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0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτή είναι η πρώτη έκθεση προόδου του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Μετανάστευσης (Ε∆Μ),
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 5 σηµείο γ) της απόφασης 2008/381/ΕΚ του
Συµβουλίου, βάσει του οποίου η διοικούσα επιτροπή του Ε∆Μ οφείλει «να διαβιβάζει,
τουλάχιστον µία φορά κάθε έτος, συνοπτική έκθεση για την κατάσταση των τρεχουσών
δραστηριοτήτων του Ε∆Μ και για τα σηµαντικότερα πορίσµατα των µελετών του στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή, την Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.»
Στην έκθεση δραστηριοτήτων καλύπτεται κυρίως η περίοδος από την έγκριση της απόφασης
του Συµβουλίου (14 Μαΐου 2008) έως το τέλος του 2009, µε αναφορά και σε πιο πρόσφατες
εξελίξεις, στις περιπτώσεις που κρίθηκε σκόπιµο. Τούτο αφορά ιδιαιτέρως στις πρόσφατες
συγκεφαλαιωτικές εκθέσεις των µελετών του Ε∆Μ που εκπονήθηκαν µετά την απόφαση του
Συµβουλίου.1
1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το 1996, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε την εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητας για το
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Μετανάστευσης.2 Εν συνεχεία, το 2001, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του Laeken3 κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει την «ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού
συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών για το άσυλο, τη µετανάστευση και τις χώρες
καταγωγής.» Ως αποτέλεσµα, το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Μετανάστευσης (Ε∆Μ) θεσπίστηκε το
2003 ως πιλοτικό έργο και, εν συνεχεία, ως προπαρασκευαστική ενέργεια από το 2004 έως το
2006. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης (2003)4 εξέφρασε την «ικανοποίησή του
για τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Μετανάστευσης και δήλωσε ότι θα εξέταζε τη
δυνατότητα δηµιουργίας µόνιµου µηχανισµού στο µέλλον.»
Στο πρόγραµµα της Χάγης5 τονίστηκε η ανάγκη για τη συγκέντρωση, παροχή, ανταλλαγή και
αποτελεσµατική χρήση ενηµερωµένων πληροφοριών. Στο σχέδιο δράσης για την εφαρµογή
του προγράµµατος της Χάγης6 συµπεριλήφθηκε η δηµοσίευση πράσινης βίβλου σχετικά µε
το µέλλον του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Μετανάστευσης,7 αποτέλεσµα της οποίας ήταν η
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Όλες οι εκθέσεις του Ε∆Μ (συγκεφαλαιωτικές και εθνικές) είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση
http://emn.sarenet.es/.
Μελέτη σκοπιµότητας για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Μετανάστευσης. Τελική έκθεση,
Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, 1998 (ISBN 92-828-3360-7).
Συµπεράσµατα της Προεδρίας – Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Laeken, 14 και 15 ∆εκεµβρίου 2001 (SN
300/1/01 REV 1)
Συµπεράσµατα της Προεδρίας – Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης, 18 και 19 Ιουνίου 2003
(11638/03)
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 10ης Μαΐου 2005 –
Το πρόγραµµα της Χάγης: δέκα προτεραιότητες για την επόµενη πενταετία. Η εταιρική σχέση για την
ανανέωση της Ευρώπης στον τοµέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης [COM(2005)
184 τελικό – Επίσηµη Εφηµερίδα C 236 της 24.9.2005].
Σχέδιο δράσης για την εφαρµογή του προγράµµατος της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας, της
ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση· (2005/C 198/01)
Πράσινη βίβλος για το µέλλον του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Μετανάστευσης, Νοέµβριος 2005,
COM(2005)606 τελικό
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υποβολή από την Επιτροπή πρότασης8 απόφασης του Συµβουλίου για τον καθορισµό της
νοµικής βάσης για το Ε∆Μ τον Αύγουστο του 2007. Η απόφαση 2008/381/ΕΚ του
Συµβουλίου9 εγκρίθηκε στις 14 Μαΐου 2008.
Κατά την πιλοτική και προπαρασκευαστική φάση, παρά το γεγονός ότι η συµµετοχή των
κρατών µελών ήταν προαιρετική, παράχθηκε σηµαντικός αριθµός αποτελεσµάτων. Σε αυτά
τα αποτελέσµατα συµπεριλαµβάνονταν ετήσιες εκθέσεις πολιτικής, οι οποίες κάλυπταν τις
περιόδους από τον Ιανουάριο του 2003 έως τον Ιούλιο του 2004, από τον Αύγουστο του 2004
έως τον ∆εκέµβριο του 2005 και εν συνεχεία ετησίως για τα έτη 2006 και 2007, καθώς και
ετήσιες εκθέσεις στατιστικών για την παροχή ασύλου και τη µετανάστευση, µε τα εθνικά σηµεία
επαφής του Ε∆Μ (ΕΣΕ του Ε∆Μ) να συνεισφέρουν σηµαντικά στις εκθέσεις για το 2002 και
για το 2003 (που εκπονήθηκαν από εξωτερικό ανάδοχο), καθώς και στις ετήσιες εκθέσεις που
εκπονήθηκαν από το Ε∆Μ το 2004, 2005 και 2006. Επιπλέον, εκπονήθηκε σειρά µελετών,
όπως µεταξύ άλλων η µελέτη για τις επιπτώσεις της µετανάστευσης στις κοινωνίες της
Ευρώπης (Impact of Immigration on Europe’s Societies) (Μάρτιος 2006, 9 ΕΣΕ του Ε∆Μ), η
µελέτη για τα συστήµατα υποδοχής και την ικανότητά τους, καθώς και την κοινωνική
κατάσταση των αιτούντων άσυλο στο σύστηµα υποδοχής των κρατών µελών της ΕΕ
(Reception Systems, their capacities and the social situation of asylum applicants within the
Reception Systems in the EU Member States) (Μάιος 2006, 10 ΕΣΕ του Ε∆Μ), η µελέτη για
τη διαχείριση της µετανάστευσης και την αγορά εργασίας στον τοµέα της υγείας (Managed
Migration and the Labour Market – The Health Sector) (Νοέµβριος 2006, 11 ΕΣΕ του Ε∆Μ),
η µελέτη για τους παράνοµα διαµένοντες υπηκόους τρίτων χωρών σε κράτη µέλη της ΕΕ και
τους τρόπους προσέγγισής τους από τα κράτη, τα γενικά χαρακτηριστικά και την κοινωνική
τους κατάσταση (Illegally Resident Third-Country Nationals in EU Member States: state
approaches towards them, their profile and social situation) (Ιανουάριος 2007, 9 ΕΣΕ του
Ε∆Μ), η µελέτη για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών µε
σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης στην ΕΕ (Conditions of Entry and Residence of
Third-Country Highly Skilled Workers in the EU) (Μάιος 2007, 11 ΕΣΕ του Ε∆Μ), η µελέτη
για την παλιννόστηση (Return Migration) (Μάιος 2007, 11 ΕΣΕ του Ε∆Μ) και η µελέτη για
την οικογενειακή επανένωση (Family Reunification) (Ιανουάριος 2008, 9 ΕΣΕ του Ε∆Μ). Σε
όλο και µεγαλύτερο βαθµό, τα θέµατα των µελετών που αναλάµβανε το Ε∆Μ επιλέγονταν
λαµβάνοντας υπόψη τη συνάφειά τους µε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα της
πολιτικής και µε γνώµονα την παροχή πληροφοριών για την υποστήριξη των αρµοδίων
χάραξης πολιτικής.
2. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΗ
2008/381/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μετά τη δηµιουργία του Ε∆Μ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε σειρά εξελίξεων, τόσο
πολιτικών όσο και νοµοθετικών, οι οποίες συνέβαλαν στη διεύρυνση της πολιτικής στον
τοµέα του ασύλου και της µετανάστευσης της ΕΕ. Σε αυτό το σηµείο παρέχεται µια σύντοµη
επισκόπηση αυτών των εξελίξεων για τη σκιαγράφηση του γενικότερου πλαισίου στο οποίο
σηµειώθηκε η πρόοδος του Ε∆Μ.
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Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση της νοµικής
βάσης για το Ε∆Μ· COM 2007/0466 τελικό
Απόφαση του Συµβουλίου 2008/381/ΕΚ της 14ης Μαΐου 2008 για τη δηµιουργία ευρωπαϊκού δικτύου
µετανάστευσης.
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2.1. Το ευρωπαϊκό σύµφωνο για τη µετανάστευση και το άσυλο
Το ευρωπαϊκό σύµφωνο για τη µετανάστευση και το άσυλο10 εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της 15ης – 16ης Οκτωβρίου 2008, σε συνέχεια της ανακοίνωσης που εξέδωσε η
Επιτροπή τον Ιούνιο του 2008 µε τίτλο «Μία κοινή µεταναστευτική πολιτική για την
Ευρώπη: αρχές, ενέργειες και µέσα».11 Το σύµφωνο αντιµετωπίζεται ως ένα ακόµη βήµα για
µια συνολική µεταναστευτική πολιτική στην ΕΕ, καθώς βασίζεται στην πρόοδο που έχει ήδη
επιτευχθεί στη διάρκεια µιας δεκαετίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ανέλαβε πέντε βασικές
δεσµεύσεις:
1.

οργάνωση της νόµιµης µετανάστευσης λαµβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες, τις
ανάγκες και τις δυνατότητες υποδοχής όπως αυτές καθορίζονται από το κάθε κράτος
µέλος, καθώς και ενθάρρυνση της ενσωµάτωσης·

2.

καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης λαµβάνοντας µέριµνα για την
επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων µεταναστών στις χώρες καταγωγής τους ή
σε χώρα διέλευσης·

3.

ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των συνοριακών ελέγχων·

4.

συγκρότηση της Ευρώπης ως χώρου ασύλου·

5.

