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Ευρήματα EUROPOL



 Πάλσ απφ ην 90% ησλ κεηαλαζηψλ πνπ έξρνληαη ζηελ ΔΔ, «εμππεξεηνχληαη» ζηελ πξνζπάζεηα

ηνπο απφ κέιε εγθιεκαηηθψλ νκάδσλ ή νξγαλψζεσλ.

 Οη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο δελ έρνπλ ζηαζεξή δίνδν θαη θαηεχζπλζε αιιά επεξεάδνληαη απφ

παξάγνληεο φπσο νη ζπλνξηαθνί έιεγρνη θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο. Απηφ ζπκβαίλεη θαη ζηελ

πεξίπησζε ηεο ΔΔ, φπνπ θαηαγξάθεηαη πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο ελαιιαθηηθψλ κεηαλαζηεπηηθψλ

δηφδσλ.

 Οη δηαθηλεηέο έρνπλ νξγαλψζεη ην δίθηπν ηνπο θαηά κήθνο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ δηφδσλ. Πάλσ

απφ 250 ζεκεία εμππεξέηεζεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο έρνπλ εληνπηζηεί εληφο θαη εθηφο ΔΔ.

 Η βαζηθή δνκή ησλ δηθηχσλ δηαθίλεζεο πεξηιακβάλεη α) ηνπο επηθεθαιείο πνπ ζπληνλίδνπλ ηηο

ελέξγεηεο θαηά κήθνο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνξείαο, β) ηνπο νξγαλσηέο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο

δξαζηεξηφηεηεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ πξνζσπηθψλ γλσξηκηψλ θαη γ) ηνπο επθαηξηαθνχο

παξφρνπο ππεξεζηψλ ζε πνιχ βαζηθφ επίπεδν.

 Η παξάλνκε δηαθίλεζε κεηαλαζηψλ είλαη κηα θεξδνθφξα δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη ρακειφ

ζπλνιηθφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη δηαξθή πςειή δήηεζε. Ο ζρεηηθφο ηδίξνο γηα ην 2015 εθηηκάηαη

ζε 5-6 δηο δνι. ΗΠΑ κε βαζηθφ ηξφπν πιεξσκήο ηα κεηξεηά (εηδηθά ε δηαθίλεζε κέζσ ζαιάζζεο

θνζηίδεη 2,500-6,000 USD/άηνκν)

 Έρεη δηαπηζησζεί φηη νη εκπιεθφκελνη ζηελ παξάλνκε δηαθίλεζε κεηαλαζηψλ, έρνπλ ήδε

ζπκκεηάζρεη ή/θαη κεηέρνπλ θαη ζε άιιεο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (πνιπεγθιεκαηηθφηεηα-
polycriminality).

 Οη δηαθηλνχκελνη κεηαλάζηεο πξνο ηελ ΔΔ ζπρλά, θαη φιν έλα θαη πεξηζζφηεξν, θαζίζηαληαη

ζχκαηα εξγαζηαθήο ή ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο σο κέζν απνπιεξσκήο γηα ηελ παξάλνκε

δηαθίλεζε.

 Έρεη δηαπηζησζεί φηη ηξνκνθξάηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο

κεηαλαζηψλ γηα λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, θαζψο ππάξρεη απμεκέλν ελδερφκελν (θίλδπλνο)

λα ελζσκαηψλνληαη ζε κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο γηα λα (μαλα)κπνπλ ζηελ ΔΔ.



EE & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

 Γεδνκέλσλ ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ είραλ δηακνξθσζεί ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ζηα

ηέιε ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 21νπ αηψλα, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο

χθεζεο, ε απφηνκε αχμεζε ζηα πνζνζηά αλεξγίαο νδήγεζε αξθεηέο θπβεξλήζεη λα πηνζεηήζνπλ

κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εζληθψλ αγνξψλ εξγαζίαο, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο

κεηαλάζηεπζεο θαη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο απνρψξεζεο ήδε εγθαηαζηεκέλσλ κεηαλαζηψλ. Τα

κέηξα απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεληθφηεξε απμεηηθή ηάζε αλεξγίαο ζηελ ΔΔ, νδήγεζαλ ζηε

ζηαηηζηηθά δηαπηζησζείζα εκθαλή ηάζε κείσζεο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ ΔΔ.

 Απφ ην 2013 φκσο, ηα γεγνλφηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ (Αξαβηθή Άλνημε,

Σπξηαθφο εκθχιηνο, θιπ) καδί κε ηε ζηαδηαθή βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ησλ θξαηψλ

κειψλ ηεο ΔΔ, ζπλέβαιιαλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ πξνο ηελ ΔΔ.

 Η ΔΔ έρεη πηνζεηήζεη δπν ζηξαηεγηθέο πξνζεγγίζεηο σο πξνο ηε κεηαλάζηεπζε:

 Η πξψηε αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, σο

ζπληξέρνπζα αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔ θαη αθνξά α) κέηξα δηαρείξηζεο πξνζθπγηθψλ ξνψλ θαη β)

κέηξα δεκηνπξγίαο κεραληζκνχ ειέγρνπ θαη απνηξνπήο (βι. Γξάζεηο FRONTEX)

 Η δεχηεξε αθνξά ηε Μεηαλάζηεπζε σο πεγή θηλδχλνπ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θξαηψλ κειψλ θαη

αλαπηχζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Άκπλαο θαη Αζθάιεηαο. (βι. π.ρ.
SOPHIA)



Θεςμικζσ Προκλήςεισ
 Τν δήηεκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ/πξνζθπγηθνχ πξνβιήκαηνο εκπίπηεη ζηηο

«ζπληξέρνπζεο» αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΔ (άξζξν 4 παξ. 2 ΣπλζΛΔΔ), δει. ηφζν ε Έλσζε, φζν θαη ηα

θξάηε κέιε δχλαληαη λα λνκνζεηνχλ θαη λα εθδίδνπλ λνκηθά δεζκεπηηθέο πξάμεηο ζηνλ ηνκέα απηφ.

 Με βάζε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο (άξζξν 5 παξ. 3 πλζΔΔ) ε Έλσζε παξεκβαίλεη κφλν

εθφζνλ θαη θαηά ηνλ βαζκφ πνπ νη ζηφρνη ηεο πξνβιεπφκελεο δξάζεο δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ

επαξθψο απφ ηα θξάηε κέιε, ηφζν ζε θεληξηθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, κπνξνχλ

φκσο, ιφγσ ηεο θιίκαθαο ή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνβιεπφκελεο δξάζεο, λα επηηεπρζνχλ

θαιχηεξα ζην επίπεδν ηεο Έλσζεο.

 Σε λνκηθφ επίπεδν, ην εξγαιείν πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο ε ΔΔ είλαη ν Καλνληζκφο 343/2003,
γλσζηφηεξνο σο Καλνληζκφο Γνπβιίλν ΙΙ. Αληηθείκελν ηνπ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ρψξαο ηεο ΔΔ

ε νπνία ζα είλαη ππεχζπλε γηα λα δψζεη άζπιν ζηνλ αηηνχληα πξφζθπγα. Σχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ

Γνπβιίλν ΙΙ, ν κεηαλάζηεο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη άζπιν ζηελ επξσπατθή ρψξα ζηελ νπνία ζα

εηζέιζεη ηελ πξψηε θνξά. Βαζηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη ε ελ ιφγσ ρψξα

ηεθκαίξεηαη ακάρεηα σο «αζθαιέο θξάηνο» κε ηελ έλλνηα ησλ θξαηψλ πνπ ζέβνληαλ ηηο

πξνυπνζέζεηο ηεο πλζήθεο ηεο Γελεχεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηηνχλησλ

άζπιν. Έηζη, φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζεσξνχληαλ «αζθαιή» θξάηε. Μεηαλάζηεο νη νπνίνη

εηζέξρνληαη π.ρ. ζηελ Διιάδα θαη θαηφπηλ κεηαβαίλνπλ ζε άιιε ρψξα γηα λα αηηεζνχλ άζπιν ζα

πξέπεη, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Γνπβιίλν ΙΙ, λα επαλαπξνσζνχληαη πίζσ ζηελ Διιάδα, φπνπ θαη

πξέπεη λα εμεηαζηεί ε αίηεζε ηνπο.

 Η εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ ζηελ Διιάδα δελ ππήξμε ηδηαίηεξα επηηπρήο.



 Σχκθσλα κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ ε πηζαλφηεηα θάπνηνο κεηαλάζηεο λα

αλαγλσξηζηεί ζηελ Διιάδα σο πξφζθπγαο (αλ θαηαθέξεη θαη αηηεζεί άζπιν) ήηαλ πνιχ κηθξή

εσο ειάρηζηε, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο. Λφγσ ηεο θαθήο ιεηηνπξγίαο

ηνπ ζπζηήκαηνο αηηήζεσλ θαη παξνρήο αζχινπ ζηελ Διιάδα, πνιιέο ρψξεο (π.ρ. Γεξκαλία,

Σνπεδία, Μ. Βξεηαλία, Ιζιαλδία, Απζηξία, Φηλιαλδία, Γαλία, θιπ) απνθάζηζαλ απφ ην 2010
θαη κεηά λα αλαζηείινπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ Γνπβιίλν ΙΙ, εμεηάδνληαο ηε βειηίσζε

ηνπ, αλ θαη ππφ ηελ πίεζε ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ απφ ην 2016 ηνλ επαλελεξγνπνίεζαλ.

 Τνλ Απξίιην 2011, κεηά απφ έθζεζε ηεο Γαιιίδαο Δπξσβνπιεπηνχ Σηιβί Γθηγηφκ, ςεθίζηεθε

απφ ηελ Οινκέιεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζχζηαζε ε νπνία ππνδεηθλχεη ζηα θξάηε

κέιε λα κελ εθαξκφδνπλ ηελ αξρή ηεο επαλαπξνψζεζεο ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηελ πξψηε

ρψξα εηζφδνπ ζηελ Δπξψπε. Σηελ έθζεζή ηεο ε Σηιβί Γθηγηφκ ζπγθεθξηκέλα αλέθεξε: «ε

ηζρύνπζα θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ην άζπιν δελ πξνζηαηεύεη αθελόο ηα δηθαηώκαηα ησλ

αηηνύλησλ άζπιν ζηελ Επξώπε ελώ πξνθαιεί, αθεηέξνπ, πνιύ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ

θξαηώλ-κειώλ ζ’ό,ηη αθνξά ηελ κεηαρείξηζε ησλ αηηνύλησλ άζπιν θαη ησλ πξνζθύγσλ».

