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 Ερώτηση για τον άμεσο απεγκλωβισμό προσφύγων

Από τον ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Κ. Παπαδάκη

#Προσφυγικό (/article/tag/Προσφυγικό),

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 05|12|2016 13:49

Ερώτηση για τα επείγοντα προβλήματα των προσφύγων και μεταναστών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα με
την ευθύνη της Ε.Ε. και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, η οξύτητα των οποίων αποδεικνύεται και από τον τραγικό θάνατο
δύο προσφύγων στη Μόρια της Λέσβου, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

 
Ερώτηση για τα επείγοντα προβλήματα των προσφύγων και μεταναστών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα με
την ευθύνη της Ε.Ε. και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, η οξύτητα των οποίων αποδεικνύεται και από τον τραγικό θάνατο
δύο προσφύγων στη Μόρια της Λέσβου, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

Στην ερώτησή του ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ τονίζει τα παρακάτω, με αφορμή τον τραγικό θάνατο μιας 60χρονης και ενός
6χρονου παιδιού την προηγούμενη εβδομάδα στη Μόρια: «Τεράστιες είναι οι ευθύνες Ε.Ε. και ελληνικής κυβέρνησης για
το δράμα των εγκλωβισμένων προσφύγων στα νησιά και σε όλη την Ελλάδα, αφού η κυβέρνηση κυνικά αρνείται τον
απεγκλωβισμό τους, γιατί αυτό επιβάλλει η εφαρμογή της άθλιας συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας.

Πώς τοποθετείται η Επιτροπή στα επείγοντα αιτήματα για τον άμεσο απεγκλωβισμό των προσφύγων-μεταναστών από τα
νησιά και, στη συνέχεια, από τη χώρα και το κλείσιμο των hot spots; Για άμεση βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα
νησιά, όπου θα λειτουργούν κέντρα αποκλειστικά για την πρώτη υποδοχή και καταγραφή των προσφύγων και
μεταναστών; Για την αποκατάσταση των πιθανών ζημιών που οφείλονται στην αναγκαστική συμβίωση σε ακατάλληλους
χώρους και περιοχές;»
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Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ

«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …
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