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Τροπολογία   1Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το άρθρο 78 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), 

Or. es 

 

Τροπολογία   2 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/33/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, 

σχετικά με τις απαιτήσεις για την 

υποδοχή των αιτούντων διεθνή 

προστασία, 

Or. es 

 

Τροπολογία   3 

João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της 

Επιτροπής για την καθιέρωση κοινού 

«εγχειριδίου περί επιστροφής» προς 

χρήση από τις αρμόδιες αρχές των 

διαγράφεται 
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κρατών μελών κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων που σχετίζονται με την 

επιστροφή (C(2015)6250), 

Or. pt 

 

Τροπολογία   4 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 

Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2015, με 

τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της 

λαθραίας διακίνησης μεταναστών (2015-

2020)» (COM(2015)0285), 

Or. es 

 

Τροπολογία   5 

João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που 

ενέκρινε το Συμβούλιο για τις ασφαλείς 

χώρες προέλευσης κατά τη συνεδρίασή 

του στις 20 Ιουλίου 2015, για τη 

μετανάστευση κατά τη συνεδρίασή του 

στις 20 Ιουλίου 2015, για το μέλλον της 

πολιτικής για την επιστροφή κατά τη 

συνεδρίασή του στις 8 Οκτωβρίου 2015, 

για τη μετανάστευση κατά τη συνεδρίασή 

του στις 12 Οκτωβρίου 2015, για τα 

μέτρα αντιμετώπισης της προσφυγικής 

κρίσης και της μεταναστευτικής κρίσης 

κατά τη συνεδρίασή του στις 9 

Νοεμβρίου 2015, και για τους απάτριδες 

(ανιθαγένεια) κατά τη συνεδρίασή του 

διαγράφεται 
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στις 4 Δεκεμβρίου 2015, 

Or. pt 

 

Τροπολογία   6 

Claude Rolin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τη δήλωση των 

οικονομικών και κοινωνικών εταίρων της 

16ης Μαρτίου 2016 για την προσφυγική 

κρίση στο πλαίσιο της τριμερούς 

κοινωνικής συνόδου κορυφής, 

Or. fr 

 

Τροπολογία   7 

João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο δράσης 

ΕΕ-Τουρκίας της 15ης Οκτωβρίου 2015, 

διαγράφεται 

Or. pt 

Τροπολογία   8 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 23 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/86/ΕΚ 

του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 

2013, σχετικά με το δικαίωμα 
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οικογενειακής επανένωσης, 

Or. es 

 

Τροπολογία   9 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο κοινής 

έκθεσης της Επιτροπής και του 

Συμβουλίου για την απασχόληση που 

συνοδεύει την ανακοίνωση σχετικά με 

την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 

για το 2016, 

διαγράφεται 

Or. es 

 

Τροπολογία   10 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 26 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τα άρθρα 33.1 και 33.2 

της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων 

και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης 

ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας 

(1984), 

Or. es 

 

Τροπολογία   11 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 26 β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη για το 

εδαφικό άσυλο (η οποία εγκρίθηκε από τη 

Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 

με το ψήφισμά της 2312 (XXII), της 14ης 

Δεκεμβρίου 1967), 

Or. es 

 

Τροπολογία   12 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Elena Gentile 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 32 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το έργο και εκθέσεις του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους 

Πρόσφυγες και τους Εξόριστους, 

Or. en 

 

Τροπολογία   13 

Jean Lambert 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 35 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την εμπειρία και τα 

διδάγματα που αντλήθηκαν από το 

πρόγραμμα Equal, 

Or. en 

 

Τροπολογία   14 

Jean Lambert 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 35 β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τις κοινές βασικές αρχές 

του 2004 για την πολιτική ένταξης των 

μεταναστών στην ΕΕ, ιδίως τις αρχές 3, 

5, 7, 

Or. en 

 

Τροπολογία   15 

Jean Lambert 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 35 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεσή του σχετικά 

με την ένταξη των μεταναστών, τις 

επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και την 

εξωτερική διάσταση του συντονισμού 

των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 

της ΕΕ, 

Or. en 

 

Τροπολογία   16 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Elena Gentile 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 38 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της 

βάσης δεδομένων με πληροφορίες για το 

άσυλο, για την περίοδο 2014-2015, με 

τίτλο «Common Asylum System at a 

turning point: Refugees caught in 

Europe’s solidarity crisis» (Το κοινό 

σύστημα ασύλου σε σημείο καμπής: 

πρόσφυγες παγιδευμένοι στην «κρίση 

αλληλεγγύης» της Ευρώπης), 
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Or. en 

 

Τροπολογία   17 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 38 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τα Ζητήματα Διεθνούς 

Προστασίας σχετικά με ανθρώπους που 

εγκαταλείπουν την Αραβική Δημοκρατία 

της Συρίας, Επικαιροποιημένο Σημείωμα 

II της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 

τους πρόσφυγες της 22ας Οκτωβρίου 

2013, 

Or. es 

 

Τροπολογία   18 

Ádám Kósa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 39 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), 

σύμφωνα με τις οποίες μέχρι το 2020 θα 

εμφανιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο 30-35 

εκατομμύρια καινούργιοι ανειδίκευτοι 

νέοι, 

Or. hu 

 

Τροπολογία   19 

Ádám Kósa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 40 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές 

προβλέψεις του ΟΗΕ, σύμφωνα με τις 

οποίες ο πληθυσμός της γης θα αυξηθεί 

κατά ένα δισεκατομμύριο μέχρι το 2030, 

γεγονός που θα ασκήσει νέες 

μεταναστευτικές πιέσεις στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, 

Or. hu 

 

Τροπολογία   20 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 40 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε 

στις 8 Μαρτίου 2016 σχετικά με την 

κατάσταση των γυναικών προσφύγων και 

των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ 

(2015/2325(INI)), 

Or. es 

 

Τροπολογία   21 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 40 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τη μελέτη που 

εκπονήθηκε από το Θεματικό Τμήμα Γ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον 

Φεβρουάριο 2016 με τίτλο «Female 

refugees and asylum seekers: the issue of 

integration» (Γυναίκες πρόσφυγες και 

αιτούσες άσυλο: το ζήτημα της ένταξης), 
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Or. es 

 

Τροπολογία   22 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Elena Gentile 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 42 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 

ευρωπαϊκής τριμερούς κοινωνικής 

συνόδου κορυφής, της 16ης Μαρτίου 

2016, ιδίως τη δήλωση των ευρωπαϊκών 

οικονομικών και κοινωνικών εταίρων 

σχετικά με την προσφυγική κρίση, 

Or. en 

 

Τροπολογία   23 

Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφυγική 

κρίση αποτελεί πρωτίστως μια 

ανθρωπιστική κρίση, η οποία όμως έχει 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και, ως εκ 

τούτου, επιβάλλει μακρόπνοη 

αντιμετώπιση· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφυγική 

κρίση αποτελεί έκτακτη ανθρωπιστική 

ανάγκη, η οποία πλήττει τους αιτούντες 

άσυλο και ταυτόχρονα επηρεάζει όλους 

τους ευρωπαίους πολίτες· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το εν λόγω φαινόμενο έχει γίνει 

οικονομικά μη βιώσιμο για τις κοινωνικές 

και υγειονομικές υπηρεσίες των τοπικών 

κοινοτήτων υποδοχής και των κρατών 

μελών και ότι, ως εκ τούτου, επιβάλλει 

την εξεύρεση άμεσης και οριστικής λύσης 

ώστε να μην μετεξελιχθεί 

μακροπρόθεσμα η έκτακτη ανάγκη σε 

διαρθρωτικό φαινόμενο· 

Or. it 
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Τροπολογία   24 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφυγική 

κρίση αποτελεί πρωτίστως μια 

ανθρωπιστική κρίση, η οποία όμως έχει 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και, ως εκ 

τούτου, επιβάλλει μακρόπνοη 

αντιμετώπιση· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφυγική 

κρίση αποτελεί πρωτίστως μια 

ανθρωπιστική κρίση, η οποία θα έχει 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις αγορές 

εργασίας και στην κοινωνία των πολιτών 

στα κράτη μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία   25 

Jean Lambert 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφυγική 

κρίση αποτελεί πρωτίστως μια 

ανθρωπιστική κρίση, η οποία όμως έχει 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και, ως εκ 

τούτου, επιβάλλει μακρόπνοη 

αντιμετώπιση· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφυγική 

κρίση αποτελεί πρωτίστως μια 

ανθρωπιστική κρίση, η οποία όμως έχει 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και, ως εκ 

τούτου, επιβάλλει μακρόπνοη 

αντιμετώπιση προκειμένου να 

διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή σε 

τοπικό επίπεδο και η επιτυχημένη ένταξη 

των νεοεισερχόμενων στις κοινωνίες μας· 

Or. en 

 

Τροπολογία   26 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφυγική 

κρίση αποτελεί πρωτίστως μια 

ανθρωπιστική κρίση, η οποία όμως έχει 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και, ως εκ 

τούτου, επιβάλλει μακρόπνοη 

αντιμετώπιση· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφυγική 

κρίση αποτελεί πρωτίστως μια 

ανθρωπιστική κρίση, που προκλήθηκε 

μέσω της αποσταθεροποίησης των 

κρατών στη γειτονία της ΕΕ, η οποία 

όμως έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και, 

ως εκ τούτου, επιβάλλει μακρόπνοη 

αντιμετώπιση· 

Or. de 

 

Τροπολογία   27 

Ádám Kósa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Α 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφυγική 

κρίση αποτελεί πρωτίστως μια 

ανθρωπιστική κρίση, η οποία όμως έχει 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και, ως εκ 

τούτου, επιβάλλει μακρόπνοη 

αντιμετώπιση· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφυγική 

και μεταναστευτική κρίση αποτελεί 

πρωτίστως μια ανθρωπιστική κρίση, η 

οποία όμως έχει μακροπρόθεσμες 

επιπτώσεις και, ως εκ τούτου, επιβάλλει 

μακρόπνοη και μελετημένη αντιμετώπιση· 

Or. hu 

 

Τροπολογία   28 

Joëlle Mélin, Dominique Martin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφυγική 

κρίση αποτελεί πρωτίστως μια 

ανθρωπιστική κρίση, η οποία όμως έχει 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και, ως εκ 

τούτου, επιβάλλει μακρόπνοη 

αντιμετώπιση· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφυγική 

κρίση αποτελεί πρωτίστως μια οικονομική 

και ανθρωπιστική κρίση, η οποία όμως 

έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και, ως 

εκ τούτου, επιβάλλει μακρόπνοη 

αντιμετώπιση· 

Or. fr 
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Τροπολογία   29 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Κωνσταντίνα Κούνεβα 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση 

της Γενεύης δημιουργήθηκε για την 

προστασία των ευρωπαίων προσφύγων 

μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και 

ορίζει την έννοια του πρόσφυγα καθώς 

και μια σειρά δικαιωμάτων των 

προσφύγων, πέραν των υποχρεώσεων των 

κρατών· 

Or. es 

 

Τροπολογία   30 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αα. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 

ανάλυσης των αιτίων της προσφυγικής 

κρίσης προκειμένου να υπάρξει 

αποτελεσματική και άμεση αντίδραση· 

λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη ότι τα 

βασικά αίτια της προσφυγικής κρίσης 

είναι οι συγκρούσεις και ότι η επίλυσή 

τους θα μπορούσε να μειώσει δραστικά 

τον αριθμό των προσφύγων, δίνοντας σε 

αυτούς τη δυνατότητα να επιστρέψουν 

στις χώρες τους· 

Or. it 

 

Τροπολογία   31 
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Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αα. εκφράζει την ανησυχία του για τις 

συνέπειες της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας 

σχετικά με τη διαχείριση της 

προσφυγικής ροής, η οποία θα 

επιδεινώσει το φαινόμενο των 

αποβιβάσεων και των αφίξεων στην 

Ευρώπη· 

Or. it 

 

Τροπολογία   32 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Κωνσταντίνα 

Κούνεβα 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Aβ. λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη 

τριών νομικών προσώπων δικαιούχων ή 

δυνητικών δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας, ήτοι τα άτομα με καθεστώς 

πρόσφυγα, οι αιτούντες άσυλο και τα 

άτομα που δικαιούνται επικουρική 

προστασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

πολιτικές κοινωνικής ένταξης και 

ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας 

πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες 

ανάγκες των εν λόγω προσώπων· 

Or. es 

 

Τροπολογία   33 

Csaba Molnár 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Β 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη τους πρωτοφανείς 

αριθμούς αιτούντων άσυλο και προσφύγων 

που καταγράφηκαν στην Ευρώπη τα έτη 

2014 και 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, 

μεταξύ άλλων, οι αριθμοί αυτοί είναι 

πιθανό να αυξηθούν σημαντικά κατά τα 

προσεχή έτη6· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη τους πρωτοφανείς 

αριθμούς αιτούντων άσυλο και προσφύγων 

που καταγράφηκαν στην Ευρώπη τα έτη 

2014 και 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, 

μεταξύ άλλων, ο αριθμός των προσφύγων 

που φτάνουν στην Ευρώπη θα παραμείνει 

σταθερά υψηλός6 

_________________ _________________ 

6 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

6 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

Or. hu 

 

Τροπολογία   34 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Β 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη τους πρωτοφανείς 

αριθμούς αιτούντων άσυλο και προσφύγων 

που καταγράφηκαν στην Ευρώπη τα έτη 

2014 και 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, 

μεταξύ άλλων, οι αριθμοί αυτοί είναι 

πιθανό να αυξηθούν σημαντικά κατά τα 

προσεχή έτη6· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη τους πρωτοφανείς 

αριθμούς αιτούντων άσυλο και προσφύγων 

που καταγράφηκαν στην Ευρώπη τα έτη 

2014 και 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, 

μεταξύ άλλων, οι αριθμοί αυτοί θα 

αυξηθούν εκθετικά κατά τα προσεχή έτη6· 

_________________ _________________ 

6 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

6 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

Or. it 

 

Τροπολογία   35 

Dieter-Lebrecht Koch 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη τους πρωτοφανείς 

αριθμούς αιτούντων άσυλο και 

προσφύγων που καταγράφηκαν στην 

Ευρώπη τα έτη 2014 και 2015· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις 

προβλέψεις της Επιτροπής, μεταξύ άλλων, 

οι αριθμοί αυτοί είναι πιθανό να αυξηθούν 

σημαντικά κατά τα προσεχή έτη6· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη τους πρωτοφανείς 

αριθμούς προσφύγων, όπως οι αιτούντες 

άσυλο και οι οικονομικοί μετανάστες, που 

καταγράφηκαν στην Ευρώπη τα έτη 2014 

και 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, 

μεταξύ άλλων, οι αριθμοί αυτοί είναι 

πιθανό να αυξηθούν σημαντικά κατά τα 

προσεχή έτη6· 

_________________ _________________ 

6 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

6 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

Or. de 

 

Τροπολογία   36 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη τους πρωτοφανείς 

αριθμούς αιτούντων άσυλο και προσφύγων 

που καταγράφηκαν στην Ευρώπη τα έτη 

2014 και 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, 

μεταξύ άλλων, οι αριθμοί αυτοί είναι 

πιθανό να αυξηθούν σημαντικά κατά τα 

προσεχή έτη6· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη τους πρωτοφανείς 

