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Η Ευρωπαϊκή Ένωση τ. Βουλευτών και Ευρωβουλευτών 

στηρίζει τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην εφαρµογή µιας κοινής 

Ευρωπαϊκής πολιτικής σε σχέση µε την µετανάστευση  και την παροχή 

ασύλου. 

 

Συγκεκριµένα:  

 

 

I. Στόχος της µεταναστατευτικής πολιτικής και της πρακτικής παροχής 

ασύλου πρέπει να είναι ο εναρµονισµός των διαδικασιών και η ανάπτυξη 

µιας ισόρροπης προσέγγισης του προβλήµατος της νοµίµου και 

παράνοµης µετανάστευσης. Το Συµβούλιο της Ευρώπης ευνοεί την 

ανάπτυξη ενός ενιαίου, ολοκληρωµένου και αξιόπιστου προγράµµατος για 

την ρύθµιση της µεταναστευτικής πολιτικής µέσα σ’ ένα πανευρωπαϊκό 

πλαίσιο. Τα συµπεράσµατα της εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την µετανάστευση (CDMG), συνιστούν την βάση των αντίστοιχων 

προτάσεων του Συµβουλίου της Ευρώπης. Μια κοινή ρύθµιση µεταξύ των 

µελών-κρατών του Συµβουλίου της Ευρώπης, προϋποθέτει την ισοµερή 

ανάληψη ευθύνης αντιµετώπισης των εµποδίων και της δαπάνης, κατά 

τρόπο επιτακτικό. 

 

II. Ο περιορισµός των γεννήσεων στην Ευρώπη µας πείθει ότι χωρίς την 

ύπαρξη των οικονοµικών µεταναστών οι βιοµηχανικές χώρες δεν είναι σε 

θέση να διατηρήσουν το επίπεδο ζωής τους και να εξασφαλίσουν την 

απαραίτητη ανάπτυξη ώστε να διατηρήσουν µια δυναµική οικονοµία και 



ένα αποτελεσµατικό κοινωνικό σύστηµα. Το βάρος της δαπάνης και των 

ωφεληµάτων από την µετανάστευση και την ενσωµάτωση των 

µεταναστών στις χώρες υποδοχής πρέπει να αναληφθεί απ’ όλες τις 

ενδιαφερόµενες χώρες.  

 

III. Η όγδοη ∆ιάσκεψη των αρµοδίων υπουργιών για την µετανάστευση των 

47 χωρών κρατών-µελών του Συµβουλίου της Ευρώπης, eπεσήµανε την 

ανάγκη διαµορφώσεως µιας ενιαίας προσέγγισης για τους οικονοµικούς 

µετανάστες, την ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή καθώς επίσης και της 

συνδροµής του Συµβουλίου της Ευρώπης προς τα Κράτη-µέλη για την 

εφαρµογή µεθόδων τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ τους και 

κατατοπίσεις τους για τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις, όπως και η 

συνεργασία σε υπουργικό επίπεδο. Προκειµένου να βελτιώσουν την 

οικονοµική και κοινωνική πρόοδο, οι κυβερνήσεις των κρατών-µελών 

πρέπει να αναθεωρήσουν τις δυνατότητες για την νόµιµη µετανάστευση, 

να αυξήσουν τις ευκαιρίες για επαγγελµατική απασχόληση των 

µεταναστών µε βάση την αρχή της ίσης µεταχείρισης και της κατάργησης 

διακρίσεων στην αγορά εργασίας, να πολεµήσουν πιο αποτελεσµατικά την 

µη νόµιµη µετανάστευση, ιδιαίτερα εκεί όπου οι εργοδότες και 

κυκλώµατα παράνοµα κερδοσκοπούν από την εργασία των παρανόµων 

µεταναστών.    

