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1.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λίγο πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν, έχουµε φθάσει σε µια κρίσιµη φάση της
εφαρµογής της συνθήκης του Άµστερνταµ και των συµπερασµάτων της διάσκεψης κορυφής
του Τάµπερε. ∆εδοµένου ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει τις περισσότερες από τις προτάσεις
της για τη χορήγηση ασύλου και τη νόµιµη µετανάστευση, είναι αναγκαίο να καλυφθεί και η
παράνοµη µετανάστευση, ως ο ενδιάµεσος κρίκος σε µια ολοκληρωµένη πολιτική
µετανάστευσης και ασύλου. ΄Έτσι, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο την παρούσα ανακοίνωση για µια κοινή πολιτική κατά της παράνοµης
µετανάστευσης.
Η Επιτροπή επισηµαίνει έξι τοµείς δυνατών ενεργειών για την πρόληψη και την
καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Πολιτική θεωρήσεων
∆ιάρθρωση για την ανταλλαγή πληροφοριών, τη συνεργασία και τον συντονισµό
∆ιαχείριση των συνόρων
Αστυνοµική συνεργασία
Νοµοθεσία περί αλλοδαπών και ποινικό δίκαιο
Πολιτική επαναπατρισµού και επανεισδοχής

Στηριζόµενη στα υφιστάµενα µέσα και µέτρα σε εθνικό επίπεδο, η Επιτροπή καταβάλει κάθε
προσπάθεια ώστε να επιτύχει περαιτέρω πρόοδο, αποσκοπώντας στη δηµιουργία
αποτελεσµάτων συνεργίας µεταξύ των εθνικών προσπαθειών, προσθέτοντας µε αυτόν τον
τρόπο την ευρωπαϊκή διάσταση. Επί πλέον, η Επιτροπή ενδιαφέρεται να εµπλουτίσει τις
διεξαγόµενες συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο :

 Μη λησµονώντας ότι κάθε ενέργεια για την αντιµετώπιση των παράτυπων ροών
µετανάστευσης θα πρέπει να γίνεται κατά το δυνατόν εγγύτερα στους ενδιαφερόµενους, η
ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει και να στηρίξει ενέργειες στις χώρες καταγωγής και
διέλευσης, λαµβάνοντας υπόψη την πολιτική της ΕΕ περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Στις
ενέργειες αυτές θα περιλαµβάνονται εντατική ανταλλαγή πληροφοριών, µεταφορά
γνώσεων και χρηµατοδοτική στήριξη για αιτιολογηµένους ελέγχους.

 Αναγνωρίζοντας τη σηµασία που έχει η ενίσχυση των υφιστάµενων κοινών κανόνων,

ιδιαίτερα όσον αφορά τα κοινά πρότυπα για την έκδοση θεωρήσεων και τους
µεθοριακούς ελέγχους, η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την προσπάθεια παρακολούθησης.

 Πρέπει να ενισχυθεί η διοικητική συνεργασία, π.χ. µε περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου
των υπαλλήλων συνδέσµου ή την προώθηση της ιδέας των κοινών οµάδων για τους
µεθοριακούς ελέγχους.

 Με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισµού των φορέων επιβολής του

νόµου στα κράτη µέλη, θα µπορούσε να συσταθεί µια µόνιµη υπηρεσία τεχνικής στήριξης
που θα βοηθά τη συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση πληροφοριών, θα συντονίζει τη
διοικητική συνεργασία και θα διαχειρίζεται κοινές βάσεις δεδοµένων σχετικών µε
µεταναστευτικά θέµατα.
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 Πρέπει να γίνει χρήση όλων των δυνατοτήτων που παρέχουν η σύγχρονη τεχνολογία και
οι τηλεπικοινωνίες για να βελτιωθεί η επιχειρησιακή συνεργασία, π.χ. στην περίπτωση
του συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης για παράτυπες µεταναστευτικές ροές.

 Πρέπει να προωθηθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων,
µε διάφορες ενέργειες όπως η βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων ή η
σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη µετανάστευση.

 Πρέπει να αναβαθµιστεί περαιτέρω και να εναρµονιστεί η ιδέα ουσιαστικών και
συγκρίσιµων κυρώσεων των ατόµων που ενθαρρύνουν την παράνοµη µετανάστευση.
Αυτό περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, και την αυστηρή τιµωρία αξιόποινων πράξεων.
Καθοριστικός παράγων για την παράµετρο αυτή αποτελεί η κατάσχεση των οικονοµικών
οφελών που προκύπτουν από παράνοµες πράξεις.

 Η αδήλωτη εργασία των παρανόµως διαµενόντων αποτελεί άλλο θέµα σοβαρής
ανησυχίας που απαιτεί περαιτέρω δράση, ώστε να µειώνεται για τους εργοδότες το
ενδιαφέρον και η έλξη που προσφέρεται από ενδεχόµενους λαθροµετανάστες.

 Πρέπει να ενισχυθεί η αστυνοµική συνεργασία µε ανάθεση ενισχυµένου ρόλου στην
Ευρωπόλ.

 Πρέπει να συνεχιστεί η ανάπτυξη µιας κοινοτικής πολιτικής επανεισδοχής και να
ολοκληρωθούν σε εύθετο χρόνο οι διεξαγόµενες διαπραγµατεύσεις µε τρίτες χώρες.

Επί πλέον, η Επιτροπή προτίθεται να εγκαινιάσει συζητήσεις επί ορισµένων νέων και
καινοτόµων ιδεών ώστε να αντιµετωπιστεί η παράνοµη µετανάστευση:

 Πρέπει να εξελιχθεί περαιτέρω η πολιτική επαναπατρισµού µε επίκεντρο τον εσωτερικό
συντονισµό σε θέµατα όπως η δηµιουργία κοινών προτύπων και η θέσπιση κοινών
µέτρων. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα προωθήσει στο εγγύτατο µέλλον ένα Πράσινο
Βιβλίο για την κοινοτική πολιτική επαναπατρισµού.

 Με σκοπό τη δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής µεθοριακής φρουράς, θα χαραχθούν τα πρώτα

βήµατα για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία. Περαιτέρω λεπτοµέρειες θα
παρουσιαστούν σε ανακοίνωση για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών συνόρων που θα
υποβληθεί στο προσεχές µέλλον από την Επιτροπή.

 Η ΕΕ θα πρέπει να εγκύψει στην καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού συστήµατος αναγνώρισης

των θεωρήσεων, που θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών
µελών σχετικά µε εκδοθείσες θεωρήσεις. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα

αναλάβει την εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητας για τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού
συστήµατος αναγνώρισης θεωρήσεων.
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2.

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πρόληψη και η καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης αποτελούν
σηµαντικά τµήµατα της κοινής και ολοκληρωµένης πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στους τοµείς της µετανάστευσης και του ασύλου.1 Με την έναρξη ισχύος
της συνθήκης του Άµστερνταµ, θεσπίστηκαν νέες αρµοδιότητες, µέσω του νέου
τίτλου IV στη συνθήκη ΕΚ. Ενώ το άρθρο 62 της συνθήκης ΕΚ αποτελεί τη νοµική
βάση για τους κανονισµούς που αφορούν τους µεθοριακούς ελέγχους και την
πολιτική θεωρήσεων, το άρθρο 63 παρ. 3 της συνθήκης ΕΚ αναφέρεται ρητά στα
µέτρα περί παράνοµης µετανάστευσης και παράνοµης διαµονής,
συµπεριλαµβανοµένου του επαναπατρισµού παρανόµως διαµενόντων. Επί πλέον,
επειδή στη διευκόλυνση της παράνοµης µετανάστευσης εµπλέκονται, στις
περισσότερες περιπτώσεις, οργανωµένες εγκληµατικές οργανώσεις και δίκτυα που
δρουν σε διεθνές επίπεδο, εφαρµόζονται επίσης και οι αντίστοιχες διατάξεις του
τίτλου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περί αστυνοµικής και δικαστικής
συνεργασίας σε ποινικά θέµατα (άρθρα 29, 30, 31 συνθήκες ΕΕ).
Το σχέδιο δράσης της Βιέννης που εκπονήθηκε από το Συµβούλιο και την Επιτροπή
τον ∆εκέµβριο 1998 για την άριστη δυνατή εφαρµογή των διατάξεων της συνθήκης
του Άµστερνταµ για τη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης2, αναφέρει ήδη ότι σύµφωνα µε την προτεραιότητα που δίδεται στον
έλεγχο των µεταναστευτικών ροών, θα ήταν σκόπιµο να προωθηθούν ταχέως
συγκεκριµένες προτάσεις για την αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση της
παράνοµης µετανάστευσης.
Επί πλέον, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στα συµπεράσµατά του κατά τη σύνοδο
κορυφής στο Τάµπερε, τον Οκτώβριο 19993, τόνισε ότι είναι απαραίτητη η
αποτελεσµατική διαχείριση των µεταναστευτικών ροών σε όλες τους τις φάσεις, και
ότι πρέπει να αντιµετωπιστεί στην πηγή της η παράνοµη µετανάστευση. Εξάλλου, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε τα κράτη µέλη σε στενότερη συνεργασία και
επανέλαβε την απαίτηση να αποδεχθούν πλήρως τα νέα κράτη µέλη το σχετικό
κεκτηµένο συµπεριλαµβανοµένων και των περαιτέρω µέτρων στο πλαίσιο της
συνεργασίας του Σένγκεν.4 Στο πλαίσιο του Συµβουλίου, το κοινό συµφέρον για την
καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης, η ανάγκη συνεργασίας και η
απόφαση πάταξης των δικτύων τονίστηκαν και πάλι µε την πρόσφατη συµφωνία που
επετεύχθη στην οδηγία σχετικά µε την υποβοήθηση της παράνοµης εισόδου,
κυκλοφορίας και διαµονής, και τη συµπληρωµατική απόφαση-πλαίσιο για την
ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την καταστολή της υποβοήθησης της
παράνοµης εισόδου και διαµονής, καθώς και της οδηγίας σχετικά µε την εναρµόνιση
των οικονοµικών κυρώσεων που επιβάλλονται στους µεταφορείς οι οποίοι
µεταφέρουν στο έδαφος των κρατών µελών υπηκόους τρίτων χωρών χωρίς τα
απαραίτητα έγγραφα εισόδου.
Η Επιτροπή παγίωσε µια πρώτη σειρά στόχων για την ενίσχυση της καταπολέµησης
της παράνοµης µετανάστευσης στον πίνακα αποτελεσµάτων για την παρακολούθηση
της προόδου όσον αφορά τη δηµιουργία χώρου «ελευθερίας, ασφάλειας και
1
2
3
4

