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Τροπολογία  5 

Barbara Spinelli 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 

απόγνωση των ανθρώπων που 
προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη 
χωρίς να έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς 
και νόµιµες οδούς, και θέτουν σε κίνδυνο 
τη ζωή των µεταναστών για ίδιο 

επιχειρηµατικό όφελος· λαµβάνοντας 
υπόψη ότι η κατάσταση αυτή έχει 
προκαλέσει χιλιάδες θανάτους, και 
συνιστά 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· 
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Τροπολογία  6 

Barbara Spinelli 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 2 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

2. καλεί την ΕΕ και τα κράτη µέλη να 

διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους για να 

εξασφαλίσουν την ουσιαστική εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων αναζήτησης και 

διάσωσης, και, συνεπώς, την επαρκή 

χρηµατοδότησή τους· καλεί τα κράτη µέλη 

να συνεχίσουν να επιδεικνύουν 

αλληλεγγύη και δέσµευση αυξάνοντας τις 

συνεισφορές τους στους προϋπολογισµούς 
και τις επιχειρήσεις του Frontex και της 
EASO, και αναλαµβάνει να διαθέσει στους 
εν λόγω οργανισµούς τους απαιτούµενους 
πόρους (ανθρώπινους και υλικούς) για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, µέσω 
του προϋπολογισµού της ΕΕ και των 

σχετικών κονδυλίων του·  

2. καλεί την ΕΕ και τα κράτη µέλη να 

διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους για να 

εξασφαλίσουν την ουσιαστική εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων αναζήτησης και 

διάσωσης, και, συνεπώς, την επαρκή 

χρηµατοδότησή τους· ζητεί µια ισχυρή 
πολυεθνική ευρωπαϊκή επιχείρηση 
έρευνας και διάσωσης µε επικεφαλής τις 
χώρες που προτίθενται να αναλάβουν 
δράση αποκλειστικά επικεντρωµένη στη 
διάσωση ζωών· καλεί τα κράτη µέλη να 
συνεχίσουν να επιδεικνύουν αλληλεγγύη 

και δέσµευση αυξάνοντας τις συνεισφορές 

τους στον προϋπολογισµό και τις 
επιχειρήσεις της EASO, και αναλαµβάνει 

να διαθέσει στον εν λόγω οργανισµό τους 
απαιτούµενους πόρους (ανθρώπινους και 

υλικούς) για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του, µέσω του 
προϋπολογισµού της ΕΕ και των σχετικών 

κονδυλίων του·  

Or. en 
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Τροπολογία  7 

 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

4. χαιρετίζει τη δέσµευση του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου για την ενίσχυση της 

επιχείρησης «Τρίτων», µέσω της αύξησης 

της χρηµατοδότησης και των µέσων· καλεί 
την ΕΕ να καθορίσει σαφή εντολή για την 
Τρίτων, προκειµένου να διευρύνει το 
επιχειρησιακό πεδίο της και να επεκτείνει 
την εντολή της ώστε να καλύπτει 
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε 
επίπεδο ΕΕ· 

4. καταδικάζει τη δέσµευση του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την ενίσχυση 

της επιχείρησης «Τρίτων», µέσω της 

αύξησης της χρηµατοδότησης και των 

µέσων µε προτεραιότητα στην εποπτεία 
των συνόρων αντί στην έρευνα και τη 
διάσωση· καλεί την ΕΕ να θεσπίσει 
ενεργές επιχειρήσεις έρευνας και 
διάσωσης σε επίπεδο ΕΕ στην ανοιχτή 
θάλασσα, πέρα από το όριο των 30 µιλίων 
της επιχείρησης Τρίτων· 

Or. en 
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Τροπολογία  8 

Barbara Spinelli 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 9 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

9. καλεί τα κράτη µέλη να εξετάσουν τη 
δυνατότητα για ταχεία διεκπεραίωση σε 
συνεργασία µε ασφαλείς τρίτες χώρες 
διέλευσης και προέλευσης, και για 
επαναπροώθηση όσων δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασύλου 
και προστασίας στην ΕΕ, ώστε να 
εξασφαλιστεί η καλύτερη χρήση των 
πόρων για εκείνους που πραγµατικά 
χρειάζονται προστασία· τονίζει την 
ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι πολιτικές 

εθελούσιας επιστροφής, µε παράλληλη 

εξασφάλιση της προστασίας των 

δικαιωµάτων όλων των µεταναστών και 

της ασφαλούς και νόµιµης πρόσβασης στο 

σύστηµα ασύλου της ΕΕ, µε πλήρη 

σεβασµό της αρχής της µη 

επαναπροώθησης· 

9. τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι 

πολιτικές εθελούσιας επιστροφής, µε 

παράλληλη εξασφάλιση της προστασίας 

των δικαιωµάτων όλων των µεταναστών 

και της ασφαλούς και νόµιµης πρόσβασης 

στο σύστηµα ασύλου της ΕΕ, µε πλήρη 

σεβασµό της αρχής της µη 

επαναπροώθησης· 

Or. en 
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Τροπολογία  9 

Barbara Spinelli 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 10 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

