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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Ένας από τους βασικούς και ουσιώδεις στόχους ενός ελληνικού σχολείου με 
ευρωπαϊκό χαρακτήρα και οικουμενικό προσανατολισμό είναι η ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας και η σφυρηλάτηση της εθνικής και ευρωπαϊκής 
συνείδησης των μαθητών του. Για να υπάρξει ευρωπαϊκή ταυτότητα, σημαντική 
προϋπόθεση είναι η επαφή και η γνωριμία των νέων με τα θεσμοθετημένα όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προασπίζουν τη δημοκρατία και το μέλλον της. 

Για τον σκοπό αυτό τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, με την έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Φ15.1/197704/Δ2/21-11-2016, διοργανώνουν την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 

2017, «Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» για 

μαθητές της Α΄ Λυκείου όλων των σχολείων της Ελλάδας.  

Η διαδικασία της προσομοίωσης συνίσταται στη συγκρότηση οκτώ επιτροπών στις 

οποίες θα κατανεμηθούν περισσότεροι από διακόσιοι μαθητές της Α΄ Λυκείου. 

Κάθε μία από αυτές τις επιτροπές προτείνει ένα νομοσχέδιο προς ψήφιση και 

δέχεται τις αντίστοιχες τροπολογίες σε επιμέρους άρθρα του από τις υπόλοιπες 

επιτροπές. Στόχος είναι μέσα από έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο να 

προκύψουν, κατόπιν ψηφοφορίας, οκτώ νομοσχέδια που θα δίνουν λύση σε 

φλέγοντα ζητήματα. 

Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στην Ελλάδα. Η πρώτη προσομοίωση έλαβε χώρα την περσινή σχολική χρονιά και 

πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:  

(http://mandoulides.edu.gr/2015/11/12/atmosfera-evropaikou-kinovouliou-sta-

ekpedeftiria/).  

Η προσομοίωση θα πραγματοποιηθεί χώρα στις εγκαταστάσεις των 

Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη (12ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Ν. 

Μουδανιών, Θέρμη, Θεσσαλονίκη), οι οποίες διαθέτουν θέατρο 500 θέσεων, 4 

υπερσύγχρονα κλειστά γυμναστήρια, εργαστήρια καλλιτεχνικών, πληροφορικής, 

φυσικής, χημείας, βιολογίας, βιβλιοθήκη και ανοιχτά γήπεδα. 

Ακολουθούν οδηγίες για τη διοργάνωση, ενώ σχετικές ανακοινώσεις θα σας 

αποστέλλονται ηλεκτρονικά και θα είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα των 

Εκπαιδευτηρίων (www.mandoulides.edu.gr).  

  

http://mandoulides.edu.gr/2015/11/12/atmosfera-evropaikou-kinovouliou-sta-ekpedeftiria/
http://mandoulides.edu.gr/2015/11/12/atmosfera-evropaikou-kinovouliou-sta-ekpedeftiria/
http://www.mandoulides.edu.gr/
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ΟΔΗΓΙΕΣ 

● Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση θα είναι οκτώ (όσες και  

οι επιτροπές), αποτελούμενα από τουλάχιστον 20 μαθητές της Α΄ Λυκείου,  

εκ των οποίων 8 μαθητές θα είναι εισηγητές - ομιλητές.  

● Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην «Προσομοίωση» των 

Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 

16 Δεκεμβρίου 2016, συμπληρώνοντας τη δήλωση συμμετοχής. 

● Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλούν οι δηλώσεις είναι: 

secondary@mandoulides.edu.gr 

● Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση είναι απαραίτητο  

να τηρήσουν τις προβλεπόμενες ημερομηνίες και τις οδηγίες αποστολής. 

● Για οποιαδήποτε διευκρίνιση που αφορά τη διοργάνωση, μπορείτε  

να επικοινωνήσετε με τον: 

 κ. Γεώργιο Κιτσολέρη, Καθηγητής Οικονομολόγος, 

Τ. 2310474024, email: kitsoleris@hotmail.com 

● Στους μαθητές θα απονεμηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. 

● Επειδή πρόθεση των Εκπαιδευτηρίων αποτελεί η προβολή βιντεοσκοπημένων 

αποσπασμάτων της «Προσομοίωσης», οι γονείς των μαθητών που θα 

συμμετάσχουν, παρακαλούνται να υπογράψουν τη Δήλωση Συναίνεσης.  

Οι δηλώσεις θα συγκεντρωθούν από τους συμβούλους - καθηγητές και θα 

παραδοθούν στη Γραμματεία της διοργάνωσης κατά την ημέρα διεξαγωγής 

της «Προσομοίωσης». 

