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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Τα γεγονότα στη Νότια Μεσόγειο προσφέρουν ελπίδα για καλύτερη ζωή σε εκατοµµύρια 
ανθρώπους στους γειτονικούς µας λαούς, καθώς και για µεγαλύτερο σεβασµό στα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, πλουραλισµό, το κράτος δικαίου και την κοινωνική δικαιοσύνη. Όπως συχνά 
συµβαίνει στις δηµοκρατικές εξεγέρσεις, µπορούν επίσης να έχουν ως συνέπεια, 
βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα, ταραχή και αβεβαιότητα. Η πολιτική αστάθεια και οι 
στρατιωτικές συγκρούσεις οδήγησαν στην απώλεια ανθρώπινων ζωών και στη µετακίνηση 
εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, όχι µόνον από τις χώρες που συνδέονται άµεσα µε τις 
αλλαγές, όπως η Τυνησία και η Λιβύη, αλλά επίσης από άλλες χώρες.  

Τα πρόσφατα ιστορικής διάστασης γεγονότα στη Νότια Μεσόγειο επιβεβαίωσαν την ανάγκη 
για ισχυρή και κοινή πολιτική της ΕΕ στον τοµέα της µετανάστευσης και του ασύλου. 
Σήµερα επιβάλλεται περισσότερο από ποτέ η επίτευξη ουσιαστικής προόδου στη νοµοθεσία, 
στην επιχειρησιακή συνεργασία και στις σχέσεις µας µε τρίτες χώρες. Στόχος της παρούσας 
ανακοίνωσης είναι να τεθούν οι πρόσφατες και µελλοντικές προτάσεις πολιτικής σε ένα 
πλαίσιο που θα λαµβάνει υπόψη όλες τις σχετικές πλευρές και θα επιτρέπει στην ΕΕ και στα 
κράτη µέλη της να διαχειριστούν το άσυλο, τη µετανάστευση και την κινητικότητα των 
υπηκόων τρίτων χωρών σε ένα ασφαλές περιβάλλον. 

Ορισµένα κράτη µέλη, όπως η Ιταλία, η Μάλτα, η Ελλάδα και η Κύπρος εκτίθενται 
αµεσότερα στις µαζικές αφίξεις παράνοµων µεταναστών και, σε περιορισµένο βαθµό, ατόµων 
που χρειάζονται διεθνή προστασία. Αυτό δεν είναι µόνο εθνικό πρόβληµα, αλλά χρειάζεται 
επίσης αντιµετώπιση σε επίπεδο ΕΕ και απαιτεί πραγµατική αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών 
µελών. 

Η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει γρήγορη συνδροµή σε όλα τα πρόσωπα που έχουν ανάγκη – 
όπως έγινε ιδίως στα σύνορα Τυνησίας-Λιβύης – και να αποτελεί καταφύγιο για όσους 
χρειάζονται διεθνή προστασία. Ενώ η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει και να παγιώσει την 
παράδοσή της χορήγησης ασύλου και προστασίας, θα πρέπει επίσης να προβλέψει τα 
κατάλληλα µέσα για την αποτροπή µεγάλου αριθµού οικονοµικών µεταναστών που 
διέρχονται παράνοµα τα σύνορα. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η αποτελεσµατική 
διαχείριση των συνόρων της ΕΕ αποτελεί προϋπόθεση αξιοπιστίας εντός και εκτός της 
Ένωσης.  

Οι συνεχείς εξελίξεις στις νότιες γειτονικές µας χώρες απαιτούν γρήγορες απαντήσεις. Με 
βάση τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 11ης και 25ης Μαρτίου, το ψήφισµα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου1, και την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής 
και της ύπατης εκπροσώπου της Ένωσης της 8ης Μαρτίου, η Επιτροπή θα παρουσιάσει στις 
24 Μαΐου ένα πακέτο προτάσεων σχετικά µε την προσέγγιση της ΕΕ στον τοµέα της 
µετανάστευσης, της κινητικότητας και της ασφάλειας µε τις χώρες της Νότιας Μεσογείου. 

Πάντως, η ανάγκη να αντιµετωπιστεί αυτή η προκλητική και εξελισσόµενη κατάσταση δεν θα 
πρέπει να οδηγήσει σε µια βραχυπρόθεσµη προσέγγιση, περιορισµένη σε συνοριακό έλεγχο 
χωρίς να λαµβάνει υπόψη τα µακροχρόνια ζητήµατα. Ο διάλογος και η συνεργασία µε χώρες 
προέλευσης και διέλευσης των µεταναστών αυτών είναι βασικής σηµασίας. Μια τέτοια 

                                                 
1 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά µε µεταναστευτικά ρεύµατα 

που οφείλονται στην αστάθεια: πεδίο εφαρµογής και ρόλος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ 
(2010/2269(INI)) 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2010/2269
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συνεργασία πρέπει να βασιστεί στην ασφάλεια και τη χρηστή διακυβέρνηση για τη θέσπιση 
αµοιβαία επωφελών πολιτικών στον τοµέα της νόµιµης µετανάστευσης. Συνεπάγεται επίσης 
την ενίσχυση της οικονοµικής συνεργασίας για τη βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης και 
απασχόλησης στις χώρες προέλευσης, για την αντιµετώπιση των λόγων της παράνοµης 
µετανάστευσης. Η συνεργασία αυτή θα µπορούσε επίσης να βασιστεί στην αρχή της 
πολλαπλής συµµόρφωσης που εφαρµόζεται σε θέµατα µετανάστευσης ώστε να ενθαρρυνθεί 
η πραγµατική δέσµευση των εταίρων µας για την πρόληψη παράνοµων µεταναστευτικών 
ροών, µε την αποτελεσµατική διαχείριση των συνόρων τους και τη συνεργασία για την 
επιστροφή και την επανεισδοχή των παράνοµων µεταναστών. 

Μια ολοκληρωµένη µεταναστευτική πολιτική βασισµένη σε κοινές διαδικασίες εισδοχής που 
αντιµετωπίζουν ορθά τους υπηκόους τρίτων για µη υπηκόους της ΕΕ χωρών, θα συµβάλει 
επιπλέον στη µελλοντική ευηµερία της ΕΕ. Όπως υπογραµµίστηκε στη στρατηγική της ΕΕ 
για το 2020, µια από τις πλέον πιεστικές οικονοµικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η 
Ευρώπη είναι η ανάγκη εξεύρεσης λύσεων στη δηµογραφική µείωση του πληθυσµού σε 
ηλικία εργασίας σε συνδυασµό µε την έλλειψη δεξιοτήτων σε ορισµένους τοµείς. Για να 
παραµείνει ανταγωνιστική και να µπορέσει να διατηρήσει το κοινωνικό της πρότυπο µε 
βιώσιµο τρόπο, η Ευρώπη πρέπει να θεσπίσει µέτρα για τη βελτίωση των ποσοστών 
απασχόλησης των κατοίκων της ΕΕ, ενώ συγχρόνως πρέπει να προβεί σε συγκεκριµένα 
διαβήµατα για την αντιµετώπιση των µελλοντικών της αναγκών σε εργατικό δυναµικό, µε 
στοχευµένη εισροή µεταναστών υπηκόων από τρίτες χώρες. 

Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει τη θέσπιση ασφαλών και αποτελεσµατικών 
διαδικασιών χορήγησης ασύλου για άτοµα που χρειάζονται προστασία. Εξήντα χρόνια µετά 
την υπογραφή της σύµβασης της Γενεύης για το καθεστώς των προσφύγων, είναι καιρός για 
την ΕΕ να επιβεβαιώσει τη δέσµευσή της να προσφέρει προστασία σε οποιονδήποτε 
διωκόµενο πολίτη τρίτης χώρας ή άπατρη εισέρχεται στο έδαφός της. Έως το 2012 πρέπει να 
ολοκληρωθεί το κοινό σύστηµα ευρωπαϊκού ασύλου, που προσφέρει υψηλό επίπεδο 
προστασίας και µείωση των διαφορών µεταξύ των συστηµάτων χορήγησης ασύλου των 
κρατών µελών, όπως συµφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.  

Τα ζητήµατα µετανάστευσης έχουν όλο και µεγαλύτερες πολιτικές επιπτώσεις στην ΕΕ. Τον 
Οκτώβριο του 2008, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη 
µετανάστευση και το άσυλο για να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη µιας κοινής πολιτικής ΕΕ µε 
πέντε δεσµεύσεις: οργάνωση της νόµιµης µετανάστευσης, καταπολέµηση της παράνοµης 
µετανάστευσης, ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, σύσταση ενός συστήµατος ασύλου ΕΕ 
και δηµιουργία µιας παγκόσµιας σύµπραξης για τη µετανάστευση και την ανάπτυξη. Η 
βασική της παραδοχή παραµένει αξιόπιστη και θα συνεχίσει να κατευθύνει τη δράση µας: 
ενώ η κακή διαχείριση της µετανάστευσης µπορεί να επηρεάσει την κοινωνική συνοχή και 
την εµπιστοσύνη των πολιτών στον τοµέα της ελεύθερης διακίνησης χωρίς εσωτερικά 
σύνορα, η καλή διαχείρισή της µπορεί να είναι θετική για την ΕΕ. Οι δεσµεύσεις αυτές 
επανεντάχθηκαν µε λεπτοµερέστερο τρόπο στο πρόγραµµα της Στοκχόλµης που θεσπίστηκε 
από το Συµβούλιο τον ∆εκέµβριο του 2009 και την έναρξη ισχύος της συνθήκης της 
Λισαβόνας, που εξασφάλισε ένα σταθερό, ολοκληρωµένο και πιο υπεύθυνο νοµικό πλαίσιο 
για την ανάπτυξη της µεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, ιδίως µε µεγαλύτερη συµµετοχή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. 
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2. ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ 

2.1. Αντιµετωπίζοντας την κρίση: τα βραχυπρόθεσµα µέτρα 

Από την αρχή του έτους, σηµειώθηκε µαζική µετακίνηση πληθυσµών από ορισµένες χώρες 
της Βόρειας Αφρικής και ειδικότερα από τη Λιβύη. Σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες 
εκτιµήσεις, πάνω από 650.000 άτοµα έφυγαν από τη Λιβύη για να αποφύγουν την εκεί βία. 
Τα άτοµα αυτά φιλοξενήθηκαν στις γειτονικές χώρες και κατά κύριο στην Τυνησία και την 
Αίγυπτο, και πολλοί επέτυχαν, ή δέχθηκαν βοήθεια για την επιστροφή στις αντίστοιχες χώρες 
τους. Αυτή η προσπάθεια υποδοχής και επαναπατρισµού έγινε µε µαζική κινητοποίηση 
πόρων από τις χώρες υποδοχής, την ΕΕ, ΜΚΟ και τη διεθνή κοινότητα. Μέσω της 
ανθρωπιστικής της χρηµατοδότησης και της παροχής µεταφορικών µέσων, η ΕΕ συνέβαλε 
στον επαναπατρισµό περίπου 50.000 υπηκόων τρίτων χωρών. 

Χιλιάδες από τους ανθρώπους αυτούς προσπάθησαν πρόσφατα να εισέλθουν στην ΕΕ, 
επιβαρύνοντας όλο και περισσότερο τα συστήµατα προστασίας και υποδοχής ορισµένων από 
τα κράτη µέλη µας. Πάνω από 20.000 µετανάστες, κυρίως από την Τυνησία και σε µικρότερο 
βαθµό από άλλες αφρικανικές χώρες, κατάφεραν να εισέλθουν παράνοµα στην Ένωση, 
φθάνοντας στις ακτές της Ιταλίας (οι περισσότεροι στη νήσο Lampedusa) και της Μάλτας, 
χώρες που υφίστανται µεγάλη µεταναστευτική πίεση. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι 
οικονοµικοί µετανάστες και θα πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους. Πέραν 
των εκτοπισθέντων πληθυσµών και των µεταναστών, σηµαντικός αριθµός προσφύγων 
διαφόρων εθνικοτήτων, περιλαµβανοµένων Σοµαλών, Ερυθραίων και Σουδανών, έφυγαν από 
τη Λιβύη, και ορισµένοι από αυτούς κατάφεραν να φθάσουν στην Ιταλία και τη Μάλτα. Αυτά 
τα σηµαντικά ρεύµατα, στα οποία περιλαµβάνονται ασυνόδευτοι ανήλικοι που απαιτούν 
ειδικά µέτρα υποδοχής για παιδιά, επιβαρύνουν ακόµα περισσότερο τα συστήµατα υγείας των 
πιο άµεσα ενδιαφεροµένων κρατών µελών, προκειµένου να παρέχουν ιατρική περίθαλψη σε 
ασθενείς µετανάστες και να εξασφαλίσουν κατάλληλη ιατρική διάγνωση και πρόληψη. 