10. επικροτεί το γεγονός ότι η ΑΠ/ΥΕ και 

η Λετονική Προεδρία συγκάλεσαν αµέσως 

έκτακτη κοινή σύνοδο του Συµβουλίου 

των Υπουργών Εξωτερικών και του 

Συµβουλίου των Υπουργών Εσωτερικών 

στο Λουξεµβούργο, και χαιρετίζει το 

γεγονός ότι τα κράτη µέλη συγκάλεσαν 

αµέσως έκτακτη σύνοδο κορυφής 

προκειµένου να βρουν κοινές λύσεις για 

την αντιµετώπιση της κρίσης στη 

Μεσόγειο· επισηµαίνει ότι έγινε µια ευρεία 

πρώτη συζήτηση σχετικά µε επιλογές για 

τη διάσωση ζωών και την καταπολέµηση 

της διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων, 

και τον καταµερισµό της ευθύνης για την 

υποδοχή και την προστασία µεταξύ των 

κρατών µελών· τονίζει ότι τα κράτη µέλη 
πρέπει να δεσµευτούν περισσότερο, και 
εκφράζει την απογοήτευσή του για το 

γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δεν 

δεσµεύθηκε να συγκροτήσει έναν 

αξιόπιστο και δεσµευτικό µηχανισµό 

αλληλεγγύης σε επίπεδο ΕΕ· 

10. επικροτεί το γεγονός ότι η ΑΠ/ΥΕ και 

η Λετονική Προεδρία συγκάλεσαν αµέσως 

έκτακτη κοινή σύνοδο του Συµβουλίου 

των Υπουργών Εξωτερικών και του 

Συµβουλίου των Υπουργών Εσωτερικών 

στο Λουξεµβούργο, και χαιρετίζει το 

γεγονός ότι τα κράτη µέλη συγκάλεσαν 

αµέσως έκτακτη σύνοδο κορυφής 

προκειµένου να βρουν κοινές λύσεις για 

την αντιµετώπιση της κρίσης στη 

Μεσόγειο· επισηµαίνει ότι έγινε µια ευρεία 

πρώτη συζήτηση σχετικά µε επιλογές για 

τη διάσωση ζωών και την καταπολέµηση 

της διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων, 

και τον καταµερισµό της ευθύνης για την 

υποδοχή και την προστασία µεταξύ των 

κρατών µελών· τονίζει ότι οι προτάσεις 
των κρατών µελών δεν προσφέρουν 
ικανοποιητική απόκριση στην απώλεια 
ζωών στη Μεσόγειο, και εκφράζει την 
απογοήτευσή του για το γεγονός ότι το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δεν δεσµεύθηκε να 

συγκροτήσει έναν αξιόπιστο και 

δεσµευτικό µηχανισµό αλληλεγγύης σε 

επίπεδο ΕΕ· 

Or. en 
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Τροπολογία  10 

Barbara Spinelli 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 14 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

14. καλεί τα κράτη µέλη να συνεργαστούν 

στενά µε την Ευρωπόλ, τον Frontex, την 

EASO και τη Eurojust, για την πάταξη των 

εµπόρων ανθρώπων και των εγκληµατικών 

δικτύων διακινητών, ανιχνεύοντας τη 

χρηµατοδότησή τους και εντοπίζοντας τον 

τρόπο λειτουργίας τους, προκειµένου να 

τους εµποδίσουν να κερδίζουν χρήµατα 

θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των 

µεταναστών· τονίζει ότι η συνεργασία των 
τρίτων χωρών, ιδίως εκείνων που 
γειτονεύουν µε τη Λιβύη, είναι 
απαραίτητη προκειµένου τα εν λόγω 
εγκληµατικά δίκτυα να εξαρθρωθούν µε 
επιτυχία, τόσο µε την εκπαίδευση 
δυνάµεων επιβολής του νόµου όσο και µε 
την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης· 
τονίζει ότι οι τρίτες χώρες πρέπει να 
σέβονται το διεθνές δίκαιο όσον αφορά τη 

διάσωση ζωών στη θάλασσα, να 

διασφαλίζουν την προστασία των 

προσφύγων και να σέβονται τα θεµελιώδη 

δικαιώµατα· 

 καλεί τα κράτη µέλη να συνεργαστούν 

στενά µε την Ευρωπόλ, τον Frontex, την 

EASO και τη Eurojust, για την πάταξη των 

εµπόρων ανθρώπων και των εγκληµατικών 

δικτύων διακινητών, ανιχνεύοντας τη 

χρηµατοδότησή τους και εντοπίζοντας τον 

τρόπο λειτουργίας τους, προκειµένου να 

τους εµποδίσουν να κερδίζουν χρήµατα 

θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των 

µεταναστών· τονίζει ότι οι τρίτες χώρες 

πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο όσον 

αφορά τη διάσωση ζωών στη θάλασσα, να 

διασφαλίζουν την προστασία των 

προσφύγων και να σέβονται τα θεµελιώδη 

δικαιώµατα· 

Or. en 
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