δηµιουργία ολοκληρωµένης εταιρικής σχέσης µε τις χώρες καταγωγής και
διέλευσης, ώστε να ευνοείται η συνέργεια µεταξύ µετανάστευσης και ανάπτυξης.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά τη έγκριση του συµφώνου, αποφάσισε τη διεξαγωγή ετήσιας
συζήτησης σχετικά µε τις πολιτικές για τη µετανάστευση και το άσυλο. Η ετήσια αυτή
συζήτηση έχει ως σκοπό να επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο την παρακολούθηση της
εφαρµογής του συµφώνου και του προγράµµατος της Στοκχόλµης.12 Στο πλαίσιο το
συµφώνου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε επίσης την Επιτροπή να υποβάλλει στο
Συµβούλιο µια έκθεση ετησίως, βασισµένη στις πληροφορίες των κρατών µελών και
συνοδευόµενη, ενδεχοµένως, από προτάσεις συστάσεων, µε θέµα την εφαρµογή από την
Ένωση και από τα κράτη µέλη της του παρόντος συµφώνου και του προγράµµατος της
Στοκχόλµης. ∆ήλωσε επίσης ότι η συζήτηση θα επέτρεπε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να
τηρείται ενήµερο για τις σηµαντικότερες εξελίξεις που µελετά κάθε κράτος µέλος, όσον
αφορά την πολιτική του για το άσυλο και τη µετανάστευση.
2.2. Νοµοθετικές εξελίξεις
Μεταξύ του 2008 και του 2009 εγκρίθηκε σειρά οδηγιών σε σχέση µε τη µετανάστευση και
το άσυλο, οι οποίες συνέβαλαν στην περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτικών και της νοµοθεσίας
της ΕΕ και των κρατών µελών σε αυτό τον τοµέα.
Αρχικά, η οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά
µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη µέλη για την επιστροφή των

10
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Συµπέρασµα της Προεδρίας 14368/08
Ανακοίνωση της Επιτροπής «Μία κοινή µεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη: αρχές, ενέργειες και
µέσα», Ιούνιος 2008, COM(2008) 359 τελικό
Το πρόγραµµα της Στοκχόλµης – Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει
τους πολίτες, Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 17024/09
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παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών,13 που είναι γνωστή ως «οδηγία για την
επιστροφή», έθεσε κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες και διαδικασίες για την επιστροφή.
Επιπλέον, όσον αφορά τους εργαζοµένους υπηκόους τρίτων χωρών, η οδηγία 2009/50/ΕΚ
σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς
απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης,14 θέσπισε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για εργαζόµενους
υπηκόους τρίτων χωρών, για την προσέλκυσή τους σε θέσεις απασχόλησης υψηλής
ειδίκευσης στα κράτη µέλη, µέσω της δηµιουργίας µιας ταχείας διαδικασίας για την έκδοση
ειδικής άδειας διαµονής και εργασίας που ονοµάζεται «µπλε κάρτα της ΕΕ».
Τέλος, για τη συνέχιση της καταπολέµησης της παράνοµης µετανάστευσης, η οδηγία
2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου15 καθόρισε ελάχιστα κοινά
πρότυπα όσον αφορά τις κυρώσεις και τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται κατά των
εργοδοτών που παραβιάζουν την απαγόρευση της απασχόλησης παράνοµα διαµενόντων
υπηκόων τρίτων χωρών.
2.3. Το πρόγραµµα της Στοκχόλµης16
«Το πρόγραµµα της Στοκχόλµης – Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και
προστατεύει τους πολίτες», που θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον ∆εκέµβριο του
2009, καθορίζει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της µετανάστευσης
και του ασύλου, καθώς και άλλα θέµατα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων για την
πενταετία 2009 - 2014. Παίρνοντας τη σκυτάλη από το πρόγραµµα της Χάγης, το πρόγραµµα
της Στοκχόλµης επικεντρώνεται σε προτεραιότητες όπως η διατηρησιµότητα των
προγραµµάτων επιστροφής, καθώς και η ανάπτυξη της νόµιµης µετανάστευσης και η ένταξη
και η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων που εισέρχονται στην ΕΕ. Αυτό το πρόγραµµα,
σε συνδυασµό µε το ευρωπαϊκό σύµφωνο για τη µετανάστευση και το άσυλο, θεωρείται ότι
αποτελεί καθοδηγητικό µέσο για τη µελλοντική ανάπτυξη της πολιτικής για τη µετανάστευση
και το άσυλο εντός της ΕΕ.
Το πρόγραµµα της Στοκχόλµης περιλαµβάνει επίσης πολλά στοιχεία για την καλύτερη
ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών σχετικά µε τις ευρύτατες εξελίξεις στην
πολιτική για το άσυλο και τη µετανάστευση. Για να επιτευχθεί αυτό περισσότερο
αποτελεσµατικά, οι πληροφορίες πρέπει να είναι συγκρίσιµες µεταξύ των κρατών µελών και
το Ε∆Μ µπορεί να συµβάλλει στην κάλυψη αυτής της ανάγκης.
2.4. Η συνθήκη της Λισσαβόνας
Η συνθήκη της Λισσαβόνας τέθηκε σε ισχύ την 1η ∆εκεµβρίου 2009. Στον τίτλο V της
συνθήκης, στον τοµέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, περιλαµβάνονται
13
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Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2008
σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη µέλη για την επιστροφή των παρανόµως
διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.
Οδηγία του Συµβουλίου 2009/50/ΕΚ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και
διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης.
Οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009
σχετικά µε την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα µέτρα κατά των
εργοδοτών που απασχολούν παράνοµα διαµένοντες υπηκόους τρίτων χωρών.
∆ιατίθεται
στη
διεύθυνση
http://www.se2009.eu/en/the_presidency/about_the_eu/justice_and_home_affairs/1.1965. Τον Απρίλιο
του 2010, το σχέδιο δράσης για την εφαρµογή του προγράµµατος της Στοκχόλµης εγκρίθηκε ως COM
(2010) 171.
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διατάξεις που αφορούν στην ανάπτυξη της πολιτικής για το άσυλο και τη µετανάστευση. Στη
συνθήκη καθορίζεται ο στόχος µιας κοινής πολιτικής στον τοµέα της µετανάστευσης, καθώς
και της θέσπισης νοµοθεσίας για τη διασφάλιση ενιαίου καθεστώτος ασύλου για τους
υπηκόους τρίτων χωρών. Με τη συνθήκη καθιερώθηκε επίσης η συνήθης νοµοθετική
διαδικασία για τη νόµιµη µετανάστευση και, για πρώτη φορά, η νοµική βάση για τα µέτρα
ενσωµάτωσης.
3. ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ Ε∆Μ
Όπως καθορίζεται στην απόφαση 2008/381/ΕΚ του Συµβουλίου, ο στόχος του Ευρωπαϊκού
∆ικτύου Μετανάστευσης (Ε∆Μ) είναι η κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης των θεσµικών
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρχών και των θεσµικών οργάνων των κρατών
µελών σε σχέση µε τη µετανάστευση και το άσυλο, παρέχοντας ενηµερωµένες,
αντικειµενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιµες πληροφορίες σχετικά µε τη µετανάστευση και το
άσυλο, µε στόχο τη στήριξη της χάραξης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτούς τους
τοµείς. Το Ε∆Μ θα συµβάλλει επίσης στην ενηµέρωση του κοινού σε αυτά τα θέµατα.
Με βάση το άρθρο 2 της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συµβουλίου, το Ε∆Μ:
• συλλέγει και ανταλλάσσει ενηµερωµένα και αξιόπιστα δεδοµένα και πληροφορίες
από ευρύ φάσµα πηγών·
• αναλύει τα εν λόγω δεδοµένα και πληροφορίες και τα παρέχει σε εύκολα
προσβάσιµη µορφή·
• συµβάλλει σε συνεργασία µε άλλα σχετικά όργανα της ΕΕ στην ανάπτυξη
δεικτών και κριτηρίων που θα βελτιώσουν τη συνάφεια των πληροφοριών και θα
βοηθήσουν την ανάπτυξη των κοινοτικών δραστηριοτήτων που αφορούν
µεταναστευτικές στατιστικές·
• εκπονεί και δηµοσιεύει σε τακτά διαστήµατα εκθέσεις για την κατάσταση της
µετανάστευσης και του ασύλου στο σύνολο της ΕΕ και στα κράτη µέλη·
• δηµιουργεί και διατηρεί σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών βασιζόµενο στο
διαδίκτυο, το οποίο παρέχει πρόσβαση σε συναφείς δηµοσιεύσεις και έγγραφα
στον τοµέα της µετανάστευσης και του ασύλου·
• γίνεται γνωστό στο κοινό, επιτρέποντας την πρόσβαση στις πληροφορίες που
συλλέγει και διαδίδοντας τα αποτελέσµατα των εργασιών του, εκτός εάν αυτές οι
πληροφορίες είναι εµπιστευτικού χαρακτήρα·
• συντονίζει τις πληροφορίες και συνεργάζεται µε άλλους συναφείς ευρωπαϊκούς
και διεθνείς φορείς·
• εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητές του είναι συναφείς και συντονισµένες µε τις
σχετικές κοινοτικές πράξεις και δοµές στον τοµέα της µετανάστευσης και του
ασύλου.
Οι κύριες δραστηριότητες που εκτελούνται από το Ε∆Μ καθορίζονται στα ετήσια
προγράµµατα εργασίας, τα οποία εγκρίνονται από τη διοικούσα επιτροπή µετά από
διαβούλευση των ΕΣΕ του Ε∆Μ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εγκρίνει επίσηµα το ετήσιο
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πρόγραµµα εργασίας, επιτρέποντας επίσης τη χρηµατοδότηση των ΕΣΕ του Ε∆Μ. Έως
σήµερα έχουν υλοποιηθεί προγράµµατα εργασίας για το 2008, το 2009 και το 2010.
4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Ε∆Μ
Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να συντονίζει τις εργασίες του Ε∆Μ (πλέον υπό
την άµεση αρµοδιότητα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων), µε την απόφαση
2008/381/ΕΚ του Συµβουλίου επήλθαν ορισµένες αλλαγές στην αρχική σύστασή του, οι
οποίες απέβλεπαν στη βελτίωση της διακυβέρνησής του και τη διασφάλιση της εύρυθµης
λειτουργίας του. Οι βασικές εξελίξεις που καθιερώθηκαν ήταν οι εξής:
1.

