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• Εγκαταλείπει tis ποσοστώσεις
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Μεταναστευτικό

Υπαναχωρεί
και σκληραίνει
η Ευρώπη
Το νέο σχέδιο της Κομιοιόν εγκαταλείπει τις
ποσοστώσεις και θεσπίζει τις υιοθεσίες ενώ κλείνει
τσ μάτι στο Δουβλίνο ενισχύοντας τη Frontex

ΤΗΣ ΚΓΠΎΣ ΞΕΝΑΚΗ

Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν πριν καλά
καλά δοθεί στη δημοσιότητα το δαιδαλώδες

νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο
για τη Μετανάστευση και το Ασυλο που παρουσίασε

χθες η Κομισιόν πέντε χρόνια μετά την
κρίση του 2015 με τις πρόσφατες πυρκαγιές
στη Μόρια να λειτουργούν όπως δήλωσε ο
Μαργαρίτης Σχοινάς ο επίτροπος που έχει
επιφορτιστεί με την προώθηση του ευρωπαϊκού

τρόπου ζωής ως μία ισχυρή υπενθύμιση
ότι ο χρόνος που μπορούσαμε να ζούμε σε ένα
σπίτι μισοκτισμένο τελείωσε και πως ήρθε η
ώρα για μια κοινή ευρωπαϊκή μεταναστευτική
πολιτική Φιλοδοξώντας να άρει τα αδιέξοδα
η Κομισιόν εισηγείται μία καλύτερη διαχείριση
των εξωτερικών συνόρων μία επιτάχυνση των
επιστροφών για όσους δεν δικαιούνται άσυλο
μία υποχρεωτική και συνεχή αλληλεγγύη
ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη έναν
κώδικα συμπεριφοράς για τις διασώσεις στη
θάλασσα νέες συνεργασίες με τις χώρες προέλευσης

και άλλα πολλά Είναι όμως ο τρόπος
με τον οποίο επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει
τον όρο αλληλεγγύη εγκαταλείποντας οριστικά

τις προσπάθειες να υποχρεώσει χώρες
όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία να δέχονται
αιτούντες άσυλο από τις χώρες του ευρωπαϊκού

Νότου και τα παραθυράκια που αφήνει
παρότι καταργεί θεωρητικά τον κανονισμό
του Δουβλίνου αυτά που συγκεντρώνουν τα
περισσότερα βέλη

Το Δουβλίνο είναι πίσω μας ορίζουμε μία
νέα διαδικασία ανάλογα με την κατάσταση
διαβεβαίωσε τη γαλλική Le Monde ο Μαργαρίτης

Σχοινάς Μία νέα διαδικασία που θέλει
κάθε χώρα να συμμετέχει στην προσπάθεια
μετεγκατάστασης χειρισμού των αιτήσεων
ασύλου ή επιστροφών με την έμφαση να
δίνεται όμως σε αυτό το τελευταίο ή Κάθε
μετανάστης υποψήφιος για άσυλο θα ελέγχεται

από πλευράς υγείας και ασφάλειας με τα
δαχτυλικά του αποτυπώματα να εγγράφονται
στη βάση δεδομένων Eurodac στα εξωτερικά
σύνορα της EE μέσα σε ένα μέγιστο διάστημα
πέντε ημερών Ανάλογα με την εθνική νομοθε¬

σία ο έλεγχος αυτός μπορεί να συνδυάζεται με
κράτηση Ανήλικοι ασθενείς και οικογένειες
με μικρά παιδιά θα μπορούν να εισέρχονται
στη χώρα να μην περιορίζονται στα σύνορα
προκειμένου να καταθέσουν την αίτησή τους
μία άλλη χώρα μπορεί να τους υποδεχθεί και
να τη διαχειριστεί ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία

Τον χειρισμό της αίτησης ασύλου
μπορεί επίσης να αναλάβει η χώρα όπου ο
μετανάστης έχει αδελφό ή αδελφή στην οποία
έχει εργασθεί ή σπουδάζει Με την αίτηση
ασύλου θα πρέπει επίσης να επιφορτιστεί η
χώρα που έχει χορηγήσει βίζα σε έναν μετανά¬

στη Σε διαφορετική περίπτωση όμως η χώρα
πρώτης εισόδου διατηρεί την ευθύνη για τον
χειρισμό της όπως συμβαίνει από το 1990