Βλ. COM (2000) 755 τελικό, COM (2000) 757 τελικό.
Βλ. ΕΕ C 19 της 23ης Ιανουαρίου 1999, σ. 1.
Βλ. παράγραφοι 22 – 25.
Βλ. ΕΕ C 239 της 22ας Σεπτεµβρίου 2000, σ. 1.
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δικαιοσύνης» στην Ευρωπαϊκή Ένωση.5 Εκτός από βελτιώσεις στην ανταλλαγή
πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων, αναφέρεται η ενίσχυση της
καταπολέµησης της εµπορίας ανθρώπων και της οικονοµικής εκµετάλλευσης των
µεταναστών, καθώς και η συνεργασία µε χώρες καταγωγής και η θέσπιση
συνεκτικής κοινής πολιτικής για την επανεισδοχή και τον επαναπατρισµό.
Στην ανακοίνωση για την κοινοτική πολιτική µετανάστευσης6, που εκδόθηκε τον
Νοέµβριο 2000, η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη µιας ολοκληρωµένης κοινής
µεταναστευτικής πολιτικής που θα λαµβάνει υπόψη τις µεταβολές των οικονοµικών
και δηµογραφικών αναγκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η µετανάστευση πρέπει να
γίνεται εντός ενός σαφούς νοµοθετικού και διαδικαστικού πλαισίου, προκειµένου να
υπάρχει αποτελεσµατική διαχείριση των µεταναστευτικών ροών και να αποφεύγεται
οποιαδήποτε στρέβλωση του ανταγωνισµού: η παράνοµη είσοδος ή διαµονή δεν θα
πρέπει να καταλήγει στην επιθυµητή και σταθερή µορφή διαµονής. Υπάρχει µια
διαρκώς αυξανόµενη ανάγκη σε ειδικευµένο εργατικό δυναµικό, αλλά και σε
ανειδίκευτο, στη νόµιµη αγορά εργασίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν είναι
δυνατόν να θεωρούνται οι παράνοµα διαµένοντες σε µια χώρα σαν τρόπος επίλυσης
των ελλείψεων εργατικού δυναµικού, έστω και αν αναγνωρίζεται ότι η δυνατότητα
πρόσβασης σε αδήλωτους πόρους εργασίας θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ο πλέον
σηµαντικός "παράγων έλξης" για ενδεχόµενους µετανάστες. Ωστόσο, δεν µπορεί να
θεωρηθεί πανάκεια στην παράνοµη µετανάστευση το άνοιγµα ή το εκ νέου άνοιγµα
των νόµιµων διαύλων µετανάστευσης.
Τον Ιούλιο 2001, η Επιτροπή εξέδωσε άλλη ανακοίνωση στην οποία εκτίθενται οι
προτάσεις για µια ανοικτή µέθοδο συντονισµού για την κοινοτική πολιτική
µετανάστευσης ως συµπλήρωµα στο νοµοθετικό πλαίσιο7. Αυτή θα συνεπάγεται τον
ορισµό των κατευθυντήριων γραµµών που θα εφαρµόζουν τα κράτη µέλη σε εθνικό
επίπεδο. Στην ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση έξι
κατευθυντήριων γραµµών στους βασικούς τοµείς που έχουν ήδη επισηµανθεί από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε. Η τρίτη κατευθυντήρια γραµµή που προτείνει η
Επιτροπή, µε θέµα τη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών, αφορά την ενίσχυση
της καταπολέµησης της παράνοµης µετανάστευσης, της µεταφοράς
λαθροµεταναστών και της εµπορίας ανθρώπων.
Η Επιτροπή εξετάζει την πιθανότητα να αντιµετωπίσει το θέµα της παράνοµης
µετανάστευσης µε ολοκληρωµένη προσέγγιση που θα κάνει την καλύτερη δυνατή
χρήση των διαφόρων θεσµικών δυνατοτήτων, όπως ορίζονται στις συνθήκες.
Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραβλέπονται οι διάφορες έννοιες που διακυβεύονται σε
αυτήν, όπως η µεταφορά λαθροµεταναστών και η εµπορία ανθρώπων, όπως
περιγράφεται πιο κάτω στο σηµείο 4.7.

5
6

7

Βλ. COM (2000) 782 τελικό, COM (2000) 167 τελικό.
Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κοινοτική
µεταναστευτική πολιτική COM (2000) 757 τελικό.
COM (2001) 387 τελικό.
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Λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραµµές για τη
µετανάστευση, που πρέπει να εφαρµόζονται σε εθνικό επίπεδο, αποµένει να
προσδιοριστεί λεπτοµερώς σε τί θα πρέπει να συνίσταται η καταπολέµηση της
παράνοµης µετανάστευσης στο επίπεδο της ΕΕ. Πολλοί τοµείς µπορούν να
χαρακτηριστούν ως έχοντες διασυνδέσεις µε παράτυπες µετακινήσεις ατόµων προς
την ΕΕ και παράνοµη διαµονή τους στην ΕΕ. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης
είναι να θέσει εντός συνεκτικού πλαισίου τις υπάρχουσες εξελίξεις, οι οποίες µπορεί
να θεωρούνται µόνο ως πρώτα βήµατα, καθώς και τις πιθανές µελλοντικές
πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ. Προτίθεται να επισηµάνει τα βασικά στοιχεία µιας
τέτοιας πολιτικής (µέρος ΙΙ) και να προβάλει, κατά τρόπο συγκροτηµένο,
µελλοντικές ενέργειες και µορφές συνεργασίας που θα µπορούσαν να καταλήξουν
στην καθαυτό ανάπτυξη µιας ουσιαστικής κοινής καταπολέµησης της παράνοµης
µετανάστευσης (µέρος ΙΙΙ).

3.

ΜΕΡΟΣ II – ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

3.1.

Κατανόηση του φαινοµένου
Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µια πολυδιάστατη κατάσταση όσον αφορά τα
εµπλεκόµενα άτοµα και τις µεθόδους παράνοµης εισόδου και διαµονής. Πρώτα,
υπάρχουν εκείνοι που εισέρχονται παράνοµα στο έδαφος κάποιου κράτους µέλους.
Αυτό µπορεί να γίνει ή σε κάποιο παράνοµο σηµείο εισόδου των συνόρων ή σε
µεθοριακό σταθµό, χρησιµοποιώντας πλαστά ή παραποιηµένα έγγραφα. Συχνά,
αυτές οι παράνοµες είσοδοι αφορούν µεµονωµένα και ανεξάρτητα άτοµα. Ωστόσο,
οι παράνοµες είσοδοι οργανώνονται όλο και περισσότερο από µεσάζοντες, οι οποίοι
παρέχουν µεταφορικό µέσο, προσωρινό καταφύγιο, ταξιδιωτικά έγγραφα,
παρακολούθηση και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες, αρχίζοντας από τη χώρα
καταγωγής, συνεχίζοντας στις χώρες διέλευσης και τελειώνοντας στη χώρα
προορισµού. Οι τιµές των υπηρεσιών µεταφοράς λαθροµεταναστών είναι πολύ
υψηλές, και πολλοί παράνοµοι µετανάστες είναι υποχρεωµένοι να καταθέσουν όλες
ή το µεγαλύτερο µέρος των οικονοµιών τους. Όταν οι λαθροµετανάστες δεν είναι σε
θέση να καταβάλλουν το σχετικό αντίτιµο, συχνά µεταβάλλονται σε θύµατα
διακινητών που χρησιµοποιούν µέσα εκµετάλλευσής τους ώστε "να ξεπληρώσουν"
τα έξοδα του ταξιδιού τους.
Υπάρχει επίσης µεγάλος αριθµός ατόµων που διαµένουν παράνοµα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι οποίοι εισήλθαν µε ισχύουσα θεώρηση ή άδεια διαµονής αλλά
εξακολουθούν να παραµένουν µετά τη λήξη των εν λόγω εγγράφων. Άλλα άτοµα
απλώς εισέρχονται µε έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, εφόσον η υπηκοότητά τους
εξαιρείται από την απαίτηση έκδοσης θεώρησης για σύντοµη παραµονή. Η νόµιµη
παραµονή τους όµως µεταβάλλεται σε παράνοµη όταν το εµπλεκόµενο άτοµο
αρχίζει να αυτοαπασχολείται ή ασκεί δραστηριότητες µη επιτρεπόµενες από την
απαλλαγή θεώρησης ή τη χορηγηθείσα θεώρηση. Σε πολλές περιπτώσεις, άτοµα µε
κανονική άδεια διαµονής και εργασίας απλώς υπερβαίνουν την περίοδο νόµιµης
διαµονής ή παραβαίνουν µε άλλους τρόπους τους κανονισµούς διαµονής τους.
Λόγω της φύσης των περιπτώσεων διαµονής χωρίς τα νόµιµα έγγραφα, δεν είναι
δυνατόν να εκτιµηθούν οι ακριβείς διαστάσεις των διαφόρων κατηγοριών
παράνοµης διαµονής. Είναι σαφές όµως ότι κάθε µία από αυτές αντιπροσωπεύει
σηµαντικό µέρος του φαινοµένου της παράνοµης µετανάστευσης στο σύνολό του
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και ότι κάθε µελλοντική δράση θα πρέπει να καλύπτει επαρκώς κάθε κατηγορία.
Μια αποτελεσµατική δράση ωστόσο απαιτεί περαιτέρω λεπτοµερή ανάλυση του
φαινοµένου, ώστε να καταστεί δυνατός ο προσδιορισµός των κατάλληλων µέσων για
τις διαφορετικές κατηγορίες ατόµων και περιπτώσεων παράνοµης διαµονής.
Η Επιτροπή τίθεται ευνοϊκά έναντι περαιτέρω προσπαθειών για την ανάλυση
περιπτώσεων παράνοµης διαµονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι µελλοντικές
ενέργειες να είναι ειδικότερα προσαρµοσµένες στα πραγµατικά προβλήµατα που
πρέπει να αντιµετωπιστούν για την αποτελεσµατική πρόληψη και καταπολέµηση της
παράνοµης µετανάστευσης. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή υποστηρίζει, στο
τµήµα ΙΙΙ, τη θέσπιση των κατάλληλων µέσων και δοµών ώστε να καταστεί δυνατή
µια πανευρωπαϊκή ανάλυση.
3.2.

Τήρηση διεθνών υποχρεώσεων και ανθρωπίνων δικαιωµάτων
Κάθε µέτρο σχετικό µε την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης πρέπει να
είναι αντισταθµίζεται προς το δικαίωµα απόφασης σχετικά µε τη χορήγηση σε
υπηκόους τρίτων χωρών έγκρισης ή άρνησης εισόδου στην επικράτεια και την
υποχρέωση να παρέχεται προστασία σε αυτούς που πραγµατικά την χρειάζονται σε
διεθνές επίπεδο. Αυτό αφορά συγκεκριµένα τις υποχρεώσεις παροχής προστασίας
που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ειδικότερα
το άρθρο 3, και τη Σύµβαση της Γενεύης περί Προσφύγων, και ειδικότατα τα άρθρα
33 και 31. Το δεύτερο µάλιστα ορίζει ότι "αι συµβαλλόµεναι χώραι δεν θα
επιβάλλουν ποινικάς κυρώσεις εις πρόσφυγας λόγω παρανόµου εισόδου ή διαµονής,
εάν ούτοι, προερχόµενοι απ’ ευθείας εκ χώρας ένθα η ζωή ή η ελευθερία αυτών
ηπειλείτο, εν τη εννοία του άρθρου 1, εισέρχωνται ή ευρίσκωνται ήδη επί του εδάφους
αυτών άνευ αδείας, υπό την επιφύλαξιν πάντως, ότι ούτοι αφ’ ενός µεν θα
παρουσιασθούν αµελλητί εις τας αρχάς αφ’ ετέρου δε θα δώσουν επαρκείς εξηγήσεις
περί της παρανόµου αυτών εισόδου ή διαµονής".
Η αποτελεσµατική δράση κατά της παράνοµης µετανάστευσης διαδραµατίζει
καταλυτικό ρόλο στη διαµόρφωση δηµόσιας αποδοχής των µεταναστών για
ανθρωπιστικούς λόγους, αποφεύγοντας έτσι κατάχρηση του συστήµατος παροχής
ασύλου. Ωστόσο, η καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης πρέπει να γίνεται
λελογισµένα και ισόρροπα. Τα κράτη µέλη θα πρέπει, για τον λόγο αυτό, να
εξετάζουν επισταµένα δυνατότητες ταχείας πρόσβασης στο σύστηµα προστασίας,
ώστε οι πρόσφυγες να µην αναγκάζονται να καταφεύγουν σε παράνοµη
µετανάστευση ή σε λαθραία µεταφορά τους. Αυτό θα µπορούσε να σηµαίνει, µεταξύ
άλλων, ότι τα κράτη µέλη κάνουν µεγαλύτερη χρήση της διακριτικής τους ευχέρειας
ώστε να επιτρέπουν οι αιτήσεις χορήγησης ασύλου να γίνονται από το εξωτερικό ή η
διεκπεραίωση του αιτήµατος για την παροχή προστασίας να γίνεται στην περιφέρεια
καταγωγής του ενδιαφερόµενου, και να διευκολύνουν την άφιξη προσφύγων στο
έδαφός τους µε τη χρήση ενός µηχανισµού επανεγκατάστασης. Τέτοιες µέθοδοι θα
εξασφάλιζαν επαρκή προστασία των προσφύγων στο πλαίσιο ενός συστήµατος
αποτελεσµατικών µέτρων κατά των παράνοµων µεταναστευτικών ροών. Τέλος,
όποια και αν είναι τα µέτρα που προορίζονται για την καταπολέµηση της παράνοµης
µετανάστευσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες ενδεχοµένων
ευάλωτων οµάδων όπως οι ανήλικοι και οι γυναίκες.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, του Νοεµβρίου 2000, για τη
θέσπιση κοινής διαδικασίας παροχής ασύλου και οµοιόµορφου καθεστώτος σε όλη
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την Ένωση για τα άτοµα στα οποία χορηγείται άσυλο8, η Επιτροπή θεωρεί ότι η
εξέταση των αιτήσεων προστασίας στις περιφέρειες καταγωγής και η διευκόλυνση
της άφιξης των προσφύγων στην επικράτεια των κρατών µελών µέσω µηχανισµών
επανεγκατάστασης αποτελούν µέσα ταχείας πρόσβασης στο σύστηµα προστασίας,
χωρίς οι πρόσφυγες να εκτίθενται σε ρεύµατα παράνοµης µετανάστευσης ή λαθραίας
µεταφοράς τους. Πρός το σκοπό αυτό, η Επιτροπή έχει αναθέσει δύο µελέτες
σχετικά µε τη νέα αυτή προσέγγιση στο µηχανισµό προστασίας.
3.3.