σύσταση διοικούσας επιτροπής του Ε∆Μ·

2.

ορισµός και δηµιουργία ΕΣΕ του Ε∆Μ σε όλα τα συµµετέχοντα κράτη µέλη·

3.

ορισµός δύο παρόχων υπηρεσιών οι οποίοι θα συνεπικουρούν την Επιτροπή στο
συντονισµό του Ε∆Μ.

Οι παράγοντες αυτοί περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω.
4.1. ∆ιοικούσα επιτροπή του Ε∆Μ
Η Επιτροπή προεδρεύει της διοικούσας επιτροπής, η οποία αποτελείται από έναν
αντιπρόσωπο από κάθε κράτος µέλος17 µε παρατηρητές από τη ∆ανία18 και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Ο ρόλος της διοικούσας επιτροπής είναι να παρέχει πολιτική καθοδήγηση στο
Ε∆Μ, διασφαλίζοντας τη σύνδεση µεταξύ της συνάφειας της πολιτικής και των
δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται από το Ε∆Μ, καθώς και συνεισφέροντας στην
προετοιµασία και την έγκριση του ετήσιου προγράµµατος δραστηριοτήτων του Ε∆Μ. Η
διοικούσα επιτροπή είναι επίσης υπεύθυνη για την επανεξέταση της προόδου που
σηµειώνεται από το Ε∆Μ και την υποβολή συστάσεων για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων,
όποτε κρίνεται σκόπιµο.
Μεταξύ της έγκρισης της απόφασης του Συµβουλίου και της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, η
διοικούσα επιτροπή συνεδρίασε τέσσερις φορές (23 Μαΐου 2008, 10 Οκτωβρίου 2008, 15
Μαΐου 2009 και 16 Οκτωβρίου 2009). Στη διάρκεια αυτών των συνεδριάσεων, τα µέλη της
διοικούσας επιτροπής συζήτησαν και έλαβαν αποφάσεις για διάφορα στρατηγικά ζητήµατα,
συµπεριλαµβανοµένων των εξής:
• έγκριση των προγραµµάτων εργασίας του Ε∆Μ για το 2008, 2009 και 2010,
συµπεριλαµβανοµένων των ενδεικτικών ποσών για τον ελάχιστο και µέγιστο
προϋπολογισµό για κάθε εθνικό σηµείο επαφής·

17

18
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Αρχικά η Ιρλανδία δεν συµµετείχε στην έγκριση της απόφασης του Συµβουλίου τον Μάιο του 2008,
ανακοινώνοντας αντί αυτού την πρόθεσή της για επιλογή συµµετοχής («opt-in») τον Ιούλιο του 2008.
Η απόφαση εγκρίθηκε τελικά µε την απόφαση C(2009)2708 της Επιτροπής και δηµοσιεύθηκε στην
Επίσηµη Εφηµερίδα (L108/53 της 29ης Απριλίου 2009).
Παρά το γεγονός ότι η ∆ανία δεν απαιτείται επισήµως να ορίσει ΕΣΕ για το Ε∆Μ, ωστόσο συµµετέχει
στις δραστηριότητες και τις συνεδριάσεις του Ε∆Μ.
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• εσωτερικός κανονισµός για διάφορες δραστηριότητες (εσωτερικός κανονισµός
της διοικούσας επιτροπής, οδηγός για τα ειδικά (ad hoc) ερωτήµατα που
υποβάλλονται στο πλαίσιο του Ε∆Μ.)·
• προσδιορισµός δυνητικά ενδεδειγµένων και στρατηγικών σχέσεων συνεργασίας
µε άλλους φορείς µε αρµοδιότητα στον τοµέα της µετανάστευσης και του
ασύλου·
• θέµατα µελετών ή/και µορφή συµµετοχής του Ε∆Μ σε άλλες δραστηριότητες
(π.χ. από το 2009 το Ε∆Μ παρέχει στοιχεία στο πλαίσιο της µεθόδου
παρακολούθησης για τον έλεγχο της εφαρµογής του ευρωπαϊκού συµφώνου για
τη µετανάστευση και το άσυλο).
4.2. ΕΣΕ του Ε∆Μ
ΕΣΕ για το Ε∆Μ έχουν οριστεί σε όλα σχεδόν τα κράτη µέλη. Κάθε ένα από αυτά
αποτελείται από τουλάχιστον τρεις εµπειρογνώµονες, ένας εκ των οποίων έχει καθήκοντα
εθνικού συντονιστή και είναι διοικητικό στέλεχος ή υπάλληλος του φορέα που έχει οριστεί
ως σηµείο επαφής, ενώ οι υπόλοιποι εµπειρογνώµονες προέρχονται είτε από τον ίδιο φορέα
είτε από άλλο οργανισµό του κράτους µέλους. Τα ΕΣΕ του Ε∆Μ, που έχουν οριστεί από τις
κυβερνήσεις των αντίστοιχων κρατών µελών, είναι κατά κανόνα υπουργεία εσωτερικών και
δικαιοσύνης, καθώς και ερευνητικά ιδρύµατα, µη κυβερνητικές οργανώσεις και εθνικά
γραφεία διεθνών οργανισµών. Τα ΕΣΕ του Ε∆Μ χρηµατοδοτούνται µέσω ετήσιων
επιχορηγήσεων.
Έως το τέλος του 2009, τα ΕΣΕ του Ε∆Μ για τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Ρουµανία δεν
είχαν συσταθεί ακόµη πλήρως και δεν είχαν ενσωµατωθεί στις δραστηριότητες του Ε∆Μ. Αν
και τα ΕΣΕ του Ε∆Μ για αυτά τα κράτη µέλη συµµετείχαν σε ορισµένες δραστηριότητες, η
συµµετοχή τους δεν ήταν στο επίπεδο των άλλων κρατών µελών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 5 της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συµβουλίου, κάθε
ΕΣΕ του Ε∆Μ ασκεί τα καθήκοντα του Ε∆Μ σε εθνικό επίπεδο και ιδίως:
α)

διαβιβάζει εθνικές εκθέσεις·

β)

συνεισφέρει παρέχοντας εθνικές πληροφορίες στο σύστηµα ανταλλαγής
πληροφοριών·

γ)

αναπτύσσει την ικανότητα να υποβάλλει ειδικά αιτήµατα και να
ανταποκρίνεται ταχέως σε ανάλογα αιτήµατα που προέρχονται από άλλα ΕΣΕ
του Ε∆Μ·

δ)

δηµιουργεί ένα εθνικό δίκτυο µετανάστευσης, το οποίο αποτελείται από ευρεία
κλίµακα οργανισµών και ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της
µετανάστευσης και του ασύλου και αντιπροσωπεύουν τους ενδιαφερόµενους.

Οι εµπειρογνώµονες κάθε ΕΣΕ του Ε∆Μ συνεδριάζουν τακτικά για να συζητήσουν για το
έργο του και για να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά µε τρέχουσες και µελλοντικές
δραστηριότητες. Στις δραστηριότητές τους µπορούν να κληθούν να συµβάλουν επίσης τα
µέλη του εθνικού δικτύου µετανάστευσης.
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Τα βασικά αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνουν τα ΕΣΕ του Ε∆Μ
περιγράφονται παρακάτω, στις ενότητες 5.1 έως 5.4.
4.3. Πάροχοι υπηρεσιών του Ε∆Μ
Το δεύτερο εξάµηνο του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε δύο παρόχους υπηρεσιών, την
GHK-COWI και την iLiCONN. Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών,
η σύµβαση που συνάφθηκε τον Νοέµβριο του 2009 µε την GHK-COWI θα είναι σε ισχύ έως
το 2012, µε δυνατότητα παράτασης για ένα έτος. Οι κύριες προτεραιότητες του
συγκεκριµένου παρόχου υπηρεσιών είναι η βελτίωση της ικανότητας συντονισµού του
δικτύου και η έγκαιρη εκπόνηση των συγκεφαλαιωτικών εκθέσεων και άλλων
αποτελεσµάτων των εργασιών του. Ο άλλος πάροχος υπηρεσιών, η iLiCONN (Interactive
Listening and CONNecting), µια κοινοπραξία τριών εταιρειών, της Intrasoft (κύριος
πάροχος), της Bibliomatica (φιλοξενία) και της Unisys (µε αντικείµενο την παροχή
επιχειρηµατικών λύσεων), επιλέχθηκε µέσω µιας κυλιόµενης σύµβασης-πλαισίου, που
ανανεώνεται ετησίως έως το τέλος του 2013. Κύρια αποστολή τους είναι η ανάπτυξη του
συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών και του δικτυακού τόπου του Ε∆Μ.
5. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ
2008/381/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕΤΑ

ΤΗΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται οι κύριες δραστηριότητες που διεκπεραιώθηκαν από
το Ε∆Μ έως το τέλος του 2009 στον τοµέα της δικτύωσης (Ενότητα 5.1), των ειδικών (adhoc) ερωτηµάτων, των εκθέσεων και µελετών (ενότητα 5.2), της συλλογής, παροχής και
συγκρισιµότητας πληροφοριών (Ενότητα 5.3) και της βελτίωσης της προβολής του Ε∆Μ
(Ενότητα 5.4).
Το πρόγραµµα εργασίας του Ε∆Μ για το 2008 επικεντρώθηκε πρωτίστως στην πλήρη
µετεξέλιξη του Ε∆Μ από µια προπαρασκευαστική ενέργεια σε µια επισηµοποιηµένη δοµή, µε
βάση µια νοµοθετική πράξη. Στο πρόγραµµα εργασίας του 2009 δινόταν µεγάλη έµφαση στο
να καταστεί το Ε∆Μ πλήρως λειτουργικό. Το τρέχον πρόγραµµα εργασίας για το 2010
ενισχύει περαιτέρω και ολοκληρώνει τις δραστηριότητες που ξεκίνησαν το 2009, ενώ επίσης
παράγει νέα αποτελέσµατα σύµφωνα µε την εντολή του Ε∆Μ και σε συνάφεια µε το πολιτικό
πρόγραµµα της ΕΕ.
5.1. ∆ικτύωση
Μια από τις σηµαντικότερες προτεραιότητες των προγραµµάτων εργασίας και του 2008 και
του 2009 ήταν η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων δικτύωσης του Ε∆Μ. Οι κύριες
δραστηριότητες δικτύωσης του Ε∆Μ που αναλήφθηκαν ήταν οι εξής:
∆ικτύωση σε επίπεδο ΕΕ
1.