Προκειμένου να αποφύγει το φιάσκο στο
οποίο κατέληξαν οι υποχρεωτικές ποσοστώσεις

με τις οποίες υποτίθεται πως θα κατανέμονταν

οι αιτούντες άσυλο από το 2015 και
εξής βλ γράφημα η Κομισιόν προβλέπει
διαφορετικούς μηχανισμούς για τις περιόδους
κανονικής μεταναστευτικής πίεσης και τις
περιόδους οξυμμένης εισροής Οταν υπάρχει
πίεση θα ορίζεται μία κλείδα κατανομής βάσει

του ΑΕΠ και του πληθυσμού κάθε χώρας
Μετεγκατάσταση θα δικαιούνται πρωτίστως
όσοι αιτούντες άσυλο προέρχονται από χώρες
με προσφυγικό προφίλ άνω του 20 αν και
αυτή η τελευταία ρήτρα δεν θα εφαρμόζεται
σε περιόδους οξυμμένης κρίσης Επειδή όμως
θεωρείται βέβαιο πως οι χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης θα εμμείνουν στην άρνησή τους να
υποδεχθούν αιτούντες άσυλο τους προτείνεται
να γίνουν αντ αυτού ανάδοχοι επιστροφών
να οργανώσουν δηλαδή και να χρηματοδοτήσουν

τον επαναπατρισμό ατόμων που αποδεδειγμένα

δεν δικαιούνται άσυλο έχοντας τη
δυνατότητα μάλιστα να επιλέξουν ανάμεσά
τους με βάση την εθνικότητα Ο επαναπατρισμός

θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε
περίοδο οκτώ μηνών τεσσάρων μηνών σε
περίοδο κρίσης Ειδάλλως η ανάδοχη χώρα
θα υποχρεούται να δεχθεί τους παράτυπους
μετανάστες στο έδαφός της

Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ πλοίων αεροσκαφών

τεχνικού υλικού ή ανθρώπινων πόρων

μεθοριακών φυλάκων είναι ακόμα ένας
προτεινόμενος τρόπος συνεισφοράς στην
απαιτούμενη αλληλεγγύη αλλά μόνο στις
περιόδους κανονικής μεταναστευτικής πίεσης
Η Κομισιόν προβλέπει έναν ειδικό διορθωτικό
μηχανισμό σε περίπτωση που δεν τηρούνται
οι ποσοστώσεις τις οποίες ορίζει καθώς και
τη θέσπιση ενός νέου ευρωπαίου συντονιστή
για τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται
άσυλο με ένα δίκτυο εθνικών εκπροσώπων

Προβλέπει επίσης έναν νέο μηχανισμό επιτήρησης

σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων εδρεύει
στη Βιέννη ώστε να αποτρέπονται οι παράνομες

επαναπροωθήσεις επίδοξων αιτούντων
άσυλο Και ξεκαθαρίζει πως η συμμετοχή σε
μία θαλάσσια διάσωση δεν μπορεί από μόνη
της να πυροδοτήσει την κίνηση ποινικής δίωξης

οι διασώσεις στη θάλασσα δεν μπορεί
να ποινικοποιούνται

Καμία λύση για τη μετανάστευση δεν μπορεί
να ικανοποιήσει όλες τις πλευρές από όλες
τις πλευρές αλλά μέσα από τη συνεργασία
η EE μπορεί να βρει μία κοινή λύση επιμένει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ολοι μπορούν να
βρουν θετικά στοιχεία σε αυτόν τον πρωτότυπο
συμβιβασμό που κανείς δεν θα κρίνει αναμφισβήτητα

ιδανικό αλλά που είναι αξιόπιστος
και μπορεί να λειτουργήσει επέμεινε και ο
Μαργαρίτης Σχοινάς μιλώντας στη Monde
Οι χώρες πρώτης εισόδου θα έχουν την αλληλεγγύη

που ζητούσαν Οι χώρες υποδοχής θα
έχουν ένα πιο τακτοποιημένο σύστημα που
θα προσφέρει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα
καθώς και την εγγύηση μιας πολιτικής επιστροφών

Τα μέλη της ομάδας του Βίσεγκραντ
Πολωνία Ουγγαρία Τσεχία και Σλοβακία

δεν θα ξαναβρούν το στοιχείο της υποχρεωτικής

μετεγκατάστασης θα πρέπει όμως να
αναλάβουν σημαντικές ευθύνες πρόσθεσε
Η Oxfam ωστόσο κατηγορεί ήδη την Επιτροπή

