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Τροπολογία  39 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

εξ ονόµατος της οµάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά µε το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ∆ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια της 

ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στην 

παγκόσµια οικονοµία, η υψηλή ανεργία η 

δηµογραφική µεταβολή και η όλο και 
µεγαλύτερη γήρανση του πληθυσµού 

φέρνουν την ΕΕ αντιµέτωπη µε 

πρωτόγνωρες προκλήσεις· λαµβάνοντας 

υπόψη ότι µόνο οι ανταγωνιστικές 

οικονοµίες µε τη σωστή µακροοικονοµική 

πολιτική θα έχουν τη δυνατότητα να 

δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας, να 

βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των 

πολιτών τους και να δηµιουργήσουν την 

ευηµερία που χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις 

στο µέλλον και εξασφαλίζει δηµόσιες 

υπηρεσίες· λαµβάνοντας υπόψη ότι για την 

επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για 

ποιοτική απασχόληση, ανάπτυξη, 

επενδύσεις και παγκόσµια 

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 

οικονοµίας απαιτείται εντονότερη 

προσήλωση στην προώθηση ελεύθερου και 

θεµιτού ανταγωνισµού, δεδοµένου 

ιδιαίτερα ότι άλλες περιοχές του κόσµου 

αναπτύσσονται ταχύτερα κι έχουν 

υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας και 

καινοτοµίας· 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια της 

ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στην 

παγκόσµια οικονοµία, η υψηλή ανεργία, η 
ανεξέλεγκτη µαζική µετανάστευση και η 
όλο και µεγαλύτερη γήρανση του 

πληθυσµού φέρνουν την ΕΕ αντιµέτωπη µε 

πρωτόγνωρες προκλήσεις· λαµβάνοντας 

υπόψη ότι µόνο οι ανταγωνιστικές 

οικονοµίες µε τη σωστή µακροοικονοµική 

πολιτική θα έχουν τη δυνατότητα να 

δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας, να 

βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των 

πολιτών τους και να δηµιουργήσουν την 

ευηµερία που χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις 

στο µέλλον και εξασφαλίζει δηµόσιες 

υπηρεσίες· λαµβάνοντας υπόψη ότι για την 

επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για 

ποιοτική απασχόληση, ανάπτυξη, 

επενδύσεις και παγκόσµια 

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 

οικονοµίας απαιτείται εντονότερη 

προσήλωση στην προώθηση ελεύθερου και 

θεµιτού ανταγωνισµού, δεδοµένου 

ιδιαίτερα ότι άλλες περιοχές του κόσµου 

αναπτύσσονται ταχύτερα κι έχουν 

υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας και 

καινοτοµίας· 
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Τροπολογία  40 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

εξ ονόµατος της οµάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά µε το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

1. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει 

πλήρως το δικαίωµα πρωτοβουλίας της για 

να δώσει σαφή ηγετικό ρόλο στην Ένωση, 

ιδίως δε να υλοποιήσει την ολοκλήρωση 
της ενιαίας αγοράς µαζί µε τον 
στρατηγικό χάρτη πορείας για την 
οικονοµική ένωση και την πολιτική 
ένωση, και την εξωτερική δράση· 

1. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει 

πλήρως το δικαίωµα πρωτοβουλίας της για 

να δώσει σαφή ηγετικό ρόλο στην Ένωση, 

ιδίως δε να αποκαταστήσει την πλήρη 
κυριαρχία των κρατών µελών στους 
τοµείς της νοµισµατικής και 
δηµοσιονοµικής πολιτικής, του ελέγχου 
των συνόρων και της πολιτικής για το 
άσυλο και τη µετανάστευση· 
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Τροπολογία  41 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

εξ ονόµατος της οµάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά µε το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 11 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

11. πιστεύει ότι το σχέδιο ισορροπηµένης 

και δίκαιης φορολογικής πολιτικής θα 

πρέπει να αντιµετωπίζεται ως 

αναπόσπαστο µέρος των διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων των κρατών µελών, και 
ότι η φορολογική πολιτική και η πολιτική 

