
 
Επιστροφή μεταναστών: δεδομένα, αριθμοί και
πολιτική της ΕΕ (γράφημα)
 
Οι πολιτικές επιστροφών των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών πρέπει να
διαφυλάσσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και να δίνουν προτεραιότητα στις οικειοθελείς
επιστροφές, λέει το ΕΚ.
 
Υπάρχουν κενά και ελλείψεις στην ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφών των παρανόμως
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, λένε οι ευρωβουλευτές σε ψήφισμα σχετικά με
την εφαρμογή της ισχύουσας οδηγίας για τις επιστροφές, που θέτει κοινούς κανόνες
για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν το δικαίωμα να μείνουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ψήφισμα εγκρίθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
 
Μάθετε περισσότερα για τη πολιτικήτ της ΕΕ σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης.
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201126IPR92524/meps-identify-gaps-and-deficiencies-in-eu-return-directive
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0115&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/metanasteusi/20170629STO78629/i-apantisi-tis-ee-stin-metanasteutiki-proklisi


Πρoώθηση των αποτελεσματικών επιστροφών 
Το 2020, δεν επετράπη η είσοδος στην ΕΕ σε 137.840 άτομα κατά κύριο λόγο επειδή δεν
είχαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (41%), θεωρήθηκαν απειλή (18%) ή δεν διέθεταν
έγκυρη βίζα ή άδεια παραμονής (9%). Την ίδια χρόνια 396.435 άτομα διατάχθηκαν να

Δεδομένα και αριθμοί για την επιστροφή των μεταναστών: παράνομη διέλευση συνόρων (2020)

Άρθρο

EL Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Επικοινωνία: webmaster@europarl.eu

2 I 7

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_eirfs/default/table?lang=en
https://frontex.europa.eu/publications/frontex-releases-risk-analysis-for-2021-MmzGl0
https://frontex.europa.eu/publications/frontex-releases-risk-analysis-for-2021-MmzGl0
https://frontex.europa.eu/publications/frontex-releases-risk-analysis-for-2021-MmzGl0
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Enforcement_of_immigration_legislation_statistics#Types_of_returns_and_assistance_received


φύγουν από την ΕΕ (ο χαμηλότερος αριθμός από το 2013).
 
Οι χώρες της ΕΕ εξέδωσαν περισσότερες από 396.400 αποφάσεις επιστροφής το 2020.
Ωστόσο, λιγότερο από το ένα τέταρτο των υπηκόων τρίτων χωρών επέστρεψαν στις
χώρες προορισμού. Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, οι σύντομες προθεσμίες για τις
οικειοθελείς αναχωρήσεις και η επιβολή απαγορεύσεων επανεισόδου στην ΕΕ
παρεμποδίζουν συχνά τις αναχωρήσεις. Τα μέλη του Κοινοβουλίου κάλεσαν τις χώρες
της ΕΕ να προβλέπουν κατάλληλες προθεσμίες αναχώρησης και να επιβάλλουν
απαγορεύσεις επανεισόδου κατά περίπτωση.
 
Η εισηγήτρια της έκθεσης, Τίνεκε Στρικ (Verts/ALE, Κάτω Χώρες) τόνισε μάλιστα ότι η
αποτελεσματικότητα της πολιτικής επιστροφών δεν πρέπει να αξιολογείται μόνο βάσει
του ποσοστού επιστροφών αλλά και βάσει της βιωσιμότητά της και των διασφαλίσεων
και των διαδικαστικών εγγυήσεων για τα θεμελιώδη δικαιώματα.
 
Τα περισσότερα άτομα που διατάχθηκαν να φύγουν το 2020 ήταν από την Αλγερία, το
Μαρόκο, την Αλβανία, την Ουκρανία και το Πακιστάν.
 

Δεδομένα και αριθμοί για την επιστροφή των μεταναστών: άρνηση εισόδου (2020)
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_enforcement_of_immigration_legislation?oldid=264452#Returns_of_non-EU_citizens
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_enforcement_of_immigration_legislation?oldid=264452#Returns_of_non-EU_citizens
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/197772/TINEKE_STRIK/home


Δίνοντας προτεραιότητα στις οικειοθελείς
επιστροφές 
Οι τρέχοντες κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις επιστροφές δίνουν προτεραιότητα στις
οικειοθελείς επιστροφές, δίνοντας την ευκαιρία στους υπηκόους τρίτων χωρών να
αποχωρήσουν από την ΕΕ αυτοβούλως. Σύμφωνα με την Frontex, το 59% των
επιστροφών ήταν οικιοθελείς το 2020. Συχνά, όμως, τα κράτη μέλη αποφασίζουν να
συντομεύσουν το χρονικό διάστημα για οικειοθελή αναχώρηση ή να αρνηθούν τη
χορήγησή του, επικαλούμενα την ύπαρξη κινδύνου διαφυγής του επιστρεφόντα ή λόγω
της κράτησής του.
 
