
 

 

 

 

Κατευθυντήριες γραμμές για μια εναλλακτική πολιτική σχετικά με το μεταναστευτικό 

βασιζόμενη στα ανθρώπινα δικαιώματα και την αλληλεγγύη 

Οι ευρωβουλευτές της ομάδας του GUE/NGL απορρίπτουν την προσέγγιση της ΕΕ που 
στοχεύει στην πάταξη της μετανάστευσης.  Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη έχει το ιστορικό 
καθήκον να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη και εύλογη μεταναστευτική πολιτική που θα 
εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ομάδα του GUE/NGL έχει εδώ και καιρό ταχθεί 
κατά της οικοδόμησης μίας «Ευρώπης-φρούριο» και δραστηριοποιείται στην πρώτη 
γραμμή της εκστρατείας «Όχι στην Ευρώπη-φρούριο», υπογραμμίζοντας τις θετικές πτυχές 
της μετανάστευσης και προτείνοντας πολιτικές οι οποίες βασίζονται στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων και προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.  
 
Από κοινού με ΜΚΟ, οι ευρωβουλευτές της ομάδας έχουν επανειλημμένα εκφράσει 
προβληματισμούς όσον αφορά τα ποσά που δαπανήθηκαν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της, είτε πρόκειται για αύξηση του 
προϋπολογισμού για τον έλεγχο των συνόρων στο πλαίσιο του ταμείου εσωτερικής 
ασφάλειας, είτε για συστήματα επιτήρησης των συνόρων, όπως το Eurosur, τα ευφυή 
σύνορα, ενέργειες επαναπατρισμού ή το Frontex. Οι ευρωβουλευτές της ομάδας GUE/NGL 
θα εξακολουθήσουν να απορρίπτουν σθεναρά κάθε πρόταση ενωσιακού προϋπολογισμού 
που δεν θα συνάδει με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: 

1. Δημιουργία μαζικής και δυναμικής πολυεθνικής επιχείρησης διάσωσης στη Μεσόγειο 

στο ύψος του ανθρωπιστικού δράματος που εκτυλίσσεται στη Μεσόγειο, 

συμπεριλαμβανομένων των ακινητοποιημένων πλοίων στην ανοικτή θάλασσα. 

2. Τερματισμός κάθε στρατιωτικής επέμβασης με στόχο τα σκάφη και τους διακινητές. 

3. Δημιουργία ασφαλούς και νόμιμης πρόσβασης για τους μετανάστες και τους αιτούντες 

άσυλο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους και της 

επανεγκατάστασης για τους αιτούντες άσυλο. 

4. Εξασφάλιση ότι τα κράτη μέλη θα διευκολύνουν την οικογενειακή επανένωση και πέραν 

της πυρηνικής οικογένειας τόσο για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, όσο και για 

τους μετανάστες που βρίσκονται στο έδαφος κράτους μέλους της ΕΕ.  



 

 

5. Ενίσχυση της συνεργασίας με παράγοντες των Ηνωμένων Εθνών και κράτη μέλη σε 

πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, μεταξύ άλλων για ζητήματα ναυτικής έρευνας 

και διάσωσης, μη επαναπροώθησης, διεθνούς προστασίας, θεμελιωδών δικαιωμάτων, 

δικαιωμάτων του παιδιού και του δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή, καθώς και για την 

εφαρμογή αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

6. Εξασφάλιση ότι τα κράτη μέλη θα αναπτύξουν πολιτικές και μέτρα για την ένταξη των 

μεταναστών ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της υγειονομικής 

περίθαλψης και της στέγασης, για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών 

μελών, και εξασφάλιση χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ για τα κράτη μέλη που έχουν 

μεγαλύτερη ανάγκη. Οι πολιτικές αυτές πρέπει να εγγυώνται την ισότητα ευκαιριών για τη 

συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.  

7. Καταγγελία των εντεινόμενων περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, 

καθώς και των αυξανόμενων ελέγχων των συνόρων και της κατασκευής φυσικών εμποδίων 

στα σύνορα της ΕΕ για την παρεμπόδιση της εισόδου των μεταναστών και των αιτούντων 

άσυλο.  

8. Τερματισμός της διαδικασίας εξωτερικής ανάθεσης για τη διαχείριση των συνόρων της 

ΕΕ, για την έρευνα και τη διάσωση και των διαδικασιών διεκπεραίωσης των αιτήσεων 

ασύλου σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της διαδικασίας του 

Χαρτούμ, της αναθεώρησης της διαδικασίας του Ραμπάτ και της διμερούς 

χρηματοοικονομικής στήριξης καθεστώτων που είναι υπεύθυνα για παραβιάσεις 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι η Ερυθραία και το Σουδάν. 

9. Αξιολόγηση των συμφωνιών για τις συμπράξεις στον τομέα της κινητικότητας και 

αναστολή όλων των συμφωνιών επανεισδοχής. 

10. Ενεργοποίηση της οδηγίας περί προσωρινής προστασίας (οδηγία 2001/55/ΕΚ).  

11. Κατάρηγηση του ισχύοντος συστήματος του Δουβλίνου και ενίσχυση της κατανομής 

των βαρών για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων μεταξύ των κρατών 

μελών, μεταξύ άλλων, μέσω προγραμμάτων μετεγκατάστασης που λαμβάνουν πλήρως 

υπόψη οικογενειακούς, γλωσσικούς και πολιτιστικούς δεσμούς, καθώς και τους όρους για 

την υποδοχής και τις συνθήκες για επαρκή χρηματοδότηση των ανοικτών κέντρων 

υποδοχής και το κλείσιμο των κέντρων κράτησης. 

12. Μαζική αύξηση της βοήθειας προς τις χώρες του Νότου που φιλοξενούν μεγάλους 

πληθυσμούς προσφύγων και μεταναστών και στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία 

του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται επί τόπου. 

13. Τερματισμός των οικονομικών και εμπορικών πολιτικών που βασίζονται στην 

εκμετάλλευση των χωρών του Νότου και καταδικάζουν εκατομμύρια ανθρώπων στη 



 

 

φτώχεια και τη δυστυχία και ανάπτυξη πραγματικών πολιτικών αναπτυξιακής συνεργασίας 

βασιζόμενες στην αλληλεγγύη και τις ανάγκες των ατόμων. 

14. Τερματισμός των στρατιωτικών συγκρούσεων και μεταρρύθμιση της εξωτερικής πολιτικής και 

της πολιτικής γειτονίας της ΕΕ για τη συμβολή στην αειφόρο πολιτική και οικονομική ανάπτυξη στις 

χώρες προέλευσης.  

15. Διασφάλιση διαφάνειας, συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης, τόσο στο 

εσωτερικό όσο και έξωθεν, όλων των ταμείων της ΕΕ που αφορούν τη μετανάστευση και το 

άσυλο.  
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