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Τροπολογία 1
Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– λαμβάνοντας υπόψη τα Πορίσματα της 
2908ης συνεδρίασης του Συμβουλίου 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
στις 28 Νοεμβρίου 2008 ((16325/1/08 
REV 1 (Presse 344)) με ειδική αναφορά 
στην υποδοχή Ιρακινών προσφύγων,

Or. en

Τροπολογία 2
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Σταύρος Λαμπρινίδης, Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαΐου 
2009 σχετικά με την πρόταση για ένα 
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου που θα ορίζει τα 
κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον 
καθορισμό των υπεύθυνων κρατών μελών 
για την εξέταση μιας αίτησης για διεθνή 
προστασία που υποβάλλεται σε ένα από 
τα κράτη μέλη από έναν υπήκοο τρίτης 
χώρας ή ανιθαγενή (COD/2008/0243),

Or. en

Τροπολογία 3
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια δίκαιη και 
ρεαλιστική μεταναστευτική πολιτική στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα 
συνεπάγεται τη θέσπιση ενός Κοινού 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, πρέπει 
να περιλαμβάνει ένα αποτελεσματικό 
πρόγραμμα επανεγκατάστασης, 
παρέχοντας μια βιώσιμη λύση στους 
πρόσφυγες που δεν μπορούν να 
επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους και 
των οποίων η προστασία δεν μπορεί να 
διασφαλισθεί στην πρώτη χώρα ασύλου,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια δίκαιη και 
ρεαλιστική μεταναστευτική πολιτική στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα 
συνεπάγεται τη θέσπιση ενός Κοινού 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, πρέπει 
να περιλαμβάνει ένα αποτελεσματικό,
ποιοτικό και βιώσιμο πρόγραμμα 
επανεγκατάστασης, παρέχοντας μια 
βιώσιμη λύση στους πρόσφυγες που δεν 
μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα 
καταγωγής τους και των οποίων η 
προστασία δεν μπορεί να διασφαλισθεί 
στην πρώτη χώρα ασύλου,

Or. el

Τροπολογία 4
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Σταύρος Λαμπρινίδης, Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια δίκαιη και 
ρεαλιστική μεταναστευτική πολιτική στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα 
συνεπάγεται τη θέσπιση ενός Κοινού 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, πρέπει 
να περιλαμβάνει ένα αποτελεσματικό 
πρόγραμμα επανεγκατάστασης, 
παρέχοντας μια βιώσιμη λύση στους 
πρόσφυγες που δεν μπορούν να 
επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους και 
των οποίων η προστασία δεν μπορεί να 
διασφαλισθεί στην πρώτη χώρα ασύλου,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια δίκαιη και 
ρεαλιστική μεταναστευτική πολιτική στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα 
συνεπάγεται τη θέσπιση ενός Κοινού 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, πρέπει 
να περιλαμβάνει ένα αποτελεσματικό 
πρόγραμμα επανεγκατάστασης, 
παρέχοντας μια βιώσιμη λύση στους 
πρόσφυγες που δεν μπορούν να 
επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους και 
των οποίων η προστασία και οι βιοτικοί 
πόροι δεν μπορούν να διασφαλισθούν στην 
πρώτη χώρα ασύλου,

Or. en



AM\806907EL.doc 5/26 PE439.335v01-00

EL

Τροπολογία 5
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επανεγκατάσταση δεν εξυπηρετεί μόνον 
ανθρωπιστικό σκοπό απέναντι στα άτομα 
που επανεγκαθίστανται, αλλά ανακουφίζει 
επίσης τις τρίτες χώρες από τα βάρη της 
φιλοξενίας μεγάλου αριθμού προσφύγων,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επανεγκατάσταση δεν εξυπηρετεί μόνον 
ανθρωπιστικό σκοπό απέναντι στα άτομα 
που επανεγκαθίστανται, αλλά ανακουφίζει 
επίσης τις τρίτες χώρες από τα βάρη της 
φιλοξενίας μεγάλου αριθμού προσφύγων 
και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέσο 
επιμερισμού των ευθυνών,

Or. el

Τροπολογία 6
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
χρήση του προγράμματος 
επανεγκατάστασης μπορεί να έχει άμεσα 
και έμμεσα οφέλη τόσο για τους 
πρόσφυγες που επανεγκαθίστανται όσο 
και για τους υπόλοιπους πρόσφυγες που 
παραμένουν στην πρώτη χώρα ασύλου, 
για την χώρα υποδοχής, αλλά και για 
άλλες χώρες όπως επίσης και για το 
διεθνές σύστημα προστασίας στο σύνολο 
του,

Or. el
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Τροπολογία 7
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γβ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
πρόγραμμα επανεγκατάστασης μπορεί να 
βοηθήσει η παράνομη μετανάστευση να
γίνει λιγότερο ελκυστική για όσους 
πρόσφυγες προσπαθούν να εισέλθουν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Or. el

