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ΣΥΝTOMΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η ενσωμάτωση των ζητημάτων επανεισδοχής στη συμφωνία πλαίσιο με την Ινδονησία 

ευθυγραμμίζεται με τη σύσταση που διατύπωσε η αξιολόγηση των συμφωνιών της ΕΕ του 

2011 περί επανεισδοχής. Το άρθρο 34, παράγραφος 4 της συμφωνίας πλαισίου αναφέρεται σε 

περαιτέρω διαπραγματεύσεις για τη σύναψη μιας συμφωνίας επανεισδοχής με συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις για τα συμβαλλόμενα μέρη. Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα καλύπτουν επίσης 

τους πολίτες τρίτων χωρών.  

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η ενσωμάτωση των ζητημάτων επανεισδοχής στη συμφωνία πλαίσιο 

με την Ινδονησία θα διευκολύνει και θα παράσχει μια στέρεη νομική βάση για τις 

μελλοντικές διαπραγματεύσεις σχετικά με μια συμφωνία επανεισδοχής. Ο εισηγητής 

προτείνει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις χωρίς 

περιττή καθυστέρηση.  

Όσον αφορά την εφαρμογή της μελλοντικής συμφωνίας επανεισδοχής, προβλέπεται μια 

Μικτή Επιτροπή Επανεισδοχής (JRC). Ο εισηγητής προτείνει να έχει το δικαίωμα το 

Κοινοβούλιο να παρίσταται στις συνεδριάσεις της JRC υπό καθεστώς παρατηρητή. Επιπλέον, 

ο εισηγητής προτείνει να έχουν επίσης δικαίωμα εισόδου σε εκπροσώπους της κοινωνίας των 

πολιτών για να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Μικτής Επιτροπής Επανεισδοχής.  

Ο εισηγητής καλεί ακόμη την Επιτροπή να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κάθε 

φάση για τα αποτελέσματα της εφαρμογής των συμφωνιών, βάσει της αρχής της καλής 

συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να 

ενημερώνεται για το πώς ρυθμίζονται οι διασφαλίσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πώς 

λειτουργούν προκειμένου να προστατευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των υπό επανεισδοχή 

ατόμων. Ο εισηγητής υπενθυμίζει επίσης ότι, κατ' αρχήν, τα άτομα δεν πρέπει να υπόκεινται 

σε επανεισδοχή ή επιστροφή ("επαναπροώθηση") όταν υφίστανται φόβοι ότι ενδέχεται να 

υποστούν διώξεις, τιμωρίες, απάνθρωπη μεταχείριση ή βασανιστήρια στη χώρα επιστροφής, 

βάσει της Σύμβασης περί προσφύγων του 1951 και της Σύμβασης του 1984 κατά των 

βασανιστηρίων. 

Ο εισηγητής εκτιμά ότι οι συμφωνίες επανεισδοχής μπορούν να προσφέρουν ένα διαφανές 

και δίκαιο πλαίσιο καθώς και κανόνες για την επιστροφή των παράνομων μεταναστών στη 

χώρα τους. Η ενσωμάτωση θεμάτων επανεισδοχής στη συμφωνία πλαίσιο με την Ινδονησία 

θα δώσει ώθηση και θα επισπεύσει τη διαδικασία η οποία θα οδηγήσει μελλοντικά στη 

σύναψη μιας συμφωνίας περί επανεισδοχής. 

Για τους λόγους αυτούς και με αυτές τις επισημάνσεις ως προς την εφαρμογή μιας ειδικής 

συμφωνίας επανεισδοχής με την Ινδονησία στο μέλλον, ο εισηγητής προτείνει να δώσει το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έγκρισή του για τα θέματα που σχετίζονται με την επανεισδοχή, 

στη συμφωνία πλαίσιο για μια συνολική εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας και 

συγκεκριμένα το άρθρο 34, παράγραφος 4. 

****** 

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
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Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο 

Κοινοβούλιο την έγκριση της συμφωνίας.   
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