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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

στετικά με την κατάσταση στην περιοτή της Μεσογείοσ και την ανάγκη για μια 

ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αυορά τη μετανάστεσση 

(2015/2095(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο, ηνπ 1951, θαη ην πξφζζεην πξσηφθνιιφ ηεο, 

θαη ηδέσο ην δηθαέσκα ηεο κε επαλαπξνψζεζεο, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ Δπξσπατθά χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζέα ησλ ΓηθαησκΪησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ Οηθνπκεληθά Γηαθάξπμε ησλ ΓηθαησκΪησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ηνπ 

1948, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηε χκβαζε ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, ηνπ 

1989, θαη ην ςάθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, ηεο 27εο Ννεκβξένπ 2014, 

ζρεηηθΪ κε ηελ 25ε επΫηεην ηεο χκβαζεο ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Παηδηνχ, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηε χκβαζε ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ γηα ην Γέθαην ηεο ΘΪιαζζαο, ηνπ 

1982, ηε Γηεζλά χκβαζε γηα ηελ αζθΪιεηα ηεο αλζξψπηλεο δσάο ζηε ζΪιαζζα, ηνπ 

1974, θαη ηε Γηεζλά χκβαζε γηα ηε λαπηηθά Ϋξεπλα θαη δηΪζσζε, ηνπ 1979, φπσο 

ηξνπνπνηάζεθε, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηε Γηεζλά χκβαζε ηνπ 1990 γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ δηθαησκΪησλ φισλ 

ησλ κεηαλαζηψλ εξγαδνκΫλσλ θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηνλ ΥΪξηε ησλ Θεκειησδψλ ΓηθαησκΪησλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ αλαθνέλσζε ηεο Δπηηξνπάο κε ηέηιν «Πξφγξακκα δξΪζεο γηα ηνπο 

αζπλφδεπηνπο αλειέθνπο» (2010-2014)(COM(2010)0213) θαη ην ςάθηζκα ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, ηεο 12εο επηεκβξένπ 2013, ζρεηηθΪ κε ηελ θαηΪζηαζε 

ησλ αζπλφδεπησλ αλειέθσλ ζηελ ΔΔ
1
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην ςάθηζκΪ ηνπ ηεο 29εο Απξηιένπ 2015, ζρεηηθΪ κε ηηο πξφζθαηεο 

ηξαγσδέεο ζηε Μεζφγεην θαη ηηο πνιηηηθΫο ηεο ΔΔ γηα ηε κεηαλΪζηεπζε θαη ην Ϊζπιν
2
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην ςάθηζκΪ ηνπ ηεο 10εο επηεκβξένπ 2015, ζρεηηθΪ κε ηε 

κεηαλΪζηεπζε θαη ηνπο πξφζθπγεο ζηελ Δπξψπε
3
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηηο ζπδεηάζεηο πνπ δηεμάρζεθαλ ζηελ Δπηηξνπά Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, 

Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ ζηηο 14εο Απξηιένπ 2015 παξνπζέα ηνπ 

Δπηηξφπνπ Αβξακφπνπινπ, ζηηο 6 Μαΐνπ, ζρεηηθΪ κε ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ δέθαηε 

                                                 
1
 ΔΔ C 93 ηεο 9.3.2016, ζ. 165. 

2
 Κεέκελα πνπ εγθξέζεθαλ, P8_TA(2015)0176. 

3
 Κεέκελα πνπ εγθξέζεθαλ, P8_TA(2015)0317. 
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θαηαλνκά επζπλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ππνρξεψζεσλ αλαδάηεζεο θαη 

δηΪζσζεο· ζηηο 26 Μαΐνπ, ζρεηηθΪ κε ηελ ζηξαηεγηθά γηα ηε ζπλεξγαζέα κε ηηο ηξέηεο 

ρψξεο· ζηηο 4 Ηνπλένπ, ζρεηηθΪ κε ηελ αλΪπηπμε αζθαιψλ θαη λφκηκσλ νδψλ γηα ηνπο 

αηηνχληεο Ϊζπιν θαη ηνπο πξφζθπγεο ζηελ ΔΔ, θαη ζρεηηθΪ κε ηελ εθαξκνγά ηνπ θνηλνχ 

επξσπατθνχ ζπζηάκαηνο αζχινπ· ζηηο 25 Ηνπλένπ, ζρεηηθΪ κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

εγθιεκαηηθάο ιαζξαέαο δηαθέλεζεο, εκπνξέαο θαη εξγαζηαθάο εθκεηΪιιεπζεο ησλ 

παξΪηππσλ κεηαλαζηψλ, κε ηελ αλΪπηπμε θαηΪιιεισλ λφκηκσλ δηαχισλ νηθνλνκηθάο 

κεηαλΪζηεπζεο θαη πνιηηηθάο γηα ηε δηαρεέξηζε ησλ ζπλφξσλ θαη ηε ρνξάγεζε 

ζεσξάζεσλ· ζηηο 2 Ηνπιένπ, ζρεηηθΪ κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν δηαηέζεληαη ηα θνλδχιηα 

ησλ εζσηεξηθψλ ππνζΫζεσλ ζηνλ ηνκΫα ηεο κεηαλΪζηεπζεο θαη ηεο αλΪπηπμεο· ηεο 6εο 

Ηνπιένπ ζρεηηθΪ κε ηελ πξψηε δΫζκε πξνηΪζεσλ ηεο Δπηηξνπάο ζην πιαέζην ηνπ 

επξσπατθνχ πξνγξΪκκαηνο δξΪζεο γηα ηελ κεηαλΪζηεπζε, ηελ αιιειεγγχε θαη ηε 

δέθαηε θαηαλνκά επζπλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ππνρξεψζεσλ αλαδάηεζεο θαη 

παξνράο βνάζεηαο, θαη ηελ αλΪπηπμε αζθαιψλ θαη λφκηκσλ δηφδσλ πξνο ηελ ΔΔ γηα 

ηνπο αηηνχληεο Ϊζπιν θαη ηνπο πξφζθπγεο· ζηηο 16 Ηνπιένπ, παξνπζέα 

εκπεηξνγλσκφλσλ ζε ζΫκαηα θνλδπιέσλ ηεο ΔΔ γηα ηηο κεηαλαζηεπηηθΫο πνιηηηθΫο, 

ζρεηηθΪ κε ηηο πνιηηηθΫο, ηηο πξαθηηθΫο θαη ηα ζηνηρεέα γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο 

αλάιηθνπο ζηα θξΪηε κΫιε ηεο ΔΔ θαη ηε Ννξβεγέα, ηε ζπλεξγαζέα ηεο ΔΔ κε ηξέηεο 

ρψξεο ζηνλ ηνκΫα ηεο κεηαλΪζηεπζεο, θαζψο θαη ηε δηεξεχλεζε λΫσλ νδψλ φζνλ 

αθνξΪ ηελ λνκνζεζέα γηα ηελ νηθνλνκηθά κεηαλΪζηεπζε· ζηηο 22 επηεκβξένπ, ζρεηηθΪ 

κε ηε δεχηεξε δΫζκε πξνηΪζεσλ ηεο Δπηηξνπάο ζην πιαέζην ηνπ επξσπατθνχ 

πξνγξΪκκαηνο δξΪζεο γηα ηελ κεηαλΪζηεπζε· ζηηο 23 επηεκβξένπ, κε ηα εζληθΪ 

θνηλνβνχιηα, ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζΫγγηζε ησλ ιεγφκελσλ «θΫληξσλ θηινμελέαο» 

(hotspot) θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεηαλΪζηεπζεο ζε εζληθφ θαη ζε ηνπηθφ επέπεδν· 

ζηηο 19 Οθησβξένπ, ζρεηηθΪ κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ιαζξαέαο δηαθέλεζεο, εκπνξέαο 

θαη εξγαζηαθάο εθκεηΪιιεπζεο ησλ παξΪηππσλ κεηαλαζηψλ· ζηηο 10 Ννεκβξένπ, 

ζρεηηθΪ κε ηελ αλαθνέλσζε ηεο Δπηηξνπάο κε ηέηιν «Γηαρεέξηζε ηεο πξνζθπγηθάο 

θξέζεο: ε θαηΪζηαζε φζνλ αθνξΪ ηελ εθαξκνγά ησλ δξΪζεσλ πξνηεξαηφηεηαο ζην 

πιαέζην ηνπ πξνγξΪκκαηνο δξΪζεο γηα ηε κεηαλΪζηεπζε» (COM(2015)0510)· ζηηο 19 

Ννεκβξένπ, ζρεηηθΪ κε ηελ εζσηεξηθά θαη ηελ εμσηεξηθά ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ ζηνλ 

ηνκΫα ηεο πνιηηηθάο ηεο γηα ηε κεηαλΪζηεπζε θαη ην Ϊζπιν· ζηηο 10 Γεθεκβξένπ, 

ζρεηηθΪ κε ηε ζπλεξγαζέα ηεο ΔΔ κε ηξέηεο ρψξεο ζηνλ ηνκΫα ηεο κεηαλΪζηεπζεο· ζηηο 

21 Γεθεκβξένπ, ζρεηηθΪ κε ηελ πνιηηηθά δηαρεέξηζεο ησλ ζπλφξσλ θαη παξνράο 

ζεσξάζεσλ, ηελ νπζηαζηηθά εθαξκνγά ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ πζηάκαηνο Αζχινπ 

(ΚΔΑ), θαη ηελ αλΪπηπμε θαηΪιιεισλ λφκηκσλ δηαχισλ νηθνλνκηθάο κεηαλΪζηεπζεο, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηηο ζπδεηάζεηο πνπ δηεμάρζεζαλ ζηελ θνηλά ζπλεδξέαζε ηεο Δπηηξνπάο 

Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ θαη ηεο Δπηηξνπάο 

ΑλΪπηπμεο ηελ 1ε Απξηιένπ 2015, ζρεηηθΪ κε ηε ζρΫζε κεηαμχ ηεο αλΪπηπμεο θαη ηεο 

κεηαλΪζηεπζεο, θαη ζηελ θνηλά ζπλεδξέαζε ηεο Δπηηξνπάο Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, 

Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ, ηεο Δπηηξνπάο Δμσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ θαη 

ηεο Τπνεπηηξνπάο Αλζξσπέλσλ ΓηθαησκΪησλ ζηηο 15 επηεκβξένπ, ζρεηηθΪ κε ηνλ 

ζεβαζκφ ησλ αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ ζην πιαέζην ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ ζηε 

Μεζφγεην, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηηο εθζΫζεηο ηεο Δπηηξνπάο Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη 

Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ ζρεηηθΪ κε ηηο επηζθΫςεηο ησλ αληηπξνζσπεηψλ ηεο ζηε 

Λακπεληνχδα ζηηο ππεξεζέεο Ϋξεπλαο θαη δηΪζσζεο ηνλ επηΫκβξην ηνπ 2015, θαη ζηελ 

Σπλεζέα γηα ηε ζπλεξγαζέα κε ηηο ηξέηεο ρψξεο ζηνλ ηνκΫα ηεο κεηαλΪζηεπζεο, ηνπ 
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αζχινπ θαη ηνπ ειΫγρνπ ησλ ζπλφξσλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015, θαη ηελ Ϋθζεζε ηεο 

Δπηηξνπάο Πξνυπνινγηζκψλ θαη ηεο Δπηηξνπάο Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο 

θαη Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ ζρεηηθΪ κε ηελ επέζθεςε ηεο θνηλάο ηνπο αληηπξνζσπεέαο 

ζηε ηθειέα γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πηΫζεσλ ζηελ πεξηνρά, 

ηδέσο απφ δεκνζηνλνκηθά Ϊπνςε, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην ζρΫδην δξΪζεο δΫθα ζεκεέσλ γηα ηε κεηαλΪζηεπζε, ηεο Δπηηξνπάο, 

ην νπνέν ππνβιάζεθε ζην θνηλφ πκβνχιην εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ππνζΫζεσλ ζην 

Λνπμεκβνχξγν, ζηηο 20 Απξηιένπ 2015, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ αλαθνέλσζε ηεο Δπηηξνπάο κε ηέηιν «Δπξσπατθφ Πξφγξακκα 

δξΪζεο γηα ηε κεηαλΪζηεπζε» COM(2015)0240, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιένπ (ΚΔΠΠΑ) 2015/778 ζρεηηθΪ κε 

ζηξαηησηηθά επηρεέξεζε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ζηε Νφηηα Κεληξηθά Μεζφγεην, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε, ε νπνέα ειάθζε απφ πξΫζβεηο ηεο ΔΔ ζην πιαέζην ηεο 

Δπηηξνπάο Πνιηηηθάο θαη ΑζθΪιεηαο
1
, λα μεθηλάζεη ε δεχηεξε θΪζε ηεο ιεηηνπξγέαο 

ηεο επηρεέξεζεο EUNAVFOR Med, πνπ κεηνλνκΪζηεθε ζε Δπηρεέξεζε νθέα, θαζψο 

θαη ηηο επηρεηξάζεηο ππφ ηελ επζχλε ηνπ ΝΑΣΟ ζην Αηγαέν, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην ςάθηζκα 2240 (2015) ηνπ πκβνπιένπ Αζθαιεέαο ησλ ΖλσκΫλσλ 

Δζλψλ, ηεο 9εο Οθησβξένπ 2015, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ αλαθνέλσζε ηεο Δπηηξνπάο κε ηέηιν «ρΫδην δξΪζεο ηεο ΔΔ θαηΪ 

ηεο ιαζξαέαο δηαθέλεζεο κεηαλαζηψλ (2015-2020)» (CΟΜ(2015)0285), 

– Ϋρνληαο ππφςε ην ππεξεζηαθφ Ϋγγξαθν εξγαζέαο ηεο Δπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε ηελ 

εθαξκνγά ηνπ θαλνληζκνχ Eurodac φζνλ αθνξΪ ηελ ππνρξΫσζε ιάςεο δαθηπιηθψλ 

απνηππσκΪησλ (SWD(2015)0150), 

– Ϋρνληαο ππφςε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε Ϋλα επξσπατθφ πξφγξακκα 

επαλεγθαηΪζηαζεο (C(2015) 3560 ηειηθφ) θαη ηα ζπκπεξΪζκαηα ησλ αληηπξνζψπσλ 

ησλ θπβεξλάζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ ζπλάιζαλ ζην πιαέζην ηνπ πκβνπιένπ, 

ζρεηηθΪ κε ηελ επαλεγθαηΪζηαζε κΫζσ πνιπκεξψλ θαη εζληθψλ πξνγξακκΪησλ 20.000 

αηφκσλ πνπ ρξάδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζέαο, πνπ ππνβιάζεθε ζηε ζπλεδξέαζε ηνπ 

πκβνπιένπ Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ ηεο 20άο Ηνπιένπ 2015, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην επεμεγεκαηηθφ ππφκλεκα ηεο Δπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζΫγγηζε 

βΪζεη θΫληξσλ θηινμελέαο (hotspot), θαζψο θαη ηηο εθζΫζεηο ζρεηηθΪ κε ηελ θαηΪζηαζε 

ζηελ ΔιιΪδα θαη ηελ Ηηαιέα, ηεο 10εο Φεβξνπαξένπ 2016, φπσο επέζεο ηελ Ϋθζεζε 

πξνφδνπ γηα ηελ ΔιιΪδα, ηεο 4εο Μαξηένπ 2016, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε (ΔΔ) αξηζ. 2015/1523 ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 14εο 

επηεκβξένπ 2015, γηα ηε ζΫζπηζε πξνζσξηλψλ κΫηξσλ ζηνλ ηνκΫα ηεο δηεζλνχο 

πξνζηαζέαο ππΫξ ηεο Ηηαιέαο θαη ηεο ΔιιΪδαο, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε (ΔΔ) αξηζ. 2015/1601 ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 22αο 

                                                 
1
 http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2015/09/28-eunavfor/ 
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επηεκβξένπ 2015, γηα ηε ζΫζπηζε πξνζσξηλψλ κΫηξσλ ζηνλ ηνκΫα ηεο δηεζλνχο 

πξνζηαζέαο ππΫξ ηεο Ηηαιέαο θαη ηεο ΔιιΪδαο, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπάο γηα ηελ Ϋθδνζε θαλνληζκνχ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ζρεηηθΪ κε ηε ζΫζπηζε κεραληζκνχ 

κεηεγθαηΪζηαζεο ιφγσ θξέζεο θαη ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

604/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 26εο Ηνπλένπ 2013, 

γηα ηε ζΫζπηζε ησλ θξηηεξέσλ θαη κεραληζκψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θξΪηνπο 

κΫινπο πνπ εέλαη ππεχζπλν γηα ηελ εμΫηαζε αέηεζεο δηεζλνχο πξνζηαζέαο πνπ 

ππνβΪιιεηαη ζε θξΪηνο κΫινο απφ ππάθνν ηξέηεο ρψξαο ά απφ απΪηξηδα 

(COM(2015)0450), 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπάο γηα ηελ Ϋθδνζε θαλνληζκνχ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ζρεηηθΪ κε ηε ζΫζπηζε ελφο θνηλνχ 

θαηαιφγνπ αζθαιψλ ρσξψλ ηεο ΔΔ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο νδεγέαο 2013/32/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε θνηλΫο δηαδηθαζέεο γηα ηε 

ρνξάγεζε θαη αλΪθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζέαο, θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 2013/32/ΔΔ (COM(2015)0452), 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ αλαθνέλσζε ηεο Δπηηξνπάο κε ηέηιν «ρΫδην δξΪζεο ηεο ΔΔ 

ζρεηηθΪ κε ηελ επηζηξνθά» (COM(2015)0453), 

– Ϋρνληαο ππφςε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπάο γηα ηελ Ϋθδνζε ελφο θνηλνχ «εγρεηξηδένπ 

επηζηξνθάο» πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ νη αξκφδηεο αξρΫο ησλ θξαηψλ κειψλ φηαλ αζθνχλ 

θαζάθνληα πνπ αθνξνχλ ηελ επηζηξνθά (C(2015)6250), θαη ην παξΪξηεκΪ ηεο, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ αλαθνέλσζε ηεο Δπηηξνπάο κε ηέηιν «Καλφλεο γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβΪζεηο ζε ζρΫζε κε ηελ ηξΫρνπζα θξέζε ηνπ αζχινπ» (COM(2015)0454), 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ αλαθνέλσζε ηεο Δπηηξνπάο κε ηέηιν «Ζ αληηκεηψπηζε ηεο 

πξνζθπγηθάο θξέζεο ζηελ Δπξψπε: ν ξφινο ηεο εμσηεξηθάο δξΪζεο ηεο ΔΔ» 

(JOIN(2015)40), 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπάο γηα ηε ζΫζπηζε ελφο ελσζηαθνχ 

θαηαπηζηεπκαηηθνχ ηακεένπ επεέγνπζαο αλΪγθεο γηα ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ βαζχηεξσλ αηηέσλ ηεο παξΪηππεο κεηαλΪζηεπζεο θαη ησλ 

εθηνπηζκΫλσλ αηφκσλ ζηελ Αθξηθά (C(2015)7293), 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ αλαθνέλσζε ηεο Δπηηξνπάο, κε ηέηιν «Γηαρεέξηζε ηεο πξνζθπγηθάο 

θξέζεο: Ϊκεζα επηρεηξεζηαθΪ, δεκνζηνλνκηθΪ θαη λνκηθΪ κΫηξα ζην πιαέζην ηνπ 

Δπξσπατθνχ ΠξνγξΪκκαηνο ΓξΪζεο γηα ηε ΜεηαλΪζηεπζε (COM(2015)0490) θαη ηα 

παξαξηάκαηΪ ηεο, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ αλαθνέλσζε ηεο Δπηηξνπάο, κε ηέηιν «Γηαρεέξηζε ηεο πξνζθπγηθάο 

θξέζεο: ε θαηΪζηαζε φζνλ αθνξΪ ηελ εθαξκνγά ησλ δξΪζεσλ πξνηεξαηφηεηαο ζην 

πιαέζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξΪκκαηνο δξΪζεο γηα ηε κεηαλΪζηεπζε» 

(COM(2015)0510 θαη ηα παξαξηάκαηΪ ηεο, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ αλαθνέλσζε ηεο Δπηηξνπάο κε ηέηιν «Δπξσπατθά πλνξηνθπιαθά 

θαη Αθηνθπιαθά θαη απνηειεζκαηηθά δηαρεέξηζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο 
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Δπξψπεο» (COM(2015)0673) θαη ηελ πξφηαζε θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε ηελ Δπξσπατθά πλνξηνθπιαθά θαη 

Αθηνθπιαθά θαη ηελ θαηΪξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2007/2004, ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 863/2007 θαη ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιένπ 2005/267/ΔΚ 

(COM(2015)0671), ηελ πξφηαζε θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε Ϋλα επξσπατθφ ηαμηδησηηθφ Ϋγγξαθν γηα ηελ επηζηξνθά 

ππεθφσλ ηξέησλ ρσξψλ νη νπνένη δηαθηλνχληαη παξαλφκσο (COM(2015)0668), θαη ηελ 

πξφηαζε θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ 

ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ πκβνπιένπ αξηζ. 562/2006 (ΔΚ) φζνλ αθνξΪ ηελ 

ελέζρπζε ησλ ειΫγρσλ ζηα εμσηεξηθΪ ζχλνξα κε ρξάζε νηθεέσλ βΪζεσλ δεδνκΫλσλ 

(COM(2015)0670), ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπάο γηα απφθαζε ηνπ πκβνπιένπ γηα ηε 

ζΫζπηζε πξνζσξηλψλ κΫηξσλ ζηνλ ηνκΫα ηεο δηεζλνχο πξνζηαζέαο ππΫξ ηεο νπεδέαο 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 9 ηεο απφθαζεο (ΔΔ) αξηζ. 2015/1523 ηνπ πκβνπιένπ θαη ην 

Ϊξζξν 9 ηεο απφθαζεο (ΔΔ) αξηζ. 2015/1601 ηνπ πκβνπιένπ γηα ηε ζΫζπηζε 

πξνζσξηλψλ κΫηξσλ ζηνλ ηνκΫα ηεο δηεζλνχο πξνζηαζέαο ππΫξ ηεο Ηηαιέαο θαη ηεο 

ΔιιΪδαο (COM(2015)0677), θαη ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπάο γηα Ϋλα εζεινληηθφ 

αλζξσπηζηηθφ πξφγξακκα εηζδνράο απφ θνηλνχ κε ηελ Σνπξθέα (COM(2015)09490), 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ αλαθνέλσζε ηεο Δπηηξνπάο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

πκβνχιην, ζρεηηθΪ κε ηελ θαηΪζηαζε φζνλ αθνξΪ ηελ εθαξκνγά ησλ δξΪζεσλ 

πξνηεξαηφηεηαο ζην πιαέζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξΪκκαηνο δξΪζεο γηα ηε 

κεηαλΪζηεπζε (COM(2016)0085), 

– Ϋρνληαο ππφςε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπάο πξνο ηελ Διιεληθά Γεκνθξαηέα, ζρεηηθΪ κε 

ηα επεέγνληα κΫηξα πνπ πξΫπεη λα ιεθζνχλ απφ ηελ ΔιιΪδα κε ζθνπφ ηελ επαλΫλαξμε 

ησλ κεηαθνξψλ βΪζεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 604/2013 (C(2016)871), 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε εθηειεζηηθάο απφθαζεο ηνπ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε ηελ 

πξνζσξηλά αλαζηνιά ηεο κεηεγθαηΪζηαζεο ηνπ 30% ησλ αηηνχλησλ πνπ Ϋρνπλ 

θαηαλεκεζεέ ζηελ Απζηξέα ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε (ΔΔ) 2015/1601 ηνπ πκβνπιένπ 

γηα ηε ζΫζπηζε πξνζσξηλψλ κΫηξσλ ζηνλ ηνκΫα ηεο δηεζλνχο πξνζηαζέαο ππΫξ ηεο 

Ηηαιέαο θαη ηεο ΔιιΪδαο (COM(2016)0080),  

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ αλαθνέλσζε ηεο Δπηηξνπάο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη ην πκβνχιην κε ηέηιν «ΑπνθαηΪζηαζε ηνπ ρψξνπ Ϋλγθελ 

- ΥΪξηεο πνξεέαο» (COM(2016)0120), 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ Ϋθζεζε ηεο Δπηηξνπάο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

πκβνχιην κε ηέηιν «Γεχηεξε Ϋθζεζε ζρεηηθΪ κε ηελ πξφνδν ηεο Σνπξθέαο φζνλ αθνξΪ 

ηελ εθπιάξσζε ησλ πξνυπνζΫζεσλ ηνπ ρΪξηε πνξεέαο γηα ηελ ειεπζΫξσζε ηνπ 

θαζεζηψηνο ζεσξάζεψλ ηεο (COM(2016)0140), 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε θαλνληζκνχ ηνπ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά 

Ϋθηαθηεο ζηάξημεο εληφο ηεο Έλσζεο (COM(2016)0069) θαζψο επέζεο ην ζπλνδεπηηθφ 

ππεξεζηαθφ Ϋγγξαθν εξγαζέαο ηεο Δπηηξνπάο (SWD(2016)0097) θαη ηνλ επηθεέκελν 

δηνξζσηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ην 2016 πνπ απνζθνπεέ ζηε δεκηνπξγέα γξακκάο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ην ζπγθεθξηκΫλν κΫζν, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξΪζκαηα πνπ ελΫθξηλε ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θαηΪ ηελ 

εηδηθά ζχλνδφ ηνπ ζηηο 23 Απξηιένπ 2015, θαηΪ ηε ζπλεδξέαζά ηνπ ζηηο 25 θαη 26 
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Ηνπλένπ 2015, θαηΪ ηελ Ϊηππε ζχλνδν ησλ αξρεγψλ θξαηψλ ά θπβεξλάζεσλ ηεο ΔΔ 

ζρεηηθΪ κε ηε κεηαλΪζηεπζε, ζηηο 23 επηεκβξένπ 2015, θαηΪ ηε ζπλεδξέαζά ηνπ ζηηο 

15 Οθησβξένπ 2015, θαηΪ ηηο ζπλεδξηΪζεηο ηνπ ζηηο 17 θαη 18 Γεθεκβξένπ 2015, θαη 

θαηΪ ηηο ζπλεδξηΪζεηο ηνπ ζηηο 18 θαη 19 Φεβξνπαξένπ 2016, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξΪζκαηα πνπ ελΫθξηλε ην πκβνχιην γηα ηηο αζθαιεέο ρψξεο 

πξνΫιεπζεο θαηΪ ηε ζπλεδξέαζά ηνπ ζηηο 20 Ηνπιένπ 2015, γηα ηε κεηαλΪζηεπζε θαηΪ 

ηε ζπλεδξέαζά ηνπ ζηηο 20 Ηνπιένπ 2015, γηα ην κΫιινλ ηεο πνιηηηθάο γηα ηελ 

επηζηξνθά θαηΪ ηε ζπλεδξέαζά ηνπ ζηηο 8 Οθησβξένπ 2015, γηα ηε κεηαλΪζηεπζε θαηΪ 

ηε ζπλεδξέαζά ηνπ ζηηο 12 Οθησβξένπ 2015, γηα ηα κΫηξα αληηκεηψπηζεο ηεο 

πξνζθπγηθάο θξέζεο θαη ηεο κεηαλαζηεπηηθάο θξέζεο θαηΪ ηε ζπλεδξέαζά ηνπ ζηηο 9 

Ννεκβξένπ 2015, γηα ηνπο απΪηξηδεο (αληζαγΫλεηα) θαηΪ ηε ζπλεδξέαζά ηνπ ζηηο 4 

Γεθεκβξένπ 2015, θαη γηα ηελ παξΪλνκε δηαθέλεζε κεηαλαζηψλ θαηΪ ηε ζπλεδξέαζά 

ηνπ ζηηο 10 Μαξηένπ 2016, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξΪζκαηα ηεο Πξνεδξέαο πνπ εγθξέζεθαλ ζηηο 14 επηεκβξένπ 

2015, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξΪζκαηα πνπ εγθξέζεθαλ απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ 

θπβεξλάζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζηηο 20 Ηνπιένπ 2015, ζην πιαέζην ηνπ πκβνπιένπ, 

ζρεηηθΪ κε ηελ επαλεγθαηΪζηαζε, κΫζσ πνιπκεξψλ θαη εζληθψλ πξνγξακκΪησλ, 

20.000 αηφκσλ ηα νπνέα ρξάδνπλ ζαθψο δηεζλνχο πξνζηαζέαο, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην θνηλφ ζρΫδην δξΪζεο ΔΔ-Σνπξθέαο ηεο 15 Οθησβξένπ 2015, θαη ηηο 

εθζΫζεηο εθαξκνγάο ηνπ, ηεο 10εο Φεβξνπαξένπ θαη ηεο 4εο Μαξηένπ 2016, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηε δάισζε ησλ αξρεγψλ θξαηψλ θαη θπβεξλάζεσλ, ηεο 7εο Μαξηένπ 

2014, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηε δάισζε ηεο δηΪζθεςεο πςεινχ επηπΫδνπ γηα ηε δηαδξνκά 

Αλαηνιηθάο Μεζνγεένπ – Γπηηθψλ Βαιθαλέσλ, ηεο 8εο Οθησβξένπ 2015, θαζψο θαη ηε 

δάισζε ησλ εγεηψλ ζρεηηθΪ κε ηα κεηαλαζηεπηηθΪ ξεχκαηα θαηΪ κάθνο ηεο δηαδξνκάο 

ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλέσλ, πνπ εγθξέζεθε ζηηο 25 Οθησβξένπ 2015, φπσο επέζεο ηελ 

Ϋθζεζε πξνφδνπ ηνπ ηεο 10εο Φεβξνπαξένπ 2016, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην ζρΫδην δξΪζεο θαη ηελ πνιηηηθά δάισζε πνπ εγθξέζεθαλ θαηΪ ηε 

ζχλνδν θνξπθάο Δπξσπατθάο Έλσζεο-Αθξηθάο γηα ηε κεηαλΪζηεπζε, ζηε ΒαιΫηα ζηηο 

11 θαη 12 Ννεκβξένπ 2015, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην Ϋξγν θαη ηηο εθζΫζεηο ηεο Δπξσπατθάο Τπεξεζέαο Τπνζηάξημεο γηα 

ην Άζπιν (EASO), θαη ηδέσο ηελ εηάζηα Ϋθζεζά ηεο γηα ηελ θαηΪζηαζε ηνπ αζχινπ 

ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε ην 2014, θαζψο θαη ηηο κεληαέεο ηΪζεηο ζηνλ ηνκΫα ηνπ 

αζχινπ, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηηο εξγαζέεο θαη ηηο εθζΫζεηο ηεο FRONTEX, θαη ηδέσο ηελ εηάζηα 

αλΪιπζε θηλδχλνπ ηνπ 2015 θαη ηηο ηξηκεληαέεο εθζΫζεηο ηνπ δηθηχνπ αλΪιπζεο 

θηλδχλσλ, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην Ϋξγν θαη ηηο εθζΫζεηο ηεο Europol, θαη ηδέσο ηεο θνηλάο 

επηρεηξεζηαθάο νκΪδαο MARE, θαη ηελ πξφζθαηε έδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ ΚΫληξνπ 
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θαηΪ ηεο ΠαξΪλνκεο Γηαθέλεζεο Μεηαλαζηψλ (EMSC) ζηε Europol, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηηο εξγαζέεο θαη ηηο εθζΫζεηο ηεο Eurojust, θαη ηδέσο ηηο εθζΫζεηο ηεο γηα 

ηελ εκπνξέα αλζξψπσλ, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηηο εξγαζέεο, ηηο εηάζηεο εθζΫζεηο θαη ηηο κειΫηεο ηνπ Οξγαληζκνχ 

Θεκειησδψλ ΓηθαησκΪησλ (FRA), θαη ηδέσο ηηο κειΫηεο ηνπ γηα ηηο ζνβαξΫο κνξθΫο 

εξγαζηαθάο εθκεηΪιιεπζεο θαη γηα ηελ πνηληθνπνέεζε ησλ κεηαλαζηψλ ζε θαζεζηψο 

παξαηππέαο θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ εκπιΫθνληαη κε απηνχο, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηηο κειΫηεο ηνπ Θεκαηηθνχ Σκάκαηνο Γ ζρεηηθΪ κε ηελ εθαξκνγά ηνπ 

Ϊξζξνπ 80 ηεο ΛΔΔ, ζρεηηθΪ κε ηηο λΫεο πξνζεγγέζεηο, ελαιιαθηηθΫο νδνχο θαη κΫζα 

πξφζβαζεο ζηηο δηαδηθαζέεο αζχινπ γηα ηα Ϊηνκα πνπ δεηνχλ δηεζλά πξνζηαζέα, 

ζρεηηθΪ κε ηε δηεξεχλεζε λΫσλ νδψλ γηα ηε λνκνζεζέα γηα ηε κεηαλΪζηεπζε εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ζηελ ΔΔ, ζρεηηθΪ κε ηελ ελέζρπζε ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ πζηάκαηνο 

Αζχινπ θαη ελαιιαθηηθΫο ιχζεηο ζην Γνπβιέλν, θαζψο θαη ζρεηηθΪ κε ηε ζπλεξγαζέα 

ηεο ΔΔ κε ηξέηεο ρψξεο ζηνλ ηνκΫα ηεο κεηαλΪζηεπζεο, θαη Ϋρνληαο επέζεο ππφςε ηε 

κειΫηε ηνπ Θεκαηηθνχ Σκάκαηνο Γ ζρεηηθΪ κε ηα θνλδχιηα ηεο ΔΔ γηα ηελ πνιηηηθά 

κεηαλΪζηεπζεο: αλΪιπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ βΫιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα 

ην κΫιινλ, θαη ηε κειΫηε ηνπ Θεκαηηθνχ Σκάκαηνο EXPO γηα ηνπο ΜεηαλΪζηεο ζηε 

Μεζφγεην: πξνζηαζέα ησλ αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηηο κειΫηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ ΜεηαλΪζηεπζεο (ΔΓΜ), θαη 

εηδηθφηεξα ηε κειΫηε γηα ηηο πνιηηηθΫο, ηηο πξαθηηθΫο θαη ηα δεδνκΫλα ζρεηηθΪ κε ηνπο 

αζπλφδεπηνπο αλειέθνπο, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην Ϋξγν θαη ηηο εθζΫζεηο ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηά ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο 

Πξφζθπγεο, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην Ϋξγν θαη ηηο εθζΫζεηο ηνπ Δηδηθνχ Δηζεγεηά ηνπ ΟΖΔ γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην Ϋξγν, ηηο εθζΫζεηο θαη ηα ςεθέζκαηα ηνπ πκβνπιένπ ηεο Δπξψπεο, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην Ϋξγν θαη ηηο εθζΫζεηο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ ΜεηαλΪζηεπζεο, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην Ϋξγν θαη ηηο εθζΫζεηο ηνπ Γξαθεένπ ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ γηα ηνλ 

Έιεγρν ησλ Ναξθσηηθψλ θαη ηελ Πξφιεςε ηνπ Δγθιάκαηνο, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο ησλ Πεξηθεξεηψλ πνπ εγθξέζεθε ζηελ 

115ε ζχλνδν νινκΫιεηαο ζηηο 3-4 Γεθεκβξένπ 2015 κε ηέηιν «Δπξσπατθφ πξφγξακκα 

δξΪζεο γηα ηε κεηαλΪζηεπζε», 

– Ϋρνληαο ππφςε ηηο γλσκνδνηάζεηο ηεο Δπξσπατθάο Οηθνλνκηθάο θαη Κνηλσληθάο 

Δπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε ην επξσπατθφ πξφγξακκα δξΪζεο γηα ηε κεηαλΪζηεπζε θαη ην 

ζρΫδην δξΪζεο ηεο ΔΔ θαηΪ ηεο ιαζξαέαο δηαθέλεζεο κεηαλαζηψλ, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην ςάθηζκΪ ηνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξένπ 2014, ζρεηηθΪ κε ηελ θαηΪζηαζε 

ζηε Μεζφγεην θαη ηελ αλΪγθε γηα κηα νιηζηηθά πξνζΫγγηζε ηεο ΔΔ φζνλ αθνξΪ ηε 
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κεηαλΪζηεπζε
1
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην Ϋγγξαθν εξγαζέαο γηα ην Άξζξν 80 – Αιιειεγγχε θαη δέθαηε 

θαηαλνκά επζπλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ππνρξεψζεσλ αλαδάηεζεο θαη 

δηΪζσζεο· 

– Ϋρνληαο ππφςε ην Ϋγγξαθν εξγαζέαο ζρεηηθΪ κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εγθιεκαηηθάο 

ιαζξαέαο δηαθέλεζεο, εκπνξέαο θαη εξγαζηαθάο εθκεηΪιιεπζεο ησλ παξΪηππσλ 

κεηαλαζηψλ, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην Ϋγγξαθν εξγαζέαο γηα ηελ πνιηηηθά ζηνλ ηνκΫα ηεο δηαρεέξηζεο ησλ 

ζπλφξσλ θαη ηελ πνιηηηθά ζηνλ ηνκΫα ησλ ζεσξάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ 

ξφινπ ηεο Frontex θαη Ϊιισλ νξγαληζκψλ, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην Ϋγγξαθν εξγαζέαο γηα ηελ αλΪπηπμε αζθαιψλ θαη λφκηκσλ νδψλ γηα 

ηνπο αηηνχληεο Ϊζπιν θαη ηνπο πξφζθπγεο ζηελ ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ηεο 

πνιηηηθάο επαλεγθαηΪζηαζεο ηεο Έλσζεο θαη ησλ αληέζηνηρσλ πνιηηηθψλ Ϋληαμεο, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην Ϋγγξαθν εξγαζέαο γηα ηελ αλΪπηπμε θαηΪιιεισλ λφκηκσλ δηαχισλ 

γηα ηελ νηθνλνκηθά κεηαλΪζηεπζε, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην Ϋγγξαθν εξγαζέαο ζρεηηθΪ κε ηελ εζσηεξηθά θαη ηελ εμσηεξηθά 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκΫα ηεο πνιηηηθάο ηεο γηα ηε κεηαλΪζηεπζε θαη ην 

Ϊζπιν, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην Ϋγγξαθν εξγαζέαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθά εθαξκνγά ηνπ Κνηλνχ 

Δπξσπατθνχ πζηάκαηνο Αζχινπ (ΚΔΑ), ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ξφινπ ηεο 

Δπξσπατθάο Τπεξεζέαο Τπνζηάξημεο γηα ην Άζπιν (EASO), 

– Ϋρνληαο ππφςε ην Ϊξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ Ϋθζεζε ηεο Δπηηξνπάο Δπηηξνπά Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, 

Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ θαη ηηο γλσκνδνηάζεηο ηεο Δπηηξνπάο 

Δμσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ, ηεο Δπηηξνπάο ΑλΪπηπμεο, ηεο Δπηηξνπάο Πξνυπνινγηζκψλ, 

ηεο Δπηηξνπάο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ ΤπνζΫζεσλ, ηεο Δπηηξνπάο Μεηαθνξψλ 

θαη Σνπξηζκνχ, ηεο Δπηηξνπάο Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο, ηεο Δπηηξνπάο ΓηθαησκΪησλ 

ησλ Γπλαηθψλ θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ θαη ηεο Δπηηξνπάο Αλαθνξψλ (A8-0066/2016), 

Α. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ζην ςάθηζκΪ ηνπ ηεο 17εο Γεθεκβξένπ 2014 αλαζΫηεη ζηελ 

Δπηηξνπά Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ λα 

αμηνινγάζεη ηηο δηΪθνξεο δηαθπβεπφκελεο πνιηηηθΫο, λα αλαπηχμεη κηα ζεηξΪ 

ζπζηΪζεσλ θαη λα ππνβΪιεη Ϋθζεζε ζηελ νινκΫιεηα ππφ κνξθά Ϋθζεζεο ζηξαηεγηθάο 

πξσηνβνπιέαο· 

Β. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ζχκθσλα κε ζηνηρεέα ηεο Frontex
2
, θαηΪ ηνπο πξψηνπο Ϋληεθα 

κάλεο ηνπ 2015 εληνπέζηεθαλ 1,83 εθαηνκκχξηα Ϊλζξσπνη πνπ πξνζπαζνχζαλ λα 

δηαζρέζνπλ παξΪλνκα ηα εμσηεξηθΪ ζχλνξα ηεο ΔΔ, αξηζκφο πξσηνθαλάο ζε ζχγθξηζε 

                                                 
1
 Κεέκελα πνπ εγθξέζεθαλ, P8_TA(2014)0105. 

2
 Frontex news, http://frontex.europa.eu/news/number-of-migrants-arriving-in-greece-dropped-by-half-in-

november-cITv3V. 

http://frontex.europa.eu/news/number-of-migrants-arriving-in-greece-dropped-by-half-in-november-cITv3V
http://frontex.europa.eu/news/number-of-migrants-arriving-in-greece-dropped-by-half-in-november-cITv3V
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κε ηνπο 282.500 κεηαλΪζηεο νη νπνένη Ϋθζαζαλ ζηελ ΔΔ θαηΪ ηε δηΪξθεηα νινθιάξνπ 

ηνπ 2014· ιακβΪλνληαο επέζεο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεέα ηνπ ΓΟΜ/UNICEF, 

πεξέπνπ ην 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ θηΪλνπλ απφ ηε ζΪιαζζα εέλαη 

παηδηΪ
1
· 

Γ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεέα ηεο EASO
2
, ην 2015 ππνβιάζεθαλ 

ζηελ ΔΔ+
3
 πΪλσ απφ 1,4 εθαηνκκχξην αηηάζεηο δηεζλνχο πξνζηαζέαο, αξηζκφο πνπ 

απμΪλεηαη ζηαζεξΪ απφ ηνλ Απξέιην, ελψ ζπγρξφλσο κεηψλεηαη ην πνζνζηφ 

επαλαιακβαλφκελσλ αηηάζεσλ· ιακβΪλνληαο επέζεο ππφςε φηη πεξέπνπ ην 6% ησλ 

αηηνχλησλ δειψλνπλ φηη εέλαη αζπλφδεπηνη αλάιηθνη· ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ηνλ 

ΦεβξνπΪξην ηνπ 2016 ην 22% ησλ αθέμεσλ ζηελ ΔιιΪδα άηαλ γπλαέθεο θαη ην 40% 

παηδηΪ
4
· 

Γ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο χκβαζεο ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, σο παηδέ λνεέηαη θΪζε αλζξψπηλν νλ ειηθέαο θΪησ ησλ 18 

εηψλ· 

Δ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ην 2015 πΪλσ απφ 3.771 Ϊλζξσπνη δειψζεθαλ σο λεθξνέ ά 

αγλννχκελνη ζηε Μεζφγεην ζΪιαζζα, ζχκθσλα κε ηνλ Γηεζλά Οξγαληζκφ 

ΜεηαλΪζηεπζεο
5
· ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ζηηο 8 Μαξηένπ 2016, θαηαγξΪθεθαλ 444 

πληγκνέ ζηε Μεζφγεην· ιακβΪλνληαο ππφςε φηη θαηΪ ηηο πξψηεο ελλΫα εβδνκΪδεο ηνπ 

2016 Ϋραζαλ ηε δσά ηνπο 77 παηδηΪ – θαηΪ κΫζν φξν πΪλσ απφ Ϋλα αλΪ εκΫξα· 

ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ζχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεέα ηεο Europol εμαθαλέζηεθαλ 

ηνπιΪρηζηνλ 10.000 αζπλφδεπηα παηδηΪ κεηΪ ηελ Ϊθημά ηνπο ζηελ Δπξψπε·  

Σ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ε 3ε Οθησβξένπ ζα πξΫπεη λα αλαγλσξηζηεέ σο εκΫξα κλάκεο 

γηα φινπο ηνπο Ϊλδξεο, ηηο γπλαέθεο θαη ηα παηδηΪ πνπ πεζαέλνπλ πξνζπαζψληαο λα 

εγθαηαιεέςνπλ ηηο ρψξεο ηνπο ιφγσ δηψμεσλ, ζπγθξνχζεσλ θαη πνιΫκσλ, θαζψο θαη 

γηα φινπο εθεέλνπο ηνπο Ϊληξεο θαη ηηο γπλαέθεο πνπ δηαθηλδπλεχνπλ ηε δσά ηνπο 

θαζεκεξηλΪ γηα ηε δηΪζσζά ηνπο·  

Ε. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη νξηζκΫλεο πεξηνρΫο ηνπ θφζκνπ πιάηηνληαη απφ ηνλ πφιεκν θαη 

ηε βέα θαη πθέζηαληαη ηα ζπλδπαζκΫλα απνηειΫζκαηα ηεο αθξαέαο θηψρεηαο, ηεο 

πεξηβαιινληηθάο ππνβΪζκηζεο θαη ηεο Ϋιιεηςεο επθαηξηψλ γηα ηνπο λΫνπο, πνπ κπνξεέ 

λα νδεγάζνπλ ζε αχμεζε ησλ βηαηνηάησλ θαη Ϋληαζε ηεο αλαζθΪιεηαο θαη λα 

νδεγάζνπλ ζε πεξαηηΫξσ κεηαθηλάζεηο πιεζπζκψλ· 

Άξζξν 80 ΛΕΕ – Αιιειεγγύε θαη δίθαηε θαηαλνκή επζπλώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ 

ππνρξεώζεωλ αλαδήηεζεο θαη δηάζωζεο 

Ζ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ην Ϊξζξν 80 ΛΔΔ ζΫηεη ηελ αξρά ηεο αιιειεγγχεο θαη 

δέθαηεο θαηαλνκάο επζπλψλ ζην επέθεληξν ηνπ φινπ ζπζηάκαηνο ηεο Έλσζεο, 

                                                 
1
 IOM and UNICEF, Data Brief: Migration of Children to Europe, 

http://www.iom.int/sites/default/files/press_release/file/IOM-UNICEF-Data-Brief-Refugee-and-Migrant-Crisis-

in-Europe-30.11.15.pdf. 
2
 Δλεκεξσηηθφ Γειηέν EASO, ΝνΫκβξηνο-ΓεθΫκβξηνο 2015, https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-

Newsletter-NOV-DEC_-20151.pdf 
3
 Ζ ΔΔ + απνηειεέηαη απφ 28 θξΪηε κΫιε ηεο ΔΔ ζπλ ηε Ννξβεγέα θαη ηελ Διβεηέα. 

4
 Ύπαηε Αξκνζηεέα ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο – επηζθφπεζε ζηνηρεέσλ γηα ηελ ΔιιΪδα – 7 Μαξηένπ 2016. 

5
 IOM, Missing Migrants Project, http://missingmigrants.iom.int/. 

http://www.iom.int/sites/default/files/press_release/file/IOM-UNICEF-Data-Brief-Refugee-and-Migrant-Crisis-in-Europe-30.11.15.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/press_release/file/IOM-UNICEF-Data-Brief-Refugee-and-Migrant-Crisis-in-Europe-30.11.15.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Newsletter-NOV-DEC_-20151.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Newsletter-NOV-DEC_-20151.pdf
http://missingmigrants.iom.int/
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παξΫρνληαο κηα λνκηθά βΪζε γηα ηελ εθαξκνγά ησλ αξρψλ απηψλ ζηηο πνιηηηθΫο ηεο 

Έλσζεο ζηνλ ηνκΫα ηνπ αζχινπ, ηεο κεηαλΪζηεπζεο θαη ησλ ειΫγρσλ ζηα ζχλνξα· 

Θ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ε αιιειεγγχε κπνξεέ λα ιακβΪλεη ηηο κνξθΫο ηεο εζσηεξηθάο 

θαη ηεο εμσηεξηθάο αιιειεγγχεο· ιακβΪλνληαο επέζεο ππφςε φηη ε κεηεγθαηΪζηαζε, ε 

ακνηβαέα αλαγλψξηζε ησλ απνθΪζεσλ γηα ην Ϊζπιν, ηα κΫηξα επηρεηξεζηαθάο 

ππνζηάξημεο, κηα πξννξαηηθά εξκελεέα ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζκνχ ηνπ Γνπβιέλνπ θαη ε 

νδεγέα γηα ηελ πξνζσξηλά πξνζηαζέα, εέλαη φια εξγαιεέα γηα ηελ εζσηεξηθά 

αιιειεγγχε, ελψ ε επαλεγθαηΪζηαζε, ε απνδνρά γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο θαη ε 

Ϋξεπλα θαη δηΪζσζε ζηε ζΪιαζζα, πξνσζνχλ ηελ εμσηεξηθά αιιειεγγχε, ν δε 

κεραληζκφο πνιηηηθάο πξνζηαζέαο θαιχπηεη θαη ηα δχν· 

Η. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ζηηο 3 Μαξηένπ 2016 απφ ηνπο 39.600 αηηνχληεο Ϊζπιν πνπ 

θηινμελνχληαλ ζηηο ηηαιηθΫο εγθαηαζηΪζεηο θηινμελέαο πξνθεηκΫλνπ λα θαηαλεκεζνχλ 

ζηα Ϊιια θξΪηε κΫιε, κεηεγθαηαζηΪζεθαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κφιηο 338 Ϊηνκα, ελψ 

ζηελ ΔιιΪδα πξαγκαηνπνηάζεθαλ 322 κεηεγθαηαζηΪζεηο Ϋλαληη ησλ 66.400 

κεηεγθαηαζηΪζεσλ πνπ εέραλ πξνβιεθζεέ· 

Αληηκεηώπηζε ηεο εγθιεκαηηθήο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο, ηεο εκπνξίαο θαη ηεο εξγαζηαθήο 

εθκεηάιιεπζεο ηωλ παξάηππωλ κεηαλαζηώλ 

ΗΑ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ε ιαζξαέα δηαθέλεζε θαη εκπνξέα κεηαλαζηψλ, θαη ε 

εξγαζηαθά εθκεηΪιιεπζε εέλαη δηαθξηηΪ λνκηθΪ θαηλφκελα, πνπ αληηκεησπέδνληαη απφ 

δηαθνξεηηθΪ λνκηθΪ πιαέζηα ζηελ ΔΔ θαη ζε δηεζλΫο επέπεδν θαη απαηηνχλ θαηΪιιεια 

ζηνρνζεηεκΫλεο απαληάζεηο, ελψ ζπρλΪ επηθαιχπηνληαη ζηελ πξΪμε· ιακβΪλνληαο 

επέζεο ππφςε φηη ηα δέθηπα εγθιεκαηηθάο δηαθέλεζεο θαη εκπνξέαο κπνξνχλ λα 

αιιΪδνπλ ηηο κεζφδνπο ηνπο κε ηαρεέο ξπζκνχο, απαηηψληαο, Ϋηζη, ηαρχηαηα 

πξνζαξκνδφκελεο αληηδξΪζεηο βΪζεη ησλ πιΫνλ πξφζθαησλ θαη ιεπηνκεξψλ 

δεδνκΫλσλ· ιακβΪλνληαο ππφςε φηη νη πξνζπΪζεηεο αληηκεηψπηζεο ηεο ιαζξαέαο 

δηαθέλεζεο κεηαλαζηψλ δελ ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ επηπηψζεηο ζε εθεέλνπο πνπ παξΫρνπλ 

αλζξσπηζηηθά βνάζεηα ζε παξΪηππνπο κεηαλΪζηεο· 

ΗΒ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ε θαηαπνιΫκεζε ηεο παξΪλνκεο δηαθέλεζεο, ηεο εκπνξέαο θαη 

ηεο εξγαζηαθάο εθκεηΪιιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ απαηηεέ αθελφο βξαρππξφζεζκεο, 

κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο απαληάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ κΫηξσλ 

εμΪξζξσζεο ησλ εγθιεκαηηθψλ δηθηχσλ θαη πξνζαγσγάο ησλ ππεπζχλσλ ζηε 

δηθαηνζχλε, ζπιινγάο θαη αλΪιπζεο δεδνκΫλσλ, κΫηξσλ γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ 

ζπκΪησλ θαη ηελ επηζηξνθά ησλ παξΪλνκα δηακελφλησλ κεηαλαζηψλ, θαη αθεηΫξνπ 

ζπλεξγαζέα κε ηξέηεο ρψξεο θαη καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθΫο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο δάηεζεο γηα ζχκαηα εκπνξέαο θαη παξΪλνκεο δηαθέλεζεο θαη ησλ γελεζηνπξγψλ 

αηηέσλ ηεο κεηαλΪζηεπζεο, πνπ αλαγθΪδνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα πΫθηνπλ ζηα ρΫξηα ησλ 

παξΪλνκσλ δηαθηλεηψλ· 

Πνιηηηθή γηα ηε δηαρείξηζε ηωλ ζπλόξωλ θαη πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηωλ ζεωξήζεωλ, θαη 

ξόινο ηεο Frontex θαη άιιωλ ζπλαθώλ νξγαληζκώλ 

ΗΓ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη απηά ηε ζηηγκά βξέζθνληαη ππφ εμΫηαζε κε ηε ζπλάζε 

λνκνζεηηθά δηαδηθαζέα πνιιΫο πξνηΪζεηο ηεο Δπηηξνπάο ζηνλ ηνκΫα ηεο πνιηηηθάο ησλ 

ζπλφξσλ θαη ηεο πνιηηηθάο ζεσξάζεσλ, ηδέσο φζνλ αθνξΪ ηελ πξφηαζε θαλνληζκνχ γηα 

Δλσζηαθφ Κψδηθα Θεσξάζεσλ (αλαδηαηχπσζε) (2014/0094 COD), ηελ πξφηαζε 
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θαλνληζκνχ γηα ηε ζΫζπηζε ζεψξεζεο πεξηνδεέαο (2014/0095 COD) θαη ηελ πξφηαζε 

θαλνληζκνχ γηα ηε ζεψξεζε εληαένπ ηχπνπ: αζθΪιεηα (2015/0134 COD)· ιακβΪλνληαο 

επέζεο ππφςε φηη ζηνλ ζπγθεθξηκΫλν ηνκΫα δξνκνινγάζεθαλ πξφζθαηα απφ ηελ 

Δπηηξνπά λΫεο πξνηΪζεηο, πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζχκθσλα κε ηε ζπλάζε λνκνζεηηθά 

δηαδηθαζέα· 

ΗΓ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ε θαηΪξγεζε ησλ ειΫγρσλ ζηα εζσηεξηθΪ ζχλνξα πξΫπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ απνηειεζκαηηθά δηαρεέξηζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, πςειΪ θνηλΪ 

πξφηππα, νπζηαζηηθά αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, θαη πιάξε 

ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκΪησλ φισλ ησλ πξνζψπσλ· 

ΗΔ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην Ϋρεη δεηάζεη ηελ ελέζρπζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπ ελσζηαθνχ νξγαληζκνχ γηα ηε δηαρεέξηζε ησλ ζπλφξσλ λα 

αληηκεησπέδεη ελδερφκελεο παξαβηΪζεηο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκΪησλ, κεηαμχ Ϊιισλ 

ζην πιαέζην ησλ ζπκθσληψλ ζπλεξγαζέαο πνπ ζπλΪπηνληαη κε ηηο αξκφδηεο αξρΫο 

ηξέησλ ρσξψλ, θαη φηη ε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπάο γηα Ϋλαλ λΫν νξγαληζκφ δηαρεέξηζεο 

ησλ ζπλφξσλ ηεο Έλσζεο πεξηιακβΪλεη κεραληζκφ θαηαγγειηψλ· 

ΗΣ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ν ηζρχσλ θψδηθαο ζεσξάζεσλ επηηξΫπεη ζηα θξΪηε κΫιε λα 

απνθιέλνπλ απφ ηα ζπλάζε θξηηάξηα παξαδεθηνχ γηα ηελ αέηεζε ζεψξεζεο «γηα 

αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο» (Ϊξζξα 19 θαη 25)· 

Αλάπηπμε αζθαιώλ θαη λόκηκωλ νδώλ γηα ηνπο αηηνύληεο άζπιν θαη ηνπο πξόζθπγεο ζηελ 

ΕΕ, πνιηηηθή επαλεγθαηάζηαζεο ηεο ΕΕ θαη αληίζηνηρεο πνιηηηθέο έληαμεο 

ΗΕ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ην 86% ηνπ παγθφζκηνπ πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ θηινμελεέηαη 