Τροπολογία 8
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γγ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη 
επίδειξης αλληλεγγύης προς τις τρίτες 
χώρες που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό 
προσφύγων οι οποίοι έχουν ανάγκη από 
διεθνή προστασία είναι σημαντική και
δηλωτική της ανάγκης επίδειξης 
αλληλεγγύης και στο εσωτερικό της ΕΕ, 

Or. el

Τροπολογία 9
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες οι 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες οι 
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οποίες έχουν ήδη υλοποιήσει αρκετά 
προγράμματα επανεγκατάστασης, 
προκειμένου να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες 
τους όσον αφορά τα μέτρα ένταξης και τη 
γενική ποιότητα των πρωτοβουλιών 
επανεγκατάστασης,

οποίες έχουν ήδη υλοποιήσει αρκετά 
προγράμματα επανεγκατάστασης, 
προκειμένου να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες 
τους μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών όσον αφορά τα μέτρα 
υποδοχής και ένταξης, αλλά και τη γενική 
ποιότητα των πρωτοβουλιών 
επανεγκατάστασης,

Or. el

Τροπολογία 10
Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Z. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο οι τοπικοί 
όσο και οι διεθνείς, κυβερνητικοί και μη 
κυβερνητικοί οργανισμοί, και ιδίως η 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών 
για τους Πρόσφυγες, πρέπει να 
συμμετάσχουν σε όλα τα στάδια του 
ευρωπαϊκού προγράμματος 
επανεγκατάστασης, συνεισφέροντας με 
συγκεκριμένες πληροφορίες τους, 
εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα 
υλικοτεχνικής υποστήριξης και πείρα,

Z. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο οι τοπικοί 
όσο και οι διεθνείς, κυβερνητικοί και μη 
κυβερνητικοί οργανισμοί, και ιδίως η 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών 
για τους Πρόσφυγες, πρέπει να 
συμμετάσχουν σε όλα τα στάδια του 
ευρωπαϊκού προγράμματος 
επανεγκατάστασης, συνεισφέροντας με 
συγκεκριμένες πληροφορίες τους, 
εμπειρογνωμοσύνη σε τεχνικά θέματα, 
δυνατότητα προβλέψεων σε θέματα 
υλικοτεχνικής υποστήριξης και πείρα,

Or. en

Τροπολογία 11
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζα (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
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επανεγκατάστασης δεν θα πρέπει να 
κάνει πιο περίπλοκη τη διαδικασία της 
επανεγκατάστασης,

Or. el

Τροπολογία 12
Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤα (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ea. λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα της 
7ης Μαΐου 2009 με το οποίο το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την 
υποχρεωτική αλληλεγγύη στην 
επανεγκατάσταση των προσφύγων εντός 
της ΕΕ όπου, μεταξύ άλλων, οι 
δυνατότητες υποδοχής ενός κράτους 
μέλους είναι ανεπαρκείς, ούτως ώστε να 
διευκολυνθεί η επανεγκατάσταση των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε άλλα 
κράτη μέλη, με προϋπόθεση τη συναίνεση 
των ενδιαφερομένων και το σεβασμό στα
θεμελιώδη δικαιώματά τους,

Or. en

Τροπολογία 13
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο 
αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 
2010• λαμβάνοντας υπόψη ότι θα μπορεί 
να παρέχει υποστήριξη στα κράτη μέλη για 
την υλοποίηση πρωτοβουλιών 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο 
αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 
2010·λαμβάνοντας υπόψη ότι θα μπορεί να 
παρέχει υποστήριξη στα κράτη μέλη για 
την υλοποίηση πρωτοβουλιών 
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επανεγκατάστασης, διασφαλίζοντας 
παράλληλα τον συντονισμό των πολιτικών 
εντός της ΕΕ, 

επανεγκατάστασης, διασφαλίζοντας 
παράλληλα τον συντονισμό των πολιτικών 
εντός της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 
Άσυλο θα πρέπει να αναμιχθεί ενεργά στις 
διαβουλεύσεις που λαμβάνουν χώρα 
μεταξύ των Κρατών Μελών, της 
Επιτροπής και της Ύπατης Αρμοστείας 
των Ηνωμένων Εθνών,

Or. el

Τροπολογία 14
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
επιστηθεί η προσοχή όχι μόνο στην 
αναγκαιότητα συμμετοχής περισσότερων 
κρατών μελών στην επανεγκατάσταση των 
προσφύγων, αλλά και στην ποιότητα και 
στην αποτελεσματικότητα της 
επανεγκατάστασης, δίνοντας έμφαση στα 
μέτρα ένταξης,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
επιστηθεί η προσοχή όχι μόνο στην 
αναγκαιότητα συμμετοχής περισσότερων 
κρατών μελών στην επανεγκατάσταση των 
προσφύγων, αλλά και στην ποιότητα, στην 
βιωσιμότητα και στην 
αποτελεσματικότητα της 
επανεγκατάστασης, δίνοντας έμφαση στα 
μέτρα ένταξης,