EL

∆ώδεκα συνεδριάσεις των ΕΣΕ του Ε∆Μ, οι οποίες οργανώθηκαν από την
Επιτροπή σε δικές της εγκαταστάσεις, σε συνεργασία µε τα ΕΣΕ του Ε∆Μ, δηλαδή
περίπου κάθε 6 έως 8 εβδοµάδες. Σκοπός των συνεδριάσεων των ΕΣΕ του Ε∆Μ
είναι η συζήτηση της προόδου που σηµειώνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων
που προβλέπονται στο πρόγραµµα εργασίας του Ε∆Μ και για τον έλεγχο βασικών
αποτελεσµάτων των εργασιών του Ε∆Μ, όπως οι συγκεφαλαιωτικές εκθέσεις των
µελετών του Ε∆Μ. Στις συνεδριάσεις αυτές παρίστανται συνήθως ένας ή δύο
εκπρόσωποι από κάθε ΕΣΕ του Ε∆Μ.
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2.

Η οργάνωση των ετήσιων συνεδρίων του Ε∆Μ, τον ∆εκέµβριο του 2008 και τον
∆εκέµβριο του 2009. Το συνέδριο του 2008 είχε πιο αναλυτικό χαρακτήρα, καθώς
επικεντρώθηκε στην ανάλυση των διεργασιών του Ε∆Μ και στους δεσµούς µε άλλα
αρµόδια όργανα της ΕΕ, µέσω µιας σειράς συνόδων εργασίας για τη δικτύωση και το
σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών, τη συµπληρωµατικότητα µε άλλα όργανα της
ΕΕ, τα ad hoc ερωτήµατα και τις ετήσιες εκθέσεις στατιστικών για την παροχή
ασύλου και τη µετανάστευση. Το συνέδριο του 2009 αποτελείτο από δύο συνεδρίες.
Η πρωινή συνεδρία εστίασε στην πιθανή συµπληρωµατικότητα και τις συνέργιες του
Ε∆Μ µε άλλους φορείς της ΕΕ, µε παρουσιάσεις για την ευρωπαϊκή υπηρεσία
υποστήριξης για το άσυλο (EASO), τον µηχανισµό αµοιβαίας πληροφόρησης, το
δίκτυο πληροφοριών και συντονισµού των υπηρεσιών διαχείρισης της
µετανάστευσης των κρατών µελών (ICONet) και τον ευρωπαϊκό οργανισµό για τη
διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX). Η απογευµατινή συνεδρία αφορούσε
την παρουσίαση των αρχικών συµπερασµάτων της µελέτης του Ε∆Μ για τους
ασυνόδευτους ανηλίκους (βλ. Ενότητα 5.2.3.2), καθώς και της µελέτης του
Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων για τα ασυνόδευτα παιδιά που ζητούν άσυλο
σε κράτη µέλη της ΕΕ.19 Το συνέδριο του 2010 διεξάχθηκε υπό την αιγίδα της
βελγικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Σεπτέµβριο του 2010 µε θέµα τη
µακροπρόθεσµη παρακολούθηση των µεταναστευτικών διαδροµών.

3.

∆ιοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων, µε αντικείµενο είτε τεχνικά είτε
διαχειριστικά θέµατα. Τα σεµινάρια περιλάµβαναν την παροχή κατάρτισης σε
γενικές δραστηριότητες του Ε∆Μ, ιδιαίτερα για νεότερα ΕΣΕ του Ε∆Μ, µε
αντικείµενα όπως ο σκοπός και οι δραστηριότητες του Ε∆Μ και η ανάπτυξη ενός
εθνικού δικτύου (Σεπτέµβριος 2008), η υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης και η
διαχείριση των επιχορηγήσεων από τους ΕΣΕ του Ε∆Μ (Απρίλιος 2009), η
εκπόνηση των ετήσιων εκθέσεων στατιστικών του Ε∆Μ για την παροχή ασύλου και
τη µετανάστευση, µε άλλους φορείς να έχουν την ευθύνη για τη συλλογή και παροχή
των δεδοµένων (Σεπτέµβριος 2009), καθώς και µια συνεδρία ανταλλαγής απόψεων
σχετικά µε τη χρήση και την πιθανή µελλοντική ανάπτυξη του συστήµατος
ανταλλαγής πληροφοριών του Ε∆Μ (∆εκέµβριος 2009).

4.

Συνεργασίες αδελφοποίησης και συναντήσεις µεταξύ ΕΣΕ του Ε∆Μ µε
µεγαλύτερη πείρα και νεότερων ΕΣΕ πραγµατοποιήθηκαν µε σκοπό τη διευκόλυνση
της ένταξης νεότερων και λιγότερο έµπειρων ΕΣΕ του Ε∆Μ στο δίκτυο. Μια σειρά
ΕΣΕ του Ε∆Μ (συµπεριλαµβανοµένων των ΕΣΕ της Αυστρίας, του Βελγίου, της
Γερµανίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, του Λουξεµβούργου, της Λετονίας, της
Μάλτας, της Σουηδίας, της Σλοβακίας και του Ηνωµένου Βασιλείου) οργάνωσαν
συνεδριάσεις αδελφοποίησης µε τους εταίρους τους ή/και προσκάλεσαν αυτά τα
ΕΣΕ του Ε∆Μ να παρακολουθήσουν εθνικές συνεδριάσεις.

∆ικτύωση σε εθνικό επίπεδο
Στο πλαίσιο επίσης της ανάπτυξης εθνικού δικτύου, σχεδόν όλα τα ΕΣΕ του Ε∆Μ οργάνωσαν
εθνικές εκδηλώσεις, όπως συνεδριάσεις εθνικών δικτύων, συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων
και άλλες εκδηλώσεις. Αυτές οι δραστηριότητες δικτύωσης συνέβαλαν στην περαιτέρω
ανάπτυξη του προγράµµατος εργασίας των ΕΣΕ του Ε∆Μ, στην παροχή συγκεκριµένων

19
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πληροφοριών στις µελέτες του Ε∆Μ και άλλων γνωµοδοτήσεων ή/και στη βελτίωση της
προβολής του Ε∆Μ.
∆ικτύωση µε άλλους φορείς
Επιπλέον των δραστηριοτήτων που αναφέρθηκαν παραπάνω, στις δραστηριότητες του Ε∆Μ
συµµετείχαν και άλλοι φορείς (της ΕΕ). Όπως ήδη περιγράφηκε παραπάνω, στο ετήσιο
συνέδριο του Ε∆Μ το 2009 συµµετείχαν και άλλοι φορείς της ΕΕ, που παρείχαν µια
επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασής τους και των εξελίξεων σε σχέση µε το άσυλο και τη
µετανάστευση, ως προς τις πληροφοριακές ανάγκες, την ανάλυση και τη συλλογή
πληροφοριών. Κλήθηκαν επίσης να εξετάσουν το πεδίο συνεργασίας και συντονισµού µε το
Ε∆Μ. Οι µελέτες που αναλαµβάνει το Ε∆Μ αποτελούν µία ακόµη ευκαιρία για δικτύωση µε
άλλους φορείς.
Άλλες συγκεκριµένες δραστηριότητες δικτύωσης περιελάµβαναν τη συνεργασία µε τον
Οργανισµό Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων (ΟΘ∆) στο πλαίσιο της προαναφερθείσας µελέτης για
ασυνόδευτα παιδιά που ζητούν άσυλο σε κράτη µέλη της ΕΕ (Separated asylum seeking
children in EU Member States: an examination of living conditions, provisions and decisionmaking procedures in selected EU Member States through child centred participatory
research).
Αλλού και σε συµφωνία µε το άρθρο 10 της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συµβουλίου, το
2009 η Νορβηγία εκδήλωσε προς το Ε∆Μ το ενδιαφέρον της για συµµετοχή στο Ε∆Μ και για
συνεισφορά στις δραστηριότητές του. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος της Νορβηγίας
χαιρετίστηκε από τη διοικούσα επιτροπή των ΕΣΕ του Ε∆Μ και το 2010 έγιναν βήµατα προς
την κατεύθυνση της υπογραφής συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ της Νορβηγίας και της
Επιτροπής στη οποία θα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος µε οποίο η Νορβηγία θα
συνεργαστεί µε το Ε∆Μ.
Όσον αφορά τις εν εξελίξει µελέτες του Ε∆Μ για το 2010 σχετικά µε την κάλυψη της
ζήτησης εργασίας µέσω της µετανάστευσης (Satisfying labour demand through migration)
και την κυκλική και προσωρινή µετανάστευση (Circular and temporary migration), το Ε∆Μ
άνοιξε γραµµή επικοινωνίας αντιστοίχως µε την οµάδα εργασίας για την οικονοµική
µετανάστευση του δικτύου Ευρωπαϊκές Πόλεις (Eurocities) και την ειδική οµάδα για την
προσωρινή και κυκλική µετανάστευση που συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πολιτικής (ΕΚΠ).
Το Ε∆Μ συµµετείχε επίσης ενεργά σε διάφορες εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από άλλους
φορείς, οι οποίοι περιγράφονται στην Ενότητα 5.4. Βελτίωση της προβολής του Ε∆Μ.
5.2. Ειδικά (ad hoc) αιτήµατα, εκθέσεις και µελέτες
Οι βασικές δραστηριότητες του Ε∆Μ σχετίζονται µε την εκπόνηση των ετήσιων εκθέσεων
δραστηριοτήτων, των ετήσιων εκθέσεων στατιστικών για την παροχή ασύλου και τη
µετανάστευση και µελετών που έχουν ως αντικείµενο ειδικά θέµατα που αφορούν σε
εξελίξεις πολιτικής, όπως σχετικά µε τους ασυνόδευτους ανηλίκους, την υποβοηθούµενη
επιστροφή, τη µετανάστευση εργατικού δυναµικού και τα καθεστώτα προστασίας που
παραχωρούνται από τα κράτη µέλη και δεν εναρµονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια άλλη
σηµαντική δράση του Ε∆Μ αφορά στα ad hoc ζητήµατα.

