16 - 17/01
2020

Πρόγραμμα
Ψηφίσματα Επιτροπών

Με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα,
του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
και του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct - ΚΕΔΗΘ
Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

08:30 - 09:00

AΦΙΞΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

09:00 - 10:00

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΜΙΛΙΩΝ

10:00 - 10:15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10:30 - 11:00

ΤΕΛΕΤΗ EΝΑΡΞΗΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
κ. Ασπασία Χασιώτη, Δρ. Φιλολογίας, Γενική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων
Ε. Μαντουλίδη, Διευθύντρια Λυκείου
κ. Χάρης Κούντουρος, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
κ. Άλκηστις Γιωγιού, Δικηγόρος, Απόφοιτος ʼ05, Πρόεδρος της Προσομοίωσης της
Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

11:00

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

11:00 - 11:30

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

11:30 - 12:00

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

12:00 - 12:30

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

12:40 - 13:15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΣΝΑΚ

13:15 - 13:45

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

13:45 - 14:15

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΦΥΛΩΝ

14:15 - 14:45

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

14:45 - 15:15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

15:15 - 15:45

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

15:45 - 16:15

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

16:30

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ - ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

17:45

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Κανόνες Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
18:30 - 19:00

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Κάθε φορά που ένας συμμετέχων έχει τον λόγο στη Γενική Συνέλευση οφείλει να μιλά από
όρθια θέση καθαρά και δυνατά, σεβόμενος πάντα τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.
Κανείς δεν μπορεί να λάβει τον λόγο, αν πρώτα δεν αναγνωριστεί από τα μέλη του
Προεδρείου. Αν επιθυμεί κάποιος συμμετέχων να μιλήσει, πρέπει να ενημερώσει τον
επικεφαλής της Επιτροπής του και αυτός να υψώσει την καρτέλα της Επιτροπής του και,
αν αναγνωριστεί από το Προεδρείο, μπορεί να μιλήσει από όρθια θέση ή στο βήμα για
όσο χρόνο του δοθεί.
ΙΙ. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης σηματοδοτεί την έναρξη και τη λήξη των συζητήσεων. Αυτός
καθοδηγεί τις συζητήσεις, θέτει τα ψηφίσματα σε ψηφοφορία και ανακοινώνει τα
αποτελέσματα της κάθε ψηφοφορίας. Αυτός προεδρεύει με τη βοήθεια άλλων δύο ή
τριών Αντιπροέδρων, οι οποίοι είναι οι μόνοι που μαζί με τον Πρόεδρο επιτρέπεται να
προεδρεύουν στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης.
ΙΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται καθ’ όλη τη διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης με διπλωματικό και επαγγελματικό τρόπο, σεβόμενοι πάντα τους υπόλοιπους
συμμετέχοντες και τους κανόνες της Γενικής Συνέλευσης.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν τον επίσημο τρόπο ενδυμασίας καθ’ όλη τη
διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή οποιωνδήποτε άλλων ηλεκτρονικών
συσκευών στον χώρο που διεξάγεται η Γενική Συνέλευση.
IV. ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Το ψήφισμα είναι ένα επίσημο κείμενο στο οποίο οι συμμετέχοντες μιας Επιτροπής
παραθέτουν τις προτάσεις τους για τον τρόπο επίλυσης ενός συγκεκριμένου ζητήματος.
Το ψήφισμα αποτελείται από τις εισαγωγικές φράσεις και από τις προτάσεις:
 Μια εισαγωγική φράση στο ψήφισμα παρέχει πληροφορίες για το πραγματικό και
νομικό υπόβαθρο του θέματος που τίθεται προς συζήτηση.

 Μια πρόταση στο ψήφισμα παρέχει συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να
υιοθετηθούν για την επίλυση του θέματος που τίθεται προς συζήτηση.
V. ΔΟΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ
1.

Ανακοίνωση του θέματος προς συζήτηση: Η διαδικασία ξεκινά, όταν ο Πρόεδρος
ανακοινώνει το όνομα της Επιτροπής και το θέμα της συζήτησης.

2.

Παρουσίαση του θέματος προς συζήτηση-ψηφίσματος: Ο Πρόεδρος καλεί την
Επιτροπή που κατέθεσε το ψήφισμα να το παρουσιάσει. Καλείται ένας ομιλητής στο
βήμα, για να διαβάσει τις προτάσεις του ψηφίσματος μέσα σε πέντε (5) λεπτά.

3.

Υπεράσπιση ψηφίσματος: Ο Πρόεδρος καλεί την Επιτροπή που κατέθεσε το
ψήφισμα να το υπερασπιστεί. Καλείται ένας ομιλητής στο βήμα, για να παρουσιάσει
την ομιλία υπεράσπισης του ψηφίσματος μέσα σε τρία (3) λεπτά. Σκοπός της ομιλίας
υπεράσπισης είναι να αναδειχθεί ο λόγος για τον οποίον το συγκεκριμένο ψήφισμα
κρίνεται κατάλληλο και ικανό να επιλύσει το θέμα της συζήτησης και γι’ αυτό πρέπει
να υπερψηφιστεί.

4.

Αντίκρουση ψηφίσματος: Ο Πρόεδρος καλεί τις επιτροπές να εκφράσουν την
αντίθεσή τους στο ψήφισμα. Αναγνωρίζεται ένας ομιλητής από τις άλλες επιτροπές
και καλείται στο βήμα, για να παρουσιάσει την ομιλία αντίκρουσης του ψηφίσματος
μέσα σε τρία (3) λεπτά. Σκοπός της ομιλίας αντίκρουσης είναι να αναδειχθεί ο λόγος
για τον οποίον το συγκεκριμένο ψήφισμα κρίνεται ακατάλληλο και δε συνδράμει στην
επίλυση του θέματος της συζήτησης και γι’ αυτό πρέπει να καταψηφιστεί.

5.

Συζήτηση ψηφίσματος: Ο Πρόεδρος καλεί τις Επιτροπές να κάνουν ερωτήσεις για το
συγκεκριμένο ψήφισμα. Αφού αναγνωρίσει δύο (2) ερωτήσεις και αυτές
διατυπωθούν, καλεί έναν συμμετέχοντα από την Επιτροπή που εισηγήθηκε το
ψήφισμα να απαντήσει στις ερωτήσεις μέσα σε τρία (3) λεπτά.

6.

Ομιλία σύνοψης: Ο Πρόεδρος καλεί έναν συμμετέχοντα από την Επιτροπή που
κατέθεσε το ψήφισμα να κάνει μια συνόψιση της όλης συζήτησης για το ψήφισμα
μέσα σε τέσσερα (4) λεπτά.

7.