ζε κε βηνκεραληθΫο ρψξεο· ιακβΪλνληαο επέζεο ππφςε φηη ηα δέθηπα ηνπ νξγαλσκΫλνπ 

εγθιάκαηνο θαη νη παξΪλνκνη δηαθηλεηΫο κεηαλαζηψλ εθκεηαιιεχνληαη ηελ απειπηζέα 

ησλ αλζξψπσλ πνπ πξνζπαζνχλ λα εηζΫιζνπλ ζηελ Έλσζε γηα λα μεθχγνπλ απφ ηηο 

δηψμεηο ά ηνλ πφιεκν· 

ΗΖ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη νη αζθαιεέο θαη λφκηκνη δηΪδξνκνη εηζφδνπ πξνζθχγσλ ζηελ 

Έλσζε εέλαη πεξηνξηζκΫλνη, κε απνηΫιεζκα πνιινέ πξφζθπγεο λα αλαιακβΪλνπλ ηνλ 

θέλδπλν ηεο πξφζβαζεο απφ επηθέλδπλεο νδνχο· ιακβΪλνληαο επέζεο ππφςε φηη ε 

δεκηνπξγέα λΫσλ αζθαιψλ θαη λφκηκσλ νδψλ γηα ηνπο αηηνχληεο Ϊζπιν θαη ηνπο 

πξφζθπγεο πνπ ζΫινπλ λα εηζΫιζνπλ ζηελ ΔΔ, κε βΪζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα θαη ηηο 

ηζρχνπζεο πξαθηηθΫο, ζα επηηξΫςεη ζηελ ΔΔ θαη ηα θξΪηε κΫιε λα Ϋρνπλ κηα θαιχηεξε 

εηθφλα ησλ αλαγθψλ πξνζηαζέαο θαη ηεο εηζξνάο ζηελ ΔΔ θαη λα ππνλνκεχζνπλ ην 

επηρεηξεκαηηθφ κνληΫιν ησλ παξΪλνκσλ δηαθηλεηψλ· 

ηξαηεγηθή γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηηο ηξίηεο ρώξεο, εηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ηα 

πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο, ηελ επαλεγθαηάζηαζε, ηηο επηζηξνθέο θαη γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηωλ γελεζηνπξγώλ αηηηώλ ηεο κεηαλάζηεπζεο 

ΗΘ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ε ζπλεξγαζέα ΔΔ θαη ηξέησλ ρσξψλ αλαπηχζζεηαη κε πνιηηηθΪ 

κΫζα, φπσο νη δηΪινγνη ζε πεξηθεξεηαθφ επέπεδν, νη δηκεξεέο δηΪινγνη, ηα θνηλΪ 

ζεκαηνιφγηα γηα ηε κεηαλΪζηεπζε θαη ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηηο εηαηξηθΫο ζρΫζεηο 

θηλεηηθφηεηαο, κε λνκηθΪ κΫζα, φπσο νη ξάηξεο κεηαλΪζηεπζεο ζε ζπλνιηθΫο 

ζπκθσλέεο, νη ζπκθσλέεο επαλεηζδνράο, νη ζπκθσλέεο δηεπθφιπλζεο ζεσξάζεσλ θαη νη 

ζπκθσλέεο απαιιαγάο απφ ηελ ππνρξΫσζε ζεσξάζεσλ, θαη κε επηρεηξεζηαθΪ κΫζα, 
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φπσο ηα ΠεξηθεξεηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα Πξνζηαζέαο (RPP), ηα ΠξνγξΪκκαηα 

Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο θαη πξνζηαζέαο (RDPP), νη επηρεηξεζηαθΫο ζπκθσλέεο ηεο 

Frontex θαη ε ζπλεξγαζέα ηεο EASO (Δπξσπατθά Τπεξεζέα Τπνζηάξημεο γηα ην 

Άζπιν) κε ηξέηεο ρψξεο· 

Κ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ηα επηκΫξνπο θξΪηε κΫιε ζπλερέδνπλ λα αλαπηχζζνπλ Ϋληνλε 

εμσηεξηθά δξΪζε γηα ηε κεηαλΪζηεπζε ζε δηκεξΫο επέπεδν· 

ΚΑ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ε Έλσζε Ϋρεη εληεέλεη ηελ εμσηεξηθά ζπλεξγαζέα ηεο κε ηηο 

ηξέηεο ρψξεο ζηνλ ηνκΫα ηεο κεηαλΪζηεπζεο θαη ηνπ αζχινπ, πξνθεηκΫλνπ λα 

αληαπνθξηζεέ επαξθψο ζηελ ηξΫρνπζα πξνζθπγηθά θξέζε, θαη Ϋρεη μεθηλάζεη λΫεο 

πξσηνβνπιέεο ζπλεξγαζέαο φπσο ην θνηλφ ζρΫδην δξΪζεο ΔΔ-Σνπξθέαο, νη δεζκεχζεηο 

πνπ Ϋρνπλ αλαιεθζεέ γηα ηηο δηαδξνκΫο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλέσλ θαη ην ζρΫδην δξΪζεο 

πνπ εγθξέζεθε θαηΪ ηε ζχλνδν θνξπθάο ηεο ΒαιΫηαο· 

Αλάπηπμε θαηάιιειωλ λόκηκωλ δηαύιωλ γηα ηελ νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε 

ΚΒ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ν πιεζπζκφο ζε ειηθέα εξγαζέαο ζηελ Έλσζε πξνβιΫπεηαη λα 

κεησζεέ θαηΪ 7,5 εθαηνκκχξηα κΫρξη ην 2020· ιακβΪλνληαο ππφςε φηη νη πξνβιΫςεηο 

γηα ηελ εμΫιημε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξΪο εξγαζέαο ηεο Έλσζεο θαηαδεηθλχνπλ 

επηθεέκελεο θαη κειινληηθΫο ειιεέςεηο ζε ζπγθεθξηκΫλνπο ηνκεέο· ιακβΪλνληαο επέζεο 

ππφςε φηη νη ππάθννη ηξέησλ ρσξψλ αληηκεησπέδνπλ πνιιΫο δπζθνιέεο ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ηέηισλ ηνπο ηεο αιινδαπάο, θαη σο εθ ηνχηνπ ηεέλνπλ λα Ϋρνπλ 

πςειφηεξα πξνζφληα απφ ηα δεηνχκελα γηα ηηο ζΫζεηο εξγαζέαο ηνπο· 

ΚΓ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ε ζεκεξηλά πξνζΫγγηζε ηεο ΔΔ ζηε κεηαλΪζηεπζε εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ εέλαη θαηαθεξκαηηζκΫλε, κε πνιιΫο νδεγέεο λα επηθεληξψλνληαη ζε 

ζπγθεθξηκΫλεο θαηεγνξέεο εξγαδνκΫλσλ θαη ππεθφσλ ηξέησλ ρσξψλ νη νπνένη, ππφ 

νξηζκΫλεο πξνυπνζΫζεηο, επηηξΫπεηαη λα εξγΪδνληαη· ιακβΪλνληαο επέζεο ππφςε φηη ε 

πξνζΫγγηζε απηά κπνξεέ λα ρξεζηκεχζεη κφλν γηα ηελ θΪιπςε βξαρππξφζεζκσλ, 

ζπγθεθξηκΫλσλ αλαγθψλ· 

Αλάιπζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν δηαηίζεληαη ηα θνλδύιηα ηωλ εζωηεξηθώλ ππνζέζεωλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο αλάπηπμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ έθηαθηωλ 

θνλδπιίωλ 

ΚΓ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ππΪξρνπλ δηΪθνξα ρξεκαηνδνηηθΪ κΫζα ηεο Έλσζεο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξΪζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηξέησλ ρσξψλ ζηνλ ηνκΫα ηεο 

κεηαλΪζηεπζεο, ηνπ αζχινπ θαη ηεο δηαρεέξηζεο ησλ ζπλφξσλ· ιακβΪλνληαο ππφςε, 

εηδηθφηεξα, φηη ηα θνλδχιηα γηα ηα θξΪηε κΫιε δηαηέζεληαη θπξέσο κΫζσ ηνπ Σακεένπ 

Αζχινπ, ΜεηαλΪζηεπζεο θαη Έληαμεο (ΣΑΜΔ) θαη ηνπ Σακεένπ Δζσηεξηθάο 

ΑζθΪιεηαο (ΣΔΑ) αιιΪ φηη, επέζεο, πνιιΪ Ϊιια πξνγξΪκκαηα θαη θνλδχιηα κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε κεηαλΪζηεπζε· 

ιακβΪλνληαο επέζεο ππφςε φηη ελψ ε ρξεκαηνδφηεζε πξνο ηηο ηξέηεο ρψξεο δηαηέζεηαη 

θπξέσο κΫζσ ηνπ ΜΑ, γηα ηε δηαρεέξηζά ηεο εέλαη αξκφδηεο δηΪθνξεο ΓεληθΫο 

Γηεπζχλζεηο ηεο Δπηηξνπάο, θαη ε ΔΤΔΓ· 

ΚΔ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ν πθηζηΪκελνο θαηαθεξκαηηζκφο ησλ γξακκψλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ αξκνδηνηάησλ ελδΫρεηαη λα δπζρεξαέλεη ηελ ζθαηξηθά 

επηζθφπεζε ηνπ ηξφπνπ ρξάζεο ησλ δηαθφξσλ δηαζΫζηκσλ πηζηψζεσλ, ά θαη ηελ 
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αθξηβά κΫηξεζε ησλ πνζψλ πνπ δαπαλΪ ε Έλσζε γηα ηε κεηαλΪζηεπζε· 

Απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Κνηλνύ Επξωπαϊθνύ πζηήκαηνο Αζύινπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ξόινπ ηεο Επξωπαϊθήο Τπεξεζίαο Τπνζηήξημεο γηα ην Άζπιν 

(EASO) 

ΚΣ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ην Δληαέν Δπξσπατθφ χζηεκα Αζχινπ (ΔΔΑ) πεξηιακβΪλεη 

Ϋλα ζχλνιν θνηλψλ θαλφλσλ γηα κηα θνηλά πνιηηηθά αζχινπ, Ϋλα εληαέν θαζεζηψο 

αζχινπ θαη θνηλΫο δηαδηθαζέεο ρνξάγεζεο αζχινπ πνπ ηζρχνπλ ζε νιφθιεξε ηελ 

Έλσζε· ιακβΪλνληαο, σζηφζν, ππφςε φηη πνιιΪ ζηνηρεέα, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ 

απνθΪζεσλ επέ παξαβΪζεη πνπ εγθξέζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπά, θαηαδεηθλχνπλ φηη ζε 

πνιιΪ θξΪηε κΫιε ην ΔΔΑ δελ Ϋρεη εθαξκνζηεέ πιάξσο· ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ε 

εθαξκνγά εέλαη απαξαέηεηε γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, θαη φηη ηα θξΪηε κΫιε κπνξνχλ 

λα δεηνχλ βνάζεηα απφ ηελ EASO γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηα πξφηππα πνπ επηβΪιιεη ην 

ΔΔΑ· ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ε ελαξκφληζε ησλ ζπλζεθψλ ππνδνράο θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ αζχινπ κπνξεέ λα απνηξΫςεη ηελ πέεζε πνπ πθέζηαληαη νξηζκΫλεο ρψξεο νη 

νπνέεο πξνζθΫξνπλ θαιχηεξεο ζπλζάθεο, θαη απνηειεέ βαζηθφ ζηνηρεέν γηα ηελ 

θαηαλνκά ησλ επζπλψλ· 

ΚΕ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη νη πθηζηΪκελνη κεραληζκνέ ηνπ ζπζηάκαηνο ηνπ Γνπβιέλνπ δελ 

ππάξμαλ αληηθεηκεληθνέ, δελ ζΫζπηζαλ δέθαηα θξηηάξηα θαηαλνκάο ηεο επζχλεο γηα ηηο 

αηηάζεηο δηεζλνχο πξνζηαζέαο, θαη δελ παξΫρνπλ Ϊκεζε πξφζβαζε ζε πξνζηαζέα· 

ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ην ζχζηεκα δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πξΪμε, θαη φηη Ϋρνπλ 

εγθξηζεέ ξεηΫο παξεθθιέζεηο κε δχν απνθΪζεηο ηνπ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε ηελ 

πξνζσξηλά κεηεγθαηΪζηαζε· ιακβΪλνληαο επέζεο ππφςε φηη ε Δπηηξνπά Ϋρεη 

εμαγγεέιεη πξφηαζε γηα κηα θαηΪιιειε αλαζεψξεζε ηνπ θαλνληζκνχ Γνπβιέλν ΗΗΗ Ϋσο 

ηνλ ΜΪξηην ηνπ 2016· 

Αιιειεγγύε 

1. επηζεκαέλεη φηη ε αιιειεγγχε πξΫπεη λα εέλαη ε αξρά ζηελ νπνέα βαζέδεηαη ε δξΪζε ηεο 

Έλσζεο ζηνλ ηνκΫα ηεο κεηαλΪζηεπζεο· επηζεκαέλεη φηη ε αξρά ηεο αιιειεγγχεο, φπσο 

νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 80 ΛΔΔ, θαιχπηεη ηηο πνιηηηθΫο αζχινπ, κεηαλΪζηεπζεο θαη 

ειΫγρνπ ησλ ζπλφξσλ· ζεσξεέ φηη ην Ϊξζξν 80 παξΫρεη ηε λνκηθά βΪζε «απφ θνηλνχ» 

κε ηα Ϊξζξα 77-79 ΛΔΔ, γηα ηελ εθαξκνγά ηεο αξράο ηεο αιιειεγγχεο ζε απηνχο 

ηνπο ηνκεέο· 

Αλαδήηεζε θαη δηάζωζε 

2. ζεσξεέ δεδνκΫλν φηη ε δηΪζσζε αλζξψπηλσλ δσψλ πξΫπεη λα απνηειεέ πξψηε 

πξνηεξαηφηεηα θαη φηη  εέλαη απαξαέηεηε ε θαηΪιιειε ρξεκαηνδφηεζε, ζε επέπεδν 

Έλσζεο θαη θξαηψλ κειψλ, γηα επηρεηξάζεηο αλαδάηεζεο θαη δηΪζσζεο· ζεκεηψλεη φηη 

ππάξμε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξΪλνκσλ αθέμεσλ δηα ζαιΪζζεο, θαη αλεζπρεηηθά 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζαλΪησλ ζηε ζΪιαζζα, θαη φηη παξακΫλεη αλαγθαέα κηα 

θαιχηεξε επξσπατθά απΪληεζε· 

3. ππελζπκέδεη φηη ε δηΪζσζε αλζξψπηλσλ δσψλ εέλαη κηα πξΪμε αιιειεγγχεο πξνο φζνπο 

βξέζθνληαη ζε θέλδπλν, αιιΪ απνηειεέ επέζεο λνκηθά ππνρξΫσζε ζχκθσλα κε ην 

δηεζλΫο δέθαην, φπσο ην Ϊξζξν 98 ηεο χκβαζεο ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ γηα ην Γέθαην 
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ηεο ΘΪιαζζαο (UNCLOS), πνπ Ϋρεη επηθπξσζεέ απφ φια ηα θξΪηε κΫιε θαη απφ ηελ 

έδηα ηελ Έλσζε, ην νπνέν νξέδεη φηη πξΫπεη λα παξΫρεηαη ζπλδξνκά ζε θΪζε πξφζσπν 

πνπ θηλδπλεχεη ζηε ζΪιαζζα· 

4. ζεσξεέ φηη ε ζΫζπηζε ελφο κφληκνπ, ηζρπξνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ κεραληζκνχ ηεο ΔΔ 

γηα επηρεηξάζεηο αλαδάηεζεο θαη δηΪζσζεο ζηε ζΪιαζζα εέλαη θαζνξηζηηθά 

πξνθεηκΫλνπ λα απνθεπρζεέ ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ πεζαέλνπλ 

πξνζπαζψληαο λα δηαζρέζνπλ ηε Μεζφγεην· 

5. πξνηεέλεη, ελ πξνθεηκΫλσ λα εληζρπζνχλ νη ηθαλφηεηεο αλαδάηεζεο θαη δηΪζσζεο θαη νη 

θπβεξλάζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ λα δηαζΫζνπλ πεξηζζφηεξνπο πφξνπο, ππφ κνξθάλ 

νηθνλνκηθάο βνάζεηαο θαη κΫζσλ, ζην πιαέζην κηαο ελσζηαθάο πνιπεζληθάο 

αλζξσπηζηηθάο επηρεέξεζεο πνπ ζα απνζθνπεέ ζηνλ εληνπηζκφ, ηε δηΪζσζε θαη ηελ 

παξνρά βνάζεηαο ζε κεηαλΪζηεο πνπ βξέζθνληαη ζε θέλδπλν, θαη ηελ κεηαθνξΪ ηνπο 

ζηνλ πιεζηΫζηεξν αζθαιά ηφπν· 

6. επηζεκαέλεη φηη νη ηδηψηεο πινέαξρνη ά νη κε-θπβεξλεηηθΫο νξγαλψζεηο (ΜΚΟ), νη 

νπνένη βνεζνχλ ζηελ πξΪμε Ϊηνκα πνπ θηλδπλεχνπλ ζηε ζΪιαζζα, δελ πξΫπεη λα 

δηαθηλδπλεχνπλ λα ηηκσξεζνχλ γηα ηελ παξνρά απηάο ηεο βνάζεηαο· πηζηεχεη φηη ε 

εκπνξηθά λαπηηιέα δελ ζα πξΫπεη λα απνηειεέ ελαιιαθηηθά επηινγά αληέ ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη ηεο Έλσζεο φζνλ αθνξΪ ηελ εθπιάξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο ζε ζρΫζε 

κε ηηο επηρεηξάζεηο αλαδάηεζεο θαη δηΪζσζεο· 

Αληηκεηώπηζε ηεο εγθιεκαηηθήο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο αλζξώπωλ 

7. δεηεέ λα γέλεηαη ζαθάο δηΪθξηζε κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ πνπ εηζΫξρνληαη ιαζξαέα ζηελ 

Δπξσπατθά Έλσζε θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ απνηεινχλ ζχκαηα εκπνξέαο ζηελ Έλσζε, 

θαζψο νη ιχζεηο πνιηηηθάο πξΫπεη λα εέλαη δεφλησο νινθιεξσκΫλεο αιιΪ θαη 

θαηΪιιεια ζηνρεπκΫλεο· δειψλεη φηη, ζε γεληθΫο γξακκΫο, ε εγθιεκαηηθά ιαζξαέα 

δηαθέλεζε κεηαλαζηψλ ζπλέζηαηαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο παξΪλνκεο εηζφδνπ ελφο 

πξνζψπνπ ζε Ϋλα θξΪηνο κΫινο, ελψ ε εκπνξέα αλζξψπσλ ζπλέζηαηαη ζηελ πξφζιεςε, 

κεηαθνξΪ ά ππνδνρά ελφο πξνζψπνπ κε ρξάζε βέαησλ, παξαπιαλεηηθψλ ά δφιησλ 

κΫζσλ, κε ζθνπφ ηελ εθκεηΪιιεπζά ηνπ· 

8. ππνζηεξέδεη φηη νπνηαδάπνηε νιηζηηθά πξνζΫγγηζε ζηε κεηαλΪζηεπζε πξΫπεη λα 

πεξηιακβΪλεη απαξαηηάησο κΫηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εμΪξζξσζε ησλ 

δξαζηεξηνηάησλ ησλ εγθιεκαηηθψλ δηθηχσλ ιαζξαέαο δηαθέλεζεο θαη εκπνξέαο 

αλζξψπσλ· 

9. επηθξνηεέ ηνλ ζεηηθφ ξφιν πνπ Ϋρνπλ δηαδξακαηέζεη κΫρξη ζάκεξα ηα ζθΪθε ηνπ 

λαπηηθνχ ζηε δηΪζσζε δσψλ ζηε ζΪιαζζα θαη ζηελ εμΪξζξσζε εγθιεκαηηθψλ 

δηθηχσλ· ζπκκεξέδεηαη ηνπο ζηφρνπο λαπηηθψλ επηρεηξάζεσλ φπσο ε Δπηρεέξεζε νθέα, 

θαη ππνγξακκέδεη ηελ αλΪγθε πξνζηαζέαο ησλ αλζξψπηλσλ δσψλ, ηνλέδνληαο φηη φιεο 

νη πηπρΫο ηεο επηρεέξεζεο ζα πξΫπεη λα δηαζθαιέδνπλ ηελ πξνζηαζέα ηεο δσάο ησλ 

κεηαλαζηψλ· 

10. ππνγξακκέδεη φηη νη ζηξαηησηηθΫο επηρεηξάζεηο δελ ζα πξΫπεη λα απνηεινχλ ηε 

ζεκαληηθφηεξε πηπρά νπνηαζδάπνηε νιηζηηθάο πξνζΫγγηζεο ζηε κεηαλΪζηεπζε, θαη 

επαλαιακβΪλεη φηη ε Δπηρεέξεζε νθέα δελ πξΫπεη λα απνζπΪζεη απφ ην Ϋξγν ηεο 

δηΪζσζεο δσψλ ζηε ζΪιαζζα δπλΪκεηο πνπ Ϋρνπλ αλαπηπρζεέ άδε ζηε Μεζφγεην· 
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Ρόινο ηωλ νξγαληζκώλ ηεο Έλωζεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εγθιεκαηηθήο ιαζξαίαο 

δηαθίλεζεο  

11. επηζεκαέλεη πσο, δεδνκΫλνπ φηη νη εγθιεκαηέεο κπνξνχλ λα αιιΪδνπλ ηηο κεζφδνπο ηνπο 

κε ηαρεέο ξπζκνχο, νη ιχζεηο πνιηηηθάο πξΫπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηα πιΫνλ πξφζθαηα 

θαη αθξηβά δεδνκΫλα· επηζεκαέλεη, σο ζεηηθφ βάκα, φηη ε Δπηηξνπά ελΫθξηλε ζηηο 27 

Μαΐνπ 2015 ζρΫδην δξΪζεο ηεο ΔΔ θαηΪ ηεο ιαζξαέαο δηαθέλεζεο κεηαλαζηψλ (ην 

«ζρΫδην δξΪζεο γηα ηε ιαζξαέα δηαθέλεζε»), ην νπνέν πξνβιΫπεη ηελ έδξπζε κηαο 

νκΪδαο επαθάο ησλ νξγαληζκψλ ηεο ΔΔ ζρεηηθΪ κε ηε ιαζξαέα δηαθέλεζε κεηαλαζηψλ, 

γηα ηελ ελέζρπζε ηεο επηρεηξεζηαθάο ζπλεξγαζέαο θαη ηεο αληαιιαγάο πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ απηψλ· 

12. ηνλέδεη φηη ζα πξΫπεη λα αμηνπνηεζνχλ πιάξσο ηα πθηζηΪκελα κΫζα, φπσο νη αλαιχζεηο 

θηλδχλνπ ησλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ· παξαηεξεέ φηη νη νξγαληζκνέ ηεο ΔΔ ζα πξΫπεη λα 

ζπλεξγΪδνληαη πιάξσο κεηαμχ ηνπο, αιιΪ πξΫπεη επέζεο λα εληεέλνπλ ηε ζπλεξγαζέα 

ηνπο κε ηα θξΪηε κΫιε· επηζεκαέλεη φηη ε βειηέσζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ πξνζπαζεηψλ 

αλακΫλεηαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπιινγά δεδνκΫλσλ ζε εζληθφ επέπεδν θαη ηελ 

επαθφινπζε δηαβέβαζά ηνπο ζηνπο νξγαληζκνχο· 

Μεηεγθαηάζηαζε 

13. ππελζπκέδεη φηη ε δηαδηθαζέα κεηεγθαηΪζηαζεο – δειαδά ε κεηαθνξΪ ελφο αηφκνπ πνπ 

αηηεέηαη δηεζλά πξνζηαζέα ά ελφο δηθαηνχρνπ δηεζλνχο πξνζηαζέαο απφ Ϋλα θξΪηνο 

κΫινο ζε Ϋλα Ϊιιν θξΪηνο εληφο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο – απνηειεέ Ϋλα απηφ 

παξΪδεηγκα αιιειεγγχεο ησλ ρσξψλ ηεο Έλσζεο· ππελζπκέδεη, επηπιΫνλ, φηη, απφ ην 

2009, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δεηεέ ηε δεκηνπξγέα ελφο δεζκεπηηθνχ κεραληζκνχ 

πνζφζησζεο γηα ηελ θαηαλνκά ησλ αηηνχλησλ Ϊζπιν ζε φια ηα θξΪηε κΫιε· 

14. επηζεκαέλεη φηη πΫξζη ην πκβνχιην ελΫθξηλε δχν απνθΪζεηο ζρεηηθΪ κε πξνζσξηλΪ 

κΫηξα κεηεγθαηΪζηαζεο ζηελ Έλσζε («ΑπνθΪζεηο ΜεηεγθαηΪζηαζεο»)
1
, νη νπνέεο 

πξνβιΫπνπλ ηε κεηαθνξΪ ησλ αηηνχλησλ δηεζλνχο πξνζηαζέαο απφ ηελ ΔιιΪδα θαη ηελ 

Ηηαιέα ζε Ϊιια θξΪηε κΫιε· παξαηεξεέ φηη, κνινλφηη νη απνθΪζεηο κεηεγθαηΪζηαζεο 

δελ θαηαξγνχλ ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο ηνπ Γνπβιέλνπ ζρεηηθΪ κε ηελ θαηαλνκά ηεο 

επζχλεο, ζπληζηνχλ κηα «πξνζσξηλά παξΫθθιηζε» απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ Γνπβιέλνπ· 

15. ζεσξεέ φηη ε ζΫζπηζε επεηγφλησλ κΫηξσλ κεηεγθαηΪζηαζεο εέλαη κηα θέλεζε πξνο ηε 

ζσζηά θαηεχζπλζε, θαη θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζε 

ζρΫζε κε ηα κΫηξα απηΪ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ· 

16. ππελζπκέδεη φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ απνθΪζεσλ κεηεγθαηΪζηαζεο, ε 

κεηεγθαηΪζηαζε ζα θαιχπηεη κφλν ηηο εζληθφηεηεο, γηα ηηο νπνέεο ην πνζνζηφ ησλ 

ζεηηθψλ απνθΪζεσλ γηα ηε ρνξάγεζε δηεζλνχο πξνζηαζέαο ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε 

αλάιζε ζε  75% ά πεξηζζφηεξν ηνπο ηξεηο πξνεγνχκελνπο κάλεο, κε βΪζε ηα ζηνηρεέα 

ηεο Eurostat· επηζεκαέλεη φηη νη απνθΪζεηο κεηεγθαηΪζηαζεο ζα επεξεΪζνπλ Ϋλα 

ζρεηηθΪ κηθξφ αξηζκφ αλζξψπσλ, αθάλνληαο εθηφο πνιπΪξηζκνπο αηηνχληεο πνπ 

πξνΫξρνληαη απφ Ϊιιεο ηξέηεο ρψξεο, νη νπνένη δελ κπνξνχλ λα κεηεγθαηαζηαζνχλ ζην 

πιαέζην απηψλ ησλ απνθΪζεσλ· 

                                                 
1
 Απφθαζε (EΔ) 2015/1523 ηνπ πκβνπιένπ θαη Απφθαζε (EΔ) 2015/1601 ηνπ πκβνπιένπ 
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17. εθθξΪδεη ηελ αλεζπρέα ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ηα θξΪηε κΫιε πξψηεο Ϊθημεο ζα πξΫπεη, 

επνκΫλσο, λα ρεηξέδνληαη ηα πην πεξέπινθα αηηάκαηα αζχινπ (θαη ηηο πξνζθπγΫο), ζα 

πξΫπεη λα νξγαλψλνπλ κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο ππνδνράο, θαη λα νξγαλψλνπλ θαη λα 

ζπληνλέδνπλ ηηο επηζηξνθΫο γηα εθεέλνπο πνπ ηειηθΪ δελ δηθαηνχληαη δηεζλνχο 

πξνζηαζέαο· επαλαιακβΪλεη φηη νπνηνδάπνηε λΫν ζχζηεκα γηα ηε δηαρεέξηζε ηνπ θνηλνχ 

επξσπατθνχ ζπζηάκαηνο αζχινπ πξΫπεη λα βαζέδεηαη ζηελ αιιειεγγχε θαη ηε δέθαηε 

θαηαλνκά ησλ επζπλψλ· 

18. ζεσξεέ φηη, εθηφο απφ ηα θξηηάξηα πνπ πεξηΫρνληαη ζηηο απνθΪζεηο κεηεγθαηΪζηαζεο, 

δειαδά ην ΑΔΠ ηνπ θξΪηνπο κΫινπο, ηνλ πιεζπζκφ ηνπ θξΪηνπο κΫινπο, ην πνζνζηφ 

αλεξγέαο εληφο ηνπ θξΪηνπο κΫινπο, θαζψο θαη ηνπο πξνεγνχκελνπο αξηζκνχο 

αηηνχλησλ Ϊζπιν ζην θξΪηνο κΫινο, ζα πξΫπεη λα εμεηαζηνχλ δχν Ϊιια θξηηάξηα, 

δειαδά ε Ϋθηαζε ηεο επηθξΪηεηαο ηνπ θξΪηνπο κΫινπο θαη ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ 

ηνπ· 

19. πηζηεχεη φηη ζα πξΫπεη, φζν εέλαη πξαθηηθΪ δπλαηφλ, λα ιακβΪλνληαη ππφςε νη 

πξνηηκάζεηο ηνπ αηηνχληνο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο κεηεγθαηΪζηαζεο· αλαγλσξέδεη φηη 

απηφο εέλαη κελ Ϋλαο ηξφπνο γηα ηελ απνζΪξξπλζε δεπηεξνγελψλ κεηαθηλάζεσλ θαη ηελ 

ελζΪξξπλζε ησλ αηηνχλησλ λα απνδΫρνληαη απνθΪζεηο κεηεγθαηΪζηαζεο, αιιΪ δελ ζα 

πξΫπεη λα ζηακαηάζεη ηε δηαδηθαζέα κεηεγθαηΪζηαζεο· 

Επαλεγθαηάζηαζε 

20. ζεσξεέ φηη ε επαλεγθαηΪζηαζε εέλαη κέα απφ ηηο πξνηηκψκελεο επηινγΫο γηα ηε 

ρνξάγεζε αζθαινχο θαη λφκηκεο πξφζβαζεο ζηελ Έλσζε γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ηα 

Ϊηνκα πνπ ρξάδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζέαο, φηαλ νη πξφζθπγεο δελ κπνξνχλ νχηε λα 

επηζηξΫςνπλ ζηηο ρψξεο πξνΫιεπζάο ηνπο, νχηε λα ιΪβνπλ απνηειεζκαηηθά πξνζηαζέα 

ά λα ελζσκαησζνχλ ζηε ρψξα πνπ ηνπο θηινμελεέ· 

21. παξαηεξεέ, εμΪιινπ, φηη ε επαλεγθαηΪζηαζε ππφ ηελ αηγέδα ηεο Ύπαηεο Αξκνζηεέαο 

ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (UNHCR), εέλαη Ϋλα θαιΪ εδξαησκΫλν αλζξσπηζηηθφ 

πξφγξακκα θαη απνηειεέ ρξάζηκν εξγαιεέν γηα ηε νκαιά δηαρεέξηζε ηεο Ϊθημεο αηφκσλ 

πνπ ρξάδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζέαο ζην Ϋδαθνο θξΪηνπο κΫινπο· 

22. επηζεκαέλεη φηη, εμαηηέαο ησλ πξσηνθαλψλ ξνψλ κεηαλαζηψλ πνπ Ϋθηαζαλ θαη 

ζπλερέδνπλ λα θηΪλνπλ ζηα εμσηεξηθΪ ζχλνξα ηεο Έλσζεο, θαη ηεο ζπλερνχο αχμεζεο 

ηνπ αξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ πνπ δεηνχλ δηεζλά πξνζηαζέα, ε Έλσζε ρξεηΪδεηαη κηα 

δεζκεπηηθά λνκνζεηηθά πξνζΫγγηζε ζην δάηεκα ηεο επαλεγθαηΪζηαζεο, φπσο νξέδεηαη 

ζην πξφγξακκα δξΪζεο ηεο Δπηηξνπάο γηα ηε κεηαλΪζηεπζε· ζπληζηΪ φηη, γηα λα εέλαη 

απνηειεζκαηηθά ε πξνζΫγγηζε απηά, πξΫπεη λα πξνβιΫπεη ηελ επαλεγθαηΪζηαζε ηθαλνχ 

αξηζκνχ πξνζθχγσλ ζε ζρΫζε κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πξνζθχγσλ πνπ δεηνχλ λα 

ηχρνπλ δηεζλνχο πξνζηαζέαο ζηελ Έλσζε, θαη ιακβαλνκΫλσλ ππφςε ησλ ζπλνιηθψλ 

αλαγθψλ κεηεγθαηΪζηαζεο πνπ δεκνζηεχνληαη θΪζε ρξφλν απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεέα 

ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο· 

23. ππνγξακκέδεη φηη πξΫπεη λα ζεζπηζηεέ Ϋλα κφληκν πξφγξακκα επαλεγθαηΪζηαζεο ζε 

νιφθιεξε ηελ ΔΔ, ζην νπνέν ζα ζπκκεηΫρνπλ ππνρξεσηηθΪ ηα θξΪηε κΫιε, θαη ην νπνέν 

ζα πξνβιΫπεη γηα ηελ επαλεγθαηΪζηαζε ελφο ηθαλνχ αξηζκνχ πξνζθχγσλ, ζε ζρΫζε κε 

ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πξνζθχγσλ πνπ δεηνχλ λα ηχρνπλ δηεζλνχο πξνζηαζέαο ζηελ 

ΔΔ· 
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Εηζδνρή γηα αλζξωπηζηηθνύο ιόγνπο 

24. επηζεκαέλεη φηη ε εηζδνρά γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ 

ζπκπιεξσκαηηθΪ πξνο ηελ επαλεγθαηΪζηαζε, γηα ηελ επεέγνπζα πξνζηαζέα, ζπρλΪ ζε 

πξνζσξηλά βΪζε, φζσλ βξέζθνληαη ζε επηζθαιΫζηεξε ζΫζε, π.ρ. αζπλφδεπησλ 

αλειέθσλ πξνζθχγσλ ά πξνζθχγσλ κε αλαπεξέα, ά φζσλ ρξεηΪδνληαη επεέγνπζα 

κεηαθνξΪ ζε λνζνθνκεέν· 

25. ππνγξακκέδεη φηη, ζηνλ βαζκφ πνπ δελ ππΪξρεη δπλαηφηεηα επαλεγθαηΪζηαζεο γηα 

ππεθφνπο ηξέηεο ρψξαο, ζα πξΫπεη λα ελζαξξπλζνχλ φια ηα θξΪηε κΫιε λα ζεζπέζνπλ 

θαη λα εθαξκφζνπλ πξνγξΪκκαηα εηζδνράο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο· 

Αλζξωπηζηηθέο ζεωξήζεηο 

26. επηζεκαέλεη φηη κε ηηο αλζξσπηζηηθΫο ζεσξάζεηο παξΫρνληαη ζηα πξφζσπα πνπ ρξάδνπλ 

δηεζλνχο πξνζηαζέαο ηα κΫζα γηα ηελ πξφζβαζε ζε ηξέηε ρψξα πξνθεηκΫλνπ λα 

ππνβΪινπλ αέηεζε παξνράο αζχινπ· θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε λα αμηνπνηάζνπλ ηηο 

ππΪξρνπζεο δπλαηφηεηεο φζνλ αθνξΪ ηε ρνξάγεζε ζεσξάζεσλ αλζξσπηζηηθνχ 

ραξαθηάξα, ηδέσο ζε πξφζσπα πνπ βξέζθνληαη ζε επηζθαιά ζΫζε, ζηηο πξεζβεέεο θαη 

πξνμεληθΪ γξαθεέα ηεο ΔΔ ζηηο ρψξεο πξνΫιεπζεο θαη ζηηο ρψξεο δηΫιεπζεο· 

27. ζεσξεέ φηη ηα πξφζσπα πνπ δεηνχλ δηεζλά πξνζηαζέα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα ππνβΪιινπλ αέηεζε ρνξάγεζεο επξσπατθάο ζεψξεζεο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο 

απεπζεέαο ζε νπνηνδάπνηε πξνμελεέν ά πξεζβεέα θξΪηνπο κΫινπο, θαη ζε πεξέπησζε 

ρνξάγεζάο ηεο, ε ελ ιφγσ ζεψξεζε λα επηηξΫπεη ζηνλ θΪηνρφ ηεο λα εηζΫιζεη ζην 

Ϋδαθνο ηνπ θξΪηνπο κΫινπο πνπ ηελ ρνξάγεζε κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ ππνβνιά 

αέηεζεο παξνράο δηεζλνχο πξνζηαζέαο· πηζηεχεη, ζπλεπψο, φηη απαηηεέηαη λα 

ηξνπνπνηεζεέ ν θψδηθαο ζεσξάζεσλ θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ εηδηθφηεξεο δηαηΪμεηο 

ζρεηηθΪ κε ηηο ζεσξάζεηο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο· 

Εληαίν Επξωπαϊθό ύζηεκα Αζύινπ (ΕΕΑ) 

28. επηζεκαέλεη φηη απαηηνχληαη πεξαηηΫξσ κΫηξα, πξνθεηκΫλνπ λα εμαζθαιηζηεέ φηη ην 

ΔΔΑ ζα απνηειΫζεη Ϋλα πξαγκαηηθΪ εληαέν ζχζηεκα· 

29. ππελζπκέδεη φηη κηα ζπλνιηθά εθηέκεζε (κε ηε κνξθά εθζΫζεσλ αμηνιφγεζεο ηεο 

Δπηηξνπάο) γηα ηελ εθαξκνγά απηάο ηεο δΫζκεο κΫηξσλ, θαη ε ηαρεέα επαθνινχζεζε ζε 

πεξέπησζε κε ηθαλνπνηεηηθάο πινπνέεζεο ζε νξηζκΫλα θξΪηε κΫιε, εέλαη απνιχησο 

αλαγθαέα γηα ηε βειηέσζε ηεο ελαξκφληζεο· 

30. επηζεκαέλεη, γηα παξΪδεηγκα, φηη νη κε απνδεθηΫο αηηάζεηο, νη κεηαγελΫζηεξεο αηηάζεηο, 

νη ηαρεέεο δηαδηθαζέεο θαη νη δηαδηθαζέεο ζηα ζχλνξα απνηεινχλ ζπγθεθξηκΫλεο 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνέεο ε αλαδηαηχπσζε ηεο νδεγέαο γηα ηηο δηαδηθαζέεο αζχινπ 

πξνζπΪζεζε λα επηηχρεη κηα ιεπηά ηζνξξνπέα κεηαμχ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ζπζηάκαηνο θαη ησλ δηθαησκΪησλ ησλ αηηνχλησλ, ηδέσο δε ησλ πξνζψπσλ πνπ 

βξέζθνληαη ζε επηζθαιά ζΫζε, θαη ππνγξακκέδεη φηη ε ηζνξξνπέα απηά κπνξεέ λα 

επηηεπρζεέ κφλν κε ηελ πιάξε θαη νξζά εθαξκνγά ηεο λνκνζεζέαο· 

31. ππνγξακκέδεη ηε ζεκαζέα ηνπ δηθαζηηθνχ ειΫγρνπ γηα θΪζε κνξθά θξΪηεζεο δπλΪκεη 

ησλ λφκσλ πεξέ κεηαλΪζηεπζεο θαη αζχινπ· ππελζπκέδεη φηη ηφζν ην δηεζλΫο δέθαην φζν 
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θαη ν ΥΪξηεο ησλ Θεκειησδψλ ΓηθαησκΪησλ ηεο ΔΔ απαηηνχλ απφ ηα θξΪηε κΫιε λα 

εμεηΪδνπλ ελαιιαθηηθΫο ιχζεηο αληέ ηεο θξΪηεζεο· θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε λα 

εθαξκφζνπλ νξζΪ ηελ νδεγέα γηα ηηο δηαδηθαζέεο αζχινπ θαη ηελ νδεγέα πεξέ 

πξνυπνζΫζεσλ εηζφδνπ φζνλ αθνξΪ ηελ πξφζβαζε ζηα θΫληξα θξΪηεζεο·  

32. ππελζπκέδεη φηη εέλαη ζεκαληηθφ λα κεησζεέ ν αξηζκφο ησλ απΪηξηδσλ, θαη παξνηξχλεη 

ηα θξΪηε κΫιε λα εθαξκφζνπλ δηαδηθαζέεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο αληζαγΫλεηαο θαη λα 

αληαιιΪζζνπλ νξζΫο πξαθηηθΫο κεηαμχ ηνπο φζνλ αθνξΪ ηε ζπγθΫληξσζε αμηφπηζησλ 

δεδνκΫλσλ ζρεηηθΪ κε ηνπο αληζαγελεέο, θαζψο θαη ζρεηηθΪ κε ηηο δηαδηθαζέεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αληζαγΫλεηαο· 

Αλαζεώξεζε ηνπ θαλνληζκνύ Δνπβιίλν ΙΙΙ 

33. παξαηεξεέ φηη ε ιεηηνπξγέα ηνπ θαλνληζκνχ Γνπβιέλν ΗΗΗ
1
 Ϋρεη εγεέξεη πνιιΪ δεηάκαηα 

πνπ ζπλδΫνληαη κε ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ αιιειεγγχε φζνλ αθνξΪ ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ θξΪηνπο κΫινπο πνπ εέλαη ππεχζπλν γηα ηελ εμΫηαζε αέηεζεο δηεζλνχο πξνζηαζέαο· 

επηζεκαέλεη φηη ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα δελ ιακβΪλεη επαξθψο ππφςε ηελ ηδηαέηεξε 

κεηαλαζηεπηηθά πέεζε πνπ αληηκεησπέδνπλ ηα θξΪηε κΫιε πνπ βξέζθνληαη ζηα 

εμσηεξηθΪ ζχλνξα ηεο Έλσζεο· πηζηεχεη φηη, ηα θξΪηε κΫιε ζα πξΫπεη λα απνηηκάζνπλ 

ηηο ζπλερηδφκελεο δπζθνιέεο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηε ινγηθά πνπ δηΫπεη ηνλ θαλνληζκφ 

ηνπ Γνπβιέλνπ θαη φηη ε Έλσζε πξΫπεη λα αλαπηχμεη δπλαηφηεηεο δεκηνπξγέαο 

αιιειεγγχεο ηφζν κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ φζν θαη κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεηαλαζηψλ· 

34. επηζεκαέλεη φηη ε πέεζε πνπ δΫρεηαη ην ζχζηεκα –φπσο θαζηεξψζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ 

ηνπ Γνπβιέλνπ– ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ θζΪλνπλ ζηελ 

Έλσζε, Ϋρεη θαηαδεέμεη πσο ην ζχζηεκα απηφ, φπσο εθαξκφδεηαη, Ϋρεη σο επέ ην 

πιεέζηνλ απνηχρεη ζηνπο δχν πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηνπ, ηε ζΫζπηζε αληηθεηκεληθψλ 

θαη δέθαησλ θξηηεξέσλ γηα ηελ θαηαλνκά ηεο επζχλεο, θαη ηελ παξνρά Ϊκεζεο 

πξφζβαζεο ζε δηεζλά πξνζηαζέα· επαλαιακβΪλεη ηηο επηθπιΪμεηο ηεο φζνλ αθνξΪ ην 

θξηηάξην πνπ ηζρχεη απηά ηε ζηηγκά, βΪζεη ηνπ νπνένπ ππεχζπλν γηα ηελ εμΫηαζε ηεο 

αέηεζεο δηεζλνχο πξνζηαζέαο εέλαη ην θξΪηνο κΫινο ηεο πξψηεο εηζφδνπ, θαη ζεσξεέ φηη 

ην ελ ιφγσ θξηηάξην ζα πξΫπεη λα αλαζεσξεζεέ·  

35. επηπιΫνλ, επηζεκαέλεη φηη, παξΪιιεια, ε ζπρλφηεηα δεπηεξνγελψλ κεηαθηλάζεσλ ζε 

νιφθιεξε ηελ Έλσζε παξακΫλεη πςειά· ζεσξεέ απηνλφεην φηη, απφ ηε δεκηνπξγέα ηνπ, 

ην ζχζηεκα ηνπ Γνπβιέλνπ δελ ζρεδηΪζηεθε γηα λα θαηαλΫκεη ηελ επζχλε κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ, αιιΪ εέρε σο θχξην ζθνπφ ηελ ηαρεέα αλΪζεζε ηεο αξκνδηφηεηαο γηα ηελ 

εμΫηαζε κηαο αέηεζεο αζχινπ ζε Ϋλα κφλν θξΪηνο κΫινο· 

36. ζπληζηΪ, ηα θξηηάξηα ζηα νπνέα βαζέδνληαη νη απνθΪζεηο γηα κεηεγθαηΪζηαζε λα 

ελζσκαησζνχλ απεπζεέαο ζηνπο ελσζηαθνχο πξφηππνπο θαλφλεο γηα ηελ θαηαλνκά ηεο 

επζχλεο φζνλ αθνξΪ ηε δηεθπεξαέσζε ησλ αηηάζεσλ δηεζλνχο πξνζηαζέαο· ηνλέδεη φηη 

θαηΪ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ Γνπβιέλνπ ζα πξΫπεη λα αλαζεσξεζεέ ε 

Ϋλλνηα ησλ «αηηνχλησλ πνπ Ϋρνπλ ζαθά αλΪγθε δηεζλνχο πξνζηαζέαο», δεδνκΫλνπ φηη 

                                                 
1
 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 604/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 26εο Ηνπλένπ 2013, 

γηα ηε ζΫζπηζε ησλ θξηηεξέσλ θαη κεραληζκψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θξΪηνπο κΫινπο πνπ εέλαη ππεχζπλν 

γηα ηελ εμΫηαζε αέηεζεο δηεζλνχο πξνζηαζέαο πνπ ππνβΪιιεηαη ζε θξΪηνο κΫινο απφ ππάθνν ηξέηεο ρψξαο ά 

απφ απΪηξηδα (αλαδηαηχπσζε) (ΔΔ L 180 ηεο 29.6.2013, ζ. 31). 
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νη κεηαλΪζηεο θαη νη πξφζθπγεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζε απηά ηελ θαηεγνξέα ζα 

εμαθνινπζνχλ λα εέλαη ζηελ επζχλε ηνπ θξΪηνπο κΫινπο πξψηεο Ϊθημεο· 

37. ζεσξεέ φηη ε Δπξσπατθά Έλσζε ζα πξΫπεη λα ππνζηεξέμεη, κε θαηΪιιειε θαη επαξθά 

νηθνλνκηθά θαη ηερληθά βνάζεηα, ηα θξΪηε κΫιε ζηα νπνέα ππνβΪιινληαη νη 

πεξηζζφηεξεο αηηάζεηο παξνράο αζχινπ· ζεσξεέ φηη ην ζθεπηηθφ γηα ηελ εθαξκνγά 

κΫηξσλ αιιειεγγχεο θαη επηκεξηζκνχ ηεο επζχλεο εέλαη ε ελέζρπζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ ΔΔΑ· 

38. επηζεκαέλεη φηη κέα επηινγά γηα κηα εθ βΪζξσλ αλαδηνξγΪλσζε ηνπ ζπζηάκαηνο ηνπ 

Γνπβιέλνπ ζα άηαλ λα πξνβιεθζεέ ε θεληξηθά ζπγθΫληξσζε ησλ αηηάζεσλ ζε επέπεδν 

Έλσζεο –φπνπ θΪζε αηηψλ Ϊζπιν ζα αληηκεησπέδεηαη σο αηηψλ Ϊζπιν ζε φιε ηελ 

Δπξσπατθά Έλσζε θαη φρη ζε Ϋλα επηκΫξνπο θξΪηνο κΫινο– θαη λα ζεζπηζηεέ Ϋλα 

θεληξηθφ ζχζηεκα επηκεξηζκνχ ηεο επζχλεο γηα θΪζε πξφζσπν πνπ δεηΪ Ϊζπιν ζηελ 

Δπξσπατθά Έλσζε· πξνηεέλεη, ην ζχζηεκα απηφ λα πξνβιΫπεη θαηψθιηα αλΪ θξΪηνο 

κΫινο φζνλ αθνξΪ ηνλ αξηζκφ ησλ αθέμεσλ, πξΪγκα ην νπνέν ζα κπνξνχζε 

ελδερνκΫλσο λα ζπκβΪιεη ζηελ απνηξνπά δεπηεξνγελψλ κεηαθηλάζεσλ, δεδνκΫλνπ φηη 

φια ηα θξΪηε κΫιε ζα ζπκκεηΫρνπλ πιάξσο ζην θεληξηθφ ζχζηεκα θαη δελ ζα εέλαη 

πιΫνλ δηθά ηνπο ε επζχλε γηα ηελ θαηαλνκά ησλ αηηνχλησλ ζε Ϊιια θξΪηε κΫιε· 

πηζηεχεη φηη Ϋλα ηΫηνην ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγάζεη κε βΪζε νξηζκΫλα 

«θΫληξα θηινμελέαο» (hotspots) ηεο Έλσζεο, απφ φπνπ ζα γέλεηαη ε δηαλνκά· 

ππνγξακκέδεη φηη νπνηνδάπνηε λΫν ζχζηεκα γηα ηελ θαηαλνκά ηεο επζχλεο πξΫπεη λα 

ελζσκαηψλεη ηηο βαζηθΫο Ϋλλνηεο ηεο ελφηεηαο ηεο νηθνγΫλεηαο θαη ηνπ κεέδνλνο 

ζπκθΫξνληνο ηνπ παηδηνχ· 

Ακνηβαία αλαγλώξηζε 

39. επηζεκαέλεη φηη ζάκεξα ηα θξΪηε κΫιε αλαγλσξέδνπλ απνθΪζεηο Ϊιισλ θξαηψλ κειψλ 

ζρεηηθΪ κε ηε ρνξάγεζε αζχινπ κφλν αλ απηΫο εέλαη αξλεηηθΫο· επαλαιακβΪλεη φηη ε 

ακνηβαέα αλαγλψξηζε ησλ ζεηηθψλ απνθΪζεσλ ρνξάγεζεο αζχινπ απφ ηα θξΪηε κΫιε 

ζα απνηεινχζε Ϋλα ινγηθφ βάκα πξνο ηελ νξζά εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 78 παξΪγξαθνο 2 

ζηνηρεέν α) ΛΔΔ, ην νπνέν δεηεέ ηελ εθαξκνγά ελφο «εληαένπ θαζεζηψηνο αζχινπ πνπ 

ηζρχεη ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε»· 

Οδεγία γηα ηελ πξνζωξηλή πξνζηαζία 

40. επηζεκαέλεη φηη, ζε πεξέπησζε καδηθάο εηζξνάο, ε Δπηηξνπά, κε δηθά ηεο πξσηνβνπιέα 

ά κεηΪ απφ ηελ εμΫηαζε αέηεζεο θξΪηνπο κΫινπο, κπνξεέ λα πξνηεέλεη ηελ 

ελεξγνπνέεζε ηεο νδεγέαο 2001/55/EΚ ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πξνζσξηλά πξνζηαζέα 

(«νδεγέα γηα ηελ πξνζσξηλά πξνζηαζέα»)
1
· παξαηεξεέ φηη ε ελεξγνπνέεζε ζηελ πξΪμε 

απαηηεέ ηελ Ϋθδνζε απφθαζεο ηνπ πκβνπιένπ κε εηδηθά πιεηνςεθέα· επηζεκαέλεη φηη ε 

νδεγέα πξνβιΫπεηαη λα ελεξγνπνηεέηαη φηαλ ππΪξρεη θέλδπλνο ην ζχζηεκα αζχινπ ηεο 

Έλσζεο λα κε κπνξεέ λα αληηκεησπέζεη καδηθά εηζξνά ά επηθεέκελε καδηθά εηζξνά 

εθηνπηζζΫλησλ· ηνλέδεη, εληνχηνηο, φηη απφ ηελ Ϋγθξηζά ηεο ην 2001 ε νδεγέα γηα ηελ 

πξνζσξηλά πξνζηαζέα δελ Ϋρεη πνηΫ ηεζεέ ζε εθαξκνγά· 

                                                 
1
 Οδεγέα 2001/55/ΔΚ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 20άο Ηνπιένπ 2001, ζρεηηθΪ κε ηηο ειΪρηζηεο πξνδηαγξαθΫο παξνράο 

πξνζσξηλάο πξνζηαζέαο ζε πεξέπησζε καδηθάο εηζξνάο εθηνπηζζΫλησλ θαη κΫηξα γηα ηε δέθαηε θαηαλνκά ησλ 

βαξψλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξΪ ηελ ππνδνρά θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ππνδνράο 

απηψλ ησλ αηφκσλ (ΔΔ L 212 ηεο 7.8.2001, ζ. 12). 
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41. επηζεκαέλεη φηη ε νδεγέα γηα ηελ πξνζσξηλά πξνζηαζέα πξνβιΫπεη επέζεο ηε 

δπλαηφηεηα εθθΫλσζεο ησλ εθηνπηζζΫλησλ απφ ηξέηεο ρψξεο, θαη φηη κηα ηΫηνηα 

εθθΫλσζε ζα επΫηξεπε ηε ρξάζε αλζξσπηζηηθψλ δηαδξφκσλ, ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ 

UNHCR, κε ππνρξΫσζε ησλ θξαηψλ κειψλ –φπνπ απαηηεέηαη– λα παξΫρνπλ θΪζε 

δηεπθφιπλζε γηα ηελ απφθηεζε ζεσξάζεσλ· 

42. πηζηεχεη φηη ηα ζπζηάκαηα αζχινπ νξηζκΫλσλ θξαηψλ κειψλ πξψηεο γξακκάο εέλαη 

άδε ζαθψο θνξεζκΫλα, θαη φηη ε νδεγέα γηα ηελ πξνζσξηλά πξνζηαζέα ζα Ϋπξεπε –

ζχκθσλα κε ηελ έδηα ηεο ηε ινγηθά– λα Ϋρεη ελεξγνπνηεζεέ· δεηεέ, ζε θΪζε πεξέπησζε, 

λα θαζνξηζηεέ ζαθψο ν φξνο «καδηθά εηζξνά» θαηΪ ηελ αλαζεψξεζε ηεο ελ ιφγσ 

νδεγέαο· θαηαλνεέ φηη ε ελ ιφγσ αλαζεψξεζε ηεο νδεγέαο γηα ηελ πξνζσξηλά 

πξνζηαζέα κπνξεέ λα απνηειΫζεη κΫξνο ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ ζπζηάκαηνο ηνπ 

Γνπβιέλνπ· 

Έληαμε  

43. επηζεκαέλεη φηη ε ζπκκεηνρά φισλ ησλ θνηλσληθψλ θνξΫσλ εέλαη θαζνξηζηηθά θαη 

πξνηεέλεη, ζην πιαέζην απηφ, ηελ ελέζρπζε ηεο αληαιιαγάο βΫιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηνλ 

ζπγθεθξηκΫλν ηνκΫα, κε παξΪιιειν ζεβαζκφ ησλ αξκνδηνηάησλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζε 

φ, ηη αθνξΪ ηε ιάςε κΫηξσλ Ϋληαμεο· ππνγξακκέδεη φηη ηα κΫηξα Ϋληαμεο γηα φινπο 

ηνπο ππεθφνπο ηξέησλ ρσξψλ πνπ δηακΫλνπλ λφκηκα ζηελ ΔΔ ζα πξΫπεη λα πξνσζνχλ 

ηελ Ϋληαμε θαη φρη ηελ απνκφλσζε· επηζεκαέλεη φηη νη ηνπηθΫο θαη πεξηθεξεηαθΫο αξρΫο, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ δάκσλ, δηαδξακαηέδνπλ θαέξην ξφιν ζηηο δηαδηθαζέεο 

Ϋληαμεο·  

44. ηνλέδεη φηη ηα θξΪηε κΫιε ππνδνράο πξΫπεη λα πξνζθΫξνπλ ζηνπο πξφζθπγεο ζηάξημε 

θαη επθαηξέεο πξνθεηκΫλνπ λα εληαρζνχλ θαη λα δάζνπλ ζε κηα λΫα θνηλσλέα· 

επηζεκαέλεη φηη ηνχην ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη ηελ παξνρά θαηαιχκαηνο, 