EL

13

EL

Αναφορικά µε τη µεθοδολογία για την πραγµατοποίηση µιας µελέτης, η διοικούσα επιτροπή
είναι αρµόδια για την έγκριση της επιλογής των θεµάτων µελετών, τα οποία συνήθως
προτείνονται από τα ΕΣΕ του Ε∆Μ ή/και την Επιτροπή. Εν συνεχεία, για να διασφαλίζεται η
συγκρισιµότητα, αναπτύσσονται και συµφωνούνται κοινές προδιαγραφές από τα ΕΣΕ του
Ε∆Μ, σε συνεργασία µε την Επιτροπή και τον πάροχο υπηρεσιών της. Χρησιµοποιώντας τις
συµφωνηθείσες προδιαγραφές, κάθε ΕΣΕ του Ε∆Μ εκπονεί εθνική έκθεση η οποία, όποτε
είναι δυνατόν, εκπονείται σε συνεργασία µε τα µέλη του εθνικού δικτύου. Σε αυτές τις
εθνικές εκθέσεις αναλύονται ή/και συγκεφαλαιώνονται οι διαθέσιµες πληροφορίες σε επίπεδο
κρατών µελών («δευτερογενής ανάλυση δεδοµένων»), παρέχοντας µε αυτό τον τρόπο µια
συνολική, αµερόληπτη επισκόπηση της κατάστασης σε ένα συγκεκριµένο κράτος µέλος. Στη
συνέχεια, εκπονείται συγκεφαλαιωτική έκθεση από την Επιτροπή, από κοινού µε τον πάροχο
υπηρεσιών, στην οποία παρουσιάζονται τα κυριότερα πορίσµατα κάθε εθνικής έκθεσης,
επισηµαίνοντας τις σηµαντικότερες παραµέτρους και εντάσσοντάς τις στον µεγαλύτερο
δυνατό βαθµό στο πλαίσιο της ΕΕ (π.χ. συσχετίζοντάς τις µε πρόσφατες πρωτοβουλίες
πολιτικής). Μεγάλη έµφαση δίδεται στην παρουσίαση των πληροφοριών µε αµερόληπτο,
αντικειµενικό τρόπο – µια καταγραφή των γεγονότων µε βάση την οποία οι αρµόδιοι χάραξης
πολιτικής µπορούν να αποφασίσουν την πορεία που θα ακολουθηθεί. Όλες οι εθνικές και
συγκεφαλαιωτικές εκθέσεις διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ε∆Μ.
5.2.1. Ετήσιες εκθέσεις πολιτικής
Σκοπός των ετήσιων εκθέσεων πολιτικής του Ε∆Μ είναι η παρουσίαση των πλέον
σηµαντικών πολιτικών και νοµοθετικών (και σε επίπεδο ΕΕ) εξελίξεων, καθώς και των
δηµόσιων συζητήσεων στον τοµέα της µετανάστευσης και του ασύλου, οι οποίες διεξάγονται
στο εσωτερικό των κρατών µελών. Οι εκθέσεις αυτές περιλαµβάνουν, στο βαθµό που αυτό
είναι εφικτό, τυχόν σχετικά στατιστικά δεδοµένα (ακόµη και αν αυτά δεν είναι οριστικά) για
την ποσοτικοποίηση της επεξήγησης των εξελίξεων.
Κατά την εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης πολιτικής του 2009 υπήρξε µια σηµαντική αλλαγή
σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη. Η έκθεση συντάχθηκε σε δύο διαφορετικά στάδια. Από τα
ΕΣΕ του Ε∆Μ ζητήθηκε πρώτα να υποβάλουν µια εθνική έκθεση (έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2009) σχετικά µε την επιτευχθείσα πρόοδο ως προς τις δεσµεύσεις που περιλαµβάνονταν στη
µέθοδο παρακολούθησης για τον έλεγχο της εφαρµογής του ευρωπαϊκού συµφώνου για τη
µετανάστευση και το άσυλο.20 Στη συνέχεια, η σύνοψη των πληροφοριών που παρασχέθηκαν
από τις εθνικές εκθέσεις χρησιµοποιήθηκε ως δεδοµένο εισόδου για το έγγραφο εργασίας των
υπηρεσιών της Επιτροπής,21 το οποίο επισυνάφθηκε ως παράρτηµα στην έκθεση της
Επιτροπής που υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Ιούνιο του 2010. Στη συνέχεια,
ζητήθηκε από τα ΕΣΕ του Ε∆Μ να υποβάλουν την «ολοκληρωµένη» εθνική έκθεσή τους,
συµπεριλαµβανοµένων των εξελίξεων στο άσυλο και τη µετανάστευση που δεν καλύπτονται
κατ’ ανάγκη από τη µέθοδο παρακολούθησης. Η συγκεφαλαιωτική έκθεση της «πλήρους»
ετήσιας έκθεσης πολιτικής του 2009 δηµοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2010.
Η ετήσια έκθεση πολιτικής για το 2010 του Ε∆Μ αναµένεται και πάλι να χρησιµοποιηθεί στην
ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή του ευρωπαϊκού συµφώνου για τη
µετανάστευση και το άσυλο για το 2010, καθώς και του προγράµµατος της Στοκχόλµης.
Σκοπός είναι να υποβληθεί εγκαίρως, στις αρχές του 2011.