Είναι σηµαντικό το να κάνουµε διάκριση µεταξύ παράνοµων µεταναστών (οικονοµικοί 
µετανάστες που προσπαθούν να διέλθουν παράνοµα τα σύνορα της ΕΕ), των προσφύγων ή 
προσώπων που µπορούν να ζητήσουν άσυλο, και των προσώπων που έχουν µετακινηθεί 
προσωρινά (όπως οι αλλοδαποί εργαζόµενοι στη Λιβύη που έφυγαν λόγω των ένοπλων 
συγκρούσεων και επιθυµούν να µετακινηθούν προς τις χώρες προέλευσής τους). Το νοµικό 
καθεστώς για τους ανθρώπους αυτούς, καθώς και η βοήθεια που µπορεί να τους προσφέρει η 
ΕΕ. διαφέρει. 

Η ΕΈ γρήγορα και προνοητικά ανταποκρίθηκε σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Η Επιτροπή και 
τα κράτη µέλη κινητοποίησαν πόρους για τη διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας 
έκτακτης ανάγκης που προκλήθηκε από την αιφνίδια εισροή προσφύγων και εκτοπισθέντων 
στις γειτονικές της Λιβύης χώρες. Η στήριξη αυτή µπόρεσε να προσφέρει έκτακτο κατάλυµα 
σε πρόσφυγες και εκτοπισθέντες, να αντιµετωπίσει τις βασικές τους ανάγκες και να τους 
συνδράµει για την επιστροφή τους στις χώρες προέλευσής τους. Έτσι, η συνολική 
συνεισφορά της ΕΕ ανήλθε σε 100 εκατ. ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια, σχεδόν το ήµισυ 
της οποίας - 48,8 εκατ. ευρώ - προήλθε από την Επιτροπή. Επίσης, κινητοποιήθηκε ο 
µηχανισµός πολιτικής προστασίας της ΕΕ για τη διευκόλυνση του επαναπατρισµού υπηκόων 
τόσο της ΕΕ όσο και τρίτων χωρών. Για το σκοπό αυτό, 15 κράτη µέλη παρείχαν µεταφορικά 
µέσα, µε τον συντονισµό του κέντρου παρακολούθησης και πληροφοριών της Επιτροπής. 
Είναι σαφές ότι η συλλογική αυτή προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. Για να ανταποκριθεί 
στην έναρξη παράνοµων και µικτών µεταναστευτικών ροών µέσω της Μεσογείου, ο 
FRONTEX ξεκίνησε την κοινή δράση Joint Operation EPN Hermes Extension 2011, για να 
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βοηθήσει τα πλωτά περιπολικά µέσα στα οποία επιβιβάζονται µετανάστες και πρόσφυγες. Η 
EUROPOL έστειλε στην Ιταλία µια οµάδα εµπειρογνωµόνων για να βοηθήσει τις αρχές 
επιβολής του νόµου να εντοπίσουν πιθανούς εγκληµατίες µεταξύ των παράνοµων 
µεταναστών που εισήλθαν στο ιταλικό έδαφος.  

Τα κράτη µέλη που είναι περισσότερο εκτεθειµένα στις αυξανόµενες ροές προσφύγων και 
παράνοµων µεταναστών βοηθήθηκαν για τις οικονοµικές επιπτώσεις της µετακίνησης. Για το 
σκοπό αυτό εκταµιεύτηκαν περίπου 25 εκατ. ευρώ από το Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων της 
ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταµείο για τους Πρόσφυγες.  

Πάντως, ενώ η τρέχουσα κρίση επιβεβαιώνει την ανάγκη αυξηµένης αλληλεγγύης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και µια καλύτερη κατανοµή ευθυνών, πρέπει να αναγνωριστεί ότι η ΕΕ 
δεν είναι πλήρως προετοιµασµένη για να βοηθήσει τα κράτη µέλη που εκτίθενται 
περισσότερο σε µαζικές µεταναστευτικές κινήσεις.  

Οι διαθέσιµοι κοινοτικοί πόροι βάσει του γενικού προγράµµατος «Αλληλεγγύη και 
διαχείριση των µεταναστευτικών ροών»2 δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε όλα τα 
αιτήµατα συνδροµής. Πρώτον, οι πόροι αυτοί δεν µπορούν να κινητοποιηθούν εύκολα· έχουν 
σχεδιαστεί για παρέµβαση σε σταθερή κατάσταση και όχι για διαχείριση έκτακτων αναγκών 
και κρίσεων. ∆εύτερον, το µέγεθος των προβληµάτων υπερβαίνει κατά πολύ τις υπάρχουσες 
διευκολύνσεις. 

Στο επόµενο πολυετές χρηµατοδοτικό πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο 
και η Επιτροπή θα πρέπει να εκφράσουν την εµπειρία τους από την τρέχουσα κρίση. Για να 
είναι σε θέση η ΕΕ να αντιδρά γρήγορα και αποτελεσµατικά στην περίπτωση απρόβλεπτων 
γεγονότων ή έκτακτων αναγκών, οι χρηµατοδοτήσεις της ΕΕ στον τοµέα των εσωτερικών 
υποθέσεων θα πρέπει να προσαρµοστούν κατά τρόπο ώστε να κινητοποιούνται ταχύτερα και 
µε µεγαλύτερη ευελιξία, περιλαµβανοµένων των χρηµατοδοτήσεων σε τρίτες χώρες. Επίσης, 
στο πλαίσιο της τρέχουσας αναθεώρησης του δηµοσιονοµικού κανονισµού της ΕΕ, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο οφείλουν να υποστηρίξουν την πρόταση της 
Επιτροπής για τη δηµιουργία από την ΕΕ των δικών της κοινών ταµείων αρωγής, που θα 
είναι σε θέση να συγκεντρώνουν συνεισφορές χορηγών, ιδίως σε συνθήκες κρίσης και µετά 
από κρίση. Καταρχήν, υπάρχουν άλλες µορφές αλληλεγγύης για την αντιµετώπιση των 
δραµατικών γεγονότων που λαµβάνουν χώρα στην περιοχή. Βάσει της κτηθείσας εµπειρίας 
από το ισχύον πιλοτικό πρόγραµµα για την επανεγκατάσταση από τη Μάλτα, η Επιτροπή θα 
στηρίξει την επέκταση του προγράµµατος αυτού ενόψει της τρέχουσας ροής µεταναστών που 
αναζητούν εκεί διεθνή προστασία, σε στενή συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία των 
Ηνωµένων Εθνών για τους πρόσφυγες και τον ∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης. Πάντως, 
τα διαθέσιµα αυτή τη στιγµή µέσα δεν επαρκούν για την πλήρωση όλων των αναγκών και την 
παροχή µιας ολοκληρωµένης ανταπόκρισης. Μπορούν µόνο να πραγµατοποιηθούν «ad hoc», 
και εξαρτώνται πλήρως από τη βούληση των κρατών µελλών να προσφέρουν εθελοντική 
συνδροµή – σε οποιαδήποτε µορφή – σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Αυτό αντίθετα 
εκθέτει την ΕΕ σε επικρίσεις και κινδυνεύει να υπονοµεύσει την εµπιστοσύνη των πολιτών 
στην ΕΕ. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τη συνεχώς εξελισσόµενη κατάσταση και 
ενδέχεται να αποφασίσει, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, να ενεργοποιήσει 

                                                 
2 Το γενικό πρόγραµµα περιλαµβάνει τέσσερα ταµεία που αφορούν το πλαίσιο αυτό, το Ταµείο 

Εξωτερικών Συνόρων, το Ταµείο Επιστροφής, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων και το Ταµείο 
Ένταξης. 



EL 6   EL 

την οδηγία προσωρινής προστασίας3 για την παροχή άµεσης και προσωρινής προστασίας σε 
εκτοπισθέντες από τρίτες χώρες, οι οποίοι δεν µπορούν να επιστρέψουν στη χώρα 
προέλευσής τους. 

Η Επιτροπή θα προβεί σε περαιτέρω προτάσεις κατά τη διάρκεια του 2011 για την παροχή 
αλληλεγγύης, βάσει µιας σφαιρικής προσέγγισης, καθώς και για τους τρόπους χορήγησης 
συγκεκριµένης συνδροµής. Αυτή τη στιγµή εξετάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις, ενόψει 
της ανάπτυξης εναλλακτικών λύσεων που θα επιτρέψουν την ανταπόκριση σε επείγουσες 
ανάγκες µε ταχύτερους ρυθµούς και πιο συγκροτηµένο τρόπο. Η πρωτοβουλία αυτή θα 
βασιστεί στην κατάλληλη νοµική βάση που προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας, όπως τα 
άρθρα 80 και 78 παράγραφος 3, και θα βασιστεί στην εµπειρία από την κατάσταση στην 
Ελλάδα, ιδίως στα χερσαία σύνορα µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, καθώς και την κρίση στη 
Νότια Μεσόγειο· θα περιλαµβάνει τη δυνατότητα λήψης µέτρων «ad hoc» στην περίπτωση 
ειδικής έκτακτης πίεσης σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, καθώς και πιο συγκροτηµένα 
µέσα για την εξασφάλιση της αλληλεγγύης, τόσο από οικονοµική άποψη όσο και στη µορφή 
πρακτικής συνεργασίας και τεχνικής συνδροµής (π.χ. µέσω FRONTEX, EASO, κοινών 
επιχειρήσεων). 

Τέλος, ως σηµαντική χειρονοµία αλληλεγγύης προς τις χώρες της Βόρειας Αφρικής 
(ειδικότερα την Τυνησία) που αυτή τη στιγµή φιλοξενούν µεγάλο αριθµό προσώπων που 
χρειάζονται διεθνή προστασία, τα οποία δεν µπορούν να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής 
τους και για να διατηρηθεί ένας «χώρος προστασίας» στις χώρες αυτές, είναι σηµαντικό για 
τα κράτη µέλη της ΕΕ να δεχθούν την επανεγκατάσταση ορισµένων από τα πρόσωπα αυτά. 

2.2. Έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα 

Η ύπαρξη αποτελεσµατικών και αξιόπιστων εξωτερικών συνόρων είναι βασικής σηµασίας. Η 
ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τις ροές προσώπων που επιθυµούν να ταξιδέψουν 
για µικρό χρονικό διάστηµα ή να µεταναστεύσουν νόµιµα στην ΕΕ, ενώ συγχρόνως να 
εµποδίζει την είσοδο εκείνων που δεν δικαιούνται να εισέλθουν. Ο συνοριακός έλεγχος 
συµβάλλει επίσης σε µεγάλο βαθµό στην καταπολέµηση του εγκλήµατος, όπως εξηγήθηκε 
στη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας που υποβλήθηκε από την Επιτροπή το 20104. Κατά 
συνέπεια, ο διττός στόχος της Επιτροπής πρέπει να είναι η διατήρηση υψηλών επιπέδων 
ασφάλειας, κάνοντας συγχρόνως απλούστερη τη διέλευση των συνόρων για εκείνους που 
δικαιούνται την είσοδο, µε πλήρη τήρηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων τους. 

Μια από τις βασικές λειτουργίες ενός κράτους ή µιας περιοχής χωρίς εσωτερικά σύνορα είναι 
ο έλεγχος πρόσβασης στο έδαφός του. Στο χώρο Σένγκεν, κάθε συµµετέχον κράτος είναι 
συνυπεύθυνο για την άσκηση της λειτουργίας αυτής µε αξιόπιστο τρόπο. Κάθε κράτος µέλος 
διαχειρίζεται τα εξωτερικά του σύνορα, όχι µόνον για να ελέγχει την πρόσβαση στο δικό του 
έδαφος αλλά επίσης για να ελέγχει την πρόσβαση στον χώρο Σένγκεν ως σύνολο· κατά 
συνέπεια, ενεργεί προς το συµφέρον των άλλων κρατών µελών και εκτελεί µια υπηρεσία εξ 
ονόµατος της ΕΕ. Επίσης, η κατάσταση σε εκείνα τα κράτη που αντιµετωπίζουν υψηλή πίεση 
στα εξωτερικά τους σύνορα πρέπει να αναγνωριστεί και να αντιµετωπιστεί µε πλήρη τήρηση 
της αρχής της αλληλεγγύης.  

Ο έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς ώστε να 
ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις στον τοµέα της µετανάστευσης και της ασφάλειας. Τα 

                                                 
3 Οδηγία του Συµβουλίου 2001/51/EΕ της 20ης Ιουλίου 2001.  
4 COM (2010) 673 της 22.11.2010. 
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πρόσφατα γεγονότα απέδειξαν πόσο γρήγορα ένα τµήµα των εξωτερικών συνόρων που 
θεωρείται χαµηλού κινδύνου µπορεί να υποστεί κρίσιµη µεταναστευτική πίεση. Το 
οργανωµένο έγκληµα είναι υπεύθυνο για την εµπορία ανθρώπων ή τη διευκόλυνση της 
παράνοµης µετανάστευσης και συνεχώς προσαρµόζει τις µεθόδους του και τους δρόµους 
διέλευσης. Συγχρόνως, η γενική τάση είναι η αύξηση των ταξιδιωτικών ροών και η απαίτηση 
ταχύτερης και ευκολότερης διέλευσης των συνόρων. 