ανταγωνισµού θα πρέπει να θεωρούνται ως 

οι δύο όψεις του ιδίου νοµίσµατος µέσα 

στην εσωτερική αγορά, προς όφελος όλων 

των καταναλωτών και πολιτών της ΕΕ, µε 

στόχο την περαιτέρω συµβολή στη 

δηµιουργία θέσεων απασχόλησης· 

υποστηρίζει τη µετατόπιση του 

φορολογικού βάρους από την εργασία σε 

άλλες µορφές βιώσιµης φορολογίας· 

11. πιστεύει ότι το σχέδιο ισορροπηµένης 

και δίκαιης φορολογικής πολιτικής θα 

πρέπει να αντιµετωπίζεται ως 

αναπόσπαστο µέρος των διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων που τα κράτη µέλη 
κρίνουν κατάλληλες, και ότι η φορολογική 
πολιτική και η πολιτική ανταγωνισµού θα 

πρέπει να θεωρούνται ως οι δύο όψεις του 

ιδίου νοµίσµατος µέσα στην εσωτερική 

αγορά, προς όφελος όλων των 

καταναλωτών και πολιτών της ΕΕ, µε 

στόχο την περαιτέρω συµβολή στη 

δηµιουργία θέσεων απασχόλησης· 

υποστηρίζει τη µετατόπιση του 

φορολογικού βάρους από την εργασία σε 

άλλες µορφές βιώσιµης φορολογίας· 
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Τροπολογία  42 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

εξ ονόµατος της οµάδας ENF 

 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά µε το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 16 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

16. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει, 

µαζί µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, όλες 

τις δυνατότητες που προσφέρονται για να 
ενισχυθεί η ΟΝΕ και να καταστεί 
ανθεκτικότερη και φιλικότερη στην 
ανάπτυξη, την απασχόληση και τη 
σταθερότητα, µε κοινωνική διάσταση για 
τη διατήρηση της κοινωνικής οικονοµίας 
της αγοράς στην Ευρώπη και τον 
σεβασµό του δικαιώµατος συλλογικής 
διαπραγµάτευσης, µε εξασφάλιση του 
συντονισµού των κοινωνικών πολιτικών 
των κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένου 
µηχανισµού ελάχιστου µισθού ή 
εισοδήµατος ο οποίος να είναι ειδικός για 
κάθε κράτος µέλος και να αποφασίζεται 
από το εκάστοτε κράτος µέλος, και να 
υποστηρίξει την καταπολέµηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού, την επανένταξη των 
εργαζοµένων στην αγορά εργασίας, και 
την εθελοντική κινητικότητα και ευελιξία 
µεταξύ επαγγελµάτων και κρατών µελών· 

16. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει, 

µαζί µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, όλες 

τις δυνατότητες που προσφέρονται για την 
αποκατάσταση της κυριαρχίας των 
κρατών µελών στον τοµέα της 
νοµισµατικής πολιτικής· 
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Τροπολογία  43 

Marine Le Pen 

εξ ονόµατος της οµάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά µε το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 19 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

19. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
ευρωπαϊκό θεµατολόγιο για τη 

µετανάστευση και τις αντίστοιχες 

νοµοθετικές προτάσεις και τις σχετικές 

προτάσεις δηµοσιονοµικής προσαρµογής 

το 2015 και το 2016 για να εξασφαλιστεί η 
ορθή υλοποίηση των στόχων που 
καθορίζονται στο πρόγραµµα δράσης για 
τη µετανάστευση· υπενθυµίζει, ωστόσο, 
στην Επιτροπή τη δέσµευσή της να 
αντιµετωπίσει την αυξανόµενη πίεση στα 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, 
συµπεριλαµβανοµένων αυστηρών µέτρων 
κατά της παράνοµης µετανάστευσης 
καθώς και της εµπορίας και της 
διακίνησης ανθρώπων, και της 
βελτίωσης της πολιτικής για τη 
διαχείριση της µετανάστευσης, που 
συνδέει καλύτερα την πολιτική της ΕΕ 
για τη µετανάστευση µε την εξωτερική 
της πολιτική· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει περαιτέρω µέσα για µια 
προσέγγιση βασιζόµενη στα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, για τους ανθρώπους που 
αναζητούν στην ΕΕ καταφύγιο από 
πολέµους και διώξεις· 

