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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θαλάσσια σύνορα της Ένωσης στην περιοχή της Μεσογείου 

αποτελούν εξωτερικά σύνορα της ΕΕ τα οποία, αντίθετα με τα χερσαία σύνορα, δεν 

μπορούν να κλείσουν, και ότι το πρόβλημα της εισροής προσφύγων πρέπει να 

αντιμετωπιστεί ως επείγον ζήτημα ώστε να οι μετανάστες να μην πέφτουν θύματα 

λαθροδιακινητών και εγκληματικών δικτύων· 

1. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ο αριθμός των ανθρώπων που διακινδυνεύουν τη 

ζωή τους προσπαθώντας να διέλθουν από επικίνδυνες θαλάσσιες διαβάσεις στην περιοχή 

της Μεσογείου προς την ΕΕ αυξάνεται δραματικά· τονίζει ότι η Μεσόγειος είναι η 

μεγαλύτερη θαλάσσια μεταναστευτική διαδρομή στον κόσμο, με πυκνό δίκτυο εμπορικής 

κίνησης· τονίζει ότι η σημερινή κρίση της μετανάστευσης έχει θέσει τον τομέα της 

εμπορικής ναυτιλίας κάτω από μεγάλη πίεση, αυξάνοντας το μερίδιο της επιβάρυνσής 

του, ιδίως όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τους κανόνες σχετικά με την ασφάλεια του 

πληρώματος και την ασφάλεια γενικά· πιστεύει ότι τα ολοκληρωμένα μέτρα με τα οποία 

η ΕΕ προτίθεται να αντιμετωπίσει τα πολυδιάστατα προβλήματα που προκαλεί αυτή η 

κρίση θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη το γεγονός αυτό και, επομένως, να 

μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών· 

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες1, τη σύμβαση 

UNCLOS2, τη σύμβαση SOLAS3  και τη σύμβαση SAR4, κάθε κράτος που είναι μέρος 

των συμβάσεων αυτών επιβάλλει στους πλοιάρχους των σκαφών τα οποία φέρουν τη 

σημαία του να παρέχουν, στο μέτρο του δυνατού και χωρίς να θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο 

το σκάφος, το πλήρωμα ή τους επιβάτες, βοήθεια σε οποιονδήποτε κινδυνεύει στη 

θάλασσα, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή το καθεστώς του προσώπου αυτού ή από τις 

συνθήκες υπό τις οποίες βρίσκεται το πρόσωπο αυτό, να εξυπηρετούν τις πρώτες ιατρικές 

ή άλλες ανάγκες του και να το οδηγούν σε ασφαλή προορισμό, καθώς και να 

συμμετέχουν ενεργά στις θαλάσσιες επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης· τονίζει ότι η 

διάσωση προσώπου που κινδυνεύει στη θάλασσα δεν είναι μόνο διεθνής υποχρέωση αλλά 

και ηθικό καθήκον· 

3. καλεί όλες τις λιμενικές και ναυτιλιακές αρχές των κρατών μελών και τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), και ιδίως τους πλοιάρχους των 

σκαφών που πλέουν στη Μεσόγειο, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά σκάφη 

που ενδέχεται να μεταφέρουν μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι ίσως κινδυνεύουν· σε 

αυτό το πλαίσιο, προτείνει να εφαρμόζουν αυστηρά τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν 

εκδώσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων 

Εθνών για τους Πρόσφυγες σχετικά με τη μεταχείριση των προσώπων που διασώζονται 

                                                 
1  Σύμβαση του ΟΗΕ, του 1951, για το καθεστώς των προσφύγων. 
2 Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, του 1982, Άρθρο 98 («Υποχρέωση παροχής βοήθειας»). 
3  Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, του 1974, Κανονισμός 33 

(«Μηνύματα κινδύνου: υποχρεώσεις και διαδικασίες»). 
4  Διεθνής Σύμβαση για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση, του 1979, όπως τροποποιήθηκε. 
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στη θάλασσα5· 

4. υπογραμμίζει ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαΐου 2015, διασώθηκαν 47.265 

μετανάστες στη Μεσόγειο, 13.475 από τους οποίους διασώθηκαν από εμπορικά πλοία6· 

σημειώνει ότι, στη διάρκεια αυτών των πέντε μηνών, ζητήθηκε από 302 εμπορικά πλοία 