 

IV. Προσπάθεια χρειάζεται να καταβληθεί ώστε να συγκεντρωθούν όλες οι  

Ευρωπαϊκές συµφωνίες για την µετανάστευση και να υπογραφούν και 

κυρωθούν από τις χώρες µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης, που µέχρι 

σήµερα δεν το έχουν πραγµατοποιήσει, προκειµένου να ασκηθούν πιέσεις 

και να υπάρξουν λύσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το ίδιο πρέπει να 

συµβεί και για την Συνθήκη του Συµβουλίου της Ευρώπης για την 

παράνοµη διακίνηση λευκής σαρκός που ισχύει από τις 1
ης

 Φεβρουαρίου 

2008 και µέχρι σήµερα έχει υπογραφεί µόνο από 24 χώρες. Σύµφωνα µε 

την Υπηρεσία των Ηνωµένων Εθνών για την διακίνηση ναρκωτικών και 

καταπολέµηση του εγκλήµατος (UNODC), που εδρεύει στην Βιέννη, από 

τα 140.000 θύµατα του εµπορίου λευκής σαρκός περισσότεροι από το 

µισό προέρχεται από Βαλκανικές χώρες ή χώρες της πρώην Σοβιετικής 



Ένωσης και 80% αυτών είναι γυναίκες. Αυτή η µορφή παράνοµης 

δραστηριότητας υπολογίζεται ή αποφέρει περίπου 3 δις ∆ολ. ΗΠΑ 

ετησίως.  

 

V. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί στην αυξανόµενη οικονοµική 

µετανάστευση εντός της Ευρώπης, από ανατολάς προς δυσµάς και 

µάλιστα εντός της ανατολικής Ευρώπης που ήδη προκαλεί το ενδιαφέρον 

λόγω των προβληµάτων που δηµιουργεί η έλλειψη καταλλήλων πόρων 

ανθρωπίνου δυναµικού. Αυτό που χρειάζεται είναι µια πολιτική 

οικονοµικής αποζηµιώσεως µε την µορφή της δηµιουργίας νέων θεσµών 

εργασίας στις πιο πτωχές χώρες.  

 

VI. Απαιτείται περισσότερη αλληλεγγύη, όχι µόνον µεταξύ των Ευρωπαϊκών 

χωρών, µερικές από τις οποίες επηρεάζονται δυσανάλογα από την 

παράνοµη µετανάστευση και συνεπώς δικαιολογούνται να ζητούν 

ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων και τις δραστηριότητες της 

FRONTEX, αλλά επίσης και µεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών που 

δέχονται µετανάστες και των χωρών προέλευσης των. ∆ηλαδή να 

υπογραφούν συµφωνία επαναυποδοχής των µεταναστών από τις χώρες 

προέλευσής τους.  

 

VII. Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που στοχεύουν στην 

ανάπτυξη µίας κινητοποιήσεως για προσέγγιση µεταξύ της Ε.Ε. και των 

τρίτων χωρών, αποδείχτηκαν πολύ αποτελεσµατικές. Επίσης άξιο 

στήριξης είναι τα σχέδια συνεργασίας στο πλαίσιο της Ευρω-µεσογειακής 

προσέγγισης, που στοχεύουν στην οικονοµική ανάπτυξη των χωρών 

προέλευσης των µεταναστών και παράλληλα στο περιορισµό της 

µεταναστευτικής ροής στην λεκάνη της Μεσογείου, γεγονός που συχνά 

οδηγεί σε κανονικές τραγωδίες. 

 

VIII. Πολλή δουλειά έχει γίνει για την βελτίωση του τρίτου Ευρωπαϊκού 

Ταµείου της µεταναστεύσεως που λειτουργεί από το 2008. Ταυτόχρονα 

πρέπει να αρθεί να λειτουργεί µέσα στο 2010 το Ευρωπαϊκό Γραφείο για 

την παροχή ασύλου (EASO). Μία διάσκεψη των ενδιαφεροµένων µελών 



οργανώνεται για το 2012, κατά την οποία θα γίνει µια πρώτη επιτήρηση 

της προόδου στον τοµέα αυτόν ενώ η τελική αξιολόγηση σχεδιάζεται να 

γίνει το 2014. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τ. Ευρωβουλευτών, ως µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης τ. Βουλευτών των κρατών-µελών του Συµβουλίου 

της Ευρώπης, θα µετέχει σε αυτή την ∆ιάσκεψη στην οποία και θα 

υποβάλει την παρούσα ∆ιακήρυξη για την Μετανάστευση.  

 