20
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5.2.2. Ετήσιες εκθέσεις στατιστικών για την παροχή ασύλου και τη µετανάστευση
Στόχος των ετήσιων εκθέσεων στατιστικών για την παροχή ασύλου και τη µετανάστευση22
είναι η παρουσίαση µιας ανάλυσης των στατιστικών τάσεων για την παροχή ασύλου και τη
µετανάστευση, συµπεριλαµβανοµένης της παράνοµης εισόδου, των συλλήψεων και των
επιστροφών για το έτος αναφοράς στο κράτος µέλος. Σε αυτές τις εκθέσεις χρησιµοποιούνται
στο µέγιστο δυνατό βαθµό στατιστικές της Eurostat. Το Ε∆Μ δεν φέρει ευθύνη για τη
συλλογή των στατιστικών δεδοµένων, καθώς αυτή εµπίπτει στην αρµοδιότητα της Eurostat,
εκτός εάν πρόκειται για δεδοµένα που είναι επιπρόσθετα ή συµπληρωµατικά µε αυτά που
παράγονται από τη Eurostat. Τα ΕΣΕ του Ε∆Μ επαληθεύουν, σε συνεργασία µε τους
αντίστοιχους εθνικούς προµηθευτές δεδοµένων, και εν συνεχεία αναλύουν τα σχετικά
δεδοµένα για το αντίστοιχο κράτος µέλος και παρέχουν µια αναλυτική έκθεση σχετικά µε
χαρακτηριστικά και τάσεις που εµφανίζονται στα δεδοµένα.
Το Ε∆Μ έχει αναλάβει µια προσπάθεια «κάλυψης των κενών» έτσι, ώστε να έχει µια πλήρη
σειρά ετήσιων εκθέσεων από το 2001 και µετέπειτα, οι οποίες θα είναι όσο το δυνατόν πιο
ενηµερωµένες, ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ε∆Μ
εκπόνησε την ετήσια έκθεση στατιστικών για την παροχή ασύλου και τη µετανάστευση του
2006 (περίοδος αναφοράς Ιανουάριος έως ∆εκέµβριος 2006) και του 2007 (περίοδος
αναφοράς Ιανουάριος έως ∆εκέµβριος 2007). Παράλληλα µε τις εθνικές εκθέσεις,
καταρτίστηκαν τυποποιηµένοι πίνακες δεδοµένων, µε κοινή µορφή για κάθε κράτος µέλος,
ΕΣΕ του Ε∆Μ, ενώ η συλλογή των δεδοµένων εκτείνεται από το 2001 και µετέπειτα.
Το 2009, το Ε∆Μ ξεκίνησε την ετήσια έκθεση στατιστικών του 2008 για τη µετανάστευση και
τη διεθνή προστασία. Για την έκθεση αυτή και για επόµενες ετήσιες εκθέσεις, τα δεδοµένα θα
παρέχονται σύµφωνα µε τον κανονισµό αριθ. 862/2007 του Συµβουλίου για τις
µεταναστευτικές στατιστικές.23 Η συγκεφαλαιωτική έκθεση αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί
έως το τέλος του 2010 και το Ε∆Μ θα έχει έως τότε ολοκληρώσει την προσπάθεια «κάλυψης
των κενών». Για την έκθεση του 2009, οι περισσότερες στατιστικές θα είναι διαθέσιµες στο
τέλος του 2010/αρχές του 2011, κάτι που σηµαίνει ότι η συγκεφαλαιωτική έκθεση θα
µπορούσε να είναι έτοιµη ακόµη και από τα µέσα του 2011.
5.2.3 Μελέτες του Ε∆Μ24
Μετά την έγκριση της απόφασης του Συµβουλίου, το Ε∆Μ εκπόνησε τις ακόλουθες µελέτες:
• Η οργάνωση των πολιτικών για το άσυλο και τη µετανάστευση στα κράτη µέλη
της ΕΕ (The organisation of Asylum and Migration Policies in the EU Member
States)·
• Πολιτικές υποδοχής, επιστροφής και ένταξης και αριθµοί ασυνόδευτων ανηλίκων
– συγκριτική µελέτη της ΕΕ (Reception, Return and Integration Policies for, and
numbers of, unaccompanied minors – an EU comparative study)
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• Προγράµµατα και στρατηγικές της ΕΕ που προωθούν την υποβοηθούµενη
επιστροφή και την επανένταξη σε τρίτες χώρες (EU Programmes and Strategies
fostering Assisted Return to and Reintegration in third countries)
• Οι διαφορετικές εθνικές πρακτικές όσον αφορά την παραχώρηση καθεστώτων
προστασίας που δεν είναι εναρµονισµένα σε επίπεδο ΕΕ (The different national
practices concerning granting of non-EU harmonised protection statuses).
5.2.3.1. Η οργάνωση των πολιτικών για το άσυλο και τη µετανάστευση στα κράτη µέλη της ΕΕ
Σκοπός της παρούσας έκθεσης ήταν να παράσχει µια επισκόπηση της οργάνωσης των
πολιτικών για το άσυλο και την µετανάστευση στα κράτη µέλη της ΕΕ. Σε αυτό
συµπεριλαµβάνονταν µεταξύ άλλων το θεσµικό πλαίσιο, τα εµπλεκόµενα υπουργεία, οι
βασικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, και άλλοι οργανισµοί µε αντικείµενο που
σχετίζεται µε τους µετανάστες. Η έκθεση χρησίµευσε κυρίως για την ένταξη νέων ΕΣΕ του
Ε∆Μ και για την απόκτηση πείρας στην κατάρτιση µιας συγκεφαλαιωτικής έκθεσης από ένα
µελλοντικά πλήρες δίκτυο 26 ΕΣΕ του Ε∆Μ. Από κάθε ΕΣΕ του Ε∆Μ ζητήθηκε επίσης να
ετοιµάσει ένα «διάγραµµα θεσµικού πλαισίου», δηλαδή µια σχηµατική επισκόπηση του
θεσµικού πλαισίου κάθε κράτους µέλους όσον αφορά τις πολιτικές µετανάστευσης και
ασύλου, στο οποίο θα παρουσιάζονται οι βασικοί παράγοντες και οι αρµοδιότητές τους. Τα
διαγράµµατα θεσµικού πλαισίου αποτελούν επίσης µια «πύλη» σε περισσότερες
πληροφορίες, µέσω συνδέσµων υπερκειµένου προς τους διάφορους φορείς που παρατίθενται.
Η συγκεφαλαιωτική έκθεση, η οποία βασίστηκε στις 24 εθνικές εκθέσεις, κατέδειξε ότι οι
πολιτικές ασύλου και µετανάστευσης είναι σύνθετες και συχνά µοναδικές σε κάθε κράτος
µέλος. Στα περισσότερα κράτη µέλη υπάρχουν γενικά τρεις κύριοι θεσµικοί φορείς και
υπουργεία που εµπλέκονται και συγκεκριµένα τα υπουργεία εσωτερικών, εργασίας και
εξωτερικών. Σήµερα, πολλά κράτη µέλη εφαρµόζουν µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση
όσον αφορά την χάραξη και υλοποίηση πολιτικής, συµπεριλαµβάνοντας διάφορους
ενδιαφερόµενους φορείς, όπως εµπειρογνώµονες και ΜΚΟ, στην χάραξη ή την υλοποίηση
πολιτικής. Ως προς τις ιστορικές εξελίξεις, ορισµένα κράτη µέλη έχουν µακρά
µεταναστευτική παράδοση, εξαιτίας των ιστορικών δεσµών τους µε συγκεκριµένες τρίτες
χώρες, ενώ άλλα έχουν µικρότερη πείρα και, για παράδειγµα, χρειάστηκε να προσαρµόσουν
το σύστηµά τους µετά την ένταξη στην ΕΕ. ∆ιάφορα άλλα κράτη µέλη µετεξελίχθηκαν από
χώρες αποδηµίας σε χώρες υποδοχής µεταναστών, λόγω της αυξηµένης πίεσης που δέχονται
τόσο τα συστήµατα παροχής ασύλου όσο και τα συστήµατα µετανάστευσης που διαθέτουν.
5.2.3.2. Πολιτικές υποδοχής, επιστροφής και ένταξης και αριθµοί ασυνόδευτων ανηλίκων –
συγκριτική µελέτη της ΕΕ
Η µελέτη αποσκοπούσε στην κάλυψη του γνωσιακού χάσµατος σε σχέση µε τις πολιτικές που
αφορούν τους ασυνόδευτους ανηλίκους στην ΕΕ, εξετάζοντας ποικίλα θέµατα, από την
αξιολόγηση των προσδιορισθέντων κινήτρων και των περιστάσεων εισόδου στην ΕΕ, έως τις
διαδικασίες εισόδου, το σύστηµα υποδοχής, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων ένταξης,
κράτησης και επιστροφής, καθώς και των προσδιορισθέντων βέλτιστων πρακτικών.
Επιπλέον, παρατέθηκαν οι διαθέσιµες στατιστικές για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Οι
πληροφορίες που παρέχονται µπορούν να χρησιµεύσουν για τη δηµιουργία µιας βάσης επί
της οποίας οι αρµόδιοι χάραξης πολιτικής µπορούν να λαµβάνουν αποφάσεις για τη
δηµιουργία ή την ενίσχυση νέων πρωτοβουλιών για αυτή την ευάλωτη οµάδα.
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Η συγκεφαλαιωτική έκθεση, µε βάση τις 22 εθνικές εκθέσεις, προσδιόρισε διάφορες, ποικίλες
και αλληλένδετες αιτίες ως κίνητρα και περιστάσεις για την είσοδο στην ΕΕ, από τη αποφυγή
διώξεων και την αναζήτηση προστασίας έως την επανένωση µε µέλη της οικογένειας που
βρίσκονται ήδη στην ΕΕ, από οικονοµικούς λόγους και την αναζήτηση καλύτερων
προοπτικών έως τα θύµατα της εµπορίας ανθρώπων ή της λαθροµεταφοράς τους. Αν και οι
διαδικασίες εισόδου, συµπεριλαµβανοµένων των συνοριακών ελέγχων για ασυνόδευτους
ανηλίκους που υποβάλλουν αιτήσεις για τη χορήγηση ασύλου, είναι καλά καθορισµένες και
λίγο ή πολύ εναρµονισµένες µεταξύ των κρατών µελών, αυτό δεν ισχύει στον ίδιο βαθµό για
άλλες περιπτώσεις. Όσον αφορά το σύστηµα υποδοχής, ένα βασικό στοιχείο είναι ο
διορισµός κηδεµόνα ή αντίστοιχου υπευθύνου για τους ασυνόδευτους ανηλίκους που
υποβάλλουν αίτηση για άσυλο και η παροχή εγκαταστάσεων διαµονής και άλλης περίθαλψης.
Όλα τα κράτη µέλη παρέχουν, µερικές φορές στο πλαίσιο των µέτρων ένταξης, πρόσβαση σε
υγειονοµική περίθαλψη, εκπαίδευση και, εφόσον πληρούνται οι εθνικές προϋποθέσεις, σε
απασχόληση. Η κράτηση ενός ασυνόδευτου ανηλίκου γενικά αποτελεί µόνο «έσχατη λύση»,
µε ορισµένα κράτη µέλη να µην θέτουν υπό κράτηση ασυνόδευτους ανηλίκους υπό