γξακκαηηζκφ θαη καζάκαηα γισζζψλ, δηαπνιηηηζκηθφ δηΪινγν, εθπαέδεπζε θαη 

επαγγεικαηηθά θαηΪξηηζε, θαζψο θαη νπζηαζηηθά πξφζβαζε ζηηο δεκνθξαηηθΫο δνκΫο 

ηεο θνηλσλέαο –φπσο πξνβιΫπεηαη απφ ηελ νδεγέα γηα ηα επαγγεικαηηθΪ πξνζφληα
1
·  

επηζεκαέλεη φηη νη πξφζθπγεο –φπσο θαη νη πνιέηεο ηεο Έλσζεο– Ϋρνπλ δηθαηψκαηα 

αιιΪ θαη ππνρξεψζεηο ζηα θξΪηε κΫιε ππνδνράο· ππνγξακκέδεη, ζπλεπψο, φηη ε Ϋληαμε 

εέλαη ακθέδξνκε δηαδηθαζέα θαη φηη ν ζεβαζκφο ησλ αμηψλ ζηε βΪζε ησλ νπνέσλ Ϋρεη 

νηθνδνκεζεέ ε Έλσζε ζα πξΫπεη λα απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο δηαδηθαζέαο 

Ϋληαμεο, φπσο θαη ν ζεβαζκφο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκΪησλ ησλ πξνζθχγσλ· 

45. ππελζπκέδεη φηη, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 15 ηεο νδεγέαο γηα ηηο ζπλζάθεο ππνδνράο, ηα 

θξΪηε κΫιε νθεέινπλ λα θαζνξέζνπλ ηηο πξνυπνζΫζεηο γηα ηε ρνξάγεζε πξφζβαζεο 

ζηηο αγνξΫο εξγαζέαο ηνπο ζηνπο αηηνχληεο δηεζλά πξνζηαζέα, κε ηελ πξνυπφζεζε ε 

πξφζβαζε απηά λα εέλαη νπζηαζηηθά θαη ζχκθσλε κε ην ρξνλνδηΪγξακκα πνπ 

πξνβιΫπεηαη ζηελ παξΪγξαθν 1, ηνπ ελ ιφγσ Ϊξζξνπ· αληηιακβΪλεηαη φηη, ζχκθσλα κε 

ην Ϊξζξν 15 παξΪγξαθνο 2, ηα θξΪηε κΫιε κπνξνχλ, βαζηδφκελα ζηηο πνιηηηθΫο ηνπο 

γηα ηελ αγνξΪ εξγαζέαο, λα δέλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηνπο πνιέηεο ηεο Έλσζεο θαη ζηνπο 

ππεθφνπο ησλ θξαηψλ κεξψλ ηεο ζπκθσλέαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν, θαη 

                                                 
1
 Οδεγέα 2011/95/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 13εο Γεθεκβξένπ 2011, ζρεηηθΪ 

κε ηηο απαηηάζεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ππεθφσλ ηξέησλ ρσξψλ ά ησλ απΪηξηδσλ σο δηθαηνχρσλ δηεζλνχο 

πξνζηαζέαο, γηα Ϋλα εληαέν θαζεζηψο γηα ηνπο πξφζθπγεο ά γηα ηα Ϊηνκα πνπ δηθαηνχληαη επηθνπξηθά πξνζηαζέα 

θαη γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξερφκελεο πξνζηαζέαο (ΔΔ L 337 ηεο 20.12.2011, ζ. 9). 
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ζηνπο λνκέκσο δηακΫλνληεο ππεθφνπο ηξέησλ ρσξψλ· 

46. ζεσξεέ φηη, αλ ζε πξφζσπα ζηα νπνέα Ϋρεη ρνξεγεζεέ δηεζλάο πξνζηαζέα ζηελ Έλσζε 

πξνζθεξζεέ εξγαζέα ζε θξΪηνο κΫινο Ϊιιν απφ εθεέλν ζην νπνέν Ϋρεη ρνξεγεζεέ ε 

δηεζλάο πξνζηαζέα, ζα πξΫπεη ηα πξφζσπα απηΪ λα κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ κηα 

ηΫηνηα πξνζθνξΪ· 

47. επαλαιακβΪλεη φηη ε θαιχηεξε αλαγλψξηζε ησλ ηέηισλ ζπνπδψλ αιινδαπάο εέλαη Ϋλαο 

πξαθηηθφο ηξφπνο γηα λα εμαζθαιηζηεέ ε θαιχηεξε Ϋληαμε ησλ ππεθφσλ ηξέησλ ρσξψλ 

πνπ βξέζθνληαη άδε ζηελ Έλσζε, θαη θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα ππνβΪιεη θαηΪιιειεο 

ζρεηηθΫο πξνηΪζεηο· 

48. παξνηξχλεη γηα ηε ζΫζπηζε ηδησηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ πξνγξακκΪησλ Ϋληαμεο γηα ηα 

πξφζσπα πνπ γέλνληαη δεθηΪ γηα κεηεγθαηΪζηαζε, ζε ζπλεξγαζέα κε ηα θξΪηε κΫιε θαη 

ηηο ηνπηθΫο αξρΫο θαη κε ηελ πηνζΫηεζε ησλ βΫιηηζησλ πξαθηηθψλ ηνπο· 

Οηθνγελεηαθή ελόηεηα  

49. ελζαξξχλεη ηα θξΪηε κΫιε λα πξνζπαζνχλ λα δηαηεξνχλ ηελ ελφηεηα ησλ νηθνγελεηψλ, 

ε νπνέα βειηηψλεη ηηο πξννπηηθΫο θνηλσληθάο Ϋληαμεο καθξνπξφζεζκα, δεδνκΫλνπ φηη ε 

πξνζνρά ησλ λεναθηρζΫλησλ κπνξεέ πιΫνλ λα επηθεληξψλεηαη ζην μεθέλεκα κηαο λΫαο 

δσάο θαη φρη ζηελ αγσλέα γηα ηελ ηχρε ησλ κειψλ ηεο νηθνγελεέαο πνπ εμαθνινπζνχλ 

λα βξέζθνληαη ζε θέλδπλν· 

50. ππνγξακκέδεη φηη ηα θξΪηε κΫιε ζα πξΫπεη λα εμαιεέςνπλ ηα λνκηθΪ θαη πξαθηηθΪ 

εκπφδηα ψζηε λα επηηαρπλζεέ ε ιάςε απνθΪζεσλ φζνλ αθνξΪ ηελ νηθνγελεηαθά 

επαλΫλσζε· 

51. ζεσξεέ φηη, Ϋσο φηνπ αλαζεσξεζεέ νπζηαζηηθΪ ν θαλνληζκφο ηνπ Γνπβιέλνπ, εέλαη 

ζεκαληηθφ ηα θξΪηε κΫιε λα θΪλνπλ θαιχηεξε ρξάζε ησλ ξεηξψλ δηαθξηηηθάο 

επρΫξεηαο γηα ηνλ ζεβαζκφ ηεο αξράο ηεο ελφηεηαο ηεο νηθνγΫλεηαο· 

Παηδηά  

52. ηνλέδεη ηελ επηζθαιά ζΫζε ζηελ νπνέα βξέζθνληαη ηα παηδηΪ πνπ θηΪλνπλ ζηελ Έλσζε 

θαη επαλαιακβΪλεη φηη απνηειεέ δηθαέσκα θΪζε παηδηνχ λα αληηκεησπέδεηαη πξσηέζησο 

σο παηδέ· θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε λα εθαξκφζνπλ πιάξσο ηηο εηδηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ ΔΔΑ 

γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο αλειέθνπο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ηεο πξφζβαζεο ζε λνκηθά 

ζπλδξνκά, ηεο θεδεκνλέαο, ηεο πξφζβαζεο ζε πγεηνλνκηθά πεξέζαιςε, ζηΫγαζε θαη 

εθπαέδεπζε, ηνπ δηθαηψκαηνο λα Ϋρνπλ επηθνηλσλέα ζε γιψζζα πνπ θαηαιαβαέλνπλ, θαη 

ηελ αθξφαζά ηνπο απφ εηδηθεπκΫλνπο ππαιιάινπο·  επαλαιακβΪλεη φηη ηα θξΪηε κΫιε 

δελ ζα πξΫπεη λα ζΫηνπλ παηδηΪ ππφ θξΪηεζε γηα ηνλ κφλν ιφγν φηη εέλαη κεηαλΪζηεο· 

53. ηνλέδεη φηη ε ππνζηάξημε, ε ελεκΫξσζε θαη ε πξνζηαζέα ζα πξΫπεη λα επεθηαζνχλ ζηα 

αζπλφδεπηα θαη απνρσξηζκΫλα απφ ηελ νηθνγΫλεηΪ ηνπο παηδηΪ, κε γλψκνλα ην κεέδνλ 

ζπκθΫξνλ ηνπο, θαη φηη νη αηηάζεηο νηθνγελεηαθάο επαλΫλσζεο πνπ ππνβΪιινληαη απφ 

αζπλφδεπηα θαη απνρσξηζκΫλα απφ ηελ νηθνγΫλεηΪ ηνπο παηδηΪ ζα πξΫπεη λα 

δηεθπεξαηψλνληαη κε ηαρεέεο δηαδηθαζέεο· 

54. επηζεκαέλεη φηη Ϋλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα θεδεκνλέαο θαη πξνζηαζέαο ησλ παηδηψλ 
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Ϋρεη θαζνξηζηηθά ζεκαζέα γηα ηελ πξφιεςε ηεο θαθνπνέεζεο, ηεο παξακΫιεζεο θαη ηεο 

εθκεηΪιιεπζεο ησλ παηδηψλ πνπ ζηεξνχληαη γνληθάο θξνληέδαο· ηνλέδεη φηη εέλαη 

ζεκαληηθφ λα νξηζηνχλ θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο ζε επέπεδν Έλσζεο, γηα Ϋλα 

ελαξκνληζκΫλν ζχζηεκα θεδεκνλέαο κε ζηφρν ηελ παξνρά θαηΪιιειεο ζηάξημεο θαη 

πξνζηαζέαο θαη ηελ εμαζθΪιηζε έζεο κεηαρεέξηζεο ησλ αιινδαπψλ παηδηψλ θαη ησλ 

παηδηψλ πνπ Ϋρνπλ ηελ ηζαγΫλεηα ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ θξΪηνπο κΫινπο· 

55.  πηζηεχεη φηη ε αμηνιφγεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειηθέαο ζα πξΫπεη λα γέλεηαη κε 

ηνλ ιηγφηεξν παξεκβαηηθφ ηξφπν, λα εέλαη δηεπηζηεκνληθά θαη αζθαιάο, λα ζΫβεηαη ηε 

ζσκαηηθά αθεξαηφηεηα θαη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξΫπεηα ηνπ παηδηνχ, κε ηδηαέηεξε 

κΫξηκλα γηα ηα θνξέηζηα, θαη λα αλαηέζεηαη ζε αλεμΪξηεηνπο, εηδηθεπκΫλνπο 

επαγγεικαηέεο θαη εκπεηξνγλψκνλεο· 

56. θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε λα ζπγθεληξψζνπλ αλαιπηηθΪ ζηνηρεέα ζρεηηθΪ κε ηελ θαηΪζηαζε 

ησλ παηδηψλ πνπ εέλαη πξφζθπγεο θαη κεηαλΪζηεο, πξνθεηκΫλνπ λα βειηησζεέ ε 

ηθαλφηεηα ησλ ζπζηεκΪησλ λα εληΪζζνπλ ηα παηδηΪ απηΪ· 

Επηζηξνθέο 

57. θαηαλνεέ φηη ε αζθαιάο επηζηξνθά ησλ αηφκσλ πνπ κεηΪ ηελ εμαηνκηθεπκΫλε 

αμηνιφγεζε ηεο αέηεζεο αζχινπ ηνπο ραξαθηεξέδνληαη σο κε επηιΫμηκα γηα πξνζηαζέα 

ζηελ Έλσζε πξΫπεη λα πξαγκαηνπνηεέηαη ζην πιαέζην ηεο νξζάο εθαξκνγάο ηνπ ΔΔΑ· 

58. επηζεκαέλεη φηη, κε δεδνκΫλν πσο ην 2014 επΫζηξεςαλ φλησο κφλν ην 36% ησλ 

ππεθφσλ ηξέησλ ρσξψλ πνπ δηαηΪρζεθαλ λα εγθαηαιεέςνπλ ηελ Έλσζε, απαηηεέηαη λα 

βειηησζεέ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ελσζηαθνχ ζπζηάκαηνο επηζηξνθάο· 

59. ζεσξεέ φηη, γηα λα απμεζεέ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επαλεηζδνρψλ θαη λα 

δηαζθαιηζηεέ ε ζπλνρά ησλ επηζηξνθψλ ζε επξσπατθφ επέπεδν, ζα πξΫπεη νη 

επξσπατθΫο ζπκθσλέεο επαλεηζδνράο λα ππεξηζρχνπλ Ϋλαληη ησλ δηκεξψλ ζπκθσληψλ 

κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη ηξέησλ ρσξψλ·  

60. πηζηεχεη φηη ε επηζηξνθά ησλ κεηαλαζηψλ ζα πξΫπεη λα πξαγκαηνπνηεέηαη κφλνλ φηαλ 

εέλαη αζθαιάο, ζε πιάξε ζπκκφξθσζε κε ηα ζεκειηψδε θαη δηθνλνκηθΪ δηθαηψκαηα 

ησλ ελ ιφγσ κεηαλαζηψλ, θαη εθφζνλ ε ρψξα ζηελ νπνέα πξφθεηηαη λα επηζηξΫςνπλ 

εέλαη αζθαιάο γη’ απηνχο· επαλαιακβΪλεη, ελ πξνθεηκΫλσ, φηη ζα πξΫπεη λα δέλεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο εζεινχζηεο, Ϋλαληη ησλ θαηαλαγθαζηηθψλ επηζηξνθψλ· 

61. θξέλεη φηη νπνηαδάπνηε πξνζπΪζεηα ησλ θξαηψλ κειψλ λα «απσζάζνπλ» κεηαλΪζηεο 

ρσξέο λα ηνπο δψζνπλ ηελ επθαηξέα λα ππνβΪινπλ αέηεζε αζχινπ αληηβαέλεη ζην δέθαην 

ηεο ΔΔ θαη ζην δηεζλΫο δέθαην, θαη φηη ε Δπηηξνπά ζα πξΫπεη λα ιακβΪλεη ηα θαηΪιιεια 

κΫηξα θαηΪ νπνηνπδάπνηε θξΪηνπο κΫινπο απνπεηξΪηαη λα «απσζάζεη» κεηαλΪζηεο· 

Κνηλόο θαηάινγνο αζθαιώλ ρωξώλ πξνέιεπζεο 

62. επηζεκαέλεη ηελ πξφζθαηε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπάο γηα Ϋλαλ ελσζηαθφ θαηΪινγν 

αζθαιψλ ρσξψλ πξνΫιεπζεο, πνπ ηξνπνπνηεέ ηελ νδεγέα γηα ηηο δηαδηθαζέεο αζχινπ
1
· 

                                                 
1
 Οδεγέα 2013/32/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 26εο Ηνπλένπ 2013, ζρεηηθΪ κε 

θνηλΫο δηαδηθαζέεο γηα ηε ρνξάγεζε θαη αλΪθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζέαο (ΔΔ L 180 ηεο 

29.6.2013, ζ. 60). 
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παξαηεξεέ φηη, αλ Ϋλαο ηΫηνηνο θαηΪινγνο ηεο Έλσζεο θαηαζηεέ ππνρξεσηηθφο γηα ηα 

θξΪηε κΫιε, ζα κπνξνχζε, θαη’ αξράλ, λα απνηειΫζεη Ϋλα ζεκαληηθφ εξγαιεέν γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζέαο αζχινπ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο επηζηξνθάο· 

63. εθθξΪδεη ηελ απνδνθηκαζέα ηνπ γηα ηελ ηξΫρνπζα θαηΪζηαζε, φπνπ ηα θξΪηε κΫιε 

εθαξκφδνπλ δηαθνξεηηθνχο θαηαιφγνπο, πνπ πεξηΫρνπλ δηαθνξεηηθΫο αζθαιεέο ρψξεο, 

παξεκπνδέδνληαο ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγά θαη δεκηνπξγψληαο θέλεηξα γηα 

δεπηεξνγελεέο κεηαθηλάζεηο· 

64. ππνγξακκέδεη φηη, ελ πΪζε πεξηπηψζεη, νπνηνζδάπνηε θαηΪινγνο αζθαιψλ ρσξψλ 

πξνΫιεπζεο δελ ζα πξΫπεη λα ππνλνκεχζεη ηελ αξρά ζχκθσλα κε ηελ νπνέα θΪζε 

πξφζσπν πξΫπεη λα Ϋρεη δηθαέσκα ζηελ θαηΪιιειε εμαηνκηθεπκΫλε εμΫηαζε ηεο 

αέηεζάο ηνπ γηα παξνρά δηεζλνχο πξνζηαζέαο· 

Δηαδηθαζίεο επί παξαβάζεη 

65. επηζεκαέλεη φηη, ηνλ επηΫκβξην ηνπ 2015, ε Δπηηξνπά ππνρξεψζεθε λα εθδψζεη 40 

απνθΪζεηο γηα παξαβΪζεηο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ εθαξκνγά ηνπ ΔΔΑ θαηΪ 19 

θξαηψλ κειψλ, πΫξαλ ησλ 34 ππνζΫζεσλ πνπ εθθξεκνχλ αθφκε· επαλαιακβΪλεη φηη ην 

Κνηλνβνχιην πξΫπεη λα ελεκεξψλεηαη πιάξσο γηα ηηο δηαδηθαζέεο πνπ θηλνχληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπά θαηΪ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ δελ Ϋρνπλ εθαξκφζεη, ά δελ Ϋρνπλ εθαξκφζεη 

νξζΪ, ηε λνκνζεζέα ηεο Έλσζεο ζηνλ ζπγθεθξηκΫλν ηνκΫα· 

66. ππνγξακκέδεη εθ λΫνπ πφζν ζεκαληηθφ εέλαη, φηαλ ζπκθσλεζεέ θαη εγθξηζεέ ε 

λνκνζεζέα ηεο Έλσζεο, ηα θξΪηε κΫιε λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξΫνπλ 

απφ ηελ ζπκθσλέα θαη λα εθαξκφδνπλ ηελ ελ ιφγσ λνκνζεζέα· 

67. επηζεκαέλεη επέζεο φηη εέλαη αδχλαηνλ λα εθηηκεζνχλ ζσζηΪ ηα πιενλεθηάκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηάκαηα νξηζκΫλσλ ζηνηρεέσλ ηνπ ΔΔΑ, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη πνιιΪ θξΪηε 

κΫιε δελ Ϋρνπλ αθφκε εθαξκφζεη πιάξσο ηε λνκνζεζέα· 

Επξωπαϊθή Τπεξεζία Τπνζηήξημεο γηα ην Άζπιν (EASO) 

68. ζπληζηΪ ηε καθξνπξφζεζκε κεηεμΫιημε ηεο EASO ζε θχξην ζπληνληζηά ηνπ ΔΔΑ, 

πξνθεηκΫλνπ λα εμαζθαιηζηεέ ε εληαέα εθαξκνγά ησλ θαλφλσλ ηνπ ζπζηάκαηνο απηνχ· 

επαλαιακβΪλεη φηη, θαζψο ην ΔΔΑ θαζέζηαηαη πξαγκαηηθΪ επξσπατθφ, ε EASO ζα 

πξΫπεη λα κεηεμειηρζεέ απφ κηα ζπγθΫληξσζε εκπεηξνγλσκφλσλ απφ ηα θξΪηε κΫιε ζε 

Ϋλαλ πιάξσο νινθιεξσκΫλν νξγαληζκφ ηεο Έλσζεο πνπ ζα παξΫρεη επηρεηξεζηαθά 

ζηάξημε ζηα θξΪηε κΫιε θαη ζηα εμσηεξηθΪ ζχλνξα· ππνγξακκέδεη, φηη, πξνο ηνχην, 

πξΫπεη λα ηεο δηαηεζνχλ νη αλαγθαένη νηθνλνκηθνέ θαη αλζξψπηλνη πφξνη 

βξαρππξφζεζκα, κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα· 

69. παξαηεξεέ φηη, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο EASO γηα ην 2015 γηα ηε κεηεγθαηΪζηαζε, ηελ 

επαλεγθαηΪζηαζε θαη ηελ εμσηεξηθά δηΪζηαζε αλάιζε κφιηο ζε 30.000 επξψ· 

επαλαιακβΪλεη φηη ν πνιχ κηθξφο απηφο πξνυπνινγηζκφο θξέλεηαη αλεπαξθάο ππφ ην 

θσο ησλ γεγνλφησλ πνπ εμειέζζνληαη ζάκεξα ζηε Μεζφγεην θαζψο θαη ππφ ην θσο ησλ 

πνιιαπιψλ αλαθνξψλ ζηελ EASO πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηηο απνθΪζεηο 

κεηεγθαηΪζηαζεο· ππελζπκέδεη φηη, βξαρππξφζεζκα, κεζνπξφζεζκα θαη 
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καθξνπξφζεζκα, ζα απαηηεζνχλ ζεκαληηθΫο απμάζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο EASO 

φζνλ αθνξΪ ην ζηειερηαθφ ηεο δπλακηθφ θαη ηα πνζΪ πνπ δηαζΫηεη γηα ηε 

κεηεγθαηΪζηαζε θαη επαλεγθαηΪζηαζε· 

Η Frontex θαη ε πξνηεηλόκελε λέα Επξωπαϊθή πλνξηνθπιαθή θαη Αθηνθπιαθή 

70. επηζεκαέλεη ηνλ πξφζθαην ξφιν ηεο Frontex ζηελ παξνρά βνάζεηαο ζε νπνηνδάπνηε 

πινέν ά πξφζσπν πνπ βξέζθεηαη ζε θέλδπλν ζηε ζΪιαζζα, θαη αλαγλσξέδεη ηε ζπκβνιά 

ηεο, κΫζα απφ ηηο θνηλΫο επηρεηξάζεηο Tξέησλ θαη Πνζεηδψλ, ζηε δηΪζσζε θαη ηελ 

πξνζηαζέα πνιιψλ δσψλ ζηε Μεζφγεην· 

71. αληηιακβΪλεηαη φηη ε πξνζθΪησο πξνηαζεέζα Δπξσπατθά πλνξηνθπιαθά θαη 

Αθηνθπιαθά πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηάζεη ηελ Frontex, θαη Ϋρεη σο ζηφρν λα 

εμαζθαιέζεη κηα επξσπατθά νινθιεξσκΫλε δηαρεέξηζε ησλ ζπλφξσλ ζηα εμσηεξηθΪ 

ζχλνξα, γηα ηελ απνηειεζκαηηθά δηαρεέξηζε ηεο κεηαλΪζηεπζεο θαη ηελ επέηεπμε 

πςεινχ επηπΫδνπ εζσηεξηθάο αζθΪιεηαο εληφο ηεο Έλσζεο, κε παξΪιιειε δηαζθΪιηζε 

ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξέαο πξνζψπσλ ζε απηάλ· επηζεκαέλεη φηη, ζχκθσλα κε ηηο 

πλζάθεο θαη ηα πξσηφθνιια πνπ επηζπλΪπηνληαη ζε απηΫο, ηα θξΪηε κΫιε πνπ Ϋρνπλ 

ππνγξΪςεη ηηο ζπκθσλέεο ηνπ Ϋλγθελ αιιΪ δελ αλάθνπλ αθφκα ζηνλ Υψξν Ϋλγθελ 

ρσξέο εζσηεξηθνχο κεζνξηαθνχο ειΫγρνπο κπνξνχλ λα ζπκκεηΫρνπλ θαη/ά λα 

επσθεινχληαη απφ φιεο ηηο ελΫξγεηεο ζχκθσλα κε ηε λΫα πξφηαζε· 

72. πξνζβιΫπεη ζε δηαβνπιεχζεηο ζρεηηθΪ κε ηελ πξφηαζε ηφζν ζηνπο θφιπνπο φζν θαη 

κεηαμχ ησλ ζπλλνκνζεηψλ, ζην πιαέζην ηεο ζπλάζνπο λνκνζεηηθάο δηαδηθαζέαο, 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 294 ΛΔΔ· 

Ο Υώξνο έλγθελ θαη ε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ηωλ εμωηεξηθώλ ζπλόξωλ 

73. ππελζπκέδεη φηη απφ ηφηε πνπ ζεζπέζηεθε ν Υψξνο Ϋλγθελ ε Έλσζε απνηειεέ Ϋλαλ 

ρψξν ρσξέο εζσηεξηθΪ ζχλνξα, φηη ηα θξΪηε κΫιε ηνπ Ϋλγθελ Ϋρνπλ αλαπηχμεη 

ζηαδηαθΪ κηα θνηλά πνιηηηθά γηα ηα εμσηεξηθΪ ζχλνξα ηνπ Υψξνπ Ϋλγθελ, θαη φηη ε 

εζσηεξηθά ινγηθά ελφο ηΫηνηνπ ζπζηάκαηνο άηαλ αλΫθαζελ φηη ε θαηΪξγεζε ησλ 

ειΫγρσλ ζηα εζσηεξηθΪ ζχλνξα πξΫπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ αληηζηαζκηζηηθΪ κΫηξα γηα 

ηελ ελέζρπζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηνπ Υψξνπ Ϋλγθελ θαη ηελ αληαιιαγά 

πιεξνθνξηψλ κΫζσ ηνπ πζηάκαηνο Πιεξνθνξηψλ Ϋλγθελ (SIS)· 

74. επηζεκαέλεη φηη ε αθεξαηφηεηα ηνπ Υψξνπ Ϋλγθελ θαη ε θαηΪξγεζε ησλ ειΫγρσλ ζηα 

εζσηεξηθΪ ζχλνξα εμαξηψληαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθά δηαρεέξηζε ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλφξσλ, φπνπ φια ηα θξΪηε κΫιε ζα εθαξκφδνπλ πςειΪ θνηλΪ πξφηππα ζηα 

εμσηεξηθΪ ζχλνξα θαη ζα Ϋρνπλ νπζηαζηηθά αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπο· 

75. δΫρεηαη φηη ε Έλσζε πξΫπεη λα εληζρχζεη ηελ πξνζηαζέα ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο 

θαη λα αλαπηχμεη πεξαηηΫξσ ην ΔΔΑ, θαη φηη εέλαη αλαγθαέα ε ιάςε κΫηξσλ γηα ηελ 

ελέζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ Υψξνπ Ϋλγθελ λα αληηκεησπέδεη ηηο λΫεο πξνθιάζεηο πνπ 

αληηκεησπέδεη ε Δπξψπε θαη λα δηαθπιΪζζεη ηηο ζεκειηψδεηο αξρΫο ηεο αζθΪιεηαο θαη 

ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξέαο ησλ πξνζψπσλ· 

76. επηζεκαέλεη φηη ε πξφζβαζε ζην Ϋδαθνο ηνπ Υψξνπ Ϋλγθελ ειΫγρεηαη γεληθΪ ζηα 

εμσηεξηθΪ ζχλνξα, ζην πιαέζην ηνπ θψδηθα ζπλφξσλ ηνπ Ϋλγθελ, θαη φηη, επηπιΫνλ, νη 

πνιέηεο πνιιψλ ηξέησλ ρσξψλ ρξεηΪδνληαη ζεψξεζε γηα λα εηζΫιζνπλ ζηνλ Υψξν 
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Ϋλγθελ· 

77. επαλαιακβΪλεη ηελ Ϋθθιεζε ηεο UNHCR γηα ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκΪησλ 

θαη ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ, ν νπνένο κπνξεέ λα δηαζθαιηζηεέ κφλνλ εθφζνλ νη 

επηρεηξεζηαθΫο δηαδηθαζέεο θαη ηα επηρεηξεζηαθΪ ζρΫδηα αληαλαθινχλ ηηο ππνρξεψζεηο 

απηΫο ζε πξαθηηθΫο, ζαθεέο νδεγέεο γηα ην πξνζσπηθφ ησλ ζπλφξσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα ρεξζαέα, ηα ζαιΪζζηα θαη ηα ελαΫξηα 

ζχλνξα· επηζεκαέλεη ηελ αλΪγθε λα εληζρπζεέ πεξαηηΫξσ ν κεραληζκφο πνιηηηθάο 

πξνζηαζέαο ηεο Έλσζεο, ψζηε λα αληαπνθξέλεηαη ζε θαηαζηξνθΫο κε εθηεηακΫλεο 

επηπηψζεηο πνπ επεξεΪδνπλ ζεκαληηθφ αξηζκφ θξαηψλ κειψλ· 

78. ηνλέδεη εθ λΫνπ φηη, φπσο θαη γηα ηε λνκνζεζέα εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκΫα ηνπ αζχινπ θαη 

ηεο κεηαλΪζηεπζεο, πξνθεηκΫλνπ ε λνκνζεζέα γηα ηα εζσηεξηθΪ θαη ηα εμσηεξηθΪ 

ζχλνξα λα εέλαη απνηειεζκαηηθά, πξΫπεη ηα κΫηξα πνπ ζπκθσλνχληαη ζε επέπεδν 

Έλσζεο λα εθαξκφδνληαη ζσζηΪ απφ ηα θξΪηε κΫιε· ππνγξακκέδεη φηη, δεδνκΫλεο ηεο 

αχμεζεο ησλ πηΫζεσλ, εέλαη απαξαέηεηε ε θαιχηεξε εθαξκνγά ησλ κΫηξσλ απφ ηα 

θξΪηε κΫιε ζηα εμσηεξηθΪ ζχλνξα, θαη φηη απηφ ζα ζπκβΪιεη ζην λα κεηξηαζηνχλ νη 

θφβνη ησλ πνιηηψλ ζρεηηθΪ κε ηελ αζθΪιεηα· 

79. επηζεκαέλεη φηη ζηηο 15 Γεθεκβξένπ 2015 ε Δπηηξνπά ππΫβαιε πξφηαζε γηα ζηνρεπκΫλε 

αλαζεψξεζε ηνπ θψδηθα ζπλφξσλ ηνπ Ϋλγθελ, πξνηεέλνληαο ηελ θαζηΫξσζε 

ζπζηεκαηηθψλ ειΫγρσλ γηα φινπο ηνπο ππεθφνπο ηεο Έλσζεο (θαη φρη κφλν ηνπο 

ππεθφνπο ηξέησλ ρσξψλ) κε βΪζε ηηο ζρεηηθΫο βΪζεηο δεδνκΫλσλ ζηα εμσηεξηθΪ 

ζχλνξα ηνπ Υψξνπ Ϋλγθελ· 

80.  ζεσξεέ φηη ν Υψξνο Ϋλγθελ απνηειεέ Ϋλα απφ ηα κεγαιχηεξα επηηεχγκαηα ηεο 

επξσπατθάο νινθιάξσζεο· επηζεκαέλεη φηη ε ζχγθξνπζε ζηε πξέα θαη Ϊιιεο 

ζπγθξνχζεηο ζηελ πεξηνρά πξνθΪιεζαλ πξσηνθαλεέο ξνΫο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ 

πξνο ηελ Έλσζε, γεγνλφο πνπ θαηΫδεημε αδπλακέεο ζε ηκάκαηα ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλφξσλ ηεο Έλσζεο· εθθξΪδεη ηελ αλεζπρέα ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη, σο αληέδξαζε, 

νξηζκΫλα θξΪηε κΫιε αηζζΪλζεθαλ ηελ αλΪγθε λα θιεέζνπλ ηα εζσηεξηθΪ ζχλνξΪ ηνπο 

ά λα θαζηεξψζνπλ πξνζσξηλΪ ζπλνξηαθνχο ειΫγρνπο, γεγνλφο πνπ ζΫηεη ζε θέλδπλν ηελ 

νκαιά ιεηηνπξγέα ηνπ Υψξνπ Ϋλγθελ· 

«Κέληξα θηινμελίαο» (hotspots) 

81. ππελζπκέδεη φηη, ζην πιαέζην ηεο πξνζΫγγηζεο βΪζεη «θΫληξσλ θηινμελέαο», πνπ 

πξνηεέλεη ε Δπηηξνπά ζην επξσπατθφ πξφγξακκα δξΪζεο γηα ηε κεηαλΪζηεπζε, ν 

Οξγαληζκφο δηαρεέξηζεο ζπλφξσλ, ε EASO, ε Europol θαη ε Eurojust ζα πξΫπεη λα 

παξΫρνπλ επηρεηξεζηαθά βνάζεηα ζηα θξΪηε κΫιε ζχκθσλα κε ηηο αληέζηνηρεο εληνιΫο 

ηνπο· 

82. επηζεκαέλεη, ζπλεπψο, φηη νη νξγαληζκνέ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ρξεηΪδνληαη ηνπο 

απαξαέηεηνπο πφξνπο γηα λα κπνξΫζνπλ λα εθπιεξψζνπλ ηα θαζάθνληΪ πνπ ηνπο Ϋρνπλ 

αλαηεζεέ· επηκΫλεη φηη νη νξγαληζκνέ ηεο Έλσζεο θαη ηα θξΪηε κΫιε πξΫπεη λα ηεξνχλ 

ην Κνηλνβνχιην πιάξσο ελάκεξν γηα ην Ϋξγν πνπ επηηειεέηαη ζηα θΫληξα θηινμελέαο· 

83. επηζεκαέλεη φηη θαη νη δχν απνθΪζεηο ζρεηηθΪ κε ηε κεηεγθαηΪζηαζε πξνβιΫπνπλ ηελ 

παξνρά επηρεηξεζηαθάο ππνζηάξημεο ζηα θΫληξα θηινμελέαο ζηελ Ηηαιέα θαη ηελ 

ΔιιΪδα, γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ κεηαλαζηψλ κφιηο θζΪλνπλ, ηελ θαηαρψξηζε ηεο αέηεζάο 
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ηνπο γηα δηεζλά πξνζηαζέα, ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ ζηνπο αηηνχληεο ζρεηηθΪ κε ηε 

κεηεγθαηΪζηαζε, ηελ νξγΪλσζε ηεο επηρεέξεζεο επηζηξνθάο φζσλ δελ ππνβΪιινπλ 

αέηεζε δηεζλνχο πξνζηαζέαο θαη δελ Ϋρνπλ γηα νπνηνλδάπνηε Ϊιιν ιφγν δηθαέσκα 

παξακνλάο, ά φζσλ δελ Ϋγηλε δεθηά ε αέηεζε, θαη ηε δηεπθφιπλζε φισλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηιακβΪλεη ε έδηα ε δηαδηθαζέα κεηεγθαηΪζηαζεο· 

84. δεηεέ ηελ φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξε δεκηνπξγέα ησλ θΫληξσλ θηινμελέαο, πξνθεηκΫλνπ 

λα πξνζθεξζεέ νπζηαζηηθά επηρεηξεζηαθά βνάζεηα ζηα νηθεέα θξΪηε κΫιε· δεηεέ ηε 

δηΪζεζε ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ζηάξημεο ζηα θξΪηε κΫιε πξψηεο Ϊθημεο, 

φπσο ε Ηηαιέα θαη ε ΔιιΪδα, πξνθεηκΫλνπ λα θαηαζηεέ δπλαηά ε ηαρεέα θαη 

απνηειεζκαηηθά θαηαρψξηζε θαη παξαπνκπά ζηηο αξκφδηεο αξρΫο φισλ ησλ 

κεηαλαζηψλ πνπ θζΪλνπλ ζηελ Έλσζε, κε πιάξε ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκΪησλ ηνπο· ζεσξεέ φηη ε παξνρά ηαρεέαο θαη απνηειεζκαηηθάο ζηάξημεο απφ ηελ 

Έλσζε ζηα θξΪηε κΫιε θαη ε απνδνρά ηεο ελ ιφγσ ζηάξημεο ζπκβΪιινπλ ζεκαληηθΪ 

ζηελ ακνηβαέα εκπηζηνζχλε· 

85. αλαγλσξέδεη φηη Ϋλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ησλ θΫληξσλ θηινμελέαο εέλαη λα δνζεέ 

ε δπλαηφηεηα ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε λα ρνξεγεέ Ϊκεζα πξνζηαζέα θαη αλζξσπηζηηθά 

βνάζεηα ζηα πξφζσπα πνπ ηελ ρξεηΪδνληαη· ηνλέδεη φηη πξΫπεη λα δνζεέ κεγΪιε πξνζνρά 

πξνθεηκΫλνπ λα δηαζθαιηζηεέ φηη ε θαηεγνξηνπνέεζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηα θΫληξα 

θηινμελέαο ζα γέλεηαη ζην πιαέζην ηνπ πιάξνπο ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκΪησλ φισλ ησλ 

κεηαλαζηψλ· επηζεκαέλεη, σζηφζν, φηη ε νξζά ηαπηνπνέεζε ησλ αηηνχλησλ δηεζλά 

πξνζηαζέα, ζην ζεκεέν πξψηεο Ϊθημεο ζηελ Έλσζε, ζα δηεπθνιχλεη ηε ζπλνιηθά 

ιεηηνπξγέα ελφο κεηαξξπζκηζκΫλνπ ΔΔΑ· 

Σν πνηληθό δίθαην πνπ αθνξά ηε κεηαλάζηεπζε 

86. ηνλέδεη φηη, ζην ζρΫδην δξΪζεο ηεο γηα ηε ιαζξαέα δηαθέλεζε, ε Δπηηξνπά αλαθΫξεη φηη 

εμεηΪδεη ην ελδερφκελν αλαζεψξεζεο ηεο νδεγέαο 2004/81/ΔΚ ηνπ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ 

κε ηελ Ϊδεηα παξακνλάο πνπ ρνξεγεέηαη ζηνπο ππεθφνπο ηξέησλ ρσξψλ πνπ εέλαη 

ζχκαηα εκπνξέαο αλζξψπσλ ά πνπ Ϋρνπλ θαηαζηεέ αληηθεέκελα ελεξγεηψλ ππνβνάζεζεο 

ηεο ιαζξνκεηαλΪζηεπζεο, θαη νη νπνένη ζπλεξγΪδνληαη κε ηηο αξκφδηεο αξρΫο· 

87. πηζηεχεη φηη ε ελ ιφγσ αλαζεψξεζε εέλαη απαξαέηεηε θαη φηη ζα πξΫπεη επέζεο λα 

εμεηαζηεέ ην ελδερφκελν θαζηΫξσζεο ελφο ζπζηάκαηνο πνπ λα επηηξΫπεη ζηα ζχκαηα 

εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη ιαζξαέαο δηαθέλεζεο λα παξνπζηΪδνληαη ζηηο αξρΫο θαη λα 

ζπκβΪιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθά δέσμε εκπφξσλ αλζξψπσλ ά παξΪλνκσλ δηαθηλεηψλ 

ρσξέο λα θνβνχληαη φηη ζα ππνζηνχλ ηα έδηα δηψμεηο· 

88. επηζεκαέλεηαη φηη ε Δπηηξνπά εμεηΪδεη ην ελδερφκελν αλαζεψξεζεο ηεο νδεγέαο 

2002/90/ΔΚ ηνπ πκβνπιένπ, γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ππνβνάζεζεο ηεο παξΪλνκεο εηζφδνπ, 

δηΫιεπζεο θαη δηακνλάο· ζεσξεέ φηη φπνηνο παξΫρεη δηαθνξεηηθΫο κνξθΫο αλζξσπηζηηθάο 

βνάζεηαο ζε φζνπο ηελ Ϋρνπλ αλΪγθε δελ πξΫπεη λα δηψθεηαη πνηληθΪ, θαη φηη ην δέθαην 

ηεο Έλσζεο ζα πξΫπεη λα αληαλαθιΪ απηά ηελ αξρά· 

89. ππνγξακκέδεη φηη Ϋλα Ϊιιν θαζνξηζηηθφ βάκα γηα ηελ εμΪξζξσζε ησλ δηθηχσλ 

εγθιεκαηηθάο ιαζξαέαο δηαθέλεζεο θαη εκπνξέαο αλζξψπσλ εέλαη λα δνζεέ 

πξνηεξαηφηεηα ζε ρξεκαηννηθνλνκηθΫο Ϋξεπλεο, δεδνκΫλνπ φηη ν εληνπηζκφο θαη ε 

θαηΪζρεζε ησλ θεξδψλ απηψλ ησλ εγθιεκαηηθψλ δηθηχσλ εέλαη απαξαέηεηα γηα ηελ 

απνδπλΪκσζε θαη ηε δηΪιπζά ηνπο· θαιεέ, ελ πξνθεηκΫλσ, ηα θξΪηε κΫιε λα 
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κεηαθΫξνπλ γξάγνξα θαη απνηειεζκαηηθΪ ζην εζληθφ ηνπο δέθαην ηελ ηΫηαξηε νδεγέα 

ζρεηηθΪ κε ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο λνκηκνπνέεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο· 

90. ππελζπκέδεη φηη, γηα λα δηαζθαιηζηεέ ε απνηειεζκαηηθά δηεμαγσγά ησλ πνηληθψλ 

εξεπλψλ, εέλαη αλαγθαέα ε θαηΪξηηζε ησλ επαγγεικαηηψλ, πξνθεηκΫλνπ νη 

ελδηαθεξφκελνη λα θαηαλνάζνπλ πιάξσο ην θαηλφκελν πνπ επηδηψθνπλ λα 

θαηαπνιεκάζνπλ θαη λα γλσξέδνπλ πψο κπνξνχλ λα ην αλαγλσξέζνπλ ζε αξρηθφ 

ζηΪδην· 

πλεξγαζία κε ηξίηεο ρώξεο 

91. επηζεκαέλεη φηη ν ππιψλαο ηεο πλνιηθάο ΠξνζΫγγηζεο ηεο ΜεηαλΪζηεπζεο θαη ηεο 

Κηλεηηθφηεηαο (ΠΜΚ) πεξέ αζχινπ θαη δηεζλνχο πξνζηαζέαο ζα πξΫπεη λα αλαπηπρζεέ 

πεξαηηΫξσ, κε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρά ησλ ηξέησλ ρσξψλ· επηζεκαέλεη φηη νη ηξΫρνπζεο 

ελΫξγεηεο ζηνλ ζπγθεθξηκΫλν ηνκΫα, ζην πιαέζην ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ 

Πξνζηαζέαο (RPP) ά ησλ ΠξνγξακκΪησλ Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο θαη Πξνζηαζέαο 

(RDPP), επηθεληξψλνληαη ζηελ αλΪπηπμε ηθαλνηάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

εγθιεκαηηθψλ δηθηχσλ ιαζξαέαο δηαθέλεζεο θαη εκπνξέαο αλζξψπσλ ζηηο ηξέηεο ρψξεο 

πξνΫιεπζεο θαη δηΫιεπζεο· επηζεκαέλεη, παξΪιιεια, φηη ε παξΪκεηξνο ησλ 

πξνγξακκΪησλ απηψλ πνπ αθνξΪ ηελ επαλεγθαηΪζηαζε εμαθνινπζεέ λα εέλαη αδχλακε· 

πηζηεχεη φηη νη πξνζπΪζεηεο γηα αλΪπηπμε ηθαλνηάησλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

επαλεγθαηΪζηαζεο ζα πξΫπεη λα εληαζνχλ θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ θνηλνχ κε 

ηξέηεο ρψξεο πνπ θηινμελνχλ κεγΪινπο πξνζθπγηθνχο πιεζπζκνχο· 

92. αλαγλσξέδεη φηη ην βαζηθφ πιαέζην πνπ θαζνξέδεη ηνπο ζηφρνπο ηεο εμσηεξηθάο 

πνιηηηθάο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ζηνλ ηνκΫα ηεο κεηαλΪζηεπζεο, ηνπ αζχινπ θαη 

ησλ ζπλφξσλ εέλαη ε ΠΜΚ· επηζεκαέλεη φηη ππΪξρνπλ δηΪθνξα κΫζα πνπ εκπέπηνπλ 

ζην ελ ιφγσ πιαέζην, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηαιφγσλ, ησλ 

δηκεξψλ δηαιφγσλ, ησλ εηαηξηθψλ ζρΫζεσλ θηλεηηθφηεηαο, ησλ θνηλψλ πξνγξακκΪησλ 

δξΪζεο γηα ηε κεηαλΪζηεπζε θαη ηελ θηλεηηθφηεηα, ησλ ζπκθσληψλ επαλεηζδνράο, ησλ 

ζπκθσληψλ δηεπθφιπλζεο ζεσξάζεσλ, ησλ ζπκθσληψλ απαιιαγάο απφ ηελ ππνρξΫσζε 

ζεψξεζεο, ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ Πξνζηαζέαο θαη ησλ ΠξνγξακκΪησλ 

Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο θαη Πξνζηαζέαο· 

93. θαηαλνεέ φηη ε εμσηεξηθά δηΪζηαζε ζα πξΫπεη λα επηθεληξσζεέ ζηε ζπλεξγαζέα κε 

ηξέηεο ρψξεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ γελεζηνπξγψλ αηηέσλ ησλ παξΪλνκσλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ πξνο ηελ Δπξψπε θαη ηελ αληηκεηψπηζά ηνπο· θαηαλνεέ φηη νη 

εηαηξηθΫο ζρΫζεηο θαη ε ζπλεξγαζέα κε ηηο βαζηθΫο ρψξεο πξνΫιεπζεο, δηΫιεπζεο θαη 

πξννξηζκνχ ζα πξΫπεη λα ζπλερέζνπλ λα βξέζθνληαη ζην επέθεληξν, γηα παξΪδεηγκα, 

κΫζα απφ ηηο δηαδηθαζέεο ηνπ Υαξηνχκ θαη ηνπ ΡακπΪη, ηνλ δηΪινγν ΔΔ-Αθξηθάο γηα ηε 

κεηαλΪζηεπζε θαη ηελ θηλεηηθφηεηα, ηε δηαδηθαζέα ηεο ΒνπδαπΫζηεο θαη ηε δηαδηθαζέα 

ηεο ΠξΪγαο· 

94. επηζεκαέλεη φηη ε ΔΔ θαη ηα θξΪηε κΫιε ηεο πξΫπεη λα παξΫρνπλ επηιεθηηθΪ ηελ 

ππνζηάξημά ηνπο πξνο ηηο ππεξεζέεο επηβνιάο ηνπ λφκνπ ηξέησλ ρσξψλ, ιακβΪλνληαο 

ππφςε ην ηζηνξηθφ ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ φζνλ αθνξΪ ηελ παξαβέαζε ησλ 

αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ ησλ κεηαλαζηψλ· 

95. ζπληζηΪ λα πεξηιακβΪλεηαη ζηε ζπλεξγαζέα κε ηξέηεο ρψξεο αμηνιφγεζε ησλ 
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ζπζηεκΪησλ αζχινπ ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ, ηεο ππνζηάξημεο πνπ παξΫρνπλ ζηνπο 

πξφζθπγεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο πξνζπκέαο ηνπο λα θαηαπνιεκάζνπλ ηελ εκπνξέα 

αλζξψπσλ θαη ηελ εγθιεκαηηθά ιαζξαέα δηαθέλεζε πξνο θαη κΫζα απφ ηηο ελ ιφγσ 

ρψξεο· 

96. θαιεέ ηελ Έλσζε λα βνεζάζεη ηηο ηξέηεο ρψξεο λα εληζρχζνπλ ηα ζπζηάκαηα αζχινπ 

ηνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθΫο ηνπο γηα ηελ Ϋληαμε, πξνθεηκΫλνπ νη ππάθννη ηξέησλ ρσξψλ 

πνπ ρξεηΪδνληαη δηεζλά πξνζηαζέα λα Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεηάζνπλ ηελ ελ ιφγσ 

δηεζλά πξνζηαζέα ζε απηΫο ηηο ρψξεο· πηζηεχεη φηη ε Έλσζε πξΫπεη λα πηνζεηάζεη κηα 

ακνηβαέα επσθειά πξνζΫγγηζε φζνλ αθνξΪ ηε ζπλεξγαζέα ηεο κε ηξέηεο ρψξεο, δειαδά 

κηα πξνζΫγγηζε πνπ λα εέλαη επσθειάο γηα ηελ Έλσζε, γηα ηελ εθΪζηνηε ηξέηε ρψξα 

θαη γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο κεηαλΪζηεο ζηελ ελ ιφγσ ηξέηε ρψξα· 

97. ππελζπκέδεη φηη ε ΔΔ Ϋρεη εληεέλεη ηελ εμσηεξηθά ζπλεξγαζέα ηεο κε ηξέηεο ρψξεο ζηνλ 

ηνκΫα ηεο κεηαλΪζηεπζεο θαη ηνπ αζχινπ, πξνθεηκΫλνπ λα αληαπνθξηζεέ επαξθψο ζηελ 

ηξΫρνπζα πξνζθπγηθά θξέζε, θαη Ϋρεη μεθηλάζεη λΫεο πξσηνβνπιέεο ζπλεξγαζέαο φπσο 

ην θνηλφ ζρΫδην δξΪζεο ΔΔ-Σνπξθέαο· ηνλέδεη, ζην πιαέζην απηφ, φηη απαηηεέηαη λα 

αληαπνθξηζνχλ φια ηα κΫξε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξΫνπλ απφ ην θνηλφ ζρΫδην 

δξΪζεο, κεηαμχ Ϊιισλ κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ γελεζηνπξγψλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζηε 

καδηθά εηζξνά χξσλ θαη ηελ ελέζρπζε ηεο ζπλεξγαζέαο γηα ηελ ππνζηάξημε ησλ 

χξσλ πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο πξνζσξηλάο πξνζηαζέαο θαη ησλ θνηλνηάησλ πνπ ηνπο 

θηινμελνχλ ζηελ Σνπξθέα, θαη λα ηεξάζεη ε Σνπξθέα ηηο δεζκεχζεηο ηεο γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο παξΪλνκεο κεηαλΪζηεπζεο απφ ηελ επηθξΪηεηΪ ηεο πξνο ηελ Έλσζε· 

Εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο 

98. επηζεκαέλεη φηη πνιινέ Ϊλζξσπνη πνπ δηαθηλνχληαη ιαζξαέα Ϋρνπλ ζε Ϋλαλ βαζκφ 

επέγλσζε ησλ απεηιψλ πνπ ζα αληηκεησπέζνπλ ζε Ϋλα ελδερνκΫλσο επηθέλδπλν ηαμέδη 

πξνο ηελ Δπξψπε, αιιΪ επηιΫγνπλ νχησο ά Ϊιισο λα μεθηλάζνπλ ην ηαμέδη ηνπο, δηφηη 

ζεσξνχλ φηη νη απεηιΫο απηΫο εέλαη κηθξφηεξεο απφ εθεέλεο πνπ ζα αληηκεηψπηδαλ αλ δελ 

κεηαλΪζηεπαλ· 

99. ραηξεηέδεη ην γεγνλφο φηη ην ζρΫδην δξΪζεο γηα ηελ παξΪλνκε δηαθέλεζε ζπλαξηΪ ηελ 

Ϋλαξμε λΫσλ εθζηξαηεηψλ επαηζζεηνπνέεζεο κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πθηζηΪκελσλ· 

ζπληζηΪ λα πεξηιακβΪλνληαη ζε φιεο ηηο εθζηξαηεέεο επαηζζεηνπνέεζεο πιεξνθνξέεο 

ζρεηηθΪ κε ηα θξηηάξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζεζηψηνο 

πξνζηαζέαο ζηελ ΔΔ, δεδνκΫλνπ φηη απηΫο νη πιεξνθνξέεο ελδΫρεηαη λα πεέζνπλ 

νξηζκΫλνπο κεηαλΪζηεο –νη νπνένη θηλδπλεχνπλ λα μεθηλάζνπλ Ϋλα εμνλησηηθφ ηαμέδη 

πξνο ηελ Δπξψπε θαη ηειηθΪ λα επαλαπαηξηζηνχλ αλ δελ ηνπο πξνζθεξζεέ πξνζηαζέα – 

λα κελ θΪλνπλ απηφ ην ηαμέδη· 

Αληηκεηώπηζε ηωλ γελεζηνπξγώλ αηηίωλ 

100. επηβεβαηψλεη ηελ Ϊπνςά ηνπ φηη ε Έλσζε πξΫπεη λα ζεζπέζεη κηα καθξνπξφζεζκε 

ζηξαηεγηθά πνπ λα ζπκβΪιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαγφλησλ «απψζεζεο» ζε 

ηξέηεο ρψξεο (ζπγθξνχζεηο, δηψμεηο, εζλνηηθά θΪζαξζε, γεληθεπκΫλε βέα ά Ϊιινη 

παξΪγνληεο φπσο ε αθξαέα θηψρεηα, ε θιηκαηηθά αιιαγά ά θπζηθΫο θαηαζηξνθΫο), πνπ 

αλαγθΪδνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα πξνζθεχγνπλ ζηα εγθιεκαηηθΪ δέθηπα ιαζξαέαο 

δηαθέλεζεο, θαζψο ζεσξνχλ φηη απηΪ εέλαη ε κνλαδηθά ηνπο ειπέδα λα θηΪζνπλ ζηελ 

Δπξσπατθά Έλσζε· 
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101. ππελζπκέδεη φηη ν Δηδηθφο Δηζεγεηάο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ 

κεηαλαζηψλ Ϋρεη επέζεο θαιΫζεη ηελ ΔΔ λα δεκηνπξγάζεη λφκηκεο νδνχο 

κεηαλΪζηεπζεο, πξνθεηκΫλνπ νη κεηαλΪζηεο λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ επέζεκνπο 

δηαχινπο εηζφδνπ θαη εμφδνπ, αληέ λα αλαγθΪδνληαη λα πξνζθεχγνπλ ζε εγθιεκαηηθΪ 

δέθηπα δηαθηλεηψλ· 

102. επηζεκαέλεη φηη ε πξφζθαηε αχμεζε ζηηο αθέμεηο πξνζθχγσλ ζηελ Έλσζε θαηΫδεημε 

φηη, ηα πξνιεπηηθΪ κΫηξα δελ επαξθνχλ απφ κφλα ηνπο γηα ηε δηαρεέξηζε ησλ 

ζεκεξηλψλ θαηλνκΫλσλ κεηαλΪζηεπζεο· 

103. θαηαλνεέ φηη, καθξνπξφζεζκα, απαηηεέηαη κεγαιχηεξε ψζεζε γηα ηελ επέιπζε ησλ 

γεσπνιηηηθψλ δεηεκΪησλ πνπ επεξεΪδνπλ ηηο γελεζηνπξγνχο αηηέεο ηεο κεηαλΪζηεπζεο, 

δεδνκΫλνπ φηη ιφγσ ησλ πνιΫκσλ, ηεο θηψρεηαο, ηεο δηαθζνξΪο, ηεο πεέλαο θαη ηεο 

Ϋιιεηςεο επθαηξηψλ νη Ϊλζξσπνη ζα εμαθνινπζνχλ λα αηζζΪλνληαη αλαγθαζκΫλνη λα 

θαηαθχγνπλ ζην Δπξψπε, εθηφο αλ ε Δπξψπε πξνζπαζάζεη λα βνεζάζεη ζηελ 

αλνηθνδφκεζε απηψλ ησλ ρσξψλ· ηνλέδεη φηη απηφ ζεκαέλεη πσο ε Δπηηξνπά θαη ηα 

θξΪηε κΫιε πξΫπεη λα δηαζΫζνπλ ηα ρξάκαηα πνπ ζα βνεζάζνπλ ζηελ αλΪπηπμε 

ηθαλνηάησλ ζηηο ηξέηεο ρψξεο, π.ρ. κε ηε δηεπθφιπλζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο 

εθπαέδεπζεο, ηελ ελέζρπζε θαη εθαξκνγά ησλ ζπζηεκΪησλ αζχινπ, ηε ζπκβνιά ζηελ 

θαιχηεξε δηαρεέξηζε ησλ ζπλφξσλ θαη ηελ ελέζρπζε ησλ λνκηθψλ θαη δηθαζηηθψλ 

ζπζηεκΪησλ ησλ ρσξψλ απηψλ· 

Υξεκαηνδόηεζε πξνο ηξίηεο ρώξεο 

104. επηζεκαέλεη φηη ην θχξην κΫζν ρξεκαηνδφηεζεο ηξέησλ ρσξψλ εέλαη ν κεραληζκφο 

