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Τα αριθμητικά δεδομένα







Η αντίδραση της ΕΕ – Τα δυο πρόσωπα
του Ιανού

• Το ζήτημα της αντιμετώπισης του μεταναστευτικού/προσφυγικού
προβλήματος εμπίπτει στις λεγόμενες «συντρέχουσες» αρμοδιότητες της ΕΕ
(άρθρο 4 παρ. 2 ΣυνθΛΕΕ), δηλ. η Ένωση και τα κράτη μέλη δύνανται να
νομοθετούν και να εκδίδουν νομικά δεσμευτικές πράξεις στον τομέα αυτό. Τα
κράτη μέλη ασκούν τις αρμοδιότητές τους κατά το μέτρο που η Ένωση δεν έχει
ασκήσει τη δική της. Τα κράτη μέλη ασκούν εκ νέου τις αρμοδιότητές τους κατά
το μέτρο που η Ένωση αποφάσισε να παύσει να ασκεί τη δική της.

• Σε νομικό επίπεδο, το εργαλείο που έχει στη διάθεση της η ΕΕ είναι ο
Κανονισμός 343/2003, γνωστότερος ως Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ, κατά τον
οποίο ο μετανάστης δικαιούται να ζητήσει άσυλο στην ευρωπαϊκή χώρα στην
οποία θα εισέλθει την πρώτη φορά. Βασικό στοιχείο αυτής της προσέγγισης
είναι ότι η εν λόγω χώρα (άρα όλες οι χώρες της ΕΕ) τεκμαίρεται αμάχητα ως
«ασφαλές κράτος» με την έννοια των κρατών που σέβονταν τις προϋποθέσεις
της Συνθήκης της Γενεύης για την προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων
άσυλο. 

• Τόσο σε πολιτικό επίπεδο (βλ. σύσταση Ευρ.Κοινοβουλίου Απρ. 2011) όσο και
σε νομικό επίπεδο (βλ. ΕΔΑΔ, απόφ. M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας, Νο. 
30696/09, 21 Ιανουαρίου 2011, & ΔΕΕ, Αποφ. C-411/2010 & C-493/2010), κρίθηκε
ότι η επιστροφή μεταναστών αιτούντων άσυλο πίσω στην Ελλάδα παραβιάζει
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, γιατί οι συνθήκες
απονομής ασύλου στην Ελλάδα εμφανίζουν συστημικές δυσλειτουργίες, λόγω
και του φόρτου αιτήσεων ασύλου, με αποτέλεσμα πιθανότητα κάποιος
μετανάστης να αναγνωριστεί στην Ελλάδα ως πρόσφυγας (αν καταφέρει και
αιτηθεί άσυλο) είναι πολύ μικρή εως ελάχιστη.



• Το συμπέρασμα ήταν ότι δεν είναι επιτρεπτή η εφαρμογή ως «αμάχητου» του
τεκμηρίου του «ασφαλούς» κράτους, κάτι που αναστέλλει ουσιαστικά την ισχύ
του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ, με αποτέλεσμα διάφορα κράτη να αναστείλουν
την εφαρμογή του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ ως προς την Ελλάδα (Γερμανία, 
Σουηδία, Μ. Βρετανία,  Ισλανδία, Νορβηγία, Αυστρία, Φινλανδία, Δανία). Έτσι ο
Κανονισμός αυτός από το 2011 βρίσκεται άτυπα σε επανεξέταση.

• Όλα αυτά λάμβαναν χώρα σε μια ΕΕ που, προερχόμενη από μια μεγάλη κρίση
οικονομικού περιεχομένου η οποία δοκίμασε την αντοχή της στα άκρα όρια
της, μπόρεσε – τουλάχιστον επισήμως – να ξεπεράσει τα προβλήματα εκείνα
μέσω μιας προσέγγισης διακυβερνητικού χαρακτήρα, ήτοι η πρωτοβουλία
προτάσεων και ενεργειών πέρασε στα κράτη μέλη. Οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί
είχαν έναν παρακολουθηματικό και συμπληρωματικό ρόλο, ανατρέποντας το
μοντέλο της «κοινοτικής μεθόδου», δηλ. της πρωτοβουλίας των θεσμών της ΕΕ
να προωθούν πολιτικές επιλογές. 

