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Θέμα: Αναφορά 0521/2011 του Fenderico Gianluca, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Λίγκας του Βορρά του Martellago, σχετικά με την κοινή 
ευρωπαϊκή πολιτική σε ζητήματα μετανάστευσης

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά, με αφορμή την πρόσφατη κρίση στη Λιβύη και τη συνακόλουθη μαζική εισροή 
προσφύγων και μεταναστών από το Μαγκρέμπ στις ιταλικές ακτές, επισημαίνει την ανάγκη 
μιας πραγματικά κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης. 

Κατά την άποψη του αναφέροντος, η ανακοίνωση της 17ης Ιουνίου 2008 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με τίτλο «Μια κοινή μεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη: Αρχές, 
ενέργειες και μέσα» (COM (2008)359) δεν έχει εφαρμοστεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2012.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Τα ζητήματα μετανάστευσης έχουν σημαντικό πολιτικό αντίκτυπο στην ΕΕ. Για να 
εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που δημιουργούνται, η 
ΕΕ δίνει στην κοινή μεταναστευτική πολιτική ουσιαστική προτεραιότητα. Η συγκεκριμένη 
κοινή πολιτική πρέπει να στοχεύει σε μια συντονισμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
μετανάστευσης σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Στην ανακοίνωσή της το
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2008, η Επιτροπή ορίζει δέκα κοινές αρχές (κατανεμημένες σε τρία τμήματα: ευημερία, 
ασφάλεια και αλληλεγγύη) και παραθέτει υποδείγματα συγκεκριμένων δράσεων που πρέπει 
να αναληφθούν σε διάφορα επίπεδα. Η ανακοίνωση αυτή αποτέλεσε τη βάση για την 
ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο,1 το οποίο 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 24 Οκτωβρίου 2008 και έδωσε ώθηση στην 
ανάπτυξη μιας κοινής πολιτικής της ΕΕ αποτελούμενης από πέντε βασικές δεσμεύσεις. Τα 
βασικά στοιχεία αυτής της πολιτικής εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα πρόσφατα γεγονότα στη Νότια Μεσόγειο επιβεβαίωσαν περαιτέρω την ανάγκη για μια 
κοινή πολιτική της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου. Στο πλαίσιο αυτών 
των εξελίξεων, η ανακοίνωση της Επιτροπής για τη μετανάστευση,2 η οποία εγκρίθηκε στις 4 
Μαΐου 2011, θέτει τις προτεραιότητες για την εφαρμογή μιας μεταναστευτικής πολιτικής που 
θα εξασφαλίζει ότι υπάρχει αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης και ότι η ανάγκη 
για ενισχυμένη κινητικότητα δεν υπονομεύει την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. 
Η ανακοίνωση εντάσσει πρόσφατες και μελλοντικές προτάσεις πολιτικής σε ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές πτυχές και επιτρέπει στην 
ΕΕ και στα κράτη μέλη της να διαχειρίζονται το άσυλο, τη μετανάστευση και την 
κινητικότητα των υπηκόων τρίτων χωρών σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Η ανακοίνωση αναγνωρίζει επίσης τον ευάλωτο χαρακτήρα ορισμένων τμημάτων των 
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ (κυρίως στη Νότια Μεσόγειο και στα χερσαία σύνορα μεταξύ 
της Ελλάδας και της Τουρκίας) και υπογραμμίζει ότι «ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Ιταλία, η 
Μάλτα, η Ελλάδα και η Κύπρος εκτίθενται αμεσότερα στις μαζικές αφίξεις παράνομων 
μεταναστών και ατόμων που χρειάζονται διεθνή προστασία. Αυτό δεν είναι μόνο εθνικό 
πρόβλημα αλλά χρειάζεται επίσης αντιμετώπιση σε επίπεδο ΕΕ και απαιτεί πραγματική 
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.»