19. απορρίπτει το ευρωπαϊκό θεµατολόγιο 

της Επιτροπής για τη µετανάστευση και τις 

αντίστοιχες νοµοθετικές προτάσεις και τις 

σχετικές προτάσεις δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής το 2015 και το 2016· 
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Τροπολογία  44 

Marine Le Pen 

εξ ονόµατος της οµάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά µε το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 20 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

20. ανησυχεί έντονα από τις πρόσφατες 

εξελίξεις στη Μεσόγειο και στο δρόµο των 

∆υτικών Βαλκανίων, όπου ένας αριθµός-

ρεκόρ άτυπων µεταναστών έχει περάσει τα 

σύνορα της ΕΕ θέτοντας µια άνευ 

προηγουµένου πρόκληση στην Ευρώπη και 

στα κράτη µέλη της, πρόκληση που 
απαιτεί κοινή και αποφασιστική 
ευρωπαϊκή απάντηση· εκφράζει την 
υποστήριξή του στα µέτρα που ετοίµασε 
η Επιτροπή, και ζητεί την ταχεία έγκριση 
και εφαρµογή τους από τα κράτη µέλη· 
τονίζει ότι πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη 
έµφαση στις πρωτοβουλίες που ήδη έχει 
ξεκινήσει η Επιτροπή, και ειδικότερα στις 
προτάσεις περί µετεγκατάστασης και 
επανεγκατάστασης, δεδοµένου ότι ο 
µηχανισµός επείγουσας µετεγκατάστασης 
που ενεργοποιήθηκε υπέρ της Ιταλίας και 
της Ελλάδας δεν είναι λύση για το 
µακροπρόθεσµο πρόβληµα της πίεσης για 
άσυλο αλλά µάλλον µια δοκιµή εν όψει 
της προσεχούς νοµοθετικής πρότασης για 
ένα µόνιµο σχέδιο επανεγκατάστασης που 
θα ενεργοποιείται µε κάθε µαζική εισροή· 
καλεί την Επιτροπή να ενεργοποιήσει τον 
αναγκαίο µηχανισµό που είχε σχεδιασθεί 
ειδικά για µαζικές εισροές· τονίζει 

20. ανησυχεί έντονα από τις πρόσφατες 

εξελίξεις στη Μεσόγειο και στο δρόµο των 

∆υτικών Βαλκανίων, όπου ένας αριθµός-

ρεκόρ παράτυπων µεταναστών έχει 

περάσει τα σύνορα της ΕΕ θέτοντας µια 

άνευ προηγουµένου πρόκληση στην 

Ευρώπη και στα κράτη µέλη της· 
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ταυτόχρονα την ανάγκη επίσπευσης των 
διαδικασιών διεκπεραίωσης των 
αιτήσεων ασύλου και επιστροφής όσων οι 
αιτήσεις απορρίπτονται· εκφράζει την 
υποστήριξή του στη θεωρία του 
"κοµβικού σηµείου" που εξαγγέλθηκε στο 
θεµατολόγιο για τη µετανάστευση, και το 
οποίο έχει ως σκοπό να ενισχύσει την 
επιχειρησιακή υποστήριξη κατά την 
πρώτη άφιξη των αιτούντων, 
συµπεριλαµβανοµένης της καταχώρησης 
και της αρχικής επεξεργασίας των 
αιτήσεων, ακόµη και για όσους 
χρειάζονται προστασία· απορρίπτει κάθε 
µέτρο που de facto επαναφέρει 
συνοριακούς ελέγχους υπονοµεύοντας το 
χώρο του Σένγκεν· 
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Τροπολογία  45 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

εξ ονόµατος της οµάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά µε το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 82 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

82. επισηµαίνει τη στρατηγική και 
γεωπολιτική σηµασία της διατλαντικής 
συµφωνίας εµπορίου και επενδύσεων 
(TTIP)· υπενθυµίζει στην Επιτροπή τη 
σηµασία της συνεργασίας, της διαφάνειας 

και της ανταλλαγής πληροφοριών µε το 

Κοινοβούλιο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας· 

82. απορρίπτει τη διατλαντική συµφωνία 
εµπορίου και επενδύσεων (TTIP)· 
υπενθυµίζει στην Επιτροπή τη σηµασία της 