● Το προεδρείο της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αποτελείται 

από απόφοιτους των Εκπαιδευτήριων με γνώση και εμπειρία στη λειτουργία 

αντίστοιχων θεσμών - εκδηλώσεων.  

● Οι συμμετέχοντες θα ακολουθήσουν επίσημο dress code. 

● Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής στη διοργάνωση.  

● Το αναλυτικό πρόγραμμα της «Προσομοίωσης» θα αποσταλεί εγκαίρως στα 

σχολεία που θα δηλώσουν συμμετοχή, ενώ οι οδηγίες θα είναι αναρτημένες 

και στην ηλεκτρονική σελίδα των Εκπαιδευτηρίων: www.mandoulides.edu.gr 

● Οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν ότι δεν προετοιμάζονται μόνο για μία 

εκδήλωση ανταλλαγής ιδεών - απόψεων και αντιπαραθέσεων, αλλά για μια 

ζωντανή διαδικασία που αποτελεί γιορτή της δημοκρατίας και βάση του 

ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Οι εκπαιδευτικοί καλό είναι να συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνείδησης των συμμετεχόντων ως 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση και βελτίωση της ιδέας της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

 

mailto:secondary@mandoulides.edu.gr
http://www.mandoulides.edu.gr/
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

● Αρχικά καλούμε τους εκπαιδευτικούς να ενημερώσουν τους μαθητές 

γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ιστορία της και τις αξίες της. Αυτά 

αποτελούν άλλωστε και μέρος της ύλης του μαθήματος της Πολιτικής 

Παιδείας της Α’ Λυκείου (5ο κεφάλαιο). Στη συνέχεια να διδάξουν στα παιδιά 

τους θεσμούς και τα όργανα της Ε.Ε. και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Στην προσπάθεια αυτή είμαστε πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε 

με πληροφορίες και υλικό. 

● Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος θα αποστείλουν δήλωση 

συμμετοχής, με τα ονοματεπώνυμα των μαθητών που θα συμμετάσχουν και 

τον υπεύθυνο καθηγητή. 

● Το κάθε σχολείο θα σχηματίσει μία συγκεκριμένη επιτροπή και μέσω 

προετοιμασίας, διαλόγου και διαβουλεύσεων θα πρέπει να προετοιμάσει ένα 

σχέδιο έκθεσης, όπως παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, με τις προτάσεις της 

σ’ ένα συγκεκριμένο ζήτημα. 

● Κατά την ημέρα της «Προσομοίωσης» δύο μαθητές - ευρωβουλευτές της 

επιτροπής θα κάνουν την εισήγηση - παρουσίαση του ψηφίσματος. Ένας 

άλλος μαθητής - ευρωβουλευτής θα προετοιμάσει την υπεράσπιση του 

ψηφίσματος και θα είναι σε θέση, στη δευτερολογία του, να απαντήσει στην 

αντίκρουση που θα έχει γίνει από μία άλλη επιτροπή, καθώς και σε μία 

ερώτηση.  

Επειδή θα υπάρξει και μία κατάθεση τροπολογίας (πρόσθεση ή διαγραφή 

κάποιου άρθρου), ένας άλλος μαθητής - ευρωβουλευτής της επιτροπής του 

σχολείου σας θα πρέπει να αντικρούσει την τροπολογία. Τέλος θα υπάρξει 

ένας μαθητής - ευρωβουλευτής που μετά την ψήφιση της τροπολογίας και 

πριν την ψηφοφορία της ολομέλειας θα συνοψίσει με ομιλία την πρόταση της 

επιτροπής και όσα έλαβαν χώρα. 

Ενδεικτικά σας παραθέτουμε τον τρόπο και τους χρόνους με τους οποίους θα 

διεξαχθεί η συζήτηση στην ολομέλεια όσον αφορά μία επιτροπή: 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
(ΣΧΟΛΕΙΟ Α) 

Θέμα:  Βιολογική παραγωγή και περιορισμός των γενετικά τροποποιημένων 
προϊόντων στην Ευρώπη 

Ανακοίνωση του θέματος από τον πρόεδρο 
1. Εισήγηση - παρουσίαση (2 μαθητές από το σχολείο Α)  5’ 
2. Υπεράσπιση ψηφίσματος   (1 μαθητής από το σχολείο Α) 3’ 
3. Αντίκρουση ψηφίσματος   (Επιτροπή Πολιτισμού) 3’ 
4. Ερώτηση για το ψήφισμα  (Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) 1’ 
5. Απάντηση   (1 μαθητής από το σχολείο Α) 3’ 