Η ΕΕ έχει ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση με τη χάραξη πολιτικής καθώς και με την 
παροχή λειτουργικής και οικονομικής βοήθειας. Τα κράτη μέλη που είναι περισσότερο 
εκτεθειμένα στις αυξανόμενες ροές προσφύγων και παράνομων μεταναστών βοηθήθηκαν για 
να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της μετακίνησης (εκταμιεύτηκαν περίπου
25 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
για τους Πρόσφυγες). Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη για ενίσχυση της αλληλεγγύης της 
ΕΕ στα εν λόγω ζητήματα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την ενίσχυση της αλληλεγγύης 
εντός της ΕΕ στον τομέα του ασύλου - Ένα θεματολόγιο της ΕΕ για καλύτερη κατανομή των 
ευθυνών και αύξηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης3, η οποία παρουσιάστηκε στις 2 Δεκεμβρίου
2011, προτείνεται η ενίσχυση της πρακτικής, τεχνικής και οικονομικής συνεργασίας με στόχο 
την καλύτερη κατανομή των ευθυνών και την καλύτερη διαχείριση του συστήματος ασύλου.

Η αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων της ΕΕ αποτελεί προϋπόθεση αξιοπιστίας εντός 
και εκτός της Ένωσης. Με την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, τα κράτη μέλη 
έχουν την ευθύνη να ελέγχουν τα εξωτερικά τους σύνορα για λογαριασμό των άλλων κρατών 
μελών. Αυτό απαιτεί εκτεταμένη συνεργασία και κοινά υψηλά πρότυπα. Για να διαφυλαχθεί 
το επίτευγμα της δημιουργίας του χώρου Σένγκεν και για να δρομολογηθεί η συνεχής του 

                                               
1 Έγγραφο του Συμβουλίου 13440/08 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st13/st13440.en08.pdf
2 COM (2011) 248 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_EN_ACT_part1_v11.pdf
3 COM (2011) 835 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/201112/1_EN_ACT_part1_v6.pdf
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εξέλιξη, έχουν προβλεφθεί περαιτέρω μέτρα που θα ενισχύσουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. 

Επιπλέον, απαιτείται ένα σαφές σύστημα διακυβέρνησης Σένγκεν. Γι’ αυτό το λόγο, η 
Επιτροπή ενέκρινε στις 16 Σεπτεμβρίου 2011 δύο νομοθετικές προτάσεις 1 οι οποίες έχουν ως 
στόχο την καλύτερη προστασία της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ και των 
υπηκόων τρίτων χωρών που κατοικούν νομίμως στα κράτη μέλη καθώς και τη διασφάλιση 
μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής ανταπόκρισης. Παράλληλα, στοχεύει στην ενίσχυση της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε 
απειλή για τη δημόσια πολιτική και την εσωτερική ασφάλεια καθώς και δράσεις για την 
αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιπτώσεων εκτάκτου ανάγκης και επίμονων αδυναμιών όσον 
αφορά τη διαχείριση τμημάτων των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή πιστεύει ότι τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα αντικατοπτρίζουν την ανάληψη 
ισχυρών δεσμεύσεων σε επίπεδο ΕΕ: ωστόσο, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου της ΕΕ 
για τη μετανάστευση και το άσυλο, τα κράτη μέλη παραμένουν άμεσα αρμόδια για ορισμένα 
ζητήματα ζωτικής σημασίας.

Η ΕΕ έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κρίσης στη Μεσόγειο, όχι μόνο 
παρέχοντας άμεση βοήθεια (οικονομική και λειτουργική) στα οικεία κράτη μέλη για την 
καλύτερη αντιμετώπιση της αυξημένης άφιξης προσφύγων και παράνομων μεταναστών, αλλά 
και με την αντιμετώπιση της κατάστασης στη Νότια Μεσόγειο (κυρίως συνδράμοντας τους 
πρόσφυγες, εστιάζοντας στις βασικές αιτίες της μετανάστευσης στις χώρες προέλευσης και 
αναπτύσσοντας συνεργασία με γειτονικές χώρες της ΕΕ). 

Έχουν γίνει εκτεταμένες προσπάθειες για την εφαρμογή και τη συνεχή ανάπτυξη μιας κοινής 
μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, παρ’ ότι οι αρμοδιότητες και οι πόροι είναι επί του 
παρόντος περιορισμένοι. Διαβεβαιώνουμε τον αναφέροντα ότι πρόκειται για διαρκή 
προσπάθεια, και μάλιστα σε στενή συνεργασία όχι μόνο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
αλλά και με τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες, υπό πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 
αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο της πρόληψης, πρέπει να αναπτυχθεί η μακροπρόθεσμη συμμετοχή 
όλων των κρατών μελών ώστε να υπερβούμε το υπάρχον κατακερματισμένο πλαίσιο και να 
επιτύχουμε τη θέσπιση μιας πραγματικά κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v6.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v10.pdf