 Tν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΔΓΓΑ) θαηαδίθαζε ηε ζηάζε ηνπ

Βειγίνπ θαη ηεο Διιάδαο, κε αθνξκή ηελ επηζηξνθή ελφο Αθγαλνχ κεηαλάζηε απφ ην Βέιγην

ζηελ Διιάδα (M.S.S. θαηά Βειγίνπ θαη Διιάδαο - Νν. 30696/09, 21 Ιαλνπαξίνπ 2011). Ο

κεηαλάζηεο ηαμίδεςε κέζσ ηνπ Ιξάλ θαη ηεο Τνπξθίαο θαη εηζήιζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε

κέζσ ηεο Διιάδαο ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2008 (απφ ηε Μπηηιήλε). Σηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 2009 ν

κεηαλάζηεο απηφο έθηαζε ρσξίο ηαμηδησηηθά έγγξαθα ζην Γξαθείν Αιινδαπψλ ηνπ Βειγίνπ

φπνπ αηηήζεθε άζπιν. Σηηο 15 Ινπλίνπ 2009 ν κεηαλάζηεο επηζηξάθεθε, ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπ,

ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Γνπβιίλν ΙΙ. Η απφθαζε ηνπ ΔΓΓΑ αλαθέξεη φηη «ε

επηζηξνθή κεηαλαζηώλ αηηνύλησλ άζπιν πίζσ ζηελ Ειιάδα παξαβηάδεη ηελ Επξσπατθή

Σύκβαζε γηα ηα Αλζξώπηλα Δηθαηώκαηα».



 Η Διιάδα θαηαδηθάζηεθε γηα απάλζξσπε-εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε αιιά θαη άζιηεο ζπλζήθεο

θξάηεζεο ηνπ πξφζθπγα (παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Σχκβαζεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ). Τν

Βέιγην θαηαδηθάζζεθε γηα παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δσή κε ηελ απφθαζή ηνπ λα απειαζεί ν

πξφζθπγαο ζηελ Κακπνχι. Δπίζεο ην Βέιγην θαηαδηθάζηεθε γηαηί παξαβίαζε θαη ην δηθαίσκα

πξνζθπγήο ηνπ κεηαλάζηε ζε δίθαηε θαη ζχληνκε δίθε.

 To ζθεπηηθφ απηφ απνηειεί ηελ βάζε θαη γηα δπν άιιεο απνθάζεηο, απηή ηε θνξά ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο

ΔΔ (C-411/2010 & C-493/2010). Η πξψηε απφ ηηο δπν ππνζέζεηο (C-411/10) αθνξνχζε έλαλ Αθγαλφ

πνιίηε ν νπνίνο έθηαζε ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην κέζσ ηεο Διιάδαο θαη ππέβαιε εθεί αίηεζε αζχινπ. Τν

Ηλσκέλν Βαζίιεην, επηθαινχκελν ηνλ Καλνληζκφ Γνπβιίλν ΙΙ δήηεζε ηελ πξνψζεζή ηνπ ζηελ Διιάδα,

ελδερφκελν ζην νπνίν ν πξνζθεχγσλ αληηηάρζεθε, πξνθαιψληαο ηειηθά ηελ ππνβνιή πξνδηθαζηηθνχ

εξσηήκαηνο απφ ην Court of Appeal ζην ΓΔΔ. Η δεχηεξε ππφζεζε (C-493/10) αθνξνχζε πέληε αηηνχληεο

άζπιν (απφ ην Αθγαληζηάλ, ην Ιξάλ θαη ηελ Αιγεξία) νη νπνίνη ππέβαιαλ αίηεζε αζχινπ ζηελ Ιξιαλδία

έρνληαο δηέιζεη απφ ηελ Διιάδα. Καη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο αξλήζεθαλ ηελ πξνψζεζή ηνπο,

πξνθαιψληαο απηή ηε θνξά πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα ηνπ ηξιαλδηθνχ High Court.

 Τν ΓΔΔ επηζεκαίλεη φηη βάζε ηεο χπαξμεο ηνπ θνηλνχ Σπζηήκαηνο Αζχινπ ηεο ΔΔ είλαη ν ζεβαζκφο ησλ

δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ έλαληη ησλ πξνζθχγσλ/αηηνχλησλ αζχινπ, θαζψο

εδξάδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ είλαη «αζθαιή» γηα ηα πξφζσπα απηά. Ωζηφζν,

εθφζνλ νη ζπλζήθεο απνλνκήο αζχινπ ζηελ Διιάδα εκθαλίδνπλ ζπζηεκηθέο δπζιεηηνπξγίεο, ιφγσ θαη

ηνπ θφξηνπ αηηήζεσλ αζχινπ, ε ηήξεζε ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ΔΔ αλαθνξηθά κε ηνπο

πξφζθπγεο θαη ηνπο αηηνχληεο άζπιν ππνρξεψλεη ζηελ παξάθακςε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ

Καλνληζκνχ Γνπβιίλν ΙΙ, φηαλ ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ «είλαη αδχλαην λα αγλννχλ» ηηο ζπλζήθεο

δηαβίσζεο ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηα θξάηε κέιε φπνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ, έρνπλ ην

δηθαίσκα λα ηνπο επαλαπξνσζνχλ θαη ηδίσο ηνλ θίλδπλν – πνπ θαη ην ΔΓΓΑ επηζεκαίλεη – πξνψζεζήο

ηνπο πξνο ηα θξάηε κέιε πξνέιεπζήο ηνπο ππφ ηελ απεηιή ηεο εθεί ηνπο δίσμεο. Σπλεπψο, δελ είλαη

επηηξεπηή ε εθαξκνγή σο «ακάρεηνπ» ηνπ ηεθκεξίνπ ηνπ «αζθαινχο» θξάηνπο, ζπκπέξαζκα ην νπνίν

αλαζηέιιεη νπζηαζηηθά ηελ ηζρχ ηνπ Καλνληζκνχ Γνπβιίλν ΙΙ.



 Τν Μάην 2015 ε Δπξ. Δπηηξνπή πηνζέηεζε ηελ Δπξσπατθή Αηδέληα γηα ηελ Μεηαλάζηεπζε,
ήηνη ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ζε επηρεηξεζηαθά κέηξα, δεκνζηνλνκηθή ππνζηήξημε θαη

εθαξκνγή δηθαίνπ ΔΔ. Δγθξίζεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ Σπκβνχιην ζηηο 23.9.2015 θαη

15.10.2015. Πεξηιακβάλεη ηα εμήο:

 Μεηεγθαηάζηαζε: Πξνβιέπεηαη ε κεηεγθαηάζηαζε ζπλνιηθά 160.000 αηφκσλ πνπ

ρξεηάδνληαη δηεζλή πξνζηαζία, γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ έρνπλ πιεγεί

πεξηζζφηεξν απφ ηηο πξνζθπγηθέο ξνέο (ηδίσο Διιάδα θαη Ιηαιία), κέρξη ην Σεπηέκβξην 2017.
Οη ρψξεο ελεκεξψζνπλ ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ δπλαηφηεηα ππνδνρήο πνπ έρνπλ θαη νξίζνπλ

εζληθά ζεκεία ζπληνληζκνχ [Τν Σεπηέκβξην 2017 κφιηο 47.905 ζέζεηο είραλ δεζκεπζεί

επηζήκσο απφ ηα θξάηε κέιε θαη κφιηο 29.144 πξφζθπγεο είραλ κεηεγθαηαζηαζεί].

 Hotspots: Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο

θξίζεο είλαη ε αμηνπνίεζε νκάδσλ δηαρείξηζεο κεηαλαζηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε 'hotspots'
γηα λα βνεζήζνπλ ηα Κξάηε Μέιε πνπ βξίζθνληαη ππφ κεγάιε πίεζε ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ

ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο σο ρψξεο ππνδνρήο.

 Δπαλαπξνψζεζε-Δπαλεγθαηάζηαζε: Η δηαζθάιηζε ηεο αζθαινχο επαλαπξνψζεζεο

κεηαλαζηψλ απνηειεί βαζηθή απνζηνιή ησλ νκάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα hotspots. Η

αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ απινπνηεκέλε δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ

ζρεηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ αιιά θαη ηελ απαγφξεπζε επαλεηζφδνπ αηφκσλ πνπ έρνπλ ήδε

επαλαπξνσζεζεί.

 Γεκνζηνλνκηθή ππνζηήξημε: Παξνρή πφξσλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ

αληηκεηψπηζε ηνπ θφζηνπο ηεο φιεο πξνζπάζεηαο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο.



 Σηηο 18 Μαξηίνπ 2016 ππήξμε «πκθσλία» κεηαμχ ΔΔ θαη Σνπξθίαο κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ησλ

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ απφ ηελ Τνπξθία πξνο ηε ΔΔ. Τα βαζηθά ζεκεία ηεο «Σπκθσλίαο» είλαη:

 1. Όινη νη παξάηππνη κεηαλάζηεο πνπ θζάλνπλ απφ ηελ Τνπξθία ζηα ειιεληθά λεζηά ζα

επηζηξέθνληαη ζηελ Τνπξθία, απφ ηηο 20 Μαξηίνπ ηνπ 2016.

 2. Γηα θάζε Σχξν πνπ επηζηξέθεη ζηελ Τνπξθία απφ ηα ειιεληθά λεζηά, έλαο άιινο Σχξνο ζα

κεηεγθαζίζηαηαη απ’ επζείαο απφ ηελ Τνπξθία ζηελ ΔΔ.

 3. Η Τνπξθία ζα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα απνηξέςεη λέεο ξνέο κεηαλαζηψλ πξνο ηελ

ΔΔ, είηε δηά ζαιάζζεο, είηε δηά μεξάο.

 4. Όηαλ νη παξάηππεο ξνέο ζηακαηήζνπλ, ή κεησζνχλ ζεκαληηθά, ζα ηζρχζεη - ζε εζεινληηθή βάζε -
πξφγξακκα εζεινληηθήο ππνδνρήο πξνζθχγσλ ζηελ ΔΔ.

