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Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000103/2018 

προς το Συμβούλιο 
Άρθρο 128 του Κανονισμού 

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

Θέμα: Ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην διαχείριση της μετανάστευσης 

Η έλλειψη μιας ευρύτερης αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τη διαχείριση 
του μεταναστευτικού και τη μέριμνα για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο, μεταξύ άλλων μέσω ενός 
λειτουργικού συστήματος του Δουβλίνου, έχει προκαλέσει πολιτική κρίση τόσο σε ενωσιακό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο και αφήνει συχνά τις τοπικές και περιφερειακές αρχές (ΤΠΑ) με περιορισμένα μέσα και 
ελλιπή καθοδήγηση ως προς την υποδοχή και υποστήριξη μεταναστών και προσφύγων. Μολονότι 
πολλές ΤΠΑ έχουν επιδείξει μεγάλη αλληλεγγύη κατά την υποδοχή και την εξασφάλιση πρόσβασης σε 
υπηρεσίες όπως είναι η στέγαση, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η εκπαίδευση, καθώς και όσον 
αφορά τη διευκόλυνση και προώθηση της μακροπρόθεσμης ένταξης όσων μεταναστών και 
προσφύγων διαμένουν στην περιοχή τους, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες τους συχνά δεν βρίσκουν 
υποστήριξη σε εθνικό επίπεδο με επαρκή χρηματοδότηση και κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

Τούτων δοθέντων, θεωρεί άραγε το Συμβούλιο αναγκαία τα εξής; 

1. να καταβληθούν προσπάθειες, σε επίπεδο ΕΕ, για μεγαλύτερη αλληλεγγύη και πιο 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων με την αναθεώρηση του 
συστήματος του Δουβλίνου και την παροχή συνθηκών υποδοχής που συνάδουν με τα όσα 
προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις εκθέσεις του; 

2. να δεσμευτούν σε μακροπρόθεσμη βάση οι εθνικές κυβερνήσεις και η ΕΕ για την αύξηση της 
άμεσης χρηματοδότησης σε πόλεις και περιφέρειες με το να δοθεί σε ΤΠΑ άμεση πρόσβαση στα 
σχετικά κονδύλια του ΠΔΠ, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ο καθοριστικός ρόλος που έχουν αναλάβει οι 
ΤΠΑ στην υποδοχή των ζητούντων άσυλο, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες και στην 
μακροπρόθεσμη ένταξη σε κοινότητες υποδοχής; 

3. να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα για ΤΠΑ στην οποία θα παρουσιάζουν και θα ανταλλάσσουν, σε 
εθελοντική βάση, τα επιμέρους σχέδιά τους έκτακτης ανάγκης για την υποδοχή των αιτούντων 
άσυλο και για την πρόσβαση αυτών σε υπηρεσίες όπως είναι η εκπαίδευση παιδιών στα τοπικά 
σχολεία και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στέγαση; 

4. να καταρτιστούν ειδικά νομοθετικά πλαίσια προκειμένου να διευκολυνθούν πρωτοβουλίες και 
δράσεις ΤΠΑ όσον αφορά την υποδοχή προσφύγων και μεταναστών και να πραγματοποιηθούν 
διαβουλεύσεις με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές κατά την εκπόνηση του προαναφερθέντος 
νομοθετικού και διοικητικού πλαισίου καθώς και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή αυτών των αρχών 
στη λήψη μέτρων που αφορούν τις περιοχές τους; 

5. να διαμορφωθούν ευέλικτες πολιτικές ως προς την μετανάστευση των εργαζομένων για να 
διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης επιχειρήσεων και εργοδοτών στο ανθρώπινο δυναμικό 
που χρειάζονται, για να διευκολυνθούν οι διαδικασίες ένταξης χωρίς χρονοτριβές και για να 
εδραιωθεί η συμμετοχή ξένων υπηκόων στη ζωή των τοπικών αρχών μόλις ρυθμιστεί το 
καθεστώς της διαμονής τους και όλα τούτα με την υπογραφή και επικύρωση του Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου που είναι προσαρτημένο στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης (CETS 
αριθ. 207); 

Κατάθεση: 19.9.2018 
Διαβίβαση: 20.9.2018 
Λήξη προθεσμίας: 11.10.2018 