αλαπηπμηαθάο ζπλεξγαζέαο (ΜΑ), πνπ πεξηιακβΪλεη ηε κφλε παγθφζκηα ζεκαηηθά 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ γηα ηε κεηαλΪζηεπζε, ζην πιαέζην ηνπ πξνγξΪκκαηνο γηα ηα 

παγθφζκηα δεκφζηα αγαζΪ θαη ηηο πξνθιάζεηο πνπ δηαρεηξέδεηαη ε ΓΓ Γηεζλνχο 

πλεξγαζέαο θαη ΑλΪπηπμεο (DEVCO)· επηζεκαέλεη πεξαηηΫξσ φηη, φπσο ζπκβαέλεη κε 

θνλδχιηα πνπ ρνξεγνχληαη απεπζεέαο ζηα θξΪηε κΫιε, ζηε δηαρεέξηζε ηνπ ΜΑ 

ζπκκεηΫρνπλ Ϊιιεο ΓΓ ηεο Δπηηξνπάο θαη Ϊιια φξγαλα ηεο ΔΔ, πξνθεηκΫλνπ ε 

ελσζηαθά βνάζεηα πξνο ηηο γεηηνληθΫο ρψξεο λα παξΫρεηαη απφ ηε ΓΓ Γεηηνλέαο θαη 

εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κΫζσ ηνπ κεραληζκνχ πξνεληαμηαθάο βνάζεηαο· ε 

αλζξσπηζηηθά βνάζεηα παξΫρεηαη απφ ηελ ΓΓ ηεο Δπηηξνπάο γηα ηελ αλζξσπηζηηθά 

βνάζεηα θαη ηελ πνιηηηθά πξνζηαζέα (ECHO)· θαη ε Δπξσπατθά Τπεξεζέα Δμσηεξηθάο 

ΓξΪζεο («ΔΤΔΓ») δηαρεηξέδεηαη ηνλ κεραληζκφ ζπκβνιάο ζηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ 

εηξάλε· ππελζπκέδεη φηη ηα δχν ηακεέα ηα νπνέα δηαρεηξέδεηαη ε Γεληθά Γηεχζπλζε 

Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ θαη ΜεηαλΪζηεπζεο (HOME) –ην Σακεέν Αζχινπ, 

ΜεηαλΪζηεπζεο θαη Έληαμεο (AMIF) θαη ην Σακεέν Δζσηεξηθάο ΑζθΪιεηαο (ISF)– 

πξνβιΫπνπλ επέζεο κηα εμσηεξηθά δηΪζηαζε, θη απηφ δεκηνπξγεέ Ϋλαλ λΫν παξΪγνληα 

ζην πεδέν ηεο εμσηεξηθάο ρξεκαηνδφηεζεο· 

105. εθθξΪδεη ηελ επηδνθηκαζέα ηνπ γηα ην πξφζθαηα ζπζηαζΫλ Δπξσπατθφ 

θαηαπηζηεπκαηηθφ Σακεέν εθηΪθηνπ αλΪγθεο γηα ηελ Αθξηθά, θαη επηθξνηεέ ηε 

δΫζκεπζε πνζνχ 1,8 δηζεθαηνκκπξέσλ επξψ γηα ην ηακεέν, κε ην νπνέν πξνζηΫζεθε Ϋλα 

επηπιΫνλ ζηνηρεέν ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηξέησλ ρσξψλ· θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε λα 

ζπλερέζνπλ λα ζπκβΪιινπλ ζην ηακεέν· 

106. ζπληζηΪ, ζχκθσλα κε ηε ΠΜΚ, νη ηΫζζεξηο ζεκαηηθνέ ππιψλεο πνπ αθνξνχλ (η) ηε 

λφκηκε κεηαλΪζηεπζε θαη θηλεηηθφηεηα, (ηη) ηελ παξΪλνκε κεηαλΪζηεπζε θαη εκπνξέα 
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αλζξψπσλ, (ηηη) ηε δηεζλά πξνζηαζέα θαη (ηλ) ηνλ αλαπηπμηαθφ αληέθηππν ηεο 

κεηαλΪζηεπζεο, λα Ϋρνπλ έζε βαξχηεηα ζηελ εμσηεξηθά πνιηηηθά θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ· 

Δηαθάλεηα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

107. επηζεκαέλεη φηη ε πνιηηηθά ηεο ΔΔ γηα ηε κεηαλΪζηεπζε θαη ην Ϊζπιν εθαξκφδεηαη 

κΫζσ δηαθνξεηηθψλ κΫζσλ πνιηηηθάο, θαζΫλα απφ ηα νπνέα Ϋρεη ηνπο δηθνχο ηνπ 

ζηφρνπο, πνπ δελ εέλαη απαξαέηεηα αιιειΫλδεηνη, θαη φηη εέλαη αλεπαξθάο ν 

ζπληνληζκφο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εκπιεθφκελσλ παξαγφλησλ· 

επηζεκαέλεη φηη ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ γξακκψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ 

αξκνδηνηάησλ δεκηνπξγεέ κηα δηαρεηξηζηηθά δνκά πνπ ζα κπνξνχζε λα δπζρεξΪλεη ηε 

ζθαηξηθά επηζθφπεζε ηνπ ηξφπνπ θαηαλνκάο θαη ηειηθάο ρξάζεο ησλ δηαθφξσλ 

δηαζΫζηκσλ πηζηψζεσλ· επηζεκαέλεη, αθφκα, φηη απηφο ν θαηαθεξκαηηζκφο δπζρεξαέλεη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αθξηβά πνζνηηθά εθηέκεζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηεο ΔΔ γηα 

ηε κεηαλαζηεπηηθά πνιηηηθά· 

108. ζεσξεέ φηη πξΫπεη λα παξΫρεηαη κηα ζθαηξηθά επηζθφπεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

Έλσζεο πνπ ζρεηέδεηαη κε ηε κεηαλΪζηεπζε, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο Έλσζεο, 

θαζψο ε απνπζέα κηαο ηΫηνηαο επηζθφπεζεο απνηειεέ ζαθψο εκπφδην ζηελ δηαθΪλεηα 

θαη ηελ νξζά ρΪξαμε πνιηηηθάο· επηζεκαέλεη, ζπλεπψο, φηη κηα πηζαλά ιχζε ζα 

κπνξνχζε λα εέλαη κηα ηζηνζειέδα κε κηα βΪζε δεδνκΫλσλ κε φια ηα πξνγξΪκκαηα πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Έλσζε θαη ζρεηέδνληαη κε ηελ κεηαλαζηεπηηθά πνιηηηθά· 

ηνλέδεη φηη ε αλΪγθε γηα δηαθΪλεηα επεθηεέλεηαη θαη ζηα θνλδχιηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

πξνθεηκΫλνπ λα εμαζθαιηζηεέ επαξθάο ρξεκαηνδφηεζε γηα φινπο ηνπο ζηφρνπο ηεο 

κεηαλαζηεπηηθάο πνιηηηθάο ηεο Έλσζεο· 

109. ππελζπκέδεη φηη ν ζεηηθφο αληέθηππνο ησλ θεθαιαέσλ ηεο ΔΔ γηα ηε κεηαλΪζηεπζε 

βαζέδεηαη ζε δηαδηθαζέεο ζε εζληθφ θαη ελσζηαθφ επέπεδν πνπ εμαζθαιέδνπλ ηε 

δηαθΪλεηα, ηελ νπζηαζηηθά παξαθνινχζεζε θαη ηε ινγνδνζέα, πηζηεχεη φηη ζα πξΫπεη λα 

αλαδεηεζεέ ηξφπνο ψζηε ε παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε λα γέλνπλ δηαξθεέο 

δηαδηθαζέεο θαη φρη κφλν εθ ησλ πζηΫξσλ ελΫξγεηεο, θαη ζεσξεέ φηη ν ξφινο ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξένπ πξΫπεη ελ πξνθεηκΫλσ λα εληζρπζεέ· επηζεκαέλεη φηη ζα πξΫπεη λα 

θαζηεξσζνχλ ζπγθξέζηκνη πνηνηηθνέ θαη πνζνηηθνέ δεέθηεο γηα ηελ απνηέκεζε ηνπ 

αληηθηχπνπ ησλ θνλδπιέσλ ηεο ΔΔ θαη γηα λα αμηνινγεέηαη θαηΪ πφζν ηα θνλδχιηα απηΪ 

πΫηπραλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο· 

Πξόζζεηε ρξεκαηνδόηεζε γηα ηε κεηαλάζηεπζε 

110. ραηξεηέδεη ηελ πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ δηαηέζεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Έλσζεο γηα ην 2016 γηα λα αξρέζεη ε ΔΔ λα αληηκεησπέδεη ηα ηξΫρνληα κεηαλαζηεπηηθΪ 

θαηλφκελα· επηζεκαέλεη φηη ην κεγαιχηεξν κΫξνο απηάο ηεο λΫαο ρξεκαηνδφηεζεο 

απνηειεέ ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαέζην ηνπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζένπ 2014-

2020 (ΠΓΠ) πνπ Ϋρεη επηζπεπηεέ, κε απνηΫιεζκα ε Έλσζε λα δαπαλΪ ζάκεξα απηΪ πνπ 

εέρε πξνγξακκαηηζηεέ λα δαπαλεζνχλ αχξην· 

111. ζπκθσλεέ φηη, ελψ νη πξφζθαηεο δεκνζηνλνκηθΫο πξνηΪζεηο θαη ε πξφζζεηε 

ρξεκαηνδφηεζε πνπ πξνβιΫπεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο γηα ην 2016, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο ρξάζεο ηνπ κΫζνπ επειημέαο, πξΫπεη λα ζεσξνχληαη ζεηηθΫο, 

ε κεζνπξφζεζκε θαη ε καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ 
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πεγά αλεζπρέαο· εθθξΪδεη ηελ αλεζπρέα φηη ε αχμεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ πνζψλ γηα 

ηηο γξακκΫο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΑΜΔ γηα ην 2016 δελ Ϋρνπλ ζπλνδεπηεέ απφ 

πξφηαζε αλαζεψξεζεο ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ πνπ δηαηέζεληαη γηα ην ηακεέν απηφ γηα 

ηελ πεξένδν ρξεκαηνδφηεζεο 2014-2020· θαηαλνεέ φηη, αλ παξακεέλεη ε θαηΪζηαζε σο 

Ϋρεη, ην απνηΫιεζκα ζα εέλαη λα εμαληιεζεέ ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΣΑΜΔ πνιχ πξηλ 

απφ ην 2020· 

112. παξνηξχλεη ηα θξΪηε κΫιε λα αμηνπνηάζνπλ πιάξσο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθΫξνληαη 

απφ θνλδχιηα πνπ δελ ζρεηέδνληαη Ϊκεζα κε ηε κεηαλαζηεπηηθά πνιηηηθά αιιΪ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ελεξγεηψλ ζηνλ ηνκΫα απηφ (π.ρ. δξΪζεηο 

Ϋληαμεο), φπσο εθεέλα πνπ δηαηέζεληαη ζην πιαέζην ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ 

Σακεένπ, ηνπ Σακεένπ Δπξσπατθάο Βνάζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο, ηνπ πξνγξΪκκαηνο 

Οξέδνληαο 2020, ηνπ Δπξσπατθνχ Σακεένπ Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο θαη ηνπ λΫνπ 

πξνγξΪκκαηνο γηα ηα Γηθαηψκαηα θαη ηελ ΗζαγΫλεηα· 

113. ζπληζηΪ, ζην πιαέζην ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ ΠΓΠ πνπ Ϋρεη πξνγξακκαηηζηεέ γηα ην 

ηΫινο ηνπ 2016, λα πξνβιεθζνχλ ζεκαληηθνέ ζπκπιεξσκαηηθνέ λΫνη πφξνη απφ ηνλ 

ηνκΫα 3 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Έλσζεο, γηα ηελ ΗζαγΫλεηα, ηελ Διεπζεξέα, ηελ 

ΑζθΪιεηα θαη ηε Γηθαηνζχλε, Ϋηζη ψζηε λα δηαηέζεηαη επαξθάο ρξεκαηνδφηεζε 

αλΪινγα κε ηηο κεηαλαζηεπηηθΫο ηΪζεηο θαη ηηο επαθφινπζεο ρξεκαηνδνηηθΫο απαηηάζεηο 

γηα ηηο πνιηηηθΫο ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ζηνπο ηνκεέο ηνπ αζχινπ, ηεο 

κεηαλΪζηεπζεο θαη ηεο Ϋληαμεο· 

Ο ξόινο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο θνηλωλίαο ηωλ πνιηηώλ 

114. επηζεκαέλεη φηη ε δηαζθΪιηζε επηρεηξεζηαθάο ρξεκαηνδφηεζεο απνηειεέ βαζηθά 

πξφθιεζε γηα ηηο ΜΚΟ, θαζψο ην κεγαιχηεξν κΫξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζπλδΫεηαη κε 

πξνγξΪκκαηα· επηβεβαηψλεη φηη ζα πξΫπεη λα πξνσζεζνχλ πξσηνβνπιέεο εζεινληψλ ηεο 

θνηλσλέαο ησλ πνιηηψλ κε ζηφρν ηελ παξνρά βνάζεηαο ζε κεηαλΪζηεο θαη, αλΪινγα κε 

ηελ πεξέπησζε, λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά θαη ηα θξΪηε κΫιε· 

θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε θαη ηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά λα επηδηψθνπλ, θαηΪ πεξέπησζε θαη 

θαηΪ ην δπλαηφλ, ηε ρξεκαηνδφηεζε ζρεδέσλ πνπ δηαρεηξέδνληαη νξγαλψζεηο ηεο 

θνηλσλέαο ησλ πνιηηψλ νη νπνέεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκεέο ηεο κεηαλΪζηεπζεο, 

ηεο Ϋληαμεο θαη ηνπ αζχινπ· 

115. επαλαιακβΪλεη φηη πξΫπεη λα εμαζθαιηζηεέ ε ζπκκεηνρά ηεο θνηλσλέαο ησλ πνιηηψλ 

ζηελ αλΪπηπμε δξΪζεσλ ηεο Έλσζεο θαη εζληθψλ πξνγξακκΪησλ, ζχκθσλα κε ηελ 

αξρά ηεο εηαηξηθάο ζρΫζεο φπσο νξέδεηαη ζην ΣΑΜΔ· πξνηεέλεη, ζην επέπεδν ηεο ΔΔ, λα 

εμεηαζηεέ ην ελδερφκελν ηαθηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ ηεο Δπηηξνπάο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλέαο ησλ πνιηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο 

ηνκεέο ηνπ αζχινπ, ηεο κεηαλΪζηεπζεο θαη ηεο Ϋληαμεο· 

Δεκνγξαθηθέο ηάζεηο 

116. επηζεκαέλεη φηη, πξηλ παξαηεξεζνχλ νη απμεκΫλεο κεηαλαζηεπηηθΫο ξνΫο πξνο ηελ 

Έλσζε ην 2015, ζχκθσλα κε κηα κειΫηε ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο Δπηηξνπάο, ηνπ 2014, ν 

πιεζπζκφο ζε ειηθέα εξγαζέαο (15-64 εηψλ) ζηελ Έλσζε πξνβιεπφηαλ φηη ζα κεησζεέ 

θαηΪ 7,5 εθαηνκκχξηα κεηαμχ 2013 θαη 2020, αλ δε εμαηξεζεέ ε θαζαξά κεηαλΪζηεπζε 

απφ ηηο πξνβιΫςεηο απηΫο, ε κεέσζε ζα εέλαη αθφκα πην Ϋληνλε, δεδνκΫλνπ φηη ε κεέσζε 

ηνπ πιεζπζκνχ ζε ειηθέα εξγαζέαο ζα αλΫιζεη ζε 11,7 εθαηνκκχξηα· 
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117. επηζεκαέλεη, σζηφζν, φηη, ην ΝνΫκβξην ηνπ 2015, ην πνζνζηφ αλεξγέαο ησλ λΫσλ ζην 

ζχλνιν ησλ θξαηψλ κειψλ αλεξρφηαλ ζε 20%· 

118. επηζεκαέλεη αθφκα φηη, ζχκθσλα κε πξφζθαηεο πξνβιΫςεηο ηεο Eurostat, ε αλαινγέα 

ησλ αηφκσλ ειηθέαο 65 εηψλ θαη Ϊλσ ζε ζρΫζε κε ηα Ϊηνκα ειηθέαο απφ 15 Ϋσο 64 

εηψλ, ζα απμεζεέ απφ 27,5% ζηηο αξρΫο ηνπ 2013 ζε ζρεδφλ 50% κΫρξη ην 2050· 

επηζεκαέλεη φηη ηνχην ζπλεπΪγεηαη κηα αιιαγά απφ ηελ παξνχζα αλαινγέα ησλ 

ηεζζΪξσλ αηφκσλ ζε ειηθέα εξγαζέαο γηα θΪζε Ϊηνκν ειηθέαο 65 εηψλ θαη Ϊλσ, ζε κφλν 

δχν Ϊηνκα ζε ειηθέα εξγαζέαο γηα θΪζε Ϊηνκν ειηθέαο 65 εηψλ θαη Ϊλσ· 

Νόκηκε κεηαλάζηεπζε εξγαηηθνύ δπλακηθνύ 

119. δειψλεη φηη ε λνκηθά βΪζε γηα ηε δηαρεέξηζε ηεο λφκηκεο κεηαλΪζηεπζεο ζε επέπεδν 

Έλσζεο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 79 ΛΔΔ· 

120. ζεσξεέ φηη ην Ϊξζξν 79 παξΪγξαθνο 5 δηαθπιΪζζεη ξεηΪ ην δηθαέσκα ησλ θξαηψλ 

κειψλ λα θαζνξέδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ππεθφσλ ηξέησλ ρσξψλ πνπ εηζΫξρνληαη ζην 

Ϋδαθφο ηνπο πξνεξρφκελνη απφ ηξέηεο ρψξεο πξνο αλαδάηεζε εξγαζέαο· 

121. επηζεκαέλεη φηη ε ζηξαηεγηθά «Δπξψπε 2020» Ϋρεη εληνπέζεη ηελ αλΪγθε γηα κηα 

νινθιεξσκΫλε πνιηηηθά κεηαλΪζηεπζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, θαη γηα θαιχηεξε Ϋληαμε 

ησλ κεηαλαζηψλ, πξνθεηκΫλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο Έλσζεο γηα Ϋμππλε, 

βηψζηκε θαη ρσξέο απνθιεηζκνχο αλΪπηπμε· 

122. επηζεκαέλεη φηη ην πθηζηΪκελν ελσζηαθφ λνκνζεηηθφ πιαέζην πνπ ξπζκέδεη ηελ 

πξφζβαζε ησλ ππεθφσλ ηξέησλ ρσξψλ πξνθεηκΫλνπ λα εξγαζηνχλ ζηελ Δπξσπατθά 

Έλσζε εέλαη κΪιινλ θαηαθεξκαηηζκΫλν, θαζψο επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκΫλεο 

θαηεγνξέεο εξγαδνκΫλσλ, αληέ ηεο γεληθφηεξεο θαλνληζηηθάο ξχζκηζεο γηα φινπο ηνπο 

δηαθηλνχκελνπο εξγαδνκΫλνπο· 

123. ζεσξεέ φηη, καθξνπξφζεζκα, ε Έλσζε ζα πξΫπεη λα θαζηεξψζεη γεληθφηεξνπο θαλφλεο 

γηα ηελ εέζνδν θαη ηε δηακνλά ησλ ππεθφσλ ηξέησλ ρσξψλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζέα 

ζηελ Έλσζε πξνθεηκΫλνπ λα θαιχπηνληαη ηα θελΪ πνπ εληνπέδνληαη ζηελ αγνξΪ 

εξγαζέαο ηεο Έλσζεο· 

Αλάγθε βειηίωζεο ηωλ δεδνκέλωλ 

124. δεηεέ κηα ζπλνιηθά ζεψξεζε ηεο αγνξΪο εξγαζέαο ζηελ Έλσζε σο απαξαέηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ αλΪπηπμε πνιηηηθψλ γηα ηελ αγνξΪ εξγαζέαο· επηζεκαέλεη φηη εέλαη 

αλαγθαέν λα αλαπηπρζνχλ κεραληζκνέ γηα ηνλ θαιχηεξν εληνπηζκφ θαη ηελ πξφβιεςε 

ησλ ζεκεξηλψλ θαη ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ ηεο αγνξΪο εξγαζέαο ζηελ Έλσζε· 

πξνηεέλεη, πξνο ηνχην, λα βειηησζνχλ ηα ππΪξρνληα εξγαιεέα –φπσο εθεέλα πνπ 

αλαπηχρζεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ ΚΫληξν γηα ηελ ΑλΪπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθάο 

ΚαηΪξηηζεο (CEDEFOP) θαη ηνλ ΟΟΑ– ά αθφκα θαη λα ζπλδπαζηνχλ κε ηα δηεζλά 

ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηελ πξνζθνξΪ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηξέηεο ρψξεο, 

πξνθεηκΫλνπ λα δηακνξθσζεέ κηα πην αθξηβάο εηθφλα ηεο θαηΪζηαζεο· 

125. πηζηεχεη φηη ε βειηέσζε ησλ δεδνκΫλσλ θαη ησλ εξγαιεέσλ αλΪιπζεο ησλ δεδνκΫλσλ 

ζα βνεζάζεη ηνπο θνξεέο ρΪξαμεο πνιηηηθάο λα θαζνξέζνπλ ηηο κειινληηθΫο πνιηηηθΫο 

ζρεηηθΪ κε ηε κεηαλΪζηεπζε γηα εξγαζηαθνχο ιφγνπο, θαη φηη ε Έλσζε θαη ηα θξΪηε 
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κΫιε ζα πξΫπεη λα εληνπέζνπλ ηα θελΪ ζηηο αγνξΫο εξγαζέαο ηνπο, ψζηε λα κπνξΫζνπλ 

λα θαιχςνπλ ζΫζεηο εξγαζέαο πνπ δηαθνξεηηθΪ ζα παξΫκελαλ θελΫο· 

Εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε 

126. επηζεκαέλεη φηη ε εξγαζηαθά εθκεηΪιιεπζε κπνξεέ λα απνηειεέ ζπλΫπεηα ηεο εκπνξέαο 

αλζξψπσλ ά ηεο ιαζξαέαο δηαθέλεζεο, ά λα γέλεηαη αθφκα θη φηαλ δελ Ϋρεη δηαπξαρζεέ 

θαλΫλα απφ απηΪ ηα εγθιάκαηα, κε απνηΫιεζκα λα παξακΫλνπλ αηηκψξεηα ηα πξφζσπα 

πνπ εθκεηαιιεχνληαη παξΪηππνπο κεηαλΪζηεο ζε θξΪηε κΫιε φπνπ ε εξγαζηαθά 

εθκεηΪιιεπζε δελ Ϋρεη πνηληθνπνηεζεέ· 

127. εθθξΪδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ν ρακειφο θέλδπλνο εληνπηζκνχ ά/θαη δέσμεο 

ησλ εξγνδνηψλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ εξγαζέα παξΪηππσλ εξγαδνκΫλσλ Ϋρεη 

πξνζδηνξηζηεέ σο ζεκαληηθφο παξΪγνληαο ηεο εξγαζηαθάο εθκεηΪιιεπζεο, ηδέσο ζηνπο 

ηνκεέο φπνπ ν θέλδπλνο εθκεηΪιιεπζεο εέλαη πςειφηεξνο (ηε γεσξγέα, ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ θιΪδν, ηα μελνδνρεέα θαη εζηηαηφξηα, ηνπο απαζρνινχκελνπο ζε 

νηθηαθΫο εξγαζέεο θαη ζε εξγαζέεο παξνράο θξνληέδαο)· ζεσξεέ φηη γηα ηελ 

θαηαπνιΫκεζε απηνχ ηνπ θαηλνκΫλνπ αηηκσξεζέαο εέλαη αλαγθαέν, πξψηνλ, λα 

δηαζθαιηζηεέ ε πνηληθνπνέεζε θαη θαηΪιιειε ηηκσξέα γηα φιεο ηηο ππνζΫζεηο ζνβαξάο 

εξγαζηαθάο εθκεηΪιιεπζεο δπλΪκεη ηεο εζληθάο λνκνζεζέαο, θαη, δεχηεξνλ, λα 

απμεζνχλ νη επηζεσξάζεηο εξγαζέαο ζηνπο ηνκεέο φπνπ ππΪξρεη κεγαιχηεξνο θέλδπλνο· 

128. επηζεκαέλεη ην γεγνλφο φηη απηά ηε ζηηγκά πνιιΪ θξΪηε κΫιε πνηληθνπνηνχλ ηελ 

εξγαζηαθά εθκεηΪιιεπζε κφλν φηαλ ιακβΪλεη ρψξα σο κνξθά εκπνξέαο αλζξψπσλ, 

πξΪγκα ην νπνέν αθάλεη Ϋλα κεγΪιν θελφ φζνλ αθνξΪ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη 

ππεχζπλνη γηα εξγαζηαθά εθκεηΪιιεπζε δελ Ϋρνπλ εκπιαθεέ ζε εκπφξην, ά ε ζπκκεηνρά 

ηνπο δελ κπνξεέ λα απνδεηρζεέ· 

129. επαλαιακβΪλεη φηη ζα πξΫπεη λα εθαξκφδνληαη πιάξσο θαη ζσζηΪ ζηελ πξΪμε νη 

εηδηθΫο δηαδηθαζέεο γηα λα εμαζθαιηζηεέ ε δηεπθφιπλζε ησλ θαηαγγειηψλ πνπ 

πξνβιΫπνληαη απφ ηελ νδεγέα 2009/52/ΔΚ ηνπ πκβνπιένπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ειΪρηζησλ πξνηχπσλ φζνλ αθνξΪ ηηο θπξψζεηο θαη ηα κΫηξα θαηΪ ησλ εξγνδνηψλ πνπ 

απαζρνινχλ παξΪλνκα δηακΫλνληεο ππεθφνπο ηξέησλ ρσξψλ («νδεγέα γηα ηελ επηβνιά 

θπξψζεσλ ζε εξγνδφηεο»)· πηζηεχεη φηη εέλαη απαξαέηεην λα εληζρπζεέ ε πξνζηαζέα ησλ 

ζπκΪησλ εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ δηαθηλνχληαη ιαζξαέα ζηελ 

Έλσζε, ηα νπνέα ζπλεξγΪδνληαη θαη δηεπθνιχλνπλ ηε δέσμε ησλ εκπφξσλ αλζξψπσλ 

ά/θαη ησλ παξΪλνκσλ δηαθηλεηψλ· πξνηεέλεη, επηπιΫνλ, λα ππνζηεξηρζεέ ε δεκηνπξγέα 

ελφο επξσπατθνχ ζπλαζπηζκνχ επηρεηξάζεσλ θαηΪ ηεο εκπνξέαο αλζξψπσλ (πνπ 

απνζαθελέζηεθε ζηε ζηξαηεγηθά ηεο ΔΔ γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο εκπνξέαο 

αλζξψπσλ ηνπ 2014), κε ζηφρν ηελ αλΪπηπμε αιπζέδσλ εθνδηαζκνχ πνπ δελ 

ζρεηέδνληαη κε εκπνξέα αλζξψπσλ· 

130. πηζηεχεη φηη, ελ θαηαθιεέδη, θΪζε πξνζπΪζεηα εμΪιεηςεο ηεο εξγαζηαθάο εθκεηΪιιεπζεο 

πξΫπεη λα πηνζεηεέ ηε δηηηά πξνζΫγγηζε πνπ ζπλέζηαηαη ζηελ απνηειεζκαηηθά δέσμε 

ησλ παξαβαηψλ εξγνδνηψλ θαη ηελ παξΪιιειε πξνζηαζέα ησλ ζπκΪησλ 

εθκεηΪιιεπζεο· 

Αλαζεώξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Μπιε θάξηαο 

131. ππελζπκέδεη φηη ζην πξφγξακκα δξΪζεο γηα ηε κεηαλΪζηεπζε, ε Δπηηξνπά αλαθνέλσζε 
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ηελ πξφζεζά ηεο λα αλαζεσξάζεη ηελ νδεγέα ζρεηηθΪ κε ηηο πξνυπνζΫζεηο εηζφδνπ θαη 

δηακνλάο ππεθφσλ ηξέησλ ρσξψλ κε ζθνπφ ηελ απαζρφιεζε πςειάο εηδέθεπζεο 

(νδεγέα γηα ηελ «κπιε θΪξηα»), εμεηΪδνληαο ηδηαέηεξα ηα ζΫκαηα ηνπ πεδένπ εθαξκνγάο 

(πνπ ελδερνκΫλσο θαιχπηνπλ ηνπο επηρεηξεκαηέεο πνπ επηζπκνχλ λα επελδχζνπλ ζηελ 

Δπξψπε) θαη βειηηψλνληαο ηνπο θαλφλεο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα εληφο ηεο ΔΔ· 

132. επαλαιακβΪλεη φηη ε Ϋθζεζε εθαξκνγάο ηεο Δπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε ηελ ηξΫρνπζα νδεγέα 

γηα ηελ κπιε θΪξηα ππνγξακκέδεη ηηο αηΫιεηΫο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ πνιχ 

πεξηνξηζκΫλνπ επηπΫδνπ ελαξκφληζεο πνπ εέρε σο ζπλΫπεηα ε επξεέα δηαθξηηηθά 

επρΫξεηα ε νπνέα δφζεθε ζηα θξΪηε κΫιε φζνλ αθνξΪ ηελ εθαξκνγά, ηδέσο δε ην 

δηθαέσκα ησλ θξαηψλ κειψλ λα δηαηεξνχλ παξΪιιεια εζληθΪ ζπζηάκαηα· 

133. ζεσξεέ, εμΪιινπ, φηη εέλαη ζαθΫο πσο ε νδεγέα ζα πξΫπεη λα επηθεληξσζεέ φρη κφλν 

ζηελ πςειά εηδέθεπζε, αιιΪ θαη ζε ζηνρεπκΫλα επαγγΫικαηα πνπ απαηηνχλ πςειΪ 

πξνζφληα, θαη φπνπ ππΪξρνπλ απνδεδεηγκΫλεο ειιεέςεηο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ· 

πηζηεχεη, επηπιΫνλ, φηη ε αλαζεψξεζε ηεο κπιε θΪξηαο ζα πξΫπεη λα εέλαη ηφζν 

θηιφδνμε φζν θαη ζηνρεπκΫλε, θαη ζα πξΫπεη λα επηδηψμεη ηελ Ϊξζε ησλ αλαθνινπζηψλ 

ηεο ηζρχνπζαο νδεγέαο, ηδέσο φζνλ αθνξΪ ηα παξΪιιεια εζληθΪ ζπζηάκαηα· ζπληζηΪ λα 

εμεηαζηεέ ην ελδερφκελν αλαζεψξεζεο ηνπ πεδένπ εθαξκνγάο, ψζηε λα ζπκπεξηιΪβεη 

ηνπο ππεθφνπο ηξέησλ ρσξψλ νη νπνένη ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβΪινπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ειιεέςεσλ πνπ εληνπέδνληαη ζε ελσζηαθΫο αγνξΫο εξγαζέαο· 

134. αλαζΫηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβΪζεη ην παξφλ ςάθηζκα ζην πκβνχιην θαη ηελ 

Δπηηξνπά, ζηα θνηλνβνχιηα θαη ηηο θπβεξλάζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, ζηηο EASO, 

Frontex, Europol, Eurojust, FRA, eu–LISA, ζην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ζηελ 

Δπηηξνπά ησλ Πεξηθεξεηψλ, θαη ζηελ Δπξσπατθά Οηθνλνκηθά θαη Κνηλσληθά Δπηηξνπά. 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

πξνο ηελ Δπηηξνπά Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ 

ζρεηηθΪ κε ηελ θαηΪζηαζε ζηελ πεξηνρά ηεο Μεζνγεένπ θαη ηελ αλΪγθε γηα κηα νιηζηηθά 

πξνζΫγγηζε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο φζνλ αθνξΪ ηε κεηαλΪζηεπζε 

(2015/2095(INI)) 

πληΪθηεο γλσκνδφηεζεο: Γεκάηξεο ΠαπαδΪθεο 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπά Δμσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ θαιεέ ηελ Δπηηξνπά Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, 

Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ, πνπ εέλαη αξκφδηα επέ ηεο νπζέαο, λα 

ζπκπεξηιΪβεη ζηελ πξφηαζε ςεθέζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηΪζεηο: 

1. εθθξΪδεη αλεζπρέα γηα ηα πξφζθαηα γεγνλφηα ζηα ζχλνξα ηεο ΔΔ, ηα νπνέα εέλαη 

απνηΫιεζκα απηάο ηεο Ϊλεπ πξνεγνπκΫλνπ κεηαλαζηεπηηθάο θξέζεο θαη πνπ Ϋρνπλ 

εθζΫζεη ηηο αλεπΪξθεηεο ηνπ ηζρχνληνο ζπζηάκαηνο ππνδνράο πξνζθχγσλ θαη 

κεηαλαζηψλ, θαη επηζεκαέλεη ηε ζεκαζέα ηεο κεγαιχηεξεο ελαξκφληζεο ησλ πνιηηηθψλ 

κεηαλΪζηεπζεο θαη αζχινπ ζε επέπεδν ΔΔ θαη ζε δηεζλΫο επέπεδν· 

2. επηζεκαέλεη ηελ αλΪγθε γηα κηα νιηζηηθά πξνζΫγγηζε ηεο κεηαλΪζηεπζεο εθ κΫξνπο ηεο 

ΔΔ ε νπνέα ζα δηαζθαιέδεη ηε ζπλνρά κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ηεο 

πνιηηηθψλ, ζα πεξηιακβΪλεη φιεο ηηο κεηαλαζηεπηηθΫο νδνχο θαη ζα βαζέδεηαη ζηελ 

αιιειεγγχε, ηνλ πιάξε ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκΪησλ, ηε ζπκκφξθσζε πξνο ην 

δηεζλΫο δέθαην θαη ηηο αμέεο επέ ησλ νπνέσλ νηθνδνκάζεθε ε ΔΔ· 

3. ζεσξεέ φηη κηα νινθιεξσκΫλε ζηξαηεγηθά ηεο ΔΔ ζα πξΫπεη λα απνηειεέ βαζηθφ ζηνηρεέν 

ηεο λΫαο ζπλνιηθάο ζηξαηεγηθάο ηεο ΔΔ γηα ηελ εμσηεξηθά πνιηηηθά θαη ηελ πνιηηηθά 

αζθΪιεηαο, πξνθεηκΫλνπ λα ζπκβΪιεη ελεξγΪ ζηε ζηαζεξνπνέεζε ηεο γεηηνληΪο ηεο ΔΔ 

θαη λα πξνιΪβεη Ϊιιεο παξεκθεξεέο αλζξσπηζηηθΫο θξέζεηο ζην κΫιινλ· 

4. θαιεέ ηελ ΔΔ θαη ηα θξΪηε κΫιε ηεο λα ζηακαηάζνπλ ηελ αλΫγεξζε ηεηρψλ ζηα εμσηεξηθΪ 

ζχλνξα ηεο ΔΔ θαη λα κελ εκπνδέδνπλ ηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο κεηαλΪζηεο λα θηΪζνπλ 

ζην Ϋδαθνο ηεο ΔΔ· 

5. εθθξΪδεη αλεζπρέα γηα ηελ απμεκΫλε ηΪζε παξΪλνκσλ επηηφπνπ εθηνπηζκψλ, θαη 

απνξξέπηεη ηηο πξαθηηθΫο απηΫο σο αληέζεηεο πξνο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ην 
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θξΪηνο δηθαένπ· εθθξΪδεη ηε βαζηΪ ηνπ αλεζπρέα γηα ηε κνέξα ησλ ππεθφσλ ηξέησλ 

ρσξψλ θαη απΪηξηδσλ πνπ γέλνληαη εθ λΫνπ δεθηνέ ζην πιαέζην ζπκθσληψλ επαλεηζδνράο, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ επ’ αφξηζηνλ θξΪηεζεο, λνκηθάο αβεβαηφηεηαο 

ά επαλαπξνψζεζεο ζηε ρψξα θαηαγσγάο ηνπο· 

6. ηνλέδεη φηη ε παξαηεηακΫλε αζηΪζεηα θαη νη ζπγθξνχζεηο ζηηο γεηηνληθΫο πεξηνρΫο ηεο ΔΔ 

Ϋρνπλ ζνβαξφ αληέθηππν ζηνλ αξηζκφ κεηαλαζηψλ, πξνζθχγσλ θαη εθηνπηζκΫλσλ· ζεσξεέ 

φηη κηα καθξνπξφζεζκε, νπζηαζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά αληαπφθξηζε ζηε αλζξσπηζηηθά 

θξέζε ζηε Μεζφγεην ζα πξνΫιζεη κφλν απφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βαζχηεξσλ αηηέσλ, 

ηδέσο ηεο αζηΪζεηαο, ησλ πνιΫκσλ, ηεο ηξνκνθξαηέαο, ηεο Ϋιιεηςεο αζθΪιεηαο θαη ησλ 

παξαβηΪζεσλ ησλ δηθαησκΪησλ ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο θαη ηεο θηψρεηαο, ηεο αληζφηεηαο, 

ησλ δηψμεσλ, ηεο δηαθζνξΪο, ηεο θιηκαηηθάο αιιαγάο θαη ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ· 

ηνλέδεη ηελ επεέγνπζα αλΪγθε λα μεθηλάζεη ε ΔΔ ζπληνληζκΫλεο δηπισκαηηθΫο 

πξνζπΪζεηεο κε δηεζλεέο εηαέξνπο θαη βαζηθΫο πεξηθεξεηαθΫο δπλΪκεηο θαη νξγαληζκνχο, 

φπσο ε Αθξηθαληθά Έλσζε θαη ν χλδεζκνο ησλ Αξαβηθψλ Κξαηψλ, πξνθεηκΫλνπ λα 

αληηκεησπέζεη ηηο πξνθιάζεηο πνπ πθέζηαληαη επΪισηα θξΪηε θαη λα εζηηΪζεη ζηελ 

πξφιεςε ησλ ζπγθξνχζεσλ· 

7. εέλαη πεπεηζκΫλν φηη ε ηξΫρνπζα κεηαλαζηεπηηθά θαη πξνζθπγηθά θξέζε ζπλδΫεηαη κε ηελ 

ζχξξαμε ζηε πξέα θαη Ϊιια κΫξε ηεο ΜΫζεο Αλαηνιάο θαη κε ηελ αζηΪζεηα ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρά ηεο ΜΫζεο Αλαηνιάο θαη ηεο βφξεηαο Αθξηθάο, γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ 

νπνέσλ ε ΔΔ πξΫπεη λα θαηαβΪιεη θΪζε δπλαηά πξνζπΪζεηα· δεηεέ ηελ νξζά εθαξκνγά ηεο 

ζηξαηεγηθάο ηεο ΔΔ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Ηζιακηθνχ θξΪηνπο· δεηεέ απφ ηελ ΔΔ θαη 

ηα θξΪηε κΫιε ηεο λα ζηεξέμνπλ ελεξγΪ ηελ ππφ ηελ εγεζέα ηνπ ΟΖΔ πξνζπΪζεηα γηα ηελ 

δηεπζΫηεζε ηεο ζπξηαθάο ζχξξαμεο θαη λα εληεέλνπλ ζεκαληηθΪ ηηο δηπισκαηηθΫο ηνπο 

πξνζπΪζεηεο γηα ηε δηεπζΫηεζε ησλ ελ εμειέμεη ζπγθξνχζεσλ ζηελ γεηηνληΪ ηεο ΔΔ θαη 

ζηελ ΜΫζε Αλαηνιά ζε ζπλεξγαζέα κε φινπο ηνπο παξΪγνληεο ζηελ πεξηνρά, καδέ κε ηα 

ΖλσκΫλα Έζλε θαη πξνο ππνζηάξημά ηνπο· 

8. επηδνθηκΪδεη ηελ Ϋγθξηζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο δξΪζεο ηεο δηΪζθεςεο θνξπθάο ηεο ΒαιΫηηα 

ην νπνέν πξΫπεη λα ρξεζηκεχζεη σο πιαηθφξκα γηα κηα καθξφπλνε ζηξαηεγηθά ΔΔ-

Αθξηθάο πνπ ζα δηΫπεηαη απφ ηηο αξρΫο ηεο αιιειεγγχεο, ηεο εηαηξηθάο ζρΫζεο θαη ηεο 

επηκεξηζκΫλεο επζχλεο ζε απΪληεζε ζηηο αλζξψπηλεο, θνηλσληθΫο θαη πνιηηηθΫο 

πξνθιάζεηο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ κεηαμχ Αθξηθάο θαη ΔΔ· δεηεέ ηελ πιάξε 

εθαξκνγά θαη παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο δηΪζθεςεο θνξπθάο ηεο ΒαιΫηηα· 

ηνλέδεη ηε ζεκαζέα ηεο δΫζκεπζεο ηεο ΔΔ Ϋλαληη ηεο Αθξηθάο κΫζσ ηεο ζπλεξγαζέαο 

ζηελ αλΪπηπμε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βαζχηεξσλ αηηέσλ ηεο παξΪλνκεο 

κεηαλΪζηεπζεο θαη ηεο αλαγθαζηηθάο εθηφπηζεο πιεζπζκψλ· αλαγλσξέδεη φηη πξΫπεη λα 

θαηαβιεζνχλ κεγαιχηεξεο πξνζπΪζεηεο γηα λα ζεκεησζεέ πξφνδνο ζηηο επθαηξέεο γηα 

λφκηκε κεηαλΪζηεπζε θαη θηλεηηθφηεηα· 

9. ηνλέδεη φηη ηα ΓπηηθΪ ΒαιθΪληα, σο νδφο δηΫιεπζεο γηα πξφζθπγεο θαη κεηαλΪζηεο κε 

πξννξηζκφ ηα θξΪηε κΫιε ηεο ΔΔ, Ϋρνπλ ππνζηεέ απμαλφκελε θαη ζνβαξά πέεζε κε 

ζνβαξΫο αλζξσπηζηηθΫο ζπλΫπεηεο, θαη σο εθ ηνχηνπ πξΫπεη λα ζηεξηρζνχλ· επηδνθηκΪδεη 

ηελ πξφηαζε ζηα ζπκπεξΪζκαηα ηνπ πκβνπιένπ ηεο 12εο Οθησβξένπ 2015 (12880/15) 

λα επεθηαζεέ ην πεδέν εθαξκνγάο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Καηαπηζηεπκαηηθνχ Σακεένπ ηεο 

ΔΔ πνπ ζπζηΪζεθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξέζεο ζηε πξέα (Σακεέν Μadad) ζηα 

ΓπηηθΪ ΒαιθΪληα· ζηεξέδεη ηε Γάισζε ηεο δηΪζθεςεο πςεινχ επηπΫδνπ ζρεηηθΪ κε ηε 

δηαδξνκά ηεο Αλαηνιηθάο Μεζνγεένπ θαη ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλέσλ ζηηο 8 Οθησβξένπ 
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2015 ζην Λνπμεκβνχξγν θαη δεηεέ ηελ ηαρεέα εθαξκνγά θαη παξαθνινχζεζά ηεο· 

10 ππελζπκέδεη φηη ηα γεηηνληθΪ ηεο πξέαο θξΪηε Ϋρνπλ ππνδερζεέ, ζχκθσλα κε ηηο 

εθηηκάζεηο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηεέαο γηα ηνπο Πξφζθπγεο, πεξέπνπ 4 εθαηνκκχξηα χξηνπο 

πξφζθπγεο· ππελζπκέδεη φηη ε Σνπξθέα, ν Λέβαλνο θαη ε Ηνξδαλέα πθέζηαληαη επξεέεο 

κεηαλαζηεπηηθΫο ξνΫο θαη επηζεκαέλεη ηελ αλΪγθε γηα απνηειεζκαηηθά ζηάξημε εθ κΫξνπο 

ηεο ΔΔ θαη ζηελά ζπλεξγαζέα κε ηηο ρψξεο απηΫο πξνθεηκΫλνπ λα επηιπζεέ ε 

αλζξσπηζηηθά θξέζε θαη λα δεκηνπξγεζνχλ θαιχηεξεο ζπλζάθεο γηα ηνπο πξφζθπγεο· 

επηζεκαέλεη φηη ε ελεξγφο εκπινθά ησλ θξαηψλ ηνπ Κφιπνπ ζα εέρε ζεηηθφ αληέθηππν 

ζηελ επέιπζε ηεο ηξΫρνπζαο κεηαλαζηεπηηθάο θξέζεο· ηνλέδεη παξΪιιεια ηε ζεκαζέα πνπ 

Ϋρεη λα ζηεξηρζνχλ νη ρψξεο πνπ βξέζθνληαη ζηελ πξψηε γξακκά φπσο ε ΔιιΪδα, ε 

Ηηαιέα θαη ε ΜΪιηα κε λΫνπο ά εληζρπκΫλνπο κεραληζκνχο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

αλζξσπηζηηθψλ θξέζεσλ απηνχ ηνπ κεγΫζνπο· πηζηεχεη φηη νη ππφ πξνζρψξεζε ρψξεο, θαη 

ζπγθεθξηκΫλα ε ΠΓΓΜ θαη ε εξβέα, ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ηελ πιάξε ζηάξημε ηεο ΔΔ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο εηζξνάο κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ· πξνεηδνπνηεέ, σζηφζν, γηα ηνλ 

αξλεηηθφ αληέθηππν πνπ ελδΫρεηαη λα Ϋρνπλ νη ελΫξγεηΫο ηνπο θαηΪ ηελ πνξεέα ηνπο πξνο 

ηελ Ϋληαμε ζηελ ΔΔ θαη ππελζπκέδεη ζηηο θπβεξλάζεηο ησλ ελ ιφγσ θξαηψλ ηηο δηεζλεέο 

ηνπο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξΪ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα· 

12. δεηεέ λα δνζνχλ ζηελ ΤΔ/ΑΠ θαη ζηελ ππεξεζέα εμσηεξηθάο δξΪζεο ηα αλαγθαέα κΫζα 

θαη ε εληνιά γηα λα αλαπηχμνπλ ηελ πνιηηηθά θαη δηπισκαηηθά δξΪζε πνπ απαηηεέηαη ζηελ 

πεξηνρά, ζην πιαέζην ηεο θνηλάο εμσηεξηθάο πνιηηηθάο θαη πνιηηηθάο αζθαιεέαο, ζε 

ζπληνληζκφ κε ηα θξΪηε κΫιε· 

13. ηΪζζεηαη ππΫξ ηεο επξχηεξεο θαη απμεκΫλεο ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ ηξέησλ 

ρσξψλ πξνΫιεπζεο θαη δηΫιεπζεο, κε πιάξε ζεβαζκφ ησλ δηθαησκΪησλ ησλ κεηαλαζηψλ, 

κΫζσ δηκεξψλ ζπκθσληψλ, εηαηξηθψλ ζρΫζεσλ θηλεηηθφηεηαο θαη ζπκθσληψλ ηερληθάο 

ζπλεξγαζέαο, γηα ηελ ηάξεζε ησλ νπνέσλ εμαζθαιέδεηαη ε εθαξκνγά κεραληζκψλ 

παξαθνινχζεζεο ζηνπο νπνένπο ζα ζπκκεηΫρνπλ νη ηνπηθΫο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλέαο 

ησλ πνιηηψλ, κε ζθνπφ: 

 – λα αλαπηπρζεέ κηα δηνξαηηθά πξνζΫγγηζε ζε ζρΫζε κε ηελ κεηαλαζηεπηηθά θξέζε ζηελ 

Μεζφγεην, ε νπνέα ζα θΪλεη δηΪθξηζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ αηηέσλ θαη ζα 

πξνζαξκφδεηαη αλΪινγα· 

 – λα θαηαπνιεκεζνχλ ηα δέθηπα παξΪλνκεο δηαθέλεζεο θαη εκπνξέαο αλζξψπσλ· 

 – λα δηαζθαιηζζεέ ε αλΪπηπμε ηθαλνηάησλ ζηνπο ηνκεέο ησλ ζπζηεκΪησλ αζχινπ θαη 

ζπλνξηαθνχ ειΫγρνπ· 

 – λα παξαζρεζεέ πξνζηαζέα ζε απηνχο πνπ Ϋρνπλ αλΪγθε, ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ Ύπαηε 

Αξκνζηεέα ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαη εηδηθεπκΫλεο ΜΚΟ· 

 – λα εληζρπζεέ ε ζπλνιηθά πξνζΫγγηζε ηεο κεηαλΪζηεπζεο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο· 

 – λα ζπζηαζνχλ αλζξσπηζηηθνέ δηΪδξνκνη· 

 – λα ζπζηαζνχλ πιαέζηα γηα αζθαιά θαη λφκηκε κεηαλΪζηεπζε θαη λα ραιαξψζνπλ νη 

πθηζηΪκελνη πεξηνξηζκνέ γηα ηελ επαλΫλσζε ησλ νηθνγελεηψλ· 
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 – λα ρνξεγεζνχλ ζεσξάζεηο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο· 

 – λα εθαξκνζηεέ κηα αλζξσπηζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά πνιηηηθά επηζηξνθάο 

παξΪηππσλ κεηαλαζηψλ· 

14. δεηεέ εηαηξηθΫο ζρΫζεηο θηλεηηθφηεηαο θαη ζπκθσλέεο θπθιηθάο κεηαλΪζηεπζεο 

πξνθεηκΫλνπ λα δηεπθνιπλζεέ ε θπθινθνξέα ησλ ππεθφσλ ησλ ηξέησλ ρσξψλ κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ ηνπο θαη ηεο ΔΔ θαη λα ππνζηεξηρζεέ ε θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά αλΪπηπμε 

ακθνηΫξσλ ησλ κεξψλ· 

15. θαιεέ ηελ ΤΔ/ ΑΔ λα πξνβεέ ζε πξαθηηθΫο ελΫξγεηεο ζηνλ ΟΖΔ κε ζηφρν ην πκβνχιην 

Αζθαιεέαο λα δψζεη εληνιά ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε λα αλαιΪβεη δξΪζε γηα ηε 

ζηνρνπνέεζε, ζε ιηκΫλεο, ηεο ππνδνκάο νκΪδσλ πνπ νξγαλψλνπλ ηελ εκπνξέα αλζξψπσλ· 

16. ζεκεηψλεη ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε «αζθαιεέο θαη κε αζθαιεέο» ηξέηεο 

ρψξεο· θαιεέ ηηο βαζηθΫο ρψξεο πξνΫιεπζεο θαη δηΫιεπζεο φζνλ αθνξΪ ηελ παξΪηππε 

κεηαλΪζηεπζε πξνο ηελ ΔΔ λα εθαξκφζνπλ πιάξσο θαη απνηειεζκαηηθΪ ηηο πθηζηΪκελεο 

δηκεξεέο ζπκθσλέεο επαλεηζδνράο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ· ηνλέδεη φηη ε ζχλαςε ά 

εθαξκνγά ζπκθσληψλ επαλεηζδνράο ζα πξΫπεη λα εμαζθαιέδεη ηελ ζπκκφξθσζε απηψλ 

ησλ ηξέησλ ρσξψλ κε ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ δηεζλνχο δηθαένπ θαη ηελ πξνζηαζέα ησλ 

αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ· επηζεκαέλεη, πεξαηηΫξσ, ηελ αλΪγθε βειηέσζεο ηεο 

δηαζπλνξηαθάο ζπλεξγαζέαο κε ηα γεηηνληθΪ θξΪηε κΫιε ηεο ΔΔ ζε απηφ ην ζΫκα, κεηαμχ 

Ϊιισλ κΫζσ θαη ηεο εληζρπκΫλεο επηρεηξεζηαθάο θαη ηερληθάο ζπλεξγαζέαο κε ηελ 

Δπξσπατθά Τπεξεζέα Τπνζηάξημεο γηα ην Άζπιν (EASO) θαη ηνλ FRONTEX· 

17.  πηζηεχεη, ηαπηφρξνλα, φηη ε ΔΔ ζα πξΫπεη λα ζεζπέζεη Ϋλα δεζκεπηηθφ πξφγξακκα 

κεηεγθαηΪζηαζεο γηα ηνπο πξφζθπγεο, ζε ζηελά ζπλεξγαζέα κε ηελ UNHCR, κε 

πνζνζηψζεηο θαη Ϋλα κφληκν, ππνρξεσηηθφ, αιιΪ επΫιηθην, θαη απηφκαηα 

ελεξγνπνηνχκελν ζχζηεκα κεηεγθαηΪζηαζεο αλΪ ηελ ΔΔ, βΪζεη αληηθεηκεληθψλ 

θξηηεξέσλ θαη ιακβΪλνληαο ππφςε ηελ θαηΪζηαζε θαη ηηο ζπλζάθεο ππνδνράο ζηα θξΪηε 

κΫιε εηζφδνπ, θαζψο θαη βΪζεη ησλ αλαγθψλ θαη, ζην κΫηξν ηνπ δπλαηνχ, ησλ 

πξνηηκάζεσλ ησλ πξνζθχγσλ· 

18. ραηξεηέδεη ηελ ελέζρπζε ησλ κΫζσλ ησλ επηρεηξάζεσλ Σξέησλ θαη Πνζεηδψλαο· 

επηζεκαέλεη ηελ Ϋλαξμε ηεο επηρεέξεζεο EUNAVFOR MED SOPHIA ελαληένλ ησλ 

θπθισκΪησλ παξΪλνκεο δηαθέλεζεο θαη εκπνξέαο αλζξψπσλ ζηε Μεζφγεην θαη 

ππνζηεξέδεη ηελ ελέζρπζε ηεο δηαρεέξηζεο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο Έλσζεο· 

αλαγλσξέδεη ηε κεηΪβαζε ζηελ δεχηεξε θΪζε ηεο επηρεέξεζεο ζχκθσλα κε ην δηεζλΫο 

δέθαην θαη ππνγξακκέδεη ηελ αλΪγθε ζπλεξγαζέαο κε ηξέηεο ρψξεο πξνθεηκΫλνπ λα 

αληηκεησπηζζνχλ απνηειεζκαηηθΪ ηα δέθηπα ηνπ νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο ησλ 

παξΪλνκσλ δηαθηλεηψλ κεηαλαζηψλ· εκκΫλεη, σζηφζν, ζηελ αλΪγθε γηα επξχηεξνπο, 

δηαξθεέο, ζπληνληζκΫλνπο θαη απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο Ϋξεπλαο θαη δηΪζσζεο ζηε 

Μεζφγεην γηα ηε δηΪζσζε αλζξψπηλσλ δσψλ, ζπγθεθξηκΫλα κΫζσ ηεο δεκηνπξγέαο ελφο 

επξσπατθνχ ζψκαηνο αθηνθπιΪθσλ, θαη λα δηακνξθσζεέ κηα πνιηηηθά ηεο ΔΔ ζρεηηθΪ κε 

ην Ϊζπιν, ηελ επηθνπξηθά πξνζηαζέα θαη ηελ πξνζσξηλά πξνζηαζέα πνπ ζα 

ζπκκνξθψλεηαη πιάξσο κε ηηο δεζκεπηηθΫο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηελ 

χκβαζε ηεο Γελεχεο, ηε χκβαζε ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ θαη ηελ Δπξσπατθά χκβαζε Αλζξσπέλσλ ΓηθαησκΪησλ, θαη ζα ηεξεέ ηελ αξρά 

ηεο κε-επαλαπξνψζεζεο· 
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19. επηζεκαέλεη φηη νη κεηαλΪζηεο θαη νη πξφζθπγεο, θαη ηδέσο ηα αζπλφδεπηα παηδηΪ, εέλαη 

πνιχ επΪισηνη θαη, θαηΪ ζπλΫπεηα, θηλδπλεχνπλ λα πΫζνπλ ζχκαηα ηεο εκπνξέαο 

αλζξψπσλ· ηνλέδεη ηελ αλΪγθε λα εμαζθαιηζζεέ εηδηθά θξνληέδα γηα γπλαέθεο θαη παηδηΪ 

πξφζθπγεο θαη κεηαλΪζηεο πνπ εέλαη ζχκαηα ησλ παξΪλνκσλ δηαθηλεηψλ θαη λα ηνπο 

παξαζρεζεέ ηαηξηθά θαη ςπρνινγηθά ζπλδξνκά θαη θαηΪιιειε πξνζηαζέα ζηα παηδηΪ· 

θαιεέ ηελ ΔΔ θαη ηα θξΪηε κΫιε λα ζπκπεξηιΪβνπλ δεηάκαηα παηδηψλ θαη θχινπ ζηηο 

πνιηηηθΫο ηνπο γηα ηελ κεηαλΪζηεπζε, ηελ ελζσκΪησζε θαη ην Ϊζπιν θαη επηκΫλεη ζηελ 