 5. Η δηαδηθαζία άξζεο ηνπ θαζεζηψηνο ηαμηδησηηθήο βίδαο γηα ηνπο Τνχξθνπο πνιίηεο ζα

επηηαρπλζεί, κε ζηφρν ηελ πιήξε άξζε ην αξγφηεξν έσο ην ηέινο Ινπλίνπ ηνπ 2016, ππφ ηελ

πξνυπφζεζε φηη ε Τνπξθία ζα πιεξνί φια ηα πξναπαηηνχκελα.

 6. Η ΔΔ ζα επηηαρχλεη ηελ απνδέζκεπζε ησλ αξρηθψλ θνλδπιίσλ ησλ 3 δηο επξψ πξνο ηελ Τνπξθία,

θαη αθνχ εμαληιεζνχλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηεξεζνχλ νη δεζκεχζεηο, ε ΔΔ ζα

ρξεκαηνδνηήζεη ηελ Τνπξθία, κε επηπιένλ 3 δηο επξψ, έσο ην ηέινο ηνπ 2018.

 7. Θα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο Τεισλεηαθήο Έλσζεο ΔΔ-Τνπξθίαο.

 8. Η ΔΔ θαη ε Τνπξθία απνθάζηζαλ ην άλνηγκα ηνπ Κεθαιαίνπ 33 ηεο εληαμηαθήο δηαπξαγκάηεπζεο

ηεο Τνπξθίαο (πεξί πξνυπνινγηζκνχ). Η πξνπαξαζθεπαζηηθή εξγαζία γηα ην άλνηγκα θη άιισλ

θεθαιαίσλ ζα ζπλερηζηεί ζε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο.

 9. Η ΔΔ θαη ε Τνπξθία ζα εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ γηα ηελ βειηίσζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θαηάζηαζεο

εληφο ηεο Σπξίαο, θπξίσο ζε πεξηνρέο θνληά ζηα ηνπξθηθά ζχλνξα φπνπ ν ηνπηθφο πιεζπζκφο ζα

κπνξνχζε λα είλαη πην αζθαιήο.



 Κξίζηκε εμέιημε: Σηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2017 ην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ (Γεληθφ Γηθαζηήξην), εθδίθαζε πξνζθπγέο

δχν Παθηζηαλψλ θαη ελφο Αθγαλνχ, νη νπνίνη είραλ θηάζεη απφ ηελ Τνπξθία ζηελ Διιάδα, φπνπ ππέβαιαλ

αηηήζεηο αζχινπ θαη έρνληαο ππφςηλ ην ελδερφκελν επηζηξνθήο ηνπο ζηελ Τνπξθία, πξνζέβαιιαλ ηελ Σπκθσλία

ΔΔ-Τνπξθίαο γηα λα ην απνηξέςνπλ (ε Τνπξθία αλαγλσξίδεηαη σο «αζθαιήο ηξίηε ρψξα» βάζεη ηεο

Σπκθσλίαο…), επηθαινχκελνη παξαβάζεηο ηνπ Φάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη

ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξνρήο πξνζηαζίαο ζε πξφζθπγεο θαη ηε ζχλαςε δηεζλψλ

ζπκθσληψλ, ακθηζβεηψληαο θαη ηελ ηδηφηεηα ηεο Τνπξθία σο αζθαινχο ηξίηεο ρψξαο.

 Σν Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ, ιακβάλνληαο ππφςηλ θαη ηηο απφςεηο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, έθξηλε (ππνζ. T-192/16, T-193/16 θαη T-257/16) φηη «παξεηζέθξεζαλ

αλαθξίβεηεο» (!) ζην επίζεκν αλαθνηλσζέλ Τχπνπ ηεο 18εο Μαξηίνπ 2016, φζνλ αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ

ζπληαθηψλ ηεο «Γειψζεσο ΔΔ-Σνπξθίαο».

 Καηά ην Γηθαζηήξην, ηα θξάηε κέιε, θαη φρη ε Έλσζε, σο ππνθείκελα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, δηεμήγαγαλ

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Σνπξθία γηα ην κεηαλαζηεπηηθφ. Δηδηθφηεξα, ζηηο 17 & 18 Μαξηίνπ 2016, ππήξμαλ,

θαηά ην ζθεπηηθφ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, δχν παξάιιειεο θαη ρσξηζηέο ζχλνδνη ζηελ έδξα ηνπ Δπξσπατθνχ

Σπκβνπιίνπ ζηηο Βξπμέιιεο, παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο, νη νπνίνη ζπλήιζαλ ζε

επίπεδν αξρεγψλ θξαηψλ ή θπβεξλήζεσλ. Απηέο νη δχν ζχλνδνη αθνινχζεζαλ δηαθνξεηηθέο νδνχο απφ λνκηθήο

θαη νξγαλσηηθήο απφςεσο. Αθελφο, πξαγκαηνπνηήζεθε χλνδνο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, σο ζεζκηθνχ

νξγάλνπ ηεο Έλσζεο, ζηηο 17 Μαξηίνπ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θξαηψλ κειψλ, ελεξγνχλησλ ππφ

ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κειψλ απηνχ ηνπ ζεζκηθνχ νξγάλνπ. Αθεηέξνπ, δηεμήρζε δηεζλήο ζχλνδνο θνξπθήο, ηελ

επφκελε εκέξα, παξνπζία ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Τνπξθίαο θαη ησλ ίδησλ εθπξνζψπσλ ησλ θξαηψλ κειψλ, νη

νπνίνη απηή ηε θνξά ελεξγνχζαλ σο αξρεγνί θξαηψλ ή θπβεξλήζεσλ.

 Καηά ην Γηθαζηήξην, νη αξρεγνί θξαηψλ ή θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζπδήηεζαλ, ζηηο 18 Μαξηίνπ

2016, ππφ ηε δεχηεξε ηδηφηεηά ηνπο, κε ηνλ Σνχξθν νκφινγφ ηνπο γηα ηε κεηαλαζηεπηηθή θξίζε θαη

πηνζέηεζαλ ηε «Γήισζε ΔΔ-Σνπξθίαο», ηα θχξηα ζεκεία ηεο νπνίαο ζπλνςίζζεθαλ ζην αλαθνηλσζέλ Σχπνπ

ηεο ίδηαο εκέξαο. Καηά ζπλέπεηα, κε βάζε απηφ ην ζθεπηηθφ, ην Γεληθφ Γηθαζηήξην εθηίκεζε φηη νχηε ην

Δπξσπατθφ πκβνχιην νχηε άιιν ζεζκηθφ φξγαλν ηεο Έλσζεο απνθάζηζε ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο κε ηελ

Σνπξθηθή Κπβέξλεζε ζρεηηθά κε ηε κεηαλαζηεπηηθή θξίζε. Διιείςεη πξάμεσο ζεζκηθνχ νξγάλνπ ηεο Έλσζεο

ηεο νπνίαο ηε λνκηκφηεηα ζα κπνξνχζε λα ειέγμεη βάζεη ηνπ άξζξνπ 263 ΣΛΔΔ, ην Γεληθφ Γηθαζηήξην έθξηλε

εαπηφ αλαξκφδην λα απνθαλζεί επί ησλ πξνζθπγψλ ησλ ηξηψλ αηηνχλησλ άζπιν…







Η δημιουργία τησ FRONTEX
 Ήδε απφ ην 1999, ε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ ζηνπο ηνκείο ηεο

κεηαλάζηεπζεο, ηνπ αζχινπ θαη ηεο αζθάιεηαο είρε θαηαζηεί επξσπατθή πξνηεξαηφηεηα. Τν πξψην

ζεζκηθφ απνηέιεζκα απηήο ηεο πνιηηηθήο ππήξμε ε δεκηνπξγία κηαο κνλάδαο, ηεο External Border
Practitioners Common Unit, πνπ απνηειείην απφ ζηειέρε ησλ εζληθψλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ

ζπλφξσλ. Η κνλάδα απηή ζπληφληδε εζληθέο δξάζεηο ηηο νπνίεο νξγάλσλαλ εηδηθά Κέληξα

Σπλνξηαθνχ Διέγρνπ κε παλεπξσπατθή δηάζηαζε. Τν 2002 ππήξραλ 6 ηέηνηα θέληξα: Risk
Analysis Centre (Helsinki, Finland), Centre for Land Borders (Berlin, Germany), Air Borders
Centre (Rome, Italy), Western Sea Borders Centre (Madrid, Spain), Ad-hoc Training Centre
for Training (Traiskirchen, Austria), Centre of Excellence (Dover, United Kingdom), Eastern Sea
Borders Centre (Πεηξαηάο, Διιάδα).

 Σε θακία πεξίπησζε φκσο απηέο νη ζεζκηθέο εμειίμεηο δελ ζεκαηνδνηνχζαλ ηελ χπαξμε κηαο

ππεξεζίαο ηεο ΔΔ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπλφξσλ. Η αξκνδηφηεηα ειέγρνπ ησλ εμσηεξηθψλ

ζπλφξσλ ηεο ΔΔ παξέκελε ζηα θξάηε κέιε, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Σπλνξηαθφ Κψδηθα Schengen,
ελψ ε ΔΔ παξείρε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα ελίζρπζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ.

 Τν 2004, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εζληθψλ αξρψλ ζπλνξηαθνχ ειέγρνπ θαη ηελ

αλάπηπμε θνηλψλ ζρεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, δεκηνπξγήζεθε ε European Agency for the
Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of
the European Union (FRONTEX) (Καλνληζκφο 2007/2004). Η Frontex θαηέζηε επηρεηξεζηαθά

ελεξγή ζηηο 3 October 2005, θαη κάιηζηα ήηαλ ν πξψηνο επξσπατθφο θνξέαο πνπ είρε έδξα ζε λέν

θξάηνο κέινο (Βαξζνβία-Πνισλία), κεηά ηελ δηεχξπλζε ηνπ 2004, θάηη πνπ θαηά θάπνηνπο

ζπλέβαιε ζηελ αλεπηηπρή ζηειέρσζε ηεο.



