Η ΠΟΡΕΙA META TH ΡΩMH
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

«Πάρα πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν στη Μεσόγειο. Έχουμε
λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης αλλά πρέπει να κάνουμε
ακόμη περισσότερα. Κατά πρώτο και κύριο λόγο, χρειάζεται σταθερότητα στη
Λιβύη και στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ θα συνεχίσουμε
να στηρίζουμε αυτή τη διαδικασία, μπορούμε παράλληλα να προωθήσουμε
δράσεις που αλλάζουν ριζικά την κατάσταση, σώζουν ζωές και εξαρθρώνουν
το επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών — γεγονός που θα επηρεάσει και
τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη.»
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 25 Ιανουαρίου 2017

Η μετανάστευση είναι συνυφασμένη με την ιστορία της ανθρωπότητας. Οι λόγοι που εξωθούν τους ανθρώπους να
επιχειρούν να φτάσουν στις ακτές της Ευρώπης είναι πολλοί και διαφορετικοί, όπως και οι δίαυλοι που χρησιμοποιούν
για να το επιτύχουν. Αναζητούν νόμιμες οδούς, αλλά διακινδυνεύουν και τη ζωή τους καθώς προσπαθούν να ξεφύγουν
από την πολιτική καταπίεση, τον πόλεμο και τη φτώχεια ή επιδιώκουν να επανενωθούν με την οικογένειά τους, να
αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα, να αποκτήσουν γνώσεις ή να λάβουν εκπαίδευση. Η μετανάστευση κάθε
ατόμου αφηγείται και μια διαφορετική ιστορία. Την τελευταία 20ετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ορισμένα από
τα υψηλότερα κοινά πρότυπα για το άσυλο παγκοσμίως. Τα δύο τελευταία χρόνια, η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική
σημείωσε σημαντική πρόοδο όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση, το οποίο προτάθηκε από
την Επιτροπή Γιούνκερ τον Μάιο του 2015. Σταδιακά, διαμορφώνεται περισσότερο ενοποιημένη προσέγγιση για την
αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Χρειάζεται όμως να γίνουν ακόμη πολλά για να βρεθεί ένας τρόπος συνεκτικής και
σφαιρικής δράσης ώστε να αποκομίσουμε τα οφέλη αλλά και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που συνεπάγεται η
μετανάστευση σε μακροπρόθεσμη βάση.
20 Οκτωβρίου 2015
10 006 αφίξεισ

Tο 2015, το 2016 και το 2017 χάρη στις
επιχειρήσεις της ΕΕ:

Αφίξεις

διασώθηκαν πάνω από
520 000 ζωές
συνελήφθησαν περισσότεροι
από 2 100 ύποπτοι για διακίνηση και εμπορία μεταναστών
ακινητοποιήθηκαν 387 σκάφη

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 97%
14 ∆εκεµβρίου 2015
5 005 αφίξεισ
20 Μαρτίου 2016
∆ήλωση ΕΕ-Τουρκίασ
Οι ηµερήσιεσ µέσεσ αφίξεισ είναι
πλέον λιγότερεσ από 47

Η Διακήρυξη της Ρώμης:
«Δηλώνουμε ότι θα καταβάλουμε προσπάθειες για να υλοποιήσουμε μια Ένωση όπου όλοι οι πολίτες θα αισθάνονται
ασφαλείς και θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, όπου τα εξωτερικά μας σύνορα θα είναι ασφαλή, εφαρμόζοντας μια αποτελεσματική, υπεύθυνη και βιώσιμη μεταναστευτική πολιτική που θα σέβεται τα διεθνή πρότυπα.»
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ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Η προσφυγική κρίση, λόγω της οποίας ήρθαν το 2015 στην Ευρώπη 1,2 εκατομμύρια άτομα, είναι πρωτόγνωρης κλίμακας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Έχει οδηγήσει σε έντονες συζητήσεις σχετικά με την αλληλεγγύη
και την ευθύνη των κρατών μελών και τροφοδότησε έναν ευρύτερο προβληματισμό για το μέλλον της διαχείρισης
των συνόρων και της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσα στην Ευρώπη. Για τους 1,7 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες που
μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος κάθε ημέρα και για τους εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους που ταξιδεύουν
σε ολόκληρη την Ευρώπη για οικογενειακούς, τουριστικούς ή επαγγελματικούς λόγους κάθε χρόνο, τα σύνορα ανήκουν στο παρελθόν. Ωστόσο, για πρώτη φορά από τότε που γκρεμίστηκαν τα τείχη, πριν από μία γενιά, οι πρόσφατες
κρίσεις οδήγησαν σε προσωρινή επαναφορά των ελέγχων σε ορισμένα σύνορα μέσα στην Ευρώπη.
Ως εκ τούτου, είναι πλέον καιρός να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να χαράξει μια «υπεύθυνη
και βιώσιμη μεταναστευτική πολιτική» μακροπρόθεσμα, όπως ζητήθηκε από τους ηγέτες στη Διακήρυξη της Ρώμης
της 25 ης Μαρτίου 2017.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Όλοι οι φορείς πρέπει να συνεργαστούν για την υλοποίηση της κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Το
Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση, το οποίο παρουσίασε η Επιτροπή τον Μάιο του 2015, τόνισε την
ανάγκη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Έκτοτε, έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα
για να αντιμετωπιστούν οι άμεσες προκλήσεις της προσφυγικής κρίσης, και η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή όλα τα
σημαντικά συστατικά στοιχεία που απαιτούνται για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση, ώστε να εξασφαλίζονται απαραβίαστα
σύνορα, δίκαιες διαδικασίες και ένα βιώσιμο σύστημα ικανό να προλαμβάνει ενδεχόμενα προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή
Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή εγκρίθηκε σε χρόνο ρεκόρ και άρχισε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του 2016. Σήμερα,
για την εξασφάλιση της πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
το συντομότερο δυνατόν εξακολουθούν να απαιτούνται κοινές επενδύσεις και δεσμεύσεις, ως απτή απόδειξη της
δέσμευσης των κρατών μελών να μοιράζονται την ευθύνη και να επιδεικνύουν αλληλεγγύη. Αυτό που απαιτείται
τώρα είναι επίσης η ταχεία έγκριση των προτάσεων της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού
συστήματος ασύλου και η πλήρης εφαρμογή των συλλογικών αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί.
Η Λευκή Βίβλος για το μέλλον της Ευρώπης αναγνωρίζει ότι, όποιο και αν είναι το σενάριο που η Ένωση θα αποφασίσει
να ακολουθήσει, η μεταναστευτική και η συνοριακή πολιτική θα είναι θέματα καθοριστικής σημασίας. Σε τέσσερα από
τα πέντε σενάρια, είναι πιθανόν να υπάρξουν συνεργασία και συντονισμός στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων,
στην πολιτική ασύλου και σε θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Το βασικό ερώτημα για την Ευρώπη είναι κατά
πόσον αυτή η συνεργασία θα είναι ή όχι συστηματική και αποτελεσματική.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει πρωτοβουλίες που θα εστιάζονται στην προστασία των
παιδιών που ζουν υπό συνθήκες μετανάστευσης
Αναθεώρηση των προσωρινών συνοριακών ελέγχων στο εσωτερικό του Σένγκεν
Τα κράτη μέλη θα δημιουργήσουν επιχειρησιακά προγράμματα υποστηριζόμενης οικειοθελούς
επιστροφής. Τα κράτη μέλη θα επιτύχουν συναίνεση επί της πολιτικής ασύλου.
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