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Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000125/2011
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Heidi Hautala, Hélène Flautre, Judith Sargentini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Θέμα: Συμφωνίες επανεισδοχής

Στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να παρουσιάσει μια 
αξιολόγηση για τις συμφωνίες επανεισδοχής της ΕΕ και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις. Στις 23 
Φεβρουαρίου η Επιτροπή παρουσίασε μια ανακοίνωση σχετικά με την αξιολόγηση και την μελλοντική 
στρατηγική για τις συμφωνίες επανεισδοχής της ΕΕ. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου όσον αφορά 
αυτήν την ανακοίνωση  θα εγκριθούν κατά την συνεδρίαση του Συμβουλίου τον Ιούνιο.

Οι συμφωνίες επανεισδοχής έχουν επικριθεί, ιδιαίτερα από την κοινωνία των πολιτών, τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για έλλειψη σεβασμού 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των επανεισερχομένων ατόμων. Η  αρχή της «μη επαναπροώθησης» 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της διεθνούς νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να 
τηρείται. Εντούτοις, η αρχή αυτή δεν τηρήθηκε πλήρως από τα κράτη μέλη της ΕΕ τα έτη μετά την  
επίθεση της 11/9/2001. Όπως επεσήμανε η Επιτροπή, δεν υπάρχουν διαθέσιμα ολοκληρωμένα 
στοιχεία σχετικά με τις επανεισδοχές ατόμων ούτε και μηχανισμός παρακολούθησης για το τι 
συμβαίνει στα άτομα μετά την επανεισδοχή τους. 

Υπάρχει, κατά τα φαινόμενα, ανάγκη αναθεώρησης του συνόλου της πολιτικής επανεισδοχής της ΕΕ 
ώστε να διορθωθούν  οι ατέλειές της. 

– Σκοπεύει το Συμβούλιο να παρουσιάσει μια αναθεωρημένη πολιτική επανεισδοχής τον Ιούνιο;

– Σκοπεύει το Συμβούλιο να ακολουθήσει τις συστάσεις της Επιτροπής 10-15 για την ενίσχυση των 
εγγυήσεων υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις συμφωνίες επανεισδοχής, ιδιαίτερα το θέμα 
της παρακολούθησης της κατάστασης των ατόμων μετά την επανεισδοχή τους και το θέμα μιας 
ανασταλτικής ρήτρας στην περίπτωση παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων;

– Σκοπεύει το Συμβούλιο να ζητήσει να συγκεντρώνονται περισσότερες στατιστικές και στοιχεία, 
κυρίως σχετικά με τη διαδικασία αίτησης για παροχή ασύλου ενός ατόμου μετά την επανεισδοχή 
του, ώστε να υπάρχει μια χρήσιμη βάση για την αξιολόγηση της εφαρμογής των συμφωνιών 
επανεισδοχής;

– Σκοπεύει το Συμβούλιο να διασφαλίσει την διαφάνεια και την δημόσια πρόσβαση στα διμερή 
πρωτόκολλα εφαρμογής όσον αφορά την πολιτική επανεισδοχής; 

– Πως θα αντιδράσει το Συμβούλιο στις άλλες συστάσεις της Επιτροπής, κυρίως σχετικά με την 
εκτίμηση της συγκεκριμένης ανάγκης για ρήτρες τρίτων χωρών;
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