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 Στήριξη των νησιωτών και μετεγκαταστάσεις

Ο ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς για τη νέα φάση του προσφυγικού

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 26|07|2016 14:01

Με ένα άρθρο - παρέμβασή του, ο Ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς επαναφέρει την αναγκαιότητα στήριξης
των επαγγελματιών που επλήγησαν από την προσφυγική κρίση στα νησιά του Αιγαίου, ενώ ζητά από την ελληνική
κυβέρνηση να πιέσει, προκειμένου να εφαρμοστούν να συμφωνηθέντα για τη μετεγκατάσταση προσφύγων, άμεσα.

Με ένα άρθρο - παρέμβασή του, ο Ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς επαναφέρει την αναγκαιότητα στήριξης
των επαγγελματιών που επλήγησαν από την προσφυγική κρίση στα νησιά του Αιγαίου, ενώ ζητά από την ελληνική
κυβέρνηση να πιέσει, προκειμένου να εφαρμοστούν να συμφωνηθέντα για τη μετεγκατάσταση προσφύγων, άμεσα.

«Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Η ελληνική πλευρά πρέπει να κινηθεί άμεσα και γρήγορα, για να περιορίσει τη ζημιά
που έχει ήδη γίνει. Η συζήτηση γύρω από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το 2017, έχει ανοίξει και είναι μία καλή ευκαιρία
για να αιτηθεί η Ελλάδα χρήματα για τη στήριξη όλων των επαγγελματιών που επλήγησαν από την προσφυγική/
μεταναστευτική κρίση στα νησιά του Αιγαίου.

Από την πλευρά μου, έχω ήδη καταθέσει σχετική Ερώτηση προς την Κομισιόν στις 19 Ιουλίου, με την οποία ζητώ να
ληφθούν άμεσα μέτρα ανακούφισης για τον τουριστικό κλάδο της Λέσβου που έχει καταρρεύσει.

Ταυτόχρονα η ελληνική πλευρά πρέπει να πιέσει με στόχο να εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα άμεσα και οφείλει να
χρησιμοποιήσει για αυτό, όλα τα διαθέσιμα εργαλεία.

Άλλωστε, όπως προκύπτει και από την απάντηση που έδωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και
Ιθαγένειας της Ε.Ε. κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος μετά από παρέμβαση μου στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών,
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 15 Ιουνίου, η επιτάχυνση των μετεγκαταστάσεων των προσφύγων από
Ελλάδα σε άλλες χώρες της Ε.Ε., αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος, σε περίπτωση που ορισμένα κράτη μέλη της Ε.Ε. συνεχίσουν να αθετούν τις
υποχρεώσεις που υπέχουν στο πλαίσιο της διαδικασίας μετεγκατάστασης προσφύγων, δεν θα διστάσει να τα κατονομάσει
δημόσια. Ο ίδιος, τον περασμένο Μάρτιο, είχε θέσει άλλωστε τον στόχο των 6.000 μετεγκαταστάσεων ανά μήνα. Όλα αυτά
αποτελούν ένα ισχυρό επιχείρημα για τις διεκδικήσεις της Ελλάδας.

Είναι καιρός οι δεσμεύσεις να γίνουν πράξη και να συγκροτηθεί μία στρατηγική με βάθος χρόνου, που να δίνει απαντήσεις
στα άμεσα και διογκούμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές της Πατρίδας μας λόγω της προσφυγικής
κρίσης».

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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