οποιεσδήποτε περιστάσεις. Αν και τα κράτη µέλη καταβάλλουν προσπάθειες και έχουν
θεσπίσει διαδικασίες για τον εντοπισµό της οικογένειας ενός ασυνόδευτου ανηλίκου στη
χώρα καταγωγής του, στην πράξη αυτό επιτυγχάνεται σε σχετικά λίγες περιπτώσεις. Η
επιστροφή και επανένταξη ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα καταγωγής τους
πραγµατοποιείται πρώτα και κύρια µόνο εφόσον θεωρείται ότι αυτό είναι προς το συµφέρον
του. Στην πράξη, όπως συµβαίνει και µε την κράτηση, ο αριθµός όσων επιστρέφουν είναι
γενικά µικρός, αποκλειστικά µέσω υποβοηθούµενων επιστροφών.
Τα συµπεράσµατα της µελέτης χρησιµοποιήθηκαν για την υποστήριξη της ανάπτυξης του
σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τους ασυνόδευτους ανηλίκους25 που εγκρίθηκε τον Μάιο
του 2010, όπως προβλέπεται από το πρόγραµµα της Στοκχόλµης. Επιπλέον, και όπως
προαναφέρθηκε, η µελέτη αναλήφθηκε σε στενή συνεργασία µε τον Οργανισµό θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων, που ανέλαβε µια µελέτη σχετικά µε την κατάσταση ασυνόδευτων παιδιών που
ζητούν άσυλο σε κράτη µέλη της ΕΕ.
5.2.3.3. Προγράµµατα και στρατηγικές προώθησης της εκούσιας υποβοηθούµενης επιστροφής
(ΕΥΕ) και της επανένταξης από κράτη µέλη της ΕΕ
Στόχος της µελέτης ήταν η ανταλλαγή τρεχουσών γνώσεων µεταξύ των κρατών µελών,
συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη της πολιτικής και των προγραµµάτων για τη
διευκόλυνση της υποβοηθούµενης επιστροφής, µεταξύ άλλων, των αιτούντων άσυλο των
οποίων τα αιτήµατα απορρίφθηκαν ή µεταναστών υπό άλλο καθεστώς που αποφάσισαν να
επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. Η συγκεφαλαιωτική έκθεση της µελέτης αναµένεται
να δηµοσιευθεί πριν από το τέλος του 2010.
5.2.3.4. Οι διαφορετικές εθνικές πρακτικές όσον αφορά την παραχώρηση καθεστώτων
προστασίας που δεν είναι εναρµονισµένα σε επίπεδο ΕΕ.
Σκοπός της µελέτης ήταν η ανάλυση των διαφορετικών εθνικών πρακτικών όσον αφορά την
παραχώρηση καθεστώτων προστασίας που δεν είναι εναρµονισµένα σε επίπεδο ΕΕ, δηλ.
όλων των καθεστώτων που δεν καλύπτονται από την οδηγία «αναγνώριση».26 Αποσκοπούσε
επίσης στη διερεύνηση της αναλογίας και των τάσεων σε σχέση µε τους αιτούντες, στους
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οποίους παραχωρείται καθεστώς προστασίας µε βάση το εθνικό δίκαιο, την επικουρική
προστασία ως µέρος του ευρωπαϊκού δικαίου και το καθεστώς του πρόσφυγα σύµφωνα µε τη
σύµβαση της Γενεύης.
Η συγκεφαλαιωτική έκθεση, µε βάση 23 εθνικές εκθέσεις, κατέδειξε ότι άνω των δύο τρίτων
των κρατών µελών της ΕΕ παραχωρούν καθεστώτα προστασίας που δεν είναι εναρµονισµένα
σε επίπεδο ΕΕ. Επιπλέον, οι λόγοι για τους οποίους παραχωρούνται τα εν λόγφ µη
εναρµονισµένα σε επίπεδο ΕΕ καθεστώτα προστασίας σε όλη την ΕΕ διαφέρουν και
ποικίλλουν (π.χ. για ιατρικούς λόγους, για οικογενειακούς λόγους, για θύµατα
περιβαλλοντικών καταστροφών). Ποικίλλουν επίσης αισθητά µεταξύ των κρατών µελών ως
προς το σκεπτικό, τις διαδικασίες, τα δικαιώµατα, τη διάρκεια της παραµονής και το επίπεδο
εφαρµογής των καθεστώτων προστασίας που δεν είναι εναρµονισµένα σε επίπεδο ΕΕ στις
επικράτειές τους. Αυτό συνεπάγεται µεγάλη πολυπλοκότητα για όσους θέλουν να ζητήσουν
προστασία ή βρίσκονται στη διαδικασία υποβολής αίτησης για προστασία στην ΕΕ. Η
επιλογή των δικαιούχων προστασίας, ο τρόπος µε τον οποίο παραχωρείται και το αποτέλεσµα
που προκύπτει (δικαιώµατα και διάρκεια διαµονής) διαφέρει από το ένα κράτος µέλος στο
άλλο. Τέλος, ενώ ορισµένα καθεστώτα προστασίας που δεν είναι εναρµονισµένα σε επίπεδο
ΕΕ κλίνουν προς την έννοια της προστασίας όπως αυτή καθορίζεται στη Σύµβαση της
Γενεύης, άλλα, όπως οι προσωρινές άδειες διαµονής, που παραχωρούνται σε ποικίλες
κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών, εκτός της διαδικασίας ασύλου, είναι ασαφές κατά πόσο
θα µπορούσαν να θεωρηθούν «προστασία».
5.2.4. Ειδικά (ad hoc) αιτήµατα
Τα ad hoc αιτήµατα του Ε∆Μ αποτελούν ένα σηµαντικό, ευέλικτο και πολύ χρήσιµο
εργαλείο για τη συλλογή πληροφοριών. Αd hoc αίτηµα µπορεί να υποβληθεί από κάθε ΕΣΕ
του Ε∆Μ, καθώς και από την Επιτροπή. Συνήθως, τα ΕΣΕ του Ε∆Μ πρέπει να απαντήσουν
σε ένα ad hoc αίτηµα εντός προθεσµίας τεσσάρων εβδοµάδων, µετά την οποία
πραγµατοποιείται σύνθεση όλων των απαντήσεων, η οποία διανέµεται εντός οκτώ εβδοµάδων
από την ηµεροµηνία κατάθεσης του αιτήµατος. Εφόσον συµφωνεί το/τα ΕΣΕ του Ε∆Μ, οι
απαντήσεις που παρέχονται διατίθενται επίσης στο κοινό µέσω του δικτυακού τόπου του
Ε∆Μ.27
Η δραστηριότητα αυξήθηκε σηµαντικά από την έναρξή της, παρουσιάζοντας αύξηση κατά
43% του αριθµού των ad hoc αιτηµάτων που υποβλήθηκαν το 2009, σε σύγκριση µε το 2008.
Το 2008 υποβλήθηκαν συνολικά 62 ad hoc αιτήµατα και 89 (7 έως 8 µηνιαίως) το 2009, ενώ
για κάθε αίτηµα που υποβλήθηκε πρόσφατα ελήφθησαν, κατά µέσο όρο, 23 απαντήσεις από
κράτη µέλη.
Η θεµατολογία των ad hoc αιτηµάτων ποικίλει από ερωτήµατα σχετικά µε τις πρακτικές που
θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, όπως η παρακολούθηση ξένων υπηκόων, ο
προγραµµατισµός για την υποστήριξη θυµάτων εµπορίας ανθρώπων και η χρήση εθνικών
βάσεων δεδοµένων δακτυλικών αποτυπωµάτων, έως ερωτήµατα σχετικά µε τις προϋποθέσεις
και τις απαιτήσεις που εφαρµόζονται από τα κράτη µέλη, για παράδειγµα σε σχέση µε τις
άδειες διαµονής για ιατρικούς λόγους και τους όρους ενσωµάτωσης για υπηκόους τρίτων
χωρών οι οποίοι είναι επί µακρόν διαµένοντες. Άλλα ad hoc αιτήµατα είχαν ως αντικείµενο
τη διερεύνηση των αντιδράσεων των κρατών µελών σε πρόσφατες εξελίξεις, όπως ο σεισµός
στην Αϊτή και η άρση της υποχρέωσης θεώρησης (βίζα) για άτοµα προερχόµενα από την
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ΠΓ∆Μ, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία. Η Επιτροπή αξιοποίησε επίσης τις πολύτιµες
πληροφορίες που παρασχέθηκαν από αυτό το µηχανισµό στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών, η πιο
πρόσφατη από τις οποίες ήταν η πρωτοβουλία για την ενιαία άδεια, καθώς και άλλων
πρωτοβουλιών για τους εποχικά εργαζόµενους και τους ενδοεπιχειρησιακώς µετατιθέµενους.
5.3. Συλλογή, παροχή και συγκρισιµότητα πληροφοριών
Μέσω της συστηµατικής συλλογής πληροφοριών και της διαθεσιµότητάς τους, το Ε∆Μ
χρησιµεύει ως εργαλείο για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και για τη
βελτίωση της συγκρισιµότητας.
5.3.1. Σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών
Ο σκοπός του συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών του Ε∆Μ είναι να λειτουργεί ως
«αποθετήριο» µε λειτουργία αναζήτησης για έγγραφα που προσδιορίζονται από το Ε∆Μ ως
σχετικά µε τις δραστηριότητές του. Σε αυτά τα έγγραφα περιλαµβάνονται, για παράδειγµα,
πληροφορίες για το εθνικό δίκαιο, νοµολογία και έγγραφα πολιτικής, η εφαρµογή του
ευρωπαϊκού δικαίου σε εθνικό επίπεδο, οι επίσηµες εθνικές και άλλες στατιστικές (όχι στη
Eurostat), καθώς και ένας κατάλογος των ΕΣΕ του Ε∆Μ και των µελών τους σε εθνικό
επίπεδο, και οι συνεργαζόµενοι φορείς της ΕΕ, άρθρα στο Τύπο και σε άλλα µέσα. Οι ΕΣΕ
του Ε∆Μ καλούνται να προσθέτουν τα έγγραφα που χρησιµοποιούν ως παραποµπές στην
εκπόνηση των εθνικών εκθέσεών τους για µια συγκεκριµένη δραστηριότητα.
Με την έγκριση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συµβουλίου, κατέστη δυνατόν να ανατεθεί
σε έναν νέο πάροχο υπηρεσιών, στην iLiCONN, να αναλάβει το σύστηµα και να το
καταστήσει πλήρως λειτουργικό. Οι αρχικές δραστηριότητες της iLiCONN επικεντρώθηκαν
στην κατανόηση των λειτουργιών και της αρχιτεκτονικής του συστήµατος, ως βάσης για την
περαιτέρω βελτίωσή του. Το ∆εκέµβριο του 2009 πραγµατοποιήθηκε µια σύσκεψη
ανταλλαγής απόψεων µε τα ΕΣΕ του Ε∆Μ, για να συζητηθούν οι πιθανές λειτουργίες τις
οποίες θα µπορούσε να προσφέρει το σύστηµα, καθώς και οι διαδικασίες που θα καθοριστούν
για την αποθήκευση των δεδοµένων και την πρόσβαση στις πληροφορίες από το κοινό.
5.3.2. Γλωσσάριο και θησαυρός του Ε∆Μ
