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Συζήτησηγια τις προτεραιότητες του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα
πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 18 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Ολομέλεια
του ΕΚ, στο Στρασβούργο
Σεγενικές γραμμές οι ευρωβουλευτές χαιρέτισαν την ενιαία προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με το Brexit
και επέκριναν την αδράνεια του Συμβουλίου σε βασικά θέματα, όπως η μετανάστευση και οι
κοινωνικές πολιτικές.
Οιηγέτες των πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου επικεντρώθηκαν κατά κύριο λόγο στο
Brexit. Πολλοί υποστήριξαν τη θέση της ΕΕ σχετικά με τα μελλοντικά σύνορα μεταξύ Ιρλανδίας και
ΗΒ, που υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζ-Κ. Γιούνκερ. Για πολλούς,
η ανεπίσημη Σύνοδος Κορυφής στο Σάλτσμπουργκ, στην οποία έγιναν συχνές αναφορές κατά τη
διάρκεια της συζήτησης, ήταν μια επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στο Brexit.
Όσογια το θέμα της μετανάστευσης, θα πρέπει να είναι το κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης κατά
τη διάρκεια της συνάντησης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ στις 18 Οκτωβρίου,
δήλωσε η υπουργός Γ. Μπόγκνερ-Στράους, εκ μέρους της αυστριακής προεδρίας του Συμβουλίου
της ΕΕ.
Ωστόσο, ορισμένοι ευρωβουλευτές επέκριναν επίσης την έλλειψη ενότητας μεταξύ των κρατών
μελών όσον αφορά τη μετανάστευση και την αδράνεια της αυστριακής προεδρίας για τη
μεταρρύθμιση του ασύλου και τις κοινωνικές πολιτικές. Και πολλοί ευρωβουλευτές αμφισβήτησαν
επίσης τη στάση της Προεδρίας σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 7 της Συνθήκης (για το
κράτος δικαίου) κατά της Ουγγαρίας και της Πολωνίας.
ΟΠρόεδρος της Επιτροπής, Ζ-Κ. Γιούνκερ, από τη πλευρά του αναφέρθηκε τόσο στη
μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου όσο και την προστασία των εξωτερικών συνόρων.

Από την άποψη αυτή, σημείωσε, με εξέπληξε το γεγονός ότι όσοι δεν έχουν σταματήσει να ζητούν
καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, προχωρούν σήμερα με δισταγμούς προς τη
συνολική λύση που υπέβαλε η Επιτροπή. Όσον αφορά την ένωση ασφαλείας, οι προτάσεις της
Επιτροπής έτυχαν ευρείας συναίνεσης μεταξύ των κρατών μελών.
"Θαεπιθυμούσα μέχρι το τέλος του έτους να συμφωνήσουμε για τη μεταρρύθμιση του συστήματος
του Δουβλίνου, που δεν μπορεί πλέον να περιμένει, και να συμφωνήσουμε στα ακριβή
περιγράμματα της προστασίας των εξωτερικών συνόρων…" ανέφερε.
Οεπικεφαλής του ΕΛΚ, M. Bέμπερ, δήλωσε όσον αφορά το μεταναστευτικό/προσφυγικό:
"Οιαρχές μας είναι σαφείς: προστασία των συνόρων, έλεγχος των συνόρων, δέκα χιλιάδες
αξιωματικοί του Frontex. Εγώ και η ομάδα μου δεν κατανοούμε γιατί υπάρχει αντίθεση με την ιδέα
ότι μοιραζόμαστε το βάρος της προστασίας των συνόρων μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού
επιπέδου, για να το κάνουμε μαζί. Γιατί υπάρχει αντίθεση σε αυτό;
Έναδεύτερο σημείο είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να εξακολουθεί να είναι μια ήπειρος έτοιμη να
βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό και φιλόδοξο πρόγραμμα
επανεγκατάστασης και δεν θα πρέπει να ανοίξουμε ξανά τα θέματα στα οποία έχουμε ήδη
συμφωνήσει στο μεταναστευτικό.