 Αλ θαη ηα θξάηε κέιε δηαηήξεζαλ ηελ αξκνδηφηεηα ειέγρνπ ησλ ζπλφξσλ ηνπο, ε Frontex
ήηαλ επηθνξηηζκέλε λα δηαζθαιίζεη φηη αζθνχλ ηελ αξκνδηφηεηα απηή κε κεγάιε

απνηειεζκαηηθφηεηα. Οη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο ήηαλ:

 πληνληζκφο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζηε δηαρείξηζε εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ

 Παξνρή βνήζεηαο ζηα θξάηε κέιε σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε εζληθψλ ζπλνξηνθπιάθσλ

 Γηελέξγεηα αλαιχζεσλ θηλδχλνπ

 Παξαθνινχζεζε επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζπλαθνχο κε ηνλ έιεγρν ζπλφξσλ

 Παξνρή ζπλδξνκήο ζε θξάηε κέιε πνπ δεηνχζαλ ηερληθή ή επηρεηξεζηαθή βνήζεηα ζηα

εμσηεξηθά ηνπο ζχλνξα

 Παξνρή ππνζηήξημεο ζε θνηλέο επηρεηξήζεηο επηζηξνθήο κεηαλαζηψλ πνπ πινπνηνχζαλ ηα

θξάηε κέιε

 Η δνκή ηεο Frontex ήηαλ ηεξαξρηθή, κε ζεκείν αλαθνξάο ην Σπκβνχιην Γηαρείξηζεο

(Management Βoard), ζην νπνίν κεηείρε απφ έλαο εθπξφζσπνο θάζε θξάηνπο κέινπο θαη δπν

εθπξφζσπνη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Οη εζληθνί εθπξφζσπνη ήηαλ νη επηρεηξεζηαθνί

ππεχζπλνη ησλ εζληθψλ ππεξεζηψλ αζθαιείαο πνπ είραλ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ζπλνξηαθνχ

ειέγρνπ. Η Frontex ζπλεξγαδφηαλ ζηελά κε ηελ Europol θαη ηελ Interpol. Τν Σπκβνχιην

Γηαρείξηζεο ήηαλ αξκφδην γηα νηθνλνκηθά ζέκαηα, ζέκαηα νξγάλσζεο, ζέκαηα πξνζσπηθνχ,

ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ εηεζίσλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ην

δηνξηζκφ ηνπ Δθηειεζηηθνχ Γηεπζπληή ηεο ππεξεζίαο. Τν 2015 ε Frontex αξηζκνχζε 336
ππαιιήινπο θαη 78 απνζπαζκέλα ζηειέρε απφ ηα θξάηε κέιε. Ο πςειφο αξηζκφο

απνζπαζκέλσλ ζεσξείην αδπλακία θαζψο ε επηζηξνθή ησλ ζηειερψλ ζηηο νξγαληθέο ζέζεηο

ηνπο απνζηεξνχζε ηε Frontex απφ ηελ εκπεηξία ηνπο. Δηδηθή αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζηηο

νκάδεο ηαρείαο αλάπηπμεο ζπλνξηνθπιάθσλ (Rapid Border Intervention Teams-RABIT)
πνπ ήηαλ έλνπιεο θαη πεξηπνινχζαλ ζηα ρεξζαία ζχλνξα θαη ηηο λφηηεο αθηνγξακκέο ηεο ΔΔ.



Μετεξζλιξη τησ FRONTEX ςε Ευρωπαϊκή 
Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή



 Η πξνζθπγηθή θξίζε, αλαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ εμσηεξηθψλ

ζπλφξσλ ηεο ΔΔ, ππνρξέσζε ηελ Δπξ. Δπηηξνπή λα αλαιάβεη πνιηηηθέο θαη ζεζκηθέο

πξσηνβνπιίεο. Καηαδείρζεθε φηη ε Frontex, κε ηηο πεξηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο ηεο πνπ ήηαλ

θπξίσο ππνζηεξηθηηθήο θχζεο πξνο ηε δξάζε ησλ θξαηψλ κειψλ, είρε αλεπαξθέο πξνζσπηθφ

θαη αλεπαξθή εμνπιηζκφ, ελψ δελ είρε θαη ηελ αξκνδηφηεηα γηα λα δηεμάγεη επηρεηξήζεηο

ζπλνξηαθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη επηρεηξήζεηο έξεπλαο θαη δηάζσζεο.

 Σηηο 15.12.2015, ε Δπξ. Δπηηξνπή ππέβαιιε ηελ πξφηαζε δεκηνπξγίαο κηαο Δπξσπατθήο

Σπλνξηνθπιαθήο θαη Αθηνθπιαθήο, πξνζαξκνζκέλε ζηε θηινζνθία ηεο απφ θνηλνχ άζθεζεο

ζπλνξηαθνχ ειέγρνπ κε ηηο εζληθέο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Η λέα απηή ππεξεζία πξνβιέθζεθε λα

αληηθαηαζηήζεη ηε Frontex θαη λα έρεη απμεκέλεο εμνπζίεο θαη αξκνδηφηεηεο.

 Η λνκηθή βάζε ηεο πξφηαζεο ήηαλ ηα άξζξα 77 παξ. 2(β) θαη (δ), θαη 79 παξ. 2(γ) ΣπλζΛΔΔ.
Τν άξζξν 77 απνδίδεη ζηελ ΔΔ ηελ αξκνδηφηεηα λα ζεζπίζεη λνκνζεζία γηα ηελ πξννδεπηηθή

δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ

θαη ην άξζξν 79 επηηξέπεη ηε ζέζπηζε λνκνζεζίαο απφ ηελ ΔΔ γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ ππεθφσλ

ηξίησλ θξαηψλ πνπ βξίζθνληαη παξαλφκσο ζηελ ΔΔ.

 Η πνιηηηθή πίεζε πνπ είρε πξνθιεζεί απφ ηελ πξνζθπγηθή θξίζε νδήγεζε ζε κηα ηαρεία

δηαδηθαζία πηνζέηεζεο ηεο πξφηαζεο ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο απφ ην Σπκβνχιην θαη ην

Δπξσθνηλνβνχιην θαη έηζη ζεζπίζηεθε ν Καλνληζκφο 1624/2016 κε ηνλ νπνίν ε Frontex
κεηεμειίρζεθε ζε Δπξσπατθή Σπλνξηνθπιαθή θαη Αθηνθπιαθή, ε νπνία θαηέζηε

επηρεηξεζηαθά ελεξγή ζηηο 6.10.2016. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο θαη νη

αλζξψπηλνη πφξνη ηεο απμάλνληαη ζηαδηαθά (ν πξνυπνινγηζκφο απφ 238 εθαη. επξψ ην 2016
ζε 322 εθαη. επξψ ην 2020 θαη ην πξνζσπηθφ απφ 417 ην 2016 ζε 1000 ην 2020).



 Η δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Σπλνξηνθπιαθήο θαη Αθηνθπιαθήο απνηειεί ηε ζεζκηθή

έθθξαζε ηεο απφ θνηλνχ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ απφ

ηελ λέα ππεξεζία θαη ηηο εζληθέο αξκφδηεο αξρέο, κε ηηο ηειεπηαίεο λα ζπλερίδνπλ λα είλαη

ππεχζπλεο γηα ηηο θαζεκεξηλέο δξάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα.

 Καηά ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν (Γ. Αβξακφπνπινο) απηή ε εμέιημε «θαζηζηά εθεμήο ηα εμσηεξηθά

ζύλνξα ελόο θξάηνπο κέινπο σο εμσηεξηθά ζύλνξα όισλ ησλ θξαηώλ, ηόζν ζε λνκηθό όζν θαη ζε

επηρεηξεζηαθό επίπεδν.»

 Βαζηθά ζηνηρεία ηεο λέαο Τπεξεζίαο είλαη α) ε δεκηνπξγία κηαο «δεμακελήο» 1500
ζπλνξηνθπιάθσλ θαη ππνζηεξηθηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ πνπ ζα

κπνξεί λα αλαπηπρζεί άκεζα, β) ε εληζρπκέλε ζπκκεηνρή ηεο ζε επηζηξνθέο θαζψο ζα

κπνξεί λα ηηο εθθηλήζεη θαη λα ηηο ππνζηεξίμεη κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, γ) ε δηεμαγσγή

δνθηκψλ (stress tests) γηα ηε δηάγλσζε ηπρφλ ηξσηφηεηαο (vulnerability) ηεο ηθαλφηεηαο

θαη εηνηκφηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα ζχλνξα ηνπο, ηδίσο ζε ζέκαηα

κεηαλάζηεπζεο, δ) ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηελ θαηαπνιέκεζε δηαζπλνξηαθψλ εγθιεκάησλ

κε ηελ αληαιιαγή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ππφπησλ θαη ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε

επξσπατθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, ε) ε δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ παξαπφλσλ/θαηαγγειηψλ

εηο βάξνο ζηειερψλ ηεο γηα παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.

 Οη εληζρπκέλεο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Σπλνξηνθπιαθήο θαη Αθηνθπιαθήο

πεξηιακβάλνπλ νξηζκέλα ελδηαθέξνληα ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη πξνβιεκαηηζκνχο, σο

εμήο:



 Δληζρπκέλνο Δπνπηηθφο Ρφινο

 Κέληξν Παξαθνινχζεζεο θαη Αλάιπζεο Κηλδχλνπ (Μonitoring and Risk Analysis Center). Τν

Κέληξν έρεη αξκνδηφηεηα λα δηεμάγεη ηαθηηθέο αλαιχζεηο θηλδχλνπ θαη ππνρξεσηηθέο

εθηηκήζεηο ηξσηφηεηαο (mandatory vulnerability assessments) σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ησλ

θξαηψλ κειψλ λα αληηκεησπίδνπλ πξνθιεζεηο ζηα εμσηεξηθά ηνπο ζχλνξα.

 Πξνβιεκαηηζκνί

 Πξέπεη λα απνζαθεληζηεί ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ Μεραληζκνχ Αμηνιφγεζεο Schengen θαη ηνπ

κνληέινπ Δθηίκεζεο Τξσηφηεηαο

 Πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ν επνπηηθφο ξφινο ηεο ππεξεζίαο δελ πξνθαηαιακβάλεη ηνπο

φξνπο ζπλεξγαζίαο ζην επηρεηξεζηαθφ πεδίν κε ηηο εζληθέο αξρέο.

 Πξέπεη λα ππάξμεη πξφβιεςε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηηο

εθηηκήζεηο

 Δληζρπκέλνο Ρπζκηζηηθφο Ρφινο

 Τα θξάηε κέιε είλαη ππνρξεσκέλα λα παξέρνπλ ζηελ ππεξεζία θάζε ζπλαθή πιεξνθνξία γηα

ηηο αλαιχζεηο θηλδχλνπ

 Πξνβιεκαηηζκνί

 Δίλαη αλάγθε λα απνζαθεληζηεί ηη ζπληζηά «ζπλαθή πιεξνθνξία» ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί

επαθξηβέζηεξα ε έθηαζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο.