ότι υποκύπτει στις αντιμεταναστευτικές
κυβερνήσεις Η Κομισιόν αναδιευθετεί ένα
σύνολο χωρίς πραγματικό σχέδιο χωρίς δομή
χωρίς σκελετό σχολίασε από την πλευρά του
ο Ιβ Πασκουό ειδικός για τη μετανάστευση
και υπεύθυνος ευρωπαϊκών προγραμμάτων
της οργάνωσης Res Publica Πρόκειται για
τις ίδιες συνταγές που αποτυγχάνουν εδώ και
20 χρόνια και την ίδια λογική της Ευρώπης
φρούριο κατήγγειλε με τη σειρά του ο βέλγος

ερευνητής Φρανουά Γκεμέν Η Κομισιόν
προσπαθεί να τετραγωνίσει τον κύκλο το
αποτέλεσμα θα κριθεί στο πέρας επίπονων
πολωτικών διαπραγματεύσεων

Ευρωπαϊκή task force για tous πρόσφυγε σιη Λέσβο
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ μίας task force
για τη βελτίωση της κατάστασης
των προσφύγων και των μεταναστών

στη Λέσβο ανακοίνωσε η
Κομισιόν με τη Μόρια και τα όσα
εκτυλίχθηκαν εκεί να βρίσκεται
σε όλα τα ευρωπαϊκά χείλη Οπως
δήλωσε χαρακτηριστικά η επίτροπος

Εσωτερικών Υποθέσεων
Ιλβα Γιόχανσον οι συνθήκες στη
Μόρια τόσο πριν όσο και μετά
την πυρκαγιά ήταν απαράδεκτες
Ανδρες γυναίκες και παιδιά σε
υπερπλήρεις καταυλισμούς με κακή

υγιεινή και λιγοστή πρόσβαση
σε υγειονομική περίθαλψη Η ειδική

ομάδα συγκεντρώνει τις κεντρικές

αρχές του Συμφώνου για
τη Μετανάστευση και το Ασυλο
δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα

για τους αιτούντες άσυλο και
μεγαλύτερη ευθύνη για τα κράτη
μέλη Ολα τα κράτη μέλη πρέπει να
διαδραματίσουν τον ρόλο τους

Η ευρωπαϊκή task force θα συνεργαστεί

κατά προτεραιότητα
στενά με τις ελληνικές αρχές για

Καμία λύση για τη μετανάστευση δεν μπορεί να ικανοποιήσει
oAes Tis πλευρέβ από όλεs Tis πλευρέβ αλλά μέσα από
τη συνεργασία η EE μπορεί να Βρει μια κοινή λύση επιμένει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ms Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
η οποία κάνει Tis ανακοινώσει φορώνταβ τη μάσκα ms

την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων
υποδοχής ευρωπαϊκού

επιπέδου μέσα στους επόμενους
μήνες Επιπλέον βάσει των αρχών
του νέου Συμφώνου και σε στενή
συνεργασία με οργανισμούς της

EE και διεθνείς οργανισμούς θα
αναλάβει την επίβλεψη ορισμένων
δράσεων

Τερματισμός του υπερπληθυσμού
μέσω της μεταφοράς όσων

ευάλωτων ατόμων απομένουν στη

Λέσβο στην ηπειρωτική χώρα και
συνεχιζόμενη μετεγκατάσταση
ασυνόδευτων παιδιών και οικογενειών

με παιδιά σε άλλα κράτη
μέλη

Γρήγορες αποτελεσματικές
διαδικασίες έτσι ώστε να υπάρχει
σαφήνεια και βεβαιότητα στους
αιτούντες αλλά και βελτίωση της
σχέσης μεταξύ βασικών διαδικασιών

συμπεριλαμβανομένου του
ασύλου και της επιστροφής ή της
ένταξης που υποστηρίζονται από
οργανισμούς της EE Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Στήριξης για το Ασυλο
και Frontex

Αύξηση των εθελοντικών επιστροφών

μέσω της εφαρμογής
του συνεχιζόμενου συστήματος
υποβοηθούμενης εθελοντικής
επιστροφής που είχε σταματήσει
λόγω του κορωνοϊού

Βελτιωμένη ασφάλεια και προστασία

για μετανάστες και αιτούντες

άσυλο που υποστηρίζονται
πλήρως από τους οργανισμούς της
EE Frontex και Europol
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Επιπλέον 150
ανηλίκους δεσμεύεται

