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16 Σεπτεμβρίου 2020
Αξιότιμε κ. Αντιπρόεδρε Σχοινά,
Λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα γεγονότα στη Μόρια, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Αστυνομίας
(EuroCOP) πιστεύει ότι, είναι απαραίτητο οι αστυνομικές δυνάμεις να συνεργαστούν με τα θεσμικά
όργανα της ΕΕ για την αναδιάρθρωση των τρεχουσών προσεγγίσεων σχετικά με τη μετανάστευση
και το άσυλο, με σκοπό την την προστασία των ευρωπαίων πολιτών καθώς και των αιτούντων άσυλο.
Όπως αναφέρατε κατά την ακρόασή σας στις επιτροπές LIBE, CULT και EMPL του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου πέρυσι, το New Pact on Migration and Asylum είναι κρίσιμο, δεδομένης της
συνεχιζόμενης κρίσης στα σύνορα της Ευρώπης. Με τις πυρκαγιές στην Μόρια, είναι πλέον καιρός
να γίνουνε αλλαγές. Έχοντας ήδη συναντηθεί με την Επίτροπο Johansson και έχοντας συζητήσει
αυτό το ζήτημα με τη γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου, πιστεύουμε ότι με αποτελεσματικές
αλλαγές στους κανόνες μετανάστευσης της ΕΕ μέσω του επερχόμενου συμφώνου θα αλλάξουν οι
ζωές εκείνων που αναζητούν καταφύγιο, καθώς και των ανθρώπων που εργάζονται για να τους
βοηθήσουν.
Θα εκτιμούσαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε μαζί σας τις επόμενες εβδομάδες για να συζητήσουμε
πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε για να σας υποστηρίξουμε στον αποτελεσματικό σχηματισμό
και στην σωστή εφαρμογή του New Pact on Migration and Asylum.
Ως υπόβαθρο, η EuroCOP, είναι η κορυφαία φωνή των αστυνομικών στην Ευρώπη. Εκπροσωπούμε
αστυνομικά σωματεία από 27 ευρωπαϊκές χώρες. Από το 2002, η EuroCOP συνεργάζεται ενεργά με
τους πολιτικούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο των επιμέρους χωρών σε θέματα που
κυμαίνονται από τη διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία, έως τη διασφάλιση ενός ασφαλούς
εργασιακού περιβάλλοντος για τους αστυνομικούς. Σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου είχαμε
επίσης συντάξει έκθεση για τους κινδύνους που υπήρχαν στη Μόρια το 2018 την οποία μπορείτε να
βρείτε συνημμένη.
Συναντηθήκαμε με τον Επίτροπο King και τον Πρόεδρο Juncker από την προηγούμενη θητεία της
Επιτροπής και είχαμε μια πρώτη πολύ θετική συνάντηση με την Επίτροπο Johansson το καλοκαίρι.
Θα συναντηθούμε επίσης με τον Επίτροπο Schmit στις αρχές Οκτωβρίου. Οι δύο τελευταίοι είναι υπό
την εποπτεία σας και επομένως πιστεύουμε ότι θα ήταν εποικοδομητική μια συνάντηση μαζί σας.
Παραμένοντας στη διάθεσή σας.
Με εκτίμηση,
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