Or. el

Τροπολογία 15
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση 
των ενηλίκων σε ευκαιρίες απασχόλησης 
και η άμεση ένταξη των ανηλίκων στα 
σχολεία αποτελούν ουσιώδη μέτρα για την 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση 
των ενηλίκων σε ευκαιρίες απασχόλησης 
και η άμεση ένταξη των ανηλίκων στα 
σχολεία αποτελούν ουσιώδη μέτρα για την 
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επιτυχία μιας αποτελεσματικής 
πρωτοβουλίας επανεγκατάστασης,

επιτυχία μιας αποτελεσματικής 
πρωτοβουλίας επανεγκατάστασης, γι’ αυτό 
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μαθήματα 
εκπαιδευτικού και επαγγελματικού 
προσανατολισμού,

Or. el

Τροπολογία 16
Roberta Angelilli, Γεώργιος Παπανικολάου, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław 
Sonik, Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν
αρκετές οντότητες στη δημόσια διοίκηση 
(π.χ. οι δήμοι) καθώς και στην κοινωνία 
των πολιτών, από τις ΜΚΟ έως τις 
φιλανθρωπικές οργανώσεις και από τα 
σχολεία έως τις κοινωνικές υπηρεσίες, οι
οποίες διαθέτουν την αναγκαία πείρα και 
εμπειρογνωμοσύνη για την υλοποίηση των 
μέτρων παρακολούθησης,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές 
οντότητες στη δημόσια διοίκηση (π.χ. οι 
δήμοι) και στην κοινωνία των πολιτών 
(από τις ΜΚΟ έως τις φιλανθρωπικές 
οργανώσεις και από τα σχολεία έως τις 
κοινωνικές υπηρεσίες) καθώς και 
εκκλησίες διαθέτουν την αναγκαία πείρα 
και εμπειρογνωμοσύνη για την υλοποίηση 
των μέτρων παρακολούθησης,

Or. en

Τροπολογία 17
Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επανεγκατάσταση πρέπει να εφαρμόζεται 
ως συμπληρωματική λύση και χωρίς να 
παραβλέπονται οι άλλες βιώσιμες λύσεις 
που προβλέπονται για τα άτομα που 
ζητούν διεθνή προστασία στην ΕΕ. 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επανεγκατάσταση πρέπει να εφαρμόζεται 
ως συμπληρωματική λύση και χωρίς να 
παραβλέπονται οι άλλες βιώσιμες λύσεις 
που προβλέπονται για τα άτομα που 
ζητούν διεθνή προστασία στην ΕΕ και οι 
προσπάθειες στην επανεγκατάσταση των 
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προσφύγων δεν πρέπει να μετριάζει τον 
αγώνα να διασφαλιστεί μια δίκαιη και 
αποτελεσματική πρόσβαση στο άσυλο 
εντός της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 18
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, χωρίς 
πρόσβαση σε ανθρώπινους πόρους, 
συμβουλές εμπειρογνωμόνων και μόνιμη 
παρακολούθηση των προσπαθειών 
επανεγκατάστασης, τα κράτη μέλη που δεν 
έχουν συμμετάσχει ποτέ σε προγράμματα 
επανεγκατάστασης θα αντιμετωπίσουν 
μεγάλες δυσκολίες ένταξης σε αυτά,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, χωρίς 
πρόσβαση στην πληροφορία, σε 
ανθρώπινους πόρους, συμβουλές 
εμπειρογνωμόνων και μόνιμη 
παρακολούθηση των προσπαθειών 
επανεγκατάστασης, τα κράτη μέλη που δεν 
έχουν συμμετάσχει ποτέ σε προγράμματα 
επανεγκατάστασης θα αντιμετωπίσουν 
μεγάλες δυσκολίες ένταξης σε αυτά, ενώ 
θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί ο στόχος 
της ανάμειξης περισσότερων κρατών 
μελών,

Or. el

Τροπολογία 19
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. ζητεί την ανάπτυξη πρωτοβουλιών 
πληροφόρησης των κρατών μελών και 
των τοπικών κοινωνιών αναφορικά με τα 
οφέλη που προκύπτουν από την 
επανεγκατάσταση προσφύγων•
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Or. el

Τροπολογία 20
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν την εισαγωγή μηχανισμών 
ιδιωτικής χρηματοδότησης και την 
γενικότερη σύμπραξη δημόσιας και 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας προκειμένου να 
ενισχυθεί το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
επανεγκατάστασης·

Or. el

Τροπολογία 21
Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. Θεωρεί ότι υπό τις νέες οικονομικές 
προοπτικές (2013–2017) θα πρέπει να 
κατοχυρωθεί ένας συγκεκριμένος 
φάκελος σχετικά με την 
επανεγκατάσταση. Ένας τέτοιος φάκελος 
θα μπορούσε να πάρει τη μορφή ενός 
ταμείου αφιερωμένου στην 
επανεγκατάσταση και θα πρέπει να 
παρέχει οικονομική στήριξη για ένα πιο 
φιλόδοξο πρόγραμμα επανεγκατάστασης·