 Δάλ ε Υπεξεζία απνθηήζεη πξφζβαζε ζε επξσπατθέο ηξάπεδεο δεδνκέλσλ, απηφ πξέπεη λα

γίλεη ππφ απζηεξνχο φξνπο, θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζρεηηθήο επξσπατθήο λνκνζεζίαο, ηδίσο

ην Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 679/2016.



 Δληζρπκέλνο Δπηρεηξεζηαθφο Ρφινο

 Δπξσπατθφ Γξαθείν Δπηζηξνθψλ. Τν Γξαθείν απηφ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε Δπξσπατθψλ

Παξεκβαηηθψλ Οκάδσλ Δπηζηξνθήο (European Return Intervention Teams) πνπ ζα

απνηεινχληαη απφ ζπλνδνχο θαη άιινπο εηδηθνχο ζε ζέκαηα επηζηξνθήο ππεθφσλ ηξίησλ

ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη παξάλνκα ζηελ ΔΔ. Σε απηά ηα πξφζσπα ζα ρνξεγείηαη έλα ίδην

επξσπατθφ ηαμηδησηηθφ έγγξαθν γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο. Τν Γξαθείν κπνξεί λα νξγαλψλεη

θνηλέο επηρεηξήζεηο, αθφκε θαη επηρεηξήζεηο ηαρείαο επέκβαζεο, ζπγθξνηψληαο ηηο θαηάιιειεο

νκάδεο, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν.

 Γηαζεζηκφηεηα αλζξσπίλσλ θαη ηερληθψλ πφξσλ: Σε πεξηπηψζεηο αλάγθεο, ηα θξάηε-κέιε ηεο

ΔΔ ζα παξέρνπλ ζπλνξηνθχιαθεο, θαη κάιηζηα ρσξίο λα κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ ηε

δπλαηφηεηα αλάθιεζεο ηνπο γηα αληηκεηψπηζε εγρψξησλ αλαγθψλ. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ

παξαρψξεζε εμνπιηζκνχ, αιιά εθεί νη φξνη αλάθιεζεο ηνπ είλαη ιηγφηεξνη απζηεξνί.
Παξάιιεια ε ππεξεζία ζα απνθηήζεη ην δηθφ ηεο εμνπιηζκφ.

 Ιδηαίηεξα θξίζηκε (κε λνκηθέο θαη πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο) είλαη ε πξφβιεςε φηη ελψ κηα

επηρείξεζε κπνξεί, θαη’ αξρήλ, λα μεθηλήζεη θαηφπηλ αηηήκαηνο ελφο θξάηνπο-κέινπο πνπ έρεη

ζέκαηα ζηα ζχλνξά ηνπ, ν επηθεθαιήο ηεο λέαο Υπεξεζίαο, κπνξεί, κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία,

λα ελεξγνπνηήζεη κηα θνηλή επηρείξεζε ζε θάπνην θξάηνο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο

δηάγλσζεο «ηξσηφηεηαο». Πην ζπγθεθξηκέλα:



 Γηθαίσκα Δπέκβαζεο. Τα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηε δηεμαγσγή θνηλψλ επηρεηξήζεσλ θαη

ηαρέσλ ζπλνξηαθψλ επεκβάζεσλ, ή ηελ αλάπηπμε ησλ νκάδσλ ηεο ππεξεζίαο γηα λα ππνζηεξηρζνχλ

νη εζληθέο αξρέο, φηαλ αληηκεησπίδνπλ έληνλεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα

ην ρψξν Schengen. Σε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, εηδηθά φηαλ ε δξάζε θάπνηνπ θξάηνπο κέινπο δελ είλαη

επαξθήο γηα λα αληηκεησπηζηεί ε θξίζε (ηδίσο φηαλ έλα θξάηνο κέινο δελ πηνζεηεί ηηο ζπζηάζεηο ηεο

εθηίκεζεο ηξσηφηεηαο ή φηαλ νη αλεπαξθείο έιεγρνη εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε

ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ Schengen), ε Δπξ. Δπηηξνπή έρεη πιένλ ηελ λνκηθή εμνπζία λα

εθδψζεη εθαξκνζηηθή απφθαζε πεξί ηνπ αλ κηα θαηάζηαζε ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο ΔΔ απαηηεί

επείγνπζα δξάζε ζε επίπεδν ΔΔ. Με βάζε απηή ηελ απφθαζε, ε ππεξεζία κπνξεί λα επέκβεη, λα

αλαπηχμεη ηηο επηρεηξεζηαθέο ηεο νκάδεο θαη λα πάξεη ηα κέηξα πνπ θξίλνληαη αλαγθαία, αθφκε θαη

ρσξίο αίηεζε απφ ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο.

 Πξνβιεκαηηζκνί

 Τν δηθαίσκα παξέκβαζεο έρεη ππάξμεη βαζηθφ ζεκείν αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο θαη

νξηζκέλσλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, εηδηθά απηψλ ησλ νπνίσλ ηα ζχλνξα είλαη εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο

ΔΔ, φπσο ε Διιάδα, ε Κχπξνο, ε Ιηαιία, ε Οπγγαξία ή ε Πνισλία. Οη ρψξεο απηέο ηζρπξίδνληαη φηη

ηπρφλ παξέκβαζε ηεο ππεξεζίαο είλαη εθηθηή κφλν κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θξάηνπο

κέινπο. Αιιηψο ην δηθαίσκα παξέκβαζεο ζέηεη πνιχ ζνβαξφ δήηεκα σο πξνο ηελ εζληθή

θπξηαξρία ελφο θξάηνπο, θαζψο ζεκαηνδνηεί ηελ εθρψξεζε, πξνο έλα θνξέα ηεο ΔΔ, αξκνδηφηεηαο

επί ελφο ζέκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο εμνπζίαο ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο ελφο θξάηνπο, πνπ

είλαη ν έιεγρνο ησλ ζπλφξσλ ηνπ.

 Τφζν ε άλεπ φξσλ ππνρξέσζε δηάζεζεο ζπλνξηνθπιάθσλ γηα άκεζε αλάπηπμε νκάδσλ ηαρείαο

επέκβαζεο, φζν θαη ην δηθαίσκα επέκβαζεο, ππνζηεξίδεηαη φηη αληίθεηληαη ζηελ αξκνδηφηεηα πνπ

ξεηά απνδίδνπλ νη Σπλζήθεο ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ εζσηεξηθή ηνπο αζθάιεηα (βι. άξζξν 4 παξ. 2
ΣπλζΔΔ θαη άξζξν 72 ΣπλζΛΔΔ).









Μια άλλη θεςμική επίπτωςη: Επιχ. «Sophia»
 European Union Naval Force Mediterranean (EUNAVFOR Med) ή Δπηρείξεζε «Sophia».

 Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε επηρείξεζε ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ηεο ΔΠΑΑ, κεηά ηηο αιιαγέο απφ ηε

Σπλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο (2009) σο πξνο ηηο εηξελεπηηθέο, αλζξσπηζηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο

απνζηνιέο ηεο ΔΔ.

 Δηνηκάζηεθε θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015 απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο ΔΔ θαη εγθξίζεθε κε ηελ

Απφθ. 778/2015 ηνπ πκβνπιίνπ, σο κηα ζηξαηησηηθή επηρείξεζε γηα λα δηαθνπεί φιν ην ζχζηεκα

θαη δίθηπν δηαθίλεζεο αλζξψπσλ, κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα 12 κελψλ (έλαξμε 22.6.2015).

 Η βαζηθή απνζηνιή επηρείξεζεο είλαη λα “ζπκβάιιεη ζηελ εμάξζξσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ

ησλ δηθηύσλ παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο αλζξώπσλ ζηε Νόηηα Κεληξηθή Μεζόγεην, ε νπνία

επηηπγράλεηαη θαηαβάιινληαο ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαγλώξηζε, θαηάιεςε θαη

θαηαζηξνθή ζθαθώλ θαη πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ή ππάξρνπλ ππόλνηεο όηη

ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο δηαθηλεηέο ή ηνπο ιαζξεκπόξνπο, ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ δηεζλέο δίθαην,

κεηαμύ άιισλ ηεο UNCLOS θαη ηπρόλ απνθάζεσλ ηνπ Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Η.Ε.”

 Με ηελ Απφθ. 993/2016 ηνπ πκβνπιίνπ, ε δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο παξαηάζεθε σο ηνλ Ινχιην

2017 θαη ε απνζηνιή εκπινπηίζηεθε κε άιια δπν ζηνηρεία: α) ηελ εθπαίδεπζε ηνπ λαπηηθνχ θαη ηεο

αθηνθπιαθήο ηεο Ληβχεο θαη β) ηελ ππνζηήξημε εθαξκνγήο ηνπ εκπάξγθν φπισλ πνπ επέβαιιαλ ηα

Η.Δ. ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Ληβχεο. Με ηελ Απφθ. 1385/2017 ηνπ πκβνπιίνπ ε δηάξθεηα ηεο

επηρείξεζεο παξαηάζεθε εσο ηνλ Γεθέκβξην 2018 θαη ε απνζηνιή ηεο επεθηάζεθε α) ζηε δεκηνπξγία

κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο ηεο επάξθεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ λαπηηθνχ θαη ηεο αθηνθπιαθήο ηεο

Ληβχεο, β) ζηε δηελέξγεηα λέσλ δξάζεσλ παξαθνινχζεζεο θαη ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ γηα παξάλνκε

δηαθίλεζε πεηξειαίνπ απφ ηε Ληβχε θαη γ) ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηε

δηαθίλεζε αλζξψπσλ κε ηε Δπξ. Σπλνξηνθπιαθή, ηε Europol θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ-
κειψλ.



Στοιχεία για την Επιχείρηςη SOPHIA
 Πεξηνρή Γξάζεο: Κεληξηθή Πεξηνρή Νφηηαο Μεζνγείνπ

 Έδξα: Ρψκε, Ιηαιία 

 Γηνηθεηήο Δπηρείξεζεο: Τπνλαχαξρνο Enrico Credendino (IT Navy)
 Ναπαξρίδα Γχλακεο Κξνχζεο: Ιηαιηθφ βνεζεηηθφ ζθάθνο ΔTNA
 χλζεζε Γχλακεο Κξνχζεο: Δπί ηνπ παξφληνο ππάξρνπλ 5 πινία (1 Ιηαιηθή πιαηθφξκα

πξνζγεηψζεσλ/απνβηβάζεσλ), 1 Γεξκαληθή θξεγάηα, 1 Ιζπαληθή θξεγάηα, 1 Βξεηαληθφ βνεζεηηθφ

ζθάθνο, 1 γαιιηθφ ζθάθνο ακθίβησλ επηρεηξήζεσλ), 2 ειηθφπηεξα (1 Ιηαιηθφ, 1 Ιζπαληθφ) θαη 4
αεξνζθάθε (2 απφ ην Λνπμεκβνχξγν, 1 Ιζπαληθφ θαη 1 Πνισληθφ).