αριθμούς αιτούντων άσυλο και προσφύγων 

που καταγράφηκαν στην Ευρώπη τα έτη 

2014 και 2015, που οφείλονται στη 

δυσχερή ανθρωπιστική κατάσταση σε 

ορισμένες γειτονικές χώρες στην ΕΕ αλλά 

και στις καλύτερες δυνατότητες 

ενημέρωσης μέσω των νέων τεχνολογιών 

και στην έκρηξη της παράνομης 

διακίνησης μεταναστών· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της 

Επιτροπής, μεταξύ άλλων, οι αριθμοί αυτοί 

είναι πιθανό να αυξηθούν σημαντικά κατά 

τα προσεχή έτη6· 

_________________ _________________ 
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6 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

6 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/fo

recasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

Or. de 

 

Τροπολογία   37 

Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 122 

εκατομμύρια πολίτες της Ευρώπης, 

δηλαδή το 25% του πληθυσμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατρέχουν 

κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού και βρίσκονται σε 

κατάσταση σοβαρής υλικής στέρησης ή 

ζουν σε οικογένειες με πολύ χαμηλή 

ένταση εργασίας· 

Or. it 

 

Τροπολογία   38 

Verónica Lope Fontagné 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη των 

προσφύγων τόσο στην κοινωνία όσο και 

στην αγορά εργασίας μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο εφόσον υπάρχει 

αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών 

και επιμερισμός των βαρών· 

Or. es 
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Τροπολογία   39 

Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Bβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποδοχή 

των προσφύγων στις κοινότητές μας δεν 

πρέπει και δεν μπορεί να είναι 

απεριόριστη και χωρίς συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα, αλλά πρέπει να 

καθορίζεται μετά από προσεκτική 

αξιολόγηση των πόρων της εκάστοτε 

τοπικής κοινότητας υποδοχής, 

διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος οι εν λόγω 

πολιτικές να αποβούν επιζήμιες για τους 

πρόσφυγες και τους πολίτες και να 

δημιουργήσουν «ανταγωνισμό προς τα 

κάτω» μέσα σε ένα περιβάλλον ένδειας 

και έλλειψης υπηρεσιών· 

Or. it 

 

Τροπολογία   40 

Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός 

σε ηλικία εργασίας στην ΕΕ προβλέπεται 

να μειωθεί κατά 7,5 εκατομμύρια μέχρι 

το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

προβλέψεις για την εξέλιξη των αναγκών 

της αγοράς εργασίας της ΕΕ 

καταδεικνύουν επικείμενες και 

μελλοντικές ελλείψεις σε συγκεκριμένους 

τομείς· 

διαγράφεται 

Or. it 
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Τροπολογία   41 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός 

σε ηλικία εργασίας στην ΕΕ προβλέπεται 

να μειωθεί κατά 7,5 εκατομμύρια μέχρι 

το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

προβλέψεις για την εξέλιξη των αναγκών 

της αγοράς εργασίας της ΕΕ 

καταδεικνύουν επικείμενες και 

μελλοντικές ελλείψεις σε συγκεκριμένους 

τομείς· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση ακόμα πασχίζει να ξεπεράσει μια 

βαθιά κρίση, με πολύ υψηλά επίπεδα 

ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 

και τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν 

τη δέσμευσή τους για οικονομική 

ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων 

εργασίας, προϋποθέσεις για την 

επιτυχημένη ένταξη των προσφύγων·  

Or. en 

 

Τροπολογία   42 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός σε 

ηλικία εργασίας στην ΕΕ προβλέπεται να 

μειωθεί κατά 7,5 εκατομμύρια μέχρι το 

2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

προβλέψεις για την εξέλιξη των αναγκών 

της αγοράς εργασίας της ΕΕ 

καταδεικνύουν επικείμενες και 

μελλοντικές ελλείψεις σε συγκεκριμένους 

τομείς· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός σε 

ηλικία εργασίας στην ΕΕ προβλέπεται να 

μειωθεί κατά 7,5 εκατομμύρια μέχρι το 

2020· 

Or. it 

 

Τροπολογία   43 

Ádám Kósa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός σε 

ηλικία εργασίας στην ΕΕ προβλέπεται να 

μειωθεί κατά 7,5 εκατομμύρια μέχρι το 

2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

προβλέψεις για την εξέλιξη των αναγκών 

της αγοράς εργασίας της ΕΕ 

καταδεικνύουν επικείμενες και 

μελλοντικές ελλείψεις σε συγκεκριμένους 

τομείς· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός σε 

ηλικία εργασίας στην ΕΕ προβλέπεται να 

μειωθεί κατά 7,5 εκατομμύρια μέχρι το 

2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

προβλέψεις για την εξέλιξη των αναγκών 

της αγοράς εργασίας της ΕΕ 

καταδεικνύουν επικείμενες και 

μελλοντικές ελλείψεις σε συγκεκριμένους 

τομείς, ωστόσο η ταχεία διάδοση των 

αυτοματοποιήσεων και της ρομποτικής 

αναμένεται να καταστήσει περιττό ακόμη 

και το εργατικό δυναμικό που 

απασχολείται σε θέσεις μέσου επιπέδου 

δεξιοτήτων, οι οποίες ενδέχεται να 

ξεπεράσουν τις 100.000.000 σε παγκόσμιο 

επίπεδο· 

Or. hu 

 

Τροπολογία   44 

Joëlle Mélin, Dominique Martin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός σε 

ηλικία εργασίας στην ΕΕ προβλέπεται να 

μειωθεί κατά 7,5 εκατομμύρια μέχρι το 

2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

προβλέψεις για την εξέλιξη των αναγκών 

της αγοράς εργασίας της ΕΕ 

καταδεικνύουν επικείμενες και 

μελλοντικές ελλείψεις σε συγκεκριμένους 

τομείς· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυτόχθων 

πληθυσμός σε ηλικία εργασίας στην ΕΕ 

προβλέπεται να μειωθεί κατά 7,5 

εκατομμύρια μέχρι το 2020· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι προβλέψεις για την εξέλιξη 

των αναγκών της αγοράς εργασίας της ΕΕ 

καταδεικνύουν επικείμενες και 

μελλοντικές ελλείψεις σε συγκεκριμένους 

τομείς· 

Or. fr 

 

Τροπολογία   45 

Tomáš Zdechovský 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός σε 

ηλικία εργασίας στην ΕΕ προβλέπεται να 

μειωθεί κατά 7,5 εκατομμύρια μέχρι το 

2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

προβλέψεις για την εξέλιξη των αναγκών 

της αγοράς εργασίας της ΕΕ 

καταδεικνύουν επικείμενες και 

μελλοντικές ελλείψεις σε συγκεκριμένους 

τομείς· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός σε 

ηλικία εργασίας στην ΕΕ προβλέπεται να 

μειωθεί σημαντικά κατά 7,5 εκατομμύρια 

μέχρι το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

προβλέψεις για την εξέλιξη των αναγκών 

της αγοράς εργασίας της ΕΕ 

καταδεικνύουν επικείμενες και 

μελλοντικές ελλείψεις σε συγκεκριμένους 

τομείς· 

Or. cs 

Τροπολογία   46 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. έχοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης 

και η πολιτική δήλωση που εγκρίθηκαν 

στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αφρικής για τη 

μετανάστευση, που πραγματοποιήθηκε 

στη Βαλέτα στις 11 και 12 Νοεμβρίου 

2015, δεν έχουν οδηγήσει σε 

συγκεκριμένες και καθοριστικές δράσεις· 

Or. it 

 

Τροπολογία   47 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 

σαφής διάκριση μεταξύ νόμιμων και 

οικονομικών μεταναστών, αφενός, και 



 

AM\1089134EL.doc 23/81 PE578.756v01-00 

 EL 

προσφύγων και αιτούντων άσυλο, 

αφετέρου, και οι ομάδες αυτές πρέπει να 

αντιμετωπιστούν ξεχωριστά· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το άσυλο δεν 

μπορεί να καλύψει τις διαρθρωτικές 

ελλείψεις της εσωτερικής οικονομίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία   48 

Elisabeth Morin-Chartier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

επαγγελματική ένταξη αποτελεί 

σκαλοπάτι για την κοινωνική ένταξη· 

Or. fr 

 

Τροπολογία   49 

Iratxe García Pérez 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

Mary Honeyball 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

αναγκαστικές εκτοπίσεις, οι συγκρούσεις, 

οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, και οι πόλεμοι μπορούν να 

έχουν σοβαρό αντίκτυπο στη σωματική 

και ψυχική υγεία των πληγέντων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός αυτού, οι 

γυναίκες πρόσφυγες και οι αιτούσες 

άσυλο βιώνουν πολύ υψηλά ποσοστά βίας 

λόγω φύλου· 

Or. en 
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Τροπολογία   50 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της 

ευελιξίας της αγοράς εργασίας μπορεί να 

συμβάλει στην ένταξη των προσφύγων·  

Or. en 

 

Τροπολογία   51 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο μέσω 

της ανάληψης κοινής δέσμευσης εκ 

μέρους όλων των κρατών μελών 

καθίσταται δυνατή η αντιμετώπιση της 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης των 

προσφύγων· 

Or. it 

 

Τροπολογία   52 

Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 

ένταξη και η ενσωμάτωση των προσφύγων 

στην αγορά εργασίας είναι μια δυναμική, 

αμφίδρομη διαδικασία η οποία αποτελεί 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 

ένταξη και η ενσωμάτωση των προσφύγων 

στην αγορά εργασίας αποτελεί 

πολυσήμαντη και πολυδιάστατη 
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πρόκληση και ευκαιρία ταυτόχρονα, 

απαιτώντας προσπάθειες από τις τοπικές 

διοικήσεις, τις κοινότητες υποδοχής και 

τους ίδιους τους πρόσφυγες, καθώς και 

τη συμμετοχή και υποστήριξη των 

κοινωνικών εταίρων (με εκπροσώπους 

των εργοδοτικών οργανώσεων και των 

ενώσεων των εργαζομένων) και των 

εθελοντικών οργανώσεων και των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 

πρόκληση, η αντιμετώπιση της οποίας 

απαιτεί τη δέσμευση τεράστιων 

δημόσιων πόρων και προϋποθέτει την 

προθυμία των προσφύγων να ενταχθούν 

θετικά, και παράλληλα, να αποδεχθούν 

και να προσαρμοστούν στην κουλτούρα 

και τους νόμους των χωρών υποδοχής· 

Or. it 

 

Τροπολογία   53 

Joëlle Mélin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 

ένταξη και η ενσωμάτωση των προσφύγων 

στην αγορά εργασίας είναι μια δυναμική, 

αμφίδρομη διαδικασία η οποία αποτελεί 

πρόκληση και ευκαιρία ταυτόχρονα, 

απαιτώντας προσπάθειες από τις τοπικές 

διοικήσεις, τις κοινότητες υποδοχής και 

τους ίδιους τους πρόσφυγες, καθώς και 

τη συμμετοχή και υποστήριξη των 

κοινωνικών εταίρων (με εκπροσώπους 

των εργοδοτικών οργανώσεων και των 

ενώσεων των εργαζομένων) και των 

εθελοντικών οργανώσεων και των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 

ένταξη και η ενσωμάτωση των προσφύγων 

στην αγορά εργασίας νοείται μόνον 

εφόσον δεν υπάρχει καμία ελπίδα 

επιστροφής στη χώρα τους σε σύντομο 

χρονικό διάστημα· 

Or. fr 

 

Τροπολογία   54 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 

ένταξη και η ενσωμάτωση των προσφύγων 

στην αγορά εργασίας είναι μια δυναμική, 

αμφίδρομη διαδικασία η οποία αποτελεί 

πρόκληση και ευκαιρία ταυτόχρονα, 

απαιτώντας προσπάθειες από τις τοπικές 

διοικήσεις, τις κοινότητες υποδοχής και 
τους ίδιους τους πρόσφυγες, καθώς και τη 

συμμετοχή και υποστήριξη των 

κοινωνικών εταίρων (με εκπροσώπους 

των εργοδοτικών οργανώσεων και των 

ενώσεων των εργαζομένων) και των 

εθελοντικών οργανώσεων και των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 

ένταξη και η ενσωμάτωση των προσφύγων 

στην αγορά εργασίας είναι μια δυναμική, 

αμφίδρομη διαδικασία η οποία αποτελεί 

πρόκληση που απαιτεί προσπάθειες τόσο 

από τους ίδιους τους πρόσφυγες όσο και 

από τα κράτη μέλη, τις τοπικές και, κατά 

περίπτωση, τις περιφερειακές διοικήσεις, 

καθώς και από τις κοινότητες υποδοχής· 

Or. en 

 

Τροπολογία   55 

Csaba Molnár 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 

ένταξη και η ενσωμάτωση των προσφύγων 

στην αγορά εργασίας είναι μια δυναμική, 

αμφίδρομη διαδικασία η οποία αποτελεί 

πρόκληση και ευκαιρία ταυτόχρονα, 

απαιτώντας προσπάθειες από τις τοπικές 

διοικήσεις, τις κοινότητες υποδοχής και 

τους ίδιους τους πρόσφυγες, καθώς και τη 

συμμετοχή και υποστήριξη των 

κοινωνικών εταίρων (με εκπροσώπους των 

εργοδοτικών οργανώσεων και των 

ενώσεων των εργαζομένων) και των 

εθελοντικών οργανώσεων και των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 

ένταξη και η ενσωμάτωση των προσφύγων 

στην αγορά εργασίας είναι μια δυναμική, 

αμφίδρομη διαδικασία στην οποία η 

κοινωνία της πλειονότητας και οι 

πρόσφυγες συμμερίζονται μια κοινή, μεν, 

ασύμμετρη, δε, ευθύνη όσον αφορά την 

ένταξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

υποδοχή προσφύγων απαιτεί προσπάθειες 

από τις τοπικές διοικήσεις, τις κοινότητες 

υποδοχής και τους ίδιους τους πρόσφυγες, 

καθώς και τη συμμετοχή και υποστήριξη 

των κοινωνικών εταίρων (με εκπροσώπους 

των εργοδοτικών οργανώσεων και των 

ενώσεων των εργαζομένων) και των 

εθελοντικών οργανώσεων και των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 

υπογραμμίζει την ευθύνη των εθνικών 

αρχών των κρατών μελών σχετικά με την 

εικόνα που έχουν σχηματίσει οι εκάστοτε 
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κοινωνίες για τους πρόσφυγες· 

Or. hu 

 

Τροπολογία   56 

Ádám Kósa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 

ένταξη και η ενσωμάτωση των προσφύγων 

στην αγορά εργασίας είναι μια δυναμική, 

αμφίδρομη διαδικασία η οποία αποτελεί 

πρόκληση και ευκαιρία ταυτόχρονα, 

απαιτώντας προσπάθειες από τις τοπικές 

διοικήσεις, τις κοινότητες υποδοχής και 

τους ίδιους τους πρόσφυγες, καθώς και τη 

συμμετοχή και υποστήριξη των 

κοινωνικών εταίρων (με εκπροσώπους των 

εργοδοτικών οργανώσεων και των 

ενώσεων των εργαζομένων) και των 

εθελοντικών οργανώσεων και των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 