Η µέθοδος των παραγόντων εν σειρά
Οι προσπάθειες διαχείρισης της µετανάστευσης δεν µπορεί να έχουν πλήρη
επίπτωση αν τα µέτρα δεν εφαρµόζονται στον πρώτο κρίκο της µεταναστευτικής
αλυσίδας, δηλ. την προαγωγή της ειρήνης, της πολιτικής σταθερότητας, των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των δηµοκρατικών αρχών και της συνεχούς οικονοµικής,
κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης στις χώρες καταγωγής. Προς τον σκοπό
αυτό, τα θέµατα της µετανάστευσης θα πρέπει να ενσωµατωθούν στις υφιστάµενες
εταιρικές σχέσεις που αποτελούν το γενικό πλαίσιο των σχέσεών µας µε τις τρίτες
χώρες.
Ως επόµενο βήµα, θα πρέπει να αναπτυχθεί η συνεργασία µε τις χώρες διέλευσης. Οι
µεταφορείς λαθροµεταναστών χρησιµοποιούν διάφορους τρόπους µεταφοράς και
διάφορες διαδροµές για τις παράνοµες δραστηριότητές τους. Συνήθως, δεν υπάρχουν
άµεσες συνδέσεις µε τις κύριες χώρες προέλευσης. Έτσι, ο κανόνας είναι η διέλευση
µέσω τρίτων χωρών. Οι παράτυποι µετανάστες εκµεταλλεύονται κενά στους
µεθοριακούς ελέγχους και άλλες ελλείψεις των µέτρων ελέγχου. Μερικές χώρες
διέλευσης επιδεικνύουν κάποια απροθυµία να αντιµετωπίσουν την ροή παράνοµης
µετανάστευσης που οφείλεται στο συµφέρον που έχουν να µην εξελιχθούν σε χώρα
προορισµού. Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να αρχίσει διάλογος µε τις χώρες
διέλευσης ώστε να στηριχθούν οι προσπάθειές τους και να αντιµετωπίσουν το
πρόβληµα. Για παράδειγµα, θα µπορούσαν να ενισχυθούν ουσιαστικά ο
προσδιορισµός της έννοιας του πρόσφυγα και οι δυνατότητες υποδοχής τους στις
χώρες αυτές.
Στο πλαίσιο της διεύρυνσης, οι υποψήφιες χώρες πρέπει να θεσπίσουν, στην
εσωτερική τους νοµοθεσία και τις πρακτικές, το "κεκτηµένο" της ΕΕ για την
καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης. Αυτό συνεπάγεται, µεταξύ άλλων,
την πλήρη αποδοχή του λεγόµενου "κεκτηµένου του Σένγκεν", όπως αναφέρεται στο
άρθρο 8 του πρωτοκόλλου του Σένγκεν. Οι υποψήφιες χώρες καλούνται επίσης να
εκπονήσουν λεπτοµερή εθνικά σχέδια δράσης για την εφαρµογή του κεκτηµένου του
Σένγκεν.
Είναι σηµαντικό να αναγνωριστεί ότι, παρά τα υφιστάµενα µέτρα ελέγχου, οι
παράνοµες µεταναστευτικές ροές µπορεί να συνεχιστούν στα εξωτερικά σύνορα της
ΕΕ, δεδοµένου ότι οι παράνοµοι µετανάστες επιδιώκουν να φθάσουν στο κράτος
µέλος της προτίµησής τους διερχόµενοι από άλλα κράτη µέλη. Παρά τα ήδη
υφιστάµενα µέτρα για τη διαχείριση της παράνοµης µετανάστευσης και τη
συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών, θα πρέπει να εξακολουθήσει η
παρακολούθηση των παράνοµων µετακινήσεων και να επιδιώκεται ο επηρεασµός
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τους ακόµα και εντός της επικρατείας των κρατών µελών, µε ιδιαίτερη έµφαση στην
κοινοποίηση των πληροφοριών και την ενίσχυση της συνεργασίας.
Η ΕΕ και τα κράτη µέλη της πρέπει να εξακολουθήσουν να συµµετέχουν ενεργά στα
διεθνή βήµατα και να συνάπτουν πολυµερείς συµφωνίες επί του θέµατος αυτού. Η
περαιτέρω διεθνής συνεργασία θα µπορούσε επίσης να διευκολύνει και να
προωθήσει τη συνεργασία των τρίτων χωρών και άλλες προσπάθειες που
αποσκοπούν στην καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης. Ειδικότερα, όταν
σε τρίτες χώρες εφαρµόζονται µέτρα για την πάταξη της παράνοµης µετανάστευσης,
θα µπορούσε να είναι χρήσιµη από πολλές απόψεις, η έµπειρη γνώµη διεθνών
οργανώσεων όπως η Ύπατη Αρµοστεία για τους Πρόσφυγες του ΟΗΕ ή της ∆OM.
Κατ’ αρχάς, τέτοιες οργανώσεις µπορούν να επιβεβαιώσουν ότι τα εφαρµοζόµενα
µέτρα είναι πλήρως συµβατά µε τις αιτιολογηµένες ανάγκες προστασίας. Κατά
δεύτερο λόγο, µπορεί να προκύψουν αποτελέσµατα της συνεργίας µε τη
χρησιµοποίηση υφιστάµενων υποδοµών αντί για τη σύσταση νέων. Τέλος, µια τέτοια
ανάµιξη θα µπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερη αµοιβαία κατανόηση των φορέων.
Πρέπει να υπάρξει αποτελεσµατική διαχείριση των µεταναστευτικών ροών σε όλα
τα στάδια, ώστε να παρακολουθούνται οι παράτυπες µετακινήσεις. Κατά τη
µελλοντική της χάραξη πολιτικής, η Επιτροπή θα εφαρµόσει την προσέγγιση των
παραγόντων εν σειρά ώστε να παρακολουθεί και να επηρεάζει τις παράτυπες
µετακινήσεις από χώρες και περιοχές καταγωγής µέσω χωρών διέλευσης σε χώρες
προορισµού. Ως εκ τούτου, η καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης απαιτεί
επίσης την κινητοποίηση διάφορων πλευρών εξωτερικής πολιτικής.
3.4.

Πρόληψη της παράνοµης µετανάστευσης
Αναγνωρίζεται ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στον ειδικό χώρο της εµπορίας
ανθρώπων, ότι µόνο µε µια πολυδιάστατη προσέγγιση που θα καλύπτει και την
πάταξη και την πρόληψη µπορεί να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά και συνεκτικά
το φαινόµενο. Η ανάπτυξη µιας ισόρροπης πολιτικής στον τοµέα της παράνοµης
µετανάστευσης πρέπει επίσης να συµπεριλαµβάνει την πρόληψη ως καίριο στοιχείο
της στρατηγικής της ΕΕ. Η διάσταση της πρόληψης στον τοµέα της παράνοµης
µετανάστευσης εµπεριέχει, µεταξύ άλλων, έρευνα σχετικά µε τα αίτια, βελτίωση της
κατανόησης του φαινοµένου και ανίχνευση των νέων τάσεων, ενηµερωτικές
εκστρατείες καθώς και προώθηση νέων εταιρικών σχέσεων και ανάπτυξη των
υφιστάµενων δικτύων. Στον τοµέα αυτό πρέπει να δοθεί επίσης προσοχή στις εξόχως
απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης λόγω της γεωγραφικής τους θέσης που τις
εκθέτει ιδιαίτερα στις µεταναστευτικές µετακινήσεις.
Το Ευρωπαϊκό Βήµα για την πρόληψη του οργανωµένου εγκλήµατος, που
εγκαινιάστηκε από την Επιτροπή τον Μάιο 2001 και έχει ήδη στρέψει την προσοχή
του στην πρόληψη της εµπορίας ανθρώπων, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως
καταλύτης για την προώθηση τέτοιου είδους πρωτοβουλιών.

3.5.

Επιβολή των ισχυόντων κανόνων
Προφανώς, υπάρχει ήδη σε όλα τα κράτη µέλη ένα νοµικό πλαίσιο για την
καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης, όπως υπάρχουν κανονισµοί για την
έκδοση θεωρήσεων, για τους µεθοριακούς ελέγχους, την παράνοµη είσοδο και
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διαµονή, τη λαθροµεταφορά, τη σωµατεµπορία, την παράνοµη απασχόληση και την
ευθύνη των µεταφορέων. Για τα θέµατα αυτά έχουν ήδη καθοριστεί ορισµένες
κοινές αρχές µε διάφορες συστάσεις δυνάµει της συνθήκης του Μάαστριχτ9. Επί
πλέον, και µάλιστα πολύ σηµαντικότερο, έχουν θεσπιστεί πολύ δεσµευτικοί κανόνες
στο πλαίσιο του Σένγκεν.
∆εν έχει νόηµα να θεσπιστούν νέοι κανόνες ή να εναρµονιστούν κανόνες σε επίπεδο
ΕΕ αν οι υπάρχοντες δεν επιβάλλονται µε επαρκείς πόρους και, ειδικότερα, µε την
αναγκαία βούληση. Οι κοινές προσπάθειες είναι καταδικασµένες σε αποτυχία αν οι
υπηρεσίες και οι πρακτικές των κρατών µελών δεν ακολουθούν τους κανόνες που
έχουν από κοινού θεσπιστεί, δηλαδή σχετικά µε την έκδοση θεωρήσεων και τον
έλεγχο στα σύνορα. Είτε πρόκειται για χώρες διέλευσης είτε χώρες προορισµού, τα
κράτη µέλη πρέπει συνεπώς να καταβάλλουν συστηµατικές προσπάθειες για τη
δηµιουργία πραγµατικών εταιρικών σχέσεων στηριζόµενων σε αµοιβαία
εµπιστοσύνη όσον αφορά τις ενέργειες για την επιβολή της νοµοθεσίας στο καθένα.
Η δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης απαιτεί απ’ όλα τα
κράτη µέλη να εφαρµόζουν αποτελεσµατικά τους κοινούς κανόνες. Το κοινό
σύστηµα ασφάλειας µπορεί να είναι το ίδιο ισχυρό όσο και ασθενές. Συνεπώς, είναι
σηµαντικότατο και πρώτης προτεραιότητας να εφαρµόζονται κανονικά οι
υφιστάµενοι κανόνες.
Μόνο η πρακτική εφαρµογή και η ουσιαστική επιβολή των υφιστάµενων κανόνων
αλλά και των µελλοντικών κοινών µέτρων θα εξασφαλίσουν την αξιοπιστία του
κράτους δικαίου στον χώρο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης όπως
προβλέπεται στη συνθήκη του Άµστερνταµ. Συνεπώς, πρέπει να ενισχυθεί η
παρακολούθηση της επιβολής των υφιστάµενων κοινών κανόνων, π.χ. µε την
ανάληψη τακτικής κοινής ενδελεχούς εξέτασης στα προξενεία και τα εξωτερικά
σύνορα.
3.6.