Or. en
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Τροπολογία 22
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλωσορίζει το νέο Κέντρο Έκτακτης 
Διαμετακόμισης (ETC) στην Ρουμανία 
που προσφέρει ένα προσωρινό καταφύγιο 
για πρόσφυγες που βρίσκονται σε 
επείγουσα ανάγκη για επανεγκατάσταση 
και / ή σε πρόσφυγες που δεν μπορούν να 
παραμείνουν στις χώρες πρώτου ασύλου. 
Καλεί την Επιτροπή να το αξιοποιήσει 
και να προωθήσει την επανεγκατάσταση 
και μέσω του Κέντρου Έκτακτης 
Διαμετακόμισης·

Or. el

Τροπολογία 23
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. καλωσορίζει τις ad hoc πρωτοβουλίες 
που έχουν αναλάβει κάποια κράτη μέλη 
να δεχτούν πρόσφυγες που βρίσκονται 
υπό την ανάγκη επείγουσας 
επανεγκατάστασης, αναγνωρίζει, όμως, 
ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες πρέπει 
να πάρουν μία πιο δομημένη μορφή·

Or. el
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Τροπολογία 24
Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. Υπογραμμίζει ότι ένα αποτελεσματικό 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης 
πρέπει να προβλέπει ταχείες και 
κατάλληλες αποκρίσεις σε επείγουσες ή 
απρόβλεπτες περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης, και ότι η θέσπιση ετήσιων 
προτεραιοτήτων πρέπει να είναι τέτοια 
ώστε να επιτρέπει την άμεση αντίδραση σε 
αιφνίδιες ανθρωπιστικές κρίσεις οι οποίες 
μπορεί να συμβούν καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους·

5. υπογραμμίζει ότι ένα αποτελεσματικό 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης 
πρέπει να προβλέπει προστασία και 
μόνιμες λύσεις τόσο για μακροπρόθεσμες, 
παρατεταμένες καταστάσεις προσφύγων 
όσο και για ταχείες και κατάλληλες 
αποκρίσεις σε επείγουσες ή απρόβλεπτες 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, και ότι η 
θέσπιση ετήσιων προτεραιοτήτων πρέπει 
να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την 
άμεση αντίδραση σε αιφνίδιες 
ανθρωπιστικές κρίσεις οι οποίες μπορεί να 
συμβούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους·

Or. en

Τροπολογία 25
Nadja Hirsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. Ενθαρρύνει μια συνεργασία του 
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με 
ΜΚΟ και περαιτέρω κοινωνικούς 
εταίρους όπως θρησκευτικούς και 
εθνολογικούς οργανισμούς η οποία θα 
συμβάλλει στην εφαρμογή της 
επανεγκατάστασης και την προώθηση 
της εθελοντικής εργασίας στον τομέα 
αυτό·

Or. en



AM\806907EL.doc 15/26 PE439.335v01-00

EL

Τροπολογία 26
Nadja Hirsch, Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. Πιστεύει ότι οι δήμοι που ήδη 
εμπλέκονται ενεργά ή σε πρώιμα στάδια 
στην επανεγκατάσταση θα πρέπει να 
δημιουργήσουν συνεργασίες και 
αδελφοποιήσεις με άλλους δήμους στην 
χώρα τους και στα κράτη μέλη με σκοπό 
την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα 
αυτό και τη σφυρηλάτηση της 
συνεργασίας στα πλαίσια της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 27
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει την αναγκαιότητα συγκέντρωσης 
εμπειρογνωμοσύνης και διευκόλυνσης της 
συλλογής και της ανταλλαγής 
πληροφοριών• τονίζει επίσης ότι ένα 
αποτελεσματικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
επανεγκατάστασης πρέπει να παρέχει στα 
κράτη μέλη (σε εκείνα που ήδη 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα και σε εκείνα 
που επιθυμούν να συμμετάσχουν) 
πρόσβαση σε ανθρώπινους πόρους, 
συμβουλές εμπειρογνωμόνων και 
ανταλλαγή πληροφοριών που μπορεί να 
είναι χρήσιμες σε οποιοδήποτε στάδιο της 
πρωτοβουλίας επανεγκατάστασης•

7. τονίζει την αναγκαιότητα ενός 
δομημένου πλαισίου συνεργασίας μέσω
της συγκέντρωσης εμπειρογνωμοσύνης 
και διευκόλυνσης της συλλογής και της 
ανταλλαγής πληροφοριών· τονίζει επίσης 
ότι ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα επανεγκατάστασης πρέπει να 
παρέχει στα κράτη μέλη (σε εκείνα που 
ήδη συμμετέχουν στο πρόγραμμα και σε 
εκείνα που επιθυμούν να συμμετάσχουν) 
πρόσβαση σε ανθρώπινους πόρους, 
συμβουλές εμπειρογνωμόνων και 
ανταλλαγή πληροφοριών που μπορεί να 
είναι χρήσιμες σε οποιοδήποτε στάδιο της 
πρωτοβουλίας επανεγκατάστασης·
αναγνωρίζει ότι όλοι εμπλεκόμενοι στην 
επανεγκατάσταση και ιδιαίτερα οι 
επανεγκαταστημένοι πρόσφυγες 
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αποτελούν σημαντική πηγή 
πληροφόρησης για την αξιολόγηση 
πρωτοβουλιών επανεγκατάστασης•