ένταξη και η ενσωμάτωση των προσφύγων 

στην αγορά εργασίας είναι μια δυναμική, 

αμφίδρομη και διττή (δικαιώματα και 

υποχρεώσεις) διαδικασία η οποία αποτελεί 

πρόκληση και ευκαιρία ταυτόχρονα, 

απαιτώντας προσπάθειες από τις τοπικές 

διοικήσεις, τις κοινότητες υποδοχής και 

τους ίδιους τους πρόσφυγες, καθώς και τη 

συμμετοχή και υποστήριξη των 

κοινωνικών εταίρων (με εκπροσώπους των 

εργοδοτικών οργανώσεων και των 

ενώσεων των εργαζομένων) και των 

εθελοντικών οργανώσεων και των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 

Or. hu 

 

Τροπολογία   57 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 

ένταξη και η ενσωμάτωση των προσφύγων 

στην αγορά εργασίας είναι μια δυναμική, 

αμφίδρομη διαδικασία η οποία αποτελεί 

πρόκληση και ευκαιρία ταυτόχρονα, 

απαιτώντας προσπάθειες από τις τοπικές 

διοικήσεις, τις κοινότητες υποδοχής και 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 

ένταξη και η ενσωμάτωση των προσφύγων 

στην αγορά εργασίας είναι μια δυναμική, 

αμφίδρομη διαδικασία η οποία αποτελεί 

πρόκληση και ευκαιρία ταυτόχρονα, 

απαιτώντας προσπάθειες από τις τοπικές 

διοικήσεις, τις κοινότητες υποδοχής και 



 

PE578.756v01-00 28/81 AM\1089134EL.doc 

EL 

τους ίδιους τους πρόσφυγες, καθώς και τη 

συμμετοχή και υποστήριξη των 

κοινωνικών εταίρων (με εκπροσώπους των 

εργοδοτικών οργανώσεων και των 

ενώσεων των εργαζομένων) και των 

εθελοντικών οργανώσεων και των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 

τους ίδιους τους πρόσφυγες, καθώς και τη 

συμμετοχή και υποστήριξη των 

κοινωνικών εταίρων (με εκπροσώπους των 

εργοδοτικών οργανώσεων και των 

ενώσεων των εργαζομένων) και των 

εθελοντικών οργανώσεων και των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφυγες 

έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις στα 

κράτη μέλη υποδοχής – όπως ακριβώς 

και οι πολίτες της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία   58 

Tania González Peñas 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 

ένταξη και η ενσωμάτωση των προσφύγων 

στην αγορά εργασίας είναι μια δυναμική, 

αμφίδρομη διαδικασία η οποία αποτελεί 

πρόκληση και ευκαιρία ταυτόχρονα, 

απαιτώντας προσπάθειες από τις τοπικές 

διοικήσεις, τις κοινότητες υποδοχής και 

τους ίδιους τους πρόσφυγες, καθώς και τη 

συμμετοχή και υποστήριξη των 

κοινωνικών εταίρων (με εκπροσώπους των 

εργοδοτικών οργανώσεων και των 

ενώσεων των εργαζομένων) και των 

εθελοντικών οργανώσεων και των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 

ένταξη και η ενσωμάτωση των προσφύγων 

στις κοινωνίες υποδοχής και, ειδικότερα, 
στην αγορά εργασίας είναι μια δυναμική, 

αμφίδρομη διαδικασία η οποία αποτελεί 

πρόκληση και ευκαιρία ταυτόχρονα, 

απαιτώντας προσπάθειες από τις τοπικές 

διοικήσεις, τις κοινότητες υποδοχής και 

τους ίδιους τους πρόσφυγες, καθώς και τη 

συμμετοχή και υποστήριξη των 

κοινωνικών εταίρων (με εκπροσώπους των 

εργοδοτικών οργανώσεων και των 

ενώσεων των εργαζομένων) και των 

εθελοντικών οργανώσεων και των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 

Or. es 

 

Τροπολογία   59 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Elena Gentile 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 

ένταξη και η ενσωμάτωση των προσφύγων 

στην αγορά εργασίας είναι μια δυναμική, 

αμφίδρομη διαδικασία η οποία αποτελεί 

πρόκληση και ευκαιρία ταυτόχρονα, 

απαιτώντας προσπάθειες από τις τοπικές 

διοικήσεις, τις κοινότητες υποδοχής και 

τους ίδιους τους πρόσφυγες, καθώς και τη 

συμμετοχή και υποστήριξη των 

κοινωνικών εταίρων (με εκπροσώπους των 

εργοδοτικών οργανώσεων και των 

ενώσεων των εργαζομένων) και των 

εθελοντικών οργανώσεων και των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική 

ένταξη και η ενσωμάτωση των προσφύγων 

στην αγορά εργασίας είναι μια δυναμική, 

αμφίδρομη διαδικασία η οποία αποτελεί 

πρόκληση και ευκαιρία ταυτόχρονα, 

απαιτώντας συντονισμένες προσπάθειες 

από τις τοπικές διοικήσεις, τις κοινότητες 

υποδοχής και τους ίδιους τους πρόσφυγες, 

καθώς και τη συμμετοχή και υποστήριξη 

των κοινωνικών εταίρων (με εκπροσώπους 

των εργοδοτικών οργανώσεων και των 

ενώσεων των εργαζομένων) και των 

εθελοντικών οργανώσεων και των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 

Or. en 

 

Τροπολογία   60 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena 

Gentile 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχής 

ενσωμάτωση απαιτεί όχι μόνο ένταξη 

στην αγορά εργασίας αλλά και πρόσβαση 

σε κατάλληλα μαθήματα εκμάθησης 

γλώσσας κατά την άφιξη, σε αξιοπρεπή 

στέγαση, σε εκπαίδευση και κατάρτιση, 

σε κοινωνικές υπηρεσίες και υγειονομική 

περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της 

ψυχολογικής στήριξης· 

Or. en 

 

Τροπολογία   61 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά 

εργασίας παρουσιάζει όλο και 

μεγαλύτερες προκλήσεις λόγω του ότι, επί 

του παρόντος, υπάρχουν σχεδόν 22 

εκατομμύρια ανέργων στην ΕΕ, η ανεργία 

των νέων παραμένει σε ανησυχητικά 

υψηλά επίπεδα και η μακροχρόνια 

ανεργία αυξάνεται, ενώ η αντιστοίχιση 

προσφοράς και ζήτησης στην αγορά 

εργασίας αποτελεί σταθερή πρόκληση· 

Or. en 

 

Τροπολογία   62 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος 

«πρόσφυγας» δεν αντιστοιχεί σε έναν 

συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε πρόσφυγας 

είναι άτομο με το δικό του προσωπικό 

ιστορικό, τα δικά του προσόντα και 

ανάγκες· 

Or. en 

 

Τροπολογία   63 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Κωνσταντίνα Κούνεβα 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφυγες 
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είναι άτομα με ικανότητες, μόρφωση, 

γνώσεις, και επαγγελματικές και 

προσωπικές εμπειρίες που χρήζουν 

αναγνώρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

μπορούν να αναλάβουν και να παράγουν 

οικονομική δραστηριότητα η οποία θα 

έχει θετικό αντίκτυπο στις κοινότητες 

υποδοχής· 

Or. es 

 

Τροπολογία   64 

Georgi Pirinski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δβ. λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη ότι το 

24,4% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ 

διατρέχει κίνδυνο φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού, και σχεδόν το 

10% αντιμετωπίζει σοβαρή υλική 

στέρηση· 

Or. en 

 

Τροπολογία   65 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Jutta Steinruck, Javi López, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Elena Gentile 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες 

που επικρατούν στην αγορά εργασίας των 

χωρών υποδοχής αποτελούν καθοριστικό 

παράγοντα για την επιτυχή και μόνιμη 

ένταξη των προσφύγων· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η ανεργία στην ΕΕ, ιδίως η 

ανεργία των νέων, βρίσκεται ακόμα σε 

ανησυχητικά επίπεδα· 
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Or. en 

 

Τροπολογία   66 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπήκοοι 

τρίτων χωρών αντιμετωπίζουν πολλές 

δυσκολίες στην αναγνώριση των 

δεξιοτήτων και των τίτλων τους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση 

τίτλων από τρίτες χώρες συμβαδίζει με 

τον έλεγχο των δεξιοτήτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   67 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Κωνσταντίνα Κούνεβα 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 

και οι ανήλικοι, πρόσφυγες ή αιτούντες 

άσυλο, έχουν ειδικές ανάγκες προστασίας· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει όλες οι 

πολιτικές κοινωνικής ένταξης και 

ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας να 

περιλαμβάνουν μια προοπτική φύλου και 

προστασίας των παιδιών· 

Or. es 

 

Τροπολογία   68 

Brando Benifei, Jutta Steinruck, Georgi Pirinski, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Javi 

López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αποτελεσματική πρόσβαση των 

προσφύγων και των αιτούντων άσυλο 

στην αγορά εργασίας είναι σημαντική για 

την αποκατάσταση της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας και του αυτοσεβασμού τους 

αλλά και συμφέρουσα οικονομικά, 

δεδομένου ότι αποτελεί μια υπεύθυνη 

προσέγγιση σε επίπεδο δημόσιων 

οικονομικών, καθώς μειώνει την 

επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, ενώ 

ταυτόχρονα παρέχει στους πρόσφυγες τη 

δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά στα 

φορολογικά έσοδα των κρατών· 

Or. en 

 

Τροπολογία   69 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δγ. λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 33.1 

της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για 

το Καθεστώς των Προσφύγων του 1951 

που ορίζει ότι καμία συμβαλλόμενη χώρα 

δεν μπορεί να απελαύνει ή να 

επαναπροωθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, 

πρόσφυγα στα σύνορα εδαφών στα οποία 

απειλείται η ζωή ή η ελευθερία του για 

λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, 

κοινωνικής τάξης ή πολιτικών 

πεποιθήσεων· 

Or. es 
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Τροπολογία   70 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δδ. λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 3.1 και 

3.2 της Σύμβασης κατά των 

Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων 

σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 

μεταχείρισης ή τιμωρίας (1984), τα οποία 

ορίζουν ότι «Κανένα Κράτος Μέρος δε θα 

απελαύνει, δε θα επαναπροωθεί 

("refouler"), ούτε θα εκδίδει πρόσωπο σε 

άλλο Κράτος, όπου υπάρχουν ουσιώδεις 

λόγοι να πιστεύεται ότι αυτό το πρόσωπο 

θα κινδυνεύσει να υποστεί βασανιστήρια· 

[…] οι αρμόδιες αρχές θα λάβουν υπόψη 

όλα τα σχετικά στοιχεία, που 

περιλαμβάνουν, ενδεχομένως, την ύπαρξη 

στο Κράτος για το οποίο πρόκειται ενός 

συνόλου συστηματικών, σοβαρών, 

κατάφωρων ή μαζικών παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων»· 

Or. es 

 

Τροπολογία   71 

Brando Benifei, Marita Ulvskog, Jutta Steinruck, Georgi Pirinski, Flavio Zanonato, Javi 

López, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις, 

σε συνδυασμό με γλωσσικούς, 

εκπαιδευτικούς και θεσμικούς 

παράγοντες, αποτελούν ένα από τα 

σημαντικότερα εμπόδια που αναστέλλουν 

την πλήρη συμμετοχή των μεταναστών, 

εν γένει, στην αγορά εργασίας και την 

κοινωνία1α· 
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 _________________ 

 1α 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/e

tudes/note/join/2014/518768/IPOL-

EMPL_NT%282014%29518768_EN.pdf 

Or. en 

 

Τροπολογία   72 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ ε (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 

2003/86/ΕΚ ορίζει, όσον αφορά την 

οικογενειακή επανένωση των προσφύγων, 

ότι οι χώρες της ΕΕ δύνανται να μην 

επιβάλλουν όρους ελάχιστης διαμονής 

στην επικράτεια προτού υπάρξει 

επανένωση με τα μέλη της οικογένειάς 

τους· 

Or. es 

 

Τροπολογία   73 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ στ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δστ. λαμβάνοντας υπόψη τις 

απάνθρωπες και δυσχερείς συνθήκες 

ζωής μεγάλου αριθμού αιτούντων άσυλο 

που έχουν έρθει στην Ευρώπη, οι οποίοι 

ζουν σε καταυλισμούς, χωρίς πρόσβαση 

σε επαρκείς ποιοτικούς πόρους και 

υπηρεσίες για την ικανοποίηση των 

βασικών τους αναγκών· 
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Or. es 

 

Τροπολογία   74 

Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 

στηρίξει την άμεση απόκρισή της σε αυτή 

την κατάσταση στην αλληλεγγύη και τη 

δίκαιη κατανομή ευθυνών, σύμφωνα με 

το άρθρο 80 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ), και σε μια ολιστική προσέγγιση 

που θα λαμβάνει υπόψη την ασφαλή και 

νόμιμη μετανάστευση και τον πλήρη 

σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

και αξιών· 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία   75 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 

στηρίξει την άμεση απόκρισή της σε αυτή 

την κατάσταση στην αλληλεγγύη και τη 

δίκαιη κατανομή ευθυνών, σύμφωνα με 

το άρθρο 80 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ), και σε μια ολιστική προσέγγιση 

που θα λαμβάνει υπόψη την ασφαλή και 

νόμιμη μετανάστευση και τον πλήρη 

σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

και αξιών· 

1. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 

στηρίξει την άμεση απόκρισή της σε αυτή 

την κατάσταση στην αλληλεγγύη, 

σύμφωνα με το άρθρο 80 της Συνθήκης για 

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ), στην ίση κατανομή ευθυνών 

βάσει ενός μηχανισμού υποχρεωτικής 

κατανομής, όπως προτείνεται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και σε μια ολιστική 

προσέγγιση που θα προβλέπει τη 

δημιουργία νόμιμων οδών πρόσβασης για 

την καταπολέμηση των εγκληματικών 

οργανώσεων που εκμεταλλεύονται τους 
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μετανάστες, θέτοντας σε κίνδυνο την 

ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματά 

τους· 

Or. it 

 

Τροπολογία   76 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 

στηρίξει την άμεση απόκρισή της σε αυτή 

την κατάσταση στην αλληλεγγύη και τη 

δίκαιη κατανομή ευθυνών, σύμφωνα με το 

άρθρο 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και σε 

μια ολιστική προσέγγιση που θα λαμβάνει 

υπόψη την ασφαλή και νόμιμη 

μετανάστευση και τον πλήρη σεβασμό 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών· 

1. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 

στηρίξει την απόκρισή της σε αυτή την 

κατάσταση στην αλληλεγγύη και τη δίκαιη 

κατανομή ευθυνών, σύμφωνα με το άρθρο 

80 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και σε μια 

ολιστική προσέγγιση που θα λαμβάνει 

υπόψη τον πλήρη σεβασμό των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών· 

Or. en 

 

Τροπολογία   77 

Ádám Kósa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 

στηρίξει την άμεση απόκρισή της σε αυτή 

την κατάσταση στην αλληλεγγύη και τη 

δίκαιη κατανομή ευθυνών, σύμφωνα με 

το άρθρο 80 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ), και σε μια ολιστική προσέγγιση 

που θα λαμβάνει υπόψη την ασφαλή και 

νόμιμη μετανάστευση και τον πλήρη 

σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

1. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 

στηρίξει την άμεση απόκρισή της σε αυτή 

την κατάσταση στην αλληλεγγύη και την 

ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 80 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στην 

