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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0350/2011, του Peter Oedinger, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «Eine-Welt-Initiative Korschenbroich», η οποία συνοδεύεται από 13 
υπογραφές, σχετικά με την υποδοχή προσφύγων στην Ευρώπη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει ένα τέρμα στον τεράστιο αριθμό 
θανάτων προσφύγων που ταξιδεύουν προς την Ευρώπη μέσω θαλάσσης. Πιστεύει ότι οι 
δραστηριότητες του Frontex ως προς την απαγόρευση εισόδου σε ανθρώπους στα εξωτερικά 
σύνορα πρέπει να τερματισθούν και ότι ο Frontex πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την υποδοχή 
των προσφύγων. Πρέπει επίσης να τεθεί ένα τέρμα στις οικονομικές διακρίσεις σε βάρος των 
αναπτυσσόμενων χωρών από την ΕΕ, η ΕΕ πρέπει να διεξάγει μια ανθρώπινη μεταναστευτική 
πολιτική, να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και να παραμείνει πιστή στις ιουδαϊκές-
χριστιανικές αρχές της. Ο αναφέρων επιθυμεί επίσης να υποδεχθεί η ΕΕ πρόσφυγες από τις 
εμπόλεμες ζώνες στον αραβικό κόσμο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Ιουνίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Οι πολιτικές αναταραχές και οι στρατιωτικές συγκρούσεις στη νότια Μεσόγειο έχουν 
οδηγήσει στην απώλεια ανθρώπινων ζωών και στην εκτόπιση εκατοντάδων χιλιάδων 
ανθρώπων. Η ΕΕ ανταποκρίθηκε ταχύτατα και προορατικά σε αυτήν την πρόκληση. 
Κινητοποιήθηκαν σημαντικοί πόροι από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για βοήθεια στη 
διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης. 
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Η Επιτροπή γνωρίζει καλά τη δραματική κατάσταση των μεταναστών που διασχίζουν τη 
Μεσόγειο Θάλασσα και λυπάται βαθύτατα που χάνονται τόσες πολλές ζωές. Η Επιτροπή 
καταβάλλει και θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή 
τέτοιου είδους τραγωδιών και τη μείωση του αριθμού των νεκρών. Για τον λόγο αυτόν, η 
κοινή επιχείρηση Ερμής 2011, που ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου 2011 και συντονίζεται από 
τον Frontex, περιλαμβάνει δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης. Η επιχείρηση 
περιλαμβάνει επίσης παροχή βοήθειας προς την Ιταλία για τον έλεγχο και την καταγραφή των 
αφιχθέντων μεταναστών. 

Όσον αφορά τους πρόσφυγες που αποκλείστηκαν στη Λιβύη, η Επιτροπή διοργάνωσε στις 12 
Μαΐου 2011 υπουργική διάσκεψη για την ανάληψη δεσμεύσεων κατά την οποία τα κράτη 
μέλη της ΕΕ και άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεσμεύτηκαν να επανεγκαταστήσουν στο έδαφός 
τους πάνω από 700 εξαιρετικά ευάλωτους πρόσφυγες οι οποίοι αποκλείστηκαν στη Λιβύη για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης, εκτός από την προαναφερθείσα ανθρωπιστική στήριξη, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να εφαρμόσει κατεπειγόντως ένα Περιφερειακό Πρόγραμμα 
Προστασίας στο οποίο θα περιλαμβάνεται η Αίγυπτος και η Τυνησία –και, όταν είναι 
δυνατόν, η Λιβύη– και το οποίο θα αποσκοπεί στην ενίσχυση της δυνατότητας παροχής 
συνδρομής στους πρόσφυγες που βρίσκονται αποκλεισμένοι στις εν λόγω χώρες και της 
δυνατότητας ανάπτυξης της νομοθεσίας και της διοικητικής ικανότητας των χωρών αυτών για 
την αντιμετώπιση των προσφύγων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Και οι δύο πρωτοβουλίες 
θα υλοποιηθούν με τη στήριξη της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους 
πρόσφυγες και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Η Επιτροπή ελπίζει ότι αυτά τα 
δύο μέτρα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων που καταρτίζει η ΕΕ, θα συμβάλουν 
στη μείωση της ανάγκης των ατόμων που ζητούν προστασία να διασχίζουν τη Μεσόγειο, 
μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο θαλάσσιων τραγωδιών. 

Η Επιτροπή επιδιώκει να διασφαλίσει μια συνεκτική προσέγγιση της ΕΕ στον τομέα της 
μετανάστευσης, της κινητικότητας και της ασφάλειας, ιδίως σε σχέση με τις χώρες της νότιας 
Μεσογείου. Η ανάπτυξη μιας κοινής πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να βασίζεται σε πέντε 
δεσμεύσεις: οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης, καταπολέμηση της παράνομης 
μετανάστευσης, ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, σύσταση ενός συστήματος ασύλου της 
ΕΕ και δημιουργία μιας παγκόσμιας σύμπραξης για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη. 

Όσον αφορά τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο και ειδικότερα των προσφύγων, η Ένωση 
δεσμεύεται να καταρτίσει ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, το οποίο θα βασίζεται στην 
πλήρη και συνολική εφαρμογή της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των 
Προσφύγων. Υπάρχει εκτενές σώμα νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με το άσυλο, η οποία 
κατοχυρώνει, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, καθορίζει τα κριτήρια 
που απαιτούνται για να αναγνωριστεί κάποιος ως πρόσφυγας ή ως δικαιούχος επικουρικής 
προστασίας και θέτει ελάχιστα πρότυπα για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο. Επιπλέον, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση ίδρυσε πρόσφατα την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο 
για να συμβάλει στη βελτίωση της εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, 
να ενισχύσει την πρακτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασύλου και να 
παράσχει ή/και να συντονίσει την παροχή επιχειρησιακής στήριξης προς τα κράτη μέλη των 
οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις.