• Εφόσον αυτή η διακυβερνητική μέθοδος εφαρμόστηκε σε ένα πεδίο πολιτικής
(ΟΝΕ) που ανήκει, σε μεγάλο βαθμό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ, 
ήταν περίπου φυσικό επακόλουθο να υιοθετηθεί μια ανάλογη διακυβερνητική
προσέγγιση και για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος, που
όπως προαναφέρθηκε, εμπίπτει στις συντρέχουσες αρμοδιότητες μεταξύ ΕΕ
και κρατών μελών. 

•
• Πρέπει να επισημανθεί ότι και στην περίπτωση αυτή, η πρωτοβουλία

αναλήφθηκε από τα κράτη μέλη χωρίς να υπάρξει κάποια παραδοχή από την
ΕΕ (ιδίως την Επιτροπή) ότι δεν μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητες της (βλ. 
ανωτέρω)



• Με αυτά τα δεδομένα η ΕΕ έχει αναπτύξει δυο στρατηγικές προσεγγίσεις για την
αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος.

• Η πρώτη εστιάζει στη διαμόρφωση ενός μηχανισμού επιθετικής προσέγγισης του
ζητήματος, με στόχο την διακοπή του δικτύου προώθησης μεταναστών/προσφύγων
στην ΕΕ. 

• Στην περίπτωση της Κεντρικής και Νότιας Μεσογείου, ο σχετικός μηχανισμός
σχεδιάστηκε από τα αρμόδια πολιτικά και στρατιωτικά όργανα για την Κοινή Πολιτική
Άμυνας και Ασφάλειας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015. Η
ενεργοποίηση του αποφασίστηκε με την απόφ. 2015/778 του Συμβουλίου της ΕΕ. 

• Πρόκειται για την πρώτη αποστολή τύπου ΚΠΑΑ της ΕΕ, μετά τις αλλαγές της Συνθήκης
της Λισσαβόνας, όπου η ΕΕ εμπλέκεται σε «ειρηνευτικές-ανθρωπιστικές» στρατιωτικές
αποστολές. Ονομάζεται European Union Naval Force Mediterranean (EUNAVFOR Med) ή
Επιχείρηση «Σοφία». Πρόκειται για μια πλήρως ανεπτυγμένη στρατιωτική δράση, με
συγκεκριμένους κανόνες εμπλοκής, κανόνες σύλληψης και κράτησης διακινητών και
κανόνες διαχείρισης διακινουμένων (ακόμη και ομήρων). Περιλαμβάνει α) την
παρακολούθηση και αξιολόγηση των δικτύων διακίνησης ανθρώπων στην περιοχή της
Νότιας και Κεντρικής Μεσογείου, β) την έρευνα, σύλληψη ή και εκτροπή κίνησης
σκαφών που είναι ύποπτα διακίνησης, και γ) την καταστροφή σκαφών και λοιπού
εξοπλισμού, και στη σύλληψη των διακινητών. Η επιχειρησιακή περιοχή καλύπτει
αρχικά την Νότια και Κεντρική Μεσόγειο αλλά μπορεί να επεκταθεί στην Ανατολική
Μεσόγειο εφόσον απαιτηθεί (μέχρι τώρα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο).

• Αποτέλεσμα: 9000 διασωθέντες, 48 διακινητές υπό κράτηση, 76 σκάφη εκτός δράσης.



• Η διακυβερνητική προσέγγιση έγινε ακόμη πιο εμφανής με τις συνόδους
Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18/19.2.2016 και στις 7.3.2016.

• Σε επιχειρησιακό επίπεδο έχει πλέον παγιωθεί και αρχίσει η συμμετοχή του
ΝΑΤΟ στην επίλυση του μεταναστευτικού ζητήματος με ενέργειες αναγνώρισης
και παρακολούθησης των παρανόμων διελεύσεων στο Αιγαίο από
μετανάστες.