ανελλιπή τήρηση των υφιστάμενων 

νόμων όπως και στον δίκαιο επιμερισμό 

του φόρτου και σε μια ολιστική 

προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη την 
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και αξιών· ασφαλή και νόμιμη μετανάστευση και τον 

πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς 

και ευρωπαϊκών αξιών· 

Or. hu 

 

Τροπολογία   78 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 

στηρίξει την άμεση απόκρισή της σε αυτή 

την κατάσταση στην αλληλεγγύη και τη 

δίκαιη κατανομή ευθυνών, σύμφωνα με το 

άρθρο 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και σε 

μια ολιστική προσέγγιση που θα λαμβάνει 

υπόψη την ασφαλή και νόμιμη 

μετανάστευση και τον πλήρη σεβασμό των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών· 

1. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 

στηρίξει την άμεση απόκρισή της σε αυτή 

την κατάσταση στην αλληλεγγύη και τη 

δίκαιη κατανομή ευθυνών, σύμφωνα με το 

άρθρο 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και σε 

μια ολιστική προσέγγιση που θα λαμβάνει 

υπόψη την ασφαλή και νόμιμη 

μετανάστευση και τον πλήρη σεβασμό των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών· 

επισημαίνει ότι η διαχείριση της εισροής 

των υπηκόων τρίτων χωρών και των 

απάτριδων απαιτεί την άμεση θέσπιση 

ενός μόνιμου μηχανισμού 

μετεγκατάστασης για όλα τα κράτη μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία   79 

Csaba Molnár 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 

στηρίξει την άμεση απόκρισή της σε αυτή 

την κατάσταση στην αλληλεγγύη και τη 

δίκαιη κατανομή ευθυνών, σύμφωνα με το 

1. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 

στηρίξει την άμεση απόκρισή της σε αυτή 

την κατάσταση στην αλληλεγγύη και τη 

δίκαιη κατανομή ευθυνών, σύμφωνα με το 
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άρθρο 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και σε 

μια ολιστική προσέγγιση που θα λαμβάνει 

υπόψη την ασφαλή και νόμιμη 

μετανάστευση και τον πλήρη σεβασμό των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών· 

άρθρο 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και σε 

μια ολιστική προσέγγιση που θα λαμβάνει 

υπόψη την ασφαλή και νόμιμη 

μετανάστευση και τον πλήρη σεβασμό των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών· 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 

ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι πρόθυμα 

να συμμετέχουν στον κοινό ευρωπαϊκό 

επιμερισμό του φόρτου και αγνοούν την 

ευρωπαϊκή αλληλεγγύη· 

Or. hu 

 

Τροπολογία   80 

Jean Lambert 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 

στηρίξει την άμεση απόκρισή της σε αυτή 

την κατάσταση στην αλληλεγγύη και τη 

δίκαιη κατανομή ευθυνών, σύμφωνα με το 

άρθρο 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και σε 

μια ολιστική προσέγγιση που θα λαμβάνει 

υπόψη την ασφαλή και νόμιμη 

μετανάστευση και τον πλήρη σεβασμό των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών· 

1. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 

στηρίξει την άμεση απόκρισή της σε αυτή 

την κατάσταση στην αλληλεγγύη και τη 

δίκαιη κατανομή ευθυνών, σύμφωνα με το 

άρθρο 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και σε 

μια ολιστική προσέγγιση που θα λαμβάνει 

υπόψη την ανάγκη βελτίωσης των 

διαύλων ασφαλούς και νόμιμης 

μετανάστευσης και τον πλήρη σεβασμό 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών· 

Or. en 

 

Τροπολογία   81 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. θεωρεί ότι για την ενσωμάτωση 
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πρέπει να παρέχεται στήριξη και να 

προβλέπονται συγκεκριμένες απαιτήσεις· 

Or. de 

 

Τροπολογία   82 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. καταδικάζει την προκαταρκτική 

συμφωνία που προέκυψε από τη Σύνοδο 

της ΕΕ με την Τουρκία στις 7 Μαρτίου 

2016 και τη συμφωνία της 18ης Μαρτίου 

2016· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω 

συμφωνία συνιστά παράβαση της 

υποχρέωσης των κρατών μελών όσον 

αφορά το δικαίωμα διεθνούς προστασίας 

που προβλέπεται στη Σύμβαση της 

Γενεύης και αντιβαίνει στην Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· 

προτρέπει την Επιτροπή να ακυρώσει 

άμεσα την εν λόγω συμφωνία· 

Or. es 

 

Τροπολογία   83 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1β. τονίζει ότι η δυνατότητα 

ενσωμάτωσης συνιστά ευκαιρία και 

πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες για 

την επίτευξή της· 

Or. de 
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Τροπολογία   84 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1γ. στηρίζεται στην αρχή της ίσης 

μεταχείρισης και σε νέα μέσα ένταξης 

στην αγορά εργασίας· 

Or. de 

 

Τροπολογία   85 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1δ. απορρίπτει κατηγορηματικά τη 

δημιουργία ειδικών αγορών εργασίας για 

τους πρόσφυγες· 

Or. de 

 

Τροπολογία   86 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 ε (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1ε. τάσσεται υπέρ της ισχύος των 

εκάστοτε κατώτατων εθνικών αποδοχών 

και για τους πρόσφυγες· συνιστά να 

υπάρξουν κατάλληλες εξαιρέσεις σχετικά 

με τις περιόδους επαγγελματικής 

άσκησης· 

Or. de 
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Τροπολογία   87 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. επισημαίνει τη μεγάλη ανομοιογένεια 

στη χρήση του όρου «πρόσφυγας» στον 

δημόσιο και πολιτικό λόγο· υπογραμμίζει 

τη σπουδαιότητα του σαφούς 

προσδιορισμού των προσφύγων σύμφωνα 

με τον νομικό ορισμό που κατοχυρώνεται 

στη Συνθήκη της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 

1951, όπως τροποποιήθηκε από το 

Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης 

Ιανουαρίου 1967, και στη νομοθεσία της 

ΕΕ, ειδικά στην οδηγία περί αναγνώρισης7· 

2. επισημαίνει την έλλειψη σαφήνειας στη 

χρήση του όρου «πρόσφυγας» στον 

δημόσιο και πολιτικό λόγο· υπογραμμίζει 

τη σπουδαιότητα του σαφούς 

προσδιορισμού των προσφύγων σύμφωνα 

με τον νομικό ορισμό που κατοχυρώνεται 

στη Συνθήκη της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 

1951, όπως τροποποιήθηκε από το 

Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης 

Ιανουαρίου 1967, και στη νομοθεσία της 

ΕΕ, ειδικά στην οδηγία περί αναγνώρισης7· 

_________________ _________________ 

7 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011

L0095. 

7 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011

L0095. 

Or. it 

 

Τροπολογία   88 

Ádám Kósa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. επισημαίνει τη μεγάλη ανομοιογένεια 

στη χρήση του όρου «πρόσφυγας» στον 

δημόσιο και πολιτικό λόγο· υπογραμμίζει 

τη σπουδαιότητα του σαφούς 

προσδιορισμού των προσφύγων σύμφωνα 

με τον νομικό ορισμό που κατοχυρώνεται 

στη Συνθήκη της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 

1951, όπως τροποποιήθηκε από το 

Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης 

Ιανουαρίου 1967, και στη νομοθεσία της 

2. επισημαίνει τη μεγάλη ανομοιογένεια 

στη χρήση του όρου «πρόσφυγας» στον 

δημόσιο και πολιτικό λόγο· υπογραμμίζει 

τη σπουδαιότητα του σαφούς και 

δεσμευτικού προσδιορισμού των 

προσφύγων, διαχωρίζοντάς τους από τους 

οικονομικούς μετανάστες, σύμφωνα με 

τον νομικό ορισμό που κατοχυρώνεται στη 

Συνθήκη της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 

1951, όπως τροποποιήθηκε από το 
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ΕΕ, ειδικά στην οδηγία περί αναγνώρισης7· Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης 

Ιανουαρίου 1967, και στη νομοθεσία της 

ΕΕ, ειδικά στην οδηγία περί αναγνώρισης7· 

_________________ _________________ 

7 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011

L0095. 

7 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011

L0095. 

Or. hu 

 

Τροπολογία   89 

Jean Lambert 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. επισημαίνει τη μεγάλη ανομοιογένεια 

στη χρήση του όρου «πρόσφυγας» στον 

δημόσιο και πολιτικό λόγο· υπογραμμίζει 

τη σπουδαιότητα του σαφούς 

προσδιορισμού των προσφύγων σύμφωνα 

με τον νομικό ορισμό που κατοχυρώνεται 

στη Συνθήκη της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 

1951, όπως τροποποιήθηκε από το 

Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης 

Ιανουαρίου 1967, και στη νομοθεσία της 

ΕΕ, ειδικά στην οδηγία περί αναγνώρισης7· 

2. επισημαίνει τη μεγάλη ανομοιογένεια 

στη χρήση του όρου «πρόσφυγας» στον 

δημόσιο και πολιτικό λόγο· υπογραμμίζει 

τη σπουδαιότητα του σαφούς 

προσδιορισμού των προσφύγων σύμφωνα 

με τον νομικό ορισμό που κατοχυρώνεται 

στη Συνθήκη της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 

1951, όπως τροποποιήθηκε από το 

Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης 

Ιανουαρίου 1967, και στη νομοθεσία της 

ΕΕ, ειδικά στην οδηγία περί αναγνώρισης7· 

όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχεία γ), 

δ), ε), στ), ζ) και στην οδηγία για την 

υποδοχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 

στοιχεία α), β) και γ)· 

_________________ _________________ 

7 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011

L0095. 

7 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011

L0095. 

Or. en 

 

Τροπολογία   90 

Verónica Lope Fontagné 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό, για 

την εφαρμογή των διαφορετικών 

ευρωπαϊκών πολιτικών, να γίνει σαφής 

διάκριση μεταξύ των εννοιών 

«πρόσφυγας» και «οικονομικός 

μετανάστης»· 

Or. es 

 

Τροπολογία   91 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. επισημαίνει ότι ως πρόσωπο που 

δικαιούται επικουρική προστασία ορίζεται 

ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής 

που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να 

αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας αλλά 

αντιμετωπίζει πραγματικό κίνδυνο να 

υποστεί βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή 

εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία, ή ο 

άμαχος που αντιμετωπίζει σοβαρή και 

προσωπική απειλή κατά της ζωής του λόγω 

αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε καταστάσεις 

διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης 

(πρβλ. οδηγία περί αναγνώρισης)· 

3. επισημαίνει ότι ως πρόσωπο που 

δικαιούται επικουρική προστασία ορίζεται 

ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής 

που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να 

αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας αλλά, 

ομοίως, αντιμετωπίζει πραγματικό κίνδυνο 

να υποστεί βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή 

εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία, ή ο 

άμαχος που αντιμετωπίζει σοβαρή και 

προσωπική απειλή κατά της ζωής του λόγω 

αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε καταστάσεις 

διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης 

(πρβλ. οδηγία περί αναγνώρισης)· 

Or. it 

 

Τροπολογία   92 

Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στους χρόνους που απαιτούνται 

και στις διαδικασίες που ακολουθούνται 

για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων 

διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη· 

τονίζει ότι οι χρονοβόρες και υπερβολικά 

γραφειοκρατικές διαδικασίες ενδέχεται 

να δημιουργούν εμπόδια στην πρόσβαση 

των προσφύγων στην αγορά εργασίας, 

αλλά και στην ενεργοποίηση 

προγραμμάτων της ΕΕ και στη χρήση 

κεφαλαίων που προορίζονται για τον εν 

λόγω τομέα· 

4. υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στους χρόνους που απαιτούνται 

και στις διαδικασίες που ακολουθούνται 

για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων 

διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη· 

Or. it 

 

Τροπολογία   93 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στους χρόνους που απαιτούνται 

και στις διαδικασίες που ακολουθούνται 

για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων 

διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη· 

τονίζει ότι οι χρονοβόρες και υπερβολικά 

γραφειοκρατικές διαδικασίες ενδέχεται 

να δημιουργούν εμπόδια στην πρόσβαση 

των προσφύγων στην αγορά εργασίας, 

αλλά και στην ενεργοποίηση 

προγραμμάτων της ΕΕ και στη χρήση 

κεφαλαίων που προορίζονται για τον εν 

λόγω τομέα· 

4. υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στους χρόνους που απαιτούνται 

και στις διαδικασίες που ακολουθούνται 

για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων 

διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία   94 

Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στους χρόνους που απαιτούνται 

και στις διαδικασίες που ακολουθούνται 

για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων 

διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη· 

τονίζει ότι οι χρονοβόρες και υπερβολικά 

γραφειοκρατικές διαδικασίες ενδέχεται να 

δημιουργούν εμπόδια στην πρόσβαση των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας, αλλά 

και στην ενεργοποίηση προγραμμάτων της 

ΕΕ και στη χρήση κεφαλαίων που 

προορίζονται για τον εν λόγω τομέα· 

4. υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στους χρόνους που απαιτούνται 

και στις διαδικασίες που ακολουθούνται 

για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων 

διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη· 

τονίζει ότι οι χρονοβόρες και υπερβολικά 

γραφειοκρατικές διαδικασίες ενδέχεται να 

δημιουργούν εμπόδια στην πρόσβαση των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας, αλλά 

και στην ενεργοποίηση προγραμμάτων της 

ΕΕ και στη χρήση κεφαλαίων που 

προορίζονται για τον εν λόγω τομέα· 

υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την 

επείγουσα ανάγκη θέσπισης ενός κοινού 

συστήματος ασύλου το οποίο θα 

περιλαμβάνει ενιαίες διαδικασίες και 

ενιαίους τρόπους αναγνώρισης· συνιστά 

τη λήψη κατάλληλων μέτρων στήριξης 

των κρατών μελών που, για 

γεωγραφικούς λόγους, συμμετέχουν 

περισσότερο στη βασική υποδοχή· 

Or. it 

 

Τροπολογία   95 

Brando Benifei, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Georgi Pirinski, Javi López, Flavio 

Zanonato, Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στους χρόνους που απαιτούνται 

και στις διαδικασίες που ακολουθούνται 

για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων 

διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη· 

τονίζει ότι οι χρονοβόρες και υπερβολικά 

γραφειοκρατικές διαδικασίες ενδέχεται να 

δημιουργούν εμπόδια στην πρόσβαση των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας, αλλά 

4. υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στους χρόνους που απαιτούνται 

και στις διαδικασίες που ακολουθούνται 

για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων 

διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη· 

τονίζει ότι οι χρονοβόρες και υπερβολικά 

γραφειοκρατικές διαδικασίες ενδέχεται 

αφενός να δημιουργούν εμπόδια στην 

πρόσβαση των προσφύγων και των 
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και στην ενεργοποίηση προγραμμάτων της 

