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«Οι κοινές μας ευρωπαϊκές αξίες και η ιστορική μας ευθύνη αποτελούν το σημείο εκκίνησής
μου όταν σκέφτομαι το μέλλον της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Με βάση
την εμπειρία μου, πιστεύω ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί μεγαλύτερη αλληλεγγύη για
να προετοιμαστεί για το μέλλον. Το μέλλον μιας ευημερούσας ηπείρου που θα είναι
πάντα ανοιχτή σε όσους έχουν ανάγκη, αλλά η οποία θα αντιμετωπίζει επίσης από
κοινού την πρόκληση της μετανάστευσης και δεν θα αφήνει κάποιους να τα βγάλουν
πέρα μόνοι τους.»
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, 1η Μαΐου 2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί περαιτέρω η επιχειρησιακή ικανότητα του Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο, εφοδιάζοντάς το με
το προσωπικό, τα εργαλεία και τα χρηματοδοτικά μέσα που έχει ανάγκη ώστε να στηρίζει τα κράτη μέλη καθ΄ όλη τη διαδικασία ασύλου. Αυτό
θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να επεξεργάζονται τις αιτήσεις ασύλου γρήγορα, αποφεύγοντας τη συσσώρευση φακέλων, και θα συμβάλει στην
πρόληψη δευτερογενών μετακινήσεων. Ο Οργανισμός θα είναι πλέον σε θέση να παρέχει ταχείες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στα κράτη
μέλη, μεταξύ άλλων βοηθώντας στη διεκπεραίωση της πλήρους διοικητικής πτυχής της διαδικασίας, όταν και όπου αυτά χρειάζονται επιπλέον
βοήθεια, ειδικότερα σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και σε ελεγχόμενα κέντρα. Ο ενισχυμένος Οργανισμός της ΕΕ για το Άσυλο θα
εργάζεται σε πλήρη συμπληρωματικότητα με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή — μαζί θα είναι πλέον σε θέση να αναπτύσσουν
ομάδες στήριξης για τη διαχείριση της μετανάστευσης, ανά πάσα στιγμή, και να παρέχουν ολοκληρωμένη στήριξη σε θέματα συνόρων, ασύλου
και επιστροφής, όπου χρειάζεται.

Αυξημένη βοήθεια στα κράτη μέλη
Το προσωπικού του Οργανισμού θα είναι διαθέσιμο, εφόσον το ζητήσουν τα κράτη μέλη ή με πρωτοβουλία του Οργανισμού κατόπιν συμφωνίας
με ένα κράτος μέλος, να παρέχει επιχειρησιακή και τεχνική συνδρομή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου καθώς και κατά τη διαδικασία
δυνάμει του κανονισμού του Δουβλίνου. Τα κράτη μέλη θα λαμβάνουν όλες τις τελικές αποφάσεις.

Στα καθήκοντα του Οργανισμού θα περιλαμβάνονται:
Ταυτοποίηση και καταγραφή των
αιτούντων άσυλο

Βοήθεια κατά τη διάρκεια
συνεντεύξεων όσον αφορά τα
κριτήρια επί του παραδεκτού
και της ουσίας, και διενέργεια
συνεντεύξεων

Προετοιμασία
διοικητικών
αποφάσεων σχετικά με αιτήσεις
παροχής διεθνούς προστασίας,
για λογαριασμό των αρμόδιων
εθνικών αρχών

Παροχή υλικοτεχνικής και άλλου
είδους στήριξης σε ανεξάρτητα
όργανα προσφυγής

Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης
και διερμηνείας

Αποστολή ομάδων στήριξης για
το άσυλο

Στο πλαίσιο της διαδικασίας του Δουβλίνου: βοήθεια όσον αφορά τη διαδικασία προσδιορισμού του κράτους μέλους που
είναι αρμόδιο για την εξέταση της αίτησης ασύλου και άλλες σχετικές διαδικασίες· βοήθεια για τη διεξαγωγή ή τον συντονισμό της
κατανομής ή της μεταφοράς αιτούντων άσυλο εντός της Ένωσης.

Ανάπτυξη ομάδων στήριξης για τη διαχείριση της μετανάστευσης
Οι ομάδες στήριξης για τη διαχείριση της μετανάστευσης αποτελούνται από ειδικούς όλων των πτυχών της μετανάστευσης, μεταξύ άλλων,
εμπειρογνώμονες σε θέματα ασύλου και νομικά θέματα, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Άσυλο, καθώς και επιχειρησιακό προσωπικό από
το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και εμπειρογνώμονες της Ευρωπόλ και άλλων οργανισμών της ΕΕ. Οι
ομάδες αυτές μπορούν να αναπτύσσονται για να παρέχουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων στήριξης στο κράτος μέλος που θα το ζητήσει.

Κράτη μέλη

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

●● ζητούν στήριξη από ομάδες στήριξης για τη
διαχείριση της μετανάστευσης

●● συντονίζει την εκτίμηση των αναγκών και
την αποστολή επιτόπου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

›
›

Περιλαμβάνουν εμπειρογνώμονες από τους εξής:

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το Άσυλο
Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και
Ακτοφυλακή

›
›

Eυρωπόλ
άλλοι αρμόδιοι οργανισμοί της
Ένωσης

Κράτη μέλη
●● λαμβάνουν ολοκληρωμένη στήριξη σε θέματα συνόρων, ασύλου
και επιστροφών

Μεγαλύτερη χρηματοδοτική στήριξη
Παράλληλα με την αρχική της πρόταση σχετικά με τον Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο, η οποία προέβλεπε προϋπολογισμό 364 εκατ. ευρώ μέχρι
το τέλος του 2020, προτείνεται τώρα επιπλέον ποσό ύψους 55 εκατ. ετησίως για το διάστημα 2019-2027. Για την επόμενη δημοσιονομική
περίοδο (2021-2027), η Επιτροπή πρότεινε για τον Οργανισμό προϋπολογισμό ύψους 1,25 δισ. ευρώ.
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