Σκοπός του πολύγλωσσου γλωσσάριου του Ε∆Μ το οποίο περιέχει όρους που σχετίζονται µε
το άσυλο και τη µετανάστευση είναι, µεταξύ άλλων, η βελτίωση της συγκρισιµότητας µεταξύ
των κρατών µελών της ΕΕ, µέσω της χρήσης και της κοινής κατανόησης των όρων και των
ορισµών που περιέχονται σε αυτό. Το γλωσσάριο προορίζεται για να χρησιµεύσει ως ένα
χρήσιµο έγγραφο αναφοράς για τα ΕΣΕ του Ε∆Μ και τα µέλη των εθνικών δικτύων τους,
καθώς και για άλλους λειτουργούς στον τοµέα του ασύλου και της µετανάστευσης.
Η χρήση και η κοινή κατανόηση συνεπούς ορολογίας όπως παρουσιάζεται στο γλωσσάριο
επιτρέπει στους αρµοδίους χάραξης πολιτικής και τους επαγγελµατίες στα κράτη µέλη, καθώς
και στα θεσµικά όργανα της ΕΕ, να συγκρίνουν καλύτερα τις καταστάσεις και την πείρα σε
εθνικό επίπεδο και να εναρµονίζουν έννοιες της πολιτικής. Ελπίζεται επίσης ότι ο γλωσσάριο
του Ε∆Μ θα ενθαρρύνει τα µέσα ενηµέρωσης να υιοθετήσουν ορθότερη ορολογία όταν
παρουσιάζουν θέµατα που σχετίζονται µε το άσυλο και τη µετανάστευση. Αυτό
διευκολύνεται περαιτέρω από τις µεταφράσεις των όρων του γλωσσάριου σε πολλές άλλες
γλώσσες κρατών µελών. Ο µεγάλος αριθµός όρων, που αυτή την περίοδο ανέρχονται
συνολικά σε 300, αντικατοπτρίζει επίσης τη σύνθετη φύση του ασύλου και της
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µετανάστευσης. Οι ίδιοι οι όροι του γλωσσάριου µεταφράζονται επίσης σε άλλες γλώσσες
της ΕΕ, επί του παρόντος προς τα γαλλικά, γερµανικά, ιταλικά, πορτογαλικά και ισπανικά.
Το γλωσσάριο αναπτύχθηκε επίσης από το Ε∆Μ στο πλαίσιο της Οµάδας εργασίας για το
γλωσσάριο και το θησαυρό. Η οµάδα εργασίας συνεδριάζει περίπου κάθε 6 έως 8 εβδοµάδες,
τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Τα µέλη της προέρχονται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Γενικές ∆ιευθύνσεις HOME, ESTAT και µετάφρασης) και τα ενδιαφερόµενα ΕΣΕ του Ε∆Μ.
Άλλοι συµµετέχοντες είναι ο Οργανισµός Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και εµπειρογνώµονες
από τα εθνικά δίκτυα των ΕΣΕ του Ε∆Μ. Σε κάθε συνεδρίαση, οι όροι συζητούνται,
εξειδικεύονται και συµφωνούνται. Από τα µέλη της οµάδας εργασίας ζητείται επίσης να
µεταφράσουν και να αναλύσουν περαιτέρω όρους µεταξύ των συνεδριάσεων.
Η πρώτη δηµόσια ηλεκτρονική έκδοση του γλωσσάριου του Ε∆Μ δηµοσιεύθηκε στις 4
Αυγούστου 2009. Αυτή η έκδοση διανεµήθηκε στα µέλη της διοικούσας επιτροπής του Ε∆Μ,
στους εκπροσώπους της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας και σε
άλλους οργανισµούς/θεσµικά όργανα της ΕΕ, στις µόνιµες αντιπροσωπείες και άλλους
σχετικούς ενδιαφερόµενους φορείς. Το 2010 δηµιουργήθηκε µια έντυπη έκδοση του
γλωσσάριου,28 περισσότερα από 2.000 αντίτυπα της οποίας διανεµήθηκαν σε
ενδιαφερόµενους φορείς σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ. Το γλωσσάριο θα ενσωµατωθεί
επίσης στον δικτυακό τόπο του Ε∆Μ, ως ένα διαλογικό εργαλείο.
Το επόµενο βήµα, το οποίο ξεκίνησε το 2010, είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του θησαυρού του
Ε∆Μ, µε σκοπό τη διευκόλυνση της δοµηµένης αναζήτησης των εγγράφων που περιέχονται
στο σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών του Ε∆Μ.
5.4. Βελτίωση της προβολής του Ε∆Μ
Αναλήφθηκαν διάφορες ενέργειες για την προώθηση του Ε∆Μ στους αρµοδίους χάραξης
πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και για την ενηµέρωση του κοινού
σχετικά µε τους στόχους του και επίσης τις τρέχουσες και µελλοντικές του δραστηριότητες.
Αυτές οι προσπάθειες εντάθηκαν το 2010, ιδιαίτερα µετά από τον ορισµό των δύο παρόχων
υπηρεσιών του Ε∆Μ.
5.4.1. Σε εθνικό επίπεδο
Τα ΕΣΕ του Ε∆Μ και τα µέλη της διοικούσας επιτροπής συνέβαλαν στη βελτίωση της
προβολής του Ε∆Μ σε εθνικό επίπεδο, µέσω ενός µεγάλου εύρους δραστηριοτήτων,
συµπεριλαµβανοµένων της οργάνωσης συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων, συνεδριάσεων
του εθνικού δικτύου κλπ. Αυτές οι εκδηλώσεις αποτέλεσαν µια καλή ευκαιρία για την
αναφορά των δραστηριοτήτων που αναλήφθηκαν από το Ε∆Μ και για τη διεύρυνση των
εθνικών δικτύων. Ορισµένα ΕΣΕ του Ε∆Μ συµµετείχαν επίσης σε εκδηλώσεις που
οργανώθηκαν από άλλους ενδιαφερόµενους φορείς και πραγµατοποίησαν παρουσίαση του
Ε∆Μ.
Επίσης, αναλήφθηκαν και άλλες προσπάθειες από τα ΕΣΕ του Ε∆Μ για την ενίσχυση της
προβολής του Ε∆Μ, συµπεριλαµβανοµένων των εξής:
• ανάπτυξη εθνικών δικτυακών τόπων από τα ΕΣΕ του Ε∆Μ·
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Το γλωσσάριο του Ε∆Μ, ISBN 978-92-79-14979-5 (January 2010), είναι επίσης διαθέσιµο στη
διεύθυνση http://emn.sarenet.es/Downloads/prepareShowFiles.do;?directoryID=117.
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• περαιτέρω επεξεργασία των εθνικών πολιτικών επικοινωνίας και διάδοσης·
• µετάφραση των συγκεφαλαιωτικών εκθέσεων που εκπονούνται από το Ε∆Μ·
• διανοµή ενηµερωτικών δελτίων (ενηµερωτικών και του Ε∆Μ).
5.4.2. ∆ικτυακός τόπος Ε∆Μ (http://emn.sarenet.es)
Ο δικτυακός τόπος του Ε∆Μ τέθηκε σε λειτουργία κατά την προπαρασκευαστική φάση του
Ε∆Μ. Χρησιµεύει όχι µόνο για την παροχή πληροφοριών στο κοινό σχετικά µε το Ε∆Μ και
τα αποτελέσµατα των εργασιών του, αλλά και ως πύλη µέσω της οποίας τα µέλη του Ε∆Μ
µπορεί να έχουν πρόσβαση στο σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών. Μέρος των
δραστηριοτήτων του παρόχου υπηρεσιών του Ε∆Μ, της iLiCONN, είναι η αναδιάρθρωση και
ανανέωση του δικτυακού τόπου εντός του 2010. Ο δικτυακός τόπος του Ε∆Μ θα παρέχει
τότε και πρόσβαση στο ενηµερωτικό δελτίο του Ε∆Μ, το οποίο θα εκδίδεται από το
φθινόπωρο του 2010 και εφεξής.
Προς το παρόν, ο δικτυακός τόπος δέχεται περίπου 10.000 επισκέψεις µηνιαίως. Το 2010
καταβλήθηκαν προσπάθειες για την ενηµέρωση ενός ευρύτερου κοινού σχετικά µε την
ύπαρξη του δικτυακού τόπου.
5.4.3. ∆ιάδοση των αποτελεσµάτων των εργασιών του Ε∆Μ
Όπως προβλέπεται στην εντολή του Ε∆Μ, όλα τα αποτελέσµατα των εργασιών του
καθίστανται διαθέσιµα στο κοινό µέσω του δικτυακού τόπου του Ε∆Μ, ενώ παρουσιάζονται
και µε την ευκαιρία συνόδων εργασίας, σεµιναρίων, συνεδριάσεων και συνεδρίων σε επίπεδο
ΕΕ και εθνικό επίπεδο. Για παράδειγµα, τα ΕΣΕ του Ε∆Μ οργάνωσαν σύνοδο εργασίας µε
θέµα «Ασυνόδευτοι ανήλικοι στην Ευρώπη: κατάσταση, εµπειρίες και προοπτικές»
(Unaccompanied minors in Europe: situation, experiences and perspectives) στο πλαίσιο του
συνεδρίου Metropolis 2009 και σκοπεύουν να συµµετάσχουν στο συνέδριο Metropolis 2010
µε θέµα «∆ικαιοσύνη και µετανάστευση: το παράδοξο του ανήκειν» (Justice and Migration:
the Paradox of Belonging)29 Η συµµετοχή υπηρετεί τον σκοπό της προώθησης του Ε∆Μ και
των αποτελεσµάτων των εργασιών του σε ένα ευρύτερο κοινό, µε έµφαση στο ρόλο του Ε∆Μ
στην παροχή πληροφοριών για την υποστήριξη των αρµοδίων χάραξης πολιτικής.
Τα προγράµµατα εργασίας για το 2008 και 2009 επικεντρώθηκαν στη σηµασία της διάδοσης
των προϊόντων και των πορισµάτων του Ε∆Μ. Το 2010, δόθηκε αυξηµένη έµφαση στη
διασφάλιση της ευρύτερης διάδοσης των προϊόντων και των πορισµάτων του Ε∆Μ. Στο
πλαίσιο αυτό εντάσσεται η εκπόνηση του ενηµερωτικού δελτίου του Ε∆Μ, η ανανέωση του
ανωτέρω,
δικτυακού τόπου του Ε∆Μ, όπως περιγράφεται στην ενότητα
συµπεριλαµβανοµένης της εισαγωγής ηλεκτρονικής εγγραφής για την αποστολή του
ενηµερωτικού δελτίου του Ε∆Μ, και άλλων δραστηριοτήτων για τη διεύρυνση του κοινού
στο οποίο απευθύνεται το Ε∆Μ. Προς τον σκοπό αυτό, θα χαραχθεί µια στρατηγική
διάδοσης, µε στόχο την «επικέντρωση» και «βελτιστοποίηση» των διάφορων
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην αύξηση της προβολής του Ε∆Μ και τη διασφάλιση
της αποτελεσµατικότερης διάδοσης των δηµοσιεύσεών του. Το Ε∆Μ έχει ήδη παραγάγει και
ενηµερώνει σε τακτική βάση ένα «ενηµερωτικό φυλλάδιο» το οποίο παρέχει λεπτοµέρειες για
το Ε∆Μ, την εντολή του, το ρόλο του, τα µέλη του και τα επιτεύγµατά του έως σήµερα.
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