ΕΕ και στη χρήση κεφαλαίων που 

προορίζονται για τον εν λόγω τομέα· 

αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας, 

στην ενεργοποίηση προγραμμάτων της ΕΕ 

και στην αποτελεσματική χρήση 

κεφαλαίων που προορίζονται για τον εν 

λόγω τομέα, και αφετέρου να επιτείνουν 

τον ευάλωτο χαρακτήρα των προσφύγων 

και των αιτούντων άσυλο απέναντι στην 

αδήλωτη εργασία και τις επισφαλείς 

συνθήκες εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία   96 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στους χρόνους που απαιτούνται 

και στις διαδικασίες που ακολουθούνται 

για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων 

διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη· 

τονίζει ότι οι χρονοβόρες και υπερβολικά 

γραφειοκρατικές διαδικασίες ενδέχεται να 

δημιουργούν εμπόδια στην πρόσβαση των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας, αλλά 

και στην ενεργοποίηση προγραμμάτων της 

ΕΕ και στη χρήση κεφαλαίων που 

προορίζονται για τον εν λόγω τομέα· 

4. υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στους χρόνους που απαιτούνται 

και στις διαδικασίες που ακολουθούνται 

για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων 

διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη· 

τονίζει ότι οι χρονοβόρες και υπερβολικά 

γραφειοκρατικές διαδικασίες ενδέχεται να 

δημιουργούν εμπόδια στην πρόσβαση των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας, αλλά 

και στην ενεργοποίηση προγραμμάτων της 

ΕΕ και στη χρήση κεφαλαίων που 

προορίζονται για τον εν λόγω τομέα· ζητεί, 

ως εκ τούτου, από τα κράτη μέλη να 

βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των 

εν λόγω διαδικασιών, διασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα το υψηλότερο δυνατό 

επίπεδο ασφάλειας για τους πρόσφυγες 

και τους ευρωπαίους πολίτες· 

Or. en 

 

Τροπολογία   97 

Jean Lambert 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στους χρόνους που απαιτούνται 

και στις διαδικασίες που ακολουθούνται 

για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων 

διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη· 

τονίζει ότι οι χρονοβόρες και υπερβολικά 

γραφειοκρατικές διαδικασίες ενδέχεται να 

δημιουργούν εμπόδια στην πρόσβαση των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας, αλλά 

και στην ενεργοποίηση προγραμμάτων της 

ΕΕ και στη χρήση κεφαλαίων που 

προορίζονται για τον εν λόγω τομέα· 

4. υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στους χρόνους που απαιτούνται 

και στις διαδικασίες που ακολουθούνται 

για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων 

διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη· 

τονίζει ότι οι χρονοβόρες και υπερβολικά 

γραφειοκρατικές διαδικασίες ενδέχεται 

αφενός να δημιουργούν εμπόδια στην 

πρόσβαση των προσφύγων στην αγορά 

εργασίας, αλλά και στην ενεργοποίηση 

προγραμμάτων της ΕΕ και στην 

αποτελεσματική χρήση κεφαλαίων που 

προορίζονται για τον εν λόγω τομέα και 

αφετέρου να επιτείνουν τον ευάλωτο 

χαρακτήρα των προσφύγων απέναντι 

στην αδήλωτη εργασία και τις επισφαλείς 

συνθήκες εργασίας· αναγνωρίζει ότι η 

ισχύς της χορηγούμενης άδειας 

παραμονής (ιδίως σε περιπτώσεις 

επικουρικής προστασίας) λειτουργεί ως 

εμπόδιο για την ενσωμάτωση στην αγορά 

εργασίας όταν η διάρκειά της είναι 

σχετικά μικρή· 

Or. en 

 

Τροπολογία   98 

Jeroen Lenaers 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στους χρόνους που απαιτούνται 

και στις διαδικασίες που ακολουθούνται 

για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων 

διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη· 

τονίζει ότι οι χρονοβόρες και υπερβολικά 

γραφειοκρατικές διαδικασίες ενδέχεται να 

δημιουργούν εμπόδια στην πρόσβαση των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας, αλλά 

4. υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στους χρόνους που απαιτούνται 

και στις διαδικασίες που ακολουθούνται 

για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων 

διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη· 

τονίζει ότι οι χρονοβόρες και υπερβολικά 

γραφειοκρατικές διαδικασίες ενδέχεται να 

δημιουργούν εμπόδια στην πρόσβαση των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας, αλλά 
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και στην ενεργοποίηση προγραμμάτων της 

ΕΕ και στη χρήση κεφαλαίων που 

προορίζονται για τον εν λόγω τομέα· 

και στην ενεργοποίηση προγραμμάτων της 

ΕΕ και στη χρήση κεφαλαίων που 

προορίζονται για τον εν λόγω τομέα· καλεί 

τα κράτη μέλη να συντονίσουν καλύτερα 

τη χρήση των εν λόγω κεφαλαίων που 

προορίζονται για τις πολιτικές ένταξης· 

Or. en 

 

Τροπολογία   99 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στους χρόνους που απαιτούνται 

και στις διαδικασίες που ακολουθούνται 

για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων 

διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη· 

τονίζει ότι οι χρονοβόρες και υπερβολικά 

γραφειοκρατικές διαδικασίες ενδέχεται να 

δημιουργούν εμπόδια στην πρόσβαση των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας, αλλά 

και στην ενεργοποίηση προγραμμάτων της 

ΕΕ και στη χρήση κεφαλαίων που 

προορίζονται για τον εν λόγω τομέα· 

4. υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στους χρόνους που απαιτούνται 

και στις διαδικασίες που ακολουθούνται 

για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων 

διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη· 

τονίζει ότι οι χρονοβόρες και υπερβολικά 

γραφειοκρατικές διαδικασίες ενδέχεται να 

δημιουργούν εμπόδια στην πρόσβαση των 

προσφύγων στην κατάρτιση, στον 

επαγγελματικό προσανατολισμό και στην 

αγορά εργασίας, αλλά και στην 

ενεργοποίηση προγραμμάτων της ΕΕ και 

στη χρήση κεφαλαίων που προορίζονται 

για τον εν λόγω τομέα· 

Or. es 

 

Τροπολογία   100 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4α. επιθυμεί, επίσης, τη θέσπιση 

αποτελεσματικών μέτρων εκτός της 

ευρωπαϊκής επικράτειας, τα οποία θα 
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επιτρέπουν στα πρόσωπα που το 

δικαιούνται να προσεγγίζουν με ασφάλεια 

τις χώρες υποδοχής, θα καθιστούν εφικτή 

τη διαχείριση των αιτημάτων διεθνούς 

προστασίας και τον περιορισμό των 

μαζικών μεταναστευτικών ροών 

αποτρέποντας, κατά συνέπεια, την είσοδο 

στην Ευρώπη στα πρόσωπα που δεν 

έχουν αυτό το δικαίωμα· 

Or. it 

 

Τροπολογία   101 

Jean Lambert 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

να παρακολουθεί τα νομικά πλαίσια και 

τις πολιτικές των κρατών μελών 

προκειμένου να διασφαλιστούν ίση 

μεταχείριση και καλές συνθήκες εργασίας 

για όλους τους πρόσφυγες και τους 

αιτούντες άσυλο και να αποφευχθούν 

συνθήκες ασύμμετρης πρόσβασης των εν 

λόγω ευάλωτων ομάδων στην αγορά 

εργασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία   102 

Joëlle Mélin, Dominique Martin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 

διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη και η 

ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά 

εργασίας, είναι αναγκαίο να 

διαγράφεται 
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αντιμετωπιστούν σοβαρά και 

πολυδιάστατα θέματα όπως οι διακρίσεις, 

οι γλωσσικοί φραγμοί, οι διαφορετικές 

κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές 

προελεύσεις, οι υγειονομικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ψυχοκοινωνικής και μετατραυματικής 

υποστήριξης, η επανένωση των 

οικογενειών και το σημαντικό ποσοστό 

ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες 

ομάδες στις τάξεις των προσφύγων, ιδίως 

δε οι ανησυχητικά υψηλοί αριθμοί 

παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των 

ασυνόδευτων παιδιών, ατόμων με 

αναπηρία, ηλικιωμένων και γυναικών8· 

_________________  

8  http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-

migration-health/making-integration-

work-humanitarian-

migrants_9789264251236-en 

 

Or. fr 

 

Τροπολογία   103 

Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 

διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη και η 

ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά 

εργασίας, είναι αναγκαίο να 

αντιμετωπιστούν σοβαρά και 

πολυδιάστατα θέματα όπως οι διακρίσεις, 

οι γλωσσικοί φραγμοί, οι διαφορετικές 

κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές 

προελεύσεις, οι υγειονομικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ψυχοκοινωνικής και μετατραυματικής 

υποστήριξης, η επανένωση των 

οικογενειών και το σημαντικό ποσοστό 

ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες 

διαγράφεται 
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ομάδες στις τάξεις των προσφύγων, ιδίως 

δε οι ανησυχητικά υψηλοί αριθμοί 

παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των 

ασυνόδευτων παιδιών, ατόμων με 

αναπηρία, ηλικιωμένων και γυναικών8· 

_________________  

8  http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-

migration-health/making-integration-

work-humanitarian-

migrants_9789264251236-en 

 

Or. it 

 

Τροπολογία   104 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 

διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη και η 

ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά 

εργασίας, είναι αναγκαίο να 

αντιμετωπιστούν σοβαρά και 

πολυδιάστατα θέματα όπως οι διακρίσεις, 

οι γλωσσικοί φραγμοί, οι διαφορετικές 

κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές 

προελεύσεις, οι υγειονομικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ψυχοκοινωνικής και μετατραυματικής 

υποστήριξης, η επανένωση των 

οικογενειών και το σημαντικό ποσοστό 

ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες 

ομάδες στις τάξεις των προσφύγων, ιδίως 

δε οι ανησυχητικά υψηλοί αριθμοί παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων 

παιδιών, ατόμων με αναπηρία, 

ηλικιωμένων και γυναικών8· 

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 

διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη και η 

ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά 

εργασίας, είναι αναγκαίο να 

αντιμετωπιστούν σοβαρά και 

πολυδιάστατα θέματα όπως οι γλωσσικοί 

φραγμοί, οι διαφορετικές 

κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές 

προελεύσεις, οι υγειονομικές ανάγκες, οι 

διακρίσεις και το σημαντικό ποσοστό 

ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες 

ομάδες στις τάξεις των προσφύγων, ιδίως 

δε οι ανησυχητικά υψηλοί αριθμοί παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων 

παιδιών, ατόμων με αναπηρία, 

ηλικιωμένων και γυναικών8· 

_________________ _________________ 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-
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humanitarian-migrants_9789264251236-en humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. en 

 

Τροπολογία   105 

Ádám Kósa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 

διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη και η 

ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά 

εργασίας, είναι αναγκαίο να 

αντιμετωπιστούν σοβαρά και 

πολυδιάστατα θέματα όπως οι διακρίσεις, 

οι γλωσσικοί φραγμοί, οι διαφορετικές 

κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές 

προελεύσεις, οι υγειονομικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ψυχοκοινωνικής και μετατραυματικής 

υποστήριξης, η επανένωση των 

οικογενειών και το σημαντικό ποσοστό 

ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες 

ομάδες στις τάξεις των προσφύγων, ιδίως 

δε οι ανησυχητικά υψηλοί αριθμοί παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων 

παιδιών, ατόμων με αναπηρία, 

ηλικιωμένων και γυναικών8· 

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 

διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη και η 

ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά 

εργασίας, είναι αναγκαίο να 

αντιμετωπιστούν σοβαρά και 

πολυδιάστατα θέματα όπως οι διακρίσεις, 

οι γλωσσικοί φραγμοί, η δημιουργία μιας 

νοοτροπίας που να διαχειρίζεται τις 
διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές και 

πολιτισμικές προελεύσεις προβλέποντας 

την αρμόζουσα προσαρμοστικότητα και 

προδιαγράφοντας τη συνεργασία, οι 

υγειονομικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ψυχοκοινωνικής και μετατραυματικής 

υποστήριξης, η επανένωση των 

οικογενειών και το σημαντικό ποσοστό 

ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες 

ομάδες στις τάξεις των προσφύγων, ιδίως 

δε οι ανησυχητικά υψηλοί αριθμοί παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων 

παιδιών, ατόμων με αναπηρία, 

ηλικιωμένων και γυναικών8· 

_________________ _________________ 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. hu 

 

Τροπολογία   106 
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Claude Rolin, Ivo Belet 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 

διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη και η 

ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά 

εργασίας, είναι αναγκαίο να 

αντιμετωπιστούν σοβαρά και 

πολυδιάστατα θέματα όπως οι διακρίσεις, 

οι γλωσσικοί φραγμοί, οι διαφορετικές 

κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές 

προελεύσεις, οι υγειονομικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ψυχοκοινωνικής και μετατραυματικής 

υποστήριξης, η επανένωση των 

οικογενειών και το σημαντικό ποσοστό 

ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες 

ομάδες στις τάξεις των προσφύγων, ιδίως 

δε οι ανησυχητικά υψηλοί αριθμοί παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων 

παιδιών, ατόμων με αναπηρία, 

ηλικιωμένων και γυναικών8· 

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 

διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη και η 

ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά 

εργασίας, είναι αναγκαίο να δοθούν 

απαντήσεις σε σοβαρά και πολυδιάστατα 

θέματα όπως οι διακρίσεις, οι γλωσσικοί 

φραγμοί, οι διαφορετικές 

κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές 

προελεύσεις, οι υγειονομικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ψυχοκοινωνικής και μετατραυματικής 

υποστήριξης, η επανένωση των 

οικογενειών και το σημαντικό ποσοστό 

ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες 

ομάδες στις τάξεις των προσφύγων, ιδίως 

δε οι ανησυχητικά υψηλοί αριθμοί παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων 

παιδιών, ατόμων με αναπηρία, 

ηλικιωμένων και γυναικών8· 

_________________ _________________ 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. fr 

 

Τροπολογία   107 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 

διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη και η 

ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά 

εργασίας, είναι αναγκαίο να 

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 

διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη και η 

ενσωμάτωση των προσφύγων, με 

προοπτική παραμονής, στην αγορά 
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αντιμετωπιστούν σοβαρά και 

πολυδιάστατα θέματα όπως οι διακρίσεις, 

οι γλωσσικοί φραγμοί, οι διαφορετικές 

κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές 

προελεύσεις, οι υγειονομικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ψυχοκοινωνικής και μετατραυματικής 

υποστήριξης, η επανένωση των 

οικογενειών και το σημαντικό ποσοστό 

ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες 

ομάδες στις τάξεις των προσφύγων, ιδίως 

δε οι ανησυχητικά υψηλοί αριθμοί παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων 

παιδιών, ατόμων με αναπηρία, 

ηλικιωμένων και γυναικών8· 

εργασίας, είναι αναγκαίο να 

αντιμετωπιστούν σοβαρά και 

πολυδιάστατα θέματα όπως οι διακρίσεις, 

οι γλωσσικοί φραγμοί, οι διαφορετικές 

κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές 

προελεύσεις, οι υγειονομικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ψυχοκοινωνικής και μετατραυματικής 

υποστήριξης και το σημαντικό ποσοστό 

ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες 

ομάδες στις τάξεις των προσφύγων, ιδίως 

δε οι ανησυχητικά υψηλοί αριθμοί παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων 

