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Μετανάστευση και πρόσφυγες στην Ευρώπη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 13  

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

13. τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί 
µεγαλύτερη έµφαση στις πρωτοβουλίες 
της Επιτροπής που έχουν ήδη 
δροµολογηθεί µε σκοπό την παροχή 
περαιτέρω εργαλείων για την προστασία 
των αιτούντων άσυλο· θεωρεί ότι η ΕΕ και 
τα κράτη µέλη της θα πρέπει να 
διερευνήσουν, επιπροσθέτως του 
υποχρεωτικού προγράµµατος 

επανεγκατάστασης, άλλα µέτρα για την 
ασφαλή και νόµιµη πρόσβαση, όπως 
θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους· 
ζητεί από τα κράτη µέλη να εξετάσουν τη 
δυνατότητα να επιτρέπεται στους 
ανθρώπους που χρειάζονται προστασία 
να υποβάλουν αίτηση για άσυλο στις 
πρεσβείες και τα προξενικά γραφεία τους 
σε τρίτες χώρες· 

13. υπενθυµίζει ότι οι δυνατότητες για να 
εισέλθουν νόµιµα στην ΕΕ άνθρωποι που 
χρειάζονται προστασία είναι πολύ 
περιορισµένες και εκφράζει δυσαρέσκεια 
για το γεγονός ότι δεν έχουν άλλη επιλογή 
από το να καταφεύγουν σε εγκληµατίες 
διακινητές και σε επικίνδυνες διαδροµές 
για να βρουν προστασία στην Ευρώπη, 
λόγω, µεταξύ άλλων παραγόντων, της 
κατασκευής περιφράξεων και του 
αποκλεισµού των εξωτερικών συνόρων· 
θεωρεί συνεπώς ότι έχει προτεραιότητα 
να δηµιουργήσουν η ΕΕ και τα κράτη µέλη 
ασφαλείς και νόµιµες οδούς για τους 
πρόσφυγες, όπως δίαυλοι και θεωρήσεις 
για ανθρωπιστικούς λόγους  τονίζει ότι, 
επιπροσθέτως του υποχρεωτικού 

προγράµµατος επανεγκατάστασης, τα 
κράτη µέλη θα πρέπει να συµφωνήσουν 
να παρέχουν και άλλα µέσα, όπως για 
παράδειγµα ενίσχυση της επανένωσης 
οικογενειών, συστήµατα ιδιωτικής 
χορηγίας και ευέλικτες ρυθµίσεις 
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χορήγησης θεώρησης, µεταξύ άλλων για 
λόγους σπουδών και εργασίας· πιστεύει 
ότι είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί ο 
κώδικας θεωρήσεων µε τη συµπερίληψη 
ειδικότερων κοινών διατάξεων περί 
θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους· 
ζητεί από τα κράτη µέλη να κάνουν 
δυνατή την υποβολή αιτήσεων για άσυλο 
στις πρεσβείες και τα προξενικά γραφεία 
τους· 
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