υπογραμμίζει ότι η αναπτυξιακή χρηματοδότηση και βοήθεια της ΕΕ θα πρέπει να 

προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση των αφρικανικών χωρών·  

ζητεί να υπάρξουν μια ισχυρότερη και πιο πολιτική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της 

Αφρικής και ένα ειδικό χρηματοδοτικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των ζητημάτων 

αυτών· 

3. τονίζει ότι η στρατηγική Αφρικής-ΕΕ πρέπει να μπορεί να λαμβάνει υπόψη τη μεγάλη 

ποικιλομορφία των αφρικανικών χωρών και συνεπώς να προσαρμόζεται στις ειδικές 

συνθήκες κάθε χώρας εταίρου· 

4. αναγνωρίζει τις διαφορές στην ανάπτυξη μεταξύ των διαφόρων χωρών της αφρικανικής 

ηπείρου· ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεργάζεται με στρατηγικούς εταίρους και ηγετικές 

χώρες που μπορούν να δημιουργήσουν στην Αφρική, από πολιτική, οικονομική και 

κοινωνική άποψη, ένα κλίμα ευνοϊκό για την ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση, 

ιδίως μέσω διμερών συμφωνιών και περιφερειακών στρατηγικών, για την αντιμετώπιση 

των αιτίων των μεταναστευτικών ροών μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης· 

5. θεωρεί ότι, ενώ η εταιρική σχέση Αφρικής - ΕΕ θα πρέπει να αποτελεί κεντρικό στοιχείο 

των πολιτικών αναπτυξιακής βοήθειας και των δράσεων που αναλαμβάνονται στην 

αφρικανική ήπειρο, οι αφρικανικές χώρες και οι ηγέτες τους παραμένουν πρωταρχικά 

υπεύθυνοι για το μέλλον της ίδιας τους της ηπείρου· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η ΕΕ θα 

πρέπει να υποστηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Αφρικανοί ηγέτες για την 

προώθηση ενός σταθερού και ευημερούντος περιβάλλοντος στην Αφρική και μια 

συνεργασία που θα βασίζεται στα κοινά μας συμφέροντα για ειρήνη, ασφάλεια και 
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χρηστή διακυβέρνηση· 

6. επισημαίνει ότι η μετανάστευση και η κινητικότητα εντός της Αφρικής και μεταξύ 

Αφρικής και ΕΕ είναι επωφελείς και για τις δύο ηπείρους, και ότι μια ολιστική 

προσέγγιση για τη μετανάστευση και την κινητικότητα είναι ύψιστης σημασίας για την 

ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, και την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους 

δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ενθαρρύνει την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει νέες εταιρικές σχέσεις κινητικότητας και 

μετανάστευσης με αφρικανικές χώρες εταίρους· 

7. γνωρίζει ότι ο πληθυσμός της Αφρικής προβλέπεται να φθάσει έως το 2050 τα 2,4 

δισεκατομμύρια  άτομα  από τα οποία τα περισσότερα θα είναι νέοι1· χαιρετίζει την 

έμφαση που δίδεται στη νεολαία στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης Αφρικής-ΕΕ· 

ενθαρρύνει την ΕΕ να εντοπίσει και να υποστηρίξει περαιτέρω πρωτοβουλίες νέων 

ανθρώπων που προωθούν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, και να ενισχύσει τη συνεργασία της με τις χώρες της Αφρικής για την 

καταπολέμηση της εκμετάλλευσης παιδιών για στρατιωτικούς σκοπούς, του 

ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, των καταναγκαστικών γάμων και 

κάθε άλλης μορφής παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών· υπενθυμίζει ότι, σε 

παγκόσμιο επίπεδο, ο ένας στους δέκα σπουδαστές που μετέχουν σε προγράμματα 

κινητικότητας  είναι Αφρικανός και ότι οι μισοί από αυτούς τους Αφρικανούς σπουδαστές 

έρχονται στην Ευρώπη· τονίζει τη σημασία της ανταλλαγής γνώσεων προκειμένου να 

αποφεύγεται, σε κάθε περίπτωση, η διαρροή εγκεφάλων από την Αφρική· 

8. ζητεί ειδικότερα την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2016/801 σχετικά με τις προϋποθέσεις 

εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την 

πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair), υπέρ των 

Αφρικανών σπουδαστών· 

9. αναγνωρίζει ότι οι βίαιες συγκρούσεις, οι διώξεις, οι ανισότητες, οι παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η τρομοκρατία, τα καταπιεστικά καθεστώτα, οι φυσικές 

καταστροφές, η κλιματική αλλαγή και η χρόνια φτώχεια οδήγησαν σε μετακινήσεις 

πληθυσμών και αυξημένη μετανάστευση προς την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια· 

υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι, στην Αφρική, η διεθνής μετανάστευση αφορά λιγότερο από 35 