Ανάγνωση Τροπολογίας (κατάθεση από Επιτροπή Απασχόλησης) από τον πρόεδρο 1’ 
6. Υπεράσπιση τροπολογίας (Επιτροπή Απασχόλησης) 2’ 
7. Αντίκρουση της τροπολογίας    (1 μαθητής από το σχολείο Α) 2’ 
8. Ψήφιση τροπολογίας 4’ 
9. Ομιλία Σύνοψης   (1 μαθητής από το σχολείο Α) 4’ 

Ψηφοφορία για την τελική μορφή του ψηφίσματος από την ολομέλεια 
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● Επίσης, το κάθε σχολείο - επιτροπή θα είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία 

μίας: 

α) αντίκρουσης στο ψήφισμα μίας άλλης επιτροπής,  

β) ερώτησης για ψήφισμα άλλης επιτροπής και  

γ) τροπολογίας μίας άλλης επιτροπής.  

Συνεπώς θα υπάρχουν και 3 επιπλέον ομιλητές για το κάθε σχολείο. 

● Τέλος θα χρειαστεί ο ορισμός 2 - 3 μαθητών ανά σχολείο που θα βοηθούν το 

προεδρείο κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών. 

● Οι επιτροπές που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία της προσομοίωσης θα 

είναι: 

1) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

2) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

3) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

4) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

5) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ 

6) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

7) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

8) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Το θέμα της κάθε επιτροπής θα δοθεί από την οργανωτική επιτροπή μετά από 

τις δηλώσεις συμμετοχής. 

● Καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας της εκδήλωσης, των κειμένων των 

επιτροπών και των ομιλιών θα υπάρχει συνεργασία μεταξύ των υπεύθυνων 

καθηγητών για την επίλυση οποιασδήποτε ενδεχόμενης δυσκολίας προκύψει. 

 

Η περσινή εμπειρία έδειξε ότι οι μαθητές απόλαυσαν όχι μόνο την ημέρα της 

«Προσομοίωσης», αλλά και όλη τη διαδικασία προετοιμασίας και συμμετοχής σε 

ένα δημοκρατικό «παιχνίδι» γνώσης, ρόλων, συνεργασίας και σεβασμού της 

αντίθετης άποψης. 

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε και εσείς!   



   

 

 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Ονομασία σχολείου:  

Ονοματεπώνυμο 
Διευθυντή/ντριας: 

 

Διεύθυνση:  

Τηλέφωνο:  

E-mail:  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

Ονοματεπώνυμο:  

Ειδικότητα:  

Τηλ. σταθερό:  

Τηλ. κινητό:  

E-mail:  

OΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ 

   

   

   

   

   

   

   

   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

 

 

 

 



   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

  

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 - 2019 

   

 
Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 

 

12.11.2015 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ  

σχετικά με την Ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση και την 

προσπάθεια διαφύλαξης του Κοινοτικού Κεκτημένου                                                                     

Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 

 

  Εισηγητές:  

 

 
 

 

 

 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 



   

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την Ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση και την προσπάθεια 

διαφύλαξης του Κοινοτικού Κεκτημένου                                                                                                  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα δελτία τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 27ης Μαΐου του 
2015, με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί πρόοδο όσον αφορά το 
πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση» (IP/15/5039) και της 9ης Σεπτεμβρίου 
2015, με τίτλο «Προσφυγική κρίση: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει 
αποφασιστική δράση» (MEMO/15/5597), 
 

– έχοντας υπόψη το έγγραφο της Συνόδου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της 
3ης Μαρτίου του 2015, με θέμα την ετήσια έκθεση της Ύπατης Εκπροσώπου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A8-0039/2015), 

 

– έχοντας υπόψη την παράγραφο υπ’ αριθμόν 5 του Άρθρου 2 της Συνθήκης 
Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων για τη θέσπιση θεώρησης περιοδείας και την 
τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν και των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 562/2006 και (ΕΚ) αριθ. 767/2008(2014/0095(COD)), 
 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, την Οδηγία περί Υποβοήθησης (2002/90/ΕΚ) της 
28ης Νοεμβρίου του 2002, και ιδίως την παράγραφο 2 του Άρθρου 1 και το Άρθρο 2 
αυτού, 

 

– έχοντας υπόψη την εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015 σχετικά με τη 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Στήριξης (ΕΜΠΠ)1, 

 

– έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου του 
2015,  προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο 
με τίτλο «Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: η κατάσταση όσον αφορά την 
εφαρμογή των δράσεων προτεραιότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση» (COM(2015)510), 