Ουσιαστικές κυρώσεις για αξιόποινες πράξεις
Αξιόποινες πράξεις, πάγια συνδεόµενες µε ρεύµατα παράτυπης µετανάστευσης,
αποτελούν σοβαρό θέµα κοινής ανησυχίας σε όλα τα κράτη µέλη. Ιδιαίτερα η
εµπορία ανθρώπων και η λαθροµεταφορά τους θεωρούνται ως απολύτως
απαράδεκτες. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να θεσπιστούν οι κατάλληλες ποινικές
διατάξεις. Στο επίπεδο της ΕΕ, κανένα κράτος µέλος δεν θα πρέπει να θεωρείται από
τους επίδοξους κακοποιούς ως σχετικά "ασφαλέστερο" για τη διεξαγωγή αξιόποινων
ενεργειών. Κάτι τέτοιο θα ενισχύσει τη δικαιοσύνη εντός της ΕΕ και θα αποστείλει
σαφές µήνυµα ότι τα κράτη µέλη της προτίθενται να προβλέπουν αυστηρές
κυρώσεις. Στα συµπεράσµατα του Τάµπερε, σηµείο 23, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
προτρέπει να θεσπισθεί νοµοθεσία που να προβλέπει αυστηρές κυρώσεις εναντίον
αυτού του σοβαρού εγκλήµατος.
Τον Σεπτέµβριο 2001, το Συµβούλιο ∆ΕΥ κατέληξε σε πολιτική συµφωνία επί της
απόφασης-πλαίσιο για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων.10 Η απόφασηπλαίσιο θεσπίζει ειδικότερα κοινό ορισµό για την εµπορία ανθρώπων, που θα
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Βλ.π.χ. ΕΕ C 5 της 10ης Ιανουαρίου 1996, σ. 1. ΕΕ C 5 της 10ης Ιανουαρίου 1996, σ. 3. ΕΕ C 304
της 14ης Οκτωβρίου 1996, σ. 1. ΕΕ L 342 της 31ης ∆εκεµβρίου 1996, σ. 5.
Βλ. COM (2000) 854 τελικό.
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συµβάλει στη διευκόλυνση της επιβολής του νόµου και της δικαστικής συνεργασίας
σε ποινικά θέµατα. Εκτός από τα άρθρα για την ευθύνη νοµικών προσώπων, τις
κυρώσεις των νοµικών προσώπων, τη δικαιοδοσία και τη δίωξη, η απόφαση-πλαίσιο
προβλέπει επίσης κοινό επίπεδο ποινών όχι µικρότερο των οκτώ ετών φυλάκισης
όταν το αδίκηµα διαπράττεται υπό ειδικά συγκεκριµένες περιστάσεις.
Μετά την πολιτική συµφωνία στην οποία κατάληξε το Συµβούλιο τον Μάιο 2001 επί
της πρότασης για απόφαση-πλαίσιο σχετικά µε τη λαθροµεταφορά µεταναστών,
πρέπει να συµπληρωθούν οι εργασίες µε σκοπό την εναρµόνιση της ποινικής
νοµοθεσίας των κρατών µελών και την εξασφάλιση, το ταχύτερο δυνατό, της
εφαρµογής σε εθνικό επίπεδο. Εξάλλου, είναι σηµαντικό να υπάρχουν κοινές
προδιαγραφές για την αντιµετώπιση της παράνοµης απασχόλησης, της ευθύνης των
µεταφορέων καθώς και κανόνες σχετικά µε την παράνοµη είσοδο και διαµονή.
Επί πλέον, δεν πρέπει να λησµονείται ότι το βασικό κίνητρο όλων σχεδόν των
δραστών που προωθούν την παράνοµη µετανάστευση είναι το οικονοµικό όφελος.
Οι ποινικές κυρώσεις από µόνες τους δεν επαρκούν για την αποτελεσµατική δράση.
Το κόστος της παράνοµης µετανάστευσης πρέπει να αυξηθεί µε ορισµένα µέτρα που
θα έχουν οικονοµική επίπτωση στους διακινητές και τους µεταφορείς
λαθροµεταναστών, αλλά και στους απασχολούντες παράνοµα διαµένοντες. Η δέσµη
των µέτρων θα πρέπει κατ’ αρχάς να περιλαµβάνει τη δέσµευση και την κατάσχεση
των περιουσιακών στοιχείων που έχουν αποκοµίσει οι διακινητές και οι µεταφορείς
λαθροµεταναστών. Η υποχρέωση απόδοσης όλων των εξόδων που συνεπάγεται η
επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων θα πρέπει να µετατεθεί στους διακινητές,
τους µεταφορείς λαθροµεταναστών και τους απασχολούντες παράνοµο εργατικό
δυναµικό. Εκτός αυτού, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που προκύπτουν για τους
απασχολούντες παράνοµο εργατικό δυναµικό θα πρέπει να εκµηδενιστούν µε την
επιβολή οικονοµικών κυρώσεων.
∆εδοµένης της όλο και µεγαλύτερης εµπλοκής διεθνών εγκληµατικών οργανώσεων
στην παράνοµη µετανάστευση και την εµπορία ανθρώπων, το Συµβούλιο θα πρέπει
να καθορίσει, κατ’ εφαρµογή του προγράµµατος δράσης του 1997 για την πάταξη
του οργανωµένου εγκλήµατος, µέτρα ιδιαίτερης σπουδαιότητας και, όπου
χρειάζεται, να δώσει προτεραιότητα στη θέσπιση ή την εφαρµογή τους. Σε ευρύτερη
βάση, η διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωµένου
εγκλήµατος (Παλέρµο, 12-15 ∆εκεµβρίου 2000) και τα δύο πρόσθετα πρωτόκολλα
για την εµπορία προσώπων και την µεταφορά µεταναστών11 αποτελούν τώρα τη
βάση για την παγκόσµια αναγνώριση του προβλήµατος και τη συγκριτική
προσέγγιση για την αντιµετώπισή του. Για τον λόγο αυτό, είναι ουσιαστικής
σηµασίας η ταχεία κύρωση αυτών των µέσων καθώς και η συντονισµένη εφαρµογή
των διατάξεών τους σε επίπεδο ΕΕ.
4.
4.1.

ΜΕΡΟΣ III – ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ

Η πολιτική θεωρήσεων

Σύµφωνα µε το άρθρο 61 ΣΕΚ, η πολιτική θεωρήσεων είναι ένα άµεσα συνδεόµενο
µε την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων µέτρο για τους ελέγχους στα εξωτερικά
σύνορα. Ενώ διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, παράλληλα η
πολιτική των θεωρήσεων µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην πρόληψη της
παράνοµης µετανάστευσης. Η πολιτική των θεωρήσεων από µόνη της όµως δεν
11

Βλ. έγγραφο ΟΗΕ A/55/383 της 2ας Νοεµβρίου 2000 και COM (2000) 760 τελικό.
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µπορεί να αντιµετωπίσει την παράνοµη µετανάστευση που έχει σχέση, π.χ. µε τους
υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι εισέρχονται νόµιµα αλλά παραµένουν πέρα από
τη λήξη της θεώρησής τους.
4.1.1.

Κατάλογοι θεωρήσεων
Η έκδοση κανονισµού του Συµβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι
υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των
εξωτερικών συνόρων των κρατών µελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι
υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή αποτελεί ένα
περαιτέρω βήµα για την εναρµόνιση της πολιτικής θεωρήσεων και µέσο για την
πρόληψη της εισόδου στην επικράτεια των κρατών µελών ατόµων χωρίς τη σχετική
άδεια.12

4.1.2.

Ενιαία πρότυπα θεωρήσεων και ασφάλειας
Τα θέµατα ασφάλειας και ταυτότητας καλύπτονται από τη χρήση ασφαλών
εγγράφων, που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση των σχετικών ατόµων. Επί πλέον,
τα ταξιδιωτικά έγγραφα αποβλέπουν στην απόδειξη ότι ο κάτοχός τους δικαιούται
να απολαύει ορισµένων δικαιωµάτων. Από την αρχή της ύπαρξής τους, τα
ταξιδιωτικά έγγραφα ήσαν πάντα στόχος πλαστογραφίας και κατάχρησης, για
προφανείς λόγους. Για τον λόγο αυτό, τα κράτη προσπαθούν διαρκώς να βελτιώνουν
τα πρότυπα ασφάλειας αυτών των εγγράφων. Παράδειγµα ιδιαίτερα επιτυχούς
συνεργασίας στον τοµέα της ασφάλειας των εγγράφων είναι η εξέλιξη της
αυτοκόλλητης θεώρησης ΕΕ/Σένγκεν. Στηριζόµενη στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1683/95 της 29ης Μαΐου 1995 για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου, αποτελεί
έγγραφο υψηλοτάτων προτύπων, αποτελεσµατικότατο στην πάταξη της
παραποίησης ή κάθε προσπάθειας πλαστογράφησης. Εξάλλου, πρέπει να
ενθαρρυνθούν και οι τρίτες χώρες και να τους παρασχεθεί στήριξη να εντείνουν τις
προσπάθειές τους ώστε να γίνουν ασφαλέστερα τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα.
Η βελτίωση της ασφάλειας των θεωρήσεων αποτελεί µια διαρκώς εξελισσόµενη
διαδικασία. Από την άποψη αυτή, πρέπει να αναπτυχθούν νέες και καινοτόµες
λύσεις που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω βελτιώσεις της ασφαλούς χρήσης των
εγγράφων. Μία παράµετρος είναι η σαφής σύνδεση της ταυτότητας των προσώπων
και της αυτοκόλλητης θεώρησης. Αυτή η διάσταση ελήφθη υπόψη στην πρόταση της
Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισµού αριθ. 1683/95 της 9ης Οκτωβρίου
200113 που προβλέπει την ενσωµάτωση στη θεώρηση ενιαίου τύπου φωτογραφίας
που να ανταποκρίνεται σε υψηλά πρότυπα ασφαλείας. Πρόκειται για το πρώτο µόνο
συγκεκριµένο βήµα προς τη θέσπιση περαιτέρω µέτρων υψηλής ασφάλειας που θα
πρέπει να αναπτυχθούν µε χρήση των νέων τεχνολογιών.

4.1.3.

∆ηµιουργία κοινών διοικητικών διαρθρώσεων
Στα συµπεράσµατα του Τάµπερε (σηµείο 22) τονίζεται ότι "θα πρέπει να αναπτυχθεί
περαιτέρω η κοινή ενεργός πολιτική σχετικά µε τις θεωρήσεις και τα πλαστά
έγγραφα, µεταξύ άλλων µε τη στενότερη συνεργασία µεταξύ των προξενείων της ΕΕ
σε τρίτες χώρες και, όπου είναι απαραίτητο, µε τη δηµιουργία κοινών γραφείων
έκδοσης θεωρήσεων ΕΕ."
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Ήδη διεξάγεται, τυπικά και άτυπα, ανταλλαγή πληροφοριών για τις πρακτικές
έκδοσης θεωρήσεων και τις τάσεις που επικρατούν ως προς τις παραχαράξεις. Η
χρήσιµη αυτή συνεργασία θα πρέπει να ενθαρρυνθεί περαιτέρω και να ενδυναµωθεί
µε αµοιβαία βοήθεια στην κατάρτιση του προσωπικού. Αποτελεί επίσης κοινή
πρακτική σε διάφορους τόπους να εκπροσωπούνται κράτη µέλη σε χώρες όπου δεν
υπάρχει αντιπροσωπία συγκεκριµένου κράτους µέλους.
Στο πλαίσιο αυτό, τίθεται κατά καιρούς η ιδέα κοινών γραφείων έκδοσης
θεωρήσεων, αλλά δυστυχώς χωρίς συγκεκριµένα αποτελέσµατα µέχρι στιγµής,
λόγω πρακτικών, νοµικών και οικονοµικών δυσχερειών.
Ωστόσο, είναι προφανές ότι ένα από τα αναµενόµενα πλεονεκτήµατα των κοινών
γραφείων έκδοσης θεωρήσεων θα είναι η µείωση των εξόδων έκδοσης θεωρήσεων.
Μια τέτοια προσέγγιση κατανοµής του βάρους θα µπορούσε να παράσχει στα κράτη
µέλη τα οικονοµικά µέσα που χρειάζονται ώστε να βελτιωθεί ο τεχνικός εξοπλισµός
που χρησιµοποιείται για την έκδοση θεωρήσεων (ανίχνευση παραποιηµένων ή
παραχαραγµένων εγγράφων, πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων απευθείας σύνδεσης
για υποδείγµατα ταξιδιωτικών εγγράφων, συνθήκες ασφαλούς φύλαξης κενών
αυτοκόλλητων θεωρήσεων κλπ.). Επιπλέον, η κοινή χρησιµοποίηση προσωπικού θα
σήµαινε επίσης ανακοίνωση των κοινών εµπειριών και της τεχνογνωσίας στον τοµέα
της αξιολόγησης του κινδύνου σε περιπτώσεις παράνοµης µετανάστευσης ή
ενδεχόµενων ατόµων που παραµένουν παρά τη λήξη της θεώρησης. Μεσοπρόθεσµα
ή µακροπρόθεσµα, ένα ουσιαστικότερο θετικό αποτέλεσµα των κοινών γραφείων
έκδοσης θεωρήσεων θα ήταν η πλέον ενιαία εφαρµογή των κοινών κανόνων και η
µείωση της αναζήτησης καλύτερων όρων έκδοσης θεωρήσεων.
Η καθιέρωση κοινών γραφείων έκδοσης θεωρήσεων θα πρέπει να επιδιωχθεί,
αρχίζοντας µε ένα πιλοτικό σχέδιο σε κατάλληλη τοποθεσία. Για να παρακαµφθούν
οι νοµικές, οικονοµικές, και σε ορισµένο βαθµό ψυχολογικές δυσχέρειες που µπορεί
να προκύψουν, η Επιτροπή συνιστά µια σταδιακή προσέγγιση: να γίνει αρχή µε τη
χρήση κοινών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη συνέχεια να γίνει κοινή χρήση του
τεχνικού εξοπλισµού, και τέλος να γίνει ανταλλαγή προσωπικού µε σκοπό την
καθιέρωση κοινών οµάδων.
4.1.4.