Ψήφιση ψηφίσματος: O Πρόεδρος καλεί τους επικεφαλής των Επιτροπών να
συγκεντρώσουν τις ψήφους (υπέρ-κατά-αποχή) για το συγκεκριμένο ψήφισμα μέσα
σε τρία (3) λεπτά. Όταν παρέλθει ο χρόνος, ζητά από τον επικεφαλής της κάθε
Επιτροπής να ανακοινώσει το αποτέλεσμα. Αφού συγκεντρωθούν όλες οι ψήφοι,
γίνεται η καταμέτρηση από το Προεδρείο και ανακοινώνεται το αποτέλεσμα. Αν το
ψήφισμα υπερψηφίστηκε, θα λάβει τη μορφή επίσημου ψηφίσματος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν καταψηφίστηκε, θα διαγραφεί και δεν θα περιληφθεί
στα επίσημα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2019 - 2024

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων
17.1.2020

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατή η καταπολέμηση του
φαινομένου επανεμφάνισης μολυσματικών ασθενειών που στο παρελθόν
είχαν εξαλειφθεί, με αποτέλεσμα να απειλείται εκ νέου η υγεία των πολιτών
της ΕΕ.
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων
Εισηγητές: Π. Μαναλή - Κερανοπούλου, Ι. - Α. Παππά, Μ. Πανιέρη,
Μ. Αναστασίου, Ε. Πούλου, Π. Μαμώλος, Α. Αργυρόπουλος, Γ. - Ζ. Τσιχλιά,
Φ. - Η. Αγγελίδου, Γ. Κατσέτης, Μ. Φραγκάκης, Μ. Καρατζογλίδου,
Α. Γρηγοριάδου, Β. Χατζηγεωργίου, Α. Γιωτίτσας, Σ. Λεμονάκη, Ι. Δίχρη,
Α. Παπαπαράσχου, Π. Τόσκα, Κ. - Ε. Γιοβανάκη, Μ. Οικονόμου,
Χ. Μεστροπιάν.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2019-2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατή η καταπολέμηση του
φαινομένου επανεμφάνισης μολυσματικών ασθενειών που στο παρελθόν είναι
εξαλειφθεί, με αποτέλεσμα να απειλείται εκ νέου η υγεία των πολιτών της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–
–
–

αναγνωρίζοντας ότι τα υγειονομικά συστήματα και οι πολιτικές για τον
εμβολιασμό διαφέρουν ανά τα κράτη - μέλη της ΕΕ,
παρακινούμενο από τις σημαντικές ανισότητες μεταξύ των κρατών - μελών, που
ανακύπτουν από τη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα σε εμβόλια,
αναλογιζόμενο τις παρανοήσεις λόγω ελλιπούς ενημέρωσης σχετικά με τα
εμβόλια, τη δράση και τις παρενέργειές τους,

A.

λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την ενίσχυση
της συνεργασίας για την καταπολέμηση των ασθενειών που προλαμβάνονται με
τον εμβολιασμό˙

Β.

αξιοποιώντας την πολιτική συνοχής της ΕΕ, που χρηματοδοτεί επενδύσεις για την
υγεία στις χώρες και περιφέρειες της ΕΕ˙

Γ.

αναλογιζόμενο την αύξηση του κινδύνου ευάλωτων ομάδων, στις οποίες
αντενδείκνυται ο εμβολιασμός, όπως τα άτομα που βρίσκονται σε
ανοσοκαταστολή˙
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1.

παροτρύνει τα κράτη - μέλη να προωθήσουν καμπάνιες ενημέρωσης αναφορικά
με τη χρησιμότητα, την ασφάλεια και την αναγκαιότητα της πρόληψης από τη
μετάδοση μολυσματικών ασθενειών, προσαρμόζοντας αυτές ανάλογα με το
κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο της εκάστοτε πληθυσμιακής ομάδας στην
οποία απευθύνονται˙

2.

καλεί τα κράτη - μέλη να ενισχύσουν τη χρηματοδότηση στον τομέα της δημόσιας
υγείας, με στόχο τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των πολιτών, ιδίως των
ευπαθών κοινωνικών ομάδων, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη˙

3.

ζητεί από τα κράτη - μέλη να πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους, με σκοπό την
αξιολόγηση των υγειονομικών μονάδων ως προς τον εξοπλισμό, τις υποδομές και

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2019-2020

το προσωπικό και τη συνεπακόλουθη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την
αναβάθμιση και εξέλιξή τους˙
4.

τονίζει την αναγκαιότητα υλοποίησης ενός προγράμματος μέσω του οποίου θα
παροτρύνονται οι πολίτες, αφενός μεν να υποβάλλονται σε τακτικό προληπτικό
διαγνωστικό έλεγχο, αφετέρου δε να τηρούν τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τις
σωστές συνθήκες υγιεινής˙

5.

τάσσεται υπέρ της προώθησης και της χρηματοδότησης ερευνητικών
προγραμμάτων, με σκοπό την εξέλιξη των τρόπων αντιμετώπισης των
μολυσματικών ασθενειών˙

6.

προτείνει στα κράτη - μέλη αναφορικά με τον εμβολιασμό:
α. τη μείωση του κόστους ή τη δωρεάν παροχή αυτών και
β. την επαρκή ενημέρωση των πολιτών, με σκοπό να αποφευχθεί η
παραπλάνησή τους και η πρόκληση φόβου˙

7.

παροτρύνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών να υιοθετήσουν τα αναγκαία
μέτρα για τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων
καθώς και για τη διενέργεια του απαραίτητου ιατρικού ελέγχου και εμβολιασμού
των πληθυσμών αυτών˙

8.

ζητά, παράλληλα, από τα κράτη - μέλη την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης προς τα ανωτέρω και απόκλισης από τα ευρωπαϊκά και διεθνή
πρότυπα στον τομέα της υγείας και της προληπτικής ιατρικής.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2019-2020

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2019 - 2024

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
17.1.2020

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η ΕΕ να ενισχύσει τη
διαφύλαξη και την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και κατ’ επέκταση
της ελληνικής παιδείας και του πολιτισμού μας στον Ελληνισμό της
διασποράς.
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Εισηγητές: Χ. Σκούμη, Ε. - Α. Καραδήμου, Ε. Σαλονικίδου,
Ν. - Μ. Κούτσικ - Βασίλογλου, Α. - Μ. Φέλλα, Δ. Καραθάνου,
Ε. Ζαφειριάδη, Λ. Μαργαρίτη, Α. Καρακασίδης, Α. Καραμούτα,
Μ. Παρασκευαϊδου, Ε. Μήτρου, Σ. Κουκουράβα, Σ. Τερλεμές,
Λ. Τσομπασίδης, Χ. Αβρουδιάδης, Δ. Μπουρούτζη, Ι. Στρυβάκης,
Α. Σιδερικούδη, Σ. Κυριακόγκονας, Ν. Χαχούδης, Α. Σκανδαλίδου,
Φ. Τολιόπουλος.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2019-2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η ΕΕ να ενισχύσει τη διαφύλαξη και
την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και κατ’ επέκταση της ελληνικής παιδείας και
του πολιτισμού μας στον Ελληνισμό της διασποράς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–
–
–

έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4027/2011,
έχοντας υπόψη την πολιτική της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της
Διασποράς για την ενίσχυση της ελληνόγλωσσης διδασκαλίας,
έχοντας υπόψη την ίδρυση του ΙΠΟΔΕ (θεσμοθετημένου οργάνου στο πλαίσιο
του YΠEΠΘ), που έχει στόχο την ανάληψη δράσεων και έργων αναφορικά με
θεματικές διάφορων πρωτότυπων προγραμμάτων εκπαίδευσης των ομογενών,
καθώς και την επιμόρφωση των υπό απόσπαση Ελλήνων εκπαιδευτικών,

A.

λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο αριθμό Ελλήνων που
μεταναστεύουν και ζουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης˙

Β.

λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για τη διατήρηση και την προαγωγή της
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό˙
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1.

προτείνει τη συνεργασία των ευρωπαϊκών θεσμών με το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, προκειμένου να θεσπιστεί η αρμόδια αρχή η οποία θα ελέγχει την
εγκυρότητα των πιστοποιητικών της ελληνομάθειας, σύμφωνα με τα κριτήρια της
CEFR˙

2.

υποστηρίζει ότι τα πιστοποιητικά ελληνομάθειας θα αποτελούν προϋπόθεση για
τη φοίτηση των ομογενών σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και
την απόκτηση θέσεων εργασίας σε αυτήν˙

3.

παροτρύνει την περαιτέρω ενεργοποίηση των τοπικών κοινοτήτων των Ελλήνων
της Ομογένειας και των σχετικών πολιτιστικών συλλόγων προκειμένου:
α. να διοργανώνουν εκδηλώσεις εορτασμού των εθνικών επετείων, ώστε μέσω
της συμμετοχής τους τα μέλη να γίνονται κοινωνοί του ελληνικού
πολιτισμού, να μεταλαμπαδεύουν τα έθιμα στις επόμενες γενιές και να
καλλιεργούν τον αμοιβαίο σεβασμό ανάμεσα στους ομοεθνείς και τους
αλλοεθνείς
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β. να δημιουργήσουν νέες ή να επεκτείνουν τις ήδη υπάρχουσες βιβλιοθήκες
σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού με διεθνώς
αναγνωρισμένα επιστημονικά συγγράμματα στις κλασικές ανθρωπιστικές
επιστήμες και δημοφιλή έργα Ελλήνων λογοτεχνών, διαθέσιμα στο ευρύ
κοινό, και
γ. να διαθέτουν σε ψηφιακή και έντυπη μορφή τον ελληνικό Τύπο˙
4.

ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής τόσο μαθητών όσο και
εκπαιδευτικών, με κάλυψη των εξόδων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο
του προγράμματος Erasmus+, ώστε:
α. οι μαθητές να επισκεφτούν ελληνικά σχολεία, ιδρύματα, μουσεία, θέατρα,
πανεπιστήμια και να έρθουν σε άμεση επαφή με τις ελληνικές αξίες και τα
ιδεώδη
β. οι καθηγητές να ανταλλάξουν πρακτικές για τις βέλτιστες μεθόδους
διδασκαλίας και να ενημερώσουν κατάλληλα τους μαθητές τους με τα
υπάρχοντα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. e-Twinning,
Erasmus+, SIRIUS και Ευρυδίκη, κτλ.)˙

5.

τάσσεται υπέρ της:
α. απόσπασης των εκπαιδευτικών και της συνεχούς αξιολόγησής τους,
προκειμένου να βεβαιωθεί η πλήρης γνώση των ΤΠΕ, του κοινωνικού και
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος της χώρας υποδοχής
β. προετοιμασίας τους μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων, τα οποία θα
διεξάγονται έπειτα από κάθε πιθανή τροποποίηση του εκπαιδευτικού
συστήματος, ώστε να είναι επαρκώς καταρτισμένοι για τη διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης γλώσσας και την προετοιμασία τους
για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση˙

6.

υπογραμμίζει την ανάγκη ύπαρξης ενιαίου μαθήματος σε όλα τα τμήματα
ανθρωπιστικών σπουδών των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης με
θεματολογία την επιρροή που έχει ασκήσει και συνεχίζει να ασκεί ο ελληνικός
πολιτισμός στον ευρωπαϊκό˙

7.

καλεί τα κράτη - μέλη να θεσμοθετήσουν ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς με θέμα την
ελληνική γλώσσα και παιδεία σε ομογενείς και μη, σπουδαστές και μαθητές για
την εξασφάλιση βραβείων και υποτροφιών.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2019 - 2024

Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
17.01.2020

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τα μέτρα που μπορεί να λάβει η ΕΕ για την επίλυση των
προβλημάτων που προκάλεσε η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και με τους τρόπους με τους
οποίους μπορεί να διασφαλίσει την τήρηση των όρων του από τα κράτη
- μέλη.
Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Εισηγητές: Κ. Βαβλιάκης, Ε. - Ε. Καραγεώργη, Κ. Κατσιλέρος,
Α. - Μ. Σεϊταρίδου, Μ.- Η. Οικονόμου, Γ. Μαμμπρέϊαν, Μ. Ασταρτζή,
Φ. Αντωνιάδου, Φ. Γεωργάκης, Κ. Νίκα, Ρ. Γιουβρή, Ε. Δαφνάκη,
Ε. Γιαννοπούλου, Κ. Κωνσταντέλλος, Μ. Παλάτου, Α. Βούρου,
Σ. Χατζηδημητρίου, Α. Κελεπούρη, Α. Δέδε.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τα μέτρα που μπορεί να λάβει η ΕΕ για την επίλυση των προβλημάτων που
προκάλεσε η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων και με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να διασφαλίσει την τήρηση
των όρων του από τα κράτη - μέλη.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

–

–

έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
αυτών,
έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 23ης Οκτωβρίου 2018 (ΕΚ) αριθμ.
45/2001 και της απόφασης αριθμ. 1247/2002/ΕΚ,
έχοντας υπόψη το άρθρο 33 - Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων
- Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική
αρχή, άρθρα 55, 73, 85-88 του Κανονισμού,

A.

λαμβάνοντας υπόψη τη Γνώμη 4/2007 της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29
σχετικά με τον όρο «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» και το έγγραφο του
European Ombudsman, με τίτλο «Κατάχρηση των κανόνων προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ»˙

Β.

λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας προσαρμογής των εθνικών
νομοθεσιών στις διατάξεις του Κανονισμού και της πρακτικής εφαρμογής του
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα˙
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1.

παροτρύνει τα κράτη - μέλη να προσαρμόσουν τις ουσιαστικές διατάξεις του
Κανονισμού σε απλή και κατανοητή γλώσσα, η οποία θα αποτελεί στο σύνολό της
μια εύληπτη πηγή πληροφοριών για το σύνολο των πολιτών, ανεξάρτητα από το
ηλικιακό και γνωστικό τους υπόβαθρο, διατηρώντας την ακρίβεια του
περιεχομένου των διατάξεων, μέσω της δημιουργίας ενός «Εγχειριδίου Χρήσης»
που θα επεξηγεί:
α. τις βασικές έννοιες του Κανονισμού
β. τα δικαιώματα των υποκειμένων δεδομένων
γ. τις υποχρεώσεις των επεξεργαστών δεδομένων
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δ. τη σπουδαιότητα εφαρμογής και τήρησης των διατάξεων του Κανονισμού,
με στόχο την προστασία των υποκειμένων και τη διασφάλιση του σεβασμού
του σχετικού ανθρώπινου δικαιώματός τους˙
2.