συνεργασίας, της διαφάνειας και της 

ανταλλαγής πληροφοριών µε το 

Κοινοβούλιο· 

Or. en 
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Τροπολογία  46 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

εξ ονόµατος της οµάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά µε το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 89 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

89. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 

θέσπιση του ευρωπαϊκού θεµατολογίου για 

την ασφάλεια για την περίοδο 2015-2020, 

και των προτεραιοτήτων που ορίζονται 

στους τοµείς της καταπολέµησης της 

τροµοκρατίας, του διασυνοριακού 

οργανωµένου εγκλήµατος, καθώς και του 

κυβερνοεγκλήµατος, και υποστηρίζει 

πλήρως την Επιτροπή στη δέσµευσή της να 

αντιµετωπίσει τις απειλές για την 

εσωτερική ασφάλεια των κρατών µελών 

απέναντι στους αλλοδαπούς µαχητές και 

την τροµοκρατία· επισηµαίνει ότι η ΕΕ 

πρέπει να αντιµετωπίσει την αυξανόµενη 

απειλή της ενδογενούς τροµοκρατίας που 

συνιστούν οι «αλλοδαποί µαχητές», 

δηλαδή τα άτοµα που µεταβαίνουν σε 

χώρες εκτός της χώρας διαµονής ή 

προέλευσής τους µε σκοπό τη διάπραξη, 

τον σχεδιασµό ή την προετοιµασία 

τροµοκρατικών ενεργειών ή την παροχή ή 

λήψη τροµοκρατικής εκπαίδευσης, σε 

σχέση, µεταξύ άλλων, ένοπλες 

συγκρούσεις· συµφωνεί ότι η πρόληψη της 

ριζοσπαστικοποίησης θα πρέπει να 

συνιστά προτεραιότητα για την ΕΕ· θεωρεί 

λυπηρή την απουσία πιο συγκεκριµένων 

89. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 

θέσπιση του ευρωπαϊκού θεµατολογίου για 

την ασφάλεια για την περίοδο 2015-2020, 

και των προτεραιοτήτων που ορίζονται 

στους τοµείς της καταπολέµησης της 

τροµοκρατίας, του διασυνοριακού 

οργανωµένου εγκλήµατος, καθώς και του 

κυβερνοεγκλήµατος, και υποστηρίζει 

πλήρως την Επιτροπή στη δέσµευσή της να 

αντιµετωπίσει τις απειλές για την 

εσωτερική ασφάλεια των κρατών µελών 

απέναντι στους αλλοδαπούς µαχητές και 

την τροµοκρατία· επισηµαίνει ότι η ΕΕ 

πρέπει να αντιµετωπίσει την αυξανόµενη 

απειλή της ενδογενούς τροµοκρατίας που 

συνιστούν οι ισλαµιστές «αλλοδαποί 
µαχητές», δηλαδή τα άτοµα που 

µεταβαίνουν σε χώρες εκτός της χώρας 

διαµονής ή προέλευσής τους µε σκοπό τη 

διάπραξη, τον σχεδιασµό ή την 

προετοιµασία τροµοκρατικών ενεργειών ή 

την παροχή ή λήψη τροµοκρατικής 

εκπαίδευσης, που αφορά µεταξύ άλλων 

ένοπλες συγκρούσεις· συµφωνεί ότι η 

πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης θα 

πρέπει να συνιστά προτεραιότητα για την 

ΕΕ· θεωρεί λυπηρή την απουσία πιο 

συγκεκριµένων µέτρων από το 
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µέτρων από το θεµατολόγιο· θεµατολόγιο· 

Or. en 
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Τροπολογία  47 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

εξ ονόµατος της οµάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά µε το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 90 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