Η αδυναµία σε ορισµένα τµήµατα των εξωτερικών συνόρων υπονοµεύει την αξιοπιστία της 
ικανότητας της Ένωσης για έλεγχο πρόσβασης στο έδαφός της, καθώς και την αµοιβαία 
εµπιστοσύνη. Υπάρχει ήδη µια κοινή δέσµη κανόνων αλλά είναι επίσης αναγκαίο να 
αναπτυχθεί περαιτέρω µια κοινή νοοτροπία µεταξύ των εθνικών αρχών. Για το σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή θα θεσπίσει τον Μάιο µια τροποποιηµένη έκδοση του εγχειριδίου SIRENE και τον 
Ιούνιο θα ενηµερώσει το κοινό πρακτικό εγχειρίδιο για τους συνοριοφύλακες. Επιπλέον, θα 
πρέπει να εξεταστεί η σκοπιµότητα της δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού συστήµατος 
συνοριοφυλάκων. Αυτό δεν θα απαιτούσε υποχρεωτικά τη θέσπιση µιας κεντρικής 
ευρωπαϊκής διοίκησης, αλλά τη δηµιουργία µιας κουλτούρας κοινών ικανοτήτων και 
προτύπων, που θα υποστηρίζονται από πρακτική συνεργασία. 

Αντίστοιχα, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί µια προσέγγιση βασιζόµενη στην ανάλυση του 
κινδύνου, και να εξασφαλιστεί η ευρύτερη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας τόσο στα χερσαία 
όσο και στα θαλάσσια σύνορα. Πρέπει να βελτιωθεί η καθηµερινή συνεργασία µεταξύ των 
εθνικών αρχών· θα πρέπει να ανταλλάσσονται άµεσα οι επιχειρησιακές πληροφορίες για 
οποιοδήποτε γεγονός στα εξωτερικά σύνορα µεταξύ των οµόρων κρατών µελών. Αυτός είναι 
ο στόχος του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR), το οποίο 
αναπτύσσεται σταδιακά από το 2008. Η Επιτροπή θα υποβάλει κατά τη διάρκεια του 2011 
νοµοθετική πρόταση που θα επιτρέπει στις αρχές των κρατών µελών να διεξάγουν 
δραστηριότητες εποπτείας των συνόρων για να µοιράζονται επιχειρησιακές πληροφορίες και 
να συνεργάζονται µεταξύ τους και µε τον FRONTEX.  

Ο ρόλος του FRONTEX είναι βασικής σηµασίας για τη διοχέτευση πόρων σε σηµεία όπου τα 
σύνορα βρίσκονται υπό πίεση, όπως απέδειξε η – πρωτοφανής - ανάπτυξη οµάδων ταχείας 
επέµβασης στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα το 2010 και η ανάπτυξη της κοινής ναυτικής 
δράσης HERMES προς υποστήριξη της Ιταλίας το 2011. Το νοµικό πλαίσιο FRONTEX 
απαιτεί ενηµέρωση ώστε να µπορέσει να αποκτήσει µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα όσον 
αφορά την επιχειρησιακή του ικανότητα να ασκεί δραστηριότητα στα εξωτερικά σύνορα. Η 
Επιτροπή πρότεινε τις αναγκαίες αλλαγές τον Φεβρουάριο του παρελθόντος έτους5 και αυτή 
τη στιγµή είναι επείγον, ιδίως βάσει των πρόσφατων γεγονότων, να εγκρίνουν το Συµβούλιο 
και το Κοινοβούλιο την πρόταση αυτή πριν από τα τέλη του τρέχοντος εξαµήνου, όπως 
ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.  

2.3. ∆ιακυβέρνηση Σένγκεν  

Η δηµιουργία του χώρου Σένγκεν αποτελεί ένα από τα πλέον απτά, δηµοφιλή και επιτυχή 
επιτεύγµατα της ΕΕ. Για τη διαφύλαξη του επιτεύγµατος αυτού και την προετοιµασία της 
συνεχούς του εξέλιξης, πρέπει να προβλεφθούν περαιτέρω διαβήµατα για την ενίσχυση των 
εξωτερικών συνόρων, όπως υπογραµµίστηκε παραπάνω. Επιπλέον, απαιτείται ένα σαφές 
σύστηµα διακυβέρνησης Σένγκεν. Αυτή τη στιγµή η Ένωση εξακολουθεί να βασίζεται σε 
ένα διακυβερνητικό σύστηµα αξιολογήσεων οµοτίµων που εξασφαλίζει την εφαρµογή των 

                                                 
5 COM (2010) 61 της 24.2.2010. 
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κοινών κανόνων. Η τρέχουσα αναθεώρηση του µηχανισµού αξιολόγησης Σένγκεν πρέπει να 
βασιστεί σε µια κοινοτική προσέγγιση µε τη συµµετοχή εµπειρογνωµόνων των κρατών 
µελών, της FRONTEX, µε επικεφαλής την Επιτροπή. Ο προταθείς µηχανισµός θα 
εξασφάλιζε µεγαλύτερη διαφάνεια και θα βελτίωνε την παρακολούθηση των ελλείψεων που 
διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια των αξιολογήσεων των εµπειρογνωµόνων. Η Επιτροπή θα 
εκδώσει επίσης κατευθυντήριες γραµµές για την εξασφάλιση µιας συνεκτικής εφαρµογής και 
ερµηνείας των κανόνων Σένγκεν. 

Πρέπει επίσης να θεσπιστεί µηχανισµός που θα επιτρέπει στην Ένωση να διαχειρίζεται 
καταστάσεις όταν είτε ένα κράτος µέλος δεν πληροί τις υποχρεώσεις του για έλεγχο του δικού 
του τµήµατος των εξωτερικών συνόρων, ή όταν ένα συγκεκριµένο τµήµα των εξωτερικών 
συνόρων δέχεται αναπάντεχη και σοβαρή πίεση λόγω εξωτερικών γεγονότων. Μια 
συντονισµένη, εγκατεστηµένη στην Κοινότητα, ανταπόκριση της Ένωσης σε αυτές τις 
κρίσιµες καταστάσεις αναµφίβολα θα αυξήσει την εµπιστοσύνη µεταξύ των κρατών µελών. 
Επίσης θα µπορούσε να µειώσει την ανάγκη για µονοµερείς πρωτοβουλίες εκ µέρους κρατών 
µελών για την έκτακτη επανεισαγωγή εσωτερικών συνοριακών ελέγχων ή την αύξηση των 
αστυνοµικών ελέγχων σε περιοχές εσωτερικών συνόρων. Πάντως, έστω και όταν τέτοιες 
πρωτοβουλίες λαµβάνονται εντός των ορίων που θεσπίστηκαν στο κεκτηµένο, αναπόφευκτα 
επιβραδύνουν τη διέλευση των εσωτερικών συνόρων για όλους. Κατά συνέπεια, απαιτείται η 
θέσπιση ενός τέτοιου µηχανισµού που θα επιτρέπει τη λήψη απόφασης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο που θα ορίζει ποια κράτη µέλη θα πρέπει να επανεισάγουν συνοριακό έλεγχο και για 
πόσο διάστηµα. Ο µηχανισµός αυτός θα εφαρµοστεί ως έσχατο µέσω σε πραγµατικά κρίσιµες 
καταστάσεις, έως ότου άλλα (έκτακτα µέτρα) ληφθούν για τη σταθεροποίηση της 
κατάστασης στο σχετικό τµήµα εξωτερικών συνόρων, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ένα 
πνεύµα αλληλεγγύης και/είτε σε εθνικό επίπεδο, για καλύτερη συµµόρφωση µε τους κοινούς 
κανόνες. Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιµότητα της εισαγωγής ενός τέτοιου µηχανισµού και 
ενδέχεται να παρουσιάσει πρόταση για το σκοπό αυτό σύντοµα.  

2.4. Πρόληψη παράνοµης µετανάστευσης  

Από την ίδια της τη φύση, η παράνοµη µετανάστευση είναι ένα φαινόµενο που δύσκολα 
µπορεί να οριστεί. Πάντως, ορισµένες ενδείξεις µπορούν να δώσουν µια γενική ιδέα. Το 
2009, ο αριθµός των συλληφθέντων υπηκόων τρίτων χωρών που παρέµεναν παράνοµα στην 
ΕΕ ανήλθε σε περίπου 570 000 (κατά 7% µικρότερος από το 2008). Τα κράτη µέλη 
επαναπροώθησαν περίπου 250 000 άτοµα (κατά 4,5% µεγαλύτερος από το 2008)6. 

Η σταθερή και αποτελεσµατική αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης αποτελεί 
προϋπόθεση για µια αξιόπιστη πολιτική µετανάστευσης και κινητικότητας. Η µικρή 
πιθανότητα επιστροφής παράνοµων µεταναστών που δεν χρειάζονται διεθνή προστασία 
αποτελεί βασικό παράγοντα και υπονοµεύει την εµπιστοσύνη του κοινού στις εθνικές και 
ευρωπαϊκές αρχές. Πρέπει να επιτευχθεί µια πιο συντονισµένη χρήση των σχετικών µέσων 
και πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Η ύπαρξη µιας άτυπης αγοράς εργασίας αποτελεί επίσης παράγοντα έλξης για την παράνοµη 
µετανάστευση και εκµετάλλευσης υπηκόων τρίτων χωρών. Για τους λόγους αυτούς είναι 
βασικής σηµασίας η πλήρης και έγκαιρη µεταφορά από τα κράτη µέλη στη νοµοθεσία τους 
της οδηγίας για τις κυρώσεις κατά των εργοδοτών7. 

                                                 
6 Βλ. παράρτηµα 1 – Πίνακας συλλήψεων, µετακινήσεων και επιστροφών. 
7 Οδηγία 2009/52/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009. 
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Αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων αποτελούν θύµατα εµπορίας στην ΕΕ ή εντός της 
ΕΕ κάθε έτος. Η πρόσφατη θέσπιση της οδηγίας για την εµπορία ανθρώπων θα θέσει την 
ΕΕ στην πρώτη γραµµή της διεθνούς καταπολέµησης αυτής της µορφής δουλείας, µε την 
αυστηρότερη τιµωρία των εγκληµατιών αυτών, καθώς και µε την πρόληψη, προστασία και 
συνδροµή, καθώς και στήριξη των θυµάτων, δίνοντας έµφαση στα πλέον ευάλωτα. 

Η ΕΕ προσδίδει επίσης µεγαλύτερη έµφαση στην εξωτερική διάσταση της πολιτικής της για 
την εµπορία ανθρώπων. Ο διορισµός ενός συντονιστή δράσης κατά της εµπορίας σε επίπεδο 
ΕΕ θα βοηθήσει την προώθηση των προσπαθειών για την καταπολέµηση της εµπορίας 
ανθρώπων.  

Για να συµβάλει σε µια συνεκτική, ισορροπηµένη και αποτελεσµατική πολιτική 
επαναπατρισµού της ΕΕ, η Επιτροπή θα υποβάλει ανακοίνωση το 2012 για την εξέταση της 
προόδου και την υποβολή προτάσεων για την επίτευξη περαιτέρω προόδου. Αυτό θα 
µπορούσε να περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την προώθηση του εκούσιου επαναπατρισµού, 
την ανάπτυξη ικανοτήτων στα κράτη µέλη, την ενθάρρυνση της αµοιβαίας αναγνώρισης των 
αποφάσεων επαναπατρισµού και την αντιµετώπιση της κατάστασης των παράνοµων 
µεταναστών που δεν µπορούν να επαναπατριστούν. 

Η οδηγία για την επιστροφή8 θέσπισε ένα ισχυρό και δίκαιο πλαίσιο για την εξασφάλιση 
αποτελεσµατικών επιστροφών, µε πλήρη τήρηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων των 
µεταναστών και της ασφάλειας του δικαίου. Η πράξη αυτή εξασφαλίζει ότι ένα πρόσωπο είτε 
διαµένει νόµιµα στην ΕΕ είτε υπόκειται σε απόφαση επιστροφής. Το χαµηλό επίπεδο 
εφαρµογής της οδηγίας αποτελεί πηγή σοβαρού προβληµατισµού και η Επιτροπή καλεί όλα 
τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ότι οι αναγκαίες εθνικές διατάξεις θα θεσπιστούν και θα 
εφαρµοστούν χωρίς καθυστέρηση.  