καλεί τα κράτη - μέλη να εντάξουν τα σχολεία στη διαδικασία προώθησης του
Κανονισμού, με την αναθεώρηση της ύλης στα μαθήματα κοινωνικού χαρακτήρα
και την υποχρεωτική παρουσίαση των επιμέρους κεφαλαίων του Κανονισμού σε
μαθητές των τάξεων του Γυμνασίου και Λυκείου με βιωματικό τρόπο˙

3.

ζητεί από τα κράτη - μέλη να αναθέσουν σε κρατικούς φορείς τη διαδικασία
ενημέρωσης των πολιτών για τις προβλέψεις του Κανονισμού, με τη χρήση κάθε
διαθέσιμης πηγής πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, ιδίως δε μέσω
σεμιναρίων, επιμορφωτικών ημερίδων, προωθητικών ενεργειών κλπ.˙

4.

τονίζει ότι, λαμβάνοντας υπόψη την ευρεία χρήση του διαδικτύου από μεγάλη
μερίδα πολιτών και την ταυτόχρονη επιβίωση των παραδοσιακών τρόπων
πληροφόρησης, κρίνεται αναγκαία:
α. η δημιουργία ιστοσελίδων με δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών
σχετικά με τον Κανονισμό, υποβολής ερωτημάτων, ίσως ακόμη και
διαδραστικής συνομιλίας με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (live
chat) σε εικοσιτετράωρη βάση
β. η δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης, μέσω της οποίας οι
λιγότερο εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο πολίτες θα ενημερώνονται άμεσα
για τα ζητήματα που άπτονται του Κανονισμού˙

5.

ζητεί παράλληλα την ανάλωση μέρους των ποσών που εισπράττονται από τα
πρόστιμα λόγω παραβίασης των διατάξεων του Κανονισμού προς ενίσχυση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων:
α. στη διαδικασία εγκατάστασης ψηφιακών προγραμμάτων και λογισμικού και
β. στη διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους υπαλλήλους˙

6.

προτείνει στα κράτη - μέλη την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που
κατέχει το αντίστοιχο γνωστικό υπόβαθρο, ιδίως δε τους γνώστες αλγοριθμικών
συστημάτων, ψηφιακής ασφάλειας και πληροφοριακών προγραμμάτων, οι
οποίοι θα επανδρώσουν τα αρμόδια όργανα εποπτείας, ελέγχου και ενημέρωσης
αλλά και τους κρατικούς φορείς και τους δημόσιους οργανισμούς˙

7.

τάσσεται υπέρ της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών - μελών με
στόχο:
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α. την ανταλλαγή εμπειριών από την εφαρμογή του Κανονισμού
β. τη συζήτηση για κοινά προβληματικά σημεία που απορρέουν από τις
διατάξεις του
γ. την κοινή αντιμετώπιση δυσχερειών κατά την εφαρμογή του
δ. τη γεφύρωση των ερμηνευτικών χασμάτων και των κενών περιεχομένου και
ε. την εναρμόνιση των επιμέρους εθνικών νομοθεσιών.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2019 - 2024

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
17.1.2020

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με το πώς θα μπορούσε η ΕΕ να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της
ατιμωρησίας και να αποτρέψει τη δράση επιτήδειων, οι οποίοι
εκμεταλλευόμενοι την εθνική τους νομοθεσία, επιχειρούν να
απολαύσουν τα οφέλη της και στην ευρωπαϊκή επικράτεια.
Επιτροπή Πολιτικών
Υποθέσεων

Ελευθεριών,

Δικαιοσύνης

και

Εσωτερικών

Εισηγητές: Α. Κανέ, Α. Μακρής, Δ. Γκινής, Α. Δρόσου, Δ. Μαυρουδή,
Ι. Καλμπαζίδου, Κ. Πρασίνη, Μ. Ντέτσικα, Α. Παπακώστας,
Ε. - Χ. Αθανασιάδου, Μ. Αργυρού, Α. Δάφνη, Ε. Νιζάμη, Ε. Κυριακού,
Α. Τζέλλος, Μ. Μπαρμπούτη, Ε. Κοτιά, Κ. Παμπέρη, Α. Λιάκου,
Α. Καρατζά, Μ. Χαμμάντ, Β. Καραμπούλης.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με το πώς θα μπορούσε η ΕΕ να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της ατιμωρησίας
και να αποτρέψει τη δράση επιτήδειων, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την εθνική τους
νομοθεσία, επιχειρούν να απολαύσουν τα οφέλη της και στην ευρωπαϊκή επικράτεια.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–
–

–

έχοντας υπόψη τους βασικούς πυλώνες του Ευρωπαϊκού Νομικού Πολιτισμού,
έχοντας υπόψη τις αξίες της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτές εκφράζονται και κατοχυρώνονται στο
άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
έχοντας υπόψη τις επιταγές του άρθρου 3 παράγραφος ΙΙ της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση για παροχή στους πολίτες χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα˙

A.

λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές στο πεδίο του
εξωδικαστικού συμβιβασμού˙

Β.

αναγνωρίζοντας την απόλυτη και επιτακτική ανάγκη να προασπίσει τον καθολικό
και επί ίσοις όροις σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της επικράτειας
της Ένωσης˙

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη τη βούληση και τις εκκλήσεις ενωσιακών και εθνικών
παραγόντων για δικαιότερη απονομή της δικαιοσύνης˙
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1.

υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας μιας ανεξάρτητης ευρωπαϊκής αρχής
(ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για τη διαμεσολάβηση), που θα συμβάλει:
α. στον έλεγχο της διαδικασίας τόσο με την επισκόπηση από παράγοντα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και με την καταγραφή των πρακτικών της
διαδικασίας που θα καλύπτονται από το απόρρητο
β. στην επανεξέταση της υπόθεσης παρουσία πολιτών-παρατηρητών σε
περίπτωση που διαπιστωθεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς πως
σημειώθηκε ουσιώδης και σημαντική παράβαση των αρχών που διέπουν
τη διαδικασία˙

2.

ζητεί παράλληλα την θέσπιση από τα Κράτη παρόμοιου και ομοιόμορφου
κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με:
α. το πεδίο εφαρμογής του μέτρου
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β. την αξιολόγηση των διαμεσολαβητών μέσω της τακτικής εξέτασής τους
στο πλαίσιο επιμορφωτικών σεμιναρίων, χρηματοδοτούμενων από την
Ένωση˙
3.

παροτρύνει τις Αρχές των κρατών - μελών να παρέχουν τις απαραίτητες
πληροφορίες για όλες τις μορφές εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών μέσω
πλατφόρμας και ενημερωτικού διαδικτυακού ιστοτόπου, ώστε οι ενδιαφερόμενοι
να μπορούν να επιλέγουν τη μέθοδο που προτιμούν˙

4.

καλεί τα κράτη - μέλη να παρέχουν τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της
διαφοράς μόνο σε υποθέσεις που άπτονται του Ιδιωτικού δικαίου και των τομέων
του Διοικητικού, του Φορολογικού και του Ποινικού (για αδικήματα των οποίων
η απειλούμενη ποινή δεν ξεπερνά το ένα έτος), όσον αφορά στο Δημόσιο Δίκαιο˙

5.

τάσσεται υπέρ της κατάργησης της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης στις
υποθέσεις που υπάγονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες δικαίου˙

6.