Η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήµατος αναγνώρισης των θεωρήσεων
Η δηµιουργία κοινών διοικητικών διαρθρώσεων θα µπορούσε, από µόνη της, να
αποτελέσει σηµαντικό βήµα προς την εναρµόνιση των πολιτικών και των πρακτικών
των κρατών µελών σχετικά µε τις θεωρήσεις. Ωστόσο, εναλλακτική και
συµπληρωµατική προσέγγιση θα µπορούσε να ήταν η χρήση των δυνατοτήτων που
προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής.
Πραγµατικά, η αυτοκόλλητη θεώρηση υψηλών προδιαγραφών δεν µπορεί να έχει
πλήρη αντίκτυπο όταν δεν είναι αντίστοιχων προδιαγραφών το διαβατήριο επί του
οποίου επικολλάται. Τα ασφαλή έγγραφα δεν έχουν καµία χρησιµότητα αν ο
κάτοχός τους τα έχει κρύψει ή τα έχει πετάξει προκειµένου να συγκαλύψει την
ταυτότητά του, τη διαδροµή που ακολούθησε ή την ηµεροµηνία λήξης της θεώρησής
του. Εξάλλου, είναι πολύ δύσκολο να αναγνωριστεί και να επαληθευτεί η ταυτότητα
καλής πίστεως ταξιδιωτών µε ισχύουσα θεώρηση αν αυτοί δεν φέρουν ταξιδιωτικά
έγγραφα.
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Υπό το πρίσµα της πρόληψης τροµοκρατικών ενεργειών, στα συµπεράσµατα του
Συµβουλίου ∆ΕΥ της 20ής Σεπτεµβρίου καλείται η Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις
για τη σύσταση συστήµατος που θα χρησιµοποιηθεί για την ανταλλαγή
πληροφοριών σχετικά µε εκδιδόµενες θεωρήσεις. Προβληµατισµοί και µελέτες
σκοπιµότητας που θα εγκαινιαστούν θα εξετάσουν κατά πόσο ένα κοινό
ηλεκτρονικό σύστηµα απ’ ευθείας σύνδεσης θα συνεπλήρωνε την ιδέα των ασφαλών
εγγράφων ώστε να δηµιουργηθεί ένας διπλός µηχανισµός αναγνώρισης που θα
στηρίζεται στα ασφαλή έγγραφα και την αντίστοιχη βάση δεδοµένων.
Ένα τέτοιο σύστηµα θα περιλαµβάνει πληροφορίες, οι οποίες σήµερα
συγκεντρώνονται ή απαιτούνται από τον υποψήφιο, όπως προσωπικά στοιχεία. Επί
πλέον, θα µπορεί να λαµβάνεται και να αποθηκεύεται ηλεκτρονικά φωτογραφία του
αιτούντος. Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή η σάρωση και η αποθήκευση των
ταξιδιωτικών εγγράφων, γεγονός που θα έχει δύο κύρια πλεονεκτήµατα. Κατ’ αρχάς,
θα µπορεί να επισηµαίνεται εύκολα κάθε επακόλουθη µεταβολή του ταξιδιωτικού
εγγράφου µε σύγκριση του εγγράφου προς το ηλεκτρονικό πρωτότυπο. Κατά
δεύτερο λόγο, η αποθηκευµένη εικόνα του ταξιδιωτικού εγγράφου θα µπορέσει να
χρησιµοποιηθεί για την ταχεία απόκτηση νέων ταξιδιωτικών εγγράφων στην
περίπτωση που το ενδιαφερόµενο άτοµο είναι υποχρεωµένο να εγκαταλείψει τη
χώρα αλλά προσπαθεί να συγκαλύψει την ταυτότητά του. Σε κάθε περίπτωση, η
ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήµατος θα στηρίζεται σε σαφή προσδιορισµό των
αναγκών και των στόχων καθώς και σε λεπτοµερή αξιολόγηση των υφιστάµενων
πρωτοβουλιών (συµπεριλαµβανοµένων των δυνατοτήτων που ήδη προσφέρονται
από το SIS και το VISION) και των πόρων που θα πρέπει να διατεθούν.
Η Επιτροπή προτείνει να αξιολογηθεί η σκοπιµότητα ενός ευρωπαϊκού συστήµατος
αναγνώρισης των θεωρήσεων προκειµένου να καθιερωθεί εγκαίρως ένα µέσο που θα
εξασφαλίζει τη σωστή υποδοχή όταν πρόκειται για µικράς διάρκειας παραµονή και
επιστροφή µετά τη λήξη της θεώρησης. Σε µετέπειτα στάδιο θα µπορούσε να
προβλεφθεί δοκιµαστικά η δυνατότητα καθιέρωσης ενός τέτοιου συστήµατος,
αρχικά για ορισµένες χώρες ή περιοχές καταγωγής.
4.2.

Ανταλλαγή πληροφοριών και ανάλυση

4.2.1.

Στατιστικά στοιχεία
Αναγνωρίζεται ευρέως ότι το επίπεδο της παράνοµης µετανάστευσης είναι
σηµαντικά υψηλό και δεν µπορεί να αγνοηθεί λόγω των κοινωνικών, οικονοµικών
και πολιτικών επιπτώσεων που έχει στις χώρες προορισµού. Ωστόσο, εξ ορισµού,
είναι αδύνατη η σαφής εικόνα της κλίµακας του φαινοµένου της παράνοµης
µετανάστευσης στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτίµηση µόνο της
κλίµακας της παράνοµης µετανάστευσης µπορεί να προκύψει από τα υφιστάµενα
στοιχεία που συνδέονται µε το φαινόµενο, όπως σχετικά µε την άρνηση εισόδου,
τον εντοπισµό παρανόµων στα σύνορα ή στη χώρα, απόρριψη αιτήσεων για
χορήγηση διεθνούς προστασίας, αιτήσεις για εθνικές διαδικασίες ρύθµισης και
συνοδευόµενες ή αναγκαστικές επιστροφές.
Το Συµβούλιο του Μαΐου 2001 αποφάσισε να εισαγάγει µια δηµόσια ετήσια έκθεση
µε στατιστική επισκόπηση και ανάλυση, µε σκοπό τη συζήτηση των τάσεων ως προς
τη χορήγηση ασύλου και τις µεταναστευτικές ροές καθώς και των σχετικών
εξελίξεων των πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκθεση αυτή θα µπορούσε
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να συµπεριλαµβάνεται και τµήµα µε την ανάλυση δεδοµένων σχετικών µε την
παράνοµη µετανάστευση.
Η Επιτροπή θα προωθήσει πρόγραµµα δράσης για την εφαρµογή της απόφασης του
Συµβουλίου καθώς και άλλες ενέργειες µε σκοπό τη βελτίωση της συλλογής
δεδοµένων για τη χορήγηση ασύλου και τη µετανάστευση, όπως καθορίζεται στο
έγγραφο εργασίας της Επιτροπής του Απριλίου 200114.
4.2.2.

Συλλογή πληροφοριών, στοιχείων και ανάλυση
Εντούτοις, δεν αρκούν µόνο οι αριθµοί για την κατανόηση του φαινοµένου και την
προετοιµασία επιχειρησιακών αποφάσεων. Απαιτείται περαιτέρω λεπτοµερής
ανάλυση των αιτίων του, των µεθόδων εισόδου και των συνεπειών για τις κοινωνίες
µας. Τα κράτη µέλη έχουν συγκεντρώσει σηµαντικές πληροφορίες και έχουν
αποκτήσει πείρα στον τοµέα, αλλά η ευρωπαϊκή διάσταση του φαινοµένου δεν έχει
ακόµα ερευνηθεί επαρκώς. Αν και µε τον καιρό έχουν συσταθεί επίσηµα και
ανεπίσηµα δίκτυα για την ανταλλαγή πληροφοριών, απαιτείται περαιτέρω βελτίωση
της ανταλλαγής στοιχείων και πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να
καταστεί δυνατή η ανάπτυξη επαρκών κοινών πολιτικών από την Κοινότητα.
Για να εδραιωθεί συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών,
ιδρύθηκε το Κέντρο πληροφόρησης, µελέτης και ανταλλαγών στον τοµέα της
διέλευσης των συνόρων και της µετανάστευσης (CIREFI)15. Επί σχεδόν µηνιαίας
βάσης, εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες, ειδικότερα
σχετικά µε τις τρέχουσες τάσεις των παράτυπων µεταναστευτικών ροών. Εντούτοις,
θα µπορούσε να ενισχυθεί αυτή η µορφή συνεργασίας, που απαιτεί εντονότερη
διασύνδεση µεταξύ των επιχειρησιακών υπηρεσιών των κρατών µελών, ιδίως στον
τοµέα της ανάλυσης.
Η Επιτροπή εξετάζει τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη
Μετανάστευση, που θα µπορούσε να παρακολουθεί και να διεξάγει συγκριτική
ανάλυση τόσο των νόµιµων όσο και των παράτυπων µεταναστευτικών ροών.
Επίσης, η Επιτροπή υπογραµµίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης κατάλληλων
δοµών σε κοινοτικό επίπεδο ώστε να καταστεί δυνατή η πιο συντονισµένη δράση
των φορέων επιβολής του νόµου των κρατών µελών.

4.2.3.

Ανάπτυξη συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης
Με το ψήφισµα του Μαΐου 1999 στο Συµβούλιο καθιερώθηκε ένα σύστηµα
έγκαιρης προειδοποίησης για τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά µε την παράνοµη
µετανάστευση και για τη διευκόλυνση των δικτύων µεσαζόντων. Στόχος ήταν να
συσταθεί ένα πάγιο και διαρκές πλαίσιο επικοινωνίας ώστε να µπορούν τα κράτη
µέλη να αναφέρουν αµέσως φαινόµενα παράνοµης µετανάστευσης. Εντούτοις, το
σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης ευρίσκεται ακόµα σε υποτυπώδες στάδιο. Τα
κυριότερα προβλήµατά του είναι η ανεπαρκής χρήση του, η έλλειψη διάδοσης των
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Βλ.. SEC (2001) 602, της 9ης Απριλίου 2001.
Κέντρο πληροφόρησης, µελέτης και ανταλλαγών στον τοµέα της διέλευσης των συνόρων και της
µετανάστευσης EE C 274, της 19ης Σεπτεµβρίου 1996, σ. 50.
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πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκόµενων υπηρεσιών στα κράτη µέλη και η
ανεπαρκής τεχνική υποδοµή του. Ως πρώτο βήµα, θα µπορούσε να γίνει περαιτέρω
επεξεργασία κοινών κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις περιπτώσεις όπου θα
µπορούσε να γίνει χρήση του συστήµατος. Πάντως, το βασικό εµπόδιο φαίνεται ότι
είναι η διοικητική και τεχνική υποδοµή. Στις επιχειρησιακές υπηρεσίες πρέπει να
δοθεί η ευκαιρία να παρέχουν και να λαµβάνουν πληροφορίες όσο το δυνατόν
ευκολότερα, 7 ηµέρες την εβδοµάδα και 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο το σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης θα πρέπει να αναπτυχθεί
ως ασφαλής ιστιακός τόπος εσωτερικού δικτύου. Πρέπει να παραδεχτεί κανείς ότι η
επιτυχία αυτής της προσέγγισης εξαρτάται πολύ από το κατά πόσο οι επιχειρησιακές
υπηρεσίες θα έχουν δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στο σύστηµα.
Η Επιτροπή θα προωθήσει πρόταση σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής και διάδοσης
ενός προωθηµένου συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης.
4.3.

