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Τροπολογία  1 

Ska Keller 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Οι πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και οι πολιτικές της ΕΕ για τη µετανάστευση και το 

άσυλο 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα δίκτυα 

παράνοµης διακίνησης και εµπορίου 

ανθρώπων εκµεταλλεύονται την παράτυπη 

µετανάστευση και θέτουν σε κίνδυνο τη 

ζωή των µεταναστών για ίδιο 

επιχειρηµατικό όφελος, ευθύνονται για 

χιλιάδες θανάτους, και συνιστούν σοβαρή 

πρόκληση για την ΕΕ και τα κράτη µέλη· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι τα κέρδη των 

διακινητών από τις εγκληµατικές τους 

δραστηριότητες ανέρχονται σε 20 

δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε την 

Ευρωπόλ, οι οργανωµένες εγκληµατικές 

οµάδες που διευκολύνουν τη διακίνηση 

παράτυπων µεταναστών διαµέσου της 

Μεσογείου εµπλέκονται άµεσα σε εµπόριο 

ανθρώπων, ναρκωτικά, όπλα και 

τροµοκρατία· λαµβάνοντας υπόψη ότι, στις 

17 Μαρτίου 2015, ανέλαβε δράση η κοινή 

επιχειρησιακή οµάδα της Ευρωπόλ 

«MARE» για την αντιµετώπιση αυτών των 

εγκληµατικών οµάδων· 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα δίκτυα 

παράνοµης διακίνησης και εµπορίου 

ανθρώπων εκµεταλλεύονται την παράτυπη 

µετανάστευση και θέτουν σε κίνδυνο τη 

ζωή των µεταναστών για ίδιο 

επιχειρηµατικό όφελος, ευθύνονται για 

χιλιάδες θανάτους, και συνιστούν σοβαρή 

πρόκληση για την ΕΕ και τα κράτη µέλη· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα 
κράτη µέλη της συµβάλλουν ουσιαστικά 
στην προαγωγή της εγκληµατικής και 
επικίνδυνης επιχείρησης της διακίνησης 
ανθρώπων, µε την ανάπτυξη 
περιφράξεων και την εντεινόµενη 
στεγανοποίηση των εξωτερικών συνόρων 
τους κατά της παράνοµης 
µετανάστευσης, χωρίς να παρέχουν 
δυνατότητες νόµιµης πρόσβασης· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι τα κέρδη των 

διακινητών από τις εγκληµατικές τους 

δραστηριότητες ανέρχονται σε 20 

δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε την 

Ευρωπόλ, οι οργανωµένες εγκληµατικές 

οµάδες που διευκολύνουν τη διακίνηση 

παράτυπων µεταναστών διαµέσου της 

Μεσογείου εµπλέκονται άµεσα σε εµπόριο 

ανθρώπων, ναρκωτικά, όπλα και 
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τροµοκρατία· λαµβάνοντας υπόψη ότι, στις 

17 Μαρτίου 2015, ανέλαβε δράση η κοινή 

επιχειρησιακή οµάδα της Ευρωπόλ 

«MARE» για την αντιµετώπιση αυτών των 

εγκληµατικών οµάδων· 

Or. en 
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Τροπολογία  2 

Ska Keller 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Οι πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και οι πολιτικές της ΕΕ για τη µετανάστευση και το 

άσυλο 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  4α. ζητεί µια ισχυρή και µόνιµη 
ευρωπαϊκή ανθρωπιστική επιχείρηση 
διάσωσης στην ανοικτή θάλασσα, όπως η 
Mare Nostrum, στην οποία όλα τα κράτη 
µέλη θα συνεισφέρουν τόσο οικονοµικά 
όσο και µε εξοπλισµό και πόρους· καλεί 
την ΕΕ να συγχρηµατοδοτήσει την 
επιχείρηση αυτή· 

Or. en 
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Τροπολογία  3 

Ska Keller 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Οι πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και οι πολιτικές της ΕΕ για τη µετανάστευση και το 

άσυλο 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  6α. ζητεί την άµεση άρση των 
υποχρεώσεων θεώρησης για τους σύρους 
πρόσφυγες· 

Or. en 
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Τροπολογία  4 

Ska Keller 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Οι πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και οι πολιτικές της ΕΕ για τη µετανάστευση και το 

άσυλο 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  6β. καλεί τα κράτη µέλη να αξιοποιήσουν 
ακόµα περισσότερο τις δυνατότητες για 
την εξασφάλιση ασφαλούς και νόµιµης 
πρόσβασης στην ΕΕ, όπως η 
οικογενειακή επανένωση υπό την ευρεία 
έννοια, η ιδιωτική χορηγία 
προγραµµάτων, καθώς και τα 
προγράµµατα φοιτητικής και εργασιακής 
µετανάστευσης, έτσι ώστε τα πρόσωπα 
που χρειάζονται διεθνή προστασία να 
µπορούν να φτάσουν µε ασφάλεια στην 
Ευρώπη χωρίς να πρέπει να προσφύγουν 
σε εγκληµατίες διακινητές και 
επικίνδυνη, παράτυπη διέλευση συνόρων 
και θαλάσσιων περασµάτων· καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω µέσα 
ασφαλούς και νόµιµης πρόσβασης·  

Or. en 

 

 