παροτρύνει τα κράτη - μέλη να προβλέπουν αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις για
τους διαμεσολαβητές που υποπίπτουν σε χρηματισμό/διαφθορά˙

7.

καλεί τα κράτη - μέλη να ιδρύσουν περισσότερα ινστιτούτα κατάρτισης
διαμεσολαβητών καθώς και κέντρα διαμεσολάβησης και διαιτησίας, με
επιχορήγηση των φορέων της ΕΕ˙

8.

ζητεί να πληρούνται για κάθε διαμεσολαβητή που δραστηριοποιείται εντός της
Ευρωπαϊκής Επικράτειας οι εξής προϋποθέσεις καταλληλόλητας:
α. να είναι απόφοιτος Νομικής Σχολής
β. να έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και να έχει ολοκληρώσει με
επιτυχία τις εξετάσεις αξιολόγησης στα ινστιτούτα κατάρτισης
γ. να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των Διαπιστευμένων
Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης του εκάστοτε κράτους.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2019 - 2024

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
17.1.2020

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η ΕΕ να καταστείλει
φαινόμενα καταστρατήγησης θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών,
σημαντικότερη έκφανση του οποίου είναι η εμπορία γυναικών (human
trafficking) από και προς χώρες της Ένωσης.
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εισηγητές: Β. Κοκόβα, Ζ. Κοκκινά, Μ. Μανίδου, Ο. Μπαρμπούτη,
Σ. Μάνεση, Ε. Πετσίνη, Σ. Σπυροπούλου, Κ. Καρπούζα, Α. Καβούνη,
Μ. - Ε. Ζιώγα, Μ. Χατζηνικολάου, Ε. Σαμαρά, Α. - Ρ. Παπαδοπούλου,
Ν. Αρκούλη, Ε. Παπαϊωάννου, Ε. Γεωργιάδου, Α. Καρτάλη, Β. Ζαφείρη,
Χ. Μουλάς, Μ. Χατζηγιάννη, Β. Χατζηγεωργιάδης, Σ. Τολιοπούλου.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η ΕΕ να καταστείλει φαινόμενα
καταστρατήγησης θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών, σημαντικότερη έκφανση του
οποίου είναι η εμπορία γυναικών (human trafficking) από και προς χώρες της Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

–

–

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 5.3 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του οποίου «Κανείς δεν μπορεί να κρατηθεί σε
δουλεία ούτε σε ειλωτεία. Κανείς δεν μπορεί να υποβληθεί σε καταναγκαστική ή
υποχρεωτική εργασία. Απαγορεύεται η εμπορία ανθρώπινων όντων»,
έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (TFEU) και συγκεκριμένα το Άρθρο 83, περί κατάταξης της
σωματεμπορίας (trafficking) στον κατάλογο των ιδιαίτερα σοβαρών - ειδεχθών
μορφών οργανωμένου εγκλήματος,
έχοντας υπόψη την Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή στρατηγική για την εξάλειψη της εμπορίας
ανθρώπινων όντων 2012-2016˙
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1.

ενθαρρύνει τη συνεργασία έννομων μέσων (Frontex, Europol) με σκοπό την
επιμόρφωση, εκπαίδευση του προσωπικού στις τακτικές, μεθόδους και στρατηγικές
της σωματεμπορίας μέσω της παροχής επιπλέον υλικοτεχνικού εξοπλισμού για
ανταπόκριση στις ιδιαίτερες ανάγκες αντιμετώπισης του trafficking (π.χ. θαλάσσια
μέσα) αλλά και τη συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών των κρατών - μελών
και της διεθνούς κοινότητας για τη συγκέντρωση πληροφοριών ως προς τις ενεργείς
οργανώσεις trafficking και επιτυχή εξάρθρωσή τους˙

2.

συνιστά στα κράτη μέλη της ΕΕ την παροχή οικονομικών κινήτρων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις (μειωμένη φορολογία σε αναπτυσσόμενες περιοχές κρατών - μελών,
διευκόλυνση ίδρυσης βιομηχανικών μονάδων) αλλά και την αναγνώριση του
δυσχερούς οικονομικού περιβάλλοντος του υποψηφίου εργαζομένου από τους
εργοδότες, ώστε να μειωθούν τα φαινόμενα της ηθελημένης προσφυγής σε
trafficking˙

3.

προτείνει την ίδρυση ενός ευρωπαϊκού οργανισμού ψυχολογικής υποστήριξης των
θυμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια, πριν και μετά την εκδίκαση της υπόθεσης, με τη
μορφή ατομικών και ομαδικών συνεδριών˙
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4.

υπογραμμίζει την ανάγκη εκτεταμένης δράσης από τον οργανισμό Eurojust, ο οποίος
σε συνεργασία με το προαναφερθέν σώμα νομικών θα καταρτίζει, βάσει των
θεσμικών του λειτουργιών, πλαίσιο δράσεων με υπερεθνική ατζέντα,
διευκολύνοντας καθοριστικά:
α. τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις σωματεμπορίας μεταξύ
κρατών - μελών και μη κρατών - μελών
β. την πορεία ερευνών της Europol για την ορθότερη διαχείριση των
προβλημάτων της σωματεμπορίας
γ. τη διεξαγωγή έρευνας και την ανάληψη κάθε άλλης απαραίτητης ενέργειας
με τη διαμεσολάβησή του στις αρχές των κρατών - μελών
δ. τη μετάφραση, ερμηνεία και διοργάνωση διακρατικών συναντήσεων με την
παροχή υλικοτεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης σε περιπτώσεις
διασυνοριακής σωματεμπορίας˙

5.

6.

7.

προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού, ο οποίος με σκοπό την
ενθάρρυνση προσφυγής των θυμάτων στη δικαιοσύνη:
α. θα διασφαλίζει την υποβολή ανώνυμων καταγγελιών
β. θα εξασφαλίζει την παροχή τηλεφωνικής ψυχολογικής υποστήριξης και
ενημέρωσης των θυμάτων σωματεμπορίας σε εύρος γλωσσών
γ. θα διασφαλίζει την ένταξη των θυμάτων σωματεμπορίας σε προγράμματα
προστασίας μαρτύρων˙
τάσσεται υπέρ της σύστασης πλατφόρμας εγγεγραμμένων νομικών επαγγελματιών
διαθέσιμων ανά εθνική και τοπική δικαιοδοσία, οι οποίοι θα παρέχουν δωρεάν
νομική βοήθεια και εκπροσώπηση στα θύματα σωματεμπορίας αναλαμβάνοντας τις
υποθέσεις αυτές με τη μορφή pro bono (echr)˙
προτείνει να συσταθεί ευρωπαϊκό σώμα νομικών, υπό την επίβλεψη του Ευρωπαίου
Συντονιστή Πολιτικών κατά της Σωματεμπορίας (EU Anti-Trafficking Coordinator) το
οποίο συνεξετάζοντας το εύρος και το νομικό υπόβαθρο της εκάστοτε υπόθεσης και
ελέγχοντας το εθνικό ή υπερεθνικό (διεθνές) νομικό πλαίσιο στο οποίο υπόκειται:
α. θα γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη εφαρμογή των ευρωπαϊκών και
εθνικών νομοθεσιών, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Άρθρου 83 της Ιδρυτικής
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αλλαγές στις εθνικές νομοθεσίες
προκειμένου να υπάρξει σύγκλισή τους, με σκοπό τη στοχευμένη και
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης
β. θα κατέχει τη δυνατότητα δράσης ως φορέας διαιτησίας παρόμοιων
υποθέσεων (σε επίπεδο γεγονότων - factual ή σημείων του νόμου - legal) και
προσκείμενων σε νομικά δεδικασμένα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2019 - 2024