παιδιών, ατόμων με αναπηρία, 

ηλικιωμένων και γυναικών8· 

_________________ _________________ 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. de 

 

Τροπολογία   108 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Κωνσταντίνα Κούνεβα 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 

διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη και η 

ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά 

εργασίας, είναι αναγκαίο να 

αντιμετωπιστούν σοβαρά και 

πολυδιάστατα θέματα όπως οι διακρίσεις, 

οι γλωσσικοί φραγμοί, οι διαφορετικές 

κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές 

προελεύσεις, οι υγειονομικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ψυχοκοινωνικής και μετατραυματικής 

υποστήριξης, η επανένωση των 

οικογενειών και το σημαντικό ποσοστό 

ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες 

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 

διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη και η 

ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά 

εργασίας, είναι αναγκαίο να 

αντιμετωπιστούν σοβαρά και 

πολυδιάστατα θέματα όπως οι διακρίσεις, 

ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, ο 

κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, 
οι γλωσσικοί φραγμοί, οι διαφορετικές 

κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές 

προελεύσεις, η ανεπαρκής διαχείριση της 

πολυμορφίας στις επιχειρήσεις, οι 

υγειονομικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένης της 
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ομάδες στις τάξεις των προσφύγων, ιδίως 

δε οι ανησυχητικά υψηλοί αριθμοί παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων 

παιδιών, ατόμων με αναπηρία, 

ηλικιωμένων και γυναικών8· 

ψυχοκοινωνικής και μετατραυματικής 

υποστήριξης, η επανένωση των 

οικογενειών και το σημαντικό ποσοστό 

ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες 

ομάδες στις τάξεις των προσφύγων, ιδίως 

δε οι ανησυχητικά υψηλοί αριθμοί παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων 

παιδιών, ατόμων με αναπηρία, 

ηλικιωμένων, ατόμων ΛΟΑΔΜ, θυμάτων 

εμπορίας ανθρώπων, ατόμων με 

προβλήματα ψυχικής υγείας και 

γυναικών8· 

_________________ _________________ 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. es 

 

Τροπολογία   109 

Elisabeth Morin-Chartier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 

διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη και η 

ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά 

εργασίας, είναι αναγκαίο να 

αντιμετωπιστούν σοβαρά και 

πολυδιάστατα θέματα όπως οι διακρίσεις, 

οι γλωσσικοί φραγμοί, οι διαφορετικές 

κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές 

προελεύσεις, οι υγειονομικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ψυχοκοινωνικής και μετατραυματικής 

υποστήριξης, η επανένωση των 

οικογενειών και το σημαντικό ποσοστό 

ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες 

ομάδες στις τάξεις των προσφύγων, ιδίως 

δε οι ανησυχητικά υψηλοί αριθμοί παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων 

παιδιών, ατόμων με αναπηρία, 

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 

διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη και η 

ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά 

εργασίας, είναι αναγκαίο να 

αντιμετωπιστούν σοβαρά και 

πολυδιάστατα θέματα όπως οι διακρίσεις, 

οι γλωσσικοί φραγμοί που αποτελούν το 

πρώτιστο εμπόδιο για την ένταξη, οι 

διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές και 

πολιτισμικές προελεύσεις, οι υγειονομικές 

ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της 

ψυχοκοινωνικής και μετατραυματικής 

υποστήριξης, η επανένωση των 

οικογενειών και το σημαντικό ποσοστό 

ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες 

ομάδες στις τάξεις των προσφύγων, ιδίως 

δε οι ανησυχητικά υψηλοί αριθμοί παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων 
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ηλικιωμένων και γυναικών8· παιδιών, ατόμων με αναπηρία, 

ηλικιωμένων και γυναικών8, που 

επιτάσσουν απαντήσεις προσαρμοσμένες 

στις ιδιαίτερες ανάγκες τους· 

_________________ _________________ 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. fr 

 

Τροπολογία   110 

Jean Lambert 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 

διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη και η 

ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά 

εργασίας, είναι αναγκαίο να 

αντιμετωπιστούν σοβαρά και 

πολυδιάστατα θέματα όπως οι διακρίσεις, 

οι γλωσσικοί φραγμοί, οι διαφορετικές 

κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές 

προελεύσεις, οι υγειονομικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ψυχοκοινωνικής και μετατραυματικής 

υποστήριξης, η επανένωση των 

οικογενειών και το σημαντικό ποσοστό 

ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες 

ομάδες στις τάξεις των προσφύγων, ιδίως 

δε οι ανησυχητικά υψηλοί αριθμοί παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων 

παιδιών, ατόμων με αναπηρία, 

ηλικιωμένων και γυναικών8· 

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 

διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη και η 

ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά 

εργασίας, είναι αναγκαίο να 

αντιμετωπιστούν σοβαρά και 

πολυδιάστατα θέματα όπως οι διακρίσεις, 

οι γλωσσικοί φραγμοί, οι διαφορετικές 

κοινωνικοοικονομικές, εκπαιδευτικές και 

πολιτισμικές προελεύσεις, η στέγαση, οι 

υγειονομικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ψυχοκοινωνικής και μετατραυματικής 

υποστήριξης, η επανένωση των 

οικογενειών και το σημαντικό ποσοστό 

ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες 

ομάδες στις τάξεις των προσφύγων, ιδίως 

δε οι ανησυχητικά υψηλοί αριθμοί παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων 

παιδιών, ατόμων με αναπηρία, 

ηλικιωμένων και γυναικών8· 

_________________ _________________ 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 
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Τροπολογία   111 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 

διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη και η 

ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά 

εργασίας, είναι αναγκαίο να 

αντιμετωπιστούν σοβαρά και 

πολυδιάστατα θέματα όπως οι διακρίσεις, 

οι γλωσσικοί φραγμοί, οι διαφορετικές 

κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές 

προελεύσεις, οι υγειονομικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ψυχοκοινωνικής και μετατραυματικής 

υποστήριξης, η επανένωση των 

οικογενειών και το σημαντικό ποσοστό 

ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες 

ομάδες στις τάξεις των προσφύγων, ιδίως 

δε οι ανησυχητικά υψηλοί αριθμοί παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων 

παιδιών, ατόμων με αναπηρία, 

ηλικιωμένων και γυναικών8· 

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 

διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη και η 

ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά 

εργασίας, είναι αναγκαίο να 

αντιμετωπιστούν σοβαρά και 

πολυδιάστατα θέματα όπως οι διακρίσεις, 

οι γλωσσικοί φραγμοί, η αναγνώριση των 

προσόντων, οι διαφορετικές 

κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές 

προελεύσεις, οι υγειονομικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ψυχοκοινωνικής και μετατραυματικής 

υποστήριξης, η επανένωση των 

οικογενειών και το σημαντικό ποσοστό 

ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες 

ομάδες στις τάξεις των προσφύγων, ιδίως 

δε οι ανησυχητικά υψηλοί αριθμοί παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων 

παιδιών, ατόμων με αναπηρία, 

ηλικιωμένων και γυναικών8· 

_________________ _________________ 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. de 

 

Τροπολογία   112 

Renate Weber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 

διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη και η 

ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά 

εργασίας, είναι αναγκαίο να 

αντιμετωπιστούν σοβαρά και 

πολυδιάστατα θέματα όπως οι διακρίσεις, 

οι γλωσσικοί φραγμοί, οι διαφορετικές 

κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές 

προελεύσεις, οι υγειονομικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ψυχοκοινωνικής και μετατραυματικής 

υποστήριξης, η επανένωση των 

οικογενειών και το σημαντικό ποσοστό 

ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες 

ομάδες στις τάξεις των προσφύγων, ιδίως 

δε οι ανησυχητικά υψηλοί αριθμοί παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων 

παιδιών, ατόμων με αναπηρία, 

ηλικιωμένων και γυναικών8· 

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, για να 

διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη και η 

ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά 

εργασίας, είναι αναγκαίο να 

αντιμετωπιστούν σοβαρά και 

πολυδιάστατα θέματα όπως οι διακρίσεις, 

οι γλωσσικοί φραγμοί, οι διαφορετικές 

κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές 

προελεύσεις, οι υγειονομικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ψυχοκοινωνικής και μετατραυματικής 

υποστήριξης, η επανένωση των 

οικογενειών και το σημαντικό ποσοστό 

ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες 

στις τάξεις των προσφύγων, ιδίως δε οι 

ανησυχητικά υψηλοί αριθμοί παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων 

παιδιών, ατόμων με αναπηρία, 

ηλικιωμένων και γυναικών8· 

_________________ _________________ 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

8 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/social-issues-migration-

health/making-integration-work-

humanitarian-migrants_9789264251236-en 

Or. en 

 

Τροπολογία   113 

Iratxe García Pérez 

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

Mary Honeyball 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες έχουν 

διαφορετικές ανάγκες από τους άνδρες 

όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, 

διότι εκτίθενται περισσότερο σε 

πολλαπλούς κινδύνους, 

συμπεριλαμβανομένης της βίας βάσει 

φύλου, των περιπλοκών στην 
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αναπαραγωγική υγεία και των 

πολιτιστικών φραγμών όσον αφορά την 

πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη· 

θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι πολιτικές 

στον εν λόγω τομέα δεν μπορεί να είναι 

ουδέτερες από πλευράς φύλου, διότι οι 

γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες με 

προκλήσεις λόγω φύλου στη χώρα 

υποδοχής, άρα οι πολιτικές υποδοχής και 

ένταξης πρέπει να έχουν ως γνώμονα το 

φύλο· 

Or. en 

 

Τροπολογία   114 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. υπογραμμίζει ότι η ολοκληρωμένη 

γλωσσική εκπαίδευση των προσφύγων 

έχει πολύ μεγάλη σημασία· υπογραμμίζει 

επίσης ότι η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει 

να ξεκινά όσο το δυνατόν συντομότερα 

και ότι η γνώση της γλώσσας σε 

επαγγελματικό επίπεδο είναι απαραίτητη 

για την ενσωμάτωση στον επιχειρηματικό 

κόσμο· 

Or. de 

 

Τροπολογία   115 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. τονίζει ότι είναι σημαντική η 

διαφοροποίηση των μέτρων, κάνοντας 

διάκριση ανάμεσα σε έκτακτα και σε 
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μεσοπρόθεσμα μέτρα, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι 

διαφορετικές ανάγκες· 

Or. it 

 

Τροπολογία   116 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5β. τάσσεται υπέρ της δυνατότητας των 

κρατών μελών να υποχρεώνουν τους 

πρόσφυγες με προοπτική παραμονής να 

λαμβάνουν ολοκληρωμένη κατάλληλη 

γλωσσική εκπαίδευση· 

Or. de 

 

Τροπολογία   117 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5γ. τάσσεται υπέρ της δυνατότητας των 

κρατών μελών να υποχρεώνουν τους 

πρόσφυγες με προοπτική παραμονής και 

επαγγελματικής αποκατάστασης να 

λαμβάνουν ολοκληρωμένη κατάλληλη 

επαγγελματική γλωσσική εκπαίδευση· 

Or. de 

 

Τροπολογία   118 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 5 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5δ. είναι πεπεισμένο ότι η γλωσσική 

εκπαίδευση θα πρέπει να ξεκινά ήδη στα 

κομβικά σημεία (hotspots) και στις 

εγκαταστάσεις πρώτης υποδοχής· 

Or. de 

 

Τροπολογία   119 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 ε (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5ε. θεωρεί ότι θα πρέπει να 

δημιουργηθούν μηχανισμοί παροχής 

κινήτρων και επιβολής κυρώσεων 

σχετικά με τη γλωσσική εκμάθηση· 

Or. de 

 

Τροπολογία   120 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 στ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5στ. καλεί τα κράτη μέλη να 

δημιουργήσουν ενιαία προώθηση της 

γλωσσικής εκμάθησης που θα συνδέει 

στενά την προαγωγή της γλωσσικής 

εκμάθησης σε γενικό και επαγγελματικό 

επίπεδο· 

Or. de 
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Τροπολογία   121 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 ζ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5ζ. υπογραμμίζει ότι πρέπει οπωσδήποτε 

να δημιουργηθούν δυνατότητες 

καταπολέμησης του αναλφαβητισμού· 

Or. de 

 

Τροπολογία   122 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 η (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5η. τάσσεται υπέρ της δημιουργίας 

προπαρασκευαστικών τάξεων, στις 

οποίες τα παιδιά θα εστιάζουν καταρχάς 

στην εκμάθηση της γλώσσας· 

Or. de 

 

Τροπολογία   123 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. επιβεβαιώνει ότι είναι σημαντικό να 

αναγνωρίζεται η διάσταση του φύλου 

στον καθορισμό του καθεστώτος του 

πρόσφυγα9, καθώς και οι ανάγκες των 

γυναικών που αιτούνται διεθνή 

προστασία και οι ειδικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσον αφορά 

την κοινωνική ένταξη και την 

διαγράφεται 
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ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας· 

ζητεί την πλήρη ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου σε όλες τις 

πολιτικές και τις διαδικασίες που 

συνδέονται με το άσυλο και τη 

μετανάστευση· 

_________________  

9 Σχέδιο έκθεσης του ΕΚ: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getD

oc.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BC

OMPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV

0%2F%2FEN 

 

Or. en 

 

Τροπολογία   124 

Joëlle Mélin, Dominique Martin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. επιβεβαιώνει ότι είναι σημαντικό να 

αναγνωρίζεται η διάσταση του φύλου 

στον καθορισμό του καθεστώτος του 

πρόσφυγα9, καθώς και οι ανάγκες των 

γυναικών που αιτούνται διεθνή 

προστασία και οι ειδικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσον αφορά 

την κοινωνική ένταξη και την 

ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας· 

ζητεί την πλήρη ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου σε όλες τις 

πολιτικές και τις διαδικασίες που 

συνδέονται με το άσυλο και τη 

μετανάστευση· 

διαγράφεται 

_________________  

9 Σχέδιο έκθεσης του ΕΚ: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getD

oc.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BC

OMPARL%2BPE-
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571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV

0%2F%2FEN 

Or. fr 

 

Τροπολογία   125 

Mara Bizzotto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. επιβεβαιώνει ότι είναι σημαντικό να 

αναγνωρίζεται η διάσταση του φύλου 

στον καθορισμό του καθεστώτος του 

πρόσφυγα9, καθώς και οι ανάγκες των 

γυναικών που αιτούνται διεθνή 

προστασία και οι ειδικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσον αφορά 

την κοινωνική ένταξη και την 

ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας· 

ζητεί την πλήρη ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου σε όλες τις 

πολιτικές και τις διαδικασίες που 

συνδέονται με το άσυλο και τη 

μετανάστευση· 

διαγράφεται 

_________________  

9 Σχέδιο έκθεσης του ΕΚ: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getD

oc.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BC

OMPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV

0%2F%2FEN 

 

Or. it 

 

Τροπολογία   126 

Anne Sander 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. επιβεβαιώνει ότι είναι σημαντικό να 

αναγνωρίζεται η διάσταση του φύλου 

στον καθορισμό του καθεστώτος του 

πρόσφυγα9, καθώς και οι ανάγκες των 

γυναικών που αιτούνται διεθνή προστασία 

και οι ειδικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσον αφορά 

την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωσή 

τους στην αγορά εργασίας· ζητεί την 

πλήρη ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου σε όλες τις πολιτικές και τις 