Μέτρα πριν από τα σύνορα

4.3.1.

Παροχή συµβουλών και στήριξης από υπαλλήλους συνδέσµου

Έχουν ήδη γίνει τα πρώτα βήµατα για την ανάπτυξη του θεσµού των "υπαλλήλων
συνδέσµου" σε χώρες διέλευσης και καταγωγής και για τον συντονισµό αυτών των
προσπαθειών στα κράτη µέλη.16 Κατ’ εφαρµογή των πορισµάτων, που εγκρίθηκαν
από το Συµβούλιο τον Νοέµβριο 2000 και τον Μάιο 2001, έχει συσφιγχθεί το δίκτυο
των υπαλλήλων συνδέσµου των κρατών µελών, για παράδειγµα στη συνεργασία στο
χώρο των δυτικών Βαλκανίων.
Στο µέλλον, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τη δικτύωση των υπαλλήλων συνδέσµου
στις µεταναστευτικές και αεροπορικές υπηρεσίες, ενθαρρύνοντας την επιθυµητή
στενή συνεργασία. Πρέπει να εξασφαλιστεί η διαρκής ανταλλαγή πληροφοριών
µεταξύ των υπαλλήλων συνδέσµου στις µεταναστευτικές και αεροπορικές υπηρεσίες
καθώς και των υπαλλήλων συνδέσµου στις αστυνοµικές και άλλες ενηµερωτικές
υπηρεσίες των κρατών µελών. Πρέπει να διεξάγεται τακτικά από κοινού
επιµόρφωσή τους βάσει καθηκόντων και αποστολών που έχουν οριστεί εκ των
προτέρων, και θα πρέπει να υποβοηθηθεί η αµοιβαία στήριξη των υπαλλήλων
συνδέσµου.
Θα πρέπει να γίνεται αποτελεσµατικός συντονισµός των καθηκόντων, της
κατάρτισης και της τοποθέτησης υπαλλήλων συνδέσµου. Επί πλέον, φαίνεται
χρήσιµος ένας ειδικός συντονισµός στις περιοχές στόχους, για παράδειγµα
προκειµένου να δηµιουργηθούν επαφές µε άλλους φορείς σε τοπικό επίπεδο.

4.3.2.

Χρηµατοδοτική ενίσχυση ενεργειών σε τρίτες χώρες

Κατά την εφαρµογή της µεθόδου των παραγόντων εν σειρά, είναι ουσιαστική η
ενίσχυση των στοχοθετηµένων µέτρων στις χώρες διέλευσης και καταγωγής.
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Στο πλαίσιο του Σένγκεν οι ιδέες αυτές έχουν ήδη καθιερωθεί στον τοµέα των συµβούλων εγγράφων
και εξωτερικών συνόρων, βλ. SCH/Comex (98) 59 rev = ΕΕ L 239 της 22ας Σεπτεµβρίου 2000, σ. 308
και SCH/Comex (99) 7 Rev 2 = ΕΕ L 239 της 22ας Σεπτεµβρίου 2000, σ. 411.
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Μερικές από αυτές τις µορφές βοήθειας είχαν ήδη επισηµανθεί στα συµπεράσµατα
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε, ενόψει ειδικότερα της παροχής βοήθειας
στις χώρες αυτές προκειµένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους στην καταπολέµηση
της εµπορίας ανθρώπων και στην αντιµετώπιση εκ µέρους τους των υποχρεώσεων
επανεισδοχής (βλ. 4.8.). Στο πλαίσιο αυτό, θα µπορούσαν να χρηµατοδοτηθούν
στοχοθετηµένα σχέδια µετανάστευσης και χορήγησης ασύλου στους εξής τοµείς:
•

Στήριξη της υποδοµής για τους αιτούντες άσυλο,

•

Ανάπτυξη διαρθρώσεων δηµόσιας καταγραφής,

•

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης,

•

Βελτίωση της ασφάλειας των εγγράφων,

•

Χρησιµοποίηση υπαλλήλων συνδέσµου,

•

Συναντήσεις εµπειρογνωµόνων, κατάρτιση, σεµινάρια.

Όσον αφορά την ειδική κατάσταση στις χώρες διέλευσης, θα µπορούσαν να
χρηµατοδοτηθούν τα εξής συµπληρωµατικά στοιχεία:
•

Στήριξη της επιστροφής των παράτυπων µεταναστών,

•

Βελτίωση της διαχείρισης και του εξοπλισµού για τον έλεγχο των συνόρων.

Στηριζόµενη στα διδάγµατα από την εφαρµογή των σχεδίων δράσης που ετοίµασε η
οµάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για την µετανάστευση και το άσυλο και ενέκρινε
το Συµβούλιο, και προκειµένου να συµπληρωθούν εθνικές ενέργειες που διεξάγονται
στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραµµών για τη µετανάστευση, η
Επιτροπή θα προτείνει ένα κατάλληλο νέο πρόγραµµα. Το πρόγραµµα αυτό θα
µπορούσε να συµπληρώνει άλλα υφιστάµενα περιφερειακά προγράµµατα, στα
οποία, παρά το ευρύτερο πεδίο τους, τα θέµατα µετανάστευσης αποτελούν επίσης
µια από τις προτεραιότητες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στη γενικότερη συνοχή των εξωτερικών µας δράσεων.
4.3.3.

Εκστρατείες συνειδητοποίησης

Στο σηµείο 22 των συµπερασµάτων του Τάµπερε, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ανέφερε
τις ενηµερωτικές εκστρατείες στις χώρες προέλευσης ως ένα ακόµα µέσο επιρροής
της παράτυπης µετανάστευσης. Η ιδέα των ενηµερωτικών εκστρατειών θα πρέπει να
ερµηνευθεί µε την ευρύτερη έννοιά της. Θα µπορούσαν να εξεταστούν
πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού εν γένει στα
προβλήµατα και τους κινδύνους που σχετίζονται µε την παράνοµη µετανάστευση,
καθώς και συντονισµένες πρωτοβουλίες στοχοθετηµένες προς συγκεκριµένες οµάδες
όπως είναι οι άνεργοι, οι γυναίκες ή οι σπουδαστές. Οι πρωτοβουλίες θα µπορούσαν
να κάνουν χρήση διαφόρων µέσων µεταφοράς µηνυµάτων, π.χ. σεµινάρια,
στρογγυλές τράπεζες, τον έγγραφο τύπο, και ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές.
Η προετοιµασία των ενηµερωτικών εκστρατειών απαιτεί εξειδικευµένες λύσεις για
την αντίστοιχη χώρα προέλευσης ή ακόµα και περιφέρεια. Η πολιτιστική διάσταση
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αποτελεί θεµελιώδες στοιχείο αυτού του τύπου των εκστρατειών. Για το λόγο αυτό,
η εκπόνηση των ενηµερωτικών εκστρατειών πρέπει να διεξάγεται προσεκτικά και µε
τρόπο που θα εξασφαλίζει το επιθυµητό αποτέλεσµα των εκστρατειών στην περιοχή
και το κοινό που αποτελούν τον στόχο τους.
Η Επιτροπή θα προωθήσει την ιδέα των εκστρατειών ευαισθητοποίησης
λαµβάνοντας επαρκώς υπόψη τις περιφερειακές και πολιτιστικές διαστάσεις,
προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα αποτελεσµατικό και συγκεκριµένο µέσο στις
χώρες προέλευσης.

4.4.

∆ιαχείριση των συνόρων: προς την ανάπτυξη ευρωπαϊκής µεθοριακής φρουράς
Οι υψηλών προδιαγραφών έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα αποτελούν σηµαντική
συµβολή στην πρόληψη της παράνοµης µετανάστευσης. Πρέπει να τονιστεί επίσης
ότι η διαχείριση των συνόρων δεν εστιάζεται µόνο στην πλευρά της µετανάστευσης
αλλά και σε άλλους στόχους: τελωνειακά θέµατα, κυκλοφοριακή ασφάλεια,
πρόληψη της εισόδου επικινδύνων ή παρανόµων εµπορευµάτων, αναγνώριση
ατόµων καταζητούµενων για σύλληψη ή απέλαση µετά από αίτηµα αρµόδιας
δικαστικής αρχής, κλπ.
Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να συµπεριληφθούν σε µια συνεκτική στρατηγική. Η
δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής µεθοριακής φρουράς ως βασικό στοιχείο αυτής της
στρατηγικής έχει ήδη τύχει σθεναράς πολιτικής στήριξης και ήδη διεξάγονται
διερευνητικές εργασίας χρηµατοδοτούµενες από το πρόγραµµα ODYSSEUS. Μετά
από αυτό, µπορούν να γίνουν σύντοµα τα πρώτα βήµατα που θα αποτελέσουν τον
πυρήνα µιας γενικότερης προσέγγισης αυτού του είδους.

4.4.1.

Κοινό πρόγραµµα και κατάρτιση

Όπως τονίστηκε ήδη, οι µεθοριακοί έλεγχοι διεξάγονται σύµφωνα µε ενιαίες αρχές
επί κοινών προτύπων. Ωστόσο, πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω αυτά τα στοιχεία.
Βασικός παράγοντας για την ενίσχυση της ποιότητας της συνεργασίας θα µπορούσε
να αποτελέσει η εκπόνηση εναρµονισµένου προγράµµατος για τους υπαλλήλους της
µεθοριακής φρουράς λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εθνικών
προγραµµάτων κατάρτισης.
Άλλο µέτρο για την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των αρχών µεθοριακού
ελέγχου είναι η εναρµόνιση της κατάρτισης των υπαλλήλων της µεθοριακής
φρουράς. Οι πρώτες απόπειρες έγιναν στην υπό εκκόλαψη σχολή αστυνοµίας
(CEPOL). Ωστόσο, θα πρέπει να υπογραµµιστεί στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να
γίνει σαφής διάκριση µεταξύ των θεµάτων που αφορούν τη µετανάστευση και
αντίστοιχα τον µεθοριακό έλεγχο και εκείνων που αφορούν την αστυνοµική
συνεργασία. Τα θέµατα µεθοριακών ελέγχων πρέπει να τυγχάνουν χειρισµού από
ειδικευµένη υπηρεσία, γεγονός που απαιτεί συγκεκριµένη τεχνογνωσία. Η
διαχείριση µιας επαγγελµατικού επιπέδου µεθοριακής φρουράς απαιτεί σαφώς
επικεντρωµένη εκπαίδευση και κατάρτιση. Επί πλέον, δεν πρέπει να λησµονούνται
οι διαφορές ως προς το νοµοθετικό πλαίσιο του κάθε κράτους.
Για τον λόγο αυτό, πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο οι συγκεκριµένες ανάγκες θα
ήταν καλύτερο να αντιµετωπιστούν µε ένα µέσο ανεξάρτητο και αποκλειστικό,
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στηριζόµενο σε ένα δίκτυο υφιστάµενων δυνατοτήτων κατάρτισης σε εθνικό
επίπεδο, που θα προσφέρει κατάλληλες και στοχοθετηµένες υπηρεσίες, όπως χάραξη
προγράµµατος, σεµινάρια, εργαστήρια, κλπ. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε στη συνέχεια
να αποτελέσει την αρχική φάση της σχολής ευρωπαϊκής µεθοριακής φρουράς.
Μια τέτοια σχολή θα µπορούσε να προσφέρει κατάρτιση στο προσωπικό χωρών
διέλευσης που συνεργάζονται µε οποιοδήποτε τρόπο εντός της Ένωσης.
4.4.2.

