
1058384.EL PE 485.199 

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000039/2015 

προς την Επιτροπή 
Άρθρο 128 του Κανονισμού 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, 

Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat 
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

Judith Sargentini, Ska Keller, Bodil Ceballos, Eva Joly, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Josep-

Maria Terricabras 
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck 
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao 
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

Θέμα: Εξωτερική ανάθεση των διαδικασιών ασύλου, της έρευνας και της διάσωσης  

Ενώ τουλάχιστον 1.500 μετανάστες έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους το 2015 και εκφράζονται 
φόβοι ότι πάνω από 700 πνίγηκαν την περασμένη Κυριακή, ο ιταλός υπουργός Εσωτερικών Angelino 
Alfano διατύπωσε την πρόταση να γίνεται εξωτερική ανάθεση της έρευνας και διάσωσης καθώς και 
του από θαλάσσης ελέγχου των συνόρων της ΕΕ σε χώρες όπως η Αίγυπτος ή η Τυνησία, οι οποίες 
θα φέρνουν εν συνεχεία τους διασωθέντες μετανάστες στις δικές τους ακτές. Η πρόταση, η οποία έχει 
σκοπό να δημιουργήσει «γνήσιο αποθαρρυντικό αντίκτυπο, ώστε να μειωθούν οι μετανάστες που θα 
ήσαν διατεθειμένοι να θέσουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να φθάσουν στις ευρωπαϊκές ακτές», 
παρουσιάστηκε στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ισπανία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο περιθώριο 
του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ), στις 12 Μαρτίου 2015, και 
συζητήθηκε περαιτέρω σε συνεδρίαση στην Επιτροπή την Τρίτη 17 Μαρτίου.  

Παράλληλα με αυτές τις συνομιλίες, οι υπουργοί Εσωτερικών στο Συμβούλιο ΔΕΥ συζήτησαν επίσης 
τις δυνατότητες να ιδρυθούν στρατόπεδα προσφύγων στη Βόρειο Αφρική και τη δυνατότητα να 
διεξάγονται οι διαδικασίες αιτήσεων ασύλου σε αυτά τα στρατόπεδα, πρόταση η οποία έχει απορριφθεί 
επανειλημμένως τα τελευταία 15 χρόνια από την Επιτροπή και την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), δεδομένων των πολλών νομικών και πρακτικών κωλυμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης της διεθνούς αρχής της μη επαναπροώθησης. 

– Ποια είναι η θέση της Επιτροπής ως προς την πρόταση που διατύπωσε ανεπίσημα ο 
υπουργός Alfano; Θα μπορούσε να τοποθετηθεί αναλυτικότερα και επί του συμβατού τέτοιας 
προτάσεως με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο περί ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της αρχής 
της μη επαναπροώθησης; 

– Με δεδομένη τη χρονική στιγμή τέτοιων πρωτοβουλιών και τη συμμετοχή της Επιτροπής σε 
αυτές τις συζητήσεις, υπάρχουν σχέδια να συμπεριληφθεί η εξωτερική ανάθεση της έρευνας 
και διάσωσης ή/και της διαδικασίας εξωτερικής εξέτασης των αιτήσεων ασύλου  στο 
ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση;  

– Θα μπορούσε η Επιτροπή να τοποθετηθεί αναλυτικά επί των υφιστάμενων νομικών και 
πρακτικών κωλυμάτων στην εξωτερική από κοινού διεξαγωγή διαδικασιών; 

– Προτίθεται η Επιτροπή να διατυπώσει προτάσεις για τη χάραξη ασφαλών και νόμιμων οδών 
προς την ΕΕ τόσο για τους αιτούντες άσυλο όσο και για τους μετανάστες στο επικείμενο 
ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση, πέρα από την αναθεώρηση της οδηγίας για την 
μπλε κάρτα και τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες για την επανεγκατάσταση; Λαμβάνει θέση η 
Επιτροπή επί των συστάσεων που διατύπωσε η UNHCR στο παράρτημα της από 2ας 
Μαρτίου 2015 επιστολής της προς την Επιτροπή; 
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