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Θέμα: Πρόοδος στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος στην Ελλάδα

Η Ελλάδα αποτελεί την πύλη εισόδου για μεγάλο ποσοστό των μεταναστών της Ευρώπης. Η 
πρόσφατη απόφαση του ΕΔΑΔ1 για εξαίρεση της Ελλάδας από την εφαρμογή της Συνθήκης Δουβλίνο 
ΙΙ2 αποδεικνύει την αναποτελεσματικότητα της Συνθήκης αυτής αλλά και την ανάγκη για μια δομικά 
κοινή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Παρά τις ενέργειες της Επιτροπής για παροχή βοήθειας 
προς την Ελλάδα, οι Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής, που θεσπίστηκαν πριν από 1.5 
χρόνο, δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει να λειτουργούν. Έτσι, το σύστημα χορήγησης ασύλου παραμένει 
αναποτελεσματικό και απάνθρωπο για τους πρόσφυγες3, οι συνθήκες υποδοχής των μεταναστών 
παραμένουν άθλιες, ενώ πληθαίνουν οι ακραίες φωνές που κάνουν σκληρές και ανεδαφικές 
προτάσεις για κατασκευή φράκτη στον Έβρο, συγκέντρωση των μεταναστών σε στρατόπεδα 
κράτησης ή μαζική απέλασή τους. Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Θα χρηματοδοτούσε στρατόπεδα κράτησης ή μαζικές απελάσεις μεταναστών; Συνάδουν με τις 
ευρωπαϊκές αξίες τέτοια μέτρα;

2. Πόσα από τα 309 εκατ. ευρώ, που έχουν δεσμευτεί μέσω του προγράμματος αλληλεγγύης και 
διαχείρισης της ροής μεταναστών και τα 3,75 εκατ. ευρώ που διατίθενται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Προσφύγων για έκτακτες ανάγκες, έχει απορροφήσει μέχρι σήμερα η Ελλάδα;

3. Πόσα κέντρα πρώτης υποδοχής για την καταγραφή και τον διαχωρισμό των μεταναστών/ 
προσφύγων έχουν ολοκληρωθεί στην Ελλάδα με ευρωπαϊκούς πόρους;

4. Πόσα από τα αιτήματα εθελοντικού επαναπατρισμού, που έχουν κατατεθεί από μετανάστες, 
έχουν εξεταστεί και απαντηθεί από τις ελληνικές αρχές;

5. Τι ποσοστό χορήγησης ασύλου σε σχέση με τις κατατεθειμένες αιτήσεις έχει η Ελλάδα και ποιος 
είναι ο μέσος χρόνος εξέτασης των αιτημάτων τα τελευταία 5 χρόνια;

6. Ποια άμεσα μέτρα σκοπεύει να λάβει για τη συνεχιζόμενη αδυναμία της Ελλάδας να 
προστατεύσει αποτελεσματικά τα δικαιώματα των αιτούντων διεθνή προστασία;

7. Ποιες άλλες δράσεις θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει και σε τι συνολικό ύψος, με έμφαση στην 
πρόληψη, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημόσιας υγείας, την ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής και την ένταξη των μεταναστών;

1 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης
2 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d39bc7f2.html
3 http://www.unhcr.gr/nea/artikel/78c1a782450391300ab7bfd323186868/dekades-stin-oyra-g.html