διαδικασίες που συνδέονται με το άσυλο 

και τη μετανάστευση· 

6. επιβεβαιώνει ότι είναι σημαντικό να 

λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των 

γυναικών που αιτούνται διεθνή προστασία 

και οι ειδικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσον αφορά 

την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωσή 

τους στην αγορά εργασίας· 

_________________  

9 Σχέδιο έκθεσης του ΕΚ: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FEN 

 

Or. fr 

 

Τροπολογία   127 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. επιβεβαιώνει ότι είναι σημαντικό να 

αναγνωρίζεται η διάσταση του φύλου στον 

καθορισμό του καθεστώτος του 

πρόσφυγα9, καθώς και οι ανάγκες των 

γυναικών που αιτούνται διεθνή προστασία 

και οι ειδικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσον αφορά 

την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωσή 

τους στην αγορά εργασίας· ζητεί την 

πλήρη ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου σε όλες τις πολιτικές και τις 

διαδικασίες που συνδέονται με το άσυλο 

6. επιβεβαιώνει ότι είναι σημαντικό να 

αναγνωρίζεται η διάσταση του φύλου στον 

καθορισμό του καθεστώτος του 

πρόσφυγα9, καθώς και οι ανάγκες των 

γυναικών που αιτούνται διεθνή προστασία 

και οι ειδικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσον αφορά 

την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωσή 

τους στην αγορά εργασίας· ζητεί 

μεταχείριση χωρίς διακρίσεις ανδρών και 

γυναικών σε όλες τις πολιτικές και τις 

διαδικασίες που συνδέονται με το άσυλο 
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και τη μετανάστευση· και τη μετανάστευση· 

_________________ _________________ 

9 Σχέδιο έκθεσης του ΕΚ: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FEN 

9 Σχέδιο έκθεσης του ΕΚ: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FEN 

Or. de 

 

Τροπολογία   128 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. επιβεβαιώνει ότι είναι σημαντικό να 

αναγνωρίζεται η διάσταση του φύλου στον 

καθορισμό του καθεστώτος του 

πρόσφυγα9, καθώς και οι ανάγκες των 

γυναικών που αιτούνται διεθνή προστασία 

και οι ειδικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσον αφορά 

την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωσή 

τους στην αγορά εργασίας· ζητεί την 

πλήρη ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου σε όλες τις πολιτικές και τις 

διαδικασίες που συνδέονται με το άσυλο 

και τη μετανάστευση· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

_________________  

9 Σχέδιο έκθεσης του ΕΚ: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FEN 

 

Or. it 
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Τροπολογία   129 

Sven Schulze 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. επιβεβαιώνει ότι είναι σημαντικό να 

αναγνωρίζεται η διάσταση του φύλου στον 

καθορισμό του καθεστώτος του 

πρόσφυγα9, καθώς και οι ανάγκες των 

γυναικών που αιτούνται διεθνή προστασία 

και οι ειδικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσον αφορά 

την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωσή 

τους στην αγορά εργασίας· ζητεί την 

πλήρη ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου σε όλες τις πολιτικές και τις 

διαδικασίες που συνδέονται με το άσυλο 

και τη μετανάστευση· 

6. επιβεβαιώνει ότι είναι σημαντικό να 

αναγνωρίζεται η διάσταση του φύλου στον 

καθορισμό του καθεστώτος του 

πρόσφυγα9, καθώς και οι ανάγκες των 

γυναικών που αιτούνται διεθνή προστασία 

και οι ειδικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσον αφορά 

την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωσή 

τους στην αγορά εργασίας· ζητεί την ίση 

μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε όλες 

τις πολιτικές και τις διαδικασίες που 

συνδέονται με το άσυλο και τη 

μετανάστευση· 

_________________ _________________ 

9 Σχέδιο έκθεσης του ΕΚ: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FEN 

9 Σχέδιο έκθεσης του ΕΚ: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FEN 

Or. de 

 

Τροπολογία   130 

Jean Lambert 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. επιβεβαιώνει ότι είναι σημαντικό να 

αναγνωρίζεται η διάσταση του φύλου στον 

καθορισμό του καθεστώτος του 

πρόσφυγα9, καθώς και οι ανάγκες των 

γυναικών που αιτούνται διεθνή προστασία 

και οι ειδικές προκλήσεις που 

6. επιβεβαιώνει ότι είναι σημαντικό να 

αναγνωρίζεται η διάσταση του φύλου στον 

καθορισμό του καθεστώτος του 

πρόσφυγα[1], καθώς και οι ανάγκες των 

γυναικών που αιτούνται διεθνή προστασία 

και οι ειδικές προκλήσεις που 
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αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσον αφορά 

την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωσή 

τους στην αγορά εργασίας· ζητεί την 

πλήρη ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου σε όλες τις πολιτικές και τις 

διαδικασίες που συνδέονται με το άσυλο 

και τη μετανάστευση· 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσον αφορά 

την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωσή 

τους στην αγορά εργασίας· ζητεί την 

πλήρη ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου σε όλες τις πολιτικές και τις 

διαδικασίες που συνδέονται με το άσυλο 

και τη μετανάστευση· υπενθυμίζει ότι οι 

ποιοτικές και οικονομικά προσιτές 

υπηρεσίες παιδικής μέριμνας, καθώς και 

οι ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις 

αποτελούν καίρια παραδείγματα για τον 

τρόπο βελτίωσης της πρόσβασης των 

γονέων στις αγορές εργασίας· 

_________________  

9 Σχέδιο έκθεσης του ΕΚ: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FEN 

 

Or. en 

 

Τροπολογία   131 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Κωνσταντίνα Κούνεβα 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. επιβεβαιώνει ότι είναι σημαντικό να 

αναγνωρίζεται η διάσταση του φύλου στον 

καθορισμό του καθεστώτος του 

πρόσφυγα9, καθώς και οι ανάγκες των 

γυναικών που αιτούνται διεθνή προστασία 

και οι ειδικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσον αφορά 

την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωσή 

τους στην αγορά εργασίας· ζητεί την 

πλήρη ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου σε όλες τις πολιτικές και τις 

διαδικασίες που συνδέονται με το άσυλο 

και τη μετανάστευση· 

6. επιβεβαιώνει ότι είναι σημαντικό να 

αναγνωρίζεται η διάσταση του φύλου στον 

καθορισμό του καθεστώτος του 

πρόσφυγα9, καθώς και οι ανάγκες των 

γυναικών που αιτούνται διεθνή προστασία 

και οι ειδικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσον αφορά 

την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωσή 

τους στην αγορά εργασίας· ζητεί την 

πλήρη ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου σε όλες τις πολιτικές και τις 

διαδικασίες που συνδέονται με την 

κοινωνική και επαγγελματική ένταξη, το 
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άσυλο και τη μετανάστευση· 

_________________ _________________ 

9 Σχέδιο έκθεσης του ΕΚ: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FEN 

9 Σχέδιο έκθεσης του ΕΚ: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo

c.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCO

MPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0

%2F%2FEN 

Or. es 

 

Τροπολογία   132 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. ζητεί τη στοχευμένη στήριξη των 

προσφύγων που επιθυμούν και μπορούν 

να σπουδάσουν· 

Or. de 

 

Τροπολογία   133 

Maria Arena 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. τονίζει τα πλεονεκτήματα που 

προσφέρει η εκπαίδευση για την 

κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωση 

στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει τη 

σημασία της εξασφάλισης πρόσβασης για 

όλους τους πρόσφυγες, και ιδίως για τα 

κορίτσια και τις γυναίκες, σε επίσημη, 

ανεπίσημη και άτυπη εκπαίδευση και σε 

διά βίου κατάρτιση συνδυαζόμενη με 

εργασιακή πείρα· ζητεί επιπλέον την 
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εφαρμογή αυστηρών και διαφανών 

διαδικασιών για την αναγνώριση των 

προσόντων που αποκτώνται στο 

εξωτερικό, εκτός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης· 

Or.  

 

Τροπολογία   134 

Elisabeth Morin-Chartier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. υπενθυμίζει την εξαιρετικά 

ανησυχητική κατάσταση των γυναικών 

στα στρατόπεδα προσφύγων στην 

Ευρώπη, και ιδίως τις συνθήκες 

διαβίωσης και υγιεινής, που καθιστούν 

επείγουσα τη λήψη υγειονομικών μέτρων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία   135 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. τονίζει τη σημασία μιας 

εξατομικευμένης προσέγγισης στην 

ένταξη, βάσει της αρχής των ίσων 

ευκαιριών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 

τις ανάγκες και τις ειδικές προκλήσεις 

των διαφόρων ομάδων στόχων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   136 
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Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Κωνσταντίνα Κούνεβα 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. επισημαίνει τις ειδικές ανάγκες των 

πλέον ευάλωτων ατόμων, τα οποία 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, 

όπως οι γυναίκες, οι έγκυες, οι 

μονογονεϊκές οικογένειες, οι ΛΟΑΔΜ, οι 

ανήλικοι, οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι 

μετανάστες, οι ασθενείς και τα άτομα με 

αναπηρία· 

Or. es 

 

Τροπολογία   137 

Maria Arena 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6β. έχοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 

αναλαμβάνουν συχνότερα από τους 

άνδρες την ευθύνη της φροντίδας των 

παιδιών, καθώς και των ηλικιωμένων, 

ασθενών και εξαρτώμενων μελών της 

οικογένειας, τονίζει ότι η δυνατότητα 

πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας 

φροντίδα για παιδιά και άλλα εξαρτώμενα 

άτομα είναι καίριας σημασίας για την 

οικονομική και κοινωνική χειραφέτηση 

των γυναικών προσφύγων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   138 

Mara Bizzotto 

 



 

AM\1089134EL.doc 73/81 PE578.756v01-00 

 EL 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. πιστεύει ότι η πρόσβαση των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας είναι 

σημαντική για την αποκατάσταση της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του 

αυτοσεβασμού τους αλλά και 

συμφέρουσα οικονομικά, καθώς θα τους 

παρείχε αυτάρκεια και οικονομική 

ανεξαρτησία, κάτι που συνιστά 

ουσιαστικό βήμα για την ένταξή τους 

στην κοινωνία αλλά και υπεύθυνη 

προσέγγιση σε επίπεδο δημόσιων 

οικονομικών, καθώς μειώνει την 

επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, ενώ 

ταυτόχρονα παρέχει στους πρόσφυγες τη 

δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά στα 

φορολογικά έσοδα των κρατών, γεγονός 

που θεωρείται γενικά θετικό για την 

προσωπική ανάπτυξη, εξέλιξη και 

αυτοεκτίμησή τους· 

7. δεδομένης της σημασίας που έχει η 

εργασία για την αξιοπρέπεια και τον 

αυτοσεβασμό όλων των ατόμων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη 

υπάρχουν περισσότεροι από 21 

εκατομμύρια άνεργοι, εκ των οποίων 

περίπου τα 4 εκατομμύρια είναι νέοι 

κάτω των 25 ετών· 

Or. it 

 

Τροπολογία   139 

Evelyn Regner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. πιστεύει ότι η πρόσβαση των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας είναι 

σημαντική για την αποκατάσταση της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του 

αυτοσεβασμού τους αλλά και συμφέρουσα 

οικονομικά, καθώς θα τους παρείχε 

αυτάρκεια και οικονομική ανεξαρτησία, 

κάτι που συνιστά ουσιαστικό βήμα για την 

ένταξή τους στην κοινωνία αλλά και 

υπεύθυνη προσέγγιση σε επίπεδο 

δημόσιων οικονομικών, καθώς μειώνει την 

επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, ενώ 

7. πιστεύει ότι η πρόσβαση των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας είναι 

σημαντική για την αποκατάσταση της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του 

αυτοσεβασμού τους, επισημαίνει ότι είναι 

και συμφέρουσα οικονομικά, καθώς θα 

τους παρείχε αυτάρκεια και οικονομική 

ανεξαρτησία, κάτι που συνιστά ουσιαστικό 

βήμα για την ένταξή τους στην κοινωνία 

αλλά και υπεύθυνη προσέγγιση σε επίπεδο 

δημόσιων οικονομικών, καθώς μειώνει την 

επιβάρυνση για τα κράτη μέλη μέσω της 
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ταυτόχρονα παρέχει στους πρόσφυγες τη 

δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά στα 

φορολογικά έσοδα των κρατών, γεγονός 

που θεωρείται γενικά θετικό για την 

προσωπική ανάπτυξη, εξέλιξη και 

αυτοεκτίμησή τους· 

ενσωμάτωσης των προσφύγων, ενώ 

ταυτόχρονα παρέχει σε αυτούς τη 

δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά στα 

φορολογικά έσοδα των κρατών, γεγονός 

που θεωρείται γενικά υποβοηθητικό για 

την προσωπική ανάπτυξη, εξέλιξη, την 

αυτοεκτίμησή τους και την αναγνώρισή 

τους από την κοινωνία· 

Or. de 

Τροπολογία   140 

Romana Tomc 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. πιστεύει ότι η πρόσβαση των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας είναι 

σημαντική για την αποκατάσταση της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του 

αυτοσεβασμού τους αλλά και συμφέρουσα 

οικονομικά, καθώς θα τους παρείχε 

αυτάρκεια και οικονομική ανεξαρτησία, 

κάτι που συνιστά ουσιαστικό βήμα για την 

ένταξή τους στην κοινωνία αλλά και 

υπεύθυνη προσέγγιση σε επίπεδο 

δημόσιων οικονομικών, καθώς μειώνει την 

επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, ενώ 

ταυτόχρονα παρέχει στους πρόσφυγες τη 

δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά στα 

φορολογικά έσοδα των κρατών, γεγονός 

που θεωρείται γενικά θετικό για την 

προσωπική ανάπτυξη, εξέλιξη και 

αυτοεκτίμησή τους· 

7. πιστεύει ότι η πρόσβαση των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας είναι 

σημαντική για την αποκατάσταση της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του 

αυτοσεβασμού τους, καθώς θα τους 

παρείχε αυτάρκεια και οικονομική 

ανεξαρτησία, κάτι που συνιστά ουσιαστικό 

βήμα για την ένταξή τους στην κοινωνία 

αλλά και υπεύθυνη προσέγγιση σε επίπεδο 

δημόσιων οικονομικών, καθώς μειώνει την 

επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, ενώ 

ταυτόχρονα παρέχει στους πρόσφυγες τη 

δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά στα 

φορολογικά έσοδα των κρατών· 

Or. sl 

Τροπολογία   141 

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Κωνσταντίνα Κούνεβα 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. πιστεύει ότι η πρόσβαση των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας είναι 

σημαντική για την αποκατάσταση της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του 