να αλλάξουν δρομολόγιο και να μεταβούν σε συγκεκριμένες τοποθεσίες για να 

παράσχουν βοήθεια σε επιχειρήσεις διάσωσης, και ότι 104 από αυτά τα πλοία κλήθηκαν 

εντέλει να διασώσουν και να αποβιβάσουν μετανάστες, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα 

της κατάστασης· 

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μόνο στη διάρκεια του 2015 μέχρι σήμερα, 

περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους επιχειρώντας να διασχίσουν 

τη Μεσόγειο, σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες7· 

6. ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει επειγόντως την πρόταση που κατέθεσε η Επιτροπή 

στις 9 Σεπτεμβρίου 2015 και ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συνεδρίασή του 

της 17ης Σεπτεμβρίου, και η οποία αποσκοπεί στην επανεγκατάσταση 120.000 ανθρώπων 

που χρειάζονται διεθνή προστασία, καθώς και να αξιολογεί συνεχώς πιθανές 

επιπρόσθετες ανάγκες όσον αφορά την προστασία των προσφύγων· 

7. τονίζει ότι, ενώ η πρωταρχική ευθύνη ανήκει στα κράτη μέλη, τα εμπορικά πλοία 

διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις επιχειρήσεις διάσωσης, όσον αφορά τόσο τον αριθμό 

όσο και τις ενέργειές τους· τονίζει ότι τα εμπορικά σκάφη δεν διαθέτουν ούτε τον 

εξοπλισμό, ούτε και εκπαιδευμένο πλήρωμα ώστε να είναι επαρκώς προετοιμασμένα για 

να λαμβάνουν συστηματικά μέρος σε τόσο μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις διάσωσης· 

8. υπενθυμίζει ότι η βοήθεια που παρέχεται στις επιχειρήσεις διάσωσης από εμπορικά 

σκάφη και τα πληρώματά τους δεν πρέπει να αντικαθιστά τη βοήθεια προς τους 

μετανάστες στη θάλασσα που πρέπει να συνεχίσει να παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές 

της ΕΕ και των κρατών μελών, οι οποίες έχουν την υποχρέωση να διαθέσουν τους 

απαραίτητους ανθρώπινους και υλικούς πόρους· αναγνωρίζει και επιδοκιμάζει τη 

σημαντική και γενναιόδωρη συμβολή των ανθρωπιστικών οργανώσεων στη διάθεση 

σωστικών λέμβων και την αποστολή σκαφών στη Μεσόγειο, ιδίως εκ μέρους των 

Γιατρών Χωρίς Σύνορα και του Υπεράκτιου Σταθμού Πρώτων Βοηθειών για τους 

Μετανάστες (MOAS)· 

9. σημειώνει ότι οι πιθανές οικονομικές και δικαστικές συνέπειες για τα πλοία που 

προβαίνουν σε διάσωση και τους ιδιοκτήτες τους, αποθαρρύνει ορισμένα πλοία από την 

παροχή βοήθειας· καλεί τα κράτη μέλη να μην τιμωρούν όσους εθελοντικά βοηθούν 

μετανάστες για ανθρωπιστικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των ναυτιλιακών 

εταιρειών και των πλοιοκτητών· καλεί την Επιτροπή να προτείνει αναθεώρηση της 

οδηγίας 2001/51/ΕΚ του Συμβουλίου· 

                                                 
5 Απόφαση MSC.167(78) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και «Διάσωση στη θάλασσα: οδηγός σχετικά 

με τις αρχές και τις πρακτικές που εφαρμόζονται για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες». 
6 Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ένωσης Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA). 
7 http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php 
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10. φοβάται ότι, με δεδομένο πως τα σκάφη και τα πληρώματά τους δεν μπορούν να είναι 

κατάλληλα προετοιμασμένα για να χειριστούν τέτοιες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, 

οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα συνήθη καθήκοντά τους, η κατάσταση στη Μεσόγειο, 

όπου ήδη βιώνεται μια ανθρώπινη τραγωδία, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατυχήματα τα 

οποία ενδέχεται να στοιχίσουν τη ζωή σε μετανάστες και σε μέλη των πληρωμάτων, αλλά 

και να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια στη θάλασσα και για το περιβάλλον· 

11. επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης 

για τη Μετανάστευση» (COM (2015)0240) και ζητεί επίμονα από όλα τα κράτη μέλη να 

αναλάβουν τις ευθύνες τους και να λάβουν επαρκή και άμεσα μέτρα, τόσο σε εθνικό 

επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να αποφευχθούν νέες ανθρώπινες τραγωδίες στη 

Μεσόγειο και να εξασφαλιστεί η τήρηση των διεθνών και ηθικών υποχρεώσεων σύμφωνα 

με τις αρχές της αλληλεγγύης και της συνυπευθυνότητας· προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη 

μέλη να βρουν μια αποτελεσματική και βιώσιμη λύση για τις τρέχουσες ελλείψεις του 

συστήματος μετανάστευσης της ΕΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν τα πραγματικά αίτια της 

σημερινής μεταναστευτικής κρίσης και να αποτραπούν περαιτέρω αναχωρήσεις πλοίων 

διακίνησης μεταναστών και νέοι θάνατοι στη Μεσόγειο· πιστεύει ότι τα μέτρα σε επίπεδο 

ΕΕ πρέπει να είναι ολοκληρωμένα και να οδηγούν σε ελεγχόμενη, διαχειρίσιμη, ασφαλή 

και νόμιμη μετανάστευση· 

12. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη μεταναστευτική κρίση στη 

Μεσόγειο, και ιδίως για τις ανθρωπιστικές πτυχές της, αλλά και για τον αντίκτυπό της 

στις θαλάσσιες μεταφορές και στην κίνηση επιβατηγών σκαφών, κρουαζιερόπλοιων και 

πλoίων μεταφoράς εμπoρευματoκιβωτίωv, καθώς και στην ασφάλεια των πλοίων, των 

πληρωμάτων και των φορτίων τους, και γενικώς στην ασφάλεια στη θάλασσα· 

13. πιστεύει ότι η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών δεν πρέπει να 

υπονομεύσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας· 

14. προτρέπει τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ενόσω εκκρεμεί η λήψη των 

απαραίτητων μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων, να συνεχίσουν να αυξάνουν 

τη χρηματοδότηση για επαρκείς επιχειρήσεις διάσωσης στη Μεσόγειο και να διευρύνουν 

το πεδίο των τρεχουσών επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να 

διασφαλιστούν η ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα τόσο των μεταναστών και των 

ανθρώπων που δικαιούνται διεθνή προστασία και επιχειρούν να εισέλθουν στην Ευρώπη, 

όσο και των πληρωμάτων που εργάζονται στα ύδατα της Μεσογείου· 

15. ζητεί να επιβληθούν αυστηροί έλεγχοι σχετικά με την πραγματική χρήση της 

χρηματοδότησης για επιχειρήσεις διάσωσης και κέντρα υποδοχής, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιείται σωστά για τους συγκεκριμένους σκοπούς και να 

αποτραπεί η διασπάθισή της· 

16. ενθαρρύνει τις αρχές της ΕΕ και τα κράτη μέλη να κάνουν πλήρη χρήση των διαθέσιμων 

συστημάτων πληροφοριών και παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων στη 

Μεσόγειο Θάλασσα, με σκοπό να συλλέγουν επίκαιρες πληροφορίες για τα πλοία που 

πλέουν έξω από τις ακτές της ΕΕ, καθώς και να βελτιώσουν περισσότερο τη συνεργασία 

μεταξύ των λιμενικών αρχών (π.χ. των αρχών ασφάλειας των μεταφορών ή του λιμενικού 

και της ακτοφυλακής), αν είναι απαραίτητο μέσω ενισχυμένης συνεργασίας σύμφωνα με 

το άρθρο 20 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 329 παράγραφος 1 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τον καλύτερο 
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συντονισμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών λειτουργιών για την ασφάλεια στη 

θάλασσα, τη συμβολή στη διάλυση των δικτύων των λαθρεμπόρων και την κατάσχεση 

των σκαφών τους, καθώς και τη διατήρηση της σε πραγματικό χρόνο εποπτείας της 

κατάστασης, για την υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης· τονίζει τη συμμετοχή του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, με το πλήρες δυναμικό του ως 

παρόχου ολοκληρωμένων ναυτιλιακών υπηρεσιών, στην υποστήριξη επιχειρήσεων 

έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο, σε έναν ρόλο που θα πρέπει να ενισχυθεί· 