 

A. λαμβάνοντας υπόψη τον εξαιρετικά υψηλό αριθμό μεταναστευτικών ροών με κύριο 
αρχικό προορισμό τις βαλκανικές χώρες και την Ιταλία, όπως και τις διαρκώς 
επιδεινούμενες συνθήκες μετακίνησης αυτών ως αποτέλεσμα της άφιξης του 
χειμώνα και της έλλειψης στέγης και τροφίμων· 

B. λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη αύξηση των εισροών αυτών ως αποτέλεσμα 

των ρωσικών παρεμβάσεων στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας και της ευάλωτης 

θέσης του Αφγανιστάν απέναντι σε τρομοκρατικές επιθέσεις· 

                                                           
1
http://ec.europa.eu/news/2015/docs/factsheet_the_eu_civil_protection_mechanism.pdf 



   

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

1. Υπογραμμίζει την ανάγκη αναθεώρησης της Συνθήκης του Δουβλίνου (Ι, ΙΙ, 

III) και συνιστά τις εξής μεταρρυθμίσεις - κλειδιά: 

a. Η χώρα υποδοχής δεν υποχρεώνεται στην αποκλειστική ευθύνη για 

τους μετανάστες που δέχεται. Αντίθετα, η ευθύνη είναι ευρωπαϊκή. 

b. Δίνεται η δυνατότητα στον κάθε μετανάστη να δηλώσει κατά σειρά 

προτίμησης τα Ευρωπαϊκά κράτη στα οποία επιθυμεί να μεταφερθεί. 

c. Δίνεται έμφαση στην αίτηση του κάθε πρόσφυγα για άσυλο, με 

προσπάθεια τοποθέτησής του σε μία από τις - προτιμώμενες για 

επανένωση οικογενειών - χώρες. 

2. Προτείνει την παροχή κινήτρων στα Ευρωπαϊκά κράτη, ώστε αυτά να 

δέχονται οικειοθελώς τη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας προσφύγων στα 

εδάφη τους. Συγχρόνως, 

3. Αιτείται από τα Ευρωπαϊκά κράτη να επιτρέπουν τη διέλευση μεταναστών 

από τις εκτάσεις τους, χωρίς αυτή απαραίτητα να συνεπάγεται παραμονή των 

τελευταίων στη χώρα. Με αυτό τον σκοπό ζητά και νομοθετήματα στην ίδια 

κατεύθυνση σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων. Παράλληλα βέβαια, 

4. Αποθαρρύνει μονομερείς ενέργειες, οι οποίες λαμβάνονται δίχως τη σύμφωνη 

γνώμη των εθνικών κοινοβουλίων. Επισημαίνει δε τη σημασία της εκούσιας 

υιοθέτησης σχεδίων νόμου από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

αναγνωρίζει το δικαίωμά τους στην αυτοκυριαρχία και την απόρριψη μη 

βιώσιμων προτάσεων. 

5. Παροτρύνει το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών να συνεργαστεί με την 

Τουρκία για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών από αυτήν και να 

διαπραγματευτεί την εγκατάσταση προσφύγων σε αυτήν. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση: 

a. θα παράσχει στο τουρκικό κράτος ανθρώπινο δυναμικό και 

τεχνολογικό εξοπλισμό, απαραίτητο για την καταγραφή των 

μεταναστών. 

b. θα θεωρήσει την παραπάνω κίνηση ως ένδειξη καλής θέλησης, η 

οποία θα επιταχύνει τις διαδικασίες απελευθέρωσης Visa για την 

Τουρκία. 



   

6. Επιπρόσθετα παροτρύνει το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών να 

απευθυνθεί σε υποψήφια μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν της Τουρκίας 

(Αλβανία, Σερβία, ΠΓΔΜ) και σε τρίτες χώρες για τη φιλοξενία προσφύγων. 

7. Υποστηρίζει την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής 

Προστασίας (Ε.Μ.Π.Π.) για την παροχή των απαραίτητων εφοδίων (ρούχα, 

σκηνές, κουβέρτες) σε μετανάστες. Προτείνει επίσης τη σύσταση σώματος 

εθελοντών, συνεργαζόμενου με τον Ε.Μ.Π.Π., με καθήκον την περίθαλψη και 

την επιμέλεια της μετακίνησης των προσφύγων. 

8. Προωθεί τη στενή συνεργασία με τον ΟΗΕ σε ανθρωπιστικά θέματα και την 

αίτηση για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης. 

