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Καηάζηαζη ζηην Αιθιοπία 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 16 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

16. ςπενθςμίζει όηι η Αιθιοπία είναι μια 

ζημανηική σώπα πποοπιζμού, διέλεςζηρ 

και πποέλεςζηρ ηων μεηαναζηών και ηων 

αιηούνηων άζςλο, και όηι θιλοξενεί ηο 

μεγαλύηεπο πληθςζμό πποζθύγων ζηην 

Αθπική· ζημειώνει, ωρ εκ ηούηος, ηην 

ςιοθέηηζη ενόρ κοινού θεμαηολογίος για 

ηην Μεηανάζηεςζη και ηην Κινηηικόηηηα 

μεηαξύ ηηρ ΕΕ και ηηρ Αιθιοπίαρ πος 

ανηιμεηωπίζει ηα θέμαηα ηων πποζθύγων, 

ηος ελέγσος ηων ζςνόπων και ηηρ 

καηαπολέμηζηρ ηηρ εμποπίαρ ανθπώπων· 

καλεί επίζηρ ηην Επιηποπή να 

παπακολοςθεί ζηενά όλα ηα έπγα πος 

άπσιζαν ππόζθαηα ζηο πλαίζιο ηος 

καηαπιζηεςμαηικού ηαμείος ηηρ ΕΕ για ηην 

Αθπική· 

16. ςπενθςμίζει όηι η Αιθιοπία είναι μια 

ζημανηική σώπα πποοπιζμού, διέλεςζηρ 

και πποέλεςζηρ ηων μεηαναζηών και ηων 

αιηούνηων άζςλο, και όηι θιλοξενεί ηο 

μεγαλύηεπο πληθςζμό πποζθύγων ζηην 

Αθπική· ζημειώνει, ωρ εκ ηούηος, ηην 

ςιοθέηηζη ενόρ κοινού θεμαηολογίος για 

ηην Μεηανάζηεςζη και ηην Κινηηικόηηηα 

μεηαξύ ηηρ ΕΕ και ηηρ Αιθιοπίαρ πος 

ανηιμεηωπίζει ηα θέμαηα ηων πποζθύγων, 

ηος ελέγσος ηων ζςνόπων και ηηρ 

καηαπολέμηζηρ ηηρ εμποπίαρ ανθπώπων· 

εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ όηη ε 

ζπκθσλία απηή θπξίσο δηαζθαιίδεη ηνπο 

ζηόρνπο ηεο ΕΕ όζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο 

επαλεηζδνρήο, θαη ζεσξεί όηη απηό ην 

είδνο ζπκθσλίαο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππόςε ηελ αλάγθε ζεβαζκνύ ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηώλ θαη ησλ 

πξνζθύγσλ από ηηο εκπιεθόκελεο ρώξεο· 
καλεί επίζηρ ηην Επιηποπή να 

παπακολοςθεί ζηενά όλα ηα έπγα πος 
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άπσιζαν ππόζθαηα ζηο πλαίζιο ηος 

καηαπιζηεςμαηικού ηαμείος ηηρ ΕΕ για ηην 

Αθπική, θαη λα δηαζθαιίζεη όηη ην ηακείν 

απηό ζα εμππεξεηεί απνηειεζκαηηθά ηα 

ζπκθέξνληα ησλ πιεζπζκώλ ηνπο 

νπνίνπο πξνηίζεηαη λα ζπλδξάκεη· 

Or. en 

 

 