Το Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε προγράμματα υποβοηθούμενης
εκούσιας επιστροφής, που αντιπροσώπευαν το 27,5% των επιστοφών το 2020, και να
δώσουν προτεραιότητα στις οικειοθελείς επιστροφές οι οποίες είναι πιο βιώσιμες και πιο
εύκολες να οργανωθούν σε συνεργασία με τις χώρες προορισμού. Μεταξύ των βασικών
πρακτικών ζητημάτων που εμποδίζουν τη διαδικασία της επιστροφής είναι η δυσκολία
ταυτοποίησης των μεταναστών και η απουσία των απαραίτητων εγγράφων. 
 
Οι ευρωβουλευτές τόνισαν επίσης ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν πρέπει να
επιστρέφονται, εκτός αν μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι προς το μείζον συμφέρον τους.
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Enforcement_of_immigration_legislation_statistics#Returns_of_non-EU_citizens


Διαφύλαξη θεμελιωδών δικαιωμάτων 
Το Κοινοβούλιο τονίζει τη σημασία της διαφύλαξης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και
των διαδικαστικών διασφαλίσεων κατά την εφαρμογή της πολιτικής επιστροφών της ΕΕ.

Δεδομένα και αριθμοί για την επιστροφή των μεταναστών: η διαδικασία των επιστροφών (2020)
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Καλεί δε τα κράτη μέλη να δίνουν το δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης
επιστροφής και να παρέχουν δωρεάν νομική βοήθεια και διερμηνεία χωρίς επιπλέον
κόστος.
 
Σε έκθεση που υιοθετήθηκε τον Μάιο του 2021, το Κοινοβούλιο καταδίκασε τη σύναψη
άτυπων συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, οι οποίες περιέχουν ελάχιστες
αναφορές σε θεμελιώδη δικαιώματα. Η εισηγήτρια Τινέκε Στρικ κάλεσε την Επιτροπή να
υπογράψει επίσημες συμφωνίες επανεισδοχής με τρίτες χώρες και ζήτησε ενισχυμένη
δημοκρατική εποπτεία και περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των
ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση της συνεργασίας σε θέματα μετανάστευσης.
Τόνισε επίσης την ανάγκη διασφάλισης της πρόσβασης στη δικαιοσύνη των μεταναστών
και προσφύγων τα δικαιώματα των οποίων έχουν παραβιαστεί.
 
Ιστορικό 
Το ψήφισμα σχετικά με την πολιτική επιστροφών συνιστά απάντηση στην πρόταση της
Επιτροπής για αναθεώρηση της πολιτικής επιστροφών της ΕΕ, η οποία στοχεύει στη
χάραξη μιας πιο αποτελεσματικής ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών και αποτελεί
ακρογωνιαίο λίθο του νέου συμφώνου για το άσυλο και τη μετανάστευση.
 
Σε ξεχωριστό ψήφισμα που υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο 2020, οι ευρωβουλευτές
ζήτησαν έναν μηχανισμό αλληλεγγύης για τη διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος
ασύλου στην ΕΕ και την ισότιμη κατανομή των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών.
 
Περισσότερα σχετικά με τη μετανάστευση και το
άσυλο στην Ευρώπη 

Προσφυγική κρίση και ΕΕ: στοιχεία και αριθμοί (γράφημα) 
Εξερευνώντας τα αίτια της μετανάστευσης: Γιατί μεταναστεύουν οι άνθρωποι;
 
 Η μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη 
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04119/meps-call-for-better-protection-of-migrants-from-human-rights-violations
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/HIS/?uri=COM%3A2018%3A634%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/HIS/?uri=COM%3A2018%3A634%3AFIN
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200924STO87803/meiktes-oi-antidraseis-sto-ek-gia-to-neo-sumfono-metanasteusis-kai-asulou
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201126IPR92515/asylum-meps-call-for-more-solidarity-among-eu-member-states


Η ελληνική αστυνομία συνοδεύει λεωφορεία με πρόσφυγες και μετανάστες © SAKIS MITROLIDIS / AFP

Μάθετε περισσότερα
Δελτίο Τύπου
Νομοθετική διαδικασία
Μελέτη της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας
επιστροφών
Έκθεση σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εξωτερική
μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ
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http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201211IPR93630/asulo-perissoteri-allileggui-kai-kondulia-pros-tis-chores-protis-grammis
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-proposal-for-a-recast-of-the-return-directive
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)637901
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)637901
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0060_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0060_EL.html