εκατομμύρια ανθρώπους και ότι σε ποσοστό άνω του 85 % η μετανάστευση αφορά 

μετακινήσεις εντός της ίδιας της Αφρικής· τονίζει ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες 

έχουν τα ίδια οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες· 

10. υπενθυμίζει ότι η πλειονότητα των προσφύγων και των μεταναστών βρίσκει καταφύγιο σε 

αναπτυσσόμενες χώρες και ότι οι μετακινήσεις πληθυσμών πραγματοποιούνται κυρίως 

στο εσωτερικό των χωρών αυτών και μεταξύ αυτών των χωρών· τονίζει ότι τα συστήματα 

βοήθειας των χωρών αυτών αντιμετωπίζουν μείζονες προκλήσεις που θα μπορούσαν να 

θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την προστασία ενός αυξανόμενου εκτοπισμένου πληθυσμού· 

11. υπογραμμίζει ιδιαίτερα τη βία και τις διώξεις εις βάρος ατόμων με βάση τη φυλή, την 

εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την 

ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου, πράξεις που παραβιάζουν τις διεθνείς 

                                                 
1 Ηνωμένα Έθνη, Προοπτικές Παγκόσμιου Πληθυσμού, 2015. 
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υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, 

εμποδίζουν την ανάπτυξη και οδηγούν σε μεγάλης κλίμακας μετακινήσεις προσφύγων και 

μεταναστών· 

12. θεωρεί ότι η τρομοκρατία συνιστά παγκόσμια απειλή για την περιφερειακή ειρήνη και 

σταθερότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εσωτερική ασφάλεια, απειλή η οποία πρέπει 

να αντιμετωπίζεται συντονισμένα από τις εθνικές κυβερνήσεις και τους περιφερειακούς, 

διεθνείς και ενωσιακούς οργανισμούς· υπενθυμίζει ότι το οργανωμένο έγκλημα, η 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η παράνομη εμπορία ναρκωτικών 

και ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας και η πειρατεία έχουν αναντίρρητο αντίκτυπο στις 

αφρικανικές χώρες· ζητεί να υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία στο πλαίσιο της 

στρατηγικής ΕΕ- Αφρικής προκειμένου να προλαμβάνεται η ατιμωρησία, να 

προωθούνται το κράτος δικαίου και η διεύρυνση των αστυνομικών και δικαστικών 

ικανοτήτων ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, 

και να προλαμβάνεται, να αναχαιτίζεται και να καταπολεμείται η χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος και να διώκονται ποινικά οι 

εγκληματικές αυτές δραστηριότητες· φρονεί ότι η στρατηγική κατά της τρομοκρατίας θα 

πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μέτρα για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που 

οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό στην Αφρική και στην Ευρώπη, ιδίως μεταξύ νέων ατόμων· 

13. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο διάλογος Αφρικής -ΕΕ για τη μετανάστευση και 

την κινητικότητα θα πρέπει να διευκολύνει την κινητικότητα και την ελεύθερη 

κυκλοφορία των προσώπων, όχι μόνον των ατόμων υψηλής ειδίκευσης, εντός της 

Αφρικής και μεταξύ Αφρικής και ΕΕ, με βάση μια ορθά διαρθρωμένη προσέγγιση με 

γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης ασφαλών και 

νόμιμων διαύλων μετανάστευσης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διευκολύνουν 

την επανένωση των οικογενειών· 

14. επαναλαμβάνει το αίτημά του για την ενίσχυση των νόμιμων διαύλων για τα άτομα που 

χρήζουν διεθνούς προστασίας· προτρέπει τα κράτη μέλη να προσφέρουν τους χώρους 

επανεγκατάστασης που διαθέτουν σε έναν σημαντικό αριθμό προσφύγων, λαμβάνοντας 

υπόψη τον συνολικό αριθμό προσφύγων που φιλοξενούνται σε αφρικανικές χώρες· ζητεί 

εν προκειμένω τη θέσπιση ενός ενωσιακού πλαισίου επανεγκατάστασης το οποίο θα είναι 

εύκολα εφαρμόσιμο από τα κράτη μέλη και το οποίο θα ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη 

μέλη της να διαδραματίσουν έναν καθοριστικό και υποδειγματικό ρόλο στον τομέα της 

επανεγκατάστασης παγκοσμίως· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι θα πρέπει να διαθέσουν 

όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις και να καταρτίσουν ένα σχέδιο για τη χάραξη νέων και 

ασφαλών διαδρομών για τους αιτούντες άσυλο, ιδίως για τα ευάλωτα άτομα, στις 

πρεσβείες και τα προξενικά γραφεία της ΕΕ στις χώρες καταγωγής ή στις χώρες 

διέλευσης· 

15. καλεί επιπλέον την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν και να παράσχουν 