17. τονίζει ότι τα κράτη μέλη και οι αρχές που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις 

πρέπει να διασφαλίζουν την ομαλή αποβίβαση των διασωθέντων προσφύγων και 

μεταναστών στο καθορισμένο λιμάνι από τα πλοία που συμμετείχαν στην εκάστοτε 

επιχείρηση διάσωσης· 

18. τονίζει ότι τα πληρώματα των επιβατικών πλοίων, των κρουαζιερόπλοιων και των πλοίων 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που συμμετέχουν σε αποστολές διάσωσης δεν πρέπει 

να περιπλέκουν ή να εμποδίζουν με κανέναν τρόπο το έργο των υπαλλήλων που είναι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο των μεταναστών στα συνοριακά κράτη μέλη, όπως αυτός 

συντονίζεται από τη Frontex, όποια απόφαση και αν λάβουν οι υπάλληλοι αυτοί βάσει 

του δικαίου των κρατών μελών και της ΕΕ· 

19. τονίζει ότι πρέπει γρήγορα να ενισχυθούν οι ικανότητες και οι αρμοδιότητες της Frontex· 

20. καλεί τα μέρη που διαδραματίζουν κάποιον ρόλο στην κατάσταση στη Μεσόγειο να 

αναζητήσουν λύσεις για την κρίση των προσφύγων, μεταξύ άλλων καταβάλλοντας 

προσπάθειες ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια και ο σεβασμός των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων των προσφύγων στις χώρες προέλευσής τους· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της να παράσχουν βοήθεια και πόρους στα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής, 

να βρουν λύσεις για τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης μεγάλης κλίμακας, να 

ενισχύσουν τη συνεργασία με μεσογειακές χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ, όπως η 

Τουρκία, η Λιβύη, ο Λίβανος και η Ιορδανία, όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, 

τη συγκρότηση κοινών επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, τον έλεγχο των συνόρων και 

την παρακολούθηση, καθώς και την προώθηση συμφωνιών ελέγχου της μετανάστευσης, 

και να αντιμετωπίσουν τους λαθροδιακινητές, τους αρχηγούς των συμμοριών και τα 

εγκληματικά λαθρεμπορικά δίκτυα με αυστηρές ποινικές κυρώσεις· 

21. ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας με τις αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών, ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στις συναφείς 

περιοχές και τις υπηρεσίες της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να οριστούν 

επειγόντως ένας τρόπος μεταφοράς των προσφύγων και ασφαλείς και νόμιμες διαδρομές, 

τόσο δια θαλάσσης όσο και δια ξηράς, που θα κάνουν δυνατή τη μεταφορά των 

αιτούντων άσυλο και των προσφύγων από τις περιοχές συρράξεων προς στρατόπεδα 

προσφύγων και προς τις χώρες τελικού προορισμού τους υπό ασφαλείς και αξιοπρεπείς 

συνθήκες· πιστεύει ότι πρέπει να ανοίξουν νόμιμοι και οργανωμένοι μεταναστευτικοί 

δίαυλοι και ότι οι ευθύνη για τους διαύλους αυτούς πρέπει να μοιράζεται μεταξύ των 28 

κρατών μελών· 

22. επισημαίνει ότι η πρόσφατη προσωρινή επαναφορά των συνοριακών ελέγχων από 

ορισμένα κράτη μέλη θέτει σε κίνδυνο το καθιερωμένο σύστημα Σένγκεν, το οποίο 

απαιτεί ανοικτά σύνορα στο εσωτερικό της ΕΕ και ελεύθερη μετακίνηση των προσώπων, 

και επιδεινώνει τις συνθήκες για τους πρόσφυγες στα σύνορα, ενώ ταυτόχρονα 
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δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος μεταφορών της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των επιβατικών αμαξοστοιχιών· ζητεί από την Επιτροπή να 

προτείνει κατάλληλα μέσα ταχείας αντίδρασης και λύσεις για τη διατήρηση της ομαλής 

λειτουργίας του συστήματος μεταφορών και του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης των 

προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των επιβατών· 

23. τονίζει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν υποδομές και ένα σύστημα το οποίο θα 

προβλέπει ποιο σημείο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ πρόκειται να αντιμετωπίσει 

σημαντικά αυξημένες μεταναστευτικές ροές, ώστε να γίνεται η αντίστοιχη προετοιμασία· 
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