Or. el

Τροπολογία 28
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί να εξετασθούν και να 
ανταλλαγούν μεταξύ κρατών μελών 
πρακτικές που ενισχύουν την 
αποτελεσματικότητα, οι οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνουν την καθιέρωση κοινών 
αποστολών, τη χρήση κοινών υποδομών 
(όπως κέντρα μεταγωγής) και την 
οργάνωση αποστολών σε κράτη μέλη για 
την αξιολόγηση των πρωτοβουλιών 
επανεγκατάστασης που βρίσκονται σε 
εξέλιξη•

8. ζητεί να εξετασθούν και να 
ανταλλαγούν μεταξύ κρατών μελών 
βέλτιστες πρακτικές που ενισχύουν την 
αποτελεσματικότητα, οι οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνουν την προαγωγή κοινών 
προγραμμάτων, την αξιολόγηση από 
ομότιμους, την καθιέρωση κοινών 
αποστολών, τη χρήση κοινών υποδομών 
(όπως κέντρα μεταγωγής) και την 
οργάνωση αποστολών σε κράτη μέλη για 
την αξιολόγηση των πρωτοβουλιών 
επανεγκατάστασης που βρίσκονται σε 
εξέλιξη•

Or. el

Τροπολογία 29
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επιβεβαιώνει, επιπλέον, την άποψη ότι 
η απουσία μηχανισμών συνεργασίας και 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών 
αυξάνει το κόστος των εργασιών που 
σχετίζονται με την επανεγκατάσταση και 
μειώνει τον στρατηγικό τους αντίκτυπο•

12. επιβεβαιώνει, επιπλέον, την άποψη ότι 
η απουσία μηχανισμών συνεργασίας και 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών 
αυξάνει το κόστος των εργασιών που 
σχετίζονται με την επανεγκατάσταση, την 
καθιστούν λιγότερο ελκυστική και μειώνει 
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τον στρατηγικό τους αντίκτυπο·

Or. el

Τροπολογία 30
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επιμένει επίσης ότι η μονάδα 
επανεγκατάστασης μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και 
της ποιότητας του προγράμματος 
επανεγκατάστασης σε επίπεδο ΕΕ, 
εκδίδοντας ετήσιες εκθέσεις σχετικά με 
όλες τις δραστηριότητες, βάσει των 
πληροφοριών που συγκεντρώνουν τα 
θεσμικά όργανα/οι αρχές που συμμετέχουν 
στις πρωτοβουλίες επανεγκατάστασης στα 
κράτη μέλη•

16. επιμένει επίσης ότι η μονάδα 
επανεγκατάστασης μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας 
του προγράμματος επανεγκατάστασης σε 
επίπεδο ΕΕ, εκδίδοντας ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με όλες τις δραστηριότητες, βάσει 
των πληροφοριών που συγκεντρώνουν τα 
θεσμικά όργανα/οι αρχές που συμμετέχουν 
στις πρωτοβουλίες επανεγκατάστασης στα 
κράτη μέλη·

Or. el

Τροπολογία 31
Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. αναγνωρίζει ότι ένα κατάλληλο 
πρόγραμμα επανεγκατάστασης απαιτεί 
συνεχή επικαιροποίηση των ιθαγενειών και 
των κατηγοριών προσφύγων στις οποίες 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη 
διαδικασία επανεγκατάστασης, με 
ιδιαίτερη μέριμνα για τις έκτακτες 
καταστάσεις που αφορούν συγκεκριμένες 
γεωγραφικές περιοχές και ιδίως για 

19. αναγνωρίζει ότι ένα κατάλληλο 
πρόγραμμα επανεγκατάστασης απαιτεί 
τακτική επικαιροποίηση των ιθαγενειών 
και των κατηγοριών προσφύγων στις 
οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη 
διαδικασία επανεγκατάστασης, με 
ιδιαίτερη μέριμνα για τις έκτακτες 
καταστάσεις που αφορούν συγκεκριμένες 
γεωγραφικές περιοχές και ιδίως για 
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ευάλωτα άτομα που χρήζουν προστασίας 
περισσότερο·

ευάλωτα άτομα που χρήζουν προστασίας 
περισσότερο·

Or. en

Τροπολογία 32
Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 a (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20a. Εισηγείται την συμμετοχή μιας 
αντιπροσωπείας από τις επιτροπές 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), 
Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) και 
Ανάπτυξης (DEVE) στην ετήσια 
συνάντηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων
για την επανεγκατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 33
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. Αναγνωρίζει ότι ορισμένα κράτη 
μέλη, κυρίως στον Ευρωπαϊκό Νότο, 
αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες 
όσον αφορά την ανάληψη πρωτοβουλιών 
επανεγκατάστασης λόγω των έντονων 
μεταναστευτικών πιέσεων που ήδη 
υφίστανται•

