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15. αναγνωρίζει ότι τα περισσότερα 
κράτη μέλη έχουν επανεκκινήσει τις 
διαδικασίες ασύλου και ότι ορισμένα 
κράτη μέλη έχουν αξιοποιήσει την 
πρόσφατη περίοδο μειωμένου αριθμού 
νέων αιτήσεων για να μειώσουν τις 
συσσωρευμένες εκκρεμείς αιτήσεις· καλεί 
τα κράτη μέλη να εγγυηθούν πλήρως την 
πρόσβαση σε μια διαδικασία ασύλου και 
να διαφυλάξουν το δικαίωμα του ατόμου 
για πρόσβαση σε άσυλο, όπως 
κατοχυρώνεται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και να 
εφαρμόσουν διαδικασίες 
επανεγκατάστασης και αξιοπρεπούς 
επιστροφής με πλήρη σεβασμό του 
διεθνούς δικαίου· ζητεί, επιπλέον, να 
παρασχεθεί ή να αποκατασταθεί η 
πρόσβαση σε μεταφραστές το συντομότερο 
δυνατόν για όσους υποβάλλουν αίτηση 
ασύλου· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν 
επαρκείς εγκαταστάσεις για την σωματική 
και ψυχική υγεία στα κέντρα υποδοχής, 
δεδομένων των κακών συνθηκών υγιεινής, 
του περιβάλλοντος υψηλού κινδύνου και 
της ευπάθειας των προσφυγικών 
πληθυσμών κατά την πανδημία COVID-
19· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να καταρτίσουν σχέδιο για την 

15. αναγνωρίζει ότι τα περισσότερα 
κράτη μέλη έχουν επανεκκινήσει τις 
διαδικασίες ασύλου και ότι ορισμένα 
κράτη μέλη έχουν αξιοποιήσει την 
πρόσφατη περίοδο μειωμένου αριθμού 
νέων αιτήσεων για να μειώσουν τις 
συσσωρευμένες εκκρεμείς αιτήσεις· καλεί 
τα κράτη μέλη να εγγυηθούν πλήρως την 
πρόσβαση σε μια διαδικασία ασύλου και 
να διαφυλάξουν το δικαίωμα του ατόμου 
για πρόσβαση σε άσυλο, όπως 
κατοχυρώνεται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και να 
εφαρμόσουν διαδικασίες 
επανεγκατάστασης και αξιοπρεπούς 
επιστροφής με πλήρη σεβασμό του 
διεθνούς δικαίου· ζητεί, επιπλέον, να 
παρασχεθεί ή να αποκατασταθεί η 
πρόσβαση σε μεταφραστές το συντομότερο 
δυνατόν για όσους υποβάλλουν αίτηση 
ασύλου· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν 
επαρκείς εγκαταστάσεις για την σωματική 
και ψυχική υγεία στα κέντρα υποδοχής, 
δεδομένων των κακών συνθηκών υγιεινής, 
του περιβάλλοντος υψηλού κινδύνου και 
της ευπάθειας των προσφυγικών 
πληθυσμών κατά την πανδημία COVID-
19· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να καταρτίσουν αποτελεσματικό σχέδιο, 
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ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της 
κατάστασης των καταυλισμών στα 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
κατάστασης των αιτούντων άσυλο· καλεί 
τα κράτη μέλη να επιτρέψουν την 
αποβίβαση και να διασφαλίσουν ότι η 
αποβίβαση πραγματοποιείται μόνο σε 
ασφαλή τόπο, σύμφωνα με το σχετικό 
διεθνές και ενωσιακό δίκαιο, το 
συντομότερο δυνατόν·

εστιασμένο στη δημόσια υγεία, για την 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της 
κατάστασής τους, μεταξύ άλλων στα 
εξωτερικά σύνορα, διασφαλίζοντας το 
δικαίωμα ασύλου και παρέχοντας 
κατάλληλες συνθήκες υποδοχής για τους 
πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο· 
υπενθυμίζει ότι τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της COVID-19 δεν θα 
πρέπει ποτέ να συνεπάγονται κράτηση· 
ζητεί την επείγουσα οικογενειακή 
επανένωση, την άμεση εκκένωση των 
καταυλισμών στα ελληνικά νησιά και τη 
μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο σε 
άλλα κράτη μέλη, με προτεραιότητα 
στους πλέον ευπαθείς, τους ασυνόδευτους 
ανηλίκους και τις οικογένειες με παιδιά· 
καλεί τα κράτη μέλη να επιτρέψουν την 
αποβίβαση και να διασφαλίσουν ότι η 
αποβίβαση πραγματοποιείται μόνο σε 
ασφαλή τόπο, σύμφωνα με το σχετικό 
διεθνές και ενωσιακό δίκαιο, το 
συντομότερο δυνατόν·
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17. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά την 
ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση στη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα (SRHR) και στις 
απαραίτητες υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης για όλες τις γυναίκες και τα 
κορίτσια κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
πρόσβαση στην αντισύλληψη, 
συμπεριλαμβανομένης της αντισύλληψης 
εκτάκτου ανάγκης, και στην έκτρωση·

17. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν αποτελεσματικά την 
ασφαλή και έγκαιρη πρόσβαση στη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα (SRHR) και στις 
απαραίτητες υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης για όλες τις γυναίκες και τα 
κορίτσια κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
πρόσβαση στην αντισύλληψη, 
συμπεριλαμβανομένης της αντισύλληψης 
εκτάκτου ανάγκης, και στην έκτρωση· 
τονίζει τη σημασία της συνέχισης των 
βέλτιστων πρακτικών και της εξεύρεσης 
καινοτόμων τρόπων για την παροχή 
υπηρεσιών άπτονται της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων (SRHR), 
συμπεριλαμβανομένης της τηλεϊατρικής, 
της διαδικτυακής παροχής συμβουλών 
και της πρόσβασης σε έγκαιρη διακοπή 
της κύησης με φαρμακευτική αγωγή από 
το σπίτι· καλεί την Επιτροπή να 
διοργανώσει φόρουμ για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων 
μερών στο πλαίσιο αυτό και να στηρίξει 
δράσεις που διασφαλίζουν την πρόσβαση 
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στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα (SRHR) στα 
κράτη μέλη·
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