• Βασική επιλογή είναι η αυστηρή εφαρμογή του Κώδικα Συνόρων της Συνθήκης
Schengen και η μη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ ατόμων που δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, ή που δεν έχουν κάνει αίτηση
χορήγησης ασύλου αν και τους δόθηκε η ευκαιρία.

• Κρίσιμο θέμα είναι η παρακολούθηση της προώθησης προσφύγων μέσω των
Δυτικών Βαλκανίων, ώστε να αποφεχθούν ανεξέλεγκτες μετακινήσεις μεγάλων
όγκων πληθυσμού προσφύγων με σημαντικές ανθρωπιστικές επιπτώσεις
τόσο για τους μετακινούμενους όσο και για τις χώρες διέλευσης και υποδοχής.  
Αυτό έχει σταματήσει χωρίς όμως να υπάρχει de jure κλείσιμο συνόρων

• Ως προς το ρόλο της Τουρκίας, η καθυστέρηση της εφαρμογής του Σχεδίου
Δράσης ΕΕ-Τουρκίας (κόστους 3 δις ευρώ), διατηρεί τις μεταναστευτικές ροές
από την Τουρκία προς την Ελλάδα ανησυχητικά υψηλές. Η Τουρκία
εκμεταλλεύτηκε τη διακυβερνητική (άρα πιο «χαλαρή») θέση της ΕΕ
αποσπώντας πολιτικές δεσμεύσεις για το θέμα της χορήγησης visa σε
Τούρκους υπηκόους (με ορίζοντα τον Ιούνιο 2016) και για το άνοιγμα
κεφαλαίων προενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ως προς την μεταφορά Συρίων
προσφύγων στη Τουρκία θα εφαρμοστεί το μέτρο «1 προς 1».

• Για την Ελλάδα αποφασίστηκε η στήριξη της με οικονομικά μέσα και η
γενικότερη ενεργοποίηση πόρων ανθρωπιστικής βοήθειας, με μεταφορά τους
σε νέες δράσεις που πρέπει να προβλεφθούν δημοσιονομικά, με ισόποση
μείωση της εξωστρεφούς ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ.



• Η δεύτερη στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ εδράζεται στις συνήθεις (ως προς τη
μορφή) παρεμβάσεις της για την αντιμετώπιση προβλημάτων, με συνδυασμό
πολιτικών και χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών, εκ μέρους της Επιτροπής.

• Έχει υιοθετηθεί η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Μετανάστευση, με σειρά
ενεργειών που αφορούν σε επιχειρησιακά μέτρα, δημοσιονομική υποστήριξη
και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
στις 23.9.2015 και στις 15.10.2015.  Περιλαμβάνουν ιδίως: 

• Σχήματα Μετεγκατάστασης: Προβλέπεται η μετεγκατάσταση συνολικά 160.000 
ατόμων, ιδίως από Ελλάδα και την Ιταλία. Οι χώρες πρέπει να ενημερώσουν
την Επιτροπή για την δυνατότητα υποδοχής που έχουν και να ορίσουν τα
εθνικά σημεία συντονισμού των σχετικών διαδικασιών. Από τους 160.000 
πρόσφυγες προς μετεγκατάσταση απομένουν περίπου 60.000. 

• Hotspots: Βασικό στοιχείο της πολιτικής της ΕΕ για τη διαχείριση της
μεταναστευτικής κρίσης είναι η αξιοποίηση ομάδων διαχείρισης μεταναστών
που αναπτύσσονται σε 'hotspots' για να βοηθήσουν τα Κράτη Μέλη που
βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους
και τις αρμοδιότητες τους ως χώρες υποδοχής. 

• Επαναπροωθήσεις: Η διασφάλιση της ασφαλούς επαναπροώθησης
μεταναστών αποτελεί βασική αποστολή των hotspots. Η ανάπτυξη ενός
τέτοιου συστήματος θα περιλαμβάνει την απλοποιημένη διαδικασία έκδοσης
των σχετικών διοικητικών πράξεων αλλά και την απαγόρευση επανεισόδου
ατόμων που έχουν ήδη επαναπροωθηθεί.



Ευχαριστώ

για την προσοχή σας!
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