να δεχτεί η Γαλλία

Μετά τη Γερμανία, ήρθε η σειρά Tns Γαλλίαβ να ανακοινώσει neos θα
δεχθεί ανήλικουβ πρόσφυγεβ από τη Μόρια μετά την πυρκαγιά που

κατέκαψε το κέντρο unoôoxns προσφύγων. Τη σχετική ανακοίνωση
έκανε η υπουργόβ Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων Κλεμέντ
Μπον που δήλωσε πωε η χώρα Tns θα δεχθεί πεντακόσιουε ανηλίκουε
που διαβιούσαν στον καταυλισμό Tns Môpias écos ότου ξεσπάσει η

πυρκαγιά που κατέκαψε την εγκατάσταση. «Η Γαλλία είχε αναλάβει τη
δέσμευση, πριν από το συμβάν, για 350 ανηλίκουε. θα αναλάβουμε μια
επιπλέον δέσμευση για 1 50 ανηλίκουε» ανέφερε η γαλλίδα unoupyos.
Η ίδια έκανε γνωστό neos η Γαλλία «θα δεχθεί συνολικά χίλια άτομα,
εκ των οποίων τα μισά είναι ανήλικοι και μέλη οικογενειών που βρίσκονται 

σε δυσκολία». 39

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΑΡΑ,
από την Ιταλία και την Ελλάδα, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό
μηχανισμό που τέθηκε σε εφαρμογή μεταΕύ 2015 και 2017       -  . ,

Συνολικέε
ποσοστώσεις που

προβλέφθηκαν το
2015

31.443

Γερμανία

Γαλλία

Ιρλανδία
ΛουΕ/ργο
Λιθουανία

Λετονία
Σλοβενία

Μάλτα

Kùnpos
Εσθονία
Κροατία

Βουλγαρία
Σλοβακία

Αυστρία

Πολωνία

Ουγγαρία

31.443

Σουηδία

Ολλανδία 
7,214

Φινλανδία 2.398

Πορτογαλία 3.074

14.391

Ισπανία

Αναθεώρηση
Σεπτέμβριος

2016

• ΕΕαιρέσεκ

Ο Μηδέν

Ατομο που

έγιναν δεκτά
(μέχρι τον
Νοέμβριο
του 2017)

4.564
1.059

4.646 728

646660
440 557 482

580 557 384

526 481 321

631 567 13?
133 131 168

274 326 143
373 329 141

1.064 968 78

1.500 1.302 50

1.502 902
1.953

16
15

12

3.640

2.078

6.187

1.294

Επειδή
θεωρείται
βέβαιο neos

οι x(i)pes
Tns Ανατολική s
Eupamns
θα εμμείνουν
στην άρνησή
tous να
υποδεχθούν
anoùvTES
άσυλο, tous
προτείνεται
να γίνουν,
αντ' αυτού,
«ανάδοχοι
επιστροφών»,
να οργανώσουν
δηλαδή και
να χρηματοδοτήσουν 

τον
επαναπατρισμό
ατόμων που

αποδεδειγμένα
δεν δικαιούνται
άσυλο, éxovTas
τη δυνατότητα
μάλιστα
να επιλέξουν
ανάμεσά tous
με βάση
την εθνικότητα

Πηγή:_    Ευρωπαϊκή m' vJ Επιτροπή

I ΓΝΩΜΗ

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ
ΠΑΠΑΠΑΝΝΑΚΗ

Ασκήσει löopponias
xoopis anavmoeis

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες την πρότασή
της για ένα νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και
το Ασυλο, με την οποία προσπαθεί να μετουσιώσει σε

κοινή ευρωπαϊκή πολιτική τα μαθήματα και τις δυσλειτουργίες
της προσφυγικής «κρίσης» του 2015.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία αναφέρονται στο Σύμφωνο:
20,9 εκατομμύρια άνθρωποι από χώρες μη μέλη της EE διαβιούν 

νόμιμα στην Ενωση (4,7% του πληθυσμού της), το 2015
υποβλήθηκαν 1 ,28 εκατ. αιτήματα ασύλου και περίπου 700 χιλ.
το 2019, κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 370 χιλ. αιτήσεις ασύλου
απορρίπτονται και γύρω στο 30% των ατόμων επιστρέφονται
στις χώρες προέλευσης, η EE φιλοξενούσε στα τέλη του 2019

2,6 εκατ. πρόσφυγες (0,6% του πληθυσμού
της EE).

