Nα δράσουµε τώρα για να σωθούν ζωές και να σώσουµε την Ευρώπη
Οι κυβερνήσεις των κρατών µελών της ΕΕ απέτυχαν παταγωδώς να αντιµετωπίσουν την
προσφυγική κρίση στην Ευρώπη. Και ενώ τα κράτη µέλη διαπληκτίζονται µεταξύ τους,
χάνονται ανθρώπινες ζωές και η ΕΕ συνεχίζει να αποσταθεροποιείται. Εµείς, οι
Σοσιαλιστές και Δηµοκράτες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε ολόκληρη την Ευρώπη,
καλούµε τους αρχηγούς των κρατών και κυβερνήσεων που συνεδριάζουν σήµερα να
αναλάβουν επιτέλους δράση
1. Ανθρωπιστική βοήθεια για την Ευρώπη
Απαιτείται άµεση ανθρωπιστική βοήθεια για την Ελλάδα και αλλού στην Ευρώπη ώστε να
ικανοποιηθούν οι
βασικές ανάγκες των προσφύγων σε
στέγη, ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη και φαγητό
2. Χρηµατοδότηση χωρών που αντιµετωπίζουν τις συνέπειες της κρίσης
Η χρηµατοδότησης της Ελλάδας πρέπει να γίνει από νέα κονδύλια και όχι από τα λεφτά που
ήδη έχουν προβλεφθεί για χώρες που συνορεύουν µε τη Συρία.
3. Επανεγκατάσταση προσφύγων και συνέπειες για τις κυβερνήσεις κρατών µελών της
ΕΕ, που αρνούνται να αναλάβουν το µερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί
Η απόφαση που έχει ληφθεί στο ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο για τη µετεγκατάσταση των
προσφύγων, θα πρέπει να εφαρµοστεί άµεσα. . Κυβερνήσεις που δείχνουν απροθυµία στην
εφαρµογή της απόφασης αυτής και δεν εκπληρώνουν τις νοµικές τους υποχρεώσεις , θα
πρέπει να αντιµετωπίσουν τις συνέπειες.
4. Μέτρα για την προστασία της συµφωνίας Σένγκεν
Η κατάρρευση της συµφωνίας
Σένγκεν θα είναι καταστροφή για την ΕΕ. Έκτακτα
συνοριακά µέτρα πρέπει να είναι απολύτως προσωρινά, µε συγκεκριµένο σχέδιο για το πώς
και πότε θα ανασταλούν.
5. Αναθεώρηση του κανονισµού του Δουβλίνου
Ο κανονισµός του Δουβλίνου – βάσει του οποίου οι πρόσφυγες πρέπει να αιτούνται άσυλο
στην χώρα άφιξης τους εντός ΕΕ έχει εκ των πραγµάτων ξεπεραστεί. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή πρέπει να προτείνει µια νέα, πρακτική λύση που να βασίζεται στον καταµερισµό
ευθυνών µεταξύ του συνόλου των κρατών µελών της ΕΕ
Δεν έχουµε άλλο χρόνο. Πρέπει να δράσουµε τώρα για να σώσουµε ανθρώπινες ζωές, για
να σώσουµε τη Συµφωνία του Σένγκεν, για να σώσουµε την Ευρώπη