Στην πρόσφατη ολοκληρωµένη αξιολόγησή της σχετικά µε την πολιτική επανεισδοχής9 της 
ΕΕ, η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι συµφωνίες επανεισδοχής της ΕΕ είναι 
χρήσιµες για τον επαναπατρισµό των παράνοµων µεταναστών. Η συνεργασία αυτή µε τις 
τρίτες χώρες θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Πάντως, είναι επίσης σαφές ότι οι 
διαπραγµατεύσεις επανεισδοχής µε ορισµένες χώρες, όπου περιλαµβάνονται οι 
σηµαντικότερες χώρες προέλευσης και διέλευσης παράνοµων µεταναστών είναι δυσχερής. 
Επίσης, το άρθρο 13 της συµφωνίας του Κοτονού µεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ, 
εξακολουθεί να εφαρµόζεται ελάχιστα. Ειδικότερα, το γεγονός ότι συχνά δεν προσφέρονται 
κίνητρα από την ΕΕ στους εταίρους της των τρίτων χωρών, όπως, για παράδειγµα, µέτρα που 
αφορούν τη θεώρηση ή οικονοµική συνδροµή για την ενίσχυση της ικανότητας των τρίτων 
χωρών να εφαρµόσουν ορθά τη συµφωνία, εµποδίζουν τη δυνατότητα της ΕΕ να συνάπτει 
αποτελεσµατικά και να εφαρµόζει τις συµφωνίες αυτές. Πάντως, δεν έχει πλέον νόηµα η 
αναζήτηση µεµονωµένων εντολών για διαπραγµατεύσεις επανεισδοχής. Οι συµφωνίες 
επανεισδοχής θα πρέπει επίσης να εξετάζονται στο πλαίσιο µιας ευρύτερης προοπτικής 
συνολικών σχέσεων της ΕΕ µε τη συγκεκριµένη χώρα εταίρο. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει 
να ευνοηθεί η ένταξη ενισχυµένων υποχρεώσεων επανεισδοχής, στο πλαίσιο των συµφωνιών 
που συνάπτονται µε τρίτες χώρες.  

                                                 
8 Οδηγία 2008/115/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης∆εκεµβρίου 2008. 

Η προθεσµία για την εφαρµογή της οδηγίας έληξε το ∆εκέµβριο του 2010.  
9 COM (2011) 76 της 23.02.2011. 
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3. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΧΩΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ  

3.1. Οργανωµένη κινητικότητα 

Τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ χρησιµεύουν για την προστασία και εξασφάλιση της οµαλής 
διέλευσης των πολιτών της ΕΕ και των µελών των οικογενειών τους, καθώς και όλων των 
πολιτών των τρίτων χωρών που εισέρχονται στην ΕΕ βάσει των συµφωνηθέντων κανόνων. 
Με 650 εκατοµµύρια διέλευσης των συνόρων ανά έτος στον χώρο Σένγκεν ως σύνολο, πρέπει 
να αναγνωριστεί η ηµερήσια εργασία που απαιτείται για τους ελέγχους στα σηµεία διέλευσης 
των συνόρων10.  

Πρέπει να γίνει η µέγιστη δυνατή χρήση των διαθέσιµων πόρων στα σηµεία διέλευσης των 
συνόρων, για να εξασφαλίζονται οικονοµίες κλίµακας ενώ συγχρόνως να αποφεύγονται οι 
αλληλεπικαλύψεις. Η στενή διϋπηρεσιακή συνεργασία (FRONTEX, EUROPOL, εθνικές 
τελωνειακές και αστυνοµικές αρχές) είναι βασικής σηµασίας για το σκοπό αυτό, ιδίως µεταξύ 
αρχών φύλαξης των συνόρων που ελέγχουν πρόσωπα και τελωνειακών αρχών που είναι 
επιφορτισµένες µε τον έλεγχο αγαθών. Για καλύτερο συντονισµό των ελέγχων στα εξωτερικά 
σύνορα η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις το 2012, υποδεικνύοντας βέλτιστες πρακτικές στα 
κράτη µέλη.  

Θα πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στην ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων και συγχρόνως 
στην επιτάχυνση των διελεύσεων των συνόρων για τους τακτικούς ταξιδιώτες. Ορισµένα 
κράτη µέλη ήδη αναπτύσσουν εθνικά συστήµατα εισόδου-εξόδου. Ένα ευρωπαϊκό σύστηµα 
εισόδου-εξόδου θα εξασφάλιζε ότι τα στοιχεία διέλευσης των συνόρων εκ µέρους υπηκόων 
τρίτων χωρών θα ήταν διαθέσιµα για συνοριακό έλεγχο και για τις υπηρεσίες αλλοδαπών, 
συµπληρώνοντας το σύστηµα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) για τους κατόχους 
θεώρησης. Αυτό θα βοηθούσε στον καλύτερο έλεγχο της παραµονής των κατόχων 
θεωρήσεων και στην αποφυγή παράτασης της παραµονής που, αντίθετα από την κοινή 
αντίληψη, αποτελεί τη βασική πηγή παράνοµης µετανάστευσης στην ΕΕ. Συγχρόνως, ένα 
πρόγραµµα καταχωρηµένων ταξιδιωτών θα επιτρέπει στους υπηκόους τρίτων χωρών να 
χρησιµοποιούν αυτόµατο συνοριακό έλεγχο που θα καταστήσει την πρόσβαση στην ΕΕ 
ευκολότερη για τους «αξιόπιστους» ταξιδιώτες.  

Τα συστήµατα αυτά θα χαράξουν το δρόµο προς µια επόµενη γενιά συνοριακών ελέγχων, 
βασιζόµενων στις νέες τεχνολογίες, καθώς και στην εµπειρία από τα ισχύοντα, υπό εξέλιξη, 
ευρείας κλίµακας σχέδια ΤΟ. Αυτό θα απαιτήσει ουσιαστική επένδυση από την ΕΕ και τα 
κράτη µέλη στον τοµέα της ανάπτυξης ΤΟ καθώς και των δηµοσίων δαπανών και των 
προσπαθειών για την εξασφάλιση προτύπων υψηλού επιπέδου για την προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων. Κατά συνέπεια, πριν από την υποβολή ειδικών προτάσεων, η 
Επιτροπή θα διαβουλευθεί ευρύτερα κατά τους προσεχείς µήνες µε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και τους ενδιαφεροµένους σχετικά µε τη µελλοντική πορεία. 

                                                 
10 Σύµφωνα µε µια συλλογή δεδοµένων σε όλα τα σηµεία διέλευσης εσωτερικών συνόρων της ΕΕ που 

οργανώθηκε από τις 31 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεµβρίου 2009: 12,6 άτοµα διέρχονται τακτικά τα 
σύνορα ανά εβδοµάδα. 73,5 είναι πολίτες της ΕΕ ή άτοµα που απολαύουν το δικαιώµατος της Ένωσης 
για ελεύθερη κυκλοφορία (9,1 εκατοµµύρια/εβδοµάδα), 15,2% είναι πολίτες τρίτων χωρών που δεν 
χρειάζονται θεώρηση (2,1 εκατοµµύρια/εβδοµάδα) ενώ 11,3 % είναι πολίτες τρίτων χωρών που 
διαθέτουν θεώρηση (1,4 εκατοµµύρια/εβδοµάδα).  
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3.2. Μια συνεκτική πολιτική για την κινητικότητα για υπηκόους τρίτων χωρών, 
περιλαµβανοµένων των θεωρήσεων 

Η κοινή πολιτική της ΕΕ για τις θεωρήσεις αποτελεί ένα από τα συνοδευτικά µέτρα που 
καθιστούν περιττή την ανάγκη για εσωτερικά σύνορα. Εκτός από αυτό, η πολιτική 
θεωρήσεων αποτελεί ένα µέσο επιρροής για µια πολιτική κινητικότητας εστιασµένη στο 
µέλλον. Έχει τεράστιο αντίκτυπο στις τρίτες χώρες που θεωρούν την κινητικότητα των 
πολιτών τους ως βασική προτεραιότητα της εξωτερικής τους πολιτικής. Το 2009, περίπου 11 
εκατοµµύρια θεωρήσεις χορηγήθηκαν από τα κράτη µέλη τα οποία εκδίδουν θεωρήσεις 
Σένγκεν11.  

Κατά τα τελευταία έτη, η ΕΕ συνήψε ορισµένες συµφωνίες απλούστευσης της έκδοσης 
θεωρήσεων και πραγµατοποίησε διαλόγους για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων. Σε ορισµένες περιπτώσεις και αφού συγκεντρώθηκαν όλες οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις, η ΕΕ αποφάσισε να άρει την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες 
συγκεκριµένων τρίτων χωρών.  

Οι εµπειρίες αυτές υπήρξαν πολύ θετικές και αποδεικνύουν ότι είναι δυνατόν να 
εξασφαλιστεί µια καλή διαχείριση της κινητικότητας σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Η 
πρόληψη της παράνοµης µετανάστευσης και η διατήρηση της δηµόσιας ασφάλειας είναι 
στόχοι συµβατοί µε την αύξηση της κινητικότητας. Η σωστή ισορροπία ανάµεσα στην 
ενίσχυση της κινητικότητας των καλόπιστων ταξιδιωτών και στους κινδύνους παράνοµης 
µετανάστευσης και τις απειλές για τη δηµόσια τάξη και τη δηµόσια ασφάλεια θα πρέπει 
πάντα να εξασφαλίζονται. Όταν αυτό είναι αναγκαίο, θα πρέπει να επαληθευθεί το αν 
επιτεύχθηκε η ισορροπία αυτή µέσω ενός µηχανισµού παρακολούθησης µετά την 
ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, όπως ο µηχανισµός που θεσπίστηκε από την 
Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2011, που κάλυψε πέντε χώρες της περιοχής των ∆υτικών 
Βαλκανίων που είχαν χορηγήσει άρση της υποχρέωσης θεώρησης το 2009 και 2010 
(Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας, το 
Μαυροβούνιο και τη Σερβία).  

Εάν η άρση της υποχρέωσης θεώρησης οδηγήσει σε ευρεία παράνοµη µετανάστευση ή 
καταχρήσεις ή θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια, η ΕΕ θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα 
µέσα για τη σωστή αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών. Για να εξασφαλιστεί αυτό, η 
Επιτροπή σύντοµα θα προτείνει τροποποίηση του κανονισµού για τις θεωρήσεις12 
θεσπίζοντας µια ρήτρα διασφάλισης που µπορεί να επιτρέπει, κάτω από ορισµένες συνθήκες, 
την έκτακτη επανεισαγωγή της απαίτησης θεώρησης για πολίτες µιας τρίτης χώρας. 

Η ΕΕ πρέπει να παραµείνει ανοικτή στις πολιτισµικές, οικονοµικές και εµπορικές 
ανταλλαγές, επιδιώκοντας την ενδυνάµωση του ρόλου της ως παγκόσµιου παράγοντα και 
προωθώντας το ενδιαφέρον της επιχειρηµατικής της κοινότητας, του πανεπιστηµιακού τοµέα 
και των αρµόδιων φορέων του πολιτιστικού τοµέα. Απαιτείται µεγαλύτερη συνοχή ανάµεσα 
στην πολιτική θεωρήσεων και άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως οι πολιτικές στον τοµέα του 
εµπορίου και της έρευνας.  

Το δυναµικό που προσφέρεται από τον Κώδικα θεωρήσεων – που εφαρµόζεται από τον 
Απρίλιο του 2010 – θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί στο ακέραιο. Υπάρχουν ακόµη επιφυλάξεις, 
παραδείγµατος χάρη στη χορήγηση θεώρησης πολλαπλής εισόδου για µακροχρόνια περίοδο 

                                                 
11 Βλέπε παράρτηµα 2 στον πίνακα συνολικών στατιστικών στοιχείων για τις θεωρήσεις του 2009  
12 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 
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ισχύος σε συχνούς ταξιδιώτες παρά το γεγονός ότι η αξιοπιστία τους έχει αποδειχθεί πλήρως. 
Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα υποβάλει κατά τους προσεχείς µήνες την πρώτη της 
ετήσια έκθεση σχετικά µε την επιτόπια συνεργασία Σένγκεν. Στην έκθεση αυτή, η Επιτροπή 
προτίθεται να υποβάλει συγκεκριµένες προτάσεις που θα προορίζονται για τα προξενεία των 
κρατών µελών και τους αιτούντες θεώρηση, σχετικά µε τη λειτουργία της επιτόπιας 
συνεργασίας Σένγκεν, παραδείγµατος χάρη όσον αφορά την εναρµόνιση των καταλόγων των 
δικαιολογητικών που θα πρέπει να καταβάλλονται από τους αιτούντες θεώρηση και τη 
βελτιστοποίηση της έκδοσης θεώρησης πολλαπλών εισόδων σε καλόπιστους ταξιδιώτες. 

Η πρόσβαση στις προξενικές υπηρεσίες αποτελεί επίσης θέµα µέγιστης σηµασίας. Η 
Επιτροπή θα υποβάλει αργότερα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους ανακοίνωση σχετικά 
µε τα περιφερειακά προγράµµατα προξενικής συνεργασίας. Ειδικότερα, θα εξετάσει τους 
τρόπους διευκόλυνσης της δηµιουργίας κοινών κέντρων υποβολής αιτήσεων θεώρησης, 
ενδεχοµένως µε ενδυνάµωση του ρόλου των αντιπροσωπειών της ΕΕ. Πιο µακροπρόθεσµα, η 
συνεργασία µεταξύ κρατών µελών για θεωρήσεις Σένγκεν βραχείας διάρκειας µπορεί να 
επεκταθεί σε θεωρήσεις µακράς διάρκειας. 