Το νέο Σύμφωνο δημιουργεί ένα νέο κοινό 

ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη μετανάστευση
και το άσυλο και επειδή είναι πρόταση της
Επιτροπής θα πρέπει να περιμένουμε την
τελική του μορφή μετά από την ολοκλήρωσης 

της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Πάντως με μια πρώτη ματιά μπορούμε να
αναφερθούμε σε κάποια σημαντικά σημεία:

1 .	Οι επιστροφές θα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στο νέο κοινό
ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτό έγινε προφανές και κατά τη διάρκεια
της παρουσίασης από τους δϋο αρμόδιους επιτρόπους Μαργαρίτη 

Σχοινά και Ιλβα Ειόχανσον, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε
αυτές πολλές φορές. Επίσης το Σύμφωνο προβλέπει τον ορισμό
ενός Συντονιστή Επιστροφών, ο οποίος θα υποστηρίζεται από
ένα Δίκτυο Υψηλού Επιπέδου για τις Επιστροφές. Ωστόσο έχει
αποδειχτεί στην πράξη ότι οι επιστροφές δεν είναι αποτελεσματικές 

ούτε σε απόλυτους αριθμούς ούτε ως μέτρο αποτροπής.
2.	Το νέο Σύμφωνο σημαίνει το τέλος του κανονισμού Δουβλίνου, 

παρόλο που από την πρώτη ανάλυση των νομοθετικών
αλλαγών προκύπτει ότι τα προτεινόμενα μέτρα είναι απολύτως
ευθυγραμμισμένα με τη λογική του Δουβλίνου και μάλιστα προς
το αυστηρότερο. Είναι πολλές οι αλλαγές που προτείνονται και
θα πρέπει να δούμε το τελικό κείμενο για να υπάρξει συμπέρασμα. 

Πάντως καλό θα είναι να θυμόμαστε ότι ο κανονισμός
Δουβλίνου ήταν αναποτελεσματικός όταν οι ροές ήταν μεγάλες
και η de facto κατάργησή του δεν σημαίνει ότι θα λειτουργήσει
καλύτερα το νέο σύστημα.

3.	Δημιουργείται, πράγμα θετικό, ένας μηχανισμός αλληλεγγύης 

με σκοπό όλα τα κράτη - μέλη να συμβάλουν στη
διαχείριση του ζητήματος. Ομως αυτή η αλληλεγγύη δίνει στα
κράτη - μέλη την επιλογή να συμμετάσχουν σε προγράμματα
μετεγκατάστασης (φιλοξενίας) είτε, εάν το αρνηθούν, να αναλάβουν 

να υποστηρίζουν (οικονομικά και διοικητικά) επιστροφές.
Η πρόταση είναι φανερή απόπειρα να αποφευχθεί ο σκόπελος
της άρνησης ορισμένων κρατών - μελών, που επίμονα αντιστέκονται 

στη φιλοξενία προσφύγων και ήδη έχουν τιμωρηθεί από
το δικαστήριο της EE. Το πρόβλημα έτσι με αυτή την πρόταση
είναι ότι δεν λύνει το πρωτεύον ζήτημα της απουσίας ευρωπαϊκής 

αλληλεγγύης, αλλά και κάτι εξίσου σοβαρό: αναγνωρίζει
de facto ότι ορισμένα κράτη - μέλη δικαιούνται, όχι μόνο να μη
σέβονται το «ευρωπαϊκό κεκτημένο» αλλά, επί της ουσίας, να
το συρρικνώνουν.

Το 
Νέο Σύμφωνο φέρνει πολλά καινούργια στοιχεία και

πολλά από αυτά ενδιαφέρουν την Ελλάδα, αλλά εάν το
δούμε από την οπτική της Ενωσης, πολύ φοβάμαι ότι η

άσκηση ισορροπίας που επιχειρεί η Επιτροπή δεν θα μπορέσει
να απαντήσει στις μεγάλες προκλήσεις που βάζει η μετανάστευση 

και σίγουρα δεν απαντά στα ζητήματα δημοκρατίας και
αλληλεγγύης που βάζουν τα ίδια τα κράτη - μέλη.

Ο Λευτερηε Παπαγιαννάκηε είναι επικεφαλήε Συνηγορίαε στο Solidarity Now
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