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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 0778/2019 του/της E.C.B., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την αποβίβαση μεταναστών που διασώζονται από το σκάφος της ΜΚΟ 
«Open Arms»

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων/ η αναφέρουσα ζητεί να επιτρέπεται στους μετανάστες που διασώζονται στη 
Μεσόγειο από το σκάφος της ΜΚΟ «Open Arms» να αποβιβάζονται σε ασφαλή λιμένα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Ιανουαρίου 2020. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Μαΐου 2020

Η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει ποια σκάφη μπορούν ή δεν μπορούν να 
εισέλθουν στα χωρικά ύδατα μιας χώρας ούτε να υποδείξει σημεία για αποβίβαση. Η έρευνα 
και διάσωση ρυθμίζεται από το διεθνές δίκαιο και η εφαρμογή του εμπίπτει στην αρμοδιότητα 
των εθνικών αρχών. Ο προσδιορισμός ενός τόπου ασφαλούς αποβίβασης είναι θέμα που αφορά 
το σχετικό κέντρο συντονισμού θαλάσσιας διάσωσης (ΚΣΘΔ) που είναι αρμόδιο για την 
επιμέρους επιχείρηση διάσωσης που ενεργεί σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
το διεθνές δίκαιο.

Αυτό που μπορεί να κάνει η Επιτροπή και το έχει κάνει σε όλες τις περιπτώσεις έρευνας και 
διάσωσης που εκτελούνται από ιδιωτικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένου του περιστατικού 
Open Arms που εγείρει αυτή η αναφορά, είναι να υποστηρίξει την αποβίβαση συντονίζοντας 
συζητήσεις σχετικά με τη μετεγκατάσταση και κατανομή των ατόμων επί του πλοίου, όταν της 
ζητήθηκε. Πράγματι, μετά την αποβίβαση του Open Arms στις 21 Αυγούστου 2019, όλοι οι 
αιτούντες άσυλο, εκτός από τους 19 ασυνόδευτους ανηλίκους που αποφάσισε να κρατήσει η 
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Ιταλία, συμπεριλήφθηκαν στη διαδικασία μετεγκατάστασης και 78 από αυτούς μεταφέρθηκαν 
σε άλλα κράτη μέλη , δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία και Λουξεμβούργο. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή διαρκώς πιέζει τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σχετικά με 
προσωρινές ρυθμίσεις μετά την αποβίβαση, ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη 
προβλεψιμότητα για όλους τους εμπλεκόμενους στην έρευνα και διάσωση. Στις 23 
Σεπτεμβρίου 2019, τέσσερα κράτη (Μάλτα, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία) κατέληξαν σε πολιτική 
συμφωνία σχετικά με τις προσωρινές ρυθμίσεις για την αποβίβαση και τη μετεγκατάσταση των 
αιτούντων άσυλο, που ισχύουν ειδικά για ορισμένες κατηγορίες υποθέσεων έρευνας και 
διάσωσης. Επιπλέον, η Επιτροπή συντόνισε μια τεχνική διαδικασία που επέτρεψε σε όλα τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τις τυποποιημένες 
διαδικασίες λειτουργίας. 

Χάρη στις εν λόγω συμφωνίες σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, μεταξύ Οκτωβρίου 2019 και 
Φεβρουαρίου 2020, η μέση διάρκεια παραμονής ενός σκάφους μη κυβερνητικού οργανισμού 
(ΜΚΟ) στη θάλασσα μεταξύ της πρώτης διάσωσης και της αποβίβασης του μειώθηκε σε 5 
ημέρες. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι περιπτώσεις στις οποίες οι ΜΚΟ αποφάσισαν 
να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη θάλασσα για να συμμετάσχουν σε άλλες 
επιχειρήσεις διάσωσης προφανώς είχαν αντίκτυπο σε αυτό.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεχίσει να παρέχει τη στήριξή της σε αυτή τη διαδικασία σε 
πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, βάσει των κοινών τυποποιημένων επιχειρησιακών διαδικασιών 
που έχουν συμφωνηθεί με τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς της ΕΕ. 


