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προς το Συμβούλιο 
Άρθρο 130 του Κανονισμού 
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Θέμα: Εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου σχετικά με την επανεγκατάσταση 160.000 
αιτούντων άσυλο από την Ιταλία και την Ελλάδα 

Δύο αποφάσεις για την επανεγκατάσταση συνόλου 160.000 αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα και την 
Ιταλία σε άλλα κράτη μέλη εγκρίθηκαν κατά τις έκτακτες συνεδριάσεις του Συμβουλίου ΔΕΥ στις 14 και 
21 Σεπτεμβρίου 2015. Όπως δηλώνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, με ημερομηνία 14 
Οκτωβρίου 2015 και τίτλο «Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης:  Η κατάσταση όσον αφορά την 
εφαρμογή των δράσεων προτεραιότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη 
μετανάστευση» (COM(2015)0510), «πρέπει να δοθεί άμεση συνέχεια σε αμφότερες τις αποφάσεις 
από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη που βρίσκονται υπό πίεση και τα κράτη μέλη που 
έχουν αναλάβει τη δέσμευση φιλοξενίας μετεγκατασταθέντων ατόμων.» 

Ωστόσο στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι, από τις 14 Οκτωβρίου 2015, Πρέπει να δοθεί άμεση 
συνέχεια σε αμφότερες τις αποφάσεις από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη που βρίσκονται 
υπό πίεση και τα κράτη μέλη που έχουν αναλάβει τη δέσμευση φιλοξενίας μετεγκατασταθέντων 
ατόμων. Ομοίως, στο πλαίσιο του νέου συστήματος, μόλις 86 αιτούντες άσυλο έχουν μετεγκατασταθεί 
έως τώρα από την Ιταλία. Στις 3 Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανακοινωθέν της Επιτροπής, επρόκειτο να 
αναχωρήσει από την Ελλάδα για το Λουξεμβούργο η πρώτη πτήση μετεγκατάστασης με 30 αιτούντες 
άσυλο. 

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Συμβούλιο, ώστε να δεσμευθούν γρήγορα οι εκπρόσωποί 
του στη μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο το συντομότερο δυνατόν, λαμβανομένου υπόψη του 
επείγοντος των υφιστάμενων ανθρωπιστικών προκλήσεων; 