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
17.1.2020

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με μέτρα που είναι απαραίτητα για την προβολή της εθνικής
κληρονομιάς και των μνημείων του πολιτισμού κάθε χώρας - μέλους της
ΕΕ για την ενίσχυση - τόνωση της τουριστικής ανάπτυξης.
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητές: Ε. Κεκρόπουλος, Χ. Κιοφτετζής, Ε. Τσούτσης,
Α. Μποπλιανιώτης, Ν. Κελγιώργης, Ε. Κηπουρού, Ε. Γκόνη,
Δ. Καλιάγρα, Κ. Παπαευσταθίου, Ξ. Σαρίδη, Α. Πολύχρου, Α. Κυριακίδη,
Ε. Πολυδώρου, Σ. - Α. Γιαντήμα, Π. Ζαπουνίδου, Μ. - Λ. Μάρκου,
Ρ. Αποστολίδης, Α. Αλίγια, Μ. Κελεπούρη.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με μέτρα που είναι απαραίτητα για την προβολή της εθνικής κληρονομιάς και
των μνημείων του πολιτισμού κάθε χώρας - μέλους της ΕΕ για την ενίσχυση - τόνωση
της τουριστικής ανάπτυξης.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–
–
–
–

A.

έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),
έχοντας υπόψη το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε (ΣΛΕΕ),
έχοντας υπόψη το άρθρο 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική
αγορά,
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτιστικός τουρισμός αντιπροσωπεύει το 40%
περίπου του ευρωπαϊκού τουρισμού και ότι ο εν λόγω τουρισμός αποτελεί ισχυρό
κίνητρο για την προστασία και την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς της
Ευρώπης˙
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1.

παροτρύνει τα κράτη - μέλη να οργανώνουν στοχευμένες και διαρκείς δράσεις
διάδοσης της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και προβολής των μνημείων
πολιτισμού τους, χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα και βιώσιμα διαθέσιμα
μέσα, έτσι ώστε το κάθε κράτος μέλος να φέρει τα μνημεία πολιτισμού του στο
προσκήνιο του ενδιαφέροντος σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τέτοια
μέσα αποτελούν:
α. η προβολή των μνημείων πολιτισμού και των σχετικών με αυτά εκδηλώσεων
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω της δημιουργίας και διάδοσης
προφίλ των εκάστοτε αρμόδιων για αυτά κρατικών φορέων
β. η προβολή των μνημείων και των σχετικών με αυτά πληροφοριών σε Μέσα
Μαζικής Επικοινωνίας, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε περιφερειακό ή
ευρωπαϊκό
γ. η δημιουργία σημείων παροχής πληροφοριών (info-kiosks) για τα
πλησιέστερα μνημεία πολιτισμού, σε κεντρικά σημεία μεγάλων πόλεων
όπου προσελκύεται ούτως ή άλλως μεγάλος αριθμός τουριστών
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δ. η παροχή, μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες, της δυνατότητας εικονικής
περιήγησης μεταξύ των μνημείων πολιτισμού του κάθε κράτους μέλους˙
2.

ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διευρύνουν το πλαίσιο λειτουργίας των μνημείων
πολιτισμού τους, με σκοπό την ευρύτερη ανάδειξή τους, μέσα από πρωτοβουλίες,
όπως:
α. την παροχή των πληροφοριών στους χώρους έκθεσης των μνημείων
πολιτιστικής κληρονομιάς σε πληθώρα ξένων γλωσσών, λαμβάνοντας
υπόψη τις χώρες προέλευσης των τουριστικών ροών στην εκάστοτε
περιοχή, με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, όπως audio guides
β. τη διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων στους χώρους έκθεσης των εν λόγω
μουσείων, όπως φεστιβάλ, εκθέσεις κ.ά., στις οποίες θα μπορούν να
απασχολούνται εθελοντές, με αμείωτο σεβασμό στη διατήρηση της
ποιότητας των χώρων αυτών˙

3.

υπογραμμίζει την ανάγκη, τα κράτη - μέλη να ενισχύσουν εκπαιδευτικές δράσεις
μέσα από τις οποίες θα προάγεται η γνώση σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά
του κάθε κράτος - μέλους στους νεαρούς πολίτες του, ώστε να ενισχύεται η
διαμόρφωση της εθνικής τους ταυτότητας καθώς και η ενημέρωσή τους για την
ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και τη σημασία τους για τα υπόλοιπα κράτη
- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, τέτοιες δράσεις προτείνεται να
συνδυαστούν με προγράμματα ανταλλαγής νέων, όπως το Erasmus ή το etwinning, προκειμένου να επιτευχθεί μια ευρύτερη διάδοση γνώσης, παράλληλα
με την ουσιαστική κατανόηση και τον σεβασμό της πολιτισμικής
διαφορετικότητας που επικρατεί στην Ένωση˙

4.

τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης προγραμμάτων σπουδών ή επαγγελματικής
κατάρτισης που αφορούν την παροχή τουριστικών υπηρεσιών και, ειδικότερα, την
ειδικότητα των ξεναγών, ώστε να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα στο
περιεχόμενο των εν λόγω υπηρεσιών˙

5.

τονίζει ότι τα κράτη - μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν με τις πρωτοβουλίες τους:
α. τη διατήρηση της καθαριότητας, της ασφάλειας και της ακεραιότητας των
χώρων έκθεσης μνημείων πολιτισμού
β. τη βελτίωση της λειτουργικότητας των εν λόγω χώρων, με στόχο την εύκολη
και ασφαλή περιήγηση όλων των μερίδων του πληθυσμού των επισκεπτών
στους χώρους αυτούς

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2019-2020

γ. την περαιτέρω διευκόλυνση, με όλα τα απαραίτητα μέτρα, της περιήγησης
στους χώρους έκθεσης μνημείων πολιτισμού για επισκέπτες ΑμεΑ˙
6.

προτείνει στα κράτη - μέλη να ορίσουν χρονικές περιόδους κατά τις οποίες να
ισχύουν χαμηλές ή μηδενικές τιμές στα εισιτήρια που αφορούν μνημεία
πολιτισμού, ικανές, ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτά, σε επισκέπτες
είτε με χαμηλό εισόδημα είτε προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Παράλληλα, ενθαρρύνει τα κράτη -μέλη να οργανώσουν πρωτοβουλίες, κατά τις
οποίες θα παρέχεται ένα σύνολο τουριστικών υπηρεσιών, όπως διαμονή,
μετακίνηση και ξεναγήσεις υπό τη μορφή προνομιακών οικονομικών πακέτων, τα
οποία θα ωφελούν με τη σειρά τους μεγάλο μέρος του πληθυσμού˙

7.

καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χορηγήσει κονδύλια στα κράτη - μέλη για την
ενίσχυση των υπαρχόντων τουριστικών υποδομών και τη συνεχή ανάπτυξή τους
μέσω της χρήσης νέων τεχνολογικών μέσων, που θα καταστήσουν την
περιήγηση στους χώρους έκθεσης των μνημείων πολιτισμού μια ενδιαφέρουσα
βιωματική και διαδραστική εμπειρία.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2019-2020

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2019 - 2024

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
17.1.2020

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τις ενέργειες με τις οποίες μπορεί η ΕΕ να προστατεύσει τα
δικαιώματα των πολιτών της, χωρίς ωστόσο να παρεμποδίζεται η εξέλιξη
της ιατρικής έρευνας.
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητές: Α. Στάικου, Ζ. Βεντούρη - Λαδά, Γ. Γιαννακάκης, Ε. Τσόγκα,
Γ. Χαλόφτης, Γ. Παπαστεργίου, Μ. Στεφανοπούλου, Α. Φασάκης,
Π. Όλντασι, Φ. Πολυζωίδου, Ι. Αργυρίου, Σ. Βιδάλη, Σ. Τσακνής, Μ.
Σεμερτζίδου, Α. Μπαρουτούδη, Α. Νικολάου, Γ. Σπεντζούρας, Ε. Τσώτση,
Θ. Περτσινίδου, Λ. Βακουφτσής.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τις ενέργειες με τις οποίες μπορεί η ΕΕ να προστατεύσει τα δικαιώματα
των πολιτών της, χωρίς ωστόσο να παρεμποδίζεται η εξέλιξη της ιατρικής έρευνας.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

–

–

–

–

–
–

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020),
έχοντας υπόψη τη δράση «Ηθική και Δεοντολογία (Ethics)» του προγράμματος
«Επιστήμη με και για την Κοινωνία (Science with and for Society, SwafS) του «Ορίζοντα
2020»,
έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που
προορίζονται για τον άνθρωπο και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/20/ΕΚ,
έχοντας υπόψη τη «Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική
(Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with
regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and
Biomedicine)» του Συμβουλίου της Ευρώπης, και ιδίως τα άρθρα 5-12, 15-18, 25 της εν
λόγω Σύμβασης,
έχοντας υπόψη τη «Οικουμενική Διακήρυξη για το Ανθρώπινο Γονιδίωμα και τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα (Universal Declaration on the Human Genome and Human
Rights)» του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον
Πολιτισμό (UNESCO),
έχοντας υπόψη τον Κώδικα της Νυρεμβέργης (1947) και τις δέκα βασικές του Αρχές,
έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Ελσίνκι (1964) της World Medical Association (WMA),

A.

λαμβάνοντας υπόψη ότι στη σημερινή εποχή η έρευνα προσφέρει τεράστια
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, βελτιώνοντας τον τρόπο ζωής και εργασίας των
ανθρώπων, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και αυξάνοντας την αποδοτικότητα και
την ασφάλεια σε ποικίλους τομείς˙

Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιατρική έρευνα θα πρέπει να διεξάγεται με τέτοιον
τρόπο, ώστε να διαφυλάσσονται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η αυτονομία και ο
αυτοπροσδιορισμός του ατόμου˙

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια κλινική δοκιμή τα δικαιώματα, η ασφάλεια, η
αξιοπρέπεια και η ευζωία των συμμετεχόντων θα πρέπει να προστατεύονται και
τα συμφέροντά τους θα πρέπει πάντοτε να υπερισχύουν των αποτελεσμάτων της
ιατρικής έρευνας˙
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.

προτείνει τη διεξαγωγή ενημερωτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων και
εκστρατειών από τα κράτη - μέλη, με στόχο την πληροφόρηση των πολιτών για τα
απαραβίαστα και αναφαίρετα δικαιώματά τους στη ζωή, στη σωματική
ακεραιότητα, στην ελευθερία βούλησης και στον σεβασμό της προσωπικότητας
των ατόμων ως αντικειμένων έρευνας˙

2.

εισηγείται, μέσω της χορήγησης κονδυλίων από το ΕΣΠΑ, τη δωρεάν παροχή
νομικής και ψυχολογικής υποστήριξης στους συμμετέχοντες στην ιατρική έρευνα,
με στόχο:
α. την αντικειμενική αποσαφήνιση των όρων του συμβολαίου συμμετοχής
τους και
β. τη διενέργεια έγκυρων ψυχομετρικών εξετάσεων, προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι η συγκατάθεση του αντικειμένου της έρευνας είναι προϊόν
διαυγούς ψυχικής και διανοητικής κατάστασης· σε περίπτωση που ο
συμμετέχων είναι ανήλικος, κρίνεται απαραίτητο να διαπιστώνεται με
σαφήνεια η ψυχική και διανοητική ισορροπία και του κηδεμόνα του˙

3.

αιτείται τη διασφάλιση της δυνατότητας των συμμετεχόντων να υπαναχωρήσουν
από τη συμμετοχή τους στην ιατρική έρευνα σε οποιαδήποτε στιγμή
επιθυμήσουν, χωρίς επιπτώσεις στην προσωπική και κοινωνική τους ζωή και
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση· αυτό θα εξασφαλιστεί μέσω της
ενσωμάτωσης μιας συγκεκριμένης δεσμευτικής ως προς αυτό ρήτρας στο
συμβόλαιο συμμετοχής˙

4.

τάσσεται υπέρ τόσο της απαρέγκλιτης τήρησης από όλα τα κράτη - μέλη των
νόμων περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων
στην έρευνα, όσο και υπέρ της παροχής μιας σαφούς ρητής και γραπτής
συγκατάθεσης των συμμετεχόντων για τη χρήση, επεξεργασία και τροποποίηση
των προσωπικών τους δεδομένων, ευαίσθητων ή και μη˙

5.

εισηγείται τη συγκρότηση μιας πανευρωπαϊκής επιτροπής δεοντολογίας,
αποτελούμενης από καταρτισμένους ειδικούς, προερχόμενους από όλα τα κράτη
- μέλη, με τις εξής αρμοδιότητες:
α. τη διενέργεια πειθαρχικού έλεγχου επί των ερευνητών, προκειμένου να
διασφαλιστεί η αυστηρή τήρηση όλων των δεοντολογικών πρωτοκόλλων
που διέπουν την ιατρική έρευνα· σε περίπτωση διαπιστωμένης
παραβίασης, η εν λόγω επιτροπή θα εισηγείται την αυτοδίκαιη παύση ή και
διακοπή της έρευνας
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β. την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών
διεξαγωγής της έρευνας· συγκεκριμένα, η επιτροπή θα διασφαλίζει την
επαρκή γνωστοποίηση και ενημέρωση των συμμετεχόντων για το είδος,
τους στόχους, τη μέθοδο, τη διάρκεια, τις επιπλοκές και τους δυνητικούς
κινδύνους της έρευνας, μέσω της αυστηρής εποπτείας των ερευνητών˙
6.