Τοτρίτο σημείο: σήμερα κοιτάζουμε τη Συρία, αλλά αύριο θα εξετάζουμε όλο και περισσότερο την
Αφρική. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρώπη δεν μπορεί να έχει καλό μέλλον, εάν η
γειτονική μας ήπειρος, η Αφρική, βρίσκεται σε χαοτική κατάσταση. Γι 'αυτό πρέπει να
φροντίσουμε. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να βοηθήσουμε. "
Οεπικεφαλής των Σοσιαλιστών και Σοσιαλδημοκρατών (SD), Ο. Μπούλμαν, αναφέρθηκε στο
θάνατο ανθρώπων και πάλι στη θάλασσα το καλοκαίρι
"Ακόμη και αποστολές της ΕΕ κινδύνευσαν, επειδή έκλεισαν λιμάνια. Πού είναι η αντίδραση; Πού
είναι η πολιτική για μεγαλύτερη αλληλεγγύη και νέες λύσεις; […] Δεν μπορώ να το καταλάβω και γι
'αυτό ασκούμε κριτική. Έχουμε κοινή ευθύνη ως Ευρωπαίοι να ξεπεράσουμε τις μείζονες
προκλήσεις της εποχής μας. Η μετανάστευση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και πρέπει να το
επωμιστούμε, για να είναι η Ευρώπη αξιόπιστη για τους πολίτες μας. Εάν η Ευρώπη είναι ο
ανθρωπισμός και η αξιοπρέπεια, όπως λένε και οι Συνθήκες μας, η Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει
κύριο παγκόσμιο παράγοντα. Αλλά πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε τα εγχώρια ζητήματα που
ανησυχούν για τον λαό μας, την κοινωνική προστασία, τα δικαιώματα των εργαζομένων, τον
αγώνα κατά της παιδικής φτώχειας... ", είπε χαρακτηριστικά.
Οεπικεφαλής της συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών (ALDE), Γ. Βέρχοφστατ, σημείωσε
όσον αφορά το μεταναστευτικό, ότι θα πρέπει το ζήτημα να ξεμπλοκαριστεί και ιδιαίτερα το θέμα
του Δουβλίνου :
"Είναιφανταστικό να βρίσκετε πάντα τρόπους και νέες προτάσεις για τη μετανάστευση, αλλά

πρέπει να έχετε μια θέση. Πάρτε μια θέση και μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις,
γιατί αυτό το χαλασμένο σύστημα του Δουβλίνου είναι πραγματικά η πηγή αύξησης του
ρατσισμού, των προβλημάτων με τους μετανάστες, αλλά και του εθνικισμού και του λαϊκισμού. "
Οεπικεφαλής των Πρασίνων, Φ. Λάμπερτς, επικεντρώθηκε σε ένα μόνο πράγμα:
"Πριναπό ένα χρόνο, η συντριπτική πλειοψηφία αυτού του Κοινοβουλίου είχε τη δύναμη και την
τόλμη να υπερβεί το Δουβλίνο και να συμφωνήσει για το πώς η ένωσή μας, ενεργώντας από
κοινού, μπορεί να εκπληρώσει το ανθρωπιστικό της καθήκον με υπεύθυνο και αποτελεσματικό
τρόπο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ήταν καλό να ακολουθήσει τα βήματά μας ", είπε
χαρακτηριστικά.
Ηεπικεφαλής της ευρωομάδας της Αριστεράς (GUE/NGL) Γκ. Τσίμερ, όσον αφορά το
μεταναστευτικό, κατέκρινε την αυστριακή Προεδρεία ως εξής:
"Γιατο ζήτημα της μεταρρύθμισης του Δουβλίνου, ποιος θα περίμενε από την αυστριακή Προεδρία
να κάνει κάτι, όταν ο αρμόδιος Υπουργός συναντιέται με τους ιταλούς υπουργούς, με τον Σαλβίνι,
με τους άλλους, και συζητούν για λύσεις, που να λαμβάνουν αποφάσεις για το άσυλο πάνω στη
θάλασσα. Έχετε σκεφτεί ποτέ τι σημαίνει αυτό, ότι μόνο τον Σεπτέμβριο, κάθε πέμπτος
πρόσφυγας από τη Λιβύη είτε είναι νεκρός είτε έχει εξαφανιστεί; Έχετε μια ιδέα για το τι συμβαίνει;
Δεν έχετε τη δική σας ευθύνη να προωθήσετε τελικά αυτό το θέμα, να βρείτε λύσεις που να είναι
ανθρώπινες, να μας προχωρήσουν ως Ένωση και να ενισχύσουμε την κοινή μας ευθύνη; Το μόνο
που μπορώ να πω είναι ότι, δυστυχώς, εκπληρώνετε όλες τις επιφυλάξεις που είχαμε από την
αρχή της αυστριακής Προεδρίας. Ζητώ από εσάς μια πιο ενεργή δράση, μια ανθρώπινη δράση,
μια δημοκρατική δράση. "
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