
Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2019  
 
Σχόλια των Χριστιανικών Οργανώσεων πάνω στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
Αναδιατύπωση (Recast) της Οδηγίας για την Επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 
χωρών (Com (2018) 634 Final)  
  
Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον λειτουργίας των κοινοτικών θεσμικών οργάνων στις 
Βρυξέλλες και εκπροσωπούν Εκκλησίες κατά μήκος της Ευρώπης (Ορθόδοξες, Αγγλικανικές, 
Προτεσταντικές και Καθολικές) καθώς και συντονίστριες χριστιανικές οργανώσεις με μέλη σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες που ασχολούνται με θέματα συνηγορίας για πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες 
άσυλο (μεταξύ αυτών και η Επιτροπή για τους Μετανάστες στην Ευρώπη/CCME) προετοίμασαν και 
κατέθεσαν σχόλια πάνω στην πρόταση της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής για την Αναδιατύπωση (Recast) της 
Οδηγίας για την Επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Οι παραπάνω 
οργανώσεις είχαν ήδη καταθέσει από τον προηγούμενο Μάιο λεπτομερή έγγραφο με συστάσεις προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα των κατευθυντηρίων γραμμών  που πρέπει να διατρέχουν τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές επιστροφής   
(βλ. https://ccme.eu/wp-content/uploads/2018/12/2018-05-30_position_paper_return_FINAL.pdf  . 
Οι Χριστιανικές Οργανώσεις επαναλαμβάνουν ότι είναι βαθιά προσηλωμένες τόσο στην απαραβίαστη αξία 
του ανθρώπινου προσώπου που δημιουργήθηκε κατ’εικόνα του Θεού, όσο και στις αξίες των κοινών 
αγαθών, της παγκόσμιας αλληλεγγύης και της προαγωγής μιας κοινότητας που υποδέχεται τους ξένους. 
Επίσης μοιράζονται την πεποίθηση ότι οι θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
αντανακλώνται στις καθημερινές πολιτικές της Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών 
του ευρωπαϊκού χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Οι παραπάνω οργανώσεις διατυπώνουν 
προτάσεις με θέσεις αναφορικά με 1) την υπερίσχυση των εθελοντικών επαναπατρισμών έναντι των 
αναγκαστικών επιστροφών, 2) την  κράτηση και 3) τις ταχύρρυθμες διαδικασίες στα σύνορα. 
Συμπερασματικά οι παραπάνω εκκλησιαστικοί και διεκκλησιαστικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στις 
Βρυξέλλες με μέλη εκκλησίες και θρησκευτικές οργανώσεις απ’ όλη την Ευρώπη θεωρούν ότι η Πρόταση 
Αναδιατύπωσης της Οδηγίας για την Επιστροφή, υπολείπεται κατά πολύ από την εκπλήρωση των 
προτύπων για τις διαδικασίες της Επιστροφής των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, οι 
οποίες αναγνωρίζουν την εγγενή αξιοπρέπεια του ανθρώπινου προσώπου. Καλούν τα αρμόδια θεσμικά 
όργανα της Ένωσης, να προβούν στις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις που θα εξασφαλίσουν ότι η 
Επιστροφή θα γίνεται με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών που συναπαρτίζουν το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το κείμενο παραδόθηκε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στη Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου.   
( http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/relations/ret_pap_chr_group.pdf ) 
 
 
 