προτρέπει τη θέσπιση από τα κράτη - μέλη συγκεκριμένου και περιοριστικού
ορίου στο δειγματοληπτικό πλαίσιο της εκάστοτε ιατρικής έρευνας και την
ανάκληση της άδειας του ερευνητικού φορέα, σε περίπτωση παραβίασής του˙

7.

παροτρύνει τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής διαδικτυακής πλατφόρμας μέσω
της οποίας:
α. οι ερευνητές θα μπορούν να πληροφορηθούν για την ισχύουσα ευρωπαϊκή
νομοθεσία και για οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτήν
β. οι ερευνητές, μέσω διαδικτυακών δοκιμασιών, θα μπορούν να
διαπιστώσουν τον βαθμό συμμόρφωσής τους στους ισχύοντες
δεοντολογικούς κανόνες
γ. οι συμμετέχοντες στην έρευνα θα μπορούν να ενημερωθούν για τα
δικαιώματά τους ως αντικείμενα της έρευνας˙

8.

προτείνει την παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό τη μορφή επιδότησης, από το
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» σε ερευνητικούς φορείς, που συμμορφώνονται
απόλυτα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους ηθικούς κώδικες δεοντολογίας.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2019 - 2024

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

17.1.2020

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με ποιους τρόπους θα πρέπει η ΕΕ να διαχειριστεί τον υψηλό
αριθμό νέων αφίξεων πληθυσμών στα κράτη - μέλη, είτε συνεπεία της
προσφυγικής κρίσης είτε λόγω του φαινομένου του braindrain είτε της εν
γένει οικονομικής κρίσης στον ευρωπαϊκό χώρο και ποια συστήματα
υποδοχής και ένταξης πρέπει να υιοθετήσει και ποιες προκλήσεις
καλείται να αντιμετωπίσει.
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγητές: Θ. Ξηρομερίτης, Σ. Γαζέτη, Α. Πέτκα, Ι. Σούλη,
Μ. Κυριακόγκονα, Ε. Ελευθεριάδη, Ο. Παπανικολάου, Α. Μίκου,
Ι. Αναστασόπουλος, Ν. Οικονόμου, Γ. Μπήτος, Π. Ψαρρής,
Α. Ψαρρής, Ο. Προϊκάκη, Ε. Μαρκόπουλος, Μ. Παπάζογλου,
Ε. Τριαρίδου, Δ. - Μ. Βουρβούλια, Ρ. Μακρίδου, Ε. Αντέλλη, Ε. Μπάνου.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με ποιους τρόπους θα πρέπει η ΕΕ να διαχειριστεί τον υψηλό αριθμό νέων
αφίξεων πληθυσμών στα κράτη - μέλη, είτε συνεπεία της προσφυγικής κρίσης είτε
λόγω του φαινομένου του braindrain είτε της εν γένει οικονομικής κρίσης στον
ευρωπαϊκό χώρο και ποια συστήματα υποδοχής και ένταξης πρέπει να υιοθετήσει και
ποιες προκλήσεις καλείται να αντιμετωπίσει.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–
–
–
–

–

έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,
έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφυγών και το
Πρωτόκολλο του 1967 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων,
έχοντας υπόψη το προσχέδιο της UNHCR του παγκοσμίου συμφώνου για τους
πρόσφυγες, της 31ης Ιανουαρίου 2018,
έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς
και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

A.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη αποτελούσε ανέκαθεν περιοχή όχι μονό
προορισμού, αλλά και προέλευσης, με τους Ευρωπαίους πολίτες να έχουν
μεταναστεύσει στο εξωτερικό λόγω οικονομικών δυσχερειών, συγκρούσεων ή
πολίτικων διώξεων˙

Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράρτημα Ι της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης
προσδιορίζει ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προσφυγικού
(CRRF) με βάση την αρχή του επιμερισμού ευθυνών σε διεθνές επίπεδο και την
αποφασιστικότητα των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών να αντιμετωπίσουν
τα βαθύτερα αιτία της εκτόπισης πληθυσμών˙

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποκεντρωμένη συνεργασία μπορεί να συμβάλει στην
καλύτερη κατανόηση των αναγκών και των πολιτισμών των εσωτερικά
εκτοπισμένων, των μεταναστών και των προσφύγων και να ευαισθητοποιήσει τον
τοπικό πληθυσμό σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες
στις χώρες καταγωγής τους˙

Δ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές και περιφερειακές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των
βασικών αιτιών μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων˙
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.

τονίζει την ανάγκη αναβάθμισης των κέντρων φιλοξενίας με αύξηση του ποσοστού
χρηματοδότησης από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης
(ΑΜΙΦ) για την παροχή στέγασης˙

2.

προτείνει στα κράτη - μέλη τη σύσταση ειδικών προγραμμάτων από το Υπουργείο
Παιδείας, όπου μη διορισμένοι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν μέσω ευρωπαϊκών
κονδυλίων, τα οποία θα καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τη
διδασκαλία της γλώσσας της χώρας υποδοχής σε πρόσφυγες διαφόρων ηλικιών˙

3.

παροτρύνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών να προωθήσουν και να
ενισχύσουν το Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Συμβούλιο Μεταναστών (ΕΜΑΒ) με
σκοπό την ενημέρωση των μεταναστών και προσφύγων για τα δικαιώματά τους˙

4.

ζητεί παράλληλα την προώθηση της δράσης εθελοντικών ομάδων που
δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής μέσω της παροχής
ρουχισμού, ξηράς τροφής, φαρμάκων και ειδών υγιεινής με στόχο την ανάπτυξη
πνεύματος αλληλεγγύης˙

5.

υπογραμμίζει την ανάγκη διαφάνειας μέσω συστηματικών ελέγχων με τη
σύσταση ανεξάρτητης ειδικής επιτροπής, με σκοπό την επίβλεψη της διαχείρισης
των κονδυλίων από τα κράτη και τις Μ.Κ.Ο˙

6.

ζητεί από τα κράτη - μέλη επαναπροσδιορισμό του ρόλου της Frontex, και την
μετατροπή του από απλό παρατηρητή σε εξουσιοδοτημένο ευρωπαϊκό λιμενικό
σώμα με ενεργή παρουσία και στα χερσαία σύνορα. Παράλληλα προτείνει την
αποτελεσματικότερη προώθηση της συνεργασίας των Ευρωπαίων
Συνοριοφυλάκων των χωρών που ανήκουν στη ζώνη Σένγκεν˙

7.

τάσσεται υπέρ της υλοποίησης πολιτισμικών εκδηλώσεων, προβολής
διαφημιστικών σποτ και ενημερωτικών ντοκιμαντέρ με σκοπό την
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, την εξάλειψη των ξενοφοβικών τάσεων και του
ρατσισμού και την επίτευξη της ασφαλέστερης ενσωμάτωσης των προσφύγων
στις χώρες υποδοχής˙

8.

καλεί τα κράτη - μέλη να θέσουν τις βάσεις δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού
προγράμματος ανταλλαγής ανθρώπινου δυναμικού, που θα χρηματοδοτεί τους
εργαζομένους για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντας τη μελλοντική
απασχόλησή τους στην αγορά εργασίας της χώρας προέλευσης.
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Χορηγός

Με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα,
του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
και του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct - ΚΕΔΗΘ

Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