αλΪγθε γηα κηα επξσπατθά πξνζΫγγηζε ζηελ κεηαλΪζηεπζε θαη ηελ δηαρεέξηζε ησλ 

ζπλφξσλ πνπ ζα ζΫβεηαη ηα δηθαηψκαηα ησλ επΪισησλ αλζξψπσλ θαη ηελ βαζηθά αξρά 

ηνπ ππΫξηεξνπ ζπκθΫξνληνο ηνπ παηδηνχ· 

20. ζεσξεέ φηη ε ζπλεξγαζέα θαη ε αλαπηπμηαθά βνάζεηα, ζχκθσλα κε ηηο αξρΫο ηεο ζπλνράο 

ησλ αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ, δηαδξακαηέδεη δσηηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

βαζχηεξσλ αηηέσλ ηεο κεηαλΪζηεπζεο· θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε λα κεηαξξπζκέζνπλ ηελ 

αλαπηπμηαθά ηνπο βνάζεηα, ζχκθσλα κε ηελ δΫζκεπζε γηα δηΪζεζε ηνπ 0,7% ηνπ ΑΔΔ, κε 

ζηφρν ηελ επέηεπμε ησλ βηψζηκσλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ· ραηξεηέδεη ην γεγνλφο φηη Ϋλαο 

απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο πλφδνπ Κνξπθάο ηεο ΒαιΫηηα εέλαη ν θαιχηεξνο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ζπλδξνκάο γηα ηελ αλΪπηπμε θαη ηε ζπλεξγαζέα ζηελ Αθξηθά· 

ηνλέδεη φηη ε ΔΔ πξΫπεη λα ζπλερέζεη λα ζηεξέδεη, καθξνπξφζεζκα θαη ζε πξαθηηθφ 

επέπεδν, ηηο δηεζλεέο πξνζπΪζεηεο γηα ηε κεέσζε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ εμΪιεηςε ηεο 

δηαθζνξΪο, θαζψο θαη γηα ηελ εδξαέσζε ηεο εηξάλεο, ηελ πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηέαο θαη 

ηεο δηαθπβΫξλεζεο, ησλ αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, ηελ 

ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εθπαέδεπζε, ηελ πεξηθεξεηαθά, πνιηηηθά θαη 

νηθνλνκηθά ζηαζεξφηεηα, ηελ αζθΪιεηα θαη ηελ επεκεξέα· 

21. πηζηεχεη φηη ε κεηαλαζηεπηηθά θαη πξνζθπγηθά θξέζε ζηε Μεζφγεην κπνξεέ λα επηιπζεέ 

κφλν κΫζσ κηαο ζηαζεξάο πνιηηηθάο βνχιεζεο, δηεζλνχο ζπλεξγαζέαο θαη ζπληνληζκνχ 

ζην πιαέζην ησλ ζεζκηθψλ νξγΪλσλ ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ, θαη ζεσξεέ φηη ε ΔΔ 

ζα κπνξνχζε λα αλαιΪβεη ηελ πξσηνβνπιέα λα ζπγθαιΫζεη Γηεζλά ΓηΪζθεςε ππφ ηελ 

αηγέδα ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ επέιπζε ηεο ηξΫρνπζαο θξέζεο ζε αλζξσπηζηηθφ επέπεδν· 

22. θξνλεέ φηη ηα πεξηθεξεηαθΪ πξνγξΪκκαηα πξνζηαζέαο (ΠΠΠ), πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

ελέζρπζε ησλ ηθαλνηάησλ ησλ ηξέησλ ρσξψλ ζηηο πεξηθΫξεηεο απφ ηηο νπνέεο πξνΫξρεηαη ά 

δηΫξρεηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο πξνζθχγσλ, ζα κπνξνχζαλ λα εληζρπζνχλ ζεκαληηθΪ κε 

ηελ Ϋλαξμε πνιηηηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηξέησλ ρσξψλ, πξνζδέδνληαο Ϋηζη 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα θαη δΫζκεπζε· 

23. θαιεέ ηελ Δπηηξνπά θαη ηα θξΪηε κΫιε ηεο ΔΔ λα ιΪβνπλ ηα απαξαέηεηα λνκνζεηηθΪ θαη 

δηνηθεηηθΪ κΫηξα γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηε ρνξάγεζε ζεσξάζεσλ Ϋθηαθηεο αλΪγθεο θαη 

ηελ παξνρά πξνζσξηλάο ζηΫγεο γηα ηνπο ππεξαζπηζηΫο ησλ αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ πνπ 

δηαηξΫρνπλ θέλδπλν ζηε πεξηνρά ηεο Μεζνγεένπ· απεπζχλεη Ϋθθιεζε ζηα θξΪηε κΫιε λα 

δψζνπλ ηδηαέηεξε πξνζνρά ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζπλδΫνληαη κε αηηάζεηο γηα πνιηηηθφ 

Ϊζπιν, νχησο ψζηε λα απνηξΫπεηαη νπνηαδάπνηε επηζηξνθά πνπ ζπλεπΪγεηαη 

ελδερνκΫλσο παξαβέαζε αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ· 

24. ραηξεηέδεη ηε ζχζηαζε ηνπ Καηαπηζηεπκαηηθνχ Σακεένπ Έθηαθηεο ΑλΪγθεο ηεο ΔΔ γηα ηε 

ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βαζχηεξσλ αηηέσλ ηεο παξΪηππεο κεηαλΪζηεπζεο 

θαη ηνπ θαηλνκΫλνπ ησλ εθηνπηζκΫλσλ ζηελ Αθξηθά, ην νπνέν απνζθνπεέ ζηελ ελέζρπζε 

ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ζηελ θαιχηεξε δηαρεέξηζε ηεο κεηαλΪζηεπζεο ζηηο ΑθξηθαληθΫο 
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ρψξεο θαη ζηηο πεξηθΫξεηεο πνπ επεξεΪδνληαη ηδηαέηεξα απφ ηε κεηαλΪζηεπζε· ηνλέδεη, 

σζηφζν, ηελ αλΪγθε λα δνζνχλ εγγπάζεηο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνΫιεπζε ησλ ρξεκΪησλ θαη 

ηηο δξΪζεηο γηα ηηο νπνέεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ· θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε λα δεέμνπλ ηελ 

ζζελαξά ηνπο δΫζκεπζε ζπκβΪιινληαο ζην Σακεέν ψζηε ην χςνο ηνπ πνζνχ λα θηΪζεη ηα 

1,8 δηζεθαηνκκχξηα επξψ πνπ εέραλ πξνηαζεέ· ππνγξακκέδεη ηελ αλΪγθε λα θηλεηνπνηεζεέ 

κεγαιχηεξε ρξεκαηνδφηεζε πξνθεηκΫλνπ λα απνδεζκεπζεέ ην αλαμηνπνέεην δπλακηθφ ηεο 

Αθξηθαληθάο επεέξνπ ην νπνέν ζα ζπκβΪιεη, κΫζσ ηνπ εκπνξένπ θαη ησλ επελδχζεσλ, ζε 

βηψζηκε αλΪπηπμε θαη κεέσζε ηεο θηψρεηαο· 

25. επηζεκαέλεη φηη ζα απαηηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθνέ δεκνζηνλνκηθνέ πφξνη ηεο ΔΔ, εηδηθΪ 

αλζξσπηζηηθά βνάζεηα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθάο θαη πξνζθπγηθάο 

θξέζεο ζηελ Μεζφγεην· δεηεέ ηε δεκηνπξγέα θΫληξσλ ελεκΫξσζεο ζρεηηθΪ κε ηελ 

κεηαλΪζηεπζε ζε ηξέηεο ρψξεο θαη ζεκεηψλεη ηελ ηαρεέα αλΪπηπμε Δπξσπαέσλ 

αμησκαηηθψλ ζπλδΫζκσλ κεηαλΪζηεπζεο ζηηο αληηπξνζσπεέεο ηεο ΔΔ ζε θαέξηαο 

ζεκαζέαο ηξέηεο ρψξεο γηα λα ζπιιΫγνπλ πιεξνθνξέεο γηα ηηο κεηαλαζηεπηηθΫο ξνΫο, λα 

ζπληνλέδνπλ ηηο πξνζπΪζεηΫο ηνπο κε ηνπο εζληθνχο αμησκαηηθνχο ζπλδΫζκνπο, θαη λα 

ζπλεξγΪδνληαη Ϊκεζα κε ηηο ηνπηθΫο αξρΫο θαζηζηψληαο Ϋηζη δπλαηά ηελ ελεξγνπνέεζε 

ζπζηεκΪησλ Ϋγθαηξεο εηδνπνέεζεο ζε επέπεδν ΔΔ ψζηε λα ππΪξρεη Ϋγθαηξε αληέδξαζε ζε 

λΫεο κεηαλαζηεπηηθΫο θξέζεηο· 

26. ελζαξξχλεη ηελ ΑΔ/ΤΔ θαη ηελ ΔΤΔΓ λα εμαθνινπζάζνπλ λα ζηεξέδνπλ ηε δηαδηθαζέα 

θχξσζεο ηεο χκβαζεο ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ θαηΪ ηνπ δηεζληθνχ νξγαλσκΫλνπ 

εγθιάκαηνο, ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο γηα ηελ Πξφιεςε, Καηαζηνιά θαη Γέσμε ηεο 

Δκπνξέαο Πξνζψπσλ, ηδέσο Γπλαηθψλ θαη Παηδηψλ, ηνπ Πξσηνθφιινπ θαηΪ ηεο 

Λαζξαέαο Γηαθέλεζεο Μεηαλαζηψλ δηΪ ΞεξΪο, ΘαιΪζζεο θαη ΑΫξνο θαη ηνπ 

Πξσηνθφιινπ ζρεηηθΪ κε ηελ ΚαηαπνιΫκεζε ηεο ΠαξΪλνκεο Καηαζθεπάο θαη 

Γηαθέλεζεο Ππξνβφισλ Όπισλ, Μεξψλ θαη ΔμαξηεκΪησλ ηνπο θαη Ππξνκαρηθψλ· 

27. εθθξΪδεη ηελ αλεζπρέα ηνπ γηα ηελ απμεκΫλε πνηληθνπνέεζε ηνπ ηξΫρνληνο 

κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο ζε βΪξνο ησλ αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ ησλ αηφκσλ πνπ ηνπο 

αθνξΪ, θαη ηελ θαθνκεηαρεέξηζε θαη απζαέξεηε θξΪηεζε ησλ πξνζθχγσλ ζε ηξέηεο 

ρψξεο· θαιεέ ηελ ΔΔ λα επηιχζεη ην ζΫκα απηφ, θαη ζην πιαέζην ησλ δηαιφγσλ ηεο γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ησλ ππνεπηηξνπψλ δηθαηνζχλεο, ειεπζεξέαο θαη αζθΪιεηαο, 

θαη λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηεο πξνζηαζέαο ζε ηξέηεο ρψξεο δηΫιεπζεο· 

28. δεηεέ απφ ηελ Δπηηξνπά θαη ηελ ΔΤΔΓ λα ζπκκεηΪζρνπλ ελεξγΪ ζηε ζπδάηεζε γηα ηνλ 

φξν «θιηκαηηθφο πξφζθπγαο», κεηαμχ Ϊιισλ γηα ηνλ πηζαλφ λνκηθφ νξηζκφ ηνπ ζην 

δηεζλΫο δέθαην ά ζε νπνηαδάπνηε λνκηθΪ δεζκεπηηθά δηεζλά ζπκθσλέα· 

29. αλαγλσξέδεη φηη ε θαηΪζηαζε ησλ αληζαγελψλ ζπληζηΪ ζεκαληηθά πξφθιεζε σο πξνο ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα· δεηεέ απφ ηελ Δπηηξνπά θαη ηελ ΔΤΔΓ λα θαηαπνιεκάζνπλ ηελ 

αληζαγΫλεηα ζε πΪζεο κνξθάο εμσηεξηθά δξΪζε ηεο ΔΔ, εηδηθφηεξα επηιακβαλφκελεο ησλ 

δηαθξέζεσλ ζηηο λνκνζεζέεο πεξέ ηζαγελεέαο ιφγσ θχινπ, ζξεζθεχκαηνο ά θαζεζηψηνο 

κεηνλφηεηαο, πξνΪγνληαο ην δηθαέσκα ησλ παηδηψλ ζε ηζαγΫλεηα θαη παξΫρνληαο ζηάξημε 

ζηελ εθζηξαηεέα ηεο Ύπαηεο Αξκνζηεέαο ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο 

(UNHCR) πνπ απνζθνπεέ ζην λα ηεζεέ ηΫξκα ζηελ αληζαγΫλεηα Ϋσο ην Ϋηνο 2024· 

30. δεηεέ απφ ηελ Δπηηξνπά λα δηαβνπιεχεηαη κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην πξηλ απφ ηε 

ζχλαςε νπνηαζδάπνηε ζπκθσλέαο κεηαμχ ηνπ Frontex θαη ηξέηεο ρψξαο· επηκΫλεη φηη νη 

ζπκθσλέεο απηΫο πξΫπεη λα πξνβιΫπνπλ θαηΪιιειεο εγγπάζεηο πνπ ζα εμαζθαιέδνπλ φηη 
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νη θαλφλεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηεξνχληαη πιάξσο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ φζνλ 

αθνξΪ ηελ επηζηξνθά, ηηο θνηλΫο πεξηπνιέεο, ηελ Ϋξεπλα θαη δηΪζσζε ά ηηο επηρεηξάζεηο 

ππνθινπψλ. 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

πξνο ηελ Δπηηξνπά Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ 

ζρεηηθΪ κε ηελ θαηΪζηαζε ζηε Μεζφγεην θαη ηελ αλΪγθε γηα κηα νιηζηηθά πξνζΫγγηζε ηεο ΔΔ 

φζνλ αθνξΪ ηε κεηαλΪζηεπζε 

(2015/2095(INI)) 

πληΪθηξηα γλσκνδφηεζεο: Beatriz Becerra Basterrechea 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπά ΑλΪπηπμεο θαιεέ ηελ Δπηηξνπά Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη 

Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ, πνπ εέλαη αξκφδηα επέ ηεο νπζέαο, λα ζπκπεξηιΪβεη ζηελ πξφηαζε 

ςεθέζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηΪζεηο: 

1. ζεσξεέ φηη, γηα λα βξεζνχλ καθξνπξφζεζκεο θαη βηψζηκεο ιχζεηο, ε ζεκεξηλά 

κεηαλαζηεπηηθά θαηΪζηαζε κπνξεέ λα αληηκεησπηζηεέ κφλν ζην πιαέζην κηαο νιηζηηθάο 

επξσπατθάο πξνζΫγγηζεο ε νπνέα ζα απνηειεέ κΫξνο κηαο ζπλνιηθάο ζεψξεζεο ηεο 

κεηαλΪζηεπζεο ζην πιαέζην ηνπ ζεκαηνινγένπ 2030· ηνλέδεη, ζπλεπψο, φηη ηα θξΪηε κΫιε 

νθεέινπλ λα εληζρχζνπλ ηε ζπλεξγαζέα γηα ηε δηαρεέξηζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ· 

εθθξΪδεη ηθαλνπνέεζε γηα ηε δεκηνπξγέα ελφο λΫνπ επξσπατθνχ ζεκαηνινγένπ γηα ηε 

κεηαλΪζηεπζε, πνπ ζα βαζέδεηαη ζηα δηθαηψκαηα θαη πνπ ζα ζρεδηαζηεέ απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ Δπηηξνπά θαη ην πκβνχιην, κε Ϊκεζε ζπκκεηνρά ησλ 

αξκφδησλ θνξΫσλ ζηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ, κε δηαβνχιεπζε κε ηελ θνηλσλέα 

ησλ πνιηηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ νξγαλψζεσλ κεηαλαζηψλ, θαη ην νπνέν ζα 

ζηεξέδεηαη ζηελ αιιειεγγχε θαη ην αέζζεκα επζχλεο ησλ θξαηψλ κειψλ· ηνλέδεη φηη ην 

ζεκαηνιφγην απηφ πξΫπεη λα πξνβιΫπεη ηελ αληηθαηΪζηαζε ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ 

Γνπβιέλνπ απφ Ϋλα θεληξηθφ επξσπατθφ ζχζηεκα αζχινπ κε ην νπνέν ζα ιακβΪλνληαη 

ππφςε νη πξνηηκάζεηο ησλ αηηνχλησλ Ϊζπιν θαη ησλ πξνζθχγσλ, πξνθεηκΫλνπ λα 

θαηαζηεέ ε δεκηνπξγέα ελφο ρψξνπ αζθΪιεηαο, ειεπζεξέαο θαη δηθαηνζχλεο, λα 

ελαξκνληζηνχλ νη δηαδηθαζέεο αζχινπ θαη λα δηαζθαιέδεηαη ν απνηειεζκαηηθφο Ϋιεγρνο 

ησλ θνηλψλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ· ηνλέδεη ηελ αλΪγθε γηα Ϋλα δεζκεπηηθφ θαη κφληκν 

ζχζηεκα κεηεγθαηΪζηαζεο γηα ηνπο αηηνχληεο Ϊζπιν, νη νπνένη δηθαηνχληαη δηεζλνχο 

πξνζηαζέαο· 

2. θαηαδηθΪδεη ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπά αλΫκεηλε κΫρξη λα εθδεισζεέ κέα πξσηνθαλάο 

αλζξσπηζηηθά θξέζε θαη Ϋλα ηζρπξφ θχκα δηακαξηπξηψλ θαη αιιειεγγχεο απφ ηελ 

θνηλσλέα ησλ πνιηηψλ πνπ αθνινχζεζε γηα λα επαλεμεηΪζεη ηηο απνηπρεκΫλεο 

κεηαλαζηεπηηθΫο πνιηηηθΫο ηεο κε κηα νιηζηηθά πξνζΫγγηζε, ε νπνέα πεξηιακβΪλεη ηελ 
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αλΪπηπμε, ηε ζπλεξγαζέα θαη ην ζεβαζκφ ηεο αξράο ηεο ζπλνράο ηεο αλαπηπμηαθάο 

πνιηηηθάο· 

3. επηκΫλεη ζηελ Ϊκεζε βειηέσζε ησλ θξηθηψλ ζπλζεθψλ δηαβέσζεο εθαηνκκπξέσλ 

αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζε θαηαπιηζκνχο πξνζθχγσλ, ηδέσο ζηελ Σνπξθέα, ηελ Ηνξδαλέα θαη 

ηνλ Λέβαλν· δεηεέ απφ ηελ ΔΔ θαη ηα θξΪηε κΫιε λα βειηηψζνπλ ηελ αλζξσπηζηηθά ηνπο 

βνάζεηα θαη ηνπο κεραληζκνχο αξσγάο ζηηο ρψξεο πνπ γεηηληΪδνπλ κε δψλεο 

ζπγθξνχζεσλ, νη νπνέεο θηινμελνχλ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ πξνζθχγσλ· ραηξεηέδεη ηε 

δΫζκεπζε ηεο Δπηηξνπάο λα απμάζεη ηελ νηθνλνκηθά ππνζηάξημε πξνο ηηο ρψξεο απηΫο θαη 

θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε λα ηεξάζνπλ ηηο δεζκεχζεηο ηνπο· ππελζπκέδεη φηη ηα βαζχηεξα αέηηα 

ηεο κεηαλΪζηεπζεο πξΫπεη λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθΪ, κε ηελ θαηαπνιΫκεζε 

ησλ παγθφζκησλ αληζνηάησλ, ησλ παξαβηΪζεσλ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκΪησλ, ηεο 

θηψρεηαο, ηεο αλεξγέαο, ηεο θαηΪζηαζεο αζηΪζεηαο θαη ηεο θιηκαηηθάο αιιαγάο θαη 

ηνλέδεη φηη, ζην πιαέζην απηφ, εέλαη Ϊθξσο ζεκαληηθφ λα θαηαβιεζνχλ πξνζπΪζεηεο γηα 

ηελ εηξεληθά δηεπζΫηεζε ησλ Ϋλνπισλ ζπγθξνχζεσλ· επηζεκαέλεη ην γεγνλφο φηη ε 

ΓηΪζθεςε Κνξπθάο ηεο ΒαιΫηα, ζηηο 11-12 Ννεκβξένπ, παξεέρε ηελ επθαηξέα γηα κέα 

ζπλνιηθά πξνζΫγγηζε ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ησλ βαζηθψλ αηηέσλ ηεο αλαγθαζηηθάο 

κεηαλΪζηεπζεο· 

4. ζεσξεέ φηη ε πνιηηηθά ηεο ΔΔ γηα ηε κεηαλΪζηεπζε πξΫπεη λα θΪλεη δηΪθξηζε κεηαμχ 

«πξνζθχγσλ» αθελφο θαη «νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ» αθεηΫξνπ· ηνλέδεη φηη απηΫο νη δχν 

θαηεγνξέεο κεηαλαζηψλ ζα πξΫπεη λα απνηεινχλ αληηθεέκελν δηαθνξεηηθψλ 

πξνζεγγέζεσλ· 

5. ππελζπκέδεη φηη νη Ϊλδξεο, νη γπλαέθεο θαη ηα παηδηΪ πνπ πιάηηνληαη απφ ηελ ηξΫρνπζα 

θξέζε εγθαηαιεέπνπλ ηηο ρψξεο ηνπο πξνθεηκΫλνπ λα απνθχγνπλ ηηο ζξεζθεπηηθΫο ά 

πνιηηηθΫο δηψμεηο, ηνλ πφιεκν, ηε δηθηαηνξέα, ηελ θαηαπέεζε, ηα βαζαληζηάξηα, ηνπο 

απνθεθαιηζκνχο θ.ιπ. θαη φηη ηα δηθαηψκαηΪ ηνπο σο αλζξψπηλα φληα εέλαη κε 

δηαπξαγκαηεχζηκα· επηζεκαέλεη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ αηφκσλ απηψλ εκπέπηεη ζηε 

χκβαζε ηεο Γελεχεο ηνπ 1951 γηα ηνπο πξφζθπγεο πνπ Ϋρεη θπξσζεέ απφ ηα 28 θξΪηε 

κΫιε· δεηεέ απφ ηελ ΔΔ λα επηβΪιεη θπξψζεηο ζηηο ρψξεο πνπ θαηαπαηνχλ ηα δηθαηψκαηα 

απηΪ θαη νη νπνέεο, κε ηνλ ηξφπν απηφλ, παξαβηΪδνπλ κέα απφ ηηο βαζηθΫο πξνυπνζΫζεηο 

ηεο Ϋληαμάο ηνπο ζηελ ΔΔ· 

6. θαιεέ ηελ Δπηηξνπά θαη ην πκβνχιην λα θαιΫζνπλ ηηο ΖΠΑ, ζην πιαέζην ηεο 

δηαηιαληηθάο καο ζπλεξγαζέαο ζηνλ ηνκΫα ηεο αλαπηπμηαθάο πνιηηηθάο, λα ζπλεξγαζηνχλ 

καδέ καο γηα ηελ αλΪζρεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θχκαηνο κΫζσ εληαηηθάο αλαπηπμηαθάο 

ζπλεξγαζέαο ζηελ Αθξηθά θαη ηε ΜΫζε Αλαηνιά θαη κΫζσ ηεο παξνράο απνηειεζκαηηθάο 

βνάζεηαο ζηα εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζε θαηαπιηζκνχο πξνζθχγσλ· 

7. ηνλέδεη φηη ε πεξέπινθε ζρΫζε αλΪπηπμεο θαη κεηαλΪζηεπζεο πξΫπεη λα ηχρεη 

απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρεέξηζεο, πξνθεηκΫλνπ λα ελαξκνληζηνχλ νη πνιηηηθΫο ηεο ΔΔ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεηαλΪζηεπζεο ζηελ ΔΔ κε ηα κΫηξα γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο 

θηψρεηαο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ηελ Ϊκβιπλζε νξηζκΫλσλ απφ ηηο αηηέεο ηεο 

αλαγθαζηηθάο κεηαλΪζηεπζεο, γηα παξΪδεηγκα κΫζσ ηεο κεγηζηνπνέεζεο ησλ ζπλεπεηψλ 

ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκΪησλ ζηελ αλΪπηπμε κε ηε κεέσζε ηνπ θφζηνπο ηνπο· 

ηνλέδεη ηελ αλΪγθε γηα απνηειεζκαηηθά ζπλεξγαζέα κε ηξέηεο ρψξεο πξνθεηκΫλνπ λα 

εληνπηζηνχλ νη αηηέεο πνπ πξνθαινχλ απηΫο ηηο κεηαλαζηεπηηθΫο ξνΫο θαη λα κελ 

εμεηΪδνληαη κφλν νη ζπλΫπεηΫο ηνπο· ππελζπκέδεη φηη ε κεηαλΪζηεπζε απμΪλεηαη κε ηελ 
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νηθνλνκηθά αλΪπηπμε Ϋσο φηνπ νη ρψξεο θηΪζνπλ ζην επέπεδν ησλ ρσξψλ πςειφηεξνπ 

κΫζνπ εηζνδάκαηνο (πεξέπνπ 7.000-8.000 δνιΪξηα ΖΠΑ θαηΪ θεθαιάλ), ζηε ζπλΫρεηα δε 

αξρέδεη λα κεηψλεηαη· ηνλέδεη, ζπλεπψο, φηη γηα λα επηηεπρζεέ κηα καθξνπξφζεζκε θαη 

βηψζηκε ιχζε, πξΫπεη λα εληζρπζεέ ε ζπλεξγαζέα θαη λα βειηησζεέ ε δηαρεέξηζε ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ· αλαγλσξέδεη φηη ε βηψζηκε νηθνλνκηθά αλΪπηπμε θαη ε 

δεκηνπξγέα θξαηηθψλ δνκψλ πνπ λα βαζέδνληαη ζε δεκνθξαηηθνχο, ηζρπξνχο θαη 

δηαθαλεέο ζεζκνχο, ζπκβΪιιεη ζεκαληηθΪ ζηελ Ϊκβιπλζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αηηηψλ 

ηεο αλαγθαζηηθάο κεηαλΪζηεπζεο· θαιεέ ηελ ΔΔ θαη φινπο ηνπο δηεζλεέο παξΪγνληεο λα 

εληζρχζνπλ ηελ αλαπηπμηαθά ζπλεξγαζέα θαη ηα κΫζα κφληκνπ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ· 

8. εθθξΪδεη ζνβαξΫο αλεζπρέεο γηα ηηο απφπεηξεο ρξεζηκνπνέεζεο ησλ πηζηψζεσλ 

αλαπηπμηαθάο βνάζεηαο κε ζθνπφ λα αληηκεησπηζηνχλ πξνβιάκαηα κεηαλΪζηεπζεο πνπ 

δελ ζπλδΫνληαη κε ηελ αλΪπηπμε· απνξξέπηεη ην γεγνλφο φηη νη δαπΪλεο ζηάξημεο γηα ηνπο 

πξφζθπγεο ζηηο δσξάηξηεο ρψξεο κπνξνχλ λα ππνινγέδνληαη σο επέζεκε αλαπηπμηαθά 

βνάζεηα· απνξξέπηεη ηα ζρΫδηα γηα ηε ρξεζηκνπνέεζε θαη ηε ζχλδεζε ηεο αλαπηπμηαθάο 

βνάζεηαο κε πεξηζζφηεξνπο ζπλνξηαθνχο ειΫγρνπο ά ζπκθσλέεο γηα ειΫγρνπο 

επαλεηζδνράο κε ηξέηεο ρψξεο· πξνηξΫπεη ηα θξΪηε κΫιε θαη ηελ Δπηηξνπά λα απμάζνπλ 

ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηα κΫζα πνπ πξννξέδνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αλζξσπηζηηθψλ θξέζεσλ· δεηεέ ηελ θαηΪξηηζε καθξνπξφζεζκνπ ζρεδένπ πνπ ζα 

πεξηιακβΪλεη κΫηξα ηα νπνέα ζα εληζρχνπλ ηνλ ξφιν ησλ νξγαληζκψλ ηνπ ΟΖΔ· εθθξΪδεη 

ηθαλνπνέεζε γηα ηε ζχζηαζε ελφο θαηαπηζηεπκαηηθνχ ηακεένπ ηεο ΔΔ γηα ηελ θξέζε ζηε 

πξέα θαη θαηαπηζηεπκαηηθνχ ηακεένπ Ϋθηαθηεο αλΪγθεο ηεο ΔΔ γηα ηελ Αθξηθά, πνπ 

ζπληζηνχλ απνηειεζκαηηθΪ εξγαιεέα γηα ηελ ελέζρπζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηελ 

θαηαπνιΫκεζε ηεο αλαγθαζηηθάο κεηαθέλεζεο θαη ηεο παξΪηππεο κεηαλΪζηεπζεο  θαιεέ 

ηελ Δπηηξνπά λα εληζρχεη ηε δηαθΪλεηα ηνπ θαηαπηζηεπκαηηθνχ ηακεένπ Ϋθηαθηεο 

αλΪγθεο ηεο ΔΔ γηα ηελ Αθξηθά· ελζαξξχλεη ηα θξΪηε κΫιε λα ζπκβΪινπλ ζην 

θαηαπηζηεπκαηηθφ ηακεέν θαη ππνγξακκέδεη φηη ζα εέλαη απαξαέηεηε ε παξαθνινχζεζε 

θαη ε αμηνιφγεζε ησλ Ϋξγσλ θαη πξνγξακκΪησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη, γηα λα 

εμαζθαιηζηεέ φηη ην ηακεέν εμππεξεηεέ ηνπο ζθνπνχο ηνπ, βνεζψληαο θπξέσο φζνπο Ϋρνπλ 

αλΪγθε θαη δελ ρξεκαηνδνηεέ θπβεξλάζεηο πνπ επζχλνληαη γηα παξαβηΪζεηο ησλ 

αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ· 

9.  παξνηξχλεη ηελ ΔΔ, ηελ Αθξηθαληθά Έλσζε θαη ηνλ ΟΖΔ λα εληζρχζνπλ ηε δηεζλά 

ζπλεξγαζέα φζνλ αθνξΪ ηε κεηαλΪζηεπζε γηα λα δεκηνπξγεζνχλ δέαπινη λφκηκεο 

κεηαλΪζηεπζεο θαη θαιεέ ηελ Δπηηξνπά θαη ηα θξΪηε κΫιε λα κεγηζηνπνηάζνπλ ηε ζεηηθά 

ζπλεηζθνξΪ ηεο κεηαλΪζηεπζεο θαη ηεο αλζξψπηλεο θηλεηηθφηεηαο ζηελ παγθφζκηα 

αλΪπηπμε, φπσο αλαγλσξέζηεθε γηα πξψηε θνξΪ ζην αλαπηπμηαθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ 

πεξένδν κεηΪ ην 2015, θαζψο θαη ζηνπο πξνηεηλφκελνπο ζηφρνπο βηψζηκεο αλΪπηπμεο θαη 

ηνπο ζθνπνχο πνπ ηέζεληαη ζρεηηθΪ κε ηε κεηαλΪζηεπζε· πξνηξΫπεη ηα θξΪηε κΫιε λα 

πξνσζάζνπλ ηελ Ϋληαμε ησλ κεηαλαζηψλ, ε ελεξγφο ζπκκεηνρά ησλ νπνέσλ ζηελ 

θνηλσλέα ζπκβΪιιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθάο αλΪπηπμεο θαη ηεο νηθνλνκηθάο θαη 

πνιηηηζηηθάο πνιπκνξθέαο ηεο Έλσζεο· θαιεέ ηελ ΔΔ θαη ηηο αξρΫο ησλ θξαηψλ κειψλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ αλαγλψξηζε αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ησλ 

κεηαλαζηψλ, κε ζηφρν ηελ ηαρχηεξε θαη θαιχηεξε ελζσκΪησζά ηνπο ζηελ αγνξΪ 

εξγαζέαο· 

10. ππελζπκέδεη φηη ζην Ϊξζξν 13 ηεο Οηθνπκεληθάο Γηαθάξπμεο ησλ ΓηθαησκΪησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ ηνπ ΟΖΔ θαηνρπξψλεηαη ην δηθαέσκα ησλ αηφκσλ λα εγθαηαιεέπνπλ 

νπνηαδάπνηε ρψξα, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο παηξέδαο ηνπο· ηνλέδεη φηη, παξφιν πνπ ην 
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δηθαέσκα απηφ απνηειεέ ειεπζεξέα θαη ζεκειηψδεο δηθαέσκα ην νπνέν ζα πξΫπεη φινη λα 

κπνξνχλ λα απνιακβΪλνπλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα Ϋλα δηθαέσκα πνπ 

κπνξνχλ λα αζθνχλ κφλν νη πνιέηεο ησλ ρσξψλ ηνπ ΒνξξΪ θαη νη πινπζηφηεξνη πνιέηεο 

ησλ ρσξψλ ηνπ Νφηνπ· ηνλέδεη φηη εέλαη αλαγθαέν λα εθαξκφδεηαη θαιχηεξα θαη 

πιεξΫζηεξα ε αξρά ηεο κε επαλαπξνψζεζεο, ε νπνέα, ηδέσο γηα ηνπο αηηνχληεο Ϊζπιν, 

απνηειεέ απφξξνηα ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε κεηαλΪζηεπζε, θαη θαηνρπξψλεηαη ζην Ϊξζξν 33 

ηεο χκβαζεο ηνπ 1951 γηα ηνπο πξφζθπγεο, πνπ πεξηιακβΪλεηαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ 

1967 γηα ην Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ θαη επηβεβαηψλεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηεο χκβαζεο 

ηνπ 1984 θαηΪ ησλ βαζαληζηεξέσλ θαη Ϊιισλ ηξφπσλ ζθιεξάο, απΪλζξσπεο ά 

ηαπεηλσηηθάο κεηαρεέξηζεο· 

11. ηνλέδεη ηελ αλΪγθε γηα πξνζηαζέα, πξνψζεζε θαη ηάξεζε ηνπ δηεζλνχο δηθαηψκαηνο γηα 

αλαδάηεζε αζχινπ φπσο θαηνρπξψλεηαη ζηελ Οηθνπκεληθά Γηαθάξπμε ησλ ΓηθαησκΪησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ ηνπ ΟΖΔ, πεξηιακβαλνκΫλεο ηεο αλΪγθεο γηα θαιχηεξε εθαξκνγά θαη 

πιάξε ζεβαζκφ ηεο αξράο ηεο κε-επαλαπξνψζεζεο· ηνλέδεη φηη εέλαη ζεκαληηθφ λα 

ζεζπηζηνχλ θαη λα εληζρπζνχλ ζηηο ρψξεο κεηαλΪζηεπζεο θαη δηΫιεπζεο θΫληξα 

πιεξνθφξεζεο γηα ηε κεηαλΪζηεπζε θαηΪ ην πξφηππν ηνπ ΚΫληξνπ ΔλεκΫξσζεο θαη 

Γηαρεέξηζε ηεο ΜεηαλΪζηεπζεο (CIGEM) ζην ΜΪιη· ηνλέδεη φηη ε Ϋιιεηςε λφκηκσλ νδψλ 

δελ αθάλεη Ϊιιε επηινγά γηα πνιινχο Ϊλδξεο, γπλαέθεο θαη παηδηΪ απφ ην λα ζηξαθνχλ 

ζηνπο παξΪλνκνπο δηαθηλεηΫο, κε ηεξΪζηην θφζηνο θαη θέλδπλν γηα ηε δσά ηνπο· θαιεέ ηελ 

ΔΔ λα εθαξκφζεη ηελ πθηζηΪκελε λνκνζεζέα θαη λα δεκηνπξγάζεη αζθαιΫζηεξνπο θαη 

λφκηκνπο δηαχινπο εηζφδνπ θαη παξακνλάο ζηελ ΔΔ· 

12. απνξξέπηεη ηηο πξνηΪζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ λα ζεζπηζηνχλ επξσπατθΪ θΫληξα Ϊζπινπ ζε 

ηξέηεο ρψξεο θαη λα δεηεζεέ απφ ηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Αθξηθάο θαη ηελ Σνπξθέα λα 

ζπκκεηΫρνπλ ζηηο επξσπατθΫο επηρεηξάζεηο Ϋξεπλαο θαη δηΪζσζεο κε ζθνπφ ηε ζχιιεςε 

πξνζθχγσλ θαη ηελ επαλαθνξΪ ηνπο ζε αθξηθαληθφ θαη ηνπξθηθφ Ϋδαθνο· θαιεέ ηελ 

Δπηηξνπά, ζην πιαέζην απηφ, λα ππνβΪιεη ζην Κνηλνβνχιην αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ 

ζπκβαηφηεηαο ησλ ελ ιφγσ πξνηΪζεσλ πξνο ην δηεζλΫο δέθαην γηα ην Ϊζπιν, θαη ηεο 

χπαξμεο ηπρφλ Ϊιισλ πξαθηηθψλ θαη λνκηθψλ εκπνδέσλ ζηελ εθαξκνγά ηνπ· δεηεέ ηελ 

αληηθαηΪζηαζε ηεο δηαδηθαζέαο ηνπ Υαξηνχκ απφ κηα δηαδηθαζέα βαζηζκΫλε ζηνλ πιάξε 

ζεβαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκΪησλ, κε Ϊμνλα ηε βειηέσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβέσζεο, 

πξνθεηκΫλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη βαζχηεξεο αηηέεο ηεο κεηαλΪζηεπζεο· θαιεέ ηελ 

Δπηηξνπά θαη ην πκβνχιην λα εζηηΪζνπλ, θαηΪ ηε ζχλνδν θνξπθάο ηεο ΒαιΫηα, ηνλ 

ΝνΫκβξην, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ βαζχηεξσλ αηηέσλ ηεο κεηαλΪζηεπζεο, φπσο ε 

θηψρεηα, νη αληζφηεηεο, ε αδηθέα, ε αιιαγά ηνπ θιέκαηνο, ε δηαθζνξΪ, ε θαθά 

δηαθπβΫξλεζε θαη Ϋλνπιεο ζπγθξνχζεηο· 

13. ζεσξεέ εμαηξεηηθΪ ζεκαληηθΪ ηα δεηάκαηα θαη ηα πξνβιάκαηα πνπ αληηκεησπέδνπλ νη 

γπλαέθεο, ηα θνξέηζηα θαη νη επΪισηεο νκΪδεο, φπσο εέλαη νη ειηθησκΫλνη, ηα παηδηΪ, ηα 

Ϊηνκα κε αλαπεξέεο, νη κεηνλφηεηεο θαη Ϊιινη, θαηΪ ηε κεηαλαζηεπηηθά δηαδηθαζέα εληφο 

ηεο ΔΔ, θαζψο θαη φηη απηΪ Ϋρνπλ ζεκαληηθφ αληέθηππν ζηε ρεηξαθΫηεζά ηνπο θαη ζηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα· απνδέδεη ηδηαέηεξε ζεκαζέα ζηα δεηάκαηα θαη ηα πξνβιάκαηα 

πνπ αληηκεησπέδνπλ νη ιεζβέεο, ηα νκνθπιφθηια, ακθηθπιφθηια, δηεκθπιηθΪ θαη 

δηαθπιηθΪ Ϊηνκα (ΛΟΑΓΓ) ζηε δηαδηθαζέα κεηαλΪζηεπζεο θαη εληφο ηεο ΔΔ· δεηεέ λα 

εληαρζεέ ξεηψο κέα δηΪζηαζε ΛΟΑΓΓ ζην πιαέζην φισλ ησλ πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ 

ηνπο κεηαλΪζηεο· ηνλέδεη ηελ επεέγνπζα αλΪγθε κηαο πξννπηηθάο ρσξέο απνθιεηζκνχο ζηηο 

πνιηηηθΫο κεηαλΪζηεπζεο πνπ ζα ιακβΪλεη ππφςε ηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ 

γλσξέζκαηα θΪζε επΪισηεο νκΪδαο θαη δεηεέ ε δηΪζηαζε απηά λα ελζσκαησζεέ ζε φιεο 
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ηηο πνιηηηθΫο γηα ηνπο κεηαλΪζηεο· επηζεκαέλεη φηη, ζην πιαέζην ηεο λνκνζεζέαο ηεο ΔΔ 

γηα ην Ϊζπιν, ν αθξσηεξηαζκφο ησλ γελλεηηθψλ νξγΪλσλ ζπγθαηαιΫγεηαη κεηαμχ ησλ 

θξηηεξέσλ πνπ πξΫπεη λα ιακβΪλνληαη ππφςε θαηΪ ηελ εμΫηαζε αηηάζεσλ παξνράο 

αζχινπ· ππνγξακκέδεη φηη εέλαη αλαγθαέν λα γέλνληαη ζεβαζηΪ ηα αλζξψπηλα θαη αηνκηθΪ 

δηθαηψκαηα ησλ πιΫνλ επΪισησλ κεηαλαζηψλ· 

14. θαιεέ ηελ ΔΔ θαη ηα θξΪηε κΫιε λα δηαζθαιέζνπλ φηη νη κεηαλΪζηεο Ϋρνπλ πξφζβαζε ζε 

δηθαηψκαηα θαη ππεξεζέεο πνπ εγγπψληαη ηζφηεηα θαη λα εκπνδέζνπλ ηελ αλΪπηπμε ηνπ 

ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβέαο εληφο ηεο ΔΔ· 

15. ππελζπκέδεη ηελ αλΪγθε λα δηαζθαιηζηεέ ην ζπκθΫξνλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ αζπλφδεπησλ 

αλειέθσλ, ηδέσο ζε πεξηπηψζεηο ρνξάγεζεο αζχινπ, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ηνπ 1989 θαη ηνπ ΥΪξηε ησλ Θεκειησδψλ ΓηθαησκΪησλ ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο. ηνλέδεη ηελ αλΪγθε λα εληζρπζνχλ νη κεραληζκνέ πξνζηαζέαο ησλ 

παηδηψλ, πξνθεηκΫλνπ λα πξνζηαηεχνληαη ηα παηδηΪ αλΪ πΪζα ζηηγκά απφ θαηαρξάζεηο 

θαη εθκεηΪιιεπζε, κεηαμχ Ϊιισλ κε ηελ παξνρά βαζηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθά πεξέζαιςε, ςπρνινγηθά ππνζηάξημε, πςειάο πνηφηεηαο παηδεέα θαη 

εηδηθΪ κΫηξα γηα ηε ζηαδηαθά ηνπο Ϋληαμε ζηα θξΪηε κΫιε· δεηεέ λα δνζεέ ηδηαέηεξε 

πξνζνρά ζηηο αλΪγθεο ησλ νηθνγελεηψλ πνπ Ϋρνπλ ρσξηζηεέ θαζψο θαη εθεέλσλ πνπ 

Ϋκεηλαλ πέζσ θαη λα αλαζεσξεζεέ ε νδεγέα 2003/86/ΔΚ ηνπ πκβνπιένπ πξνθεηκΫλνπ λα 

δηεπθνιπλζεέ ε νηθνγελεηαθά επαλΫλσζε· 

16. θαιεέ ηελ Δπηηξνπά θαη ηελ ΔΔ λα ζΫβνληαη πιάξσο ηελ αξρά ηεο ζπλνράο ηεο πνιηηηθάο 

γηα ηελ αλΪπηπμε ζην πιαέζην ησλ πνιηηηθψλ ηνπο γηα ηε κεηαλΪζηεπζε, θαη ηδέσο θαηΪ 

ηελ εθαξκνγά ηνπ επξσπατθνχ ζεκαηνινγένπ γηα ηε κεηαλΪζηεπζε, ιακβΪλνληαο ππφςε 

ηελ ζρΫζε πνπ πθέζηαηαη κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πνιηηηθψλ θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, ηε ζρΫζε κεηαμχ κεηαλαζηεπηηθάο θαη αλαπηπμηαθάο πνιηηηθάο κε ηηο πνιηηηθΫο 

θνηλσληθάο πξνζηαζέαο θαη απαζρφιεζεο ζηα θξΪηε κΫιε· ππνγξακκέδεη, ζπλεπψο, ηελ 

αλΪγθε γηα κηα πην ζπζηεκαηηθά ελζσκΪησζε ηεο δηΪζηαζεο ηεο αλΪπηπμεο ζηνλ ηνκΫα 

ηεο κεηαλΪζηεπζεο· ππελζπκέδεη φηη νξηζκΫλεο ελσζηαθΫο πνιηηηθΫο θαη νη πεξηνξηζκΫλεο 

πξνζπΪζεηεο γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ παξΪλνκσλ ξνψλ θεθαιαέσλ απφ 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζπκβΪιινπλ Ϋκκεζα ζηελ αζηΪζεηα θαη ηα κεηαλαζηεπηηθΪ 

ξεχκαηα· δεηεέ, ζπλεπψο, ε Δπηηξνπά λα ππνβΪιεη Ϋλα ζρΫδην δξΪζεο γηα ηε ζπλνρά ησλ 

πνιηηηθψλ· ππνγξακκέδεη φηη εέλαη ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεέ ε ζπλνρά ησλ πνιηηηθψλ 

θαη ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ηεο εμσηεξηθάο δξΪζεο ηεο ΔΔ θαη ησλ πνιηηηθψλ αζθΪιεηαο, 

Ϊκπλαο, εκπνξένπ, αλζξσπηζηηθάο βνάζεηαο, κεηαλΪζηεπζεο θαη αλαπηπμηαθάο 

ζπλεξγαζέαο· θξνλεέ φηη ε ΔΔ πξΫπεη λα αλαιΪβεη πιάξσο ηηο επζχλεο ηεο ζηηο 

πεξηπηψζεηο ζπγθξνχζεσλ κε κηα κεγαιχηεξε παξΫκβαζε γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο εηξάλεο 

θαη κφληκσλ ιχζεσλ γηα ηνπο πξφζθπγεο (επαλεγθαηΪζηαζε, ηνπηθά Ϋληαμε, θηλεηηθφηεηα 

θαη επηζηξνθά, εθφζνλ απηφ εέλαη δπλαηφλ)· θαιεέ ηελ Δπηηξνπά θαη ηα θξΪηε κΫιε λα 

θαηαβΪινπλ πεξηζζφηεξεο πξνζπΪζεηεο πξνθεηκΫλνπ λα δηαζχλδεζνπλ ηηο εζσηεξηθΫο θαη 

εμσηεξηθΫο πνιηηηθΫο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαλΪζηεπζε, κε ζηφρν λα πξνσζεζεέ ε 

θηλεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ θαηΪ ηξφπν πνπ ζπκβΪιιεη ζηε βειηέσζε ηεο επδσέαο απηψλ 

θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο· 

17. εθθξΪδεη ηελ αλεζπρέα ηνπ γηα ηελ αχμεζε ηεο εηζξνάο «θιηκαηηθψλ πξνζθχγσλ», ε 

νπνέα πξνθαιεέηαη ιφγσ ηεο μεξαζέαο, ησλ ιηκψλ θαη ηεο επηδεέλσζεο ησλ επηπΫδσλ 

πγεέαο θαη δηαβέσζεο· ζεσξεέ φηη νη πιεζπζκνέ ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκΫλεο ρψξεο εέλαη 

πην επΪισηνη ζηηο ζπλΫπεηεο ηεο αιιαγάο ηνπ θιέκαηνο, ε νπνέα κπνξεέ λα Ϋρεη επηπηψζεηο 
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φζνλ αθνξΪ ηε δηεχξπλζε ησλ αληζνηάησλ θαη ηεο θνηλσληθάο αζηΪζεηαο·  

18. θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα ζπληνλέζεη ηελ αλαπηπμηαθά πνιηηηθά ηεο κε ηηο νηθνλνκηθΫο 

πνιηηηθΫο ηεο, πξνθεηκΫλνπ λα ηεξκαηηζηεέ ε εθκεηΪιιεπζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη θπζηθψλ 

πφξσλ ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ ππνλνκεχεη ηνλ ζθνπφ θΪζε εέδνπο αλαπηπμηαθάο βνάζεηαο· 

θαιεέ ηελ ΔΔ θαη ηα θξΪηε κΫιε ηεο λα ξπζκέζνπλ απζηεξΪ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ επξσπατθάο πξνΫιεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ηξέηεο ρψξεο· 

19. ππνζηεξέδεη Ϋλζεξκα ηελ απνηειεζκαηηθά θαη εθηελά δηΪδνζε θαη εθαξκνγά ησλ 

θαηεπζπληάξησλ γξακκψλ ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ γηα ηηο επηρεηξάζεηο θαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα (UNGP), ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ΔΔ, θαη ηνλέδεη ηελ αλΪγθε λα ιεθζνχλ 

φια ηα απαξαέηεηα κΫηξα πνιηηηθάο θαη ηα λνκνζεηηθΪ κΫηξα γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα 

θελΪ πνπ ππΪξρνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθά πινπνέεζε ησλ ελ ιφγσ θαηεπζπληάξησλ 

γξακκψλ, κεηαμχ Ϊιισλ φζνλ αθνξΪ ηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε· ππελζπκέδεη φηη ν 

ζηφρνο ησλ ελ ιφγσ θαηεπζπληάξησλ γξακκψλ δελ εέλαη λα δεκηνπξγεζνχλ λΫεο δηεζλεέο 

λνκηθΫο ππνρξεψζεηο, αιιΪ λα ζεζπηζηεέ Ϋλα θνηλφ παγθφζκην πξφηππν γηα ηελ πξφιεςε 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ηεο επηρεηξεκαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο 

ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα· 

20. ηνλέδεη ηελ αλΪγθε ηεο Ϋληαμεο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε βαζηθΪ θΪξκαθα, 

ζην πιαέζην ηεο ζπλνράο ηεο πνιηηηθάο γηα ηελ αλΪπηπμε· επηζεκαέλεη φηη ηα δεηάκαηα 

ξχζκηζεο ηνπ εκπνξένπ θαη ηεο πλεπκαηηθάο ηδηνθηεζέαο πξΫπεη λα ηπγρΪλνπλ ηδηαέηεξεο 

πξνζνράο, δεδνκΫλεο ηεο ζεκαζέαο ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθά παξνρά ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν· 

21. απνδνθηκΪδεη ην γεγνλφο φηη ην 61% ησλ δεκφζησλ πφξσλ γηα ηελ πνιηηηθά ζηνλ ηνκΫα 

ηεο ζπλεξγαζέαο γηα ηελ αλΪπηπμε επηζηξΫθεη ζηηο δσξάηξηεο ρψξεο, κεηαμχ Ϊιισλ ιφγσ 

ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβΪζεσλ κε επηρεηξάζεηο θαη εμππεξΫηεζεο ηνπ ρξΫνπο· δεηεέ, 

ζπλεπψο, λα απμεζεέ ε πξαγκαηηθά βνάζεηα, ε νπνέα ζα ζπκβΪιεη ζεηηθΪ ζηελ 

ηθαλνπνέεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ· 

22. δεηεέ απφ ηελ Δπηηξνπά λα αλαζεσξάζεη ηα ζπζηάκαηα γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε βΪζεη απνηειεζκΪησλ ηεο Europe Aid, ηα νπνέα εέλαη απαξαέηεηα γηα 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγά ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ 

παξεκβΪζεσλ ηεο ΔΔ, θαζψο θαη γηα ηε βειηέσζε ηεο δηαθΪλεηαο θαη ηεο δεκνθξαηηθάο 

ινγνδνζέαο. ππελζπκέδεη φηη ε ελδπλΪκσζε θαη αλΪπηπμε ησλ βηψζηκσλ δηαξζξσηηθψλ 

αιιαγψλ ζα πξΫπεη λα απνηειεέ βαζηθφ επέθεληξν ησλ πνιηηηθψλ καο· 

23. εθθξΪδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ζε νξηζκΫλα θξΪηε κΫιε, φπσο ζηελ Ηηαιέα, 

ιακβΪλνπλ ρψξα πνιιΪ ζνβαξΪ θξνχζκαηα απΪηεο θαη δηνηθεηηθψλ παξαηππηψλ, πνπ 

ζπρλΪ δηαπξΪηηνληαη κε ηε ζπλδξνκά ηνπ νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο, θαηΪ ηε δηαρεέξηζε 

νξηζκΫλσλ θΫληξσλ ππνδνράο ησλ αηηνχλησλ Ϊζπιν, θαη νδεγνχλ ηφζν ζε θαηαρξεζηηθά 

ρξάζε επξσπατθψλ θνλδπιέσλ φζν θαη ζε πεξαηηΫξσ επηδεέλσζε ησλ ζπλζεθψλ δσάο θαη 

ηεο πξνζηαζέαο ησλ αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ ησλ κεηαλαζηψλ· 
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4.9.2015 

ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΧΝ 

πξνο ηελ Δπηηξνπά Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ 

ζρεηηθΪ κε ηελ θαηΪζηαζε ζηελ πεξηνρά ηεο Μεζνγεένπ θαη ηελ αλΪγθε γηα κηα νιηζηηθά 

πξνζΫγγηζε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο φζνλ αθνξΪ ηελ κεηαλΪζηεπζε 

(2015/2095(ΗΝΗ)) 

πληΪθηεο γλσκνδφηεζεο: Gérard Deprez 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπά Πξνυπνινγηζκψλ θαιεέ ηελ Δπηηξνπά Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη 

Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ, πνπ εέλαη αξκφδηα επέ ηεο νπζέαο, λα ζπκπεξηιΪβεη ζηελ πξφηαζε 

ςεθέζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηΪζεηο: 

1. εθθξΪδεη ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπ γηα ηελ Ϋγθξηζε εθ κΫξνπο ηεο Δπηηξνπάο ελφο θηιφδνμνπ 

ζεκαηνινγένπ ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκΫα ηεο κεηαλΪζηεπζεο· εθθξΪδεη ηελ απνγνάηεπζά ηνπ γηα 

ην γεγνλφο φηη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, παξΪ ηηο δειψζεηο ηνπ, δελ επΫδεημε ην έδην 

επέπεδν θηινδνμέαο, θαζψο θαη γηα ην γεγνλφο φηη δελ αλΫιαβε δξΪζε πξνο ππνζηάξημε 

ησλ ελεξγεηψλ ηεο Δπηηξνπάο· 

2. ραηξεηέδεη ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπάο γηα ζΫζπηζε ελφο κεραληζκνχ κεηεγθαηΪζηαζεο 

40.000 πξνζψπσλ θαηΪ ηελ πεξένδν απφ ην 2016 Ϋσο ην 2017, ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

240.000.000 επξψ· ππνζηεξέδεη ηηο πξνζπΪζεηεο πνπ θαηΫβαιαλ νξηζκΫλα θξΪηε κΫιε 

απνδερφκελα ηνπο πξνηεηλφκελνπο απφ ηελ Δπηηξνπά αξηζκνχο αηφκσλ, θαη ζε νξηζκΫλεο 

πεξηπηψζεηο κΪιηζηα αθφκε κεγαιχηεξνπο, θαη απνδνθηκΪδεη ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο 

ησλ 40.000 αηφκσλ δελ Ϋρεη αθφκε ζπκπιεξσζεέ εμαηηέαο ηεο απξνζπκέαο πνπ επΫδεημαλ 

νξηζκΫλα θξΪηε κΫιε· 

3. ραηξεηέδεη, εθηφο απηνχ, ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπάο γηα Ϋλα πξφγξακκα 

επαλεγθαηΪζηαζεο θαη εθθξΪδεη ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπ γηα ην πξνβιεπφκελν πξνο ηνχην 

επηπξφζζεην θνλδχιην ησλ 50.000.000 επξψ γηα ηα Ϋηε 2015 θαη 2016· ηνλέδεη φηη ην πνζφ 

πνπ πξννξέδεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξΫπεη λα αληηζηνηρεέ ζηηο πξαγκαηηθΫο αλΪγθεο πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηηο κειινληηθΫο κεηαλαζηεπηηθΫο ξνΫο θαη φηη, σο εθ ηνχηνπ, πξΫπεη λα 

πξνζαξκνζηεέ αλαιφγσο· 

4. θξέλεη ηθαλνπνηεηηθά ηελ αχμεζε ησλ πηζηψζεσλ γηα ην Σακεέν αζχινπ, κεηαλΪζηεπζεο 