 πκκεηέρνληα Κξάηε Μέιε: 27 (AUT, BEL, BGR, CYP, CZE, ESP, EST, FIN, FRA, GER,
GBR, GRE, HRV, HUN, IRL, ITA, LAT, LIT, LUX, MAL, NED, POL, POR, ROM, SLO, SVK,
SWE) - Μφλν ε Γαλία δε κεηέρεη θαζψο έρεη θάλεη ρξήζε opt-out απφ ηελ ΔΠΑΑ.

 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνυπνινγηζκφο: ηα ζηξαηησηηθά κέζα θαη ην πξνζσπηθφ παξέρνληαη απφ ηα

ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε, πνπ θαιχπηνπλ θαη ηα ζρεηηθά θφζηε. Ο θνηλφο πξνυπνινγηζκφο ηεο

επηρείξεζεο ειέγρεηαη απφ ην πξφγξακκα «ΑΘΗΝΑ» ηεο ΔΔ γηα ηα νηθνλνκηθά ηεο ΔΠΑΑ θαη κέρξη

ηνλ Γεθέκβξην 2018 εθηηκάηαη ζε 6 εθαη. επξψ.

 Γηαηί “Sophia”: Η Sophia είλαη έλα κσξφ θνξηηζάθη πνπ γελλήζεθε ζηηο 24.8.2015, ζηηο 4.15 ηα

μεκεξψκαηα, ζηε γεξκαληθή θξεγάηα «Schleswig-Holstein», πνπ κεηείρε ζηελ επηρείξεζε. Η Sophia
είλαη Σνκαιή, θαη ε έγθπνο κεηέξα ηεο, ζψζεθε καδί κε άιινπο 453 κεηαλάζηεο, εθείλε ηε κέξα θαη

ην πιήξσκα ηεο θξεγάηαο έγηλαλ λνλνί ηνπ λενγέλλεηνπ δίλνληαο ηεο ην φλνκα ηεο Πξσζζίδαο

Πξηγθίπηζζαο Sophia ηνπ Schleswig-Holstein (1866 - 1952). Απηφ ην πεξηζηαηηθφ ήηαλ ε αθνξκή λα

κεηνλνκαζηεί ε επηρείξεζε EUNAVFOR MED ζε “Sophia”, πξνο ηηκήλ ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ πνπ

ζψζεθαλ θαη γηα λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ δηθηχσλ δηαθίλεζεο αλζξψπσλ σο

ηξφπνο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο.



 Η Δπηρείξεζε SOPHIA πεξηιακβάλεη 4 θάζεηο:

 Πξψηε Φάζε: αλάπηπμε δπλάκεσλ γηα λα δηακνξθσζεί κηα ζαθήο εηθφλα θαη θαηαλφεζε ηεο

δηαδηθαζίαο θαη ησλ κεζφδσλ δηαθίλεζεο αλζξψπσλ, κέζσ ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ

 Γεχηεξε Φάζε: Δπηβίβαζε, έξεπλα, ζχιιεςε θαη εθηξνπή ησλ ζθαθψλ ησλ δηαθηλεηψλ, ζχκθσλα

κε ηνπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, είηε ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα, είηε ζηα ρσξηθά χδαηα θξάηνπο,

εθφζνλ ππάξρεη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ζρεηηθφ ςήθηζκα ηνπ Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Η.Δ. θαη

ε ζπλαίλεζε ηνπ εκπιεθφκελνπ θξάηνπο

 Σξίηε Φάζε: Λήςε επηρεηξεζηαθψλ κέηξσλ θαηά ζθαθψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ πνπ

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηαθίλεζε αλζξψπσλ, πάιη ππφ ηνπο φξνπο ηεο Γεχηεξεο Φάζεο.

 Σέηαξηε Φάζε: Απφζπξζε δπλάκεσλ θαη νινθιήξσζε ηεο επηρείξεζεο

 Δίλαη κηα επηρείξεζε κε πιήξε ζηξαηησηηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο

εκπινθήο, κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο ζχιιεςεο θαη θξάηεζεο δηαθηλεηψλ, κε ζπγθεθξηκέλνπο

θαλφλεο κεηαρείξηζεο δηαθηλνπκέλσλ αλζξψπσλ (αθφκε θαη νκήξσλ).



Δημοςιονομικζσ Προκλήςεισ

 Οη πφξνη πνπ δηαηέζεθαλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ

πξνθιήζεσλ ησλ απμεκέλσλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ γηα ηελ πεξίνδν 2015-2018
ππεξδηπιαζηάζηεθαλ απφ ηελ αξρηθή πξφβιεςε ησλ 9,6 δηο επξψ ζε 22 δηο επξψ.



 Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ εληφο ηεο ΔΔ (χλνιν 9,6 δηο επξψ)

 Οη πφξνη γηα ην Τακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Δλζσκάησζεο Asylum, Migration and 
Integration Fund - AMIF), ην Τακείν Δζσηεξηθήο Αζθαιείαο (Internal Security Fund) θαη ην 

Δξγαιείν Καηεπείγνπζαο Σηήξημεο (Emergency Support Instrument) αλέξρνληαη  ζε 8,2 δηο επξψ.

 Απφ απηνχο πεξίπνπ 1,8 δηο επξψ αθνξά ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ γηα θάιπςε επεηγνπζψλ αλαγθψλ 

θαη 6,4 δηο επξψ αθνξνχλ καθξνπξφζεζκα κέηξα αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ.  

 Δπίζεο παξέρεηαη ρξεκαηνδνηηθή ππνζηήξημε χςνπο 1,4 ηο επξψ ζε θνξείο θαη ηηο επηρεηξεζηαθέο 

δξάζεηο ηνπο  

 Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ εθηφο ηεο ΔΔ (χλνιν 12,4 δηο Δπξψ) 

 Φξεκαηνδφηεζε αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, 3,5 δηο επξψ

 Φξεκαηνδφηεζε δηαρείξηζεο ζπλφξσλ θαη κεηαλάζηεπζεο ζηε Τνπξθία θαη ηα Γπηηθά Βαιθάληα, 0,3 
δηο επξψ

 Φξεκαηνδφηεζε γηα παξνρή ζε κεηαλάζηεο επθαηξηψλ επηβίσζεο, πγείαο, εθπαίδεπζεο θαη 

θηλεηηθφηεηαο, 0,8 δηο επξψ

 Φξεκαηνδφηεζε επηζηξνθήο πξνζθχγσλ θαη κεηαηνπηζζέληνο πιεζπζκνχ, θαηαπνιέκεζε αηηίσλ 

κεηαλάζηεπζεο, 1,6 δηο επξψ

 Φξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ ζηαζεξνπνίεζεο, εηξήλεο θαη δηαρείξηζεο ζπλφξσλ ηξίησλ ρσξψλ, 0,4 δηο 

επξψ

 Φξεκαηνδφηεζε Καηαπηζηεχκαηνο (Trust Fund) γηα ηελ Σπξία (MADAD Fund), 0,6 δηο επξψ.

 Φξεκαηνδφηεζε δεζκεχζεσλ απφ ηα Σπλέδξηα ηνπ Λνλδίλνπ (Φεβξνπάξηνο 2016) θαη ησλ 

Βξπμειιψλ (Απξίιηνο 2017) γηα ην κέιινλ ηεο Σπξίαο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, 1,6 δηο επξψ

 Φξεκαηνδφηεζε ηνπ Καηαπηζηεχκαηνο (Trust Fund) ηεο ΔΔ γηα επείγνπζεο αλάγθεο ζηελ Αθξηθή, 2,6 
δηο επξψ

 Φξεκαηνδφηεζε ηνπ κεραληζκνχ δηεπθφιπλζεο πξνζθχγσλ ζηελ Τνπξθία (FRIT), χςνπο 1 δηο επξψ



Χρηματοδότηςη τησ ΕΕ ςτην Ελλάδα 
για την προςφυγική κρίςη

 Γπν βαζηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο:

 ην Σακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Δλζσκάησζεο (Asylum, Migration and Integration
Fund - AMIF), πνπ ππνζηεξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ θαη ηελ

εθαξκνγή, ελίζρπζε θαη αλάπηπμε κηα θνηλήο πξνζέγγηζεο ζε ζέκαηα αζχινπ θαη κεηαλάζηεπζεο

ζε φιε ηελ ΔΔ

 ην Σακείν Δζσηεξηθήο Αζθαιείαο (Internal Security Fund - ISF), πνπ ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή

κηαο Σηξαηεγηθήο Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο, ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ επηβνιή ηεο ηάμεο θαη ηνπ λφκνπ

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ. Πεξηιακβάλεη δπν εξγαιεία: ην ISF Borders &
Visa θαη ην ΙSF Police.





Προβληματιςμοί
 Η ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ ππήξμε ίζσο ην κεγαιχηεξν απφ ηα εξγαιεία πνπ

είρε ε Δπξ. Δπηηξνπή γηα παξαγσγή θαη πινπνίεζε πνιηηηθήο θαηά ηελ πεξίνδν έληαζεο ηεο

πξνζθπγηθήο θξίζεο.

 Η αίζζεζε ηεο «θαηεπείγνπζαο αλάγθεο» πνπ θπξηαξρνχζε επέηξεςε κηα αλαδηνξγάλσζε θαη

επαλαπξνηεξαηνπνίεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ θαη ηεο ζηφρεπζεο ησλ

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, θάηη πνπ εθθξάζηεθε εκθαηηθά κε ηε δεκηνπξγία ζρεκάησλ φπσο ην

Καηαπίζηεπκα γηα ηελ Αθξηθή θαη ν Μεραληζκφο Γηεπθφιπλζεο Πξνζθχγσλ ζηελ Τνπξθία.

