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Πρόσφυγες: Οι ευρωβουλευτές θέλουν αλλαγές
στον κανονισμό του Δουβλίνου
Δικαστήριο ΕΕ: Ο χρόνος μετακινήσεως των εργαζομένων συνιστά χρόνο εργασίας

Πρόσφυγες: Οι ευρωβουλευτές θέλουν αλλαγές
στον κανονισμό του Δουβλίνου

Ο

ι ευρωβουλευτές δήλωσαν με ψήφισμά τους
ότι είναι έτοιμοι να εργαστούν για την ψήφιση
νομοσχεδίων που θα δημιουργήσουν μία σταθερή
πολιτική μετανάστευσης και ασύλου για το μέλλον.
Μετεγκατάσταση προσφύγων: Το ΕΚ υποστήριξε την
την πρόταση για τα έκτακτα μέτρα μετεγκατάστασης
40.000 αιτούντων άσυλο μεταξύ των χωρών της ΕΕ.
Οι ευρωβουλευτές χαιρέτισαν τη νέα πρόταση για τη
μετεγκατάσταση περισσότερων προσφύγων από την
Ιταλία, την Ελλάδα και την Ουγγαρία (η Επιτροπή προτείνει
120.000) και δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού που θα
τροποποιήσει τον κανονισμό του Δουβλίνου.
Χορήγηση θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους:
Οι ευρωβουλευτές θεωρούν η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα
πρέπει να δημιουργήσουν ασφαλείς και νόμιμες οδούς
για τους πρόσφυγες, όπως διαύλους και θεωρήσεις για
ανθρωπιστικούς λόγους.
Κατάλογος «ασφαλών χωρών καταγωγής»: Το ΕΚ ζητά
να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η προσέγγιση
αυτή δεν θα υπονομεύει την αρχή της μη επαναπροώθησης
και το δικαίωμα στο άσυλο, ιδίως των ατόμων που ανήκουν
σε ευάλωτες ομάδες.
Κανόνες παροχής ασύλου: Οι ευρωβουλευτές ζητούν
την ορθή εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος
ασύλου.
Σένγκεν: Το ΕΚ τάσσεται υπέρ των ανοιχτών συνόρων
εντός του χώρου Σένγκεν.
Τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης να αποτελέσουν το
κύριο θέμα συζήτησης στη σύνοδο κορυφής της Βαλέτα,
τον Νοέμβριο στις 11-12 Νοεμβρίου. Υπογραμμίζεται
επίσης ότι θα πρέπει να επιβληθούν αυστηρότερες ποινές
στους διακινητές.

Οι 10 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ
Το ΕΚ ζητά επέκταση της απαγόρευσης για την
κλωνοποίηση ζώων

Δικαστήριο ΕΕ: Ο χρόνος μετακινήσεως των εργαζομένων συνιστά χρόνο εργασίας

Η

απόφαση αφορά εργαζομένους χωρίς σταθερό ή συνήθη τόπο εργασίας.
Οι μετακινήσεις, τις οποίες πραγματοποιούν οι μη έχοντες
σταθερό ή συνήθη τόπο εργασίας εργαζόμενοι από την κατοικία τους στον χώρο του πρώτου πελάτη και από τον χώρο
του τελευταίου πελάτη στην κατοικία τους, συνιστούν χρόνο
εργασίας, σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το δικαστήριο επεσήμανε ότι τυχόν εξαίρεση των μετακινήσεων αυτών από τον χρόνο εργασίας θα αντέβαινε στον σκοπό του δικαίου της Ένωσης περί προστασίας της ασφάλειας
και της υγείας των εργαζομένων.
Σύμφωνα με το BBC, η απόφαση ενδέχεται να έχει πολύ
μεγάλο αντίκτυπο, καθώς πολλές εταιρείες προσμετρούν
το χρόνο αυτό ως «χρόνο αναπαύσεως» και όχι ως «χρόνο
εργασίας».
Απόφαση
Με την απόφασή του, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι, οσάκις εργαζόμενοι, όπως αυτοί στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έχουν σταθερό ή συνήθη τόπο εργασίας, ο
χρόνος μετακινήσεως που δαπανούν για τις καθημερινές
τους μεταβάσεις από την κατοικία τους στον χώρο του
πρώτου πελάτη, τον οποίο καθορίζει ο εργοδότης τους,
και από τον χώρο του τελευταίου τέτοιου πελάτη στην
κατοικία τους, συνιστά χρόνο εργασίας κατά την έννοια
της οδηγίας.
Το Δικαστήριο φρονεί ότι εργαζόμενοι όπως αυτοί της
κύριας δίκης ασκούν τα καθήκοντα ή τη δραστηριότητά
τους κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων αυτών.
Το Δικαστήριο εκτιμά ότι οι εργαζόμενοι ευρίσκονται στη
διάθεση του εργοδότη κατά τον χρόνο των μετακινήσεων.
Το Δικαστήριο εκτιμά, επίσης, ότι οι εργαζόμενοι ευρίσκονται στην εργασία κατά τον χρόνο των μετακινήσεων.