9. Καλεί το Συμβούλιο EcoFin να δώσει προτεραιότητα στο έκτακτο 

μεταναστευτικό πρόβλημα και να αποδεσμεύσει στη συνέχεια κεφάλαια για 

την αντιμετώπιση του θέματος της περίθαλψης και αποκατάστασης των 

προσφύγων. 

10. Τονίζει την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών απέλασης παράτυπων 

μεταναστών, στην οποία θα συμβάλει η αποτελεσματική καταγραφή τους και 

επ’ αυτού προτείνει τη δημιουργία περισσότερων hotspots στα νησιά και την 

ηπειρωτική χώρα με τη σύμφωνη γνώμη των εθνικών κοινοβουλίων, με στόχο 

την ταχύτερη καταγραφή μεταναστών. Για την κατασκευή αυτών συνιστά την 

επιδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσληψη εργατών, παροχή 

τεχνογνωσίας και συμμετοχή εθελοντών. 

11. Τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ιδίως με μεθόδους που επαφίενται στα εθνικά κοινοβούλια. 

Προτείνονται, για παράδειγμα, η χρήση του στρατού ή ιδιωτικών γραφείων 

ασφαλείας, αλλά και με συντονισμένες προσπάθειες η ανάπτυξη της Frontex, 

της οποίας οι αρμοδιότητες, η χρηματοδότηση και η δύναμη αιτείται όπως 

αυξηθούν. 

12. Παροτρύνει τη συντονισμένη δράση του ΟΗΕ, της ενισχυμένης Frontex, της 

Europol (Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιβολής του Νόμου) και της Interpol στον 

τομέα του εντοπισμού και της εξάρθρωσης κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων, 

τα οποία φέρουν την ευθύνη για τον θάνατο πολλών μεταναστών. Οι 

επιχειρήσεις αυτές προτείνεται να διενεργούνται στις λιβυκές και τις 

τουρκικές ακτές, οι οποίες αποτελούν τις κύριες εστίες προέλευσης των 

μεταναστευτικών κυμάτων. Επιπρόσθετα υποστηρίζει τη συνεργασία με το 

ΝΑΤΟ στην εξάρθρωση σπειρών σωματεμπόρων και τη διασφάλιση της 

ειρήνης στο Αφγανιστάν, με στόχο να μην υπάρχει λόγος μετακίνησης των 

Αφγανών πολιτών. 



   

13. Ζητά αυστηρότερες ποινές για κάθε μορφή κακομεταχείρισης μεταναστών, με 

στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία τους. Επισημαίνει, μάλιστα, τα 

ακόλουθα σημεία: 

a. Η ανθρωποκτονία μετανάστη θα μετατραπεί από πλημμέλημα σε 

κακούργημα, το οποίο θα επισύρει πολυετή ποινή φυλάκισης. 

b. Θα επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις, στη μορφή βαρέων προστίμων, 

ποινής φυλάκισης και κατάσχεσης της άδειας λειτουργίας, σε 

εργοδότες που απασχολούν παράνομα αδήλωτους και ανασφάλιστους 

μετανάστες. 

c. Η σωματεμπορία θα συνιστά επίσης ειδεχθές ποινικό κακούργημα, 

τιμωρούμενο με αυξημένο αριθμό ετών φυλάκισης. 

14. Αιτείται, με στόχο την ομαλή ένταξη των προσφύγων και την προστασία τους 

από πολιτικές αλλαγές, ειδικότερα, την παραχώρηση ιθαγένειας από τα 

ευρωπαϊκά κράτη στα παιδιά προσφύγων που γεννιούνται στα εδάφη τους.  

15. Προτείνει τη δημιουργία διαπολιτισμικών σχολείων για πρόσφυγες, όπου θα 

απασχολούνται στο δυνατό βαθμό μετανάστες εκπαιδευτικοί και θα είναι 

υποχρεωτική η διδασκαλία των αξιών και της ιστορίας της Ευρώπης και της 

γλώσσας της χώρας. 

16. Προωθεί την οργάνωση βιομηχανικών μονάδων με ιδιωτικούς επενδυτές, στις 

οποίες θα εργάζονται μετανάστες κυρίως σε θέσεις ελαφράς βιομηχανίας, οι 

οποίες θα καλύψουν κενά στην αγορά της εκάστοτε χώρας. Θα αποσκοπούν 

στην κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών των προσφύγων, με αποτέλεσμα στη 

συνέχεια τα προϊόντα να διατίθενται στο εμπόριο σε χαμηλές τιμές. 

 

 

 