θαη Ϋληαμεο (ΣΑΜΔ) θαηΪ 57.000.000 επξψ ζην ζρΫδην δηνξζσηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
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αξηζ. 5/2015, θαη θαηΪ πεξηζζφηεξα απφ 169.000.000 επξψ (171.900.000 επξψ κεηΪ ηνλ 

επαλαπξνγξακκαηηζκφ) ζην ζρΫδην πξνυπνινγηζκνχ 2016· θξέλεη σζηφζν ιππεξά ηελ 

δηαπέζησζε φηη, ελψ ε δηαζΫζηκε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ελέζρπζε θαη ηελ αλΪπηπμε ελφο 

θνηλνχ ζπζηάκαηνο αζχινπ ηεο ΔΔ πξφθεηηαη λα απμεζεέ θαηΪ πεξηζζφηεξν απφ 

174.000.000 επξψ (161.694.285 επξψ κεηΪ ηνλ επαλαπξνγξακκαηηζκφ), ε 

ρξεκαηνδφηεζε πνπ δηαηέζεηαη γηα ηελ ππνζηάξημε ηεο λφκηκεο κεηαλΪζηεπζεο, ηεο 

Ϋληαμεο θαη ηε βειηέσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ δέθαηνπ θαη απνηειεζκαηηθφηεξνπ 

επαλαπαηξηζκνχ πξφθεηηαη λα κεησζεέ θαηΪ 5.000.000 επξψ πεξέπνπ (+ 9.985.847 επξψ 

κεηΪ ηνλ επαλαπξνγξακκαηηζκφ)· 

5. δεηεέ απφ ηελ Δπηηξνπά λα πξνβεέ ζε φζν ην δπλαηφλ αθξηβΫζηεξε αμηνιφγεζε ησλ 

πηζηψζεσλ πνπ ρξεηΪδεηαη ην ΣΑΜΔ γηα ηελ πεξένδν Ϋσο ην 2020 θαη, επέ ηε βΪζεη απηά, 

λα ππνβΪιεη πξφηαζε γηα λα απμεζνχλ νη πηζηψζεηο ηνπ ΣνκΫα 3 θαη, ελδερνκΫλσο, γηα λα 

πξνζαξκνζηεέ ε θαηαλνκά ηνπο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πξνγξακκΪησλ εθηΫιεζεο ησλ 

πηζηψζεσλ ηνπ ηακεένπ θαηΪ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζένπ, 

ε νπνέα αλακΫλεηαη λα δηεμαρζεέ Ϋσο ηα ηΫιε ηνπ 2016· ηνλέδεη επέζεο ηελ αλΪγθε νη ελ 

ιφγσ ρξεκαηνδνηάζεηο λα επηθΫξνπλ νπζηαζηηθά επξσπατθά πξνζηηζΫκελε αμέα θαη λα 

κελ πεξηνξηζηνχλ απιψο ζηε ζηάξημε άδε πθηζηΪκελσλ εζληθψλ πξνγξακκΪησλ· 

6. θαζηζηΪ ζαθά ηελ πξφζεζά ηνπ λα ηξνπνπνηάζεη ηελ νλνκαηνινγέα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ζε φ,ηη αθνξΪ ην ΣΑΜΔ ρΪξηλ δηαθΪλεηαο θαη ελφο θαιχηεξνπ ειΫγρνπ ηεο θαηαλνκάο 

ησλ εηεζέσλ πηζηψζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πξνγξακκΪησλ θαη κΫζσλ εθηΫιεζεο ησλ 

πηζηψζεσλ ηνπ ηακεένπ· δεηεέ ην ηακεέν απηφ λα απνθηάζεη κεγαιχηεξν πεξηζψξην 

επειημέαο ζην κΫιινλ· 

7. εθθξΪδεη ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπ γηα ηελ αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Frontex θαηΪ 

41.245.000 επξψ ζην ζρΫδην πξνυπνινγηζκνχ 2016· δεηεέ λα ιΪβεη αμηφπηζηα ζηαηηζηηθΪ 

ζηνηρεέα ζρεηηθΪ κε ην θφζηνο ησλ επηρεηξάζεσλ «Σξέησλ» θαη «Πνζεηδψλ»· εθθξΪδεη ηε 

ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη, παξφιν πνπ Ϋρνπλ παξΫιζεη Ϋληεθα Ϋηε απφ ηελ 

εγθαηΪζηαζά ηνπ Frontex ζηε Βαξζνβέα, εμαθνινπζεέ λα κελ Ϋρεη ππνγξαθεέ ζπκθσλέα 

κεηαμχ ηνπ Frontex θαη ηεο πνισληθάο θπβΫξλεζεο ζρεηηθΪ κε ηελ Ϋδξα ηνπ, κε 

απνηΫιεζκα ην πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ λα αζθεέ ηα θαζάθνληΪ ηνπ ππφ ζπλζάθεο πνπ 

δελ εέλαη νη θαιχηεξεο δπλαηΫο· δεηεέ απφ ηελ Δπηηξνπά λα παξΪζρεη πιεξνθνξέεο 

ζρεηηθΪ κε ηελ πξφηαζε ηξνπνπνέεζεο ηεο εληνιάο ηνπ Frontex φζνλ αθνξΪ ηελ 

νξγΪλσζε ηνπ επαλαπαηξηζκνχ· 

8. αλαγλσξέδεη φηη ην πκβνχιην δελ κεέσζε ηηο βαζηθΫο γξακκΫο ηνπ ΣνκΫα 3, ηνπηΫζηηλ 

ηνπ ΣΑΜΔ θαη ηνπ ΣΔΑ, ιφγσ ηεο αλΪγθεο γηα αχμεζε ησλ πηζηψζεσλ απηψλ· επηθξέλεη 

σζηφζν ηηο κεηψζεηο ζηε γξακκά γηα ηε κεηαλΪζηεπζε θαη ην Ϊζπιν, ζην πιαέζην ηνπ 

κεραληζκνχ αλαπηπμηαθάο ζπλεξγαζέαο (ΜΑ) (-200.000 επξψ ζε πηζηψζεηο 

ππνρξεψζεσλ, -5 εθαηνκκχξηα επξψ ζε πηζηψζεηο πιεξσκψλ), θαζψο θαη ζηηο γξακκΫο 

πνπ αθνξνχλ ηε κεέσζε ηεο θηψρεηαο ζηηο ρψξεο ηεο Μεζνγεένπ (-50 εθαηνκκχξηα επξψ 

ζε πηζηψζεηο πιεξσκψλ) θαη ηεο Αλαηνιηθάο Δηαηξηθάο ρΫζεο (-12 εθαηνκκχξηα επξψ 

ζε πηζηψζεηο πιεξσκψλ), θαη γεληθφηεξα ηνλ κεραληζκφ πξνεληαμηαθάο βνάζεηαο 

(ΜΠΒ)· πηζηεχεη φηη νη πξνηεηλφκελεο πεξηθνπΫο εέλαη αληηπαξαγσγηθΫο ζε ζρΫζε κε ηε 

γεληθά ζηξαηεγηθά δηαρεέξηζεο ησλ κειινληηθψλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ· 

9. ηνλέδεη φηη ε Δπξσπατθά Τπεξεζέα Τπνζηάξημεο γηα ην Άζπιν ζα θιεζεέ λα 

δηαδξακαηέζεη εληζρπκΫλν ξφιν ζηε δηαρεέξηζε ηνπ αζχινπ· επηζεκαέλεη φηη ε αχμεζε ηνπ 
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πξνζσπηθνχ ηεο θαηΪ 4 Ϊηνκα εέλαη θαζαξΪ αλεπαξθάο θαη φηη ηα ρξεκαηνδνηηθΪ 

θνλδχιηα πνπ ηεο Ϋρνπλ δηαηεζεέ ζην πιαέζην ηνπ ζρεδένπ πξνυπνινγηζκνχ 2016 (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ) Ϋρνπλ κεησζεέ, παξφιν πνπ νη 

πξαγκαηηθΫο αλΪγθεο ηεο ζηηγκάο ππαγνξεχνπλ αληηζΫησο ηελ αχμεζά ηνπο· 

10. αλαγλσξέδεη ηνλ ξφιν ηεο Δπξσπφι ζηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη, πην 

ζπγθεθξηκΫλα, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ εγθιεκαηηθψλ δηθηχσλ, 

θαη εθηηκΪ φηη γηα ηνλ ξφιν απηφ απαηηεέηαη επηπιΫνλ πξνζσπηθφ ζε ηνπιΪρηζηνλ ηξέα 

λενζπζηαζΫληα θνκβηθΪ ζεκεέα· επηζεκαέλεη φηη ε πξνζζάθε ηξηψλ αηφκσλ κφλν ζην 

νξγαλφγξακκΪ ηεο δελ επαξθεέ γηα ηελ εθπιάξσζε απηψλ ησλ εμαηξεηηθΪ απαηηεηηθψλ 

θαζεθφλησλ θαη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε πνπ ηεο Ϋρεη δηαηεζεέ ζην πιαέζην ηνπ ζρεδένπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2016 δελ εμαζθαιέδεη επαξθεέο πφξνπο γηα ηελ ελδεδεηγκΫλε 

εθηΫιεζε απηψλ ησλ θαζεθφλησλ· 

11. δεηεέ λα κελ ππφθεηληαη νη νξγαληζκνέ ΓΔΤ ζε κεέσζε ά απηφκαηε αλαδηΪηαμε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο· δεηεέ λα ζεζπηζηεέ κηα πξαγκαηηθά κεζνπξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε 

ζηξαηεγηθά γηα ηνπο ελ ιφγσ νξγαληζκνχο· 

12. θξέλεη ηθαλνπνηεηηθά ηελ αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνβιΫπεηαη ζην ζρΫδην 

πξνυπνινγηζκνχ 2016 γηα ην Ϊζπιν θαη ηελ κεηαλΪζηεπζε· ππνγξακκέδεη φηη ηα κε 

ρξεζηκνπνηεζΫληα θνλδχιηα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε Ϊιιεο γξακκΫο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πξνο αληηκεηψπηζε απξφβιεπησλ πξνθιάζεσλ θαη εμειέμεσλ, φπσο 

πεξηγξΪθεηαη ζην επξσπατθφ ζεκαηνιφγην γηα ηε κεηαλΪζηεπζε· 

13. θξέλεη απαξαέηεην λα δηεμΪγνληαη απζηεξνέ Ϋιεγρνη ζηε ρξεζηκνπνέεζε φισλ ησλ 

πηζηψζεσλ πνπ ζπλδΫνληαη κε δεηάκαηα κεηαλΪζηεπζεο, ηδέσο φζνλ αθνξΪ ηηο 

δηαδηθαζέεο εξγνιαβέαο θαη ππεξγνιαβέαο, ιφγσ ησλ αξθεηψλ πεξηζηαηηθψλ απΪηεο θαη 

θαθάο δηαρεέξηζεο πνπ Ϋρνπλ ζεκεησζεέ ζηα θξΪηε κΫιε. 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ 
ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

πξνο ηελ Δπηηξνπά Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ 

ζρεηηθΪ κε ηελ θαηΪζηαζε ζηελ πεξηνρά ηεο Μεζνγεένπ θαη ηελ αλΪγθε γηα κηα νιηζηηθά 

πξνζΫγγηζε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο φζνλ αθνξΪ ηελ κεηαλΪζηεπζε 

(2015/2095(INI)) 

πληΪθηξηα γλσκνδφηεζεο: Elisabeth Morin-Chartier 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπά Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ ΤπνζΫζεσλ θαιεέ ηελ Δπηηξνπά Πνιηηηθψλ 

Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ, πνπ εέλαη αξκφδηα επέ ηεο νπζέαο, λα 

ζπκπεξηιΪβεη ζηελ πξφηαζε ςεθέζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηΪζεηο: 

1. αλαγλσξέδεη ηηο πξνζπΪζεηεο ηεο Δπηηξνπάο φζνλ αθνξΪ ηε δεκηνπξγέα ελφο θηιφδνμνπ 

ζεκαηνινγένπ ζηνλ ηνκΫα ηεο κεηαλΪζηεπζεο θαη πξνηξΫπεη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην λα 

πηνζεηάζεη πςειφ επέπεδν θηινδνμέαο θαη πιεξφηεηαο, θαη λα δηαηεξάζεη εληαέα ζηΪζε 

πξνθεηκΫλνπ λα παξΪζρεη Ϋγθαηξεο θαη ηζρπξΫο απαληάζεηο ζηε κεηαλαζηεπηηθά θξέζε· 

θαιεέ ην πκβνχιην λα ζηεξέμεη κε πξννξαηηθφηεηα ην Ϋξγν ηεο Δπηηξνπάο κΫζσ 

ζπγθεθξηκΫλσλ πξΪμεσλ θαη ηαρεέαο δξΪζεο θαη ιακβΪλνληαο πξαθηηθΪ κΫηξα πνπ ζα 

ζηνρεχνπλ ζηελ επέηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ, βΪζεη ησλ αξρψλ ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο 

δέθαηεο θαηαλνκάο ησλ επζπλψλ κεηαμχ φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ· εθθξΪδεη ηε 

δπζαξΫζθεηΪ ηνπ γηα ηελ αξλεηηθά ζηΪζε νξηζκΫλσλ θξαηψλ κειψλ Ϋλαληη ηεο 

πηνζΫηεζεο κηαο απνηειεζκαηηθάο θαη βηψζηκεο πνιηηηθάο ιχζεο πνπ λα ζΫβεηαη ηηο 

ζεκειηψδεηο αμέεο επέ ησλ νπνέσλ ζηεξέδεηαη ε Δπξσπατθά Έλσζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ θξΪηνπο δηθαένπ, ησλ αλζξσπέλσλ 

δηθαησκΪησλ θαη ησλ αξρψλ ηεο έζεο κεηαρεέξηζεο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο θνηλάο 

επζχλεο· 

2. δηαπηζηψλεη φηη ην ζεκεξηλφ θχκα πξνζθχγσλ ζπληζηΪ επξσπατθά πξφθιεζε πνπ 

εληΪζζεηαη ζε Ϋλα παγθφζκην πιαέζην θαη πξΫπεη λα αληηκεησπηζηεέ σο ηΫηνηα θαη απφ ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην· 

3. ηνλέδεη φηη, ηδηαέηεξα, ε θνηλσληθά πηπρά ηνπ θχκαηνο πξνζθχγσλ απαηηεέ κηα θνηλά 

επξσπατθά πνιηηηθά αζχινπ, ηε ζπδάηεζε επξσπατθψλ ζπκθσληψλ πεξέ πνζνζηψζεσλ 

θαζψο θαη κΫηξα γηα ηελ επηηφπηα θαηαγξαθά ησλ πνιχ επΪισησλ νκΪδσλ πξνζθχγσλ ζε 
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ηδηαέηεξα πιεγεέζεο γεηηνληθΫο ρψξεο ησλ πεξηνρψλ ζε θξέζε· 

4. ηνλέδεη φηη ε κφλε εθηθηά ιχζε γηα ηε δηαρεέξηζε ηεο εηζξνάο ησλ ππεθφσλ ηξέησλ ρσξψλ 

θαη ησλ απΪηξηδσλ εέλαη ε ζΫζπηζε ελφο κφληκνπ κεραληζκνχ κεηεγθαηΪζηαζεο γηα φια 

ηα θξΪηε κΫιε, ην ηαρχηεξν δπλαηφλ· επηζεκαέλεη φηη, κεζνπξφζεζκα, ην δάηεκα πνπ 

ηέζεηαη απφ ηελ ηξΫρνπζα πξνζθπγηθά θξέζε εέλαη ε βνχιεζε ηεο Δπξψπεο λα 

ελζσκαηψζεη ηνπο πξφζθπγεο ζηελ θνηλσλέα ηεο, δεδνκΫλνπ φηη νη πξφζθπγεο δελ 

επηδηψθνπλ ηε κφληκε παξακνλά· ππνγξακκέδεη φηη ε εθπαέδεπζε θαη ε απαζρφιεζε εέλαη 

αλαγθαέεο σο βΪζε γηα κηα επηηπρεκΫλε ελζσκΪησζε ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ 

κεηαλαζηψλ· θαιεέ, σο εθ ηνχηνπ, ηελ Δπηηξνπά, ζε ζηελά ζπλεξγαζέα κε ηα θξΪηε κΫιε, 

λα ιΪβεη Ϊκεζα κΫηξα θαη λα επηιΫμεη Ϋλα ζρΫδην πνπ ζα Ϋρεη ζηφρν θαη ζα πξνσζεέ ηελ 

θνηλσληθά Ϋληαμε ησλ πξνζθχγσλ θαη ηελ ελζσκΪησζά ηνπο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο ηεο 

ΔΔ ε νπνέα εμαθνινπζεέ λα πιάηηεηαη απφ ηηο ζπλΫπεηεο ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο, 

ιακβΪλνληαο ηαπηφρξνλα ππφςε ηηο δηαθνξΫο κεηαμχ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαη 

πξνζθχγσλ· 

5. ηνλέδεη φηη ε πξαγκαηηθά ελζσκΪησζε εέλαη κηα ακθέδξνκε δηαδηθαζέα πνπ απαηηεέ ηελ 

ακνηβαέα δΫζκεπζε ησλ πξνζθχγσλ θαη ηεο Δπξψπεο θαη ησλ πνιηηψλ ηεο· επηζεκαέλεη 

φηη εέλαη απαξαέηεηε ε δηαζθΪιηζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη επΫιηθηνπ ζπζηάκαηνο 

αλαγλψξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο πξφζθπγα θαη κεηαθνξΪο ησλ πξνζθχγσλ ζηηο ρψξεο 

πξννξηζκνχ ηνπο Ϋηζη ψζηε λα μεθηλάζεη Ϊκεζα ε δηαδηθαζέα ηεο θνηλσληθάο θαη 

επαγγεικαηηθάο ελζσκΪησζεο πξνηξΫπεη ηελ Δπηηξνπά λα πξνσζάζεη ηε ζχγθιηζε ηεο 

θνηλσληθάο πξνζηαζέαο πξνο ηα επΪλσ θαη λα κεξηκλάζεη γηα ηελ ηαρεέα ρνξάγεζε 

αδεηψλ εξγαζέαο ζηα Ϊηνκα κε αλαγλσξηζκΫλν θαζεζηψο πξφζθπγα, ζε φια ηα θξΪηε 

κΫιε· 

6. θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε λα αληαιιΪμνπλ νξζΫο πξαθηηθΫο ζρεηηθΪ κε ηνλ ηξφπν 

ελζσκΪησζεο ησλ πξνζθχγσλ ζηελ επξσπατθά θνηλσλέα θαη αγνξΪ εξγαζέαο· θαιεέ ηελ 

Δπηηξνπά λα αμηνπνηάζεη ηηο εκπεηξέεο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη λα αλαπηχμεη κηα δΫζκε 

ζπζηΪζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθά νινθιάξσζε ηεο ελ ιφγσ δηεξγαζέαο· 

7. ππελζπκέδεη ηηο θνηλΫο βαζηθΫο αξρΫο ηεο ΔΔ γηα ηελ πνιηηηθά Ϋληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ
1
 

σο βαζηθά πξνζΫγγηζε ηεο ελζσκΪησζεο· 

8. θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα δψζεη ηδηαέηεξε πξνζνρά ζηηο αλΪγθεο ησλ αηφκσλ πνπ ρξάδνπλ 

δηεζλνχο πξνζηαζέαο θαζψο θαη ησλ εππαζψλ νκΪδσλ, φπσο αζπλφδεπηνη αλάιηθνη, 

γπλαέθεο, λεαξΪ Ϊηνκα, παηδηΪ θαη ειηθησκΫλνη, θαη λα πξνσζάζεη, φπνηε απηφ εέλαη 

δπλαηφ, ζρεηηθΫο δξΪζεηο ζε ηξέηεο ρψξεο ζην ζηΪδην πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε· δεηεέ ελ 

πξνθεηκΫλσ λα δνζεέ ηδηαέηεξε πξνζνρά ζηε ζπρλΪ επΪισηε ζΫζε ησλ γπλαηθψλ ζηε 

δηεξγαζέα θνηλσληθάο Ϋληαμεο θαη ελζσκΪησζεο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο· αλεζπρεέ γηα ηηο 

πξφζθαηεο δηαπηζηψζεηο ζρεηηθΪ κε ηνλ κεγΪιν αξηζκφ αζπλφδεπησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ 

πνπ αγλννχληαη, θαη δεηεέ απφ ηηο αξρΫο λα δηεξεπλάζνπλ ην πνχ βξέζθνληαη· 

9. ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπά λα εληζρχζεη ηνλ δηΪινγν κε ηηο επηρεηξάζεηο θαη ηελ αγνξΪ 

εξγαζέαο γηα ηε κεηαλΪζηεπζε θαη ηηο δεμηφηεηεο, κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

ειιεέςεηο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε ζπγθεθξηκΫλνπο ηνκεέο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ηνκΫα, θαη λα αλνέμνπλ δέαπινη λφκηκεο κεηαλΪζηεπζεο κε θαιά 

δηαρεέξηζε θαη επθαηξέεο απαζρφιεζεο γηα πξφζθπγεο· εέλαη ηεο Ϊπνςεο φηη ν δηΪινγνο 

                                                 
1
 πκπεξΪζκαηα ηνπ πκβνπιένπ ηεο 19εο Ννεκβξένπ 2004. 
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απηφο ζα πξΫπεη λα ζηεξέδεηαη ζηελ ηζφξξνπε εθπξνζψπεζε ησλ ζπκθεξφλησλ κε ζθνπφ 

ηελ βαζηδφκελε ζε δηθαηψκαηα ελζσκΪησζε ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ ζηελ 

αγνξΪ εξγαζέαο· 

10. ππνζηεξέδεη φηη, θαηΪ ηνλ ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ γηα ηελ ελζσκΪησζε ζηελ ΔΔ, ζα πξΫπεη 

λα ιακβΪλνληαη ππφςε ηα δεδνκΫλα πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξΪ εξγαζέαο, ηδέσο φζνλ αθνξΪ 

ηελ αλεξγέα θαη ηηο επθαηξέεο απαζρφιεζεο, θαη ηα δεδνκΫλα γηα ηελ θνηλσληθά 

θαηΪζηαζε ζηνλ κφληκν κεραληζκφ κεηεγθαηΪζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ, πξνθεηκΫλνπ λα 

δηαζθαιέδεηαη φηη ε δηεξγαζέα απηά δελ επεξεΪδεη αξλεηηθΪ ηελ θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά θαηΪζηαζε ζηηο πεξηνρΫο ππνδνράο, θαη ηδέσο εθεέλεο πνπ πιάηηνληαη πην 

ζθιεξΪ απφ ηελ νηθνλνκηθά θξέζε, θαη ζηα θξΪηε κΫιε πνπ εέλαη πεξηζζφηεξν ρξεσκΫλα 

θαη εμαθνινπζνχλ λα βξέζθνληαη ζηε δηαδηθαζέα δεκνζηνλνκηθάο εμπγέαλζεο, θαη λα 

δηαζθαιέδεηαη θαιχηεξε θνηλσληθά Ϋληαμε θαη ελζσκΪησζε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ αγνξΪ 

εξγαζέαο, ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ε θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά αζηΪζεηα απηψλ ησλ 

εδαθψλ θαη ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο απνηειεέ παξΪγνληα αλεμΪξηεην απφ ηελ πθηζηΪκελε 

θαηΪζηαζε Ϋθηαθηεο αλΪγθεο ησλ πξνζθχγσλ, δεδνκΫλσλ ησλ πξαγκαηηθψλ επθαηξηψλ 

απαζρφιεζεο ζηηο πεξηθΫξεηεο απηΫο· 

11. ζεσξεέ φηη Ϋλα ζχζηεκα ζην πιαέζην ηνπ νπνένπ νη αηηνχληεο Ϊζπιν ζα κπνξνχλ, ζην 

βαζκφ πνπ απηφ εέλαη δπλαηφ ζηελ πξΪμε, λα ππνβΪινπλ αέηεζε αζχινπ ζε θξΪηνο κΫινο 

ζην νπνέν Ϋρνπλ άδε νηθνγελεηαθΫο ζρΫζεηο, δεζκνχο κε ηελ ηνπηθά θνηλσλέα ά θαιχηεξεο 

πξννπηηθΫο απαζρφιεζεο, ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ζεκαληηθΪ ηηο πξννπηηθΫο 

ελζσκΪησζάο ηνπο· 

12. ηνλέδεη φηη πξΫπεη επέζεο λα αλαπηπρζεέ κηα νινθιεξσκΫλε πξνζΫγγηζε γηα ηε 

κεηαλΪζηεπζε φπνπ ζα ελζσκαηψλεηαη ην θξέζηκν δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπέδεη επέ ηνπ παξφληνο ε Δπξψπε θαη ε νηθνλνκέα ηεο· επηζεκαέλεη, σζηφζν, 

ηαπηφρξνλα φηη ε ελζσκΪησζε ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ απνηειεέ ζε 

κεζνπξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν νξέδνληα θαη κηα δπλαηφηεηα γηα ηε δεκνγξαθηθά 

αλΪπηπμε θαη ηελ ελέζρπζε ηεο βΪζεο δεμηνηάησλ ηεο Δπξψπεο· θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε λα 

πξνβνχλ ζε ςεθηαθά απνγξαθά ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνθέι ησλ πξνζθχγσλ νχησο ψζηε 

ε εγθαηΪζηαζά ηνπο λα κπνξεέ λα αληηζηνηρεζεέ κε ηελ θαηΪζηαζε ηεο αγνξΪο εξγαζέαο 

ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επέπεδν· 

13. ππελζπκέδεη φηη ε Δπηηξνπά Ϋρεη ππνδεέμεη φηη ηα επξσπατθΪ ηακεέα, ηδέσο ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακεέν (ΔΚΣ), ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζπκκεηνρά ζηελ 

πξνζπΪζεηα ελζσκΪησζεο ησλ πξνζθχγσλ· θαιεέ ηηο δηαρεηξηζηηθΫο αξρΫο ησλ ηακεέσλ 

απηψλ λα ηα ρξεζηκνπνηάζνπλ κε ηνλ πιΫνλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα λα θαηαζηεέ 

δπλαηφλ ε ελζσκΪησζε ησλ πξνζθχγσλ λα αληηκεησπηζηεέ κε ηξφπν πνπ δελ ζα εέλαη 

επηδάκηνο γηα ηνπο Ϊιινπο ζηφρνπο θαη απνδΫθηεο, εηδηθΪ ηηο πην επΪισηεο νκΪδεο, θαη λα 

εμαζθαιηζηεέ φηη φινη νη απνδΫθηεο ζα σθειεζνχλ· ζεκεηψλεη φηη ε Δπηηξνπά Ϋρεη 

δειψζεη επέζεο φηη εέλαη πξφζπκε λα βνεζάζεη ηηο δηαρεηξηζηηθΫο αξρΫο λα πξνζαξκφζνπλ 

ηα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα ηνπ ΔΚΣ, γηα ηελ Ϋληαμε ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ 

πξνζθχγσλ απνηειεζκαηηθΪ ρσξέο λα ππνλνκεχνληαη νη ζηφρνη ηνπ ΔΚΣ γηα ηελ 

απαζρφιεζε· εθηζηΪ επέζεο ηελ πξνζνρά ζην γεγνλφο φηη ππΪξρνπλ δηαζΫζηκα ηακεέα γηα 

ηελ παξνρά θαηΪξηηζεο ζηε δηαρεέξηζε ηεο πνηθηινκνξθέαο θαη ηεο ηζφηεηαο ζηνλ ρψξν 

εξγαζέαο θαη γηα ηε ζηάξημε ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ζε ζρΫζε κε ηα κΫηξα 

ελζσκΪησζεο· 
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14. παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπά, ζην πιαέζην ηεο ελδηΪκεζεο αλαζεψξεζεο ηνπ Πνιπεηνχο 

Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζένπ πνπ πξνβιΫπεηαη γηα ην 2016, λα εμαζθαιέζεη φηη ν 

πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ, – θαη εηδηθφηεξα ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν – 

επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ θνηλσληθά θαη επαγγεικαηηθά ελζσκΪησζε ησλ 

πξνζψπσλ κε θαζεζηψο πξφζθπγα· θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα δηεξεπλάζεη ηε δπλαηφηεηα 

ρξάζεο ηνπ Σακεένπ Αζχινπ, ΜεηαλΪζηεπζεο θαη Έληαμεο (ΣΑΜΔ) γηα κΫηξα 

θνηλσληθάο θαη επαγγεικαηηθάο ελζσκΪησζεο ησλ ππεθφσλ ηξέησλ ρσξψλ· θαιεέ ηα 

θξΪηε κΫιε λα αμηνπνηάζνπλ πιάξσο ην Δπξσπατθφ Σακεέν ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ 

(ΔΣΔ), ζε ζπλδπαζκφ κε Ϊιια ηακεέα ηεο ΔΔ, ψζηε λα ζηεξέμνπλ ηηο επελδχζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ελζσκΪησζε ηεο εηζξνάο πξνζθχγσλ ζην πιαέζην κεζνπξφζεζκα· 

θαιεέ ηελ Δπηηξνπά, ζην πιαέζην ηεο ελδηΪκεζεο αλαζεψξεζεο ηνπ Πνιπεηνχο 

Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζένπ, λα απμάζεη ηα θνλδχιηα γηα ηηο θνηλσληθΫο πνιηηηθΫο, κε 

ζθνπφ λα εληζρπζεέ ε πνιηηηθά γηα ηε ζπλνρά ψζηε λα κπνξΫζεη λα αληηκεησπέζεη ηελ 

ελζσκΪησζε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο θαη ηελ θνηλσληθά ηνπο Ϋληαμε· 

15. θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε λα παξΪζρνπλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζέεο εχξεζεο απαζρφιεζεο 

επαξθά κΫζα γηα ηελ πιάξε Ϋληαμε ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο ησλ πξνζθχγσλ πνπ εέλαη 

επηιΫμηκνη γηα λα εξγαζηνχλ· επηζεκαέλεη φηη ην επξσπατθφ δέθηπν δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

εχξεζεο απαζρφιεζεο κπνξεέ λα δηαδξακαηέζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελζσκΪησζε ησλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ επξσπατθά αγνξΪ εξγαζέαο· 

16. ππελζπκέδεη επέζεο ηε ζεκαζέα ηεο παξνράο βνάζεηαο ζηηο ΜΜΔ, θαηΪ πεξέπησζε, ψζηε 

λα απαζρνινχλ κεηαλΪζηεο εξγαδνκΫλνπο· 

17. ππνγξακκέδεη φηη ε πξφζβαζε ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο απνηειεέ ζηνηρεέν δσηηθάο ζεκαζέαο 

γηα ηελ ελζσκΪησζε θαη ηελ πξνζηαζέα ηεο αμηνπξΫπεηαο ησλ πξνζθχγσλ· επηθξνηεέ ηηο 

πξνζπΪζεηεο νξηζκΫλσλ θξαηψλ κειψλ λα ζπληνκεχζνπλ ηηο πξνζεζκέεο πξφζβαζεο ησλ 

πξνζθχγσλ ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο ζην πιαέζην ηεο κεηαθνξΪο ηεο νδεγέαο 2013/33/ΔΔ 

ζην εζληθφ δέθαην
1
· 

18. θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε λα εμεηΪζνπλ πξνζεθηηθΪ ηα εθπαηδεπηηθΪ ηνπο ζπζηάκαηα ψζηε λα 

πξνζδηνξέζνπλ ηξφπνπο γηα ηελ ηαρχηεξε δπλαηά Ϋληαμε ησλ παηδηψλ ησλ πξνζθχγσλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθά δηεξγαζέα· 

19. επαλαιακβΪλεη ηελ Ϋθθιεζά ηνπ πξνο ηελ Δπηηξνπά, ζε ζπλεξγαζέα κε ηα θξΪηε κΫιε, λα 

θαηαξηέζεη νκνηφκνξθν θαζεζηψο ην νπνέν ζα ζπκβαδέδεη κε ηα πθηζηΪκελα επξσπατθΪ 

ζπζηάκαηα κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε θαη ηελ επηηΪρπλζε ηεο πηζαλάο επέζεκεο 

αλαγλψξηζεο ηεο ηζνδπλακέαο πηπρένπ, θαζψο θαη ηεο επέζεκεο θαη αλεπέζεκεο 

αλαγλψξηζεο ησλ δεμηνηάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηππνπνέεζε ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο 

ηζνδπλακέαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζε επξσπατθφ επέπεδν, βνεζψληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο κεηαλΪζηεο λα ελζσκαησζνχλ πιάξσο ζηελ θνηλσλέα θαη 

ζηελ εξγαζέα ζην επέπεδν ησλ δεμηνηάησλ ηνπο θαη φρη θΪησ απφ απηφ, φπσο ζπκβαέλεη 

ζπρλΪ· 

20. ππνζηεξέδεη φηη ε θαηΪξηηζε πξΫπεη λα εέλαη δηαζΫζηκε θαη εχθνια πξνζβΪζηκε απφ ηνπο 

πξφζθπγεο θαη ηνπο κεηαλΪζηεο, θαη φηη νη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλΪζηεο πξΫπεη, 

επεηγφλησο, λα παξαθνινπζνχλ καζάκαηα γιψζζαο θαη ελζσκΪησζεο ηα νπνέα 

                                                 
1
 Οδεγέα 2013/33/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 26εο Ηνπλένπ 2013, ζρεηηθΪ κε 

ηηο απαηηάζεηο γηα ηελ ππνδνρά ησλ αηηνχλησλ δηεζλά πξνζηαζέα (ΔΔ L 180, 29.6.2013, ζ. 96). 
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απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο, θαη πξνζθΫξνληαη σο αλαπφζπαζην κΫξνο, ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο κεηεγθαηΪζηαζεο, ακΫζσο κεηΪ ηελ Ϊθημε ησλ αηφκσλ πνπ 

κεηεγθαζέζηαληαη ζην Ϋδαθνο ηνπ θξΪηνπο κεηεγθαηΪζηαζεο, επηπξνζζΫησο ηεο ηαηξηθάο 

θαη ςπρνινγηθάο ππνζηάξημεο ησλ αηηνχλησλ Ϊζπιν θαη ησλ πξνζθχγσλ· 

21. ππελζπκέδεη φηη εέλαη ζεκαληηθφ λα επηθπξψλνληαη νη δεμηφηεηεο πνπ απνθηψληαη θαη θαηΪ 

ηελ Ϊζθεζε επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ΔΔ ψζηε λα πξνζθΫξνπλ 

πξνζηηζεκΫλε αμέα ζηνπο εξγαδνκΫλνπο πνπ απνθαζέδνπλ λα εγθαηαιεέςνπλ ηελ ΔΔ γηα 

λα εξγαζηνχλ ζε Ϊιιε ρψξα· 

22. επηζεκαέλεη φηη ε νκαιά ελζσκΪησζε ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο 

θνηλφηεηεο ππνδνράο απαηηεέ βαζηζκΫλε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πξνζΫγγηζε θαη ηελ 

θηλεηνπνέεζε φισλ ησλ ζεζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δπλΪκεσλ, δεδνκΫλνπ φηη νη 

θνηλσληθνέ εηαέξνη κπνξνχλ λα ζπκβΪιινπλ ζηελ αμηνπνέεζε ησλ νθειψλ πνπ πξνζθΫξεη 

ε ηαρχηεξε ελζσκΪησζε ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ ζηελ ηνπηθά αγνξΪ 

εξγαζέαο· θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε, ζπλεπψο, λα ιακβΪλνπλ δεφλησο ππφςε φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξεέο θαηΪ ηνλ ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθψλ ελζσκΪησζεο· 

23. θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε λα πξνεηνηκΪζνπλ ηηο ηνπηθΫο θνηλσλέεο γηα ηελ ππνδνρά ησλ 

πξνζθχγσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο κΫζσ επαξθψο ζρεδηαζκΫλσλ εθζηξαηεηψλ 

ελεκΫξσζεο· 

24. ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπά θαη ηα θξΪηε κΫιε λα πξνσζάζνπλ θαη λα ζηεξέμνπλ 

πξσηνβνπιέεο ηεο νξγαλσκΫλεο θνηλσλέαο ησλ πνιηηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ παξνρά 

βνάζεηαο ζε κεηαλΪζηεο θαη πξφζθπγεο, φπσο ην επξσπατθφ δέθηπν ζεκεέσλ επαθάο γηα 

κεηαλΪζηεο θαη ην δέθηπν UnionMigrantNet, ηα νπνέα απνηεινχλ δχν κφλν παξαδεέγκαηα 

δηαζπλνξηαθάο ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ησλ ζεκεέσλ επαθάο πνπ παξΫρνπλ ζηνπο κεηαλΪζηεο 

πιεξνθνξέεο θαη βνάζεηα ζε ζΫκαηα Ϋληαμεο· 

25. πξνεηδνπνηεέ ηελ Δπηηξνπά γηα ηνλ θέλδπλν πνπ ζπλεπΪγεηαη ε αδάισηε εξγαζέα ησλ 

κεηαλαζηψλ γηα ηελ πγεέα θαη ηελ αζθΪιεηΪ ηνπο, ε νπνέα ηνπο ζηεξεέ επηπιΫνλ ηα 

εξγαζηαθΪ θαη θνηλσληθΪ ηνπο δηθαηψκαηα· θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα απνηξΫςεη ηε ζνβαξά 

εξγαζηαθά εθκεηΪιιεπζε· ππελζπκέδεη ηελ χπαξμε ζπζηεκΪησλ επηβνιάο θπξψζεσλ γηα 

ηνπο εξγνδφηεο πνπ εθκεηαιιεχνληαη εξγαδφκελνπο κεηαλΪζηεο, ηα νπνέα πξνβιΫπνληαη 

απφ ηελ νδεγέα γηα ηηο θπξψζεηο
1
 θαη ηελ νδεγέα γηα ηνπο επνρηθΪ εξγαδφκελνπο

2
· θαιεέ, 

σζηφζν, ηελ Δπηηξνπά λα εξγαζηεέ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελφο ζπζηάκαηνο κε Ϊμνλα ηελ 

ελζσκΪησζε ην νπνέν ζα πεξηιακβΪλεη φιεο ηηο πηπρΫο απηψλ ησλ πξνβιεκΪησλ, κεηαμχ 

Ϊιισλ κε ζθνπφ λα παξΫρεηαη ζηνπο πξφζθπγεο επαξθάο πξνζηαζέα ψζηε λα εμαιεηθζεέ ε 

εθκεηΪιιεπζε ησλ εξγαδφκελσλ κεηαλαζηψλ· 

26. ππελζπκέδεη φηη, γηα λα απνθεπρζεέ ε εθαξκνγά ελφο ζπζηάκαηνο δχν επηπΫδσλ ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζέαο, εέλαη ζεκαληηθφ νη κεηαλΪζηεο εξγαδφκελνη λα κπνξνχλ λα Ϋρνπλ 

πξφζβαζε ζηα εξγαζηαθΪ ηνπο δηθαηψκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο 

ζπκκεηνράο ζε ζπλδηθαιηζηηθά νξγΪλσζε· 

                                                 
1
 Οδεγέα 2009/52/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 18εο Ηνπλένπ 2009, ζρεηηθΪ κε 

ηελ επηβνιά ειΪρηζησλ πξνηχπσλ φζνλ αθνξΪ ηηο θπξψζεηο θαη ηα κΫηξα θαηΪ ησλ εξγνδνηψλ πνπ απαζρνινχλ 

παξΪλνκα δηακΫλνληεο ππεθφνπο ηξέησλ ρσξψλ (ΔΔ L 168 ηεο 30.6.2009, ζ. 24). 
2
 Οδεγέα 2014/36/EΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 26εο Φεβξνπαξένπ 2014, ζρεηηθΪ 

κε ηηο πξνυπνζΫζεηο εηζφδνπ θαη δηακνλάο ππεθφσλ ηξέησλ ρσξψλ κε ζθνπφ ηελ επνρηαθά εξγαζέα (ΔΔ L 94 ηεο 

28.3.2014, ζ. 375). 
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27. ππελζπκέδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπΪγεηαη ηφζν γηα ηνλ εξγαδφκελν φζν θαη γηα ηνλ 

εξγνδφηε ε ππνγξαθά ζχκβαζεο εξγαζέαο ελφο αηηνχληα Ϊζπιν ζην βαζκφ πνπ ε αέηεζε 

παξνράο αζχινπ κπνξεέ λα απνξξηθζεέ· εθηηκΪ φηη απηφ κπνξεέ επέζεο λα ζΫζεη ζε 

θέλδπλν ηνπο ζηφρνπο ηεο Δπηηξνπάο φζνλ αθνξΪ ηελ πνιηηηθά επηζηξνθάο ζηε ρψξα 

θαηαγσγάο· 

28. επηζεκαέλεη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ αηηνχλησλ Ϊζπιν ησλ νπνέσλ νη αηηάζεηο Ϋρνπλ 

απνξξηθζεέ ζε νπνηνδάπνηε θξΪηνο κΫινο, παξακΫλνπλ ζηελ ΔΔ ρσξέο λνκηθφ θαζεζηψο, 

γεγνλφο πνπ ζεκαέλεη φηη ππΪξρεη απμαλφκελνο αξηζκφο παξΪλνκσλ κεηαλαζηψλ ρσξέο 

δηθαέσκα εξγαζέαο θαη ρσξέο πξφζβαζε ζηελ εθπαέδεπζε γηα ηα παηδηΪ ηνπο· ηνλέδεη σο 

εθ ηνχηνπ ηελ αλΪγθε ειΫγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ παξΪλνκσλ κεηαλαζηψλ θαζψο 

δηαηξΫρνπλ ηνλ θέλδπλν ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, κε απνηΫιεζκα 

λα εέλαη επΪισηνη ζε θΪζε εέδνο εμσηεξηθάο επηξξνάο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ 

ξηδνζπαζηηζκνχ· 

29. θαιεέ ηελ Δπηηξνπά θαη ηα θξΪηε κΫιε λα δηνξγαλψζνπλ εθζηξαηεέεο ελεκΫξσζεο ζηηο 

ρψξεο πξνΫιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ κε ζθνπφ ηελ παξνρά θαηΪιιεισλ θαη επαξθψλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηηο λνκηθΫο δηαδηθαζέεο εηζφδνπ ζηελ ΔΔ, θαζψο θαη γηα ηα δηθαηψκαηα 

θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζηα θξΪηε κΫιε, Ϋηζη ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη φηη φζνη 

ηαμηδεχνπλ Ϋρνπλ βΪζηκν θαη λφκηκν ιφγν λα δεηνχλ Ϊζπιν· 

30. ηνλέδεη φηη ε ΔΔ ζα πξΫπεη λα πξνζθΫξεη ζηα Ϊηνκα πνπ ζΫινπλ λα Ϋξζνπλ ζηελ Δπξψπε 

λφκηκνπο δηαχινπο εηζφδνπ θαη παξακνλάο ζηελ ΔΔ θαη ηξφπνπο κε ηνπο νπνένπο 

κπνξνχλ λα αιιΪμνπλ ην θαζεζηψο κεηαλΪζηε ζηε δηΪξθεηα ηεο παξακνλάο ηνπο ζηελ 

ΔΔ, θαη ζα πξΫπεη λα αλαπηχμεη κηα νπζηαζηηθά πνιηηηθά θπθιηθάο κεηαλΪζηεπζεο· δεηεέ 

λα δεκηνπξγεζεέ Ϋλαο δηΪδξνκνο κεηαλΪζηεπζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα ηηο ππνςάθηεο 

ρψξεο πξνο Ϋληαμε ζηελ ΔΔ, πξΪγκα πνπ ζα δηεπθφιπλε ηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ησλ 

ρσξψλ απηψλ ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο ηεο ΔΔ· 

31. θαιεέ ηελ Δπηηξνπά, θαηΪ ηελ αλαζεψξεζε ηεο νδεγέαο γηα ηε «κπιε θΪξηα»
1
, λα 

πηνζεηάζεη θηιφδνμε πξνζΫγγηζε κε ζθνπφ λα εληζρχζεη ηε ζεκαζέα ηεο κπιε θΪξηαο ηεο 

ΔΔ, ε νπνέα ηζρχεη γηα ηνπο εξγαδνκΫλνπο πςειάο εηδέθεπζεο απφ ηξέηεο ρψξεο θαη 

ζπκβΪιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεκνγξαθηθψλ πξνθιάζεσλ ηεο ΔΔ κΫζσ ηεο θΪιπςεο 

ησλ ειιεέςεσλ ζηηο επξσπατθΫο αγνξΫο εξγαζέαο· ηνλέδεη φηη νη κεηαλΪζηεο πςειάο 

εμεηδέθεπζεο ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ πιενλΫθηεκα γηα ηελ ελζσκΪησζε θαη ηελ 

αθνκνέσζε Ϊιισλ ππεθφσλ ηξέησλ ρσξψλ ζηηο επξσπατθΫο θνηλσλέεο, θαη ηνλέδεη ηελ 

αλΪγθε κηαο ζθαηξηθάο αμηνιφγεζεο ηεο κεηαλαζηεπηηθάο ξνάο πνπ λα πεξηιακβΪλεη 

αμηνιφγεζε ησλ ηξφπσλ δξΪζεο γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ πθηζηΪκελσλ ειιεέςεσλ ζηηο 

επξσπατθΫο αγνξΫο εξγαζέαο κε ζθνπφ ηελ επέηεπμε κηαο ακνηβαέα επσθεινχο 

θαηΪζηαζεο· 

32. πξνηεέλεη λα απμεζεέ ζεκαληηθΪ ε βνάζεηα πξνο ηηο ρψξεο ηνπ Νφηνπ πνπ θηινμελνχλ 

κεγΪιν αξηζκφ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ θαζψο θαη λα ππΪξμεη ζηελά ζπλεξγαζέα κε 

ηελ Ύπαηε Αξκνζηεέα ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαη κε ηηο ΜΚΟ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη επέ ηφπνπ. 

                                                 
1
 Οδεγέα 2009/50/ΔΚ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 25εο Μαΐνπ 2009, ζρεηηθΪ κε ηηο πξνυπνζΫζεηο εηζφδνπ θαη 

δηακνλάο ππεθφσλ ηξέησλ ρσξψλ κε ζθνπφ ηελ απαζρφιεζε πςειάο εηδέθεπζεο (ΔΔ L 155 ηεο 18.6.2009, ζ. 

17). 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

πξνο ηελ Δπηηξνπά Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ 

ζρεηηθΪ κε ηελ θαηΪζηαζε ζηελ πεξηνρά ηεο Μεζνγεένπ θαη ηελ αλΪγθε γηα κηα νιηζηηθά 

πξνζΫγγηζε ηεο ΔΔ φζνλ αθνξΪ ηελ κεηαλΪζηεπζε 

(2015/2095(INI)) 

πληΪθηξηα γλσκνδφηεζεο: Merja Kyllönen 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπά Μεηαθνξψλ θαη Σνπξηζκνχ θαιεέ ηελ Δπηηξνπά Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, 

Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ, πνπ εέλαη αξκφδηα επέ ηεο νπζέαο, λα 

ζπκπεξηιΪβεη ζηελ πξφηαζε ςεθέζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηΪζεηο: 

A. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ηα ζαιΪζζηα ζχλνξα ηεο Έλσζεο ζηελ πεξηνρά ηεο Μεζνγεένπ 

απνηεινχλ εμσηεξηθΪ ζχλνξα ηεο ΔΔ ηα νπνέα, αληέζεηα κε ηα ρεξζαέα ζχλνξα, δελ 

κπνξνχλ λα θιεέζνπλ, θαη φηη ην πξφβιεκα ηεο εηζξνάο πξνζθχγσλ πξΫπεη λα 

αληηκεησπηζηεέ σο επεέγνλ δάηεκα ψζηε λα νη κεηαλΪζηεο λα κελ πΫθηνπλ ζχκαηα 

ιαζξνδηαθηλεηψλ θαη εγθιεκαηηθψλ δηθηχσλ· 

1. εθθξΪδεη αλεζπρέα γηα ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ δηαθηλδπλεχνπλ ηε 

δσά ηνπο πξνζπαζψληαο λα δηΫιζνπλ απφ επηθέλδπλεο ζαιΪζζηεο δηαβΪζεηο ζηελ πεξηνρά 

ηεο Μεζνγεένπ πξνο ηελ ΔΔ απμΪλεηαη δξακαηηθΪ· ηνλέδεη φηη ε Μεζφγεηνο εέλαη ε 

κεγαιχηεξε ζαιΪζζηα κεηαλαζηεπηηθά δηαδξνκά ζηνλ θφζκν, κε ππθλφ δέθηπν εκπνξηθάο 

θέλεζεο· ηνλέδεη φηη ε ζεκεξηλά θξέζε ηεο κεηαλΪζηεπζεο Ϋρεη ζΫζεη ηνλ ηνκΫα ηεο 

εκπνξηθάο λαπηηιέαο θΪησ απφ κεγΪιε πέεζε, απμΪλνληαο ην κεξέδην ηεο επηβΪξπλζάο 

ηνπ, ηδέσο φζνλ αθνξΪ ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο θαλφλεο ζρεηηθΪ κε ηελ αζθΪιεηα ηνπ 

πιεξψκαηνο θαη ηελ αζθΪιεηα γεληθΪ· πηζηεχεη φηη ηα νινθιεξσκΫλα κΫηξα κε ηα νπνέα 

ε ΔΔ πξνηέζεηαη λα αληηκεησπέζεη ηα πνιπδηΪζηαηα πξνβιάκαηα πνπ πξνθαιεέ απηά ε 

θξέζε ζα πξΫπεη λα ιακβΪλνπλ δεφλησο ππφςε ην γεγνλφο απηφ θαη, επνκΫλσο, λα 

κεηψλνπλ ηηο αξλεηηθΫο επηπηψζεηο ζηνλ ηνκΫα ησλ κεηαθνξψλ· 

2. ππελζπκέδεη φηη, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο
1
, ηε ζχκβαζε 

UNCLOS
2
, ηε ζχκβαζε SOLAS

3
  θαη ηε ζχκβαζε SAR

4
, θΪζε θξΪηνο πνπ εέλαη κΫξνο 

                                                 
1 
 χκβαζε ηνπ ΟΖΔ, ηνπ 1951, γηα ην θαζεζηψο ησλ πξνζθχγσλ. 

2
 χκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ην Γέθαην ηεο ΘΪιαζζαο, ηνπ 1982, Άξζξν 98 («ΤπνρξΫσζε παξνράο βνάζεηαο»). 
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ησλ ζπκβΪζεσλ απηψλ επηβΪιιεη ζηνπο πινηΪξρνπο ησλ ζθαθψλ ηα νπνέα θΫξνπλ ηε 

ζεκαέα ηνπ λα παξΫρνπλ, ζην κΫηξν ηνπ δπλαηνχ θαη ρσξέο λα ζΫηνπλ ζε ζνβαξφ θέλδπλν 

ην ζθΪθνο, ην πιάξσκα ά ηνπο επηβΪηεο, βνάζεηα ζε νπνηνλδάπνηε θηλδπλεχεη ζηε 

ζΪιαζζα, αλεμΪξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηα ά ην θαζεζηψο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ ά απφ ηηο 

ζπλζάθεο ππφ ηηο νπνέεο βξέζθεηαη ην πξφζσπν απηφ, λα εμππεξεηνχλ ηηο πξψηεο ηαηξηθΫο 

ά Ϊιιεο αλΪγθεο ηνπ θαη λα ην νδεγνχλ ζε αζθαιά πξννξηζκφ, θαζψο θαη λα 

ζπκκεηΫρνπλ ελεξγΪ ζηηο ζαιΪζζηεο επηρεηξάζεηο αλαδάηεζεο θαη δηΪζσζεο· ηνλέδεη φηη ε 

δηΪζσζε πξνζψπνπ πνπ θηλδπλεχεη ζηε ζΪιαζζα δελ εέλαη κφλν δηεζλάο ππνρξΫσζε αιιΪ 

θαη εζηθφ θαζάθνλ· 

3. θαιεέ φιεο ηηο ιηκεληθΫο θαη λαπηηιηαθΫο αξρΫο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηνλ Δπξσπατθφ 

Οξγαληζκφ γηα ηελ ΑζθΪιεηα ζηε ΘΪιαζζα (EMSA), θαη ηδέσο ηνπο πινηΪξρνπο ησλ 

ζθαθψλ πνπ πιΫνπλ ζηε Μεζφγεην, λα εέλαη ηδηαέηεξα πξνζεθηηθνέ φζνλ αθνξΪ ζθΪθε 

πνπ ελδΫρεηαη λα κεηαθΫξνπλ κεηαλΪζηεο θαη πξφζθπγεο, νη νπνένη έζσο θηλδπλεχνπλ· ζε 

απηφ ην πιαέζην, πξνηεέλεη λα εθαξκφδνπλ απζηεξΪ ηηο θαηεπζπληάξηεο νδεγέεο πνπ Ϋρνπλ 

εθδψζεη ν Γηεζλάο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο θαη ε Ύπαηε Αξκνζηεέα ησλ ΖλσκΫλσλ 

Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο ζρεηηθΪ κε ηε κεηαρεέξηζε ησλ πξνζψπσλ πνπ δηαζψδνληαη 

ζηε ζΪιαζζα
5
· 

4. ππνγξακκέδεη φηη, απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξένπ Ϋσο ηελ 31ε Μαΐνπ 2015, δηαζψζεθαλ 47.265 

κεηαλΪζηεο ζηε Μεζφγεην, 13.475 απφ ηνπο νπνένπο δηαζψζεθαλ απφ εκπνξηθΪ πινέα
6
· 

ζεκεηψλεη φηη, ζηε δηΪξθεηα απηψλ ησλ πΫληε κελψλ, δεηάζεθε απφ 302 εκπνξηθΪ πινέα 

λα αιιΪμνπλ δξνκνιφγην θαη λα κεηαβνχλ ζε ζπγθεθξηκΫλεο ηνπνζεζέεο γηα λα 

παξΪζρνπλ βνάζεηα ζε επηρεηξάζεηο δηΪζσζεο, θαη φηη 104 απφ απηΪ ηα πινέα θιάζεθαλ 

εληΫιεη λα δηαζψζνπλ θαη λα απνβηβΪζνπλ κεηαλΪζηεο, ιφγσ ηνπ επεέγνληνο ραξαθηάξα 

ηεο θαηΪζηαζεο· 

5. εθθξΪδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη, κφλν ζηε δηΪξθεηα ηνπ 2015 κΫρξη ζάκεξα, 

πεξηζζφηεξνη απφ 3.000 Ϊλζξσπνη Ϋρνπλ ρΪζεη ηε δσά ηνπο επηρεηξψληαο λα δηαζρέζνπλ 

ηε Μεζφγεην, ζχκθσλα κε ζηνηρεέα ηεο Ύπαηεο Αξκνζηεέαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο 

Πξφζθπγεο
7
· 

6. δεηεέ απφ ην πκβνχιην λα εγθξέλεη επεηγφλησο ηελ πξφηαζε πνπ θαηΫζεζε ε Δπηηξνπά 

ζηηο 9 επηεκβξένπ 2015 θαη ελΫθξηλε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηε ζπλεδξέαζά ηνπ 

ηεο 17εο επηεκβξένπ, θαη ε νπνέα απνζθνπεέ ζηελ επαλεγθαηΪζηαζε 120.000 αλζξψπσλ 

πνπ ρξεηΪδνληαη δηεζλά πξνζηαζέα, θαζψο θαη λα αμηνινγεέ ζπλερψο πηζαλΫο 

επηπξφζζεηεο αλΪγθεο φζνλ αθνξΪ ηελ πξνζηαζέα ησλ πξνζθχγσλ· 

7. ηνλέδεη φηη, ελψ ε πξσηαξρηθά επζχλε αλάθεη ζηα θξΪηε κΫιε, ηα εκπνξηθΪ πινέα 

δηαδξακαηέδνπλ θαέξην ξφιν ζηηο επηρεηξάζεηο δηΪζσζεο, φζνλ αθνξΪ ηφζν ηνλ αξηζκφ 

φζν θαη ηηο ελΫξγεηΫο ηνπο· ηνλέδεη φηη ηα εκπνξηθΪ ζθΪθε δελ δηαζΫηνπλ νχηε ηνλ 

εμνπιηζκφ, νχηε θαη εθπαηδεπκΫλν πιάξσκα ψζηε λα εέλαη επαξθψο πξνεηνηκαζκΫλα γηα 

λα ιακβΪλνπλ ζπζηεκαηηθΪ κΫξνο ζε ηφζν κεγΪιεο θιέκαθαο επηρεηξάζεηο δηΪζσζεο· 

                                                                                                                                                         
3 
 Γηεζλάο χκβαζε γηα ηελ ΑζθΪιεηα ηεο Αλζξψπηλεο Εσάο ζηε ΘΪιαζζα, ηνπ 1974, Καλνληζκφο 33 

(«Μελχκαηα θηλδχλνπ: ππνρξεψζεηο θαη δηαδηθαζέεο»). 
4 
 Γηεζλάο χκβαζε γηα ηε Ναπηηθά Έξεπλα θαη ΓηΪζσζε, ηνπ 1979, φπσο ηξνπνπνηάζεθε. 