3.3. Μια ορθά διαχειριζόµενη νόµιµη µετανάστευση  

Όπως τονίστηκε στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», µια ορθολογική µεταναστευτική πολιτική 
θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι οι µετανάστες µπορούν να είναι φορείς νέων ιδεών και να 
συµβάλλουν στο δυναµισµό της οικονοµίας, καθώς και στη δηµιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης. Οι µετανάστες βοηθούν επίσης να συµπληρωθούν τα κενά στην αγορά 
εργασίας, τα οποία οι εργαζόµενοι στην ΕΕ δεν µπορούν ή δεν επιθυµούν να συµπληρώσουν 
και συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των δηµογραφικών προκλήσεων που υφίστανται στην 
ΕΕ. Για να διατηρηθεί η αναλογία του ενεργού πληθυσµού προς το συνολικό πληθυσµό στο 
επίπεδο του 2008, εκτιµάται ότι η ΕΕ θα χρειαστεί σηµαντική καθαρή µετανάστευση. Οι 
µακροπρόθεσµες δηµογραφικές τάσεις δείχνουν ότι ο βαθµός επάρκειας σε εργατικό 
δυναµικό που προέρχεται από ροές εργαζοµένων µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ µπορεί 
να περιοριστεί κατά την επόµενη δεκαετία.13  

Η υποδοχή µεταναστών µε τις δεξιότητες που αντιστοιχούν στις ανάγκες της ΕΕ µπορεί να 
είναι η απάντηση στην έλλειψη εργατικού δυναµικού και δεξιοτήτων σε ορισµένους 
τοµείς. Η µελλοντική αύξηση της απασχόλησης θα επικεντρωθεί σε δραστηριότητες 
υπηρεσιών και πολλές από αυτές τις θέσεις απασχόλησης θα συνδέονται µε δηµόσιες 
υπηρεσίες καθώς και σχετικές µε τα νοικοκυριά υπηρεσίες. Για παράδειγµα, η ατζέντα της 
Επιτροπής για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας14 εκτιµά ότι, έως το 2020, ο τοµέας της 
υγείας θα παρουσιάζει έλλειψη περίπου ένα εκατοµµύριο επαγγελµατιών – αριθµός που 
φτάνει τα δύο εκατοµµύρια, αν ληφθούν υπόψη και τα βοηθητικά επαγγέλµατα στον τοµέα 
της υγειονοµικής περίθαλψης. Εκτιµάται ότι, έως το 2015, θα υπάρχει έλλειψη 
επαγγελµατιών ΤΠΕ η οποία υπολογίζεται σε 384 000 έως 700 000 θέσεις εργασίας15. Η ΕΕ 
έχει επίσης ανάγκη από µεγάλη αύξηση του αριθµού των ενεργών ερευνητών, ορισµένοι από 
τους οποίους θα πρέπει να έρθουν από τρίτες χώρες, αν πρόκειται να γίνει η οικονοµία της 
όσο δυναµική και καινοτόµα χρειάζεται για να παραµείνει ανταγωνιστική σε µια παγκόσµια 
οικονοµία. 

                                                 
13 Πόλωση της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη. Έγγραφο έρευνας του Cedefop αριθ. 9 2011. 
14 COM (2010) 682 τελικό 
15 Παρακολούθηση ηλεκτρονικής προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων στην Ευρώπη – σηµερινή 

κατάσταση, σενάρια και προβλέψεις για την ανάπτυξη στο µέλλον µέχρι το 2015, Γ∆ ECFIN 
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Χρειάζεται να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες προκειµένου να προβλεφτούν οι 
µελλοντικές ελλείψεις εργατικού δυναµικού και δεξιοτήτων και να προσδιοριστεί ο ρόλος 
που θα µπορούσε να διαδραµατίσει η µετανάστευση στην πλήρωση αυτών των ελλείψεων, 
ενώ παράλληλα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την αποφυγή της διαρροής εγκεφάλων από τις 
αναπτυσσόµενες χώρες. 

Εκπονείται τώρα νοµικό πλαίσιο της ΕΕ για τη µετανάστευση, ενώ τα κράτη µέλη 
παραµένουν υπεύθυνα για τον αριθµό των υπηκόων τρίτων χωρών που αποδέχονται για τους 
σκοπούς της απασχόλησης. Ένα από τα βασικά στοιχεία της επιτυχίας στον τοµέα των 
επιχειρήσεων, της έρευνας και της καινοτοµίας στην Ευρώπη είναι να µπορούν να βρίσκονται 
οι εργαζόµενοι µε τις σωστές δεξιότητες στη σωστή θέση τη σωστή στιγµή. Η απλούστευση 
των διοικητικών διαδικασιών και η επανεξέταση των περιορισµών σχετικά µε τις δυνατότητες 
κινητικότητας για τους µετανάστες που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών εντός της ΕΕ και µεταξύ 
της ΕΕ και των τρίτων χωρών, χωρίς να χάνουν τα κεκτηµένα δικαιώµατα µόνιµης κατοικίας 
και απασχόλησης θα συµβάλουν στη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας. 
Εξάλλου, ένα τρίτο των µεταναστών είναι υπέρ-εξειδικευµένο για τις θέσεις εργασίας όπου 
απασχολείται, µια απώλεια ανθρώπινου δυναµικού που η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να 
στερηθεί. Συνεπώς, η ΕΕ πρέπει να καταβάλλει µεγαλύτερες προσπάθειες για να αναγνωρίζει 
τα τυπικά προσόντα των µεταναστών, είτε βρίσκονται ήδη νόµιµα είτε είναι νεοαφιχθέντες 
στο έδαφός της.  

Η συνεχιζόµενη κρίση θέσεων εργασίας σε πολλά κράτη µέλη σηµαίνει ότι οι αγορές 
εργασίας της ΕΕ υφίστανται σήµερα πιέσεις. Η Επιτροπή δηµιουργεί τώρα ορισµένα µέσα για 
να επανεξετάσει την αντιστοιχία δεξιοτήτων και προσφοράς και να εντοπίσει τους 
οικονοµικούς τοµείς και τα επαγγέλµατα που αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά τις 
προσλήψεις ή έλλειψη δεξιοτήτων. Τα αποτελέσµατα αυτής της ανάλυσης θα βοηθήσουν την 
Επιτροπή να εξετάσει τα επαγγέλµατα που αρχίζουν να παρουσιάζουν συµφόρηση και τις 
ελλείψεις δεξιοτήτων που θα µπορούσαν να συµπληρωθούν µε καλά στοχοθετηµένες 
µεταναστευτικές στρατηγικές. Η Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει έως το 2012 µια πράσινη 
βίβλο για την αντιµετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναµικού µέσω της µετανάστευσης 
στα κράτη µέλη της ΕΕ. Έχει φτάσει πλέον η στιγµή να επιτευχθεί συµφωνία για την 
πρόταση του 2007 σχετικά µε την «ενιαία άδεια» που θα απλουστεύσει τις διοικητικές 
διαδικασίες για τους µετανάστες και θα τους παρέχει σαφές και ενιαίο σύνολο δικαιωµάτων. 
Την ίδια στιγµή, για να παραµείνει ανταγωνιστική, η Ευρώπη πρέπει να αποτελεί ελκυστικό 
προορισµό για τους µετανάστες µε υψηλού επιπέδου ειδίκευση, καθώς θα αυξάνεται η 
παγκόσµια ζήτηση για εργαζόµενους µε υψηλού επιπέδου ειδίκευση. Το καθεστώς µπλε 
κάρτας της ΕΕ θεσπίζει δέσµη µέτρων που θα διευκολύνουν την πρόσληψη αυτών των 
ατόµων στην ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί όλα τα κράτη µέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
να µεταφέρουν ορθά στο δίκαιό τους την οδηγία. Εξάλλου, για να συµπληρώσει τα κενά που 
εντόπισε στο νοµικό πλαίσιο της ΕΕ, η Επιτροπή υπέβαλε, το 2010, προτάσεις για τους 
εποχιακούς εργάτες και τα ενδοεπιχειρησιακά µετατιθέµενα άτοµα. Όσον αφορά τις 
µελλοντικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες στον τοµέα της νόµιµης µετανάστευσης, η Επιτροπή 
αξιολογεί συνεχώς το ισχύον πλαίσιο για να διαπιστώσει αν εφαρµόζονται ορθά τα 
υφιστάµενα µέσα, αν µπορούν να βελτιωθούν ή κατά πόσον χρειάζονται νέα. Το 2011, θα 
υποβληθούν εκθέσεις για τις οδηγίες που αφορούν τους επί µακρόν διαµένοντες υπηκόους 
τρίτων χωρών, τους σπουδαστές και τους ερευνητές. 

Οι δυνητικοί µετανάστες χρειάζονται πληροφορίες σχετικά µε τα εθνικά νοµικά πλαίσια της 
ΕΕ, τις γλωσσικές απαιτήσεις, τις θεωρήσεις και τις άδειες εργασίας. Η δικτυακή πύλη της 
ΕΕ για τη µετανάστευση, ένας δικτυακός τόπος που θα εγκαινιαστεί στα τέλη του 2011, θα 
είναι µια µονοαπευθυντική θυρίδα για σαφείς και προσβάσιµες πληροφορίες. 
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Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, στα κράτη µέλη που παρείχαν αξιόπιστα στοιχεία, η 
µετανάστευση για οικογενειακούς λόγους φαινόταν να αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% της 
συνολικής νόµιµης µετανάστευσης. Το ποσοστό αυτό µειώνεται προοδευτικά και σήµερα 
περίπου το ένα τρίτο όλης της µετανάστευσης στην ΕΕ αφορά οικογενειακούς λόγους. Σε 
αντίθεση µε τη µετανάστευση εργατικού δυναµικού, τα κράτη µέλη δεν µπορούν να 
προκαθορίσουν τον όγκο αυτών των προσώπων που θα γίνουν δεκτά. Πράγµατι, ο Χάρτης 
των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, µαζί µε πολλά µέσα του διεθνούς δικαίου, καθώς και η 
οδηγία της ΕΕ για την οικογενειακή επανένωση16 των υπηκόων τρίτων χωρών 
αναγνωρίζουν την υποχρέωση για το σεβασµό της οικογενειακής ζωής. Η Επιτροπή θα 
συζητήσει αυτό το θέµα µε τα κράτη µέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους 
ενδιαφεροµένους και θα εκδώσει µια πράσινη βίβλο έως τα τέλη του έτους.  

3.4. Οικοδόµηση µιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισµούς µε την ένταξη των 
µεταναστών  

Η ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα παραµένει ένα βασικό και 
ορισµένες φορές αµφιλεγόµενο ζήτηµα. Η επιτυχής ένταξη έχει ουσιαστική σηµασία τόσο για 
ανθρώπινους όσο και πολιτιστικούς λόγους. Επίσης, είναι αναγκαία για τη µεγιστοποίηση 
των οικονοµικών και κοινωνικών οφελών της µετανάστευσης τόσο για τα άτοµα, όσο και για 
τις κοινωνίες. ∆εν υπάρχει µια και µοναδική απάντηση για το πώς θα µπορούσε να 
διασφαλιστεί η επιτυχής µετανάστευση. Είναι όµως σαφές ότι χρειάζονται περισσότερες 
προσπάθειες, τόσο σε επίπεδο ΕΕ, όσο και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, για να επιτευχθούν 
αυτά τα αποτελέσµατα. Κάθε µετανάστης θα πρέπει να αισθάνεται στην Ευρώπη σαν στην 
πατρίδα του, σεβόµενος µε τη σειρά τους νόµους της και τις αξίες της, και θα πρέπει να είναι 
σε θέση να συµβάλει στο µέλλον της Ευρώπης.  

Η ένταξη απαιτεί προσπάθειες από τους µετανάστες αλλά και από την κοινωνία υποδοχής. 
Πρέπει να δίδεται η ευκαιρία στους µετανάστες να συµµετέχουν στις νέες τους κοινότητες, 
ιδίως να µαθαίνουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, να έχουν πρόσβαση στην απασχόληση, 
στο εκπαιδευτικό σύστηµα και να έχουν την κοινωνικοοικονοµική ικανότητα να 
αυτοσυντηρούνται. Οι µετανάστες θα πρέπει να µαθαίνουν τις θεµελιώδεις αξίες της ΕΕ και 
των κρατών µελών της ώστε να κατανοούν τον πολιτισµό και τις παραδόσεις της χώρας στην 
οποία ζουν. Η ένταξη των µεταναστών συνεπάγεται ισορροπία µεταξύ των δικαιωµάτων που 
απολαύουν και του σεβασµού των νόµων και του πολιτισµού των χωρών υποδοχής.  

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή θα υποβάλει σύντοµα ανακοίνωση σχετικά µε µια ευρωπαϊκή 
ατζέντα για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, εστιάζοντας στη συµµετοχή των 
µεταναστών στις χώρες υποδοχής, στη δράση σε τοπικό επίπεδο και στη συµµετοχή των 
χωρών καταγωγής στη διαδικασία ένταξης. Η ατζέντα αυτή θα συµβάλει στη συζήτηση 
σχετικά µε το πώς µπορεί να κατανοηθεί και να στηριχτεί η ένταξη.  

4. ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ασύλου είναι να 
µειωθεί η µεγάλη απόκλιση της κατάληξης των αιτήσεων ασύλου που υποβάλλονται σε 
διάφορες χώρες της ΕΕ, καθώς και να διασφαλιστεί ένα κοινό σύνολο διαδικαστικών και 
ουσιαστικών δικαιωµάτων τα οποία µπορούν να αποτελούν βάση στην Ένωση, ενώ 

                                                 
16 Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συµβουλίου 
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παράλληλα διασφαλίζεται η πλήρης συµµόρφωση µε τη σύµβαση της Γενεύης του 1951 περί 
του καθεστώτος των προσφύγων καθώς και µε άλλες σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις. 

Το 2010, υπήρχαν καταχωρηµένοι στην ΕΕ περίπου 257.800 αιτούντες άσυλο, ή 515 
αιτούντες άσυλο ανά ένα εκατοµµύριο κατοίκους. Άνω του 90% των καταχωρηµένων στην 
ΕΕ αιτούντων άσυλο προέρχεται από δέκα κράτη µέλη17. 

Έφτασε πλέον η στιγµή να ολοκληρωθεί το κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα ασύλου µε την 
επίτευξη συµφωνίας για ισορροπηµένη δέσµη µέτρων έως τη λήξη της προθεσµίας, το 2012, 
η οποία συµφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το ∆εκέµβριο του 2009. Για το σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή θα υποβάλει σύντοµα τροποποιηµένες προτάσεις για τις οδηγίες σχετικά µε 
τις συνθήκες υποδοχής και τις διαδικασίες παροχής ασύλου. Πρέπει να επιτευχθεί µια 
ισορροπηµένη συµφωνία για την αναθεώρηση του κανονισµού του ∆ουβλίνου, 
συµπεριλαµβανοµένης της σύστασης µηχανισµού έκτακτης ανάγκης ως ύστατη λύση σε 
περίπτωση εξαιρετικών πιέσεων, καθώς και για την αναθεώρηση του συστήµατος Eurodac.  

Μαζί µε την οδηγία για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα και τη διεύρυνση του 
πεδίου εφαρµογής της οδηγίας για το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος ώστε να 
περιλάβει τους δικαιούχους της διεθνούς προστασίας, το κοινό σύστηµα παροχής ασύλου 
πρέπει να παρέχει α) ίση µεταχείριση και κατάλληλες εγγυήσεις για τους αιτούντες άσυλο και 
τους δικαιούχους της διεθνούς προστασίας· β) διαδικαστικές ρυθµίσεις που θα βοηθούν τις 
εθνικές αρχές να εξετάζουν ορθά και χωρίς χρονοτριβή τις αιτήσεις παροχής ασύλου, µε 
περισσότερο εναρµονισµένο τρόπο και µε εργαλεία που τους επιτρέπουν να διεκπεραιώνουν 
τις καταχρηστικές αιτήσεις· γ) το κατάλληλο επίπεδο προσέγγισης των δικαιωµάτων για τους 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας, η οποία θα συµβάλει στην εξοικονόµηση των δαπανών 
των διοικητικών διαδικασιών και στον περιορισµό των δευτερογενών κινήσεων και της 
αναζήτησης χώρας ασύλου (asylum shopping), ενώ ταυτόχρονα θα βελτιώσει τις προοπτικές 
ένταξης· δ) τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος του ∆ουβλίνου, ενώ θα 
απαντά σε καταστάσεις έκτακτων πιέσεων που µπορεί να αντιµετωπίζονται από µεµονωµένα 
κράτη µέλη· και ε) µια βάση δεδοµένων EURODAC η οποία συνεχίζει να υποστηρίζει την 
αποτελεσµατικότητα του κανονισµού του ∆ουβλίνου, ενώ επίσης ανταποκρίνεται σε άλλες 
ανάγκες των αρχών επιβολής του νόµου αλλά υπό πολύ αυστηρούς όρους. 

Η νοµοθεσία της ΕΕ και η ορθή εφαρµογή της πρέπει να συνοδεύονται από ενισχυµένη 
πρακτική συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης θα καταστεί πλήρως 
λειτουργική τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους και η δραστηριότητά της θα οδηγήσει σε αύξηση 
της εµπιστοσύνης και της συνεργασίας µεταξύ των ευρωπαίων εταίρων. 

Η αλληλεγγύη και η συνεργασία µε τις τρίτες χώρες στη διαχείριση των ροών των αιτούντων 
άσυλο καθώς και των µεταναστευτικών ροών είναι επίσης πολύ σηµαντικές. Ιδίως, πρέπει να 
συνεχίσουν να λειτουργούν τα περιφερειακά προγράµµατα προστασίας. Τα εν λόγω 
προγράµµατα παρέχουν ευρεία εταιρική σχέση µε τις χώρες και τις περιοχές καταγωγής σε 
στενή συνεργασία µε την UNHCR (Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες), συνδυάζοντας το διάλογο µε την υποστήριξη για τη λήψη µέτρων ανάπτυξης 
της ικανότητας, για πρόσβαση σε βιώσιµες λύσεις, τη βελτίωση της εθνικής νοµοθεσίας για 
την παροχή ασύλου, για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, καθώς και 
για µέτρα επαναπατρισµού και επανεγκατάστασης.  

                                                 
17 Από τη Γαλλία, ακολουθούµενη από τη Γερµανία, Σουηδία, Βέλγιο, Ηνωµένο Βασίλειο, Κάτω Χώρες 

Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία και Πολωνία. Βλ. παράρτηµα 2, πίνακα 5. 
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Στη διάρκεια του 2010, περίπου 5.000 πρόσφυγες επανεγκαταστάθηκαν στο σύνολο της ΕΕ. 
Συγκριτικά, το ίδιο έτος, επανεγκαταστάθηκαν στις ΗΠΑ περίπου 75.000 πρόσφυγες, 
Πράγµατι, όλα µαζί τα κράτη µέλη της ΕΕ δέχονται λιγότερους επανεγκατεστηµένους 
πρόσφυγες απ’ ό,τι ο Καναδάς από µόνος του, Η επανεγκατάσταση πρέπει να γίνει 
αναπόσπαστο µέρος της πολιτικής ασύλου της ΕΕ. Πρόκειται για ένα σωτήριο µέτρο για τους 
πραγµατικούς πρόσφυγες, οι οποίοι, διαφορετικά, θα ήταν υποχρεωµένοι να αρχίσουν ένα 
επικίνδυνο ταξίδι προς αναζήτηση ενός τόπου που θα ήταν γι' αυτούς µόνιµο καταφύγιο. 
Πρόκειται επίσης για µια χειρονοµία για µοίρασµα των ευθυνών που απευθύνεται προς τις 
χώρες του πρώτου ασύλου, οι περισσότερες από τις οποίες είναι αναπτυσσόµενες χώρες, 
βοηθά να διατηρείται «χώρος προστασίας» στις χώρες υποδοχής και συµβάλλει στο διάλογο 
και στη συνεργασία όσον αφορά άλλα θέµατα της µετανάστευσης και της διαχείρισης των 
συνόρων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα πρέπει να εγκρίνουν το κοινό 
πρόγραµµα επανεγκαταστάσης που πρότεινε η Επιτροπή18 χωρίς άλλη χρονοτριβή.  

5. Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

5.1. Παγκόσµια προσέγγιση της µετανάστευσης 

Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τις εξωτερικές πολιτικές της για τη µετανάστευση. Υπάρχει ανάγκη 
για εταιρικές σχέσεις µε τρίτες χώρες που αντιµετωπίζουν τα ζητήµατα που έχουν σχέση µε 
τη µετανάστευση και την κινητικότητα κατά τρόπον ώστε να αποκοµίζουν οφέλη όλα τα 
µέρη της συνεργασίας. Κατά το σχεδιασµό µιας τέτοιας πολιτικής, τα θέµατα της 
µετανάστευσης θα πρέπει να ενσωµατωθούν στις σχέσεις της ΕΕ για την προώθηση των 
συµφερόντων και των αναγκών της. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη σχέση µεταξύ 
µετανάστευσης και κλιµατικής αλλαγής. Η συνοχή µεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής 
πολιτικής έχει βασική σηµασία για την επίτευξη σωστών αποτελεσµάτων όπως και η συνοχή 
και η συµπληρωµατικότητα µεταξύ των ενεργειών των κρατών µελών και της Ένωσης. 

Η Επιτροπή θα υποβάλει ανακοίνωση για την παγκόσµια προσέγγιση της µετανάστευσης 
αργότερα κατά το τρέχον έτος. Μετά από τα πρώτα πέντε έτη εφαρµογής, έφτασε πλέον η 
στιγµή να εισέλθουµε σε µια νέα φάση και να διερευνήσουµε τρόπους για να καταστεί η 
προσέγγιση αυτή αποτελεσµατικότερη και συνεκτικότερη, µε σαφέστερα καθορισµένους 
στόχους. Το πλαίσιο αυτής της πολιτικής πρέπει να αντανακλά καλύτερα τους στρατηγικούς 
στόχους της Ένωσης, τόσο τους εξωτερικούς όσο και τους εσωτερικούς, και να τους 
µετατρέπει σε συγκεκριµένες προτάσεις στο πλαίσιο των στρατηγικών εταιρικών µας 
σχέσεων (π.χ. ΕΕ-Αφρική, Ανατολική Εταιρική σχέση, Ευρωµεσογειακή Εταιρική σχέση και 
χώρες της διεύρυνσης). 

Πρέπει να υπάρχει καλύτερη θεµατική ισορροπία µεταξύ των τριών βασικών τοµέων 
πολιτικής παρέµβασης: α) της οργάνωσης της νόµιµης µετανάστευσης· β) της ενίσχυσης της 
καταπολέµησης της παράνοµης µετανάστευσης· και γ) της µεγιστοποίησης των αµοιβαίων 
οφελών της µετανάστευσης για την ανάπτυξη.  

Η εξωτερική διάσταση θα µπορούσε να διαδραµατίσει σηµαντικότερο ρόλο στο άνοιγµα προς 
τρίτες χώρες οι οποίες θα πρέπει να θεωρούνται ως εταίροι όταν χρειάζονται για να 
αντιµετωπιστούν οι ανάγκες για εργατικό δυναµικό στην ΕΕ, ενώ παράλληλα διατηρείται η 
ενωσιακή προτίµηση για τους πολίτες της ΕΕ. Σε µια προσπάθεια να συνδεθούν καλύτερα η 
προσφορά και η ζήτηση και να διευκολυνθεί ο βιοµηχανικός κλάδος της ΕΕ να προσλαµβάνει 

                                                 
18 COM (2009) 447 της 2.09. 2009.  
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εργαζόµενους µε τις κατάλληλες δεξιότητες, πρέπει να καταβληθούν σηµαντικές προσπάθειες 
στις τρίτες χώρες σε τοµείς όπως η αναγνώριση των τίτλων σπουδών αλλοδαπής, καθώς και η 
προ της αναχώρησης επαγγελµατική και γλωσσική κατάρτιση. 

Οι ενέργειες για τη µετανάστευση και την ανάπτυξη θα πρέπει τώρα να προχωρήσουν σε 
µεγαλύτερο βάθος και να γίνουν πιο συγκεκριµένες. Η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις 
προσπάθειές της για να αντιµετωπίσει τις βαθύτερες αιτίες της µετανάστευσης µε ιδιαίτερη 
έµφαση στα θέµατα της απασχόλησης, της διακυβέρνησης και των δηµογραφικών εξελίξεων. 
Πρέπει να αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες για να ενθαρρυνθεί ο θετικός αντίκτυπος στην 
ανάπτυξη από την αποστολή εµβασµάτων των µεταναστών.  

Η ανθρώπινη διάσταση των πολιτικών µετανάστευσης και ανάπτυξης θα ενισχυθεί επίσης 
χάρη στην υιοθέτηση µιας προσέγγισης που επικεντρώνεται στο µετανάστη. Στο πλαίσιο 
αυτό, θα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στο ρόλο της διασποράς. Πρέπει να εξεταστεί 
η ανάληψη πρωτοβουλιών που θα έχουν ως σκοπό να µπορούν τα µέλη της διασποράς να 
συνεισφέρουν στη χώρα καταγωγής τους, καθώς και στην προώθηση της προσωρινής 
επιστροφής µεταναστών µε υψηλά προσόντα. Με βάση τις πρώτες θετικές εµπειρίες, πρέπει 
να αναπτυχτούν περαιτέρω οι δυνατότητες της κυκλικής µετανάστευσης.  

Μέχρι τώρα, η παγκόσµια προσέγγιση εστιάστηκε κυρίως στην Αφρική και στην Ανατολική 
και Νοτιανατολική Ευρώπη. Κατά την ενίσχυση των εξωτερικών πολιτικών µετανάστευσης 
της ΕΕ, πρέπει να επανεξεταστούν οι γεωγραφικές προτεραιότητες, βάσει των συµφερόντων 
και των κοινών προκλήσεων της ΕΕ και της τρίτης χώρας, ιδίως µετά τις πρόσφατες εξελίξεις 
στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.  