90. καλεί την Επιτροπή να εµποδίσει την 

κυκλοφορία των τροµοκρατών 

ενισχύοντας τους ελέγχους στα εξωτερικά 

σύνορα, ελέγχοντας τα ταξιδιωτικά 

έγγραφα µε πιο συστηµατικό και 

αποτελεσµατικό τρόπο, αντιµετωπίζοντας 

το λαθρεµπόριο όπλων και την παράνοµη 

χρήση εγγράφων ταυτότητας και 
εντοπίζοντας τους τοµείς κινδύνου· 

αναµένει τη νέα πρόταση της Επιτροπής 

για τη δέσµη έξυπνης διαχείρισης 

συνόρων· 

90. καλεί την Επιτροπή να εµποδίσει την 

κυκλοφορία των τροµοκρατών 

ενισχύοντας τους ελέγχους στα εξωτερικά 

σύνορα, ελέγχοντας τα ταξιδιωτικά 

έγγραφα µε πιο συστηµατικό και 

αποτελεσµατικό τρόπο, αντιµετωπίζοντας 

το λαθρεµπόριο όπλων και την παράνοµη 

χρήση εγγράφων ταυτότητας, εντοπίζοντας 

τους τοµείς κινδύνου και παρέχοντας τη 
δυνατότητα στα κράτη µέλη να 
προστατεύουν τα εσωτερικά τους σύνορα· 
αναµένει τη νέα πρόταση της Επιτροπής 

για τη δέσµη έξυπνης διαχείρισης 

συνόρων· 

Or. en 
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Τροπολογία  48 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

εξ ονόµατος της οµάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

σχετικά µε το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 101 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

101. επαναλαµβάνει την έκκλησή του για 
µια σφαιρική και συνεκτική προσέγγιση 
στην πολιτική του ασύλου και της 
µετανάστευσης· τονίζει την ανάγκη 
παροχής ασφαλών συνθηκών στους 

αιτούντες άσυλο κατά τη διαδικασία 

απόδοσης της προσφυγικής ιδιότητας και 

την ανάγκη απαλλαγής των προσφύγων 

από την υποχρέωση να επιλέγουν 

επικίνδυνες οδούς για να φθάσουν στην 

ΕΕ, και τούτο µε την αντιµετώπιση των 

αιτίων της άτυπης µετανάστευσης και µε 

την αποτελεσµατική καταπολέµηση των 

διακινητών µεταναστών, την ενίσχυση της 
αλληλεγγύης και την κατανοµή της 
ευθύνης µεταξύ όλων των κρατών µελών· 
υποστηρίζει την ανάγκη να συνδεθεί η 
µετανάστευση µε την εξωτερική πολιτική 
της ΕΕ, µέσω της συνεργασίας µε τις 
χώρες καταγωγής και τις χώρες 
διέλευσης· υποστηρίζει την πρόταση της 
Επιτροπής για την προσφορά 
ανθρωπιστικής βοήθειας· υπογραµµίζει 
την ανάγκη για περαιτέρω δράση σε 
σχέση µε τις πρόσφατες τραγωδίες στη 
Μεσόγειο, προκειµένου να προληφθεί η 
απώλεια ζωών στη θάλασσα· ζητεί να 
αντιµετωπιστούν τα µεσοπρόθεσµα και 

101. καλεί τα κράτη µέλη να ενισχύσουν 
τις πολιτικές τους στους τοµείς του 
ασύλου και της µετανάστευσης· τονίζει 
την ανάγκη παροχής ασφαλών συνθηκών 

στους αιτούντες άσυλο κατά τη διαδικασία 

απόδοσης της προσφυγικής ιδιότητας στην 
επικράτειά τους και την ανάγκη 
απαλλαγής των προσφύγων από την 

υποχρέωση να επιλέγουν επικίνδυνες 

οδούς για να φθάσουν στην ΕΕ, και τούτο 

µε την αντιµετώπιση των αιτίων της 

άτυπης µετανάστευσης και µε την 

αποτελεσµατική καταπολέµηση των 

διακινητών µεταναστών· 
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µακροπρόθεσµα προβλήµατα και να 
διαµορφωθεί µια συνολική απάντηση, 
όπως ορίζεται στο ευρωπαϊκό 
θεµατολόγιο για τη µετανάστευση· τονίζει 
ότι η οδηγία για την µπλε κάρτα πρέπει 
να επανεξετασθεί για να προσφέρει την 
προοπτική µιας νόµιµης µετανάστευσης 
στην ΕΕ· 

Or. en 

 

 