αυτοσεβασμού τους αλλά και συμφέρουσα 

οικονομικά, καθώς θα τους παρείχε 

αυτάρκεια και οικονομική ανεξαρτησία, 

κάτι που συνιστά ουσιαστικό βήμα για την 

ένταξή τους στην κοινωνία αλλά και 

υπεύθυνη προσέγγιση σε επίπεδο 

δημόσιων οικονομικών, καθώς μειώνει την 

επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, ενώ 

ταυτόχρονα παρέχει στους πρόσφυγες τη 

δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά στα 

φορολογικά έσοδα των κρατών, γεγονός 

που θεωρείται γενικά θετικό για την 

προσωπική ανάπτυξη, εξέλιξη και 

αυτοεκτίμησή τους· 

7. πιστεύει ότι η πρόσβαση των 

προσφύγων στα θεμελιώδη δικαιώματα 

(στέγαση, υγεία, εκπαίδευση, κοινωνική 

προστασία) και στην αγορά εργασίας είναι 

σημαντική για την αποκατάσταση της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του 

αυτοσεβασμού τους· θα ήταν, επιπλέον, 

συμφέρουσα οικονομικά, καθώς θα τους 

παρείχε αυτάρκεια και οικονομική 

ανεξαρτησία, κάτι που συνιστά ουσιαστικό 

βήμα για την ένταξή τους στην κοινωνία 

αλλά και υπεύθυνη προσέγγιση σε επίπεδο 

δημόσιων οικονομικών, καθώς μειώνει την 

επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, ενώ 

ταυτόχρονα παρέχει στους πρόσφυγες τη 

δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά στα 

φορολογικά έσοδα των κρατών, γεγονός 

που θεωρείται γενικά θετικό για την 

προσωπική ανάπτυξη, εξέλιξη και 

αυτοεκτίμησή τους, καθώς και για το 

σύνολο της κοινωνίας και της κοινότητας 

υποδοχής· 

Or. es 

Τροπολογία   142 

Helga Stevens 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. πιστεύει ότι η πρόσβαση των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας είναι 

σημαντική για την αποκατάσταση της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του 

αυτοσεβασμού τους αλλά και συμφέρουσα 

οικονομικά, καθώς θα τους παρείχε 

αυτάρκεια και οικονομική ανεξαρτησία, 

κάτι που συνιστά ουσιαστικό βήμα για την 

ένταξή τους στην κοινωνία αλλά και 

υπεύθυνη προσέγγιση σε επίπεδο 

δημόσιων οικονομικών, καθώς μειώνει την 

επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, ενώ 

ταυτόχρονα παρέχει στους πρόσφυγες τη 

7. πιστεύει ότι η πρόσβαση των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας είναι 

σημαντική για την αποκατάσταση της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του 

αυτοσεβασμού τους αλλά και συμφέρουσα 

οικονομικά, καθώς θα τους παρείχε 

αυτάρκεια, οικονομική ανεξαρτησία και 

θα συνέβαλε θετικά στην κοινωνία, κάτι 

που συνιστά ουσιαστικό βήμα για την 

επιτυχή ένταξή τους στην κοινωνία αλλά 

και υπεύθυνη προσέγγιση σε επίπεδο 

δημόσιων οικονομικών, καθώς μειώνει την 

επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, ενώ 
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δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά στα 

φορολογικά έσοδα των κρατών, γεγονός 

που θεωρείται γενικά θετικό για την 

προσωπική ανάπτυξη, εξέλιξη και 

αυτοεκτίμησή τους· 

ταυτόχρονα παρέχει στους πρόσφυγες τη 

δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά στα 

φορολογικά έσοδα των κρατών, γεγονός 

που θεωρείται γενικά θετικό για την 

προσωπική εξέλιξη και αυτοεκτίμησή 

τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία   143 

Danuta Jazłowiecka 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. πιστεύει ότι η πρόσβαση των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας είναι 

σημαντική για την αποκατάσταση της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του 

αυτοσεβασμού τους αλλά και συμφέρουσα 

οικονομικά, καθώς θα τους παρείχε 

αυτάρκεια και οικονομική ανεξαρτησία, 

κάτι που συνιστά ουσιαστικό βήμα για την 

ένταξή τους στην κοινωνία αλλά και 

υπεύθυνη προσέγγιση σε επίπεδο 

δημόσιων οικονομικών, καθώς μειώνει την 

επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, ενώ 

ταυτόχρονα παρέχει στους πρόσφυγες τη 

δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά στα 

φορολογικά έσοδα των κρατών, γεγονός 

που θεωρείται γενικά θετικό για την 

προσωπική ανάπτυξη, εξέλιξη και 

αυτοεκτίμησή τους· 

7. πιστεύει ότι η διευκόλυνση της 

πρόσβασης των προσφύγων στην αγορά 

εργασίας είναι σημαντική για την 

αποκατάσταση της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας και του αυτοσεβασμού τους 

αλλά και συμφέρουσα οικονομικά, καθώς 

θα τους παρείχε αυτάρκεια και οικονομική 

ανεξαρτησία, κάτι που συνιστά ουσιαστικό 

βήμα για την ένταξή τους στην κοινωνία 

αλλά και υπεύθυνη προσέγγιση σε επίπεδο 

δημόσιων οικονομικών, καθώς μειώνει την 

επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, ενώ 

ταυτόχρονα παρέχει στους πρόσφυγες τη 

δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά στα 

φορολογικά έσοδα των κρατών, γεγονός 

που θεωρείται γενικά θετικό για την 

προσωπική ανάπτυξη, εξέλιξη και 

αυτοεκτίμησή τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία   144 

Jean Lambert 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. πιστεύει ότι η πρόσβαση των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας είναι 

σημαντική για την αποκατάσταση της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του 

αυτοσεβασμού τους αλλά και συμφέρουσα 

οικονομικά, καθώς θα τους παρείχε 

αυτάρκεια και οικονομική ανεξαρτησία, 

κάτι που συνιστά ουσιαστικό βήμα για την 

ένταξή τους στην κοινωνία αλλά και 

υπεύθυνη προσέγγιση σε επίπεδο 

δημόσιων οικονομικών, καθώς μειώνει την 

επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, ενώ 

ταυτόχρονα παρέχει στους πρόσφυγες τη 

δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά στα 

φορολογικά έσοδα των κρατών, γεγονός 

που θεωρείται γενικά θετικό για την 

προσωπική ανάπτυξη, εξέλιξη και 

αυτοεκτίμησή τους· 

7. πιστεύει ότι η πρόσβαση των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας και η 

διαμόρφωση αγορών χωρίς αποκλεισμούς 

σε τοπικό και εθνικό επίπεδο είναι 

σημαντική για την αποκατάσταση της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του 

αυτοσεβασμού τους αλλά και συμφέρουσα 

οικονομικά, καθώς θα τους παρείχε 

αυτάρκεια και οικονομική ανεξαρτησία, 

κάτι που συνιστά ουσιαστικό βήμα για την 

ένταξή τους στην κοινωνία αλλά και 

υπεύθυνη προσέγγιση σε επίπεδο 

δημόσιων οικονομικών, καθώς μειώνει την 

επιβάρυνση για τα κράτη μέλη και τις 

τοπικές αρχές, ενώ ταυτόχρονα παρέχει 

στους πρόσφυγες τη δυνατότητα να 

ζήσουν αξιοπρεπώς και να συμβάλλουν 

ενεργά στα φορολογικά έσοδα των 

κρατών, γεγονός που θεωρείται γενικά 

θετικό για την προσωπική ανάπτυξη, 

εξέλιξη και αυτοεκτίμησή τους, 

λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη ότι δεν 

είναι όλοι οι πρόσφυγες που καταφθάνουν 

στην ΕΕ σε θέση να εργαστούν, λόγω 

υγείας, ηλικίας ή για άλλες αιτίες· 

υπενθυμίζει ότι στην οδηγία περί 

αναγνώρισης και στην οδηγία για τις 

συνθήκες υποδοχής προβλέπεται το 

δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας και στην επαγγελματική 

κατάρτιση, τόσο για τους αιτούντες 

άσυλο όσο και για τους δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία   145 

Brando Benifei, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Georgi Pirinski, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Gentile, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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7. πιστεύει ότι η πρόσβαση των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας είναι 

σημαντική για την αποκατάσταση της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του 

αυτοσεβασμού τους αλλά και συμφέρουσα 

οικονομικά, καθώς θα τους παρείχε 

αυτάρκεια και οικονομική ανεξαρτησία, 

κάτι που συνιστά ουσιαστικό βήμα για την 

ένταξή τους στην κοινωνία αλλά και 

υπεύθυνη προσέγγιση σε επίπεδο 

δημόσιων οικονομικών, καθώς μειώνει την 

επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, ενώ 

ταυτόχρονα παρέχει στους πρόσφυγες τη 

δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά στα 

φορολογικά έσοδα των κρατών, γεγονός 

που θεωρείται γενικά θετικό για την 

προσωπική ανάπτυξη, εξέλιξη και 

αυτοεκτίμησή τους· 

7. πιστεύει ότι η αποτελεσματική 

πρόσβαση των προσφύγων και των 

αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας 

είναι σημαντική για την αποκατάσταση της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του 

αυτοσεβασμού τους αλλά και συμφέρουσα 

οικονομικά, καθώς θα τους παρείχε 

αυτάρκεια και οικονομική ανεξαρτησία, 

κάτι που συνιστά ουσιαστικό βήμα για την 

ένταξή τους στην κοινωνία αλλά και 

υπεύθυνη προσέγγιση σε επίπεδο 

δημόσιων οικονομικών, καθώς μειώνει την 

επιβάρυνση για τα κράτη μέλη και τις 

τοπικές αρχές, ενώ ταυτόχρονα παρέχει 

στους πρόσφυγες τη δυνατότητα να 

συμβάλλουν ενεργά στα φορολογικά 

έσοδα των κρατών, γεγονός που θεωρείται 

γενικά θετικό για την προσωπική 

ανάπτυξη, εξέλιξη και αυτοεκτίμησή τους, 

λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι δεν είναι 

όλοι οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο 

που καταφθάνουν στην ΕΕ σε θέση να 

εργαστούν, λόγω υγείας, ηλικίας ή για 

άλλες αιτίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία   146 

Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. πιστεύει ότι η πρόσβαση των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας είναι 

σημαντική για την αποκατάσταση της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του 

αυτοσεβασμού τους αλλά και συμφέρουσα 

οικονομικά, καθώς θα τους παρείχε 

αυτάρκεια και οικονομική ανεξαρτησία, 

κάτι που συνιστά ουσιαστικό βήμα για την 

ένταξή τους στην κοινωνία αλλά και 

υπεύθυνη προσέγγιση σε επίπεδο 

δημόσιων οικονομικών, καθώς μειώνει την 

επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, ενώ 

7. πιστεύει ότι η πρόσβαση των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας είναι 

σημαντική για τη διασφάλιση της 

επιβίωσης και την αποκατάσταση της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του 

αυτοσεβασμού τους αλλά και συμφέρουσα 

οικονομικά, καθώς θα τους παρείχε 

αυτάρκεια και οικονομική ανεξαρτησία, 

κάτι που συνιστά ουσιαστικό βήμα για την 

ένταξή τους στην κοινωνία αλλά και 

υπεύθυνη προσέγγιση σε επίπεδο 

δημόσιων οικονομικών, καθώς μειώνει την 
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ταυτόχρονα παρέχει στους πρόσφυγες τη 

δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά στα 

φορολογικά έσοδα των κρατών, γεγονός 

που θεωρείται γενικά θετικό για την 

προσωπική ανάπτυξη, εξέλιξη και 

αυτοεκτίμησή τους· 

επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, ενώ 

ταυτόχρονα παρέχει στους πρόσφυγες τη 

δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά στα 

φορολογικά έσοδα των κρατών, γεγονός 

που θεωρείται γενικά θετικό για την 

προσωπική ανάπτυξη, εξέλιξη και 

αυτοεκτίμησή τους· υπογραμμίζει ότι, για 

να είναι πραγματικά βιώσιμη και 

αποτελεσματική η ένταξη των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας, 

απαιτείται ορθή αξιολόγηση της 

κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης 

του κράτους υποδοχής, ούτως ώστε η 

ένταξη να μην οδηγήσει σε περαιτέρω 

επιδείνωση ήδη δύσκολων καταστάσεων· 

Or. it 

 

Τροπολογία   147 

Ádám Kósa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. πιστεύει ότι η πρόσβαση των 

προσφύγων στην αγορά εργασίας είναι 

σημαντική για την αποκατάσταση της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του 

αυτοσεβασμού τους αλλά και συμφέρουσα 

οικονομικά, καθώς θα τους παρείχε 

αυτάρκεια και οικονομική ανεξαρτησία, 

κάτι που συνιστά ουσιαστικό βήμα για την 

ένταξή τους στην κοινωνία αλλά και 

υπεύθυνη προσέγγιση σε επίπεδο 

δημόσιων οικονομικών, καθώς μειώνει την 

επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, ενώ 

ταυτόχρονα παρέχει στους πρόσφυγες τη 

δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά στα 

φορολογικά έσοδα των κρατών, γεγονός 

που θεωρείται γενικά θετικό για την 

προσωπική ανάπτυξη, εξέλιξη και 

αυτοεκτίμησή τους· 

7. πιστεύει ότι, παράλληλα με την 

προτίμηση των πολιτών της ΕΕ, η 

πρόσβαση των προσφύγων στην αγορά 

εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι 

διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, είναι 

σημαντική για την αποκατάσταση της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του 

αυτοσεβασμού τους αλλά και συμφέρουσα 

οικονομικά, καθώς θα τους παρείχε 

αυτάρκεια και οικονομική ανεξαρτησία, 

κάτι που συνιστά ουσιαστικό βήμα για την 

ένταξή τους στην κοινωνία αλλά και 

υπεύθυνη προσέγγιση σε επίπεδο 

δημόσιων οικονομικών, καθώς μειώνει την 

επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, ενώ 

ταυτόχρονα παρέχει στους πρόσφυγες τη 

δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά στα 

φορολογικά έσοδα των κρατών, γεγονός 

που θεωρείται γενικά θετικό για την 

προσωπική ανάπτυξη, εξέλιξη και 
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αυτοεκτίμησή τους· 

Or. hu 

Τροπολογία   148 

Kashetu Kyenge 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 – πρώτο εδάφιο (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. εκφράζει την ανησυχία του για την 

αυξανόμενη ξενοφοβία στην Ευρώπη, 

όπως π.χ. η φοβία έναντι των Αφρικανών 

και των Ισλαμιστών, και για το γεγονός 

ότι οι πρόσφυγες υφίστανται όλο και 

συχνότερα διακρίσεις, μεταξύ άλλων 

κατά την πρόσβασή τους στην αγορά 

εργασίας· 

Or. it 

Τροπολογία   149 

Joëlle Mélin, Dominique Martin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. θεωρεί, ωστόσο, ότι η πρόσβαση στην 

εργασία, στη φορολογία και στον 

αυτοσεβασμό πρέπει να παρέχεται κατά 

προτεραιότητα στους πάνω από 21 

εκατομμύρια ευρωπαίους ανέργους που 

έχουν επίσης δικαίωμα σε μια θέση στην 

κοινωνία· 

Or. fr 

Τροπολογία   150 

Jean Lambert 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 
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 EL 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. σημειώνει ότι οι διοικητικοί φραγμοί 

όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας μπορούν να αποτελέσουν 

σημαντική τροχοπέδη σε ορισμένα κράτη 

μέλη·  

Or. en 

 