5.2. Πέραν της κρίσης: εταιρική σχέση της ΕΕ και της Νοτίου Μεσογείου 

Οι σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 11ης και της 25η Μαρτίου επαναβεβαίωσαν τη 
δέσµευση για την ανάπτυξη µιας νέας εταιρικής σχέσης µε τις νότιες γείτονες χώρες. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράµµισε επίσης στο πρόσφατο ψήφισµά19 την ανάγκη για 
ισορροπηµένη και συνολική προσέγγιση αυτών των ζητηµάτων. Βασιζόµενη σε αυτή τη 
δέσµευση, η Επιτροπή θα υποβάλει, τις προσεχείς εβδοµάδες, αναθεωρηµένη ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας και δέσµη προτάσεων για την προσέγγιση της ΕΕ στους τοµείς της 
µετανάστευσης, της κινητικότητας και της ασφάλειας µε τις χώρες της Νοτίου Μεσογείου. 

Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να υπάρξει συνεργασία µε τις χώρες της Νοτίου Μεσογείου για να 
βελτιωθεί η αναγνώριση των δεξιοτήτων και του εκπαιδευτικού επιπέδου των µεταναστών 

Επίσης, οι επαφές µεταξύ των λαών στη Μεσόγειο θα πρέπει να υποστηρίξουν τον 
εκκολαπτόµενο εκδηµοκρατισµό στη Βόρειο Αφρική. Η ενισχυµένη κινητικότητα θα αυξήσει 
την αµοιβαία κατανόηση και θα δώσει ώθηση στις εµπορικές σχέσεις. Η ΕΕ πρέπει να 
προσφέρει στους γείτονες εταίρους της µια δυναµική πολιτικής κινητικότητας, 
συµπεριλαµβανοµένων των θεωρήσεων, η οποία να είναι επίσης σταθερά προσαρτηµένη 
στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ. Η ελευθέρωση της παροχής υπηρεσιών, οι ενισχυµένες 
ανταλλαγές σπουδαστών και ερευνητών και οι αυξηµένες επαφές που φέρνουν κοντά την 
κοινωνία των πολιτών, επιχειρηµατίες, δηµοσιογράφους και οργανώσεις ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων αποτελούν µέσα για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

                                                 
19 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά µε τα µεταναστευτικά 

ρεύµατα που οφείλονται στην αστάθεια: πεδίο εφαρµογής και ρόλος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ 
(2010/2269(INI)) 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2010/2269
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Γειτονίας. Μπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνον εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλοι δίαυλοι 
νόµιµης µετανάστευσης και εφαρµόζονται οι διαδικασίες διευκόλυνσης των θεωρήσεων. 

Ως πρώτο βήµα, η ΕΕ και οι χώρες εταίροι της πρέπει να καθιερώσουν διαρθρωµένο διάλογο 
που εστιάζεται στην επιχειρησιακή συνεργασία στους τοµείς της µετανάστευσης, της 
κινητικότητας και της ασφάλειας, µε σκοπό τη δηµιουργία εταιρικών σχέσεων κινητικότητας 
βάσει των ειδικών προσόντων κάθε χώρας. 

Σκοπός του διαλόγου πρέπει να είναι η δηµιουργία εταιρικών σχέσεων κινητικότητας µε τους 
κατάλληλους όρους καθώς και η παροχή συνδροµής στις χώρες εταίρους προκειµένου να 
ενισχύσουν την ανάπτυξη της ικανότητάς τους στους τοµείς της διαχείρισης των 
µεταναστευτικών ροών. Οι εταιρικές σχέσεις κινητικότητας πρέπει να καλύπτουν, µεταξύ 
άλλων, τρόπους για τη διευκόλυνση και την καλύτερη οργάνωση της νόµιµης 
µετανάστευσης, τη λήψη αποτελεσµατικών και ανθρώπινων µέτρων για την καταπολέµηση 
της παράνοµης µετανάστευσης καθώς και συγκεκριµένα βήµατα προς την ενίσχυση των 
αναπτυξιακών αποτελεσµάτων της µετανάστευσης. Όρος για την εφαρµογή τους θα είναι η 
ανάληψη πραγµατικής δέσµευσης εκ µέρους των ενδιαφεροµένων τρίτων χωρών να 
επιτρέπουν την επανεισδοχή στο έδαφός τους παράνοµων µεταναστών οι οποίοι δεν έχουν 
δικαίωµα να διαµένουν στο έδαφος των κρατών µελών και να αναλαµβάνουν 
αποτελεσµατική δράση µε σκοπό την αποτροπή της παράνοµης µετανάστευσης, 
καθιερώνοντας την ολοκληρωµένη διαχείριση των συνόρων, την ασφάλεια των εγγράφων, 
καθώς και να καταπολεµούν το οργανωµένο έγκληµα, συµπεριλαµβανοµένων της εµπορίας 
ανθρώπων και της λαθραίας µεταφοράς µεταναστών. 

Στις χώρες εταίρους που είναι έτοιµες να συνεργαστούν µε την ΕΕ για το άσυλο, τη 
µετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων, καθώς και για την αποτελεσµατικότερη 
επιβολή του κράτους δικαίου, θα παρασχεθεί στήριξη για την ενίσχυση των σχετικών µε αυτό 
το σκοπό ικανοτήτων τους. Η συνεργασία αυτή θα βοηθήσει επίσης να καθοριστούν οι όροι 
για σταθερότητα, σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, δηµοκρατία και χρηστή 
διακυβέρνηση. Επίσης, θα επιτρέψει στην ΕΕ να αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες για να 
διευκολύνει την κινητικότητα για τους υπηκόους τρίτων χωρών, καθώς και να θεσπίσει, 
παράλληλα, µέτρα στον τοµέα της πολιτικής των θεωρήσεων, ως µέρος µιας γενικότερης 
αναθεώρησης των σχέσεων της ΕΕ µε αυτές τις χώρες.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Πρωτοβουλίες της Επιτροπής συνδεόµενες µε την ανακοίνωση 

Αριθ. αναφοράς Πλήρης τίτλος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
∆ιέλευση των εξωτερικών συνόρων και κινητικότητα  

2011/HOME/040 Απόφαση της Επιτροπής για την επιτόπια 
συνεργασία Σένγκεν Ιούνιος 2011 

2011/HOME/182 

Σύσταση για την τροποποίηση της σύστασης 
COM για την καθιέρωση κοινού «πρακτικού 
εγχειριδίου για τους συνοριοφύλακες (εγχειρίδιο 
Σένγκεν)» 

Ιούνιος 2011 

2011/HOME/045 Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση 
των εγχειριδίων των κωδικών των θεωρήσεων Ιούνιος 2011 

2011/HOME/050 Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση 
του εγχειριδίου SIRENE  Ιούνιος 2011 

2011/HOME/041 
Πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του 
κανονισµού 539/2001 του ΕΠ και του 
Συµβουλίου για τις θεωρήσεις 

24 Μαΐου 
2011 

2011/HOME/044 
Ανακοίνωση σχετικά µε προγράµµατα για 
περιφερειακή προξενική συνεργασία και 
δηµιουργία κοινών κέντρων υποβολής  

Νοέµβριος 
2011 

2011/HOME/088 

Νοµοθετική πρόταση που καθορίζει το στόχο, το 
πεδίο εφαρµογής και το τεχνικό και 
επιχειρησιακό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Συστήµατος Επιτήρησης των Συνόρων 
(EUROSUR) 

∆εκέµβριος 
2011 

2011/HOME/.. 
Ανακοίνωση για τα λεγόµενα ευφυή σύνορα 
(Σύστηµα εισόδου εξόδου και πρόγραµµα 
καταχώρησης ταξιδιωτών) 

Σεπτέµβριος 
2011 

2011/HOME/016 Ανακοίνωση για την ενίσχυση της αλληλεγγύης 
εντός της ΕΕ 

Νοέµβριος 
2011 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
Κυκλοφορία και διαβίωση σε µια περιοχή χωρίς εσωτερικά σύνορα  

 Σένγκεν : ένας µηχανισµός για συντονισµένη και 
προσωρινή επανεισαγωγή των ελέγχων, που θα 
προστεθεί στην πρόταση της Επιτροπής για την 
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αξιολόγηση του Σένγκεν  

2011/HOME/037 Μετανάστευση και άσυλο στην ΕΕ το 2011 
(δεύτερη ετήσια έκθεση για το ευρωπαϊκό 
σύµφωνο για τη µετανάστευση και το άσυλο), 
συνοδευόµενη από έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής  

24 Μαΐου 
2011 

2011/HOME/017 Ανακοίνωση σχετικά µε την ατζέντα της ΕΕ για 
την ένταξη, συνοδευόµενη από έγγραφο εργασίας 
των υπηρεσιών της Επιτροπής 

 

24 Μαΐου 
2011 

2010/HOME/085 Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την εφαρµογή 
της οδηγίας 2003/109/EΚ για το καθεστώς 
υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί 
µακρόν διαµένοντες 

Σεπτέµβριος 
2011 

2010/HOME/086 Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την εφαρµογή 
της οδηγίας 2004/114/EΚ σχετικά µε τις 
προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών 
µε σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή µαθητών, 
την άµισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική 
υπηρεσία  

Σεπτέµβριος 
2011 

2011/HOME/039 Έκθεση για την οδηγία 2005/71/EΚ σχετικά µε 
ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων 
χωρών για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας και 
ενδεχόµενη συνέχεια  

∆εκέµβριος 
2011 

2009/HOME/057 Πράσινη Βίβλος για την οδηγία 2003/86/EΚ 
σχετικά µε το δικαίωµα οικογενειακής 
επανένωσης 

Νοέµβριος 
2011 

 Ανακοίνωση για πολιτική στον τοµέα της 
επιστροφής της ΕΕ  2012 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Παροχή διεθνούς προστασίας στα άτοµα που την έχουν ανάγκη 

2011/HOME/186 Τροποποιηµένη πρόταση σχετικά µε την οδηγία 
για τις διαδικασίες ασύλου  

1st Ιουνίου 
2011 

2011/HOME/187 Τροποποιηµένη πρόταση σχετικά µε την οδηγία 
για τις συνθήκες υποδοχής 

1st Ιουνίου 
2011 
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 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 
θέσπιση των κριτηρίων και των µηχανισµών για 
τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι 
υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς 
προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος µέλος 
από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα 

Έχει ήδη 
υποβληθεί  

 Τροποποιηµένη πρόταση για κανονισµό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
σχετικά µε τη θέσπιση του 'EURODAC' 

Έχει ήδη 
υποβληθεί 

 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς 
των υπηκόων τρίτων χωρών ή των ανιθαγενών ως 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας και σχετικά µε 
το περιεχόµενο της παρεχόµενης προστασίας  

Έχει ήδη 
υποβληθεί 

 Πρόταση της Επιτροπής για κοινό πρόγραµµα 
επανεγκατάστασης της ΕΕ 

Έχει ήδη 
υποβληθεί 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Παγκόσµια προσέγγιση της µετανάστευσης 

 Ανακοίνωση «Ένας διάλογος για τη µετανάστευση, 
την κινητικότητα και την ασφάλεια µε τη Νότια 
Μεσόγειο»  

24 Μαΐου 
2011 

2010/HOME+/0
11 

Πρόταση της Επιτροπής για αποφάσεις του 
Συµβουλίου σχετικά µε την υπογραφή και τη 
σύναψη της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας του Πράσινου 
Ακρωτηρίου για κινητικότητα και επανεισδοχή  

Νοέµβριος 
2011 

2011/HOME/001 Ανακοίνωση για την αξιολόγηση της µελλοντικής 
ανάπτυξης της παγκόσµιας προσέγγισης της 
µετανάστευσης 

Νοέµβριος 
2011 

2011/HOME/022 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 
για τη µετανάστευση και την ανάπτυξη 

Νοέµβριος 
2011 

2011/HOME/023 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 
για τη µετανάστευση και την κλιµατική αλλαγή  

Νοέµβριος 
2011 

2001/HOME/019  Σχέδιο δράσης για τη συνεργασία µε τις ανατολικές 
χώρες εταίρους  

Σεπτέµβριο
ς 2011 

 Πρόταση της Επιτροπής για αποφάσεις του Συµβουλ Ιούλιος 
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σχετικά µε την υπογραφή και τη σύναψη της συµφω
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αρµε
για τις διαδικασίες διευκόλυνσης των θεωρήσεων και
επανεισδοχή 

2011 

 Πρόταση της Επιτροπής για αποφάσεις του 
Συµβουλίου σχετικά µε την υπογραφή και τη 
σύναψη της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και του Αζερµπαϊτζάν για τις 
διαδικασίες διευκόλυνσης των θεωρήσεων και την 
επανεισδοχή 

Ιούλιος 
2011 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Αριθµός εκδοθεισών 
θεωρήσεων Ποσοστό µη έκδοσης