Or. el
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Τροπολογία 34
Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί, παρ’ όλα αυτά, μεγαλύτερα 
κίνητρα ώστε να παροτρυνθούν 
περισσότερα κράτη μέλη να συμμετάσχουν 
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
επανεγκατάστασης· αναγνωρίζει ότι, 
μολονότι η αύξηση της οικονομικής 
βοήθειας είναι σημαντική, δεν πρέπει να 
υπονομευθεί η συνεισφορά που μπορεί να 
παράσχει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο όσον αφορά τη 
συγκεκριμένη πτυχή, συμβάλλοντας στην 
εξίσωση των υπηρεσιών που παρέχονται 
στους πρόσφυγες στα κράτη μέλη και 
παρέχοντας βοήθεια μέσω των πλέον 
αποτελεσματικών πρακτικών φιλοξενίας 
και ένταξης·

27. ζητεί, παρ’ όλα αυτά, μεγαλύτερα 
κίνητρα ώστε να παροτρυνθούν 
περισσότερα κράτη μέλη να συμμετάσχουν 
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
επανεγκατάστασης· αναγνωρίζει ότι, 
μολονότι η αύξηση της οικονομικής 
βοήθειας είναι σημαντική, δεν πρέπει να 
υπονομευθεί η συνεισφορά που μπορεί να 
παράσχει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο όσον αφορά τη 
συγκεκριμένη πτυχή, συμβάλλοντας στην 
εξίσωση μέσω της βελτίωσης της 
ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται 
στους πρόσφυγες στα κράτη μέλη και 
παρέχοντας βοήθεια μέσω των πλέον 
αποτελεσματικών πρακτικών φιλοξενίας 
και ένταξης·

Or. en

Τροπολογία 35
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. ζητεί, παρ’ όλα αυτά, μεγαλύτερα 
κίνητρα ώστε να παροτρυνθούν 
περισσότερα κράτη μέλη να συμμετάσχουν 
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
επανεγκατάστασης· αναγνωρίζει ότι, 
μολονότι η αύξηση της οικονομικής 
βοήθειας είναι σημαντική, δεν πρέπει να 
υπονομευθεί η συνεισφορά που μπορεί να 
παράσχει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο όσον αφορά τη 

27. ζητεί, παρ’ όλα αυτά, μεγαλύτερα 
κίνητρα ώστε να παροτρυνθούν 
περισσότερα κράτη μέλη να συμμετάσχουν 
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
επανεγκατάστασης· αναγνωρίζει ότι, 
μολονότι η αύξηση της οικονομικής 
βοήθειας είναι σημαντική, δεν πρέπει να 
υπονομευθεί η συνεισφορά που μπορεί να 
παράσχει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο όσον αφορά τη 
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συγκεκριμένη πτυχή, συμβάλλοντας στην 
εξίσωση των υπηρεσιών που παρέχονται 
στους πρόσφυγες στα κράτη μέλη και 
παρέχοντας βοήθεια μέσω των πλέον 
αποτελεσματικών πρακτικών φιλοξενίας 
και ένταξης·

συγκεκριμένη πτυχή, συμβάλλοντας στην 
εξίσωση των υπηρεσιών και βελτίωση της 
ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται 
στους πρόσφυγες στα κράτη μέλη και 
παρέχοντας βοήθεια μέσω των πλέον 
αποτελεσματικών πρακτικών φιλοξενίας 
και ένταξης·

Or. el

Τροπολογία 36
Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28.προτείνει την παροχή σημαντικότερης 
οικονομικής βοήθειας στα κράτη μέλη που 
επιθυμούν να αρχίσουν να συμμετέχουν 
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
επανεγκατάστασης, προκειμένου να 
μειωθεί το αρχικό βάρος της θέσπισης μιας 
πρωτοβουλίας επανεγκατάστασης· ζητεί 
να παρέχεται σε κάθε κράτος μέλος ποσό 
6 000 ευρώ ανά πρόσφυγα για το πρώτο 
έτος φιλοξενίας, 5 000 ευρώ για το 
δεύτερο έτος και στη συνέχεια 4 000 ευρώ 
για τα υπόλοιπα έτη, αντί του ποσού των 
4 000 ευρώ ανά πρόσφυγα· προτείνει, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο τυχόν 
υπερβολικός αντίκτυπος στο Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Προσφύγων από κράτη μέλη τα 
οποία μπορεί να επιθυμούν να 
φιλοξενήσουν μεγάλο αριθμό προσφύγων 
το πρώτο έτος, τα προαναφερθέντα ποσά 
να διατεθούν μόνο έως ένα συγκεκριμένο 
ποσοστό προσφύγων·

28. προτείνει την παροχή σημαντικότερης 
οικονομικής βοήθειας στα κράτη μέλη που 
επιθυμούν να αρχίσουν να συμμετέχουν 
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
επανεγκατάστασης, προκειμένου να
βοηθηθούν στη δημιουργία ενός μόνιμου 
προγράμματος επανεγκατάστασης και να 
μειωθεί το αρχικό βάρος της θέσπισης μιας 
πρωτοβουλίας επανεγκατάστασης· ζητεί να 
παρέχεται σε κάθε κράτος μέλος ποσό 
6 000 ευρώ ανά πρόσφυγα για το πρώτο 
έτος φιλοξενίας, 5 000 ευρώ για το δεύτερο 
έτος και στη συνέχεια 4 000 ευρώ για τα 
υπόλοιπα έτη, αντί του ποσού των 4 000 
ευρώ ανά πρόσφυγα· προτείνει, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο τυχόν 
υπερβολικός αντίκτυπος στο Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Προσφύγων, η τιμή της 
οικονομικής βοήθειας να εξισώνεται με 
αυτή των άλλων κρατών μελών μετά τα 
πρώτα χρόνια συμμετοχής στο 
πρόγραμμα·