Μεθοριακοί έλεγχοι και παρακολούθηση των συνόρων από κοινές οµάδες

Τα άρθρα 7 και 47 της σύµβασης Σένγκεν που συµπληρώνει τη συµφωνία του
Σένγκεν ζητούν τη στενότερη συνεργασία στον τοµέα των µεθοριακών ελέγχων. Η
συνεργασία αυτή µπορεί να πάρει τη µορφή ανταλλαγής υπαλλήλων συνδέσµου. Με
βάση διµερείς συµφωνίες ήδη γίνονται αµοιβαίες αποσπάσεις υπαλλήλων
συνδέσµου, οι οποίοι µπορεί να τοποθετηθούν στις εκτελεστικές υπηρεσίες φύλαξης
των εξωτερικών συνόρων. Οι υπάλληλοι αυτοί δεν εκτελούν καθήκοντα που
συνδέονται µε την κυριαρχία της χώρας αλλά παρέχουν συµβουλές και στήριξη στις
αρµόδιες αρχές της φύλαξης των συνόρων. Πρέπει να εξεταστεί µε ποιό τρόπο θα
βελτιωθεί αυτού του τύπου η ανταλλαγή και θα εξελιχθεί περαιτέρω όχι µόνο µε
διµερή συνεργασία των κρατών µελών αλλά µε συγκροτηµένη κοινοτική
προσέγγιση. Μεγάλη βοήθεια προς τον σκοπό αυτό µπορεί να προσφέρει η
δυνατότητα παροχής στήριξης στην τεχνική συνεργασία που αναφέρεται στο σηµείο
4.5.

Η Επιτροπή προτίθεται να αναπτύξει περαιτέρω αυτές τις προτάσεις σε ανακοίνωση
για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών συνόρων που θα δηµοσιευθεί στο εγγύς µέλλον.
Βασικό στοιχείο αυτής της γενικής προσέγγισης θα είναι η ανάπτυξη µιας
επιχειρησιακής ιδέας που θα οδηγήσει µεσοπρόθεσµα στη ευρωπαϊκή µεθοριακή
φρουρά.

4.5.

Βελτίωση της συνεργασίας και συντονισµός σε επιχειρησιακό επίπεδο

Ως αποτέλεσµα των εντατικοποιηµένων κοινών προσπαθειών, οι ενέργειες των
κρατών µελών θα µπορούσαν να προσαρµοστούν και να συντονιστούν καλύτερα σε
πολλές περιπτώσεις:
• Συντονισµός της χρησιµοποίησης υπαλλήλων συνδέσµου και εµπειρογνωµόνων
(βλ. 4.3.1.),
• Συντονιστική δράση των υπαλλήλων συνδέσµου και εµπειρογνωµόνων καθώς και
άλλων φορέων στον συγκεκριµένο χώρο (βλ. 4.3.1.),
• ∆ικτύωση και διασύνδεση των επιχειρησιακών υπηρεσιών στα κράτη µέλη (βλ.
4.4.2).

Μέχρι στιγµής έχουν αναληφθεί πολλές και πολύτιµες πρωτοβουλίες από
µεµονωµένα κράτη µέλη ή έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Συµβουλίου, συχνά µε
τη στήριξη κοινοτικής χρηµατοδότησης µέσω του προγράµµατος ODYSSEUS.
Ωστόσο, έφθασε πλέον το πλήρωµα του χρόνου να αποµακρυνθούµε από µια τέτοια
τµηµατική προσέγγιση και να επιτύχουµε συνοχή και συνέπεια.
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Η Επιτροπή έχει λάβει δεόντως υπόψη αυτή την ανάγκη ενισχυµένης συνεργασίας
κατά την προετοιµασία της πρότασής17 της για τη διάδοχη κατάσταση του
προγράµµατος ODYSSEUS, που έφθασε στο τέλος του. Πρέπει επίσης να ληφθεί
υπόψη η καθιέρωση µόνιµης δυνατότητας στήριξης της τεχνικής συνεργασίας,
που θα µπορούσε να συµβάλει στην έναρξη, τη διαύλωση και τον συντονισµό
συγκεκριµένων ενεργειών.
Στην παρούσα ανακοίνωση επισηµαίνονται άλλα σηµεία, όπου οι βελτιώσεις στο
συντονισµό και τη συνεργασία θα είχαν ως προϋπόθεση τη δηµιουργία νέων µέσων,
για παράδειγµα όσον αφορά τη συγκέντρωση, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών
(βλ. σηµείο 4.2), τη διαχείριση υφιστάµενων και µελλοντικών ηλεκτρονικών
συστηµάτων (βλ. σηµεία 4.1.4 και 4.2.3) ή την κατάρτιση (βλ. σηµείο 4.4.1). Αν το
Συµβούλιο δεχθεί αυτές τις προτάσεις, η Επιτροπή, προκειµένου να αποφευχθεί η
ασυντόνιστη εξάπλωση, θα συστήσει την σταδιακή, επαυξηντική προσέγγιση,
στηριζόµενη στον διαρκή προβληµατισµό της εξωτερικής ανάθεσης, που θα
µπορούσε, µεσοπρόθεσµα, να οδηγήσει στη σύσταση ενός ενιαίου οργανισµού
τεχνικής στήριξης. Ο οργανισµός αυτός θα µπορούσε να αναλάβει τις τρεις κύριες
λειτουργίες της συλλογής και διάδοσης πληροφοριών (Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο
για τη Μετανάστευση, Σύστηµα Έγκαιρης Προειδοποίησης), του συντονισµού της
διοικητικής συνεργασίας (κατάρτιση, ευρωπαϊκή σχολή µεθοριακής φρουράς,
συντονισµός και σχεδιασµός επιχειρησιακής συνεργασίας) και διαχείριση των
συστηµάτων (SIS, Eurodac, Ευρωπαϊκό Σύστηµα Αναγνώρισης Θεωρήσεων), µε
σκοπό τη γενικότερη διαχείριση της µετανάστευσης.
Ως διαδοχική κατάσταση στο πρόγραµµα ODYSSEUS, η Επιτροπή προτείνει ένα
νέο πολυετές πρόγραµµα, το ARGO, που αποβλέπει στη στήριξη της αναγκαίας
διοικητικής συνεργασίας για την κανονική εφαρµογή των πολιτικών και των µέσων
που στηρίζονται στα άρθρα 62 και 63 της ΣΕΚ. Πολλοί από τους ανωτέρω στόχους
θα ληφθούν υπόψη εντός αυτού του πλαισίου. Ως εκ τούτου, το Συµβούλιο καλείται
να θεσπίσει τη νοµική του βάση το ταχύτερο δυνατό.
Εξάλλου, θα πρέπει να εξεταστεί η σύσταση κατάλληλων διαρθρώσεων σε κοινοτικό
επίπεδο για να εξασφαλιστεί συντονισµός και αποτελεσµατικότητα κατά τη
διεξαγωγή επιχειρησιακών ενεργειών που απορρέουν από την ενισχυµένη
συνεργασία. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατά συνεκτικό τρόπο, µε βάση την κοινή
αξιολόγηση των υφιστάµενων αναγκών και διαθέσιµων πόρων τόσο σε εθνικό όσο
και σε κοινοτικό επίπεδο, αποφεύγοντας τις επαναλήψεις και τις επικαλύψεις
ενεργειών.
4.6.

Ο ενισχυµένος ρόλος της Ευρωπόλ
Η επισήµανση και η εξάρθρωση εγκληµατικών δικτύων αποτελούν υψηλές
προτεραιότητες στην καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης. Η ενέργεια
αυτή προωθείται µε την αστυνοµική συνεργασία, στην οποία µπορεί να ενισχυθεί ο
ρόλος της Ευρωπόλ.
Ο σκοπός του έργου της Ευρωπόλ στον τοµέα της καταπολέµησης της παράνοµης
µετανάστευσης είναι, όπως και σε άλλους τοµείς, να παράσχει στήριξη στα κράτη

17

Βλ. πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για τη θέσπιση προγράµµατος δράσης για διοικητική
συνεργασία στους τοµείς των εξωτερικών συνόρων, των θεωρήσεων, του ασύλου και της
µετανάστευσης (ARGO) COM(2001) 567 τελικό.
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µέλη για την πρόληψη, τη διεξαγωγή έρευνας και την ανάλυση των ενεχόµενων
εγκληµατικών ενεργειών. Η Ευρωπόλ προβλέπει στρατηγικές διαρθρώσεις που
περιλαµβάνουν περιγραφική αλλά και προληπτική διάσταση και επιτρέπουν την
ανάλογη εκτίµηση του κινδύνου και των απειλών. Η Ευρωπόλ παρέχει
επιχειρησιακή στήριξη µε πληροφορικά έντυπα και εργασίες ανάλυσης. Στηρίζει
επίσης κοινές έρευνες και επιχειρήσεις. Οι κοινές επιχειρήσεις που έχουν ήδη
διεξαχθεί έχουν οδηγήσει στην παρακολούθηση σύλληψης και καταδίκης πολλών
υπόπτων.
Η επιχειρησιακή οµάδα αρχηγών αστυνοµίας της ΕΕ κάλεσε την Ευρωπόλ να
διοργανώσει συσκέψεις εµπειρογνωµόνων, να εκπονήσει αξιολογήσεις απειλών και
φακέλους αναλύσεων για τη λαθραία µεταφορά µεταναστών και την εµπορία
ανθρώπων, και να αναφέρει τα πορίσµατα στην ειδική οµάδα εργασίας. Προς τον
σκοπό αυτό, η ειδική οµάδα εργασίας κάλεσε τα κράτη µέλη να παράσχουν στην
Ευρωπόλ τις πληροφορίες που ζητούνται. Η Ευρωπόλ παρεκλήθη επίσης να
συντάξει ένα έγγραφο στρατηγικής για την παράνοµη µετανάστευση και την
εµπορία ανθρώπων.
Για να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρωπόλ πρέπει να της δοθούν περισσότερες
επιχειρησιακές εξουσίες που θα της παράσχουν τη δυνατότητα να συνεργάζεται µε
τις εθνικές αρχές για την πάταξη της εµπορίας ανθρώπων και της λαθροµεταφοράς
τους, όπως κατέληξε η ειδική επιχειρησιακή οµάδα εργασίας αρχηγών αστυνοµίας
της ΕΕ τον Μάρτιο 2001.
Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να γίνει πλήρης χρήση του άρθρου 30 της ΣΕΚ και
η Ευρωπόλ να έχει τη δυνατότητα κατά τρόπο νοµικά δεσµευτικό:
• να διευκολύνει και να στηρίζει περαιτέρω την προετοιµασία, τον συντονισµό και
τη διεξαγωγή ειδικών ερευνητικών ενεργειών των αρµοδίων αρχών των κρατών
µελών, µεταξύ άλλων και µε εκπροσώπους της Ευρωπόλ σε υποστηρικτικό έργο,
• να ζητήσει από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών να διεξαγάγουν έρευνες σε
συγκεκριµένες υποθέσεις και να αναπτύξει ειδική εµπειρογνωµοσύνη που θα
θέσει στη διάθεση των κρατών µελών για να τα βοηθήσει στη διερεύνηση
υποθέσεων εµπορίας ανθρώπων ή λαθροµεταφοράς τους,
• να συµβάλλει καθοριστικά στην ταξινόµηση και ανταλλαγή πληροφοριών από
τους φορείς επιβολής του νόµου όσον αφορά εκθέσεις για ύποπτες οικονοµικές
συναλλαγές µε σχέση προς την εµπορία ανθρώπων και τη λαθροµεταφορά τους.
Η διαχειριστική µονάδα της Ευρωπόλ καλείται να εξετάσει τη σύναψη
συµφωνιών µε τις χώρες διέλευσης για να ενθαρρυνθεί η επιχειρησιακή
ανταλλαγή πληροφοριών.
4.7.