5
 Απφθαζε MSC.167(78) ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ θαη «ΓηΪζσζε ζηε ζΪιαζζα: νδεγφο ζρεηηθΪ 

κε ηηο αξρΫο θαη ηηο πξαθηηθΫο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο κεηαλΪζηεο». 
6
 χκθσλα κε ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα ηεο Έλσζεο Δθνπιηζηψλ ηεο Δπξσπατθάο Κνηλφηεηαο (ECSA). 

7
 http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php 
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8. ππελζπκέδεη φηη ε βνάζεηα πνπ παξΫρεηαη ζηηο επηρεηξάζεηο δηΪζσζεο απφ εκπνξηθΪ 

ζθΪθε θαη ηα πιεξψκαηΪ ηνπο δελ πξΫπεη λα αληηθαζηζηΪ ηε βνάζεηα πξνο ηνπο 

κεηαλΪζηεο ζηε ζΪιαζζα πνπ πξΫπεη λα ζπλερέζεη λα παξΫρεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρΫο 

ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ, νη νπνέεο Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε λα δηαζΫζνπλ ηνπο 

απαξαέηεηνπο αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο πφξνπο· αλαγλσξέδεη θαη επηδνθηκΪδεη ηε 

ζεκαληηθά θαη γελλαηφδσξε ζπκβνιά ησλ αλζξσπηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηε δηΪζεζε 

ζσζηηθψλ ιΫκβσλ θαη ηελ απνζηνιά ζθαθψλ ζηε Μεζφγεην, ηδέσο εθ κΫξνπο ησλ 

Γηαηξψλ Υσξέο χλνξα θαη ηνπ ΤπεξΪθηηνπ ηαζκνχ Πξψησλ Βνεζεηψλ γηα ηνπο 

ΜεηαλΪζηεο (MOAS)· 

9. ζεκεηψλεη φηη νη πηζαλΫο νηθνλνκηθΫο θαη δηθαζηηθΫο ζπλΫπεηεο γηα ηα πινέα πνπ 

πξνβαέλνπλ ζε δηΪζσζε θαη ηνπο ηδηνθηάηεο ηνπο, απνζαξξχλεη νξηζκΫλα πινέα απφ ηελ 

παξνρά βνάζεηαο· θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε λα κελ ηηκσξνχλ φζνπο εζεινληηθΪ βνεζνχλ 

κεηαλΪζηεο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ λαπηηιηαθψλ 

εηαηξεηψλ θαη ησλ πινηνθηεηψλ· θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα πξνηεέλεη αλαζεψξεζε ηεο 

νδεγέαο 2001/51/ΔΚ ηνπ πκβνπιένπ· 

10. θνβΪηαη φηη, κε δεδνκΫλν πσο ηα ζθΪθε θαη ηα πιεξψκαηΪ ηνπο δελ κπνξνχλ λα εέλαη 

θαηΪιιεια πξνεηνηκαζκΫλα γηα λα ρεηξηζηνχλ ηΫηνηεο επηρεηξάζεηο Ϋξεπλαο θαη δηΪζσζεο, 

νη νπνέεο δελ πεξηιακβΪλνληαη ζηα ζπλάζε θαζάθνληΪ ηνπο, ε θαηΪζηαζε ζηε Μεζφγεην, 

φπνπ άδε βηψλεηαη κηα αλζξψπηλε ηξαγσδέα, ζα κπνξνχζε λα νδεγάζεη ζε αηπράκαηα ηα 

νπνέα ελδΫρεηαη λα ζηνηρέζνπλ ηε δσά ζε κεηαλΪζηεο θαη ζε κΫιε ησλ πιεξσκΪησλ, αιιΪ 

θαη λα δεκηνπξγάζεη θηλδχλνπο γηα ηελ αζθΪιεηα ζηε ζΪιαζζα θαη γηα ην πεξηβΪιινλ· 

11. επηδνθηκΪδεη ηελ αλαθνέλσζε ηεο Δπηηξνπάο κε ηέηιν «Δπξσπατθφ Πξφγξακκα ΓξΪζεο 

γηα ηε ΜεηαλΪζηεπζε» (COM (2015)0240) θαη δεηεέ επέκνλα απφ φια ηα θξΪηε κΫιε λα 

αλαιΪβνπλ ηηο επζχλεο ηνπο θαη λα ιΪβνπλ επαξθά θαη Ϊκεζα κΫηξα, ηφζν ζε εζληθφ 

επέπεδν φζν θαη ζε επέπεδν ΔΔ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ λΫεο αλζξψπηλεο ηξαγσδέεο ζηε 

Μεζφγεην θαη λα εμαζθαιηζηεέ ε ηάξεζε ησλ δηεζλψλ θαη εζηθψλ ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα 

κε ηηο αξρΫο ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο ζπλππεπζπλφηεηαο· πξνηξΫπεη ηελ ΔΔ θαη ηα θξΪηε 

κΫιε λα βξνπλ κηα απνηειεζκαηηθά θαη βηψζηκε ιχζε γηα ηηο ηξΫρνπζεο ειιεέςεηο ηνπ 

ζπζηάκαηνο κεηαλΪζηεπζεο ηεο ΔΔ, ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξαγκαηηθΪ αέηηα ηεο 

ζεκεξηλάο κεηαλαζηεπηηθάο θξέζεο θαη λα απνηξαπνχλ πεξαηηΫξσ αλαρσξάζεηο πινέσλ 

δηαθέλεζεο κεηαλαζηψλ θαη λΫνη ζΪλαηνη ζηε Μεζφγεην· πηζηεχεη φηη ηα κΫηξα ζε επέπεδν 

ΔΔ πξΫπεη λα εέλαη νινθιεξσκΫλα θαη λα νδεγνχλ ζε ειεγρφκελε, δηαρεηξέζηκε, αζθαιά 

θαη λφκηκε κεηαλΪζηεπζε· 

12. εθθξΪδεη ηε βαζηΪ ηνπ αλεζπρέα γηα ηε ζπλερηδφκελε κεηαλαζηεπηηθά θξέζε ζηε 

Μεζφγεην, θαη ηδέσο γηα ηηο αλζξσπηζηηθΫο πηπρΫο ηεο, αιιΪ θαη γηα ηνλ αληέθηππφ ηεο 

ζηηο ζαιΪζζηεο κεηαθνξΫο θαη ζηελ θέλεζε επηβαηεγψλ ζθαθψλ, θξνπαδηεξφπινησλ θαη 

πιoέσλ κεηαθoξΪο εκπoξεπκαηoθηβσηέσv, θαζψο θαη ζηελ αζθΪιεηα ησλ πινέσλ, ησλ 

πιεξσκΪησλ θαη ησλ θνξηέσλ ηνπο, θαη γεληθψο ζηελ αζθΪιεηα ζηε ζΪιαζζα· 

13. πηζηεχεη φηη ε θαηαπνιΫκεζε ηεο παξΪλνκεο δηαθέλεζεο κεηαλαζηψλ δελ πξΫπεη λα 

ππνλνκεχζεη ηελ ειεπζεξέα ηεο λαπζηπινΐαο· 

14. πξνηξΫπεη ηα θξΪηε κΫιε, ην πκβνχιην θαη ηελ Δπηηξνπά, ελφζσ εθθξεκεέ ε ιάςε ησλ 

απαξαέηεησλ κεζνπξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ κΫηξσλ, λα ζπλερέζνπλ λα απμΪλνπλ 

ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα επαξθεέο επηρεηξάζεηο δηΪζσζεο ζηε Μεζφγεην θαη λα δηεπξχλνπλ 

ην πεδέν ησλ ηξερνπζψλ επηρεηξάζεσλ, ζε ζπλεξγαζέα κε ηηο αξκφδηεο αξρΫο, ψζηε λα 
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δηαζθαιηζηνχλ ε αζθΪιεηα θαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηφζν ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ 

αλζξψπσλ πνπ δηθαηνχληαη δηεζλά πξνζηαζέα θαη επηρεηξνχλ λα εηζΫιζνπλ ζηελ Δπξψπε, 

φζν θαη ησλ πιεξσκΪησλ πνπ εξγΪδνληαη ζηα χδαηα ηεο Μεζνγεένπ· 

15. δεηεέ λα επηβιεζνχλ απζηεξνέ Ϋιεγρνη ζρεηηθΪ κε ηελ πξαγκαηηθά ρξάζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα επηρεηξάζεηο δηΪζσζεο θαη θΫληξα ππνδνράο, Ϋηζη ψζηε λα 

δηαζθαιέδεηαη φηη ρξεζηκνπνηεέηαη ζσζηΪ γηα ηνπο ζπγθεθξηκΫλνπο ζθνπνχο θαη λα 

απνηξαπεέ ε δηαζπΪζηζά ηεο· 

16. ελζαξξχλεη ηηο αξρΫο ηεο ΔΔ θαη ηα θξΪηε κΫιε λα θΪλνπλ πιάξε ρξάζε ησλ δηαζΫζηκσλ 

ζπζηεκΪησλ πιεξνθνξηψλ θαη παξαθνινχζεζεο ηεο θπθινθνξέαο ησλ πινέσλ ζηε 

Μεζφγεην ΘΪιαζζα, κε ζθνπφ λα ζπιιΫγνπλ επέθαηξεο πιεξνθνξέεο γηα ηα πινέα πνπ 

πιΫνπλ Ϋμσ απφ ηηο αθηΫο ηεο ΔΔ, θαζψο θαη λα βειηηψζνπλ πεξηζζφηεξν ηε ζπλεξγαζέα 

κεηαμχ ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ (π.ρ. ησλ αξρψλ αζθΪιεηαο ησλ κεηαθνξψλ ά ηνπ ιηκεληθνχ 

θαη ηεο αθηνθπιαθάο), αλ εέλαη απαξαέηεην κΫζσ εληζρπκΫλεο ζπλεξγαζέαο ζχκθσλα κε 

ην Ϊξζξν 20 ηεο πλζάθεο γηα ηελ Δπξσπατθά Έλσζε θαη ην Ϊξζξν 329 παξΪγξαθνο 1 

ηεο πλζάθεο γηα ηε ιεηηνπξγέα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν 

ζπληνληζκφ θαη ηελ εθαξκνγά απνηειεζκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ γηα ηελ αζθΪιεηα ζηε 

ζΪιαζζα, ηε ζπκβνιά ζηε δηΪιπζε ησλ δηθηχσλ ησλ ιαζξεκπφξσλ θαη ηελ θαηΪζρεζε 

ησλ ζθαθψλ ηνπο, θαζψο θαη ηε δηαηάξεζε ηεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν επνπηεέαο ηεο 

θαηΪζηαζεο, γηα ηελ ππνζηάξημε ησλ επηρεηξάζεσλ δηΪζσζεο· ηνλέδεη ηε ζπκκεηνρά ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ ΑζθΪιεηα ζηε ΘΪιαζζα, κε ην πιάξεο δπλακηθφ ηνπ σο 

παξφρνπ νινθιεξσκΫλσλ λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ, ζηελ ππνζηάξημε επηρεηξάζεσλ 

Ϋξεπλαο θαη δηΪζσζεο ζηε Μεζφγεην, ζε Ϋλαλ ξφιν πνπ ζα πξΫπεη λα εληζρπζεέ· 

17. ηνλέδεη φηη ηα θξΪηε κΫιε θαη νη αξρΫο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζε ηΫηνηνπ εέδνπο επηρεηξάζεηο 

πξΫπεη λα δηαζθαιέδνπλ ηελ νκαιά απνβέβαζε ησλ δηαζσζΫλησλ πξνζθχγσλ θαη 

κεηαλαζηψλ ζην θαζνξηζκΫλν ιηκΪλη απφ ηα πινέα πνπ ζπκκεηεέραλ ζηελ εθΪζηνηε 

επηρεέξεζε δηΪζσζεο· 

18. ηνλέδεη φηη ηα πιεξψκαηα ησλ επηβαηηθψλ πινέσλ, ησλ θξνπαδηεξφπινησλ θαη ησλ πινέσλ 

κεηαθνξΪο εκπνξεπκαηνθηβσηέσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζε απνζηνιΫο δηΪζσζεο δελ πξΫπεη 

λα πεξηπιΫθνπλ ά λα εκπνδέδνπλ κε θαλΫλαλ ηξφπν ην Ϋξγν ησλ ππαιιάισλ πνπ εέλαη 

ππεχζπλνη γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ κεηαλαζηψλ ζηα ζπλνξηαθΪ θξΪηε κΫιε, φπσο απηφο 

ζπληνλέδεηαη απφ ηε Frontex, φπνηα απφθαζε θαη αλ ιΪβνπλ νη ππΪιιεινη απηνέ βΪζεη 

ηνπ δηθαένπ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο ΔΔ· 

19. ηνλέδεη φηη πξΫπεη γξάγνξα λα εληζρπζνχλ νη ηθαλφηεηεο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Frontex· 

20. θαιεέ ηα κΫξε πνπ δηαδξακαηέδνπλ θΪπνηνλ ξφιν ζηελ θαηΪζηαζε ζηε Μεζφγεην λα 

αλαδεηάζνπλ ιχζεηο γηα ηελ θξέζε ησλ πξνζθχγσλ, κεηαμχ Ϊιισλ θαηαβΪιινληαο 

πξνζπΪζεηεο ψζηε λα βειηησζεέ ε αζθΪιεηα θαη ν ζεβαζκφο ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκΪησλ ησλ πξνζθχγσλ ζηηο ρψξεο πξνΫιεπζάο ηνπο· ελζαξξχλεη ηελ ΔΔ θαη ηα 

θξΪηε κΫιε ηεο λα παξΪζρνπλ βνάζεηα θαη πφξνπο ζηα θξΪηε κΫιε ηεο πξψηεο γξακκάο, 

λα βξνπλ ιχζεηο γηα ηα βαζχηεξα αέηηα ηεο κεηαλΪζηεπζεο κεγΪιεο θιέκαθαο, λα 

εληζρχζνπλ ηε ζπλεξγαζέα κε κεζνγεηαθΫο ρψξεο πνπ δελ αλάθνπλ ζηελ ΔΔ, φπσο ε 

Σνπξθέα, ε Ληβχε, ν Λέβαλνο θαη ε Ηνξδαλέα, φζνλ αθνξΪ ηελ αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ, 

ηε ζπγθξφηεζε θνηλψλ επηρεηξάζεσλ Ϋξεπλαο θαη δηΪζσζεο, ηνλ Ϋιεγρν ησλ ζπλφξσλ θαη 

ηελ παξαθνινχζεζε, θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε ζπκθσληψλ ειΫγρνπ ηεο κεηαλΪζηεπζεο, 

θαη λα αληηκεησπέζνπλ ηνπο ιαζξνδηαθηλεηΫο, ηνπο αξρεγνχο ησλ ζπκκνξηψλ θαη ηα 
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εγθιεκαηηθΪ ιαζξεκπνξηθΪ δέθηπα κε απζηεξΫο πνηληθΫο θπξψζεηο· 

21. δεηεέ απφ ηελ Δπηηξνπά λα δεκηνπξγάζεη κηα νκΪδα εξγαζέαο κε ηηο αξκφδηεο αξρΫο ησλ 

θξαηψλ κειψλ, αλζξσπηζηηθΫο νξγαλψζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ζπλαθεέο 

πεξηνρΫο θαη ηηο ππεξεζέεο ηεο ΔΔ θαη ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ, ψζηε λα νξηζηνχλ 

επεηγφλησο Ϋλαο ηξφπνο κεηαθνξΪο ησλ πξνζθχγσλ θαη αζθαιεέο θαη λφκηκεο δηαδξνκΫο, 

ηφζν δηα ζαιΪζζεο φζν θαη δηα μεξΪο, πνπ ζα θΪλνπλ δπλαηά ηε κεηαθνξΪ ησλ 

αηηνχλησλ Ϊζπιν θαη ησλ πξνζθχγσλ απφ ηηο πεξηνρΫο ζπξξΪμεσλ πξνο ζηξαηφπεδα 

πξνζθχγσλ θαη πξνο ηηο ρψξεο ηειηθνχ πξννξηζκνχ ηνπο ππφ αζθαιεέο θαη αμηνπξεπεέο 

ζπλζάθεο· πηζηεχεη φηη πξΫπεη λα αλνέμνπλ λφκηκνη θαη νξγαλσκΫλνη κεηαλαζηεπηηθνέ 

δέαπινη θαη φηη νη επζχλε γηα ηνπο δηαχινπο απηνχο πξΫπεη λα κνηξΪδεηαη κεηαμχ ησλ 28 

θξαηψλ κειψλ· 

22. επηζεκαέλεη φηη ε πξφζθαηε πξνζσξηλά επαλαθνξΪ ησλ ζπλνξηαθψλ ειΫγρσλ απφ 

νξηζκΫλα θξΪηε κΫιε ζΫηεη ζε θέλδπλν ην θαζηεξσκΫλν ζχζηεκα Ϋλγθελ, ην νπνέν 

απαηηεέ αλνηθηΪ ζχλνξα ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ θαη ειεχζεξε κεηαθέλεζε ησλ πξνζψπσλ, 

θαη επηδεηλψλεη ηηο ζπλζάθεο γηα ηνπο πξφζθπγεο ζηα ζχλνξα, ελψ ηαπηφρξνλα 

δεκηνπξγεέ πξνβιάκαηα ζηε ιεηηνπξγέα ηνπ ζπζηάκαηνο κεηαθνξψλ ηεο ΔΔ, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ επηβαηηθψλ ακαμνζηνηρηψλ· δεηεέ απφ ηελ Δπηηξνπά λα 

πξνηεέλεη θαηΪιιεια κΫζα ηαρεέαο αληέδξαζεο θαη ιχζεηο γηα ηε δηαηάξεζε ηεο νκαιάο 

ιεηηνπξγέαο ηνπ ζπζηάκαηνο κεηαθνξψλ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ειεχζεξεο κεηαθέλεζεο ησλ 

πξνζψπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ δηθαησκΪησλ ησλ επηβαηψλ· 

23. ηνλέδεη φηη εέλαη ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζνχλ ππνδνκΫο θαη Ϋλα ζχζηεκα ην νπνέν ζα 

πξνβιΫπεη πνην ζεκεέν ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ πξφθεηηαη λα αληηκεησπέζεη 

ζεκαληηθΪ απμεκΫλεο κεηαλαζηεπηηθΫο ξνΫο, ψζηε λα γέλεηαη ε αληέζηνηρε πξνεηνηκαζέα· 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

πξνο ηελ Δπηηξνπά Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ 

ζρεηηθΪ κε ηελ θαηΪζηαζε ζηελ πεξηνρά ηεο Μεζνγεένπ θαη ηελ αλΪγθε γηα κηα νιηζηηθά 

πξνζΫγγηζε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο φζνλ αθνξΪ ηε κεηαλΪζηεπζε 

(2015/2095(INI)) 

πληΪθηεο γλσκνδφηεζεο: Andrea Cozzolino 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπά Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο θαιεέ ηελ Δπηηξνπά Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, 

Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ, πνπ εέλαη αξκφδηα επέ ηεο νπζέαο, λα 

ζπκπεξηιΪβεη ζηελ πξφηαζε ςεθέζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηΪζεηο: 

1. πηζηεχεη φηη ε απΪληεζε ζηε ζεκεξηλά κεηαλαζηεπηηθά πξφθιεζε ζα πξΫπεη λα εέλαη κέα 

θνηλά επξσπατθά πνιηηηθά κεηαλΪζηεπζεο θαη αζχινπ κε κηα νιηζηηθά θαη νινθιεξσκΫλε 

πξνζΫγγηζε πνπ ζα αληηκεησπέδεη βαζηθΪ ζΫκαηα, φπσο εέλαη ε δηεζλάο πξνζηαζέα ησλ 

πξνζθχγσλ, ε θαηαπνιΫκεζε ησλ δηθηχσλ εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη ε ξχζκηζε ηεο 

κεηαλΪζηεπζεο·  ηνλέδεη, πεξαηηΫξσ, φηη πξΫπεη λα δεκηνπξγεζεέ Ϋλα θαηΪιιειν 

πνιπεπέπεδν ζχζηεκα ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ηεο ΔΔ, ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ θαη ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, ην νπνέν ζα πεξηιακβΪλεη ηνλ ζπληνληζκφ κε φια 

ηα ελδηαθεξφκελα κΫξε θαη ηε ζπκκεηνρά απηψλ θαη ζα επηθεληξψλεηαη ζηε 

δηαζπλνξηαθά ζπλεξγαζέα κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ ηξέησλ ρσξψλ, ηδέσο ησλ 

ρσξψλ θαηαγσγάο θαη δηΫιεπζεο· 

2. εέλαη ηεο γλψκεο φηη κέα θνηλά επξσπατθά πνιηηηθά κεηαλΪζηεπζεο θαη αζχινπ ζα πξΫπεη 

λα δηαθξέλεη ηνπο πξφζθπγεο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο κεηαλΪζηεο· εθηζηΪ ηελ πξνζνρά 

ζηελ επηζθαιά θαηΪζηαζε ησλ κεηαλαζηψλ ελ γΫλεη θαη ησλ πξνζθχγσλ πνπ πξνζπαζνχλ 

λα γιπηψζνπλ απφ ηνλ πφιεκν θαη ηνπο δησγκνχο, ε νπνέα επηβΪιιεη κηα αμηνπξεπά θαη 

αλζξψπηλε αληέδξαζε πνπ απνξξέπηεη ηηο μελνθνβηθΫο ηΪζεηο θαη, ελδερνκΫλσο, ηε 

ρεηξαγψγεζε φζνλ αθνξΪ ην δάηεκα ηεο κεηαλαζηεπηηθάο θξέζεο· επηζεκαέλεη φηη, 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 80 ηεο πλζάθεο γηα ηε ιεηηνπξγέα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο 

(ΛΔΔ), νη πνιηηηθΫο ηεο Έλσζεο δηΫπνληαη απφ ηελ αξρά ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο 

δέθαηεο θαηαλνκάο ησλ επζπλψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, κεηαμχ Ϊιισλ θαη ζην 

νηθνλνκηθφ επέπεδν· ππνγξακκέδεη ηελ αλΪγθε γηα απφθξηζε ζε επξσπατθφ επέπεδν θαη 

γηα θνηλά πξνζπΪζεηα φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ· ππελζπκέδεη φηη ηα θξΪηε κΫιε ζα πξΫπεη 

λα αλαιΪβνπλ ην κεξέδην επζχλεο πνπ ηνπο αλαινγεέ, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 80 ΛΔΔ· 
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3. ηνλέδεη φηη ε κεηαλΪζηεπζε εέλαη Ϋλα πηεζηηθφ, παγθφζκην θαη βαζηΪ αλζξψπηλν 

θαηλφκελν ην νπνέν ζα κπνξνχζε επέζεο λα απνηειΫζεη επθαηξέα γηα ηελ ελέζρπζε ηεο 

νηθνλνκηθάο θαη θνηλσληθάο αλΪπηπμεο ηεο ΔΔ ζην πιαέζην ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο θαη 

ησλ δεκνγξαθηθψλ πξνθιάζεσλ πνπ αληηκεησπέδεη ε Έλσζε· πξνηξΫπεη ηελ Δπηηξνπά θαη 

ηα θξΪηε κΫιε, ζε ζπλεξγαζέα κε ηηο πεξηθεξεηαθΫο θαη ηηο ηνπηθΫο αξρΫο, λα 

δηαρεηξέδνληαη απνηειεζκαηηθΪ ηα δεηάκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε κεηαλΪζηεπζε, κεηαμχ 

Ϊιισλ δηαζθαιέδνληαο ηε ζπκκεηνρά φισλ ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ κεξψλ, φπσο ηεο 

θνηλσλέαο ησλ πνιηηψλ,   θαη λα ζΫζνπλ ζε εθαξκνγά, θαη λα πξνσζάζνπλ, κηα δΫζκε 

βηψζηκσλ, απνηειεζκαηηθψλ θαη ζηνρεπκΫλσλ κΫηξσλ πξνθεηκΫλνπ λα δηεπθνιπλζεέ ε 

εγθαηΪζηαζε θαη ε Ϋληαμε ησλ κεηαλαζηψλ, ηδέσο φζνλ αθνξΪ ηνπο ηνκεέο ηεο 

εθπαέδεπζεο, ηεο θαηΪξηηζεο, ηεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο, ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο ζηΫγαζεο· 

4. ππελζπκέδεη φηη νη κεηαλΪζηεο ηεέλνπλ λα θζΪλνπλ ζε αζηηθΫο πεξηνρΫο θαη ζπρλΪ - παξΪ 

ηηο πξνζπΪζεηεο ησλ αξρψλ γηα πξνψζεζε κηαο νκαιάο θαηαλνκάο - ηεέλνπλ λα 

εγθαζέζηαληαη ζε απηΫο· ηνλέδεη φηη ε εγθαηΪζηαζε ησλ κεηαλαζηψλ δελ ζα πξΫπεη λα 

πεξηνξέδεηαη κφλν ζηηο αζηηθΫο πεξηνρΫο θαη δεηεέ δέθαηε θαηαλνκά ησλ κεηαλαζηψλ εληφο 

θαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ· αλαγλσξέδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ πφιεσλ ζε 

βξαρππξφζεζκν, κεζνπξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν νξέδνληα φζνλ αθνξΪ ηελ ππνδνρά, 

ηε ζηΫγαζε θαη ηελ Ϋληαμε ησλ κεηαλαζηψλ, θαη θαιεέ ηελ Δπηηξνπά θαη ηα θξΪηε κΫιε 

λα θαηαζηάζνπλ ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο θηψρεηαο ζηηο αζηηθΫο πεξηνρΫο κέα απφ ηηο 

πξνηεξαηφηεηΫο ηνπο· 

5. ραηξεηέδεη ηα ζπκπεξΪζκαηα ηεο 27εο Ννεκβξένπ 2015 ηεο ινπμεκβνπξγηαλάο Πξνεδξέαο 

ηνπ πκβνπιένπ ηεο ΔΔ θαηΪ ηελ Ϊηππε ππνπξγηθά ζχλνδν ζρεηηθΪ κε ηελ εδαθηθά 

ζπλνρά θαη ηελ αζηηθά πνιηηηθά, ζχκθσλα κε ηα νπνέα πξΫπεη λα παξαζρεζεέ ζηηο πφιεηο 

θαη ηνπο δάκνπο επαξθάο ζηάξημε γηα λα αληηκεησπέζνπλ ην πξνζθπγηθφ δάηεκα, ηδέσο 

κΫζσ ηεο θηλεηνπνέεζεο [...] ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακεέσλ 

(ΔΓΔΣ) πνπ πξννξέδνληαη γηα ηε βηψζηκε αζηηθά αλΪπηπμε θαη κΫζσ ηεο δηαρεέξηζεο ηνπ 

δεηάκαηνο ηεο κεηαλΪζηεπζεο θαη ησλ πξνζθχγσλ ζην πιαέζην ηνπ αζηηθνχ 

ζεκαηνινγένπ ηεο ΔΔ· 

6. ππελζπκέδεη φηη θαηΪ ηελ πεξένδν πξνγξακκαηηζκνχ 2014-2020, πΫξα απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακεέν (ΔΚΣ), ην Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο (ΔΣΠΑ) 

ζπκβΪιιεη επέζεο ζηελ επέηεπμε ηνπ ζεκαηηθνχ ζηφρνπ ηεο πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθάο 

Ϋληαμεο θαη ηεο θαηαπνιΫκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ησλ δηαθξέζεσλ, ελψ παξΪιιεια ζΫηεη 

ζε εθαξκνγά κΫηξα γηα ηελ ελζσκΪησζε ησλ κεηαλαζηψλ - φπσο επελδχζεηο ζε 

θνηλσληθΫο, πγεηνλνκηθΫο θαη  εθπαηδεπηηθΫο ππνδνκΫο θαζψο θαη ζε ππνδνκΫο ζηΫγαζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο πδξνδφηεζεο) θαη παξνράο θξνληέδσλ ζε παηδηΪ -, πξνο 

φθεινο ππνβαζκηζκΫλσλ αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη λενθπψλ επηρεηξάζεσλ - φπσο 

θαζνδάγεζε, δηδαζθαιέα γισζζψλ θαη θαηΪξηηζε-, θαζψο θαη κΫηξα θαηΪ ησλ 

δηαθξέζεσλ· δεηεέ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ηεο ρξάζεο φισλ ησλ πφξσλ ηεο ΔΔ πνπ 

πξννξέδνληαη γηα ηηο πνιηηηθΫο ελζσκΪησζεο· 

7. θαιεέ ηελ Δπηηξνπά θαη ηα θξΪηε κΫιε λα επηδεέμνπλ επειημέα ζηε ρξάζε ησλ 

πθηζηΪκελσλ πξνγξακκΪησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηξερνπζψλ πξφζζεησλ 

πξνθιάζεσλ γηα ηελ πνιηηηθά ζπλνράο· επηζεκαέλεη ηελ επειημέα πνπ επηδεηθλχεη ε 

Δπηηξνπά  θαηΪ ηελ εμΫηαζε ησλ πξνηΪζεσλ θΪζε θξΪηνπο κΫινπο ζην πιαέζην ησλ 

ηξερφλησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ θαη εθηηκΪ ηελ πξνζπκέα ηεο λα αμηνινγεέ θαη 
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λα εγθξέλεη ηαρΫσο ηξνπνπνηάζεηο ζηα ελ ιφγσ πξνγξΪκκαηα, βνεζψληαο θαηΪ ηνλ ηξφπν 

απηφ ηα θξΪηε κΫιε λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο λΫεο ζπλζάθεο κΫζσ επελδχζεσλ πνπ εέλαη 

απαξαέηεηεο γηα θΪζε θξΪηνο κΫινο· ζπλεπψο πξνηξΫπεη ηα θξΪηε κΫιε λα αμηνπνηάζνπλ 

ηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ δηαηέζεηαη κΫζσ ησλ ΔΓΔΣ θαη λα ζπκπεξηιΪβνπλ θαηΪιιεια 

κΫηξα πνπ λα αθνξνχλ ην Δπξσπατθφ Θεκαηνιφγην γηα ηε ΜεηαλΪζηεπζε κεηαμχ ησλ 

πξνηΪζεσλ γηα ηελ ελδηΪκεζε επηζθφπεζε ηνπ ΠΓΠ , ε νπνέα πξνβιΫπεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεέ ην αξγφηεξν Ϋσο ηα ηΫιε ηνπ 2016, ελψ παξΪιιεια ππελζπκέδεη ηνλ 

πξσηαξρηθφ ξφιν ηεο πνιηηηθάο γηα ηε ζπλνρά σο Ϋλα επελδπηηθφ εξγαιεέν πνπ πξνσζεέ 

ηελ αλΪπηπμε θαη ηε δεκηνπξγέα ζΫζεσλ απαζρφιεζεο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε θαη πνπ 

κεηψλεη ηηο πεξηθεξεηαθΫο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ επηπΫδσλ αλΪπηπμεο ησλ δηαθφξσλ 

πεξηθεξεηψλ· 

8. εέλαη ηεο Ϊπνςεο φηη ηα ΔΓΔΣ, ζε ζπλΫξγεηα κε ην Σακεέν αζχινπ, κεηαλΪζηεπζεο θαη 

Ϋληαμεο (ΣΑΜΔ),  απνηεινχλ ρξάζηκα εξγαιεέα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιέκαθαο ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ πξνθιάζεσλ ζε ηνκεέο φπσο ε ζηΫγαζε, ε κεηεγθαηΪζηαζε, ηα 

πξνγξΪκκαηα γισζζηθάο θαη επαγγεικαηηθάο θαηΪξηηζεο, ηηο δηφδνπο Ϋληαμεο θαη ηα 

δεηάκαηα πνπ αθνξνχλ ηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ· θαιεέ, επνκΫλσο, ηα 

θξΪηε κΫιε λα εληεέλνπλ ηηο πξνζπΪζεηΫο ηνπο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηθαλνηάησλ ζηε 

δηνέθεζά ηνπο θαη ηα ζεζκηθΪ φξγαλΪ ηνπο· ππνγξακκέδεη φηη - ζην ζπλνιηθφ πιαέζην ηεο 

πνιηηηθάο γηα ηε ζπλνρά - ε αθξηβάο αλαθαηαλνκά ησλ πφξσλ απφ ηα ΔΓΔΣ ζηα 

δεηάκαηα κεηαλΪζηεπζεο ζα πξΫπεη λα εκπέπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ θαη 

ησλ πεξηθεξεηψλ αλΪινγα κε ηηο εηδηθΫο αλΪγθεο ηνπο· 

9. θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα αλαπηχμεη κηα πξνζΫγγηζε γηα ηε κεηαλΪζηεπζε πνπ ζα εέλαη 

παξεκθεξάο κε εθεέλε ηεο καθξνπεξηθεξεηαθάο ζηξαηεγηθάο· ππνγξακκέδεη φηη κηα 

ηΫηνηνπ εέδνπο νινθιεξσκΫλε θαη ζπλνιηθά πξνζΫγγηζε ζα πξΫπεη λα βαζέδεηαη ζην 

INTERREG θαη λα πεξηιακβΪλεη ζπγθεθξηκΫλνπο ζηφρνπο, θαζψο θαη λα αμηνπνηεέ 

εξγαιεέα φπσο ηελ νινθιεξσκΫλε εδαθηθά επΫλδπζε (ITI) θαη ηελ ηνπηθά αλΪπηπμε κε 

πξσηνβνπιέα θνηλνηάησλ (CLLD)· ππελζπκέδεη φηη ν ζηφρνο ηεο εδαθηθάο ζπλεξγαζέαο 

ζην πιαέζην ηεο πνιηηηθάο γηα ηε ζπλνρά δέλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δηΪθνξνπο 

παξΪγνληεο λα βξνπλ θνηλΫο ιχζεηο, κεηαμχ Ϊιισλ κε ηηο ηξέηεο ρψξεο· ζην πιαέζην απηφ, 

ππελζπκέδεη ηε ζεκαζέα ηεο ελέζρπζεο ησλ ηθαλνηάησλ ηεο θνηλσλέαο ησλ πνιηηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ εζεινληψλ, θαη ηεο ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ηεο θνηλσλέαο ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ, θαζψο θαη ηε ζεκαζέα ηεο ππνζηάξημεο θαη ηεο 

αλΪπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο νράκαηνο γηα ηελ κεγΫζπλζε, ηελ θνηλσληθά 

Ϋληαμε θαη ηελ απαζρφιεζε· 

10. θαιεέ ηελ Δπηηξνπά, ζην πιαέζην ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ ηζρχνληνο πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο 

θαη ΑλΪπηπμεο, ζε πεξέπησζε εθαξκνγάο ηνπ Ϊξζξνπ 23 (11) θαηΪ ηελ αλΪιπζε ησλ 

θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ησλ ελερφκελσλ θξαηψλ κειψλ ζηε βΪζε πνπ 

πεξηγξΪθεηαη ζην ΠαξΪξηεκα ΗΗΗ ηνπ θαλνληζκνχ πεξέ θνηλψλ δηαηΪμεσλ 1303/2013, λα 

ιΪβεη ππφςε ηηο επηπξφζζεηεο Ϋθηαθηεο δεκφζηεο δαπΪλεο ησλ θξαηψλ κειψλ, ιφγσ ηεο 

Ϊλεπ πξνεγνπκΫλνπ εηζξνάο πξνζθχγσλ· 

11. ζεσξεέ φηη ε δηαζπλνξηαθά ζπλεξγαζέα απνηειεέ βαζηθφ παξΪγνληα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ· ππελζπκέδεη ηε ζεκαληηθά ζπκβνιά ησλ επξσπατθψλ 

πξνγξακκΪησλ εδαθηθάο ζπλεξγαζέαο θαη ηελ πεέξα πνπ απνθνκέζηεθε θαηΪ ηελ 

εθαξκνγά ηνπο, ε νπνέα απνηειεέ επέζεο θαηΪιιειε βΪζε ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ησλ 

αξρψλ ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ κειψλ θαη ηξέησλ· ηνλέδεη, πεξαηηΫξσ, φηη ε ΔΔ θαη ηα 
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θξΪηε κΫιε ηεο ζα πξΫπεη λα πξνρσξάζνπλ πΫξα απφ ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηΪζεσλ 

Ϋθηαθηεο αλΪγθεο ά θξέζεσλ θαη λα εθαξκφζνπλ εμσηεξηθΫο θαη αλαπηπμηαθΫο πνιηηηθΫο 

νη νπνέεο ζα δηεπζεηνχλ ηα ρξφληα δηαξζξσηηθΪ δεηάκαηα πνπ πξνθαινχλ ηηο καδηθΫο ξνΫο 

κεηαλαζηψλ· 

12. ππνγξακκέδεη ηελ αλΪγθε λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθΪ ηα εγθιεκαηηθΪ 

θπθιψκαηα παξΪλνκεο δηαθέλεζεο θαη εκπνξέαο αλζξψπσλ· πηζηεχεη φηη ζα πξΫπεη λα 

θαηαβιεζνχλ πξνζπΪζεηεο γηα ηελ πξνψζεζε κηαο απνηειεζκαηηθάο ζπλνξηαθάο 

πνιηηηθάο ηεο ΔΔ θαη ηε δεκηνπξγέα αζθαιψλ θαη λφκηκσλ ζεκεέσλ εηζφδνπ γηα ηνπο 

πξφζθπγεο  ε νπνέα λα επηηξΫπεη ηε δηΪζσζε δσψλ θαη λα θαηνρπξψλεη ηελ αζθΪιεηα, 

θαη, ελψ αλαγλσξέδεη ηα αλσηΫξσ σο ζηνηρεέα ηεο πνιηηηθάο γηα ηε κεηαλΪζηεπζε, 

ελζαξξχλεη πνιηηηθΫο θαη κΫηξα επηζηξνθάο ησλ παξΪηππσλ κεηαλαζηψλ, ελψ ε φιε 

ζρεηηθά δηαδηθαζέα ζα πξΫπεη λα δηεμΪγεηαη ζε ζπλεξγαζέα κε ηηο ρψξεο θαηαγσγάο θαη 

δηΫιεπζεο· 

13. ππνγξακκέδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηέδνπλ νη επηρεηξάζεηο ηεο θνηλσληθάο 

νηθνλνκέαο φζνλ αθνξΪ ηελ Ϋληαμε θαη ηελ ππνδνρά κεηαλαζηψλ ηφζν απφ θνηλσληθάο 

φζν θαη απφ νηθνλνκηθάο απφςεσο· θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα δεκηνπξγάζεη κηα πιαηθφξκα 

ζπλεξγαζέαο θαη δηαιφγνπ γηα ζΫκαηα κεηαλΪζηεπζεο πξνθεηκΫλνπ λα ζπιιΫμεη 

παξαδεέγκαηα νξζψλ πξαθηηθψλ απφ πεξηθΫξεηεο θαη πφιεηο ζρεηηθΪ κε ηνλ ηξφπν πνπ 

αληαπνθξέζεθαλ ζηελ παξνχζα κεηαλαζηεπηηθά θξέζε, θαη λα δηαζθαιέζεη ηε δηΪδνζε 

απηψλ ησλ πξαθηηθψλ. 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ΚΑΙ 
ΙΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΦΤΛΧΝ 

πξνο ηελ Δπηηξνπά Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ 

ζρεηηθΪ κε ηελ θαηΪζηαζε ζηελ πεξηνρά ηεο Μεζνγεένπ θαη ηελ αλΪγθε γηα κηα νιηζηηθά 

πξνζΫγγηζε ηεο ΔΔ φζνλ αθνξΪ ηε κεηαλΪζηεπζε 

(2015/2095(INI)) 

πληΪθηξηα γλσκνδφηεζεο: Mary Honeyball 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπά ΓηθαησκΪησλ ησλ Γπλαηθψλ θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ θαιεέ ηελ Δπηηξνπά 

Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ, πνπ εέλαη αξκφδηα επέ ηεο 

νπζέαο, λα ζπκπεξηιΪβεη ζηελ πξφηαζε ςεθέζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηΪζεηο: 

– Ϋρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξΪζκαηα ηνπ πκβνπιένπ γηα ηε κεηαλΪζηεπζε ζηηο 12 

Οθησβξένπ 2015, θαη ηδέσο ηε δΫζκεπζε πνπ αλΫιαβε ζε ζρΫζε κε ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα γπλαηθψλ θαη θνξηηζηψλ, 

Α. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ε ηξΫρνπζα θξέζε εέλαη πξψηα θαη θχξηα κηα αλζξσπηζηηθά θξέζε 

θαη ε απΪληεζε ηεο ΔΔ ζα πξΫπεη λα βαζέδεηαη ζηελ αιιειεγγχε θαη ηε δέθαηε θαηαλνκά 

ησλ επζπλψλ· 

B. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη Ϋλαο ζπληνληζκΫλνο θαη ζε επέπεδν ΔΔ κεραληζκφο 

κεηεγθαηΪζηαζεο εέλαη απαξαέηεηνο γηα ηελ επαλεγθαηΪζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζε φια ηα 

θξΪηε κΫιε· 

Γ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ππΪξρεη κεγΪιε αληζφηεηα κεηαμχ ησλ θχισλ απφ ην Ϋλα θξΪηνο 

κΫινο ζην Ϊιιν σο πξνο ηε κεηαρεέξηζε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ πνπ δεηνχλ 

Ϊζπιν θαη φηη κηα νιηζηηθά πξνζΫγγηζε ηεο ΔΔ γηα ην Ϊζπιν θαη ηε κεηαλΪζηεπζε πξΫπεη 

λα εμαζθαιέδεη ηελ πξφβιεςε ζπλεπψλ θαη επαηζζεηνπνηεκΫλσλ σο πξνο ηε δηΪζηαζε 

ηνπ θχινπ δηαδηθαζηψλ, θαηεπζπληεξέσλ γξακκψλ θαη ππεξεζηψλ ζηάξημεο θαηΪ ηελ 

δηαδηθαζέα αέηεζεο θαη παξνράο αζχινπ· 

Γ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη νη γπλαέθεο θαη ηα θνξέηζηα κεηαλΪζηξηεο, εθνδηαζκΫλεο ά φρη κε 

επέζεκα Ϋγγξαθα, θαη νη γπλαέθεο πνπ δεηνχλ Ϊζπιν εέλαη επΪισηεο ζε φιεο ηηο κνξθΫο 

βέαο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο ζεμνπαιηθάο, ζε φια ηα ζηΪδηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο· 
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E. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ηα παηδηΪ πνπ δεηνχλ Ϊζπιν ηαμηδεχνπλ ζπλάζσο κε γπλαέθεο θαη 

φρη Ϊλδξεο, θαη επέζεο αληηκεησπέδνπλ ηδηαέηεξεο πξνθιάζεηο πνπ ηα θαζηζηνχλ ηδηαέηεξα 

επΪισηα ζε ζπγθξνχζεηο, ζην ηαμέδη ηνπο πξνο ηελ Δπξψπε, θαη θαηΪ ηε ζηηγκά ηεο 

ππνδνράο ηνπο ζηα θξΪηε κΫιε· 

Σ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη νη γπλαέθεο πνπ δεηνχλ Ϊζπιν Ϋρνπλ ζπγθεθξηκΫλεο αλΪγθεο 

πξνζηαζέαο θαη πξνβιάκαηα δηαθνξεηηθΪ απφ απηΪ ησλ αλδξψλ, θαη ε εηζαγσγά ηεο 

δηΪζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο δηαδηθαζέεο αζχινπ επηηξΫπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απηΫο νη 

δηαθνξΫο· 

Ε. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ηφζν νη γπλαέθεο, φζν θαη ηα Ϊηνκα ΛΟΑΓΜ ππφθεηληαη ζε 

ζπγθεθξηκΫλεο κνξθΫο δέσμεο κε βΪζε ην θχιν, νη νπνέεο εμαθνινπζνχλ πνιχ ζπρλΪ λα 

κελ αλαγλσξέδνληαη ζηηο δηαδηθαζέεο αζχινπ· 

H. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ηα ζχκαηα ζσκαηηθάο, ςπρνινγηθάο θαη ζεμνπαιηθάο βέαο εέλαη 

άδε επΪισηα θαη ε θξΪηεζε κπνξεέ λα επηδεηλψζεη ην ηξαχκα ηνπο· 

Θ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη νη ξπζκέζεηο γηα ηελ παξνρά βνάζεηαο πξΫπεη επέζεο λα 

πεξηιακβΪλνπλ εηδηθΫο ππεξεζέεο θξνληέδαο γηα Ϋγθπεο γπλαέθεο θαη γπλαέθεο κε ζνβαξΪ 

πξνβιάκαηα πγεέαο· ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ζε νξηζκΫλεο ρψξεο, αθφκε θαη φπνπ εέλαη 

δηαζΫζηκε ε πξνγελλεηηθά θξνληέδα, νη γπλαέθεο κεηαλΪζηξηεο δελ Ϋρνπλ πΪληα 

πξφζβαζε ζε απηά· 

Η. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη νξγαλσκΫλεο εγθιεκαηηθΫο νκΪδεο επσθεινχληαη απφ ηελ 

ξεπζηά θαηΪζηαζε πνπ επηθξαηεέ ζάκεξα ζηελ Μεζφγεην θαη ηελ πεξηνρά ηεο ΜΫζεο 

Αλαηνιάο θαη ηεο βφξεηαο Αθξηθάο (πεξηνρά ΜΔΝΑ), θαη ηελ επΪισηε θαηΪζηαζε ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ζηελ αλαδάηεζά ηνπο γηα αζθΪιεηα, πξνθεηκΫλνπ λα ηηο 

εθκεηαιιεπηνχλ κΫζσ ηεο παξΪλνκεο δηαθέλεζεο, ηεο ζεμνπαιηθάο βέαο θαη ηεο εκπνξέαο 

αλζξψπσλ γηα εξγαζηαθά εθκεηΪιιεπζε, πνξλεέα θαη ζεμνπαιηθά εθκεηΪιιεπζε· 

ΗΑ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ε δηαδηθαζέα Ϋληαμεο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηξηψλ 

ππνλνκεχνληαη φηαλ ην λνκηθφ θαζεζηψο ηνπο εμαξηΪηαη απφ ηνλ ζχδπγφ ηνπο· 

1. πηζηεχεη φηη απαηηνχληαη ξηδηθΫο θαη καθξνπξφζεζκεο αιιαγΫο ζηελ πξνζΫγγηζε ηεο 

Δπξψπεο φζνλ αθνξΪ ηε κεηαλΪζηεπζε· πηζηεχεη φηη νπνηαδάπνηε καθξνπξφζεζκε θαη 

βηψζηκε ζηξαηεγηθά πξΫπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρΫο ηεο κεηαλΪζηεπζεο θαη ηνπ 

αζχινπ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ δηπισκαηηθψλ πηπρψλ θαη ηεο εμσηεξηθάο πνιηηηθάο, 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκέαο ηνπ εγθιάκαηνο, ηεο παξνράο αλζξσπηζηηθάο βνάζεηαο θαη 

ηεο βειηέσζεο ηεο ζηάξημεο πξνο εθεέλνπο πνπ βξέζθνληαη άδε ζηελ Δπξψπε· πηζηεχεη 

επέζεο φηη ζε φινπο ηνπο ηνκεέο πξΫπεη λα ιακβΪλεηαη ππφςε ε δηΪζηαζε ηνπ θχινπ· 

2. θαιεέ ηελ ΔΔ λα αλαιΪβεη κεγαιχηεξε επζχλε γηα ηελ επέιπζε ηεο αλζξσπηζηηθάο 

Ϋθηαθηεο αλΪγθεο πνπ επεξεΪδεη επέζεο ηηο κεηαλΪζηξηεο γπλαέθεο θαη θνξέηζηα κΫζσ 

κηαο νιηζηηθάο πξνζΫγγηζεο πνπ ζα πεξηιακβΪλεη Ϋλαλ δεζκεπηηθφ κεραληζκφ γηα ηελ 

θαηαλνκά ησλ πξνζθχγσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, κε ηδηαέηεξε πξνζνρά ζηηο αλΪγθεο 

ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ, ησλ γπλαηθψλ κε αλαπεξέα, ησλ ζπκΪησλ βέαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ζπκΪησλ αθξσηεξηαζκνχ ησλ εμσηεξηθψλ γπλαηθεέσλ 

ζεμνπαιηθψλ νξγΪλσλ, ησλ αλχπαληξσλ κεηΫξσλ, ησλ ειηθησκΫλσλ γπλαηθψλ θαη ησλ 

θνξηηζηψλ· 
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3. θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε λα ζεζπέζνπλ απνηειεζκαηηθφ θαη ζπληνληζκΫλν κεραληζκφ 

ππνδνράο, δηαρεέξηζεο, κεηαθνξΪο θαη κεηεγθαηΪζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ, ιακβΪλνληαο 

ππφςε ηα ζΫκαηα θχινπ· θαιεέ ηηο ππεξεζέεο ηεο ΔΔ θαη ηα θξΪηε κΫιε λα εμαζθαιέζνπλ 

φηη ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεέηαη ζηνλ δεκφζην ηνκΫα θαη νη νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλέαο 

ησλ πνιηηψλ ζα ιακβΪλνπλ θαηΪξηηζε γηα κηα πξνζΫγγηζε κε βΪζε ην θχιν, πξνθεηκΫλνπ 

λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο εηζεξρφκελνπο πξφζθπγεο· 

4. επηζεκαέλεη φηη κηα ζπληνληζκΫλε απΪληεζε ηεο ΔΔ ζηελ θξέζε ησλ πξνζθχγσλ πξΫπεη 

λα πεξηιακβΪλεη εηδηθΪ κΫηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επΪισηεο θαηΪζηαζεο θαη ησλ 

αλαγθψλ ησλ παηδηψλ θαη εηδηθΪ ησλ λεαξψλ θνξηηζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ 

δηθαηψκαηφο ηνπο ζηελ εθπαέδεπζε· 

5. ηνλέδεη θαη αλαγλσξέδεη , αλεμΪξηεηα απφ ην λνκηθφ θαζεζηψο, ηελ ζεκαζέα ηεο 

αλΪπηπμεο κηαο νιηζηηθάο πξνζΫγγηζεο ηεο κεηαλΪζηεπζεο απφ ηελ Ϊπνςε ηεο ηζφηεηαο 

ησλ θχισλ  ζεσξεέ φηη ζηηο απνθΪζεηο ζρεηηθΪ κε ηελ θξΪηεζε πξΫπεη λα ιακβΪλεηαη 

ππφςε εΪλ νη γπλαέθεο Ϋρνπλ ππνζηεέ ηξαχκαηα ά κνξθΫο βέαο ιφγσ θχινπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ αθξσηεξηαζκνχ ησλ εμσηεξηθψλ γπλαηθεέσλ ζεμνπαιηθψλ 

νξγΪλσλ, θαη νη αλΪγθεο ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ λα αληηκεησπέδνληαη θαηαιιειφηεξα ζε 

εηδηθΫο γηα ηελ πεξέπησζε εγθαηαζηΪζεηο φπνπ εμαζθαιέδεηαη ε πξνζηαζέα ηεο ηδησηηθάο 

δσάο θαη κε εθπαηδεπκΫλν γηα απηΫο ηηο πεξηπηψζεηο πξνζσπηθφ· ηνλέδεη φηη ηα θνξέηζηα 

θαη ηα αγφξηα δελ πξΫπεη πνηΫ λα θξαηνχληαη ιφγσ ηεο ηδηφηεηΪο ηνπο σο κεηαλαζηψλ· 

6. θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε λα εμαζθαιέζνπλ φηη νη δηαδηθαζέεο αζχινπ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ 

θαη ησλ ζπλφξσλ) ηεξνχλ ηηο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηεέαο ησλ 

ΖλσκΫλσλ Δζλψλ ζρεηηθΪ κε ηηο δηψμεηο ιφγσ θχινπ, ζην πιαέζην ηεο χκβαζεο γηα ηνπο 

Πξφζθπγεο ηνπ 1951, δεηψληαο κηα εξκελεέα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ιακβΪλεη ππφςε ηε 

δηΪζηαζε ηνπ θχινπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ιφγσλ πνπ επηθαινχληαη νη πξφζθπγεο 

θαη νη αηηνχληεο Ϊζπιν· 

7. επηκΫλεη φηη ην πξνζσπηθφ ηεο Ύπαηεο Αξκνζηεέαο ηνπ ΟΖΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ 

ζπκκεηΫρνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθάο Ϋθηαθηεο αλΪγθεο ζα πξΫπεη λα 

Ϋρνπλ ηελ θαηΪιιειε εθπαέδεπζε γηα ηελ παξνρά ςπρνινγηθάο ππνζηάξημεο ζε γπλαέθεο 

θαη θνξέηζηα κεηαλΪζηξηεο πνπ Ϋρνπλ ππνζηεέ εέηε ςπρνινγηθά εέηε ζσκαηηθά βέα θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο· 

8. εθθξΪδεη ηε βαζηΪ ηνπ αλεζπρέα γηα ηνλ κεγΪιν αξηζκφ ιαζξαέαο δηαθέλεζεο αλζξψπσλ, 

πνπ επηδεηλψλεη ηελ ηξΫρνπζα θξέζε θαη εμαλαγθΪδεη επΪισηα Ϊηνκα, κεηαμχ απηψλ 

γπλαέθεο, θνξέηζηα θαη παηδηΪ, λα ηαμηδεχνπλ ζε απΪλζξσπεο θαη απεηιεηηθΫο γηα ηε δσά 

ζπλζάθεο· ζεκεηψλεη φκσο φηη, ζηελ πξΪμε, ε δηΪθξηζε κεηαμχ ιαζξαέαο δηαθέλεζεο 

αλζξψπσλ θαη εκπνξέαο κπνξεέ λα κελ εέλαη ζαθάο, φηαλ νη Ϊλζξσπνη πΫθηνπλ ζχκαηα 

βέαο θαη εθκεηΪιιεπζεο· δεηεέ σο εθ ηνχηνπ απφ ηα θξΪηε κΫιε λα εληζρχζνπλ ηελ 

αζηπλνκηθά θαη δηθαζηηθά ηνπο ζπλεξγαζέα θαηΪ ησλ εγθιεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ 

επξέζθνληαη πέζσ απφ ηελ παξΪλνκε δηαθέλεζε θαη εκπνξέα· 

9. αληηηέζεηαη ζηελ θξΪηεζε ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ, ησλ παηδηψλ θαη ησλ κεηΫξσλ πνπ 

ζειΪδνπλ· δεηεέ λα ζηακαηάζεη ε θξΪηεζε παηδηψλ ζηελ ΔΔ, θαη νη γνλεέο λα εέλαη ζε 

ζΫζε λα δνπλ κε ηα παηδηΪ ηνπο ζε θαηΪιιεια πξνζαξκνζκΫλεο εγθαηαζηΪζεηο ελ 

αλακνλά απνθΪζεσλ γηα ηελ παξνρά αζχινπ· ηνλέδεη ηελ αλΪγθε λα δηαζθαιέδεηαη ην 

απαξαβέαζην ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκΪησλ· 
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10. ελζαξξχλεη ηα θξΪηε κΫιε λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπΪληα θαη φρη ζπζηεκαηηθΪ ην κΫηξν ηεο 

θξΪηεζεο, λα εθαξκφδνπλ απνηειεζκαηηθΫο δηαδηθαζέεο παξαθνινχζεζεο θαη λα 

επηηξΫπνπλ ηελ πξφζβαζε ΜΚΟ θαη Ϊιισλ αξκνδέσλ θνξΫσλ ψζηε λα κπνξνχλ λα 

επηζθΫπηνληαη θαη λα επηζεσξνχλ ηηο ζπλζάθεο ππνδνράο θαη λα ειΫγρνπλ ηηο ειΪρηζηεο 