 Η επηκνλή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζε ρξεκαηνδνηηθέο δεζκεχζεηο γίλεηαη αληηιεπηή σο κηα

πξνζπάζεηα θάιπςεο ησλ θελψλ πνπ δεκηνπξγνχλ νη κεησκέλεο αξκνδηφηεηεο ηεο ή νη δπζθνιίεο

άζθεζεο απηψλ πνπ απέθηεζε θαηά ηελ θξίζε, εηδηθά σο πξνο ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλφξσλ θαη ηα

ζέκαηα πνιηηηθήο αζχινπ θαη κεηαλάζηεπζεο. Η δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο αλαπιεξψλεη ηελ

αδπλακία λνκηθήο ή πνιηηηθήο δξάζεο.

 Παξάιιεια νη ρξεκαηνδνηηθέο δξάζεηο ππήξμαλ ρξήζηκν θαη θξίζηκν επηθνηλσληαθφ εξγαιείν γηα

λα θαζεζπραζηνχλ ηφζν νη αξρέο φζν θαη νη ιανί ησλ θξαηψλ κειψλ αιιά θαη ηξίησλ ρσξψλ φηη

ππάξρεη θηλεηνπνίεζε θαη ε ΔΔ έρεη ελεξγνπνηεζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Απηφο ν

ζπκβνιηθφο ξφινο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ αηηηνινγεί θαη ηε ζπρλή επίθιεζε ηνπο απφ ηελ ίδηα ηελ

Δπξσπατθή Δπηηξνπή.

 Παξάιιεια, ε ρξεκαηνδνηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ΔΔ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο

δεκηνχξγεζε κηα θαηάζηαζε αιιεινζπγθξνπφκελσλ δεκνζίσλ ζπκθεξφλησλ. Απφ ηελ κηα πιεπξά

είλαη ε αλάγθε γηα επέιηθηεο δξάζεηο αληηκεηψπηζεο επεηγνπζψλ αλζξσπηζηηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ

αλαγθψλ θαη απφ ηελ άιιε ε παξάθακςε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ.
Καηαγξάθεθε κηα «εξγαιεηνπνίεζε» ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο ΔΔ γηα άκεζεο (ηξέρνπζεο)

πξνηεξαηφηεηεο, πέξα απφ ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα θαηαζηαηηθά θείκελα

ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο πφξσλ

αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο πξνο ηξίηεο ρψξεο γηα θάιπςε αλαγθψλ κεηαλαζηψλ.



 Οπζηαζηηθά εληνπίδεηαη κηα «ρξεκαηηθνπνίεζε» (monetisation) ησλ λνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ

δεηεκάησλ πνπ ηίζεληαη γηα ζέκαηα αζχινπ θαη κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. Φαξαθηεξηζηηθφ

παξάδεηγκα, θαη πηζαλφηαηα αξλεηηθφ πξνεγνχκελν γηα ην κέιινλ, απνηειεί ε «Γήισζε» ΔΔ-
Τνπξθίαο, αθελφο ιφγσ ησλ δεηεκάησλ πνπ πξνθαιεί ε ίδηα ε Γήισζε σο πξνο ηε θχζε θαη ην

πεξηερφκελν ηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεηεκάησλ ηήξεζεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ απφ ηελ

Τνπξθία γηα ην ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη αμηνπξέπεηαο), θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο

νηθεηνζεινχο (εθ κέξνπο ηεο ΔΔ) εμάξηεζεο ηεο επηηπρνχο έθβαζεο κηαο επξσπατθήο δεκφζηαο

πνιηηηθήο σο πξνο ηελ πξνζθπγηθή θξίζε απφ ηε δξάζε κηαο ηξίηεο ρψξαο, κε βαζηθφ ζεκείν

ζπλεξγαζία ηε ρξεκαηνδφηεζε απηήο ηεο ρψξαο απφ ηελ ΔΔ. Δάλ κάιηζηα ιεθζεί ππφςηλ θαη ε

δηθαζηηθή εμέιημε γηα ηε θχζε ηεο «Γήισζεο», φηη δει. δελ απνηειεί θαλ ελέξγεηα ηεο ΔΔ, ηίζεληαη

ζνβαξνί πξνβιεκαηηζκνί λνκηκφηεηαο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο Τνπξθίαο δπλάκεη απηήο ηεο

Γήισζεο (αλππαξμία λνκηθήο βάζεο).

 H δεκηνπξγία λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ γηα αληηκεηψπηζε ηξερνπζψλ αλαγθψλ ππφ ην

θαζεζηψο ηεο πίεζεο απηψλ ησλ αλαγθψλ δεκηνπξγεί – φπσο έρεη δείμεη ε εκπεηξία – πξνυπνζέζεηο

παξάθακςεο ησλ κεραληζκψλ δεκνθξαηηθνχ θαη δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ γηα ηα εξγαιεία απηά.
Δάλ φλησο ε δεκηνπξγία ηνπο είλαη αλαπφθεπθηε, θαη δελ κπνξνχλ ηα ήδε πθηζηάκελα εξγαιεία λα

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο, ε Δπηηξνπή πξέπεη λα πξνβεί ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο, ήηνη ζηελ εθπφλεζε

κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, κειέηεο αληηθηχπνπ, εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζεο, θιπ., σο πξνο ηελ

δηάγλσζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηελ ΔΔ απφ ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ ρξεκαηνδνηηθνχ

εξγαιείνπ θαη ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο νηθνλνκίαο, ηεο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.



 Σε απηή ηελ θαηεχζπλζε ην Δπξσθνηλνβνχιην, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απαιιαγήο (άξζξν 319
ΣπλζΛΔΔ), θαη ην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ Σπλέδξην, πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ φζν ην δπλαηφλ

πιεξέζηεξε ινγνδνζία θαη έιεγρν λνκηκφηεηαο, θαλνληθφηεηαο θαη ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο

δηαρείξηζεο γηα απηά ηα λέα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία.
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Value for money?

 Με βάζε ηνπο αλσηέξσ ζπιινγηζκνχο είλαη πξνθαλέο φηη βαζηθή δεκνζηνλνκηθή πξφθιεζε

ηελ νπνία δεκηνχξγεζε ζηελ ΔΔ ε πξνζθπγηθή θξίζε δελ είλαη κφλν ην χςνο ησλ πφξσλ

πνπ δαπαλψληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ γηα ην ζέκα απηφ, αιιά θαη ην αλ νη πφξνη

απηνί ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα ηνπο νπνίνπο δηαηίζεληαη.

 Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη ππάξμεη κηα ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο φιεο επελδπηηθήο πξνζπάζεηαο

ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα αληηκεηψπηζεο ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο, ηφζν ζε πνιηηηθφ φζν θαη ζε

δεκνζηνλνκηθφ επίπεδν.

 Απηφ πνπ θαηαγξάθεηαη είλαη ε χπαξμε ειέγρσλ, αλαιχζεσλ θαη αμηνινγήζεσλ, απφ ην

Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ Σπλέδξην, νξηζκέλσλ επηκέξνπο δξάζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην

πιαίζην απηφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο.

 Πην ζπγθεθξηκέλα:



 Η πξψηε νινθιεξσκέλε ειεγθηηθή πξνζέγγηζε θαη αμηνιφγεζε απφ ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην σο

πξνο ηηο δξάζεηο ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνζθπγηθή θξίζε αθνξνχζε ηε πξνζέγγηζε ησλ θέληξσλ ππνδνρήο

θαη ηαπηνπνίεζεο (ΚΤΣ ή hotspot), ζηελ Δηδηθή Έθζεζε 6/2017.

 Ο έιεγρνο επηθεληξψζεθε ζηηο ρψξεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ηέηνηα ΚΥΤ, ήηνη Διιάδα θαη Ιηαιία.
Σηφρνο ησλ ΚΥΤ είλαη ε παξνρή επηρεηξεζηαθήο ππνζηήξημεο ζηηο εζληθέο αξρέο γηα ηε δηαζθάιηζε

ηεο ηαπηνπνίεζεο, ηεο θαηαγξαθήο θαη ηεο ιήςεο ησλ δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ ησλ

αθηθλνχκελσλ κεηαλαζηψλ, θαζψο θαη ηεο παξαπνκπήο ηνπο ζηηο θαηάιιειεο επαθφινπζεο

δηαδηθαζίεο. Γηαπηζηψζεθε φηη ε ιεηηνπξγία ησλ ΚΥΤ ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ ζηα δχν πξναλαθεξζέληα θξάηε κέιε, θαζψο αχμεζαλ ηηο ηθαλφηεηεο

ππνδνρήο θαη βειηίσζαλ ηηο δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο θαη ζπληνληζκνχ.

 Η ρσξνζέηεζε ησλ ΚΥΤ έγηλε ιακβάλνληαο ππφςε ηα θχξηα ζεκεία εηζφδνπ, θαζψο θαη ηε

δηαζεζηκφηεηα πθηζηάκελσλ δνκψλ. Ωζηφζν, ππήξμε θαη ζηηο δπν ρψξεο κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ

έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΥΤ, ελψ θαη νη εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο είραλ κεγάιεο ειιείςεηο θαη

αλεπάξθεηεο, ηδίσο γηα ηε θηινμελία θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ αζπλφδεπησλ

αλειίθσλ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα.

 Η Δπηηξνπή θαη νη αξκφδηνη θνξείο ηεο ΔΔ ζηήξημαλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εζληθψλ αξρψλ κε ηελ

παξνρή εκπεηξνγλσκφλσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη ηερληθψλ πφξσλ, θαζψο θαη ζπκβνπιψλ θαη

ζπληνληζκνχ. Η ηθαλφηεηα ησλ νξγαληζκψλ λα παξέρνπλ ζηήξημε απηνχ ηνπ είδνπο εμαξηάην θαη

εμαθνινπζεί λα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο πφξνπο πνπ παξαρσξνχλ ηα θξάηε κέιε.
Δπηπξνζζέησο, ε δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο εκπεηξνγλσκφλσλ ήηαλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο

εμαηξεηηθά ζχληνκε, πεξηνξίδνληαο ζπλεπψο ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο.