Europe Direct Καλαμάτας, γραφείο ενημέρωσης του Ευρωπαίου πολίτη, μάθε τα δικαιώματά σου στο 2721110350

Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο EUROPE DIRECT Καλαμάτας | τεύχος 29ο - Σεπτέμβριος 2015
Οι 10 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ

Ό

ταν οι ευρωβουλευτές ψήφισαν, τον Ιούλιο του 2014, τον Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, για τη θέση του προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκείνος δεσμεύτηκε ότι θα εστιάσει τις εργασίες της Επιτροπής σε 10 τομείς, από την
τόνωση της Ευρωπαϊκής Οικονομίας μέχρι την προσαρμογή της δημοκρατικής αλλαγής. Ένα χρόνο μετά, ο κ.
Γιουνκέρ έρχεται στο ΕΚ για να μιλήσει για την κατάσταση της ΕΕ, ενώ οι ευρωβουλευτές αναμένουν με ενδιαφέρον στην ομιλία του τι έχει γίνει μέχρι τώρα και ποιά θα είναι τα επόμενα βήματα.

Το ΕΚ ζητά επέκταση της απαγόρευσης για την κλωνοποίηση ζώων

Τ

ο ΕΚ αυστηροποίησε με την ψηφοφορία του την αρχική
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απαγόρευση
της κλωνοποίησης ζώων επεκτείνοντας την απαγόρευση για
όλα τα ζώα που εκτρέφονται για γεωργικούς σκοπούς τους
απογόνους τους και τα προϊόντα που προέρχονται από αυτά,
καθώς και για τις εισαγωγές τέτοιων προϊόντων στην ΕΕ.
Η διαπραγματευτική εντολή για το νέο κανονισμό εγκρίθηκε με
529 ψήφους υπέρ, 120 κατά και 57 αποχές.
Το ΕΚ υπογραμμίζει ότι μολονότι δεν εγείρονται ανησυχίες περί
καλής διαβίωσης των ζώων στην περίπτωση απογόνων κλωνοποιημένων ζώων αφού αυτοί γεννιούνται μέσω συμβατικής
αναπαραγωγής, εντούτοις τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας προκαλούν ανησυχίες αλλά και προβληματισμούς ηθικής φύσης. Για
αυτούς τους λόγους το Κοινοβούλιο επέκτεινε την εφαρμογή της
απαγόρευσης και στις εισαγωγές κλωνοποιημένων ζώων, κλωνοποιημένων εμβρύων, απογόνων κλωνοποιημένων ζώων, αναπαραγωγικού υλικού κλωνοποιημένων ζώων και των απογόνων

αυτών, και τροφίμων και ζωοτροφών που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους τους.
Η απαγόρευση θα καλύπτει τα ζώα που προέρχονται ήδη από
κλώνους σε ορισμένες τρίτες χώρες, ενώ οι εισαγωγές στην ΕΕ
θα πρέπει να επιτρέπονται μόνον εάν τα πιστοποιητικά εισαγωγής
δείχνουν ότι τα ζώα δεν είναι κλωνοποιημένα ή απόγονοι κλωνοποιημένων ζώων. Η απαγόρευση θα ισχύσει για τις εισαγωγές
αναπαραγωγικού υλικού κλωνοποιημένων ζώων και τροφίμων
ζωικής προέλευσης και ζωοτροφών.
Υψηλά ποσοστά θνησιμότητας
Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) αναφέρει σε γνωμοδότηση της από το 2008, ότι υπάρχουν αρνητικές
επιπτώσεις στην υγεία και καλή διαβίωση ενός σημαντικού ποσοστού κλώνων, συχνά με σοβαρές και θανατηφόρες συνέπειες.
Οι πολίτες αποδοκιμάζουν την κλωνοποίηση
Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα ερευνών
δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών αντιτίθεται
σθεναρά στην κατανάλωση τροφίμων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα ή τους απογόνους τους και αποδοκιμάζει τη χρήση της κλωνοποίησης για γεωργικούς σκοπούς.
Το τροποποιημένο κείμενο μετατρέπει τη νομική πράξη σε κανονισμό ο οποίος, όταν εγκριθεί, θα εφαρμοστεί άμεσα σε όλα
τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το ΕΚ επέκτεινε επίσης το πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης για να καλύψει όλα τα είδη των ζώων που
εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς και όχι
μόνο των βοοειδών, προβατοειδών, αιγοπροβάτων, χοιροειδών
και ιπποειδών, όπως αρχικά είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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