πξνδηαγξαθΫο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ εθεέλσλ πνπ αθνξνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ 

γπλαηθψλ ζηνπο ρψξνπο θξΪηεζεο· 

11. ηνλέδεη φηη εέλαη αλαγθαέν ε δηακφξθσζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ πξψηεο ππνδνράο ζηα 

θξΪηε κΫιε λα εέλαη ηΫηνηα ψζηε λα εέλαη θηιηθΫο πξνο ηηο νηθνγΫλεηεο θαη ψζηε λα 

ιακβΪλνληαη ππφςε νη ηδηαέηεξεο αλΪγθεο πνπ Ϋρνπλ νη κεηΫξεο κε παηδηΪ, θαζψο θαη νη 

ζειΪδνπζεο θαη νη Ϋγθπεο γπλαέθεο· 

12. ηνλέδεη φηη πξΫπεη λα ιεθζνχλ κΫηξα γηα λα δηεπθνιπλζεέ ε πξνζηαζέα ησλ κεηαλαζηξηψλ 

θαη εθεέλσλ πνπ δεηνχλ Ϊζπιν, κεηαμχ Ϊιισλ κΫζσ ηεο παξνράο μερσξηζηψλ ηφπσλ 

δηακνλάο θαη εγθαηαζηΪζεσλ πγηεηλάο φηαλ πξφθεηηαη γηα κε ζπγγεληθΪ πξφζσπα· 

13. ηνλέδεη φηη επαέζζεηεο ζηε δηΪζηαζε ηνπ θχινπ δηαδηθαζέεο, θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο θαη 

ππεξεζέεο ππνζηάξημεο, ζα πξΫπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο δηαδηθαζέεο αζχινπ θαη 

ππνδνράο πξνζθχγσλ, κε μερσξηζηά ζπλΫληεπμε ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πξνζθχγσλ 

θαη ησλ αηηνχλησλ Ϊζπιν, επηινγά εμεηαζηψλ ηνπ ηδένπ θχινπ, θαζψο θαη παξαπνκπά ζε 

ςπρνθνηλσληθΫο θαη ζπκβνπιεπηηθΫο ππεξεζέεο ζε πεξηπηψζεηο ηξαχκαηνο· 

14. ηνλέδεη ηελ αλΪγθε γηα ηηο γπλαέθεο πξφζθπγεο θαη κεηαλΪζηξηεο λα Ϋρνπλ πξφζβαζε ζε 

γπλαηθεέν πξνζσπηθφ ζηάξημεο αλΪ πΪζα ζηηγκά, πξνθεηκΫλνπ λα εθθξΪζνπλ ηηο 

αλεζπρέεο ηνπο ζε Ϋλα αζθαιΫο θαη εκπηζηεπηηθφ πεξηβΪιινλ· πηζηεχεη φηη απηφ πξΫπεη λα 

πεξηιακβΪλεη, κεηαμχ Ϊιισλ, ηηο αλεζπρέεο γηα ηελ πγεέα, ηα πξνβιάκαηα αλαπαξαγσγάο, 

ηηο κεηξηθΫο αλεζπρέεο, δεηάκαηα ζεμνπαιηθάο παξελφριεζεο θαη βέαο θαη ζα πξΫπεη 

επέζεο λα ηζρχεη γηα δηΪθνξα Ϊιια ζΫκαηα ά πιεξνθνξέεο· 

15. ηνλέδεη φηη φιεο νη πνιηηηθΫο θαη ηα κΫηξα κεηαλΪζηεπζεο θαη παξνράο αζχινπ ηεο ΔΔ ζα 

πξΫπεη λα ιακβΪλνπλ ππφςε ην θχιν θαη ηελ θαηαγσγά, θαηΪ ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ 

πινπνέεζε θαη ηελ αμηνιφγεζά ηνπο· 

16. ηνλέδεη ηε ζεκαζέα ρΪξαμεο αζθαιψλ θαη λνκέκσλ δηαδξνκψλ εληφο ηεο ΔΔ· πηζηεχεη φηη 

απηφ ζα ζπκβΪιεη ψζηε νη κεηαλΪζηξηεο, νη πξφζθπγεο θαη νη αηηνχζεο Ϊζπιν λα κελ 

ρξεηΪδεηαη λα θαηαθεχγνπλ ζε παξΪλνκα δέθηπα δηαθέλεζεο θαη λα Ϋρνπλ πιάξε 

πξφζβαζε ζηα βαζηθΪ ζεκειηψδε ηνπο δηθαηψκαηα· 

17. ππνγξακκέδεη φηη επηρεηξάζεηο Ϋξεπλαο θαη δηΪζσζεο πξΫπεη λα εληζρπζνχλ θαη λα 

δηαηεξεζνχλ γηα λα ειαρηζηνπνηεζεέ ν αξηζκφο ησλ ζαλΪησλ ζηε ζΪιαζζα· 

18. δεηεέ ηελ ελέζρπζε ηνπ δηθαηψκαηνο νηθνγελεηαθάο επαλΫλσζεο ζε φιε ηελ ΔΔ, θαζψο 

θαη ηε βειηέσζε ηεο εθαξκνγάο ηνπ, κε ηαρχηεξεο θαη ιηγφηεξν δαπαλεξΫο δηαδηθαζέεο· 

19. θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε λα εθαξκφζνπλ ζπγθεθξηκΫλα κΫηξα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

ζπκκεηνράο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο ησλ γπλαηθψλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηξηψλ, φπσο 

κεηαμχ Ϊιισλ ε θαηΪξηηζε, ε απηναπαζρφιεζε, ηα καζάκαηα γιψζζαο, ε δηΪ βένπ 

κΪζεζε θαη ν εζεινληηζκφο· πηζηεχεη φηη ε εθπαέδεπζε, νη δεμηφηεηεο θαη ε θαηΪξηηζε 

ησλ γπλαηθψλ πνπ δεηνχλ Ϊζπιν, κεηαλαζηξηψλ θαη πξνζθχγσλ ζα πξΫπεη λα 

αλαγλσξέδεηαη θαη λα αμηνινγεέηαη, θαη φηη ζα πξΫπεη λα ζεζπηζηνχλ δηαθαλεέο 
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δηαδηθαζέεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πνπ απνθηάζεθαλ ζην 

εμσηεξηθφ· 

20. ππνγξακκέδεη ηδηαέηεξα ηε ζεκαζέα ηεο εμαζθΪιηζεο ηεο πξφζβαζεο ζηελ εθπαέδεπζε γηα 

ηα θνξέηζηα κεηαλΪζηξηεο, εηδηθΪ φηαλ εέλαη αζπλφδεπηα· 

21. ζεσξεέ φηη ε νηθνλνκηθά αλεμαξηεζέα εέλαη ην θιεηδέ γηα ηελ ηζφηεηα θαη ηελ θνηλσληθά 

ελζσκΪησζε· θαιεέ, πξνο ηνχην, ηα θξΪηε κΫιε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ 

κεηαλαζηξηψλ ζηελ εξγαζέα· 

22. ππελζπκέδεη φηη ην Ϊξζξν 12 ηεο χκβαζεο γηα ηελ εμΪιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ 

δηαθξέζεσλ θαηΪ ησλ γπλαηθψλ (CEDAW) δεηεέ απφ ηα ζπκβαιιφκελα θξΪηε λα 

εμαζθαιέδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε θαηΪιιειεο ππεξεζέεο γηα ζΫκαηα πγεέαο ησλ γπλαηθψλ, 

πνπ πξΫπεη λα πεξηιακβΪλνπλ, κεηαμχ Ϊιισλ, ηελ πξνγελλεηηθά θαη κεηαγελλεηηθά 

πεξέζαιςε θαζψο θαη ηελ εκκελνξξντθά πγηεηλά· 

23. δεηεέ νη γπλαέθεο, ηδέσο νη Ϋγθπεο, ηα θνξέηζηα ρσξέο επέζεκα Ϋγγξαθα θαη ηα αζπλφδεπηα 

παηδηΪ λα αληηκεησπέδνληαη θαηΪιιεια θαη κε πξνηεξαηφηεηα, θαη λα πξνζδηνξέδεηαη 

ακΫζσο ε ηαπηφηεηΪ ηνπο Ϋηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη αξρΫο λα κπνξνχλ λα ηνπο εληνπέδνπλ· 

24. ηνλέδεη φηη πξΫπεη λα δηαζθαιέδεηαη απφ ηηο ρψξεο ππνδνράο ε πιάξεο πξφζβαζε ζε 

δηθαηψκαηα δσξεΪλ πνηνηηθάο δεκφζηαο παηδεέαο, ζε ππεξεζέεο πγεηνλνκηθάο πεξέζαιςεο, 

ηδέσο εθεέλεο πνπ αθνξνχλ ηελ ζεμνπαιηθά θαη αλαπαξαγσγηθά πγεέα, ηελ απαζρφιεζε 

θαη ηε ζηΫγαζε, αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ κεηαλαζηξηψλ θαη ησλ 

γπλαηθψλ θαη θνξηηζηψλ πξνζθχγσλ· 

25. επηδνθηκΪδεη ηηο πξνζζάθεο πνπ Ϋγηλαλ απφ ηελ αλαδηαηχπσζε ηεο νδεγέαο γηα ηνπο φξνπο 

ππνδνράο
1
, θαη ζπγθεθξηκΫλα γηα ην φηη ζπκπεξηειάθζεζαλ ηα ζχκαηα εκπνξέαο 

αλζξψπσλ θαη αθξσηεξηαζκνχ γπλαηθεέσλ γελλεηηθψλ νξγΪλσλ σο μερσξηζηψλ 

θαηεγνξηψλ επΪισησλ πξνζψπσλ· εθθξΪδεη ηελ βαζεηΪ αλεζπρέα ηνπ γηα ην φηη κφλν 12 

θξΪηε κΫιε Ϋρνπλ εθαξκφζεη ην θαζεζηψο πεξέ επΪισησλ αηφκσλ ζε ζχκαηα εκπνξέαο 

αλζξψπσλ· δεηΪ απφ ηα ππφινηπα θξΪηε κΫιε λα εθαξκφζνπλ ηηο δηαηΪμεηο ηεο 

αλαδηαηχπσζεο ηεο νδεγέαο γηα ηνπο φξνπο ππνδνράο, θαη θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα 

ελζαξξχλεη ηα ελ ιφγσ θξΪηε κΫιε λα εθαξκφζνπλ ηα ζρεηηθΪ κΫηξα· 

26. πηζηεχεη φηη ζηα ζχκαηα θαη ζηα Ϊηνκα πνπ θηλδπλεχνπλ λα γέλνπλ ζχκαηα παηδηθψλ, 

πξφσξσλ ά θαηαλαγθαζηηθψλ γΪκσλ, αθφκε θαη ζηηο ρψξεο Ϊθημεο ζα πξΫπεη λα 

αλαγλσξηζζεέ ην θαζεζηψο πεξέ επΪισησλ αηφκσλ· 

27. δεηεέ λα δνζεέ επηπιΫνλ πξνζνρά ζηηο αλΪγθεο ησλ κεηΫξσλ κεηαλαζηξηψλ θαη 

πξνζθχγσλ, πνπ ηαμηδεχνπλ κε παηδηΪ, ηφζν δηθΪ ηνπο φζν θαη νξθαλΪ, δηαζθαιέδνληαο 

ηελ παξνρά αζθαινχο πξφζβαζεο ζε ηξνθά, λεξφ, ζηΫγε, απνδπηάξηα, θαηΪιιειε ηαηξηθά 

θξνληέδα, εγθαηαζηΪζεηο πγηεηλάο θαη Ϊιιεο αλΪγθεο ζε φια ηα ζηΪδηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη 

κεηΪ ηελ Ϊθημά ηνπο· θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε λα ρνξεγάζνπλ ζηηο αηηνχζεο Ϊζπιν θαη ζηηο 

κεηαλΪζηξηεο πνπ Ϋρνπλ εηζΫιζεη ζηελ ΔΔ ζην πιαέζην ηεο επαλΫλσζεο ησλ νηθνγελεηψλ 

Ϋλα αλεμΪξηεην λνκηθφ θαζεζηψο, πξνθεηκΫλνπ λα απνθεπρζεέ ε εθκεηΪιιεπζε, λα 

κεησζεέ ν επΪισηνο ραξαθηάξαο ηνπο, θαη λα ππΪξμεη κεγαιχηεξε ηζφηεηα· 

                                                 
1
  Οδεγέα 2013/33/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 26εο Ηνπλένπ 2013, ζρεηηθΪ κε 

ηηο απαηηάζεηο γηα ηελ ππνδνρά ησλ αηηνχλησλ δηεζλά πξνζηαζέα (ΔΔ L 180 ηεο 29.6.2013, ζ. 96). 
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28. θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε λα εθαξκφζνπλ απνηειεζκαηηθΪ ηφζν ηελ νδεγέα 2011/36/ΔΔ γηα 

ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ 

ζπκΪησλ ηεο φζν θαη ηελ νδεγέα 2012/29/ΔΔ ζρεηηθΪ κε ηελ ζΫζπηζε ειΪρηζησλ 

πξνηχπσλ ζρεηηθΪ κε ηα δηθαηψκαηα, ηελ ππνζηάξημε θαη ηελ πξνζηαζέα ζπκΪησλ ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο· 

29. θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε λα δηαζθαιέδνπλ δηεζλά πξνζηαζέα ζηηο γπλαέθεο πνπ πΫθηνπλ 

ζχκαηα δηψμεσλ θαη λα αθνινπζνχλ ηηο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο ηεο Δπηηξνπάο ζρεηηθΪ 

κε ηελ εθαξκνγά ηεο νδεγέαο 2003/86/ΔΚ γηα ην δηθαέσκα νηθνγελεηαθάο επαλΫλσζεο· 

30. εθθξΪδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην φηη ην Δπξσπατθφ Θεκαηνιφγην γηα ηε ΜεηαλΪζηεπζε ηεο 

Δπηηξνπάο, δελ πεξηιακβΪλεη κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηνπ ηελ Ϊκβιπλζε ησλ πεξηνξηζκψλ γηα 

ηελ νηθνγελεηαθά επαλΫλσζε· ζεκεηψλεη ηε ζεκαζέα ηεο επαλΫλσζεο ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγελεέαο κε ηνπο ζπγγελεέο ηνπο ζηελ ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ αζπλφδεπησλ 

παηδηψλ· 

31. ηνλέδεη φηη, παξΪ ηηο δηαθπκΪλζεηο ζηα πξνζθπγηθΪ θαη κεηαλαζηεπηηθΪ ξεχκαηα πνπ 

κπνξεέ λα αζθνχλ πέεζε ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ππνδνράο, πξΫπεη πΪληα λα δέδεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο αλΪγθεο επΪισησλ αηφκσλ, φπσο ησλ γπλαηθψλ θαη θνξηηζηψλ, ηδέσο 

δε ησλ αζπλφδεπησλ θνξηηζηψλ, θαη εθθξΪδεη ηελ αλεζπρέα ηνπ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνέν ην θνηλφ επξσπατθφ ζχζηεκα αζχινπ Ϋρεη ηεζεέ ζε εθαξκνγά ζηελ πξΪμε· 

32. επηζπκεέ λα δψζεη ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηηο άδε επΪισηεο νκΪδεο εληφο ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ, ππνγξακκέδνληαο παξΪγνληεο πνπ πεξηιακβΪλνπλ ηελ ειηθέα, ην 

θχιν, ηελ αλαπεξέα, ηελ ηαπηφηεηα θχινπ θαη ηηο πεπνηζάζεηο· εθθξΪδεη ηελ αλεζπρέα 

ηνπ γηα ην ελδερφκελν λα κελ αληηκεησπέδνληαη επαξθψο νη εηδηθΫο αλΪγθεο ησλ αηφκσλ 

απηψλ· 

33. θαηαδηθΪδεη απεξέθξαζηα ηε ρξάζε ζεμνπαιηθάο βέαο θαηΪ ησλ γπλαηθψλ σο πνιεκηθάο 

ηαθηηθάο· ζεσξεέ φηη πξΫπεη λα δνζεέ ηδηαέηεξε πξνζνρά ζηηο κεηαλΪζηξηεο γπλαέθεο θαη 

θνξέηζηα, πνπ θαθνπνηνχληαη ζε ζπγθξνχζεηο, κε ηελ εμαζθΪιηζε ηεο πξφζβαζεο ζε 

ηαηξηθά θαη ςπρνινγηθά ππνζηάξημε· 

34. ζπληζηΪ ζε φινπο ηνπο λφκηκνπο θαη ζπλαθεέο νξγαληζκνχο, φπσο ε UNHCR, ν 

FRONTEX, ε ΔΤΤΑ (Δπξσπατθά Τπεξεζέα Τπνζηάξημεο γηα ην Άζπιν) θαη ν ΓΟΜ 

(Γηεζλάο Οξγαληζκφο ΜεηαλΪζηεπζεο), θαζψο επέζεο ΜΚΟ θαη ηα θξΪηε κΫιε, λα 

δηαζθαιέζνπλ ηα πςειφηεξα δπλαηΪ πξφηππα γηα ηελ πξφζιεςε γπλαηθψλ εξγαδνκΫλσλ 

γηα φιεο ηηο ππεξεζέεο, θαη λα εέλαη ππνρξεσηηθά ε θαηΪξηηζε κε βΪζε ην θχιν γηα φιν ην 

πξνζσπηθφ πξνθεηκΫλνπ λα ζπλεθηηκνχλ ηε δηΪζηαζε ηνπ θχινπ ζε φιεο ηηο επηρεηξάζεηο 

θαη ηα πξνγξΪκκαηΪ ηνπο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηηο πξνζθπγηθΫο ξνΫο θαη ζε δηαδηθαζέεο 

ρνξάγεζεο αζχινπ· 

35. παξνηξχλεη φια ηα θξΪηε κΫιε λα πξνζππνγξΪςνπλ θαη λα επηθπξψζνπλ ηε χκβαζε ηνπ 

πκβνπιένπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ Πξφιεςε θαη ΚαηαπνιΫκεζε ηεο Βέαο θαηΪ ησλ 

Γπλαηθψλ θαη ηεο Δλδννηθνγελεηαθάο Βέαο (χκβαζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο) 

πξνθεηκΫλνπ λα δηαζθαιέζνπλ ηελ πξνζηαζέα ησλ κεηαλαζηξηψλ γπλαηθψλ θαη θνξηηζηψλ 

απφ ηελ βέα, θαη λα εθαξκφζνπλ ην Ϊξζξν 59 ηεο χκβαζεο, ην νπνέν αλαθΫξεη κε 

ζαθάλεηα φηη ηα κΫξε πξΫπεη λα ιΪβνπλ ηα αλαγθαέα κΫηξα γηα λα αλαζηεέινπλ ηε 

δηαδηθαζέα απΫιαζεο θαη/ά λα ρνξεγάζνπλ απηφλνκε Ϊδεηα δηακνλάο ζε πεξέπησζε ιχζεο 

ηνπ γΪκνπ ησλ κεηαλαζηξηψλ, ησλ νπνέσλ ην θαζεζηψο δηακνλάο εμαξηΪηαη απφ ηνλ 
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ζχδπγφ ηνπο· 

36. δεηεέ λα επεθηαζεέ ε ζπλεξγαζέα κε ηηο ρψξεο θαηαγσγάο ησλ κεηαλαζηψλ θαη κε ηηο 

ΜΚΟ πνπ εξγΪδνληαη ζε απηΫο ηηο ρψξεο πξνθεηκΫλνπ λα βειηησζνχλ νη ζπλζάθεο 

δηαβέσζεο ησλ γπλαηθψλ, νη νπνέεο εέλαη ηα θχξηα ζχκαηα ησλ ζπγθξνχζεσλ· 

37. εθηζηΪ ηελ πξνζνρά ζηελ αλαθνέλσζε ηεο Δπηηξνπάο ηεο 13εο Μαΐνπ 2015 κε ηέηιν 

«Δπξσπατθφ Θεκαηνιφγην γηα ηε ΜεηαλΪζηεπζε»
1
· ζεκεηψλεη ηελ πξφζεζε ηεο 

Δπηηξνπάο λα εληζρχζεη ηηο δηαηΪμεηο πεξέ ηεο «αζθαινχο ρψξαο θαηαγσγάο» ζηελ νδεγέα 

ζρεηηθΪ κε ηηο δηαδηθαζέεο αζχινπ· πηζηεχεη αθξΪδαληα φηη νπνηαδάπνηε απφθαζε γηα ηελ 

ελαξκφληζε δηαηΪμεσλ πεξέ ηεο αζθαινχο ρψξαο θαηαγσγάο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο 

ελδερφκελεο δεκηνπξγέαο ελφο θνηλνχ θαηαιφγνπ αζθαιψλ ρσξψλ θαηαγσγάο ΔΔ, πξΫπεη 

λα ζπλππνινγέζεη ηελ δηΪζηαζε ηνπ θχινπ· ζεκεηψλεη σζηφζν φηη θακέα ρψξα 

θαηαγσγάο ά ηξέηε ρψξα δελ κπνξεέ πξαγκαηηθΪ λα ζεσξεέηαη αζθαιάο, εθφζνλ ε βέα κε 

βΪζε ην θχιν παξαηεξεέηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο· πηζηεχεη φηη νη αηηάζεηο πνπ ζηεξέδνληαη 

ζην θφβν ηεο βέαο ά δηαθξέζεσλ ιφγσ θχινπ δελ πξΫπεη πνηΫ λα ππφθεηληαη ζε ηαρεέεο 

δηαδηθαζέεο αζχινπ· 

38. αλαγλσξέδεη φηη νη γπλαηθεέεο νξγαλψζεηο θαη νη γπλαέθεο πξφζθπγεο πξΫπεη λα 

ζπκκεηΫρνπλ ζηε ιάςε απνθΪζεσλ πνπ ηηο αθνξνχλ, φπσο ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζηελ 

θαηαλνκά ηεο βνάζεηαο, θαη ζε πξσηνβνπιέεο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο εηξάλεο ζηηο ρψξεο 

θαηαγσγάο ηνπο· 

39. ηνλέδεη φηη πξΫπεη λα πξνβιΫπνληαη ππεξεζέεο παηδηθάο κΫξηκλαο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 

εμΫηαζεο θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ γηα ηελ παξνρά αζχινπ, ψζηε λα δηαζθαιέδνληαη δέθαηεο 

επθαηξέεο γηα ηελ ππνβνιά αέηεζεο αζχινπ· ζεκεηψλεη φηη ε Ϋιιεηςε παξνράο ππεξεζηψλ 

παηδηθάο κΫξηκλαο γηα ηνπο αηηνχληεο Ϊζπιν θαη ηνπο πξφζθπγεο δεκηνπξγεέ ζεκαληηθΪ 

εκπφδηα γηα ηελ έζε πξφζβαζε ζηελ παξνρά ππεξεζηψλ θαη φηη απηφ Ϋρεη δπζαλΪινγεο 

επηπηψζεηο ζηηο γπλαέθεο πνπ θΫξνπλ θαηΪ θχξην ιφγν ηελ επζχλε γηα ηε θξνληέδα ησλ 

παηδηψλ· ππνγξακκέδεη φηη νη ππεξεζέεο πξψηεο γξακκάο πξΫπεη λα εμεηΪδνπλ ηηο αλΪγθεο 

θξνληέδαο ησλ παηδηψλ ησλ νηθνγελεηψλ· 

40. πηζηεχεη φηη νη κεηαλΪζηξηεο ρσξέο επέζεκα Ϋγγξαθα θαη ηα εμαξηψκελα απφ απηΫο Ϊηνκα 

εέλαη ηδηαέηεξα επΪισηα ζην λα γέλνπλ ζχκαηα βέαο, εθκεηΪιιεπζεο θαη δηαθφξσλ 

δηαθξέζεσλ ιφγσ θπιάο θαη θχινπ· ζεκεηψλεη φηη ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ κεηαλαζηξηψλ 

ρσξέο επέζεκα Ϋγγξαθα κπνξεέ λα πεξηνξέζεη ηελ πξφζβαζά ηνπο ζε θαηΪιιειεο 

ππεξεζέεο, φπσο ζε θαηαθχγηα γπλαηθψλ· 

41. εθθξΪδεη ηε βαζηΪ αλεζπρέα ηνπ γηα ηελ επηθξΪηεζε ησλ αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ γηα ηηο 

γπλαέθεο κεηαλΪζηξηεο, ηηο πξφζθπγεο θαη ηηο αηηνχζεο Ϊζπιν· θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε λα 

εληεέλνπλ ηηο πξνζπΪζεηΫο ηνπο γηα ηελ πξνζηαζέα φισλ ησλ κεηαλαζηψλ, ησλ 

πξνζθχγσλ θαη ησλ αηηνχλησλ Ϊζπιν απφ ηνλ αθξνδεμηφ εμηξεκηζκφ θαη ηε βέα. 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΧΝ 

πξνο ηελ Δπηηξνπά Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ 

ζρεηηθΪ κε ηελ θαηΪζηαζε ζηελ πεξηνρά ηεο Μεζνγεένπ θαη ηελ αλΪγθε γηα κηα νιηζηηθά 

πξνζΫγγηζε ηεο ΔΔ φζνλ αθνξΪ ηε κεηαλΪζηεπζε  

(2015/2095(INI)) 

πληΪθηξηα γλσκνδφηεζεο: Marlene Mizzi  

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπά Αλαθνξψλ θαιεέ ηελ Δπηηξνπά Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη 

Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ, πνπ εέλαη αξκφδηα επέ ηεο νπζέαο, λα ζπκπεξηιΪβεη ζηελ πξφηαζε 

ςεθέζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηΪζεηο: 

1. ραηξεηέδεη ηε δΫζκεπζε ηεο Δπηηξνπάο λα ιΪβεη κΫηξα πξνθεηκΫλνπ λα αληαπνθξηζεέ ζηελ 

Ϊλεπ πξνεγνπκΫλνπ θξέζε ζηε Μεζφγεην, θαη λα βειηηψζεη ηε δηαρεέξηζε ηεο 

κεηαλΪζηεπζεο ζε φιεο ηηο πηπρΫο ηεο, κε ηελ ελέζρπζε ηεο κεηαλαζηεπηηθάο πνιηηηθάο 

ηεο ΔΔ θαη ηελ πηνζΫηεζε ελφο ζηξαηεγηθνχ επξσπατθνχ ζεκαηνινγένπ γηα ηε 

κεηαλΪζηεπζε, πνπ απνηειεέ Ϋλα θαιφ πξψην βάκα· επηζεκαέλεη επέζεο ζε ζρΫζε κε ην 

ζΫκα απηφ ηηο Ϋληνλεο δεκφζηεο αληηδξΪζεηο δηακαξηπξέαο γηα ηηο ειιεέςεηο ζηηο πνιηηηθΫο 

κεηαλΪζηεπζεο· εέλαη ηεο Ϊπνςεο φηη, εΪλ θαηαξηηζηεέ θαηΪιιεια θαη εθαξκνζζεέ 

πιάξσο θαη ακΫζσο, ην επξσπατθφ ζεκαηνιφγην γηα ηε κεηαλΪζηεπζε ζα απνηειΫζεη Ϋλα 

ζεκαληηθφ πξψην βάκα γηα λα ζσζνχλ αλζξψπηλεο δσΫο, λα βειηησζεέ ε πξφζβαζε ζηε 

δηεζλά πξνζηαζέα, λα επηηεπρζεέ δέθαηε θαηαλνκά ησλ επζπλψλ θαη αιιειεγγχε, θαη λα 

δηνξζσζνχλ νη ζηξεβιψζεηο ζην πθηζηΪκελν ζχζηεκα· θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα θξνληέζεη 

γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρά ηνπ Κνηλνβνπιένπ θαη λα ζπλεθηηκάζεη ηηο ζπζηΪζεηο ηνπ 

θαζψο θαη ιΪβεη ππφςε ηε γλψκε φισλ ησλ αξκφδησλ θνξΫσλ ζηε δηαδηθαζέα ιάςεο 

απνθΪζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο ε UNHCR, θαη 

ησλ νξγαλψζεσλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ θαηΪ ηε ρΪξαμε ησλ κειινληηθψλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο· 

2. επηζεκαέλεη φηη πνιιΫο αλαθνξΫο πνπ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ απφ πνιέηεο ηεο ΔΔ αλαθΫξνληαη 

ζε Ϋλα επξχ θΪζκα ζεκΪησλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ θξέζε ζηε Μεζφγεην  θαη ηελ ηξαγηθά 

απψιεηα δσψλ ζηε ζΪιαζζα θαη δεηεέ απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε λα ελεξγάζεη γξάγνξα 

θαη απνθαζηζηηθΪ γηα λα βειηησζεέ ε θαηΪζηαζε θαη λα εμαιεηθζνχλ φιεο νη παξΪλνκεο 

πξαθηηθΫο πνπ παξαβηΪδνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ην θξΪηνο δηθαένπ· ηνλέδεη φηη 

νη αλεζπρέεο ησλ αλαθεξφλησλ αθνξνχλ γεληθΪ: ηηο ειιεέςεηο ζηελ εθαξκνγά ηνπ 

επξσπατθνχ θεθηεκΫλνπ γηα ην Ϊζπιν θαη ηε κεηαλΪζηεπζε θαη ηελ 
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αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πθηζηΪκελνπ θαλνληζκνχ  «Γνπβιέλν ΗΗΗ»· ηελ Ϋιιεηςε 

ζθαηξηθάο κεηαλαζηεπηηθάο πνιηηηθάο ηεο ΔΔ θαη ηε κε εθαξκνγά ηεο αξράο ηεο 

αιιειεγγχεο κε απνηΫιεζκα λα επηβαξχλνληαη δπζαλΪινγα ηα θξΪηε κΫιε ππνδνράο· ηηο 

παξαβηΪζεηο ζεκειησδψλ δηθαησκΪησλ κε απνηΫιεζκα ηε βέαηε απψζεζε ησλ αλζξψπσλ 

ζηε ζΪιαζζα, ηελ Ϊξλεζε εηζφδνπ ζηα ζχλνξα θαη ηηο  παξΪλνκεο επηηφπηεο απειΪζεηο· 

θαη ηελ αλΪγθε ελέζρπζεο ησλ πξνζπαζεηψλ ζε επξσπατθφ επέπεδν γηα ηελ 

θαηαπνιΫκεζε ηεο μελνθνβέαο θαη κηζαιινδνμέαο θαη ηελ πξνΪζπηζε ησλ δηθαησκΪησλ 

ησλ κεηαλαζηψλ, ησλ αηηνχλησλ Ϊζπιν θαη ησλ πξνζθχγσλ, θαζψο θαη ζηάξημεο ηεο 

Ϋληαμάο ηνπο ζηελ ΔΔ· 

3. ηνλέδεη φηη, δεδνκΫλεο ηεο θιέκαθαο ησλ πξφζθαησλ ηξαγσδηψλ θαη ηεο αλεζπρεηηθάο 

αχμεζεο ησλ παξΪλνκσλ αθέμεσλ θαη ησλ ζαλΪησλ ζηε ζΪιαζζα (κε πΪλσ απφ 100 000 

αθέμεηο θαηΪ ηνπο πξψηνπο Ϋμη κάλεο ηνπ 2015, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεέα ηνπ ΟΖΔ), ε ΔΔ 

θαη ηα θξΪηε κΫιε δελ κπνξνχλ πιΫνλ λα παξακεέλνπλ παξαηεξεηΫο, αιιΪ πξΫπεη λα 

αλαιΪβνπλ ηελ επζχλε ηνπ δεηάκαηνο θαη λα δηαδξακαηέζνπλ ηζρπξφ πνιηηηθφ εγεηηθφ 

ξφιν, κε ζπγθεθξηκΫλεο δξΪζεηο θαη εηδηθΪ κΫηξα γηα λα ππνζηεξέμνπλ πιάξσο ην 

Δπξσπατθφ Θεκαηνιφγην ηεο Δπηηξνπάο γηα ηε ΜεηαλΪζηεπζε· 

4. δεηεέ ηελ ακνηβαέα αλαγλψξηζε ησλ απνθΪζεσλ ζρεηηθΪ κε ην Ϊζπιν κεηαμχ θξαηψλ 

κειψλ, φρη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε απφθαζε εέλαη αξλεηηθά αιιΪ θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνέεο ην Ϊζπιν ρνξεγεέηαη, πξνθεηκΫλνπ λα εθαξκφδνληαη νξζΪ νη 

δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 78 παξΪγξαθνο 2 ζηνηρεέν α) ηεο ΛΔΔ, ζχκθσλα κε ην νπνέν 

δεηεέηαη εληαέν θαζεζηψο αζχινπ κε ηζρχ ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε· 

5. ηνλέδεη πσο ε δξΪζε πνπ αλαιακβΪλεη ε ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ φισλ ησλ δηαθφξσλ 

νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ, ρξεηΪδεηαη λα ηπγρΪλεη ηαθηηθάο παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηηο ηξΫρνπζεο πεξηζηΪζεηο θαη, εθφζνλ θξέλεηαη αλαγθαέν, λα 

πξνζαξκφδεηαη ά λα εληζρχεηαη κε ζθνπφ ηελ εθ κΫξνπο ησλ θξαηψλ κειψλ πιάξε 

κεηαθνξΪ ηνπ θνηλνχ επξσπατθνχ ζπζηάκαηνο αζχινπ ζην δέθαηφ ηνπο, ηελ θαιχηεξε 

δηαρεέξηζε ηνπ ζπζηάκαηνο αζχινπ θαη ηε κεηΪβαζε πξνο κηα πην πξαθηηθά θαη απηά 

κνξθά αιιειεγγχεο, κηα δέθαηε θαηαλνκά επζπλψλ θαη ην ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκΪησλ· 

6. παξνηξχλεη ηελ ΔΔ λα εμαθνινπζάζεη λα εληζρχεη ηελ επηρεέξεζε «Σξέησλ» ζην έδην 

επέπεδν κε ηελ επηρεέξεζε «Mare Nostrum»· θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα παξΫρεη δηαξθά 

νηθνλνκηθά ζηάξημε θαη δηαθαλά παξαθνινχζεζε γηα ηνλ FRONTEX θαη γηα ηηο 

ιεηηνπξγηθΫο δαπΪλεο θαη δξαζηεξηφηεηΫο ηνπ· 

7. ηνλέδεη φηη ε παξαθνινχζεζε, ε ζπιινγά θαη αλΪιπζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθΪ κε ηηο 

κεηαλαζηεπηηθΫο ξνΫο θαη ηα δξνκνιφγηα ζηηο ζαιΪζζηεο δηαβΪζεηο κεηαμχ ΔΔ θαη 

αθξηθαληθψλ θξαηψλ πξΫπεη λα βειηησζνχλ θαη λα ζπληνλέδνληαη απφ Ϋλα θεληξηθφ 

κεραληζκφ ηεο ΔΔ γηα ηε δηαρεέξηζε ησλ δεδνκΫλσλ γηα ηε κεηαλΪζηεπζε, ν νπνένο ζα 

παξΫρεη ηαθηηθΫο εθζΫζεηο αμηνιφγεζεο θαη ζα εληζρχζεη ηε ζπλνρά, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

θαη ηε δηαρεέξηζε ησλ θξέζεσλ, βνεζψληαο ηνηνπηνηξφπσο ζην λα ελεξγνπνηεζνχλ 

ζπζηάκαηα Ϋγθαηξεο πξνεηδνπνέεζεο ζε επέπεδν ΔΔ γηα λα ππΪξμεη Ϊκεζε αληέδξαζε ζε 

κειινληηθΫο κεηαλαζηεπηηθΫο θξέζεηο· 

8. δεηεέ απφ ηελ ΔΔ θαη ηα θξΪηε κΫιε λα εγθξέλνπλ επεηγφλησο κηα νινθιεξσκΫλε 

επξσπατθά πνιηηηθά κεηαλΪζηεπζεο θαη αζχινπ, πνπ ζα βαζέδεηαη ζηνλ ζεβαζκφ ησλ 

αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ θαη ηεο αμηνπξΫπεηαο, ζε δηεζλά πξφηππα θαη αμέεο επέ ησλ 
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νπνέσλ νηθνδνκεέηαη ε ΔΔ θαη ζηα δηθαηψκαηα πνπ θαηνρπξψλνληαη ζηνλ ΥΪξηε 

Θεκειησδψλ ΓηθαησκΪησλ ηεο ΔΔ·  επηζεκαέλεη φηη ρξεηΪδεηαη λα εθαξκνζζεέ κε 

ζπγθεθξηκΫλν ηξφπν ην Ϊξζξν 80 ηεο πλζάθεο γηα ηε ιεηηνπξγέα ηεο Δπξσπατθάο 

Έλσζεο (ΛΔΔ), ην νπνέν νξέδεη φηη νη πνιηηηθΫο ηεο Έλσζεο δηΫπνληαη απφ ηελ αξρά ηεο 

αιιειεγγχεο θαη ηεο δέθαηεο θαηαλνκάο ησλ επζπλψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ· ππνγξακκέδεη ην γεγνλφο φηη νη 

επξσπατθΫο θαη εζληθΫο πνιηηηθΫο γηα ηε κεηαλΪζηεπζε ρξεηΪδεηαη λα ζπκκνξθψλνληαη 

πιάξσο πξνο ηε χκβαζε ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ ηνπ 1951 ζρεηηθΪ κε ην θαζεζηψο ησλ 

πξνζθχγσλ θαη ην ζπλεκκΫλν ζε απηά πξσηφθνιιν, λα ηεξνχλ δε ηελ αξρά ηεο κε 

επαλαπξνψζεζεο· 

9. πξνεηδνπνηεέ γηα ηελ απμαλφκελε ηΪζε ησλ παξΪλνκσλ επηηφπησλ απειΪζεσλ, φπσο 

ζπκβαέλεη ζηνπο θξΪρηεο ησλ ζπλφξσλ κε ην Μαξφθν ζηνπο ηζπαληθνχο ζχιαθεο ηεο 

ΘΫνπηα θαη ηεο Μειέγηα, θαη απνξξέπηεη θαηεγνξεκαηηθΪ ηηο πξαθηηθΫο απηΫο σο 

αληέζεηεο πξνο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ην θξΪηνο δηθαένπ· εθηζηΪ επέζεο ηελ 

πξνζνρά ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλαγθαζηηθψλ απειΪζεσλ ζε ρψξεο πνπ δελ αλάθνπλ ζηελ 

ΔΔ θαη δελ εέλαη νη ρψξεο πξνΫιεπζεο, κε απνηΫιεζκα λα κελ κπνξνχλ νη Ϊλζξσπνη πνπ 

δελ Ϋρνπλ επέζεκα Ϋγγξαθα λα θχγνπλ απφ ηηο ελ ιφγσ ηξέηεο ρψξεο· 

10. εθθξΪδεη αλεζπρέα γηα ην γεγνλφο φηη Ϋλαο κεγΪινο αξηζκφο παηδηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ αζπλφδεπησλ αλειέθσλ, νη νπνένη εέλαη ηδηαέηεξα επΪισηνη, 

δηαζρέδνπλ ηε Μεζφγεην· θαιεέ ηελ ΔΔ θαη ηα θξΪηε κΫιε λα ηεξάζνπλ ηελ αξρά ηνπ 

ππΫξηαηνπ ζπκθΫξνληνο ηνπ παηδηνχ εμαζθαιέδνληαο, κεηαμχ Ϊιισλ, θαηΪιιειε 

αληηκεηψπηζε θαη πξφζβαζε ζε θηιηθΫο πξνο ηα παηδηΪ δηαδηθαζέεο αζχινπ, 

απνθεχγνληαο κεηαθνξΫο αζπλφδεπησλ αλειέθσλ, εθηφο εΪλ εέλαη πξνο ην ζπκθΫξνλ 

ηνπο, θαη ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο επαλΫλσζεο ηεο νηθνγΫλεηαο, ηελ αζθΪιεηα 

θαη ηελ πξνζηαζέα ησλ παηδηψλ· 

11. επηζεκαέλεη ηα ζεκαληηθΪ κΫηξα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζην ζεκαηνιφγην ηεο Δπηηξνπάο, 

θαη ζπγθεθξηκΫλα εθεέλα πνπ Ϋρνπλ ζηφρν λα ζσζνχλ αλζξψπηλεο δσΫο, λα 

αληηκεησπηζζεέ ην επεέγνλ ηεο θαηΪζηαζεο, λα θαηαπνιεκεζνχλ ηα δέθηπα παξΪλνκεο 

δηαθέλεζεο θαη λα αληηκεησπηζζνχλ νη βαζχηεξεο αηηέεο ηεο κεηαλΪζηεπζεο, αιιΪ ηνλέδεη 

φηη, ελ ησ κεηαμχ, ην ζεκαηνιφγην ηεο Δπηηξνπάο δελ ζα ζηακαηάζεη ηηο κεηαλαζηεπηηθΫο 

ξνΫο θαη φηη επνκΫλσο ρξεηΪδεηαη επεηγφλησο Ϋλαο κφληκνο θαη δεζκεπηηθφο γηα φια ηα 

θξΪηε κΫιε κεραληζκφο κεηεγθαηΪζηαζεο αλΪ ηελ ΔΔ γηα Ϋλαλ ηθαλφ αξηζκφ αλζξψπσλ 

πνπ ρξεηΪδνληαη δηεζλά πξνζηαζέα· εέλαη ηεο Ϊπνςεο φηη ν δεζκεπηηθφο κεραληζκφο 

κεηεγθαηΪζηαζεο ρξεηΪδεηαη λα ελεξγνπνηεέηαη κε ηαρχ θαη απηφκαην ηξφπν κε βΪζε 

θξηηάξηα πνπ ζα εέλαη δέθαηα, ζαθά, αληηθεηκεληθΪ, κεηξάζηκα θαη πξνζδηνξέζηκα γηα ηα 

θξΪηε κΫιε, ιακβΪλνληαο επέζεο ππφςε, εη δπλαηφλ, ηηο πξνηηκάζεηο ησλ πξνζθχγσλ·  

12. επηδνθηκΪδεη ηε λνκνζεηηθά πξφηαζε ηεο Δπηηξνπάο πεξέ ελφο κφληκνπ κεραληζκνχ 

κεηεγθαηΪζηαζεο βΪζεη ηνπ Ϊξζξνπ 78, παξ. 2 ηεο ΛΔΔ, θαη ην γεγνλφο φηη, θαηΪ ηηο 

ζπλεδξηΪζεηο ηνπ πκβνπιένπ Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ ηνπ 

επηεκβξένπ, νη ππνπξγνέ ησλ θξαηψλ κειψλ θαηΪθεξαλ λα ζπλΪςνπλ ζπκθσλέα γηα ηελ 

επεέγνπζα κεηεγθαηΪζηαζε 40 000 αλζξψπσλ πνπ εέλαη πξνθαλΫο φηη ρξεηΪδνληαη δηεζλά 

πξνζηαζέα απφ ηελ Ηηαιέα θαη ηελ ΔιιΪδα, θαη γηα ηελ πξφζζεηε κεηεγθαηΪζηαζε 

120 000 αλζξψπσλ· παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπά θαη ηα θξΪηε κΫιε λα εμεηΪζνπλ ηηο 

δηαηΪμεηο ηεο νδεγέαο ηνπ πκβνπιένπ 2001/55/ΔΚ γηα πξνζσξηλά πξνζηαζέα ζηελ 

πεξέπησζε καδηθάο εηζξνάο εθηνπηζκΫλσλ θαη ζπγθεθξηκΫλα ηελ αηηηνινγηθά ζθΫςε ηεο 
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αξηζ. 20, ππελζπκέδεη φκσο φηη, θαζψο ε ελ ιφγσ νδεγέα δελ ελεξγνπνηάζεθε πνηΫ, ε 

Δπηηξνπά ρξεηΪδεηαη λα ππνβΪιεη αλαζεσξεκΫλε Ϋθδνζε ησλ δηαηΪμεψλ ηεο κε ζθνπφ ηελ 

θαιχηεξε εθαξκνγά ηνπ κεραληζκνχ αιιειεγγχεο ηεο ΔΔ θαη ηελ θαζηΫξσζε ελφο 

εξγαιεένπ γηα Ϊκεζε, αζθαιά θαη λφκηκε αληαπφθξηζε ζε επεέγνπζεο θξέζεο πξνζθχγσλ· 

δεηεέ επέζεο ζην πιαέζην απηφ Ϋλαλ ζαθά νξηζκφ ηνπ ηέ ζεκαέλεη "καδηθά εηζξνά 

"πξνζθχγσλ"· 

13. ππνγξακκέδεη ην γεγνλφο φηη κηα απφ ηηο θχξηεο αληζνξξνπέεο ηεο κεηαλαζηεπηηθάο 

πνιηηηθάο ηεο ΔΔ αθνξΪ ρψξεο ζηα εμσηεξηθΪ ζαιΪζζηα θαη ρεξζαέα ζχλνξα ηεο ΔΔ πνπ 

αληηκεησπέδνπλ απμεκΫλε εηζξνά αλζξψπσλ νη νπνένη ρξεηΪδνληαη δηεζλά πξνζηαζέα θαη 

ρψξεο ζηα εζσηεξηθΪ ζχλνξα ηεο ΔΔ, φπσο ε Γεξκαλέα θαη ε νπεδέα, νη νπνέεο ην 2014 

παξΫιαβαλ ην 43 % ηνπ ζπλφινπ ησλ αηηάζεσλ γηα Ϊζπιν ζηελ ΔΔ· θαιεέ ινηπφλ ηα 

θξΪηε κΫιε θαη ηελ Δπηηξνπά λα δηαζθαιέζνπλ κηα νπζηαζηηθά αλαζεψξεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ ηνπ Γνπβιέλνπ ΗΗΗ, πξνθεηκΫλνπ λα ακβιπλζνχλ νη μαθληθΫο θαη δπζαλΪινγεο 

κεηαλαζηεπηηθΫο πηΫζεηο πνπ αζθνχληαη ζε νξηζκΫλα θξΪηε κΫιε, θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηα 

εμσηεξηθΪ ζχλνξα ηεο ΔΔ, ηα νπνέα εέλαη πην Ϊκεζα εθηεζεηκΫλα ζηηο κεηαλαζηεπηηθΫο 

ξνΫο, ρσξέο λα ππνλνκεχεηαη ε αζθΪιεηα ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο Δπξσπατθάο 

Έλσζεο· 

14. εέλαη ηεο Ϊπνςεο φηη ε θαλνληθά κεηαλΪζηεπζε δελ απνηειεέ θνηλσληθννηθνλνκηθφ βΪξνο 

αιιΪ εέλαη επθαηξέα πνπ κπνξεέ λα ζπκβΪιεη ζεηηθΪ ζηελ θνηλσλέα θαη φηη ε πξφβιεςε 

λφκηκσλ νδψλ πξνο ηελ ΔΔ ζα κπνξνχζε λα ζπκβΪιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

εγθιεκαηηθψλ δηθηχσλ δηαθέλεζεο θαη ζηε κεέσζε ησλ αλζξψπηλσλ δσψλ πνπ ρΪλνληαη 

ζηε ζΪιαζζα· ππνγξακκέδεη ινηπφλ ην γεγνλφο φηη ε αζθαιάο θαη λφκηκε πξφζβαζε ζηελ 

ΔΔ πξΫπεη λα πξνζθΫξεηαη ζε Ϊηνκα πνπ ρξεηΪδνληαη δηεζλά πξνζηαζέα· ηνλέδεη πσο 

ρξεηΪδεηαη Ϋλα ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα επαλεγθαηΪζηαζεο, ην νπνέν ζα πξνβιΫπεη  ηελ 

επαλεγθαηΪζηαζε γηα ζεκαληηθφ αξηζκφ πξνζθχγσλ θαη θαιεέ ηελ ΔΔ θαη ηα θξΪηε κΫιε 

λα αμηνπνηάζνπλ ηηο ππΪξρνπζεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθΫξεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζέα, λα 

αλαπηχμνπλ Ϊιια εξγαιεέα, δνκεκΫλνπο κεραληζκνχο θαη δηαθαλεέο θαη πξνζβΪζηκεο 

δηαδηθαζέεο γηα εέζνδν ζηελ ΔΔ, φπσο ζεσξάζεηο αλζξσπηζηηθνχ ραξαθηάξα απφ 

πξεζβεέεο θαη πξνμεληθΪ γξαθεέα ηεο ΔΔ ζηηο ρψξεο πξνΫιεπζεο θαη ζηηο ρψξεο 

δηΫιεπζεο·  

15. θαιεέ ηελ ΔΔ, ηα θξΪηε κΫιε θαη ηηο ππνςάθηεο ρψξεο λα παξΪζρνπλ Ϋλα δηεζλΫο πιαέζην 

γηα ην δηΪινγν θαη κηα επξεέα ζπδάηεζε γηα ηε κεηαλΪζηεπζε κε ηηο ηξέηεο ρψξεο 

πξνΫιεπζεο θαη δηΫιεπζεο, πξνθεηκΫλνπ λα εμαζθαιηζζεέ κηα ζηελφηεξε αιιειεγγχε θαη 

ζπλεξγαζέα κε ηελ ΔΔ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ ηα βαζχηεξα αέηηα ηεο κεηαλΪζηεπζεο· 

ζην πιαέζην απηφ εθθξΪδεη ηθαλνπνέεζε γηα ηελ επεξρφκελε ζχλνδν θνξπθάο ζηε ΒαιΫηα 

ηνλ ΝνΫκβξην 2015, ζε ζηελά ζπλεξγαζέα κε ηνπο αθξηθαλνχο εηαέξνπο, πνπ ζα 

απνηειΫζεη ηε βΪζε γηα ηελ Ϋγθξηζε κειινληηθψλ ζπκθσληψλ πιαηζέσλ κε ζηφρν ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ βαζχηεξσλ αηηέσλ ηεο κεηαλΪζηεπζεο· θαιεέ ηελ Δπηηξνπά θαη ηα 

θξΪηε κΫιε λα  ζπκβΪινπλ πεξαηηΫξσ ζηελ επέιπζε ησλ ζπξξΪμεσλ ζηηο ρψξεο 

πξνΫιεπζεο, λα εληζρχζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ ρσξψλ δηΫιεπζεο θαη λα θξνληέζνπλ ψζηε 

ηα θεθΪιαηα λα δηνρεηεχνληαη ζηα ζσζηΪ ζρΫδηα, πξΪγκα ην νπνέν ζα Ϋρεη σο απνηΫιεζκα 

λα ζηακαηάζεη ε εθκεηΪιιεπζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη θπζηθψλ πφξσλ θαη λα βειηησζεέ ε 

πγεέα, παηδεέα, βηνκεραλέα θαη νη ππνδνκΫο πξνθεηκΫλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ζΫζεηο 

εξγαζέαο θαη λα βειηησζεέ ε δπλαηφηεηα αμηνπξεπνχο κΫιινληνο ζηηο ρψξεο πξνΫιεπζεο 

ησλ κεηαλαζηψλ· 



 

RR\1090385EL.doc 87/90 PE575.215v02-00 

 EL 

16. θαιεέ ηελ Δπηηξνπά θαη ηα θξΪηε κΫιε λα θξνληέζνπλ ψζηε ε εθαξκνγά ηεο νδεγέαο γηα 

ηελ επηζηξνθά λα ζπκβαδέδεη κε ηηο δηαδηθαζέεο, ηα πξφηππα θαη ηα ζεκειηψδε αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα πνπ επηηξΫπνπλ ζηελ Δπξψπε λα εμαζθαιέδεη αλζξψπηλε θαη αμηνπξεπά 

κεηαρεέξηζε ησλ επηζηξεθφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ αξρά ηεο κε επαλαπξνψζεζεο· 

παξνηξχλεη ηελ ΔΔ θαη ηα θξΪηε κΫιε λα δψζνπλ ηδηαέηεξε πξνζνρά ζε εθεέλεο ηηο 

πεξηπηψζεηο αζχινπ πνπ ζπλδΫνληαη κε ην ελδερφκελν πνιηηηθψλ δηψμεσλ, νχησο ψζηε λα 

απνηξΫπεηαη νπνηαδάπνηε επηζηξνθά πνπ ελδΫρεηαη λα ζπλεπΪγεηαη παξαβέαζε ησλ 

αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ ζηε ρψξα πξνΫιεπζεο ά ηξέηε ρψξα· 

17. δεηεέ απφ ηελ ΔΔ λα εληζρχζεη πεξαηηΫξσ ηηο άδε θαηνρπξσκΫλεο ζπκθσλέεο πιαέζηα, 

φπσο εέλαη ε Δπξσπατθά Πνιηηηθά Γεηηνλέαο, ε δηαδηθαζέα ηνπ Υαξηνχκ θαη ε δηαδηθαζέα 

ηεο ΡακπΪη· ηνλέδεη ηελ αλΪγθε λα δνζεέ επεηγφλησο πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνζθπγηθά 

θξέζε, ε νπνέα, αλ δελ αληηκεησπηζηεέ, ζα νδεγάζεη ζε ζπλερεέο θαη απμαλφκελεο 

παξΪηππεο θαη ελδερνκΫλσο ζαλαηεθφξεο δηειεχζεηο ηεο Μεζνγεένπ· 

18. εθθξΪδεη ιχπε γηα ην γεγνλφο φηη ζε νξηζκΫλα θξΪηε κΫιε Ϋρνπλ ζεκεησζεέ  πνιιΪ 

ζνβαξΪ πεξηζηαηηθΪ απΪηεο θαη δηνηθεηηθψλ παξαηππηψλ, πνπ ζπρλΪ δηαπξΪηηνληαη κε ηε 

ζπλδξνκά ηνπ νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο, θαηΪ ηε δηαρεέξηζε νξηζκΫλσλ θΫληξσλ 

ππνδνράο ησλ αηηνχλησλ Ϊζπιν, ηα νπνέα νδεγνχλ ηφζν ζε θαηΪρξεζε επξσπατθψλ 

θνλδπιέσλ φζν θαη ζε πεξαηηΫξσ επηδεέλσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβέσζεο θαη ηεο 

πξνζηαζέαο ησλ αλζξσπέλσλ δηθαησκΪησλ ησλ κεηαλαζηψλ· 

19. θαιεέ ηελ ΔΔ θαη φια ηα θξΪηε κΫιε λα δηαθφςνπλ ηελ θαηαζθεπά ηεηρψλ, λα γθξεκέζνπλ 

ηα πθηζηΪκελα ηεέρε θαη λα δηαθφςνπλ θΪζε ζπλεξγαζέα πνπ θαζηζηΪ δπλαηά ηελ 

θαηαζθεπά ηεηρψλ ζε ηξέηεο ρψξεο πξνθεηκΫλνπ λα κελ κπνξνχλ νη κεηαλΪζηεο λα 

θηΪζνπλ ζηελ ΔΔ ά ζε Ϊιιεο πεξηνρΫο· 

20. θαιεέ ηα θξΪηε κΫιε λα θαηαξηέζνπλ εζληθΪ πξνγξΪκκαηα ζηάξημεο ηεο Ϋληαμεο, λα 

δηαζΫζνπλ επαξθεέο πφξνπο θαη ππνζηάξημε, θαη λα βειηηψζνπλ ηελ εθαξκνγά ησλ 

θνηλψλ βαζηθψλ αξρψλ γηα ηελ πνιηηηθά Ϋληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Δπξσπατθά 

Έλσζε· θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα εληζρχζεη ην ξφιν ηνπ δηθηχνπ ησλ εζληθψλ ζεκεέσλ 

επαθάο αξκφδησλ γηα ηελ Ϋληαμε θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Φφξνπκ γηα ηελ Έληαμε, πνπ 

απνηεινχλ πιαηθφξκεο γηα ηνλ δηΪινγν, ψζηε λα πξνσζάζεη θαιχηεξεο πξαθηηθΫο 

Ϋληαμεο θαη αληαιιαγΫο ειπηδνθφξσλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ· 

21. θαιεέ ηελ ΔΔ θαη ηα θξΪηε κΫιε λα εθαξκφζνπλ απνηειεζκαηηθΪ κΫηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο εληζρπφκελεο μελνθνβέαο θαη ησλ εγθιεκΪησλ κέζνπο, ηα νπνέα ζα 

βαζέδνληαη ζηελ εθπαέδεπζε θαη ηελ πξφιεςε, θαζψο θαη ζηελ πνηληθνπνέεζε φισλ ησλ 

κνξθψλ βέαο θαη δηαθξέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο ξεηνξηθάο κέζνπο· 
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