 Δπίζεο, αλ θαη ε χπαξμε ηππνπνηεκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο γηα

ηελ απνζαθήληζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε ηέηνηεο πεξηζηάζεηο,

ηδίσο φηαλ εκπιέθνληαη πνιπάξηζκνη θαη δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο, φπσο ζηε ζπγθεθξηκέλε

πεξίπησζε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ ΚΥΤ, κφλν ε Ιηαιία έρεη ζεζπίζεη ηππνπνηεκέλεο επηρεηξεζηαθέο

δηαδηθαζίεο γηα ηα ΚΥΤ, ηηο νπνίεο εθαξκφδεη ηφζν ζηα θέληξα ππνδνρήο θαη ηαπηνπνίεζεο φζν θαη

ζε άιινπο ιηκέλεο απνβίβαζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ηέηνηα θέληξα. Σηελ Διιάδα, ε έγθξηζε ηέηνησλ

δηαδηθαζηψλ εθθξεκεί. Ο ζπληνληζκφο ζε επίπεδν επηκέξνπο ΚΥΤ παξακέλεη θαηαθεξκαηηζκέλνο

θαη, κνινλφηη έρεη απνθαζηζηεί φηη αξκφδηεο γηα ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ ΚΥΤ είλαη νη θεληξηθέο

αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ, ηνπιάρηζηνλ ζηελ Διιάδα νη αξρέο δελ έρνπλ αθφκε αλαιάβεη πιήξσο ηε

ζρεηηθή επζχλε. Η παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ αιιά θαη ησλ πξνβιεκάησλ ζηα ΚΥΤ απφ ηελ

Δπηηξνπή θαη ε παξνπζίαζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ πάλησο είλαη ηαθηηθή θαη εθηελήο.

 Καη ζηηο δπν ρψξεο, ράξε ζηελ εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο ησλ ΚΥΤ δηαζθαιίζηεθε ε νξζή

ηαπηνπνίεζε, θαηαγξαθή θαη ιήςε ησλ δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ

αθηθλνχκελσλ κεηαλαζηψλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο θαη’ αληηπαξαβνιή κε ηηο

ζρεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηελ αζθάιεηα. Απφ ηελ άπνςε απηή, ε εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο

ησλ ΚΥΤ ζπλεηέιεζε ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. Σην πιαίζην ηεο ελ

ιφγσ πξνζέγγηζεο πξνβιέπεηαη, εθηφο ησλ άιισλ, ε παξαπνκπή ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο θαηάιιειεο

επαθφινπζεο δηαδηθαζίεο, ήηνη ζηελ ππνβνιή αίηεζεο ρνξήγεζεο αζχινπ, ζηε κεηεγθαηάζηαζε ζε

άιιν θξάηνο κέινο (θαηά πεξίπησζε) ή ζηελ επηζηξνθή ζηε ρψξα πξνέιεπζεο (ή δηέιεπζεο). Οη ελ

ιφγσ δηαδηθαζίεο είλαη ζπρλά ηδηαίηεξα ρξνλνβφξεο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ «ζεκεία

ζπκθφξεζεο», γεγνλφο πνπ κπνξεί λα έρεη αληίθηππν ζηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΥΤ.

 Η Δπξ, Δπηηξνπή θιήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ Σπλέδξην λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο

δπλακηθφηεηαο ησλ ΚΥΤ, ηελ ελίζρπζε ηεο ζηειέρσζεο ηνπο κε εκπεηξνγλψκνλεο, ζηε βειηίσζε ηεο

κεηαρείξηζεο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, θαη ηελ απνζαθήληζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηα ΚΥΤ.



 Άιιε κηα έθζεζε πνπ εηνηκάδεη ην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ Σπλέδξην αθνξά ην Μεραληζκφ

Γηεπθφιπλζεο γηα ηνπο Πξφζθπγεο ζηελ Σνπξθία, πνπ δεκηνπξγήζεθε ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016
θαηφπηλ έθθιεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Σπκβνπιίνπ, θαη έρεη πξνυπνινγηζκφ 3 δηο επξψ, εθ ησλ νπνίσλ 1
δηο πξνέξρεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ θαη 2 δηο απφ ηα θξάηε κέιε.

 Σηφρνο ηνπ ειέγρνπ είλαη λα δηαπηζησζεί ην θαηά πφζνλ ν Μεραληζκφο παξέρεη απνηειεζκαηηθή

ζηήξημε, κειεηψληαο ηε ζπγθξφηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθά, εζηηάδνληαο, αθελφο, ζηε

δηαρείξηζή ηνπ (ηνλ ζπληνληζκφ, ηηο δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ παξαθνινχζεζή

ηνπ) θαη, αθεηέξνπ, ζηα απνηειέζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ κε ηελ παξαζρεζείζα αλζξσπηζηηθή

βνήζεηα.

 Η έθζεζε ειέγρνπ αλακέλεηαη λα δεκνζηεπζεί πεξί ηα ηέιε ηνπ 2018.

 Τέινο, κηα άιιε πηπρή ησλ δξάζεσλ ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνζθπγηθή θξίζε πνπ έιεγμε ην Δπξσπατθφ

Διεγθηηθφ Σπλέδξην ππήξμε ε ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηξίηεο ρψξεο ζηελ επξσπατθή

θνηλσλία. Σε ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα πνπ εθδφζεθε ζηηο 17.5.2018, εληνπίδνληαη σο θχξηεο

πξνθιήζεηο ησλ δξάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελζσκάησζε, νη εμήο:



 Καζπζηεξήζεηο – Όζν λσξίηεξα αξρίδεη ε δηαδηθαζία ηεο ελζσκάησζεο, ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη

πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηεο. Ωζηφζν, δελ ηζρχνπλ νη ίδηνη θαλφλεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο ζε φια ηα

θξάηε κέιε, παξάγνληαο πνπ σζεί ηνπο κεηαλάζηεο λα κεηαθηλνχληαη απφ ρψξα ζε ρψξα,

θαζπζηεξψληαο έηζη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ελζσκάησζεο. Δπηπιένλ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο

απαηηείηαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ αηηήζεσλ.

 Γηαθξίζεηο – Παξά ην γεγνλφο φηη ε λνκνζεζία ηεο ΔΔ πξνάγεη ηελ ηζφηεηα δηθαησκάησλ θαη ηελ

απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ, ε κεηαλάζηεπζε αηφκσλ απφ ηξίηεο ρψξεο εμαθνινπζεί λα γελλά

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζε πνιινχο Δπξσπαίνπο. Απηφ, ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, έρεη αξλεηηθφ

αληίθηππν ζηελ ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ.



 Υξεκαηνδφηεζε – Μέηξα ελζσκάησζεο είλαη δπλαηφ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην δηαθφξσλ ηακείσλ θαη

πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ, αιιά ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ δαπαλάηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δελ είλαη γλσζηφ. Απφ ην 2015,
ε ΔΔ έρεη θηλεηνπνηήζεη πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε χςνπο άλσ ησλ 5 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ πξνθεηκέλνπ λα

αληαπνθξηζεί ζηελ αχμεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. Απφ ην πνζφ απηφ, πεξηζζφηεξα απφ 100 εθαηνκκχξηα

επξψ δηαηέζεθαλ γηα κέηξα ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε. Τν 2017 ηα θξάηε κέιε δήισζαλ φηη ρξεηάδνληαη πεξίπνπ

450 εθαηνκκχξηα επξψ επηπιένλ απφ ην Τακείν Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ

κεηαλαζηψλ. Δίλαη πξφδειν φηη νη πνιηηηθέο ελζσκάησζεο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε ηεθκεξησκέλε εθηίκεζε ησλ

αλαγθψλ θαη λα ρξεκαηνδνηνχληαη επαξθψο.

 Απνπζία δέζκεπζεο – Τν 2016 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εθπφλεζε ζρέδην δξάζεο ην νπνίν πεξηειάκβαλε 52 κέηξα

ζε ελσζηαθφ επίπεδν. Τνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017, 23 εμ απηψλ δελ είραλ αθφκε νινθιεξσζεί. Πέξαλ απηνχ, ηα θξάηε

κέιε ελζαξξχλνληαη επίζεο λα αλαπηχζζνπλ εηδηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ, ηα

νπνία φκσο δελ παξαθνινπζνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή. Η απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ κέηξσλ ηνπ ζρεδίνπ

δξάζεο επαθίεηαη ζηε δέζκεπζε ησλ θξαηψλ κειψλ.

 Διιηπείο πνιηηηθέο – Σηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, ηα θξάηε κέιε έρνπλ ζεζπίζεη πνιηηηθέο ελζσκάησζεο ζε δηάθνξα

πιαίζηα. Δληνχηνηο, νη πνιηηηθέο απηέο δελ θαιχπηνπλ ζπζηεκαηηθά φιεο ηηο νκάδεο κεηαλαζηψλ νχηε φινπο ηνπο

ηνκείο ηεο ελζσκάησζεο. Οη πνιηηηθέο ελζσκάησζεο πξέπεη λα πιαηζηψλνπλ νινθιεξσκέλα ηε ζηήξημε φισλ ησλ

κεηαλαζηψλ ζε φινπο ηνπο ζπλαθείο ηνκείο πνιηηηθήο.

 Έιιεηςε παξαθνινχζεζεο – Τα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε εμαθνινπζνχλ λα κε δηαζέηνπλ νινθιεξσκέλε εηθφλα

φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε ή ην πνζφ πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ πινπνίεζε

κέηξσλ ελζσκάησζεο. Σε εζληθφ επίπεδν, ε παξαθνινχζεζε εκθαλίδεη δηάθνξεο αδπλακίεο. Η Δπηηξνπή πξνηείλεη

ηελ πεξίνδν απηή λα αλαπηπρζνχλ εηδηθνί δείθηεο, νη νπνίνη ζα δηεπθνιχλνπλ ελδερνκέλσο ηελ θαηάξηηζε πνιηηηθψλ

βάζεη ηεθκεξησκέλσλ ζηνηρείσλ.

 Πνιππινθφηεηα – Γξάζεηο ηνπ ίδηνπο είδνπο, απεπζπλφκελεο ζηελ ίδηα νκάδα-ζηφρν, είλαη δπλαηφ λα

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ δηαθνξεηηθά ηακεία ή πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ. Πεξηζζφηεξεο απφ 400 δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο

εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηα θξάηε κέιε. Παξά ην

γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε δηαζέηνπλ ζπληνληζηηθφ θνξέα, νη ππάξρνληεο ζπληνληζηηθνί κεραληζκνί

εκθαλίδνπλ αδπλακίεο.

 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ απηψλ ζα απαηηεζνχλ απνηειεζκαηηθέο θαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο απφ

κέξνπο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε ελσζηαθφ, εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.



αο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο!