AT 285.196 5,23% 27.169
BE 165.474 17,38% 24.588
CH 351.578 8,70% 37.975
CZ 440.360 3,74% 17.109
DE 1.491.784 9,06% 139.640
DK 77.142 5,40% 1.037
EE 93.464 2,49% 399
EL 598.883 4,68% 40.686
ES 748.466 9,97% 135.568
FI 783.340 1,58% -
FR 1.415.886 12,35% 167.108
HU 272.972 4,14% 8.530
IS 779 4,18% 88
IT 1.053.354 5,02% 155.286
LT 236.299 1,77% 2.824
LU 5.364 2,38% 27
LV 118.436 3,48% 1.450
MT 28.915 9,31% 4.168
NL 313.534 7,37% 9.032
NO 105.430 0,75% 16.502
PL 579.424 3,29% 210.292
PT 107.224 6,87% 15.800
SE 172.595 7,62% 527
SI 97.690 4,19% 391
SK 62.287 3,78% 1.982

Αριθµός εκδοθεισών 
θεωρήσεων Ποσοστό µη έκδοσης

BG 595.914 1,05% 8.575
CY 113.205 2,63% -
RO 175.956 3,24% 12.831

Αριθµός εκδοθεισών 
θεωρήσεων Ποσοστό µη έκδοσης

Υποσύνολο Σένγκεν 9.605.876 7,11% 1.018.178
Υποσύνολο µη 

πλήρους εφαρογής 
Σένγκεν

885.075 1,70% 21.406

Σύνολο 10.490.951 6,68% 1.039.584

Κράτη Σένγκεν

Θεωρήσεις Σένγκεν 
(Θεωρήσεις διέλευσης από αερολιµένα, θεωρήσεις διέλευσης, 

θεωρήσεις βραχείας διαµονής)
Αριθµός εκδοθεισών εθνικών 

θεωρήσεων
µακράς διαµονής 

Αριθµός εκδοθεισών εθνικών 
θεωρήσεων

µακράς διαµονής 

Σύνολα

Θεωρήσεις διέλευσης από αερολιµένα, θεωρήσεις διέλευσης, 
θεωρήσεις βραχείας διαµονής Αριθµός εκδοθεισών εθνικών 

θεωρήσεων
µακράς διαµονής 

Κράτη µέλη της ΕΕ 
που δεν εφαρµόζουν 
ακόµη πλήρως το 
κεκτηµένο Σένγκεν

Θεωρήσεις διέλευσης από αερολιµένα, θεωρήσεις διέλευσης, 
θεωρήσεις βραχείας διαµονής

 

Πηγή: Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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∆είκτες παράνοµης µετανάστευσης - Συλλήψεις, αποµακρύνσεις και επιστροφές

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Βέλγιο 13800 13710 32680 23900 3965 4060 12,1 17,0
Βουλγαρία 1415 1465 1405 1465 275 285 19,6 19,5
Τσεχική ∆ηµοκρατία 3335 3955 3770 3805 585 850 15,5 22,3
∆ανία 610 640 825 800
Γερµανία 53695 49555 11985 14595 14295 11900 119,3 81,5
Εσθονία 1050 860 185 150 95 115 51,4 76,7
Ιρλανδία 3185 5035 1285 1615 690 830 53,7 51,4
Ελλάδα 106715 108315 146335 126140 68565 62850 46,9 49,8
Ισπανία 92730 90500 82940 103010 29785 28865 35,9 28,0
Γαλλία 111690 76355 97515 88565 19470 18400 20,0 20,8
Ιταλία 68175 53440 68175 53440 7140 5315 10,5 9,9
Κύπρος 7000 8030 3355 3205 3480 4520 103,7 141,0
Λετονία 310 245 265 70 270 200 101,9 285,7
Λιθουανία 910 1495 910 1210 855 925 94,0 76,4
Λουξεµβούργο : 260 : 185 : 105 56,8
Ουγγαρία 4845 8970 4205 4850 1190 2245 28,3 46,3
Μάλτα 3015 1690 3015 1690 305 530 10,1 31,4
Κάτω Χώρες 7505 7565 31700 43360 9350 8980 29,5 20,7
Αυστρία 14500 17145 8870 10625 5855 6410 66,0 60,3
Πολωνία 5430 4520 8145 8520 8595 6945 105,5 81,5
Πορτογαλία 28605 11130 8185 10295 1345 1220 16,4 11,9
Ρουµανία 3790 4365 3695 5125 3820 4670 103,4 91,1
Σλοβενία 1555 1065 1555 1065 1995 2220 128,3 208,5
Σλοβακία 2320 1715 1655 1180 1295 900 78,2 76,3
Φινλανδία 5375 6660 1775 3125 910 1720 51,3 55,0
Σουηδία 440 22230 12555 17820 9015 11980 71,8 67,2
Ηνωµένο Βασίλειο 69840 69745 69840 69745 47455 64945 67,9 93,1
ΕΕ 611840 570660 606000 598755 241425 252785 39,8 42,2

Συλλήψεις Εκδοθείσες διαταγές αποΠραγµατικές επιστρο

Ο λόγος µεταξύ των 
εκδοθεισών 
διαταγών 
αποµάκρυνσης και 

 

Πίνακας αριθ. 2 : Πίνακας σχετικά µε τις συλλήψεις, αποµακρύνσεις και επιστροφές.  

Πηγή: Eurostat 
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Πίνακας αριθ. 3 : Πληθυσµός τρίτων χωρών στα κράτη µέλη, 2010 

Πληθυσµός τρίτων χωρών στα κράτη µέλη, 2010 

 Πολίτες χωρών που δεν υπάγονται στην 
ΕΕ (σε χιλιάδες) % 

EΕ27 20 126,1 4,0 

Βέλγιο  : : 

Βουλγαρία 20,3 0,3 

Τσεχική 
∆ηµοκρατία  

287,4 2,7 

∆ανία  214,3 3,9 

Γερµανία 4 584,7 5,6 

Εσθονία 201,7 15,1 

Ιρλανδία 67,9 1,5 

Ελλάδα  791,7 7,0 

Ισπανία  3 335,7 7,3 

Γαλλία  2 451,4 3,8 

Ιταλία  2 993,7 5,0 

Κύπρος  43,8 5,5 

Λετονία 382,4 17,0 

Λιθουανία  34,6 1,0 

Λουξεµβούργο  29.5 5.9 

Ουγγαρία 81,1 0,8 

Μάλτα  11,3 2,7 

Κάτω Χώρες  341,3 2,1 

Αυστρία  548,0 6,5 

Πολωνία 30,7 0,1 

Πορτογαλία  363,1 3,4 

Ρουµανία 25,3 0,1 

Σλοβενία  77,6 3,8 

Σλοβακία  24,2 0,4 

Φινλανδία  98,5 1,8 

Σουηδία 324,7 3,5 

Ηνωµένο 
Βασίλειο 

2 445,1 3,9 

Πηγή: Eurostat 
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Μεταναστευτικές ροές - Αριθµός εκδοθεισών αδειών παραµονής
migr_resfirst-First permits by reason and citizenship - Annual data

Last update
Extracted on
Source of data

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Βέλγιο 20320 28523 6743 7097 5391 12041 17803 46201 51717 44,0 55,2 14,6 0,0 15,4 10,4
Βουλγαρία 1546 1539 1168 1623 776 769 443 454 3933 4385 39,3 35,1 29,7 37,0 19,7 17,5
Τσεχική ∆ηµοκρατία 10699 9281 4220 4139 43282 11312 3149 61350 24732 17,4 37,5 6,9 16,7 70,5 45,7
∆ανία 4231 19279 16253 7420 725 31655 16253 13,4 0,0 60,9 100,0 23,4 0,0
Γερµανία 49642 54139 29985 31345 20297 16667 14365 19803 114289 121954 43,4 44,4 26,2 25,7 17,8 13,7
Εσθονία 1402 1148 339 383 967 1135 1176 1111 3884 3777 36,1 30,4 8,7 10,1 24,9 30,1
Ιρλανδία 3409 2608 12538 12263 5808 4827 7171 5811 28926 25509 11,8 10,2 43,3 48,1 20,1 18,9
Ελλάδα 21855 22637 1449 1489 15609 16383 1498 4639 40411 45148 54,1 50,1 3,6 3,3 38,6 36,3
Ισπανία 150101 100620 21665 22068 96319 22262 131742 141419 399827 286369 37,5 35,1 5,4 7,7 24,1 7,8
Γαλλία 85475 83528 52226 53563 21784 19612 29238 31788 188723 188491 45,3 44,3 27,7 28,4 11,5 10,4
Ιταλία 76764 75153 12512 10011 142889 106134 9393 53856 241558 245154 31,8 30,7 5,2 4,1 59,2 43,3
Κύπρος 335 8751 32704 12020 53810 0 0,6 16,3 60,8
Λετονία 2464 759 346 212 1823 464 3073 869 7706 2304 32,0 32,9 4,5 9,2 23,7 20,1
Λιθουανία 659 788 447 422 4140 1358 52 91 5298 2659 12,4 29,6 8,4 15,9 78,1 51,1
Ουγγαρία 8405 1753 7760 4167 16875 4535 3562 2025 36602 12480 23,0 14,0 21,2 33,4 46,1 36,3
Μάλτα 954 391 202 191 950 669 2883 2431 4989 3682 19,1 10,6 4,0 5,2 19,0 18,2
Κάτω Χώρες 23882 23078 9177 9944 9285 10433 31425 12696 73769 56151 32,4 41,1 12,4 17,7 12,6 18,6
Αυστρία 14400 14572 2853 3233 3096 2692 1434 7538 21783 28035 66,1 52,0 13,1 11,5 14,2 9,6
Πολωνία 8921 8699 6145 7066 18664 11123 7177 6539 40907 33427 21,8 26,0 15,0 21,1 45,6 33,3
Πορτογαλία 27270 19964 4344 4302 25286 18275 6815 3783 63715 46324 42,8 43,1 6,8 9,3 39,7 39,5
Ρουµανία 6109 6043 2969 3541 9039 4724 1237 1072 19354 15380 31,6 39,3 15,3 23,0 46,7 30,7
Σλοβενία 3962 3116 246 666 24954 11910 53 67 29215 15759 13,6 19,8 0,8 4,2 85,4 75,6
Σλοβακία 1224 1156 449 334 3984 2302 2368 1544 8025 5336 15,3 21,7 5,6 6,3 49,6 43,1
Φινλανδία 7170 6643 4441 3949 5722 2754 4540 4688 21873 18034 32,8 36,8 20,3 21,9 26,2 15,3
Σουηδία 36626 37890 11695 13968 14259 18978 21564 20501 84144 91337 43,5 41,5 13,9 15,3 16,9 20,8
Ηνωµένο Βασίλειο 117055 121280 222780 268525 139735 116670 153685 164905 633255 671380 18,5 18,1 35,2 40,0 22,1 17,4
ΕΕ 684880 625308 444729 473657 672764 411379 462829 505433 2265202 2015777 30,2 31,0 19,6 23,5 29,7 20,4

Λοιποί
Απόλυτοι αριθµοί Ποσοστά

Σύνολο Οικογένεια Σπουδές ΑµειβόµενοιΟικογένεια Σπουδές Αµειβόµενοι

 

Πίνακας αριθ. 4: Αριθµός εκδοθεισών αδειών διαµονής το 2008 και 2009  

Πηγή: Eurostat 



 

EL 27   EL 

Πίνακας αριθ. 5 : Πρωτοβάθµια απόφαση για το άσυλο ανά αποτέλεσµα και κράτος µέλος, 201

Σύνολο 
αποφάσεων

Σύνολο 
θετικών 

αποφάσεων
Καθεστώς 
πρόσφυγα

Συµπληρωµ
ατική 

προστασία
Ανθρωπιστικο

ί λόγοι
Απορριφθ
είσες

Ευρωπαϊκή Ένωση 223370 55100 27050 20400 7650 168270
Βέλγιο 16665 3510 2700 805 : 13160
Βουλγαρία 515 140 20 120 : 375
Τσεχική ∆ηµοκρατία 510 175 75 75 20 335
∆ανία 3300 1345 660 520 170 1950
Γερµανία 45400 10450 7755 545 2145 34955
Εσθονία 40 15 10 5 : 25
Ιρλανδία 1600 25 25 5 : 1575
Ελλάδα 3455 105 60 20 30 3350
Ισπανία 2785 610 245 350 15 2175
Γαλλία 37620 5115 4095 1020 : 32505
Ιταλία 11325 4305 1615 1465 1225 7015
Κύπρος 2440 425 30 370 25 2015
Λετονία 50 25 5 20 : 25
Λιθουανία 190 15 0 15 : 175
Λουξεµβούργο 475 70 55 15 : 410
Ουγγαρία 1040 260 75 115 70 785
Μάλτα 350 220 45 165 15 125
Κάτω Χώρες 17145 7565 810 4010 2745 9575
Αυστρία 13780 3450 2060 1390 : 10330
Πολωνία 4420 510 80 195 230 3910
Πορτογαλία 130 55 5 50 : 75
Ρουµανία 425 70 40 30 0 355
Σλοβενία 115 25 20 0 : 95
Σλοβακία 295 90 5 55 30 205
Φινλανδία 4880 1595 165 1240 190 3285
Σουηδία 27700 8495 1935 5955 605 19205
Ηνωµένο Βασίλειο 26720 6440 4445 1850 140 20280

Πηγή : Eurostat  
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