βοήθεια στις αφρικανικές χώρες που αντιμετωπίζουν μετακινήσεις προσφύγων ή 

παρατεταμένες κρίσεις προκειμένου να ενισχύσουν την ικανότητα παροχής ασύλου και το 

σύστημα προστασίας τους· υπενθυμίζει ότι κάθε συνεργασία στον τομέα της 

μετανάστευσης και του ασύλου πρέπει να αποσκοπεί στην προώθηση του σεβασμού των 

αρχών των θεμελιωδών δικαιωμάτων που διέπουν την ενωσιακή πολιτική μετανάστευσης 

και ασύλου· 
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16. υπενθυμίζει τη σημασία της παροχής όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών στους 

υποψηφίους μετανάστες όσον αφορά τους κινδύνους που ενέχουν οι παράνομες 

μεταναστευτικές διαδρομές, αλλά και τις προοπτικές εντός της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της 

απασχόλησης και της κατάρτισης· 

17. υπενθυμίζει ότι έως το 2018 πρόκειται να  καταρτισθούν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ δύο 

παγκόσμια σύμφωνα σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες αντιστοίχως, σε 

συνέχεια της δήλωσης της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που 

εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, και ότι ο 

διάλογος μεταξύ της Αφρικής και της ΕΕ  θα πρέπει προηγουμένως να ενταθεί 

προκειμένου να εντοπιστούν, κατά το δυνατόν, οι κοινές προτεραιότητες· 

18. τονίζει ότι οι επιστροφές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μετά την αξιολόγηση κάθε 

ατομικής περίπτωσης με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων, και ότι 

κάθε απόπειρα επαναπροώθησης μεταναστών αντιβαίνει στο ενωσιακό και στο διεθνές 

δίκαιο· πιστεύει ότι η επιστροφή των μεταναστών θα πρέπει να πραγματοποιείται με 

απόλυτη ασφάλεια, ότι η οικειοθελής επιστροφή θα πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι 

της αναγκαστικής επιστροφής και ότι η επανένταξη των μεταναστών θα πρέπει να 

διενεργείται μεθοδικά· 

19. ζητεί μια αποτελεσματική, ενισχυμένη και συστηματική συνεργασία με τις αφρικανικές 

χώρες, καθώς και μια ισχυρή και πραγματιστική πολιτική ως προς την επανεγκατάσταση 

και τη διερεύνηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, στο πλαίσιο της 

καταπολέμησης της εμπορίας μεταναστών και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων· 

καλεί την ΕΕ και τις αφρικανικές χώρες να εντείνουν τη συνεργασία και τις προσπάθειές 

τους προκειμένου να τεθεί τέρμα στην εμπορία και στην παράνομη διακίνηση ανθρώπων 

μεταξύ των δύο ηπείρων· 

20. αναγνωρίζει το στρατηγικό δυναμικό της αφρικανικής διασποράς σε παγκόσμιο επίπεδο, 

τόσο από πλευράς οικονομικών εμβασμάτων όσο και μη χρηματικής αξίας, όσον αφορά 

την ικανότητα οικοδόμησης και προώθησης της ειρήνης, της δημοκρατίας, της χρηστής 

διακυβέρνησης και της κοινωνικής σταθερότητας· εφιστά την προσοχή στη σημασία της 

σύναψης σχέσεων με τη διασπορά αυτή και της σύνδεσής της με αναπτυξιακά 

προγράμματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβολή της στην αποτελεσματικότητα 

των αναπτυξιακών πολιτικών· 

21. υπενθυμίζει ότι οι Αφρικανοί ηγέτες έχουν δεσμευτεί στην επιτάχυνση της οικονομικής 

μεγέθυνσης, της ανάπτυξης, της ευημερίας και της χρηστής διακυβέρνησης στην 

αφρικανική ήπειρο έως το 2063· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν τις 

αναπτυσσόμενες χώρες στην υιοθέτηση μακροπρόθεσμων πολιτικών που σέβονται τα 

δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία, στην εκπαίδευση, την υγεία και την εργασία · 

υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να παράσχουν ιδιαίτερη στήριξη 

στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 

προκειμένου να αποφευχθεί η επιδείνωση της φτώχειας στις χώρες αυτές· 

22. συνιστά να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την εφαρμογή του σχεδίου 

δράσης της Βαλέτας για ανθρώπινη και βιώσιμη διαχείριση της μετανάστευσης και στις 

δύο πλευρές της Μεσογείου· υπενθυμίζει τη σημασία των πρωτοβουλιών για την 

ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας σε θέματα μετανάστευσης όπως η 

«διαδικασία του Ραμπάτ» και η «διαδικασία του Χαρτούμ»· 
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23. ζητεί στενότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο των συμφωνιών απασχόλησης που συνάπτονται 

με τρίτες χώρες και των δραστηριοτήτων εξωτερικής συνεργασίας των σχετικών 

οργανισμών της ΕΕ. 
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