Νοµοθεσία περί αλλοδαπών και ποινικό δίκαιο
Κλασσική προσέγγιση στην καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης είναι η
θέσπιση κανονισµών στο πλαίσιο της νοµοθεσίας περί αλλοδαπών, όπως ποινές για
τους µεταφορείς ή µέτρα κατά της παράνοµης απασχόλησης. Εν ολίγοις, όλοι οι
κανονισµοί στο πλαίσιο της νοµοθεσίας περί αλλοδαπών περιλαµβάνουν δέσµη
µέτρων που έχουν εσωτερικής αλλά και εξωτερικής φύσεως προληπτική επίπτωση,
αν εφαρµοστούν κανονικά.
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Πολλά νοµοθετικά και πρακτικά µέσα που θεσπίζει σταδιακά η ΕΕ σε στενά
συνδεόµενα θέµατα όπως η αστυνοµική και δικαστική συνεργασία, πρέπει επίσης να
τεθούν
σε λειτουργία κατά τρόπο συγκεκριµένο ώστε να εξευρεθεί µια
ολοκληρωµένη προσέγγιση για την καταπολέµηση των λαθροµεταφορέων και των
διακινητών ανθρώπων. Οι δικαστές συνδέσµου, όπου υπάρχουν, το ευρωπαϊκό
δικαστικό δίκτυο, και κυρίως η Eurojust, θα πρέπει να ενισχύσουν τις
δραστηριότητές τους για να επικεντρώσουν τη δράση τους σε αυτόν τον τύπο
αδικήµατος. Εξάλλου, η έγκριση της σύµβασης για αµοιβαία νοµική βοήθεια, στις
29 Μαΐου 2000, και οι πρόσφατες εξελίξεις στο πρωτόκολλό της για την ενίσχυση
της αµοιβαίας βοήθειας σε ποινικά θέµατα, ειδικότερα στον χώρο της
καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος, της νοµιµοποίησης παρανόµων
προσόδων από εγκληµατικές ενέργειες και οικονοµικό έγκληµα, θα αποτελέσουν
σηµαντικά µέσα για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της νοµικής συνεργασίας στην
καταπολέµηση της λαθροµεταφοράς και της εµπορίας ανθρώπων. Είναι απαραίτητο
να επιµείνει κανείς στην ταχεία κύρωση της σύµβασης και αργότερα του
πρωτοκόλλου της.
4.7.1.

Λαθραία µεταφορά ανθρώπων
• ∆ιάκριση µεταξύ της µεταφοράς λαθροµεταναστών και της εµπορίας ανθρώπων

Οι εκφράσεις "µεταφορά λαθροµεταναστών" και "εµπορία" συχνά
χρησιµοποιούνται ως συνώνυµα, αν και θα πρέπει να γίνει σαφής διάκριση λόγω
των ουσιαστικών διαφορών. Κάτι τέτοιο είναι χρήσιµο και από την άποψη της
επιβολής του νόµου. ∆ιευκρίνιση των όρων και των ορισµών έγινε στο πλαίσιο
της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωµένου
εγκλήµατος και τα δύο πρόσθετα πρωτόκολλα για τη λαθραία µεταφορά και την
εµπορία ανθρώπων, που υπεγράφη στο Παλέρµο στις 12-15 ∆εκεµβρίου 2001.18
Οι ορισµοί αυτοί καθιστούν σαφές ότι η µεταφορά λαθροµεταναστών συνδέεται
µε τη στήριξη της παράνοµης διέλευσης των συνόρων και την παράνοµη είσοδο.
Ως εκ τούτου, η µεταφορά λαθροµεταναστών ενέχει πάντοτε ένα διεθνικό
στοιχείο. Κάτι τέτοιο όµως δεν είναι απαραίτητο και για την εµπορία, όπου
βασικό στοιχείο είναι ο σκοπός της εκµετάλλευσης. Στην εµπορία συµπεριέχεται
η πρόθεση εκµετάλλευσης ατόµου, κατ’ αρχήν ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον
οποίο το θύµα ευρίσκεται στον τόπο όπου συµβαίνει η εκµετάλλευση. Αυτό
µπορεί να περιλαµβάνει, σε περιπτώσεις διέλευσης συνόρων, νόµιµη ή παράνοµη
είσοδο στη χώρα προορισµού. Η παράνοµη µετανάστευση µπορεί επίσης να
καλύπτει µέρη της κατάστασης µεταφοράς λαθροµεταναστών, έχει όµως
ευρύτερο πεδίο και µεγαλύτερη σχέση µε τη γενικότερη παράνοµη είσοδο και
διαµονή προσώπων. Ως εκ τούτου, οι παράνοµοι µετανάστες, εν τη ευρεία εννοία,
δεν είναι απαραίτητα θύµατα εµπορίας ανθρώπων.
18

Το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη µεταφορά λαθροµεταναστών δια ξηράς, θαλάσσης και αέρος
ορίζει ότι µεταφορά λαθροµεταναστών σηµαίνει την έναντι άµεσης ή έµµεσης οικονοµικής ή άλλης
υλικής ωφέλειας παροχή της δυνατότητας εισόδου στην επικράτεια κράτους σε άτοµο που δεν είναι
υπήκοος ή µόνιµος κάτοικός του.
Το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για την πρόληψη, καταστολή και τιµωρία της εµπορίας ανθρώπων ορίζει
την εµπορία ανθρώπων ως τη στράτευση, µεταφορά, απόκρυψη ή παραλαβή ατόµων, µέσω απειλής ή
χρήσης βίας ή άλλων µορφών εξαναγκασµού, µέσω απαγωγής, απάτης, εξαπάτησης, κατάχρησης
εξουσίας ή ευάλωτης θέσης ή µέσω πληρωµής ή ωφεληµάτων για την εξασφάλιση της συµφωνίας
ατόµου που ασκεί έλεγχο επί άλλου, µε σκοπό την εκµετάλλευση.
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• Μέτρα κατά της λαθραίας µεταφοράς ανθρώπων

Όσον αφορά το θέµα της µεταφοράς λαθροµεταναστών, το άρθρο 27 της
συµφωνίας εφαρµογής του Σένγκεν ορίζει ότι τα συµβαλλόµενα µέρη
"υποχρεούνται να θεσµοθετήσουν τις αρµόζουσες κυρώσεις κατά οιουδήποτε ο
οποίος για κερδοσκοπικούς λόγους βοηθά ή προσπαθεί να βοηθήσει ένα ξένο να
εισέλθει ή να διαµείνει στο έδαφος ενός εκ των συµβαλλοµένων µερών, κατά
παράβαση της νοµοθεσίας του µέρους αυτού της σχετικής µε την είσοδο και
διαµονή των ξένων".
Το Συµβούλιο κατέληξε πρόσφατα σε πολιτική συµφωνία σχετικά µε οδηγία όπου
ορίζεται η υποβοήθηση της παράνοµης εισόδου η µετακίνηση και η παραµονή και
πρόσθετη απόφαση-πλαίσιο του Συµβουλίου για την ενίσχυση του ποινικού
πλαισίου για την καταστολή της υποβοήθησης της παράνοµης εισόδου και
διαµονής .19
Με βάση τα πορίσµατα αυτής της συµφωνίας, πρέπει να εκτιµηθεί κατά πόσο
υφίσταται διαρκής ανάγκη να εναρµονιστούν περαιτέρω οι κανόνες για τη λαθραία
µεταφορά προσώπων. Το ελάχιστο αποτέλεσµα θα πρέπει να είναι ένα δεσµευτικό
πλαίσιο για τη δίωξη των µεσαζόντων στην παράνοµη είσοδο, ή των ηθικών
αυτουργών και των συνεργών. Αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει όχι µόνο κοινούς
ορισµούς και βασικές απαιτήσεις ανώτατων ποινών αλλά και νέες ελάχιστες
΄κυρώσεις για τις εµπλεκόµενες αξιόποινες πράξεις.
4.7.2.

Εµπορία ανθρώπων
Όπως αναφέρεται στο σηµείο 3.6, το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία
σχετικά µε οδηγία-πλαίσιο όπου αντιµετωπίζονται οι πλευρές του ποινικού δικαίου
σχετικά µε την εµπορία ανθρώπων. Εξάλλου, στο χώρο των νοµοθετικών µέτρων για
την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, είναι επίσης σηµαντικό να τονιστεί ότι
πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή στα θύµατα. Ιδιαίτερα σχετική στο θέµα αυτό
είναι η θέσπιση της συµφωνίας-πλαίσιο για το καθεστώς των θυµάτων σε ποινικές
διαδικασίες, της 15ης Μαρτίου 2001. Σε αυτήν προβλέπονται µέτρα για τη
διασφάλιση του δικαιώµατος των θυµάτων στην πληροφορία και την προστασία σε
συνάρτηση µε την ποινική διαδικασία. Είναι εντούτοις εξίσου σηµαντικό να
διευκρινιστεί το καθεστώς των θυµάτων εµπορίας όσον αφορά το δικαίωµά τους σε
διαµονή όταν είναι πρόθυµοι να συνεργαστούν στις ανακρίσεις κατά των ατόµων
που τους εκµεταλλεύονται. Αφενός, µια τέτοια διευκρίνιση θα δηµιουργούσε τη
βάση για περισσότερο διαρθρωµένη βοήθεια και προστασία άµεσα επικεντρωµένη
στην ατοµική κατάσταση και τις ανάγκες των θυµάτων, και αφετέρου, στην ανάγκη
επιβολής του νόµου και στη δικαστική εξουσία να δράσει αποτελεσµατικά στις
ανακρίσεις εις βάρος διακινητών.
Μετά την τελική έκδοση και την αξιολόγηση της εφαρµογής της απόφασης-πλαίσιο
για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, πρέπει να αξιολογηθεί η ανάγκη
περαιτέρω προσέγγισης των ελαχίστων κανόνων για τη στοιχειοθέτηση αξιόποινων
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Εκκρεµεί ακόµη η θέσπιση λόγω διαδικαστικών δυσχερειών (κατάσταση στις αρχές Νοεµβρίου 2001).
Τα κείµενα βασίζονται στην πρωτοβουλία για την καταστολή της υποβοήθησης της παράνοµης εισόδου
και διαµονής και στη συµφωνία πλαίσιο για την ενίσχυση του ποινικού πλαισίου προκειµένου για την
πρόληψη των ιδίων πράξεων. ΕΕ C 253, της 4ης Σεπτεµβρίου 2000., σ. 6.
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πράξεων και τις ποινές στον τοµέα, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη της αρχή της
επικουρικότητας. Επί πλέον, η Επιτροπή θα υποβάλει νοµοθετική πρόταση για άδεια
βραχύχρονης διαµονής στα θύµατα εµπορίας ανθρώπων που είναι πρόθυµα να
συνεργαστούν στις ανακρίσεις και την ποινική διαδικασία εις βάρος των ατόµων που
τα εκµεταλλεύονται.
4.7.3.

Παράνοµη απασχόληση
Σηµαντικός αριθµός παράνοµων µεταναστών εισέρχονται στη χώρα προορισµού
νόµιµα, αλλά παραµένουν πέραν των ορίων της νόµιµης διαµονής λόγω της
δυνατότητας συνέχισης της εργασίας τους. Από τη σύσταση του Συµβουλίου της
27ης Σεπτεµβρίου 1996 για την καταπολέµηση της παράνοµης απασχόλησης
υπηκόων τρίτων χωρών,20 το Συµβούλιο δεν έχει επιληφθεί του ευαίσθητου θέµατος
της παράνοµης µετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών.21 Το 1998, η Επιτροπή
εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά µε την παράνοµη εργασία, στην οποία τίθεται και το
θέµα της παράνοµης απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν
παράνοµα.22 Με την ανακοίνωση αυτή υπήρχε η πρόθεση να εγκαινιαστεί στα κράτη
µέλη και µεταξύ των κοινωνικών εταίρων µια συζήτηση για την πλέον κατάλληλη
στρατηγική για την καταπολέµηση της παράνοµης εργασίας.
Φαίνεται σαφές ότι για να αντιµετωπιστεί στο σύνολό του το πρόβληµα της
παράνοµης µετανάστευσης, θα πρέπει να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο το θέµα
της παράνοµης απασχόλησης των παρανόµως διαµενόντων. Η ζήτηση παρανόµως
εργαζοµένων προέρχεται ιδιαίτερα από τους εργοδότες τους. Οι κυρώσεις για
παράνοµη απασχόληση θα πρέπει να εναρµονιστούν ώστε να εξαφανιστεί κάθε
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, πράγµα που αποτελεί πολύ βασική αρχή του
κοινοτικού δικαίου. Σε αυτές περιλαµβάνονται ελάχιστες ποινικές κυρώσεις. Επί
πλέον, πρέπει να µειωθούν τα οικονοµικά οφέλη, όπως περιγράφεται πιο κάτω.
Η Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω τη