Or. en
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Τροπολογία 37
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Σταύρος Λαμπρινίδης, Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28a. Ταυτόχρονα, ανακαλεί τις προτάσεις 
της 7ης Μαΐου 2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την 
υποχρεωτική αλληλεγγύη , σχετικά με την 
επανεγκατάσταση των προσφύγων που 
βρίσκονται ήδη στα κράτη μέλη· πιστεύει 
ότι ο μηχανισμός επανεγκατάστασης 
πρέπει ως εκ τούτου να είναι ανοικτός και 
να ισχύει για την επανεγκατάσταση εντός 
της ΕΕ των δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας που βρίσκονται στην 
επικράτεια των κρατών μελών τα οποία 
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες και 
δυσανάλογες πιέσεις στα εθνικά 
συστήματα ασύλου τους, συγκεκριμένα 
λόγω της γεωγραφικής τους θέσης ή της 
δημογραφικής τους κατάστασης· απαιτεί 
να προοριστούν επαρκή κεφάλαια για 
τέτοια προγράμματα επανεγκατάστασης 
εντός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 38
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. θεωρεί ότι ένα αποτελεσματικό 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης 
πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά 
με τα μέτρα παρακολούθησης, επιμένοντας 
στην ποιότητα της επανεγκατάστασης σε 
κάθε κράτος μέλος και στα ορθά πρότυπα 
υποδοχής και ένταξης των προσφύγων•

30. θεωρεί ότι ένα αποτελεσματικό 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης 
πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά 
με τα μέτρα παρακολούθησης, επιμένοντας 
στην ποιότητα της επανεγκατάστασης σε 
κάθε κράτος μέλος και στα ορθά πρότυπα 
σε όλα τα στάδια από την αναγνώριση 
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μέχρι την υποδοχή και την ένταξη των 
προσφύγων·

Or. el

Τροπολογία 39
Nadja Hirsch, Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30a. Καλεί τα κράτη μέλη που 
δραστηριοποιούνται στο πρόγραμμα 
επανεγκατάστασης να αξιολογήσουν τα 
μέτρα που ελήφθησαν κατά τη 
διαδικασία επανεγκατάστασης ούτως
ώστε να διασφαλιστεί και να βελτιωθεί η 
ενσωμάτωση των προσφύγων. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν
τακτικά την πρόοδο της ενσωμάτωσης 
των προσφύγων·

Or. en

Τροπολογία 40
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. είναι της άποψης ότι οι κρατικές αρχές 
πρέπει να καλλιεργήσουν τη μέγιστη 
δυνατή συνεργασία με μη κυβερνητικές 
οντότητες (για παράδειγμα, διεθνείς και 
τοπικές ΜΚΟ) και να αξιοποιήσουν την 
εμπειρογνωμοσύνη και την εγγύτητα των 
τελευταίων για την παροχή των βέλτιστων 
και πιο αποτελεσματικών πρωτοβουλιών 
για την επανεγκατάσταση των προσφύγων•

31. είναι της άποψης ότι οι κρατικές αρχές 
πρέπει να καλλιεργήσουν τη μέγιστη 
δυνατή συνεργασία με μη κυβερνητικές 
οντότητες (για παράδειγμα, διεθνείς και 
τοπικές ΜΚΟ) και να αξιοποιήσουν την 
εμπειρογνωμοσύνη και την εγγύτητα των 
τελευταίων για την παροχή των βέλτιστων 
και πιο αποτελεσματικών πρωτοβουλιών 
για την επανεγκατάσταση των προσφύγων·
Με τη συμμετοχή της κοινωνίας των 
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πολιτών στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Επανεγκατάστασης θα ενισχυθεί η 
στήριξη και η αποδοχή από τα κράτη 
μέλη και τις τοπικές κοινωνίες•

Or. el

Τροπολογία 41
Roberta Angelilli, Γεώργιος Παπανικολάου, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław 
Sonik, Anna Záborská 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31.είναι της άποψης ότι οι κρατικές αρχές 
πρέπει να καλλιεργήσουν τη μέγιστη 
δυνατή συνεργασία με μη κυβερνητικές 
οντότητες (για παράδειγμα, διεθνείς και 
τοπικές ΜΚΟ) και να αξιοποιήσουν την 
εμπειρογνωμοσύνη και την εγγύτητα των 
τελευταίων για την παροχή των βέλτιστων 
και πιο αποτελεσματικών πρωτοβουλιών 
για την επανεγκατάσταση των προσφύγων·

31. είναι της άποψης ότι οι κρατικές αρχές 
πρέπει να καλλιεργήσουν τη μέγιστη 
δυνατή συνεργασία με μη κυβερνητικές 
οντότητες (για παράδειγμα, εκκλησίες και
διεθνείς και τοπικές ΜΚΟ) και να 
αξιοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη και 
την εγγύτητα των τελευταίων για την 
παροχή των βέλτιστων και πιο 
αποτελεσματικών πρωτοβουλιών για την 
επανεγκατάσταση των προσφύγων·

Or. en

Τροπολογία 42
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. υποστηρίζει την ανάπτυξη εντατικών 
προσπαθειών εκ μέρους όλων των 
εμπλεκόμενων οντοτήτων ώστε να 
παρέχεται στους πρόσφυγες, και ιδίως 
στους πιο ευάλωτους, πρόσβαση σε 
κατάλληλη στέγαση, υγειονομική 
περίθαλψη, εκπαίδευση, μαθήματα 

32. υποστηρίζει την ανάπτυξη εντατικών 
προσπαθειών εκ μέρους όλων των 
εμπλεκόμενων οντοτήτων ώστε να 
παρέχεται στους πρόσφυγες, και ιδίως 
στους πιο ευάλωτους, πρόσβαση σε 
κατάλληλη στέγαση, υγειονομική 
περίθαλψη, εκπαίδευση, μαθήματα 
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γλώσσας και ψυχολογική βοήθεια, ώστε να 
εξασφαλισθεί η επιτυχημένη ένταξή τους·

γλώσσας και ψυχολογική βοήθεια, αλλά 
και στην αγορά εργασίας ώστε να 
εξασφαλισθεί η επιτυχημένη ένταξή τους·

Or. el

Τροπολογία 43
Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. Ζητεί από την Ύπατη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 
και από τις τοπικές ΜΚΟ να θεσπίσουν 
σαφή κριτήρια για ποιοτική 
επανεγκατάσταση και να παρακολουθούν 
την επανεγκατάσταση των προσφύγων, 
προκειμένου να συμβάλουν στην 
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
επανεγκατάστασης στα κράτη μέλη· 

33. Ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο, κυρίως μέσω 
της μονάδας που προορίζεται για την 
επανεγκατάσταση να θεσπίσει σαφή 
κριτήρια για ποιοτική επανεγκατάσταση σε 
στενή συνεργασία με την Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για 
τους Πρόσφυγες, τις ΜΚΟ και τις τοπικές 
αρχές και να παρακολουθούν την 
επανεγκατάσταση των προσφύγων, 
προκειμένου να συμβάλουν στην 
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
επανεγκατάστασης στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 44
Nadja Hirsch, Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. Ζητεί από την Ύπατη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και 
από τις τοπικές ΜΚΟ να θεσπίσουν σαφή 
κριτήρια για ποιοτική επανεγκατάσταση 
και να παρακολουθούν την 
επανεγκατάσταση των προσφύγων, 

33. Ζητεί από την Ύπατη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, τη 
Μονάδα Επανεγκατάστασης και από τις 
τοπικές ΜΚΟ να συμβάλλουν στη 
διατύπωση σαφών κριτηρίων για ποιοτική 
επανεγκατάσταση και να παρακολουθούν 
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προκειμένου να συμβάλουν στην 
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
επανεγκατάστασης στα κράτη μέλη·

την επανεγκατάσταση των προσφύγων, 
προκειμένου να συμβάλουν στην 
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
επανεγκατάστασης στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 45
Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. Ζητεί από την Ύπατη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και
από τις τοπικές ΜΚΟ να θεσπίσουν σαφή 
κριτήρια για ποιοτική επανεγκατάσταση 
και να παρακολουθούν την 
επανεγκατάσταση των προσφύγων, 
προκειμένου να συμβάλουν στην 
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
επανεγκατάστασης στα κράτη μέλη·

33. Ζητεί από την Ύπατη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, 
καθώς και από Εκκλησίες και τοπικές 
ΜΚΟ να θεσπίσουν σαφή κριτήρια για 
ποιοτική επανεγκατάσταση και να 
παρακολουθούν την επανεγκατάσταση των 
προσφύγων, προκειμένου να συμβάλουν 
στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
επανεγκατάστασης στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 46
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. ζητεί από την Ύπατη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και 
από τις τοπικές ΜΚΟ να θεσπίσουν σαφή 
κριτήρια για ποιοτική επανεγκατάσταση 
και να παρακολουθούν την 
επανεγκατάσταση των προσφύγων, 
προκειμένου να συμβάλουν στην 
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
επανεγκατάστασης στα κράτη μέλη·

33. ζητεί από την Ύπατη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και 
από τις τοπικές ΜΚΟ να θεσπίσουν σαφή 
κριτήρια για ποιοτική επανεγκατάσταση 
και να παρακολουθούν την 
επανεγκατάσταση των προσφύγων, 
προκειμένου να συμβάλουν στην 
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
επανεγκατάστασης στα κράτη μέλη και 
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στην περαιτέρω βελτίωση τους·

Or. el


