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Πέμπτη, 09/03/2017 | Πολιτική

Η επιτάχυνση του ρυθμού μετεγκατάστασης προσφύγων στις χώρες της ΕΕ αντικείμενο της συνάντησης σήμερα στις Βρυξέλλες του Υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα με τον Επίτροπο Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλο. Συζήτησαν το θέμα της επιτάχυνσης του
ρυθμού μετεγκατάστασης και των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί και από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο του κοινού σχεδίου
δράσης που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την καλύτερη εφαρμογή της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης  στο τέλος του 2016.

Ο Υπουργός ευχαρίστησε τον Επίτροπο για τον ιδιαίτερο ρόλο που έπαιξε στις κοινές τους προσπάθειες για την παράταση, για ακόμη μία χρονιά, του
προγράμματος χορήγησης θεωρήσεων σε επισκέπτες από την Τουρκία για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. 
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Στη Μυτιλήνη 16 Μαρτίου Αβραμόπουλος – Μουζάλας
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Επίσης όπως αναφέρει η ΕΡΤ συμφωνήθηκε στις 16 Μαρτίου, ο κος Μουζάλας μαζί με τους κκ.
Αβραμόπουλο και Αμπέλλα, Υπουργό Εσωτερικών Υποθέσεων της Μάλτας, χώρας που ασκεί για
αυτό το εξάμηνο την προεδρία στην ΕΕ, θα επισκεφθούν τη Λέσβο προκειμένου να εκτιμήσουν από
κοντά την κατάσταση. 

Ο κ. Μουζάλας συνάντησε επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μαζί με τον Αντιπρόεδρο του
σώματος και επικεφαλής της Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κο Δημήτρη
Παπαδημούλη, τον Πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Ομάδας κ. Τζάνι Πιτέλα. Συνάντηση είχε και με τον
αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κ. Εστεμπάν Γκονζάλες Πόνς. 

Ενημέρωσε τους δυο επικεφαλής των πολιτικών ομάδων για την κατάσταση στο προσφυγικό/
μεταναστευτικό στη χώρα μας. Εξέφρασε και σε εκείνους την αντίθεσή του με την ιδέα της ευέλικτης
αλληλεγγύης που προωθείται στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και με το νέο σχέδιο κανονισμού για
το Δουβλίνο και παρουσίασε τις αντιπροτάσεις τις οποίες τους ζήτησε να προωθήσουν στα μέλη των

κοινοβουλευτικών τους ομάδων. 

Αύριο, 9 Μαρτίου, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής θα συναντηθεί και με την κα Γκάμπι Τσίμερ, Πρόεδρο της Ομάδας της Αριστεράς στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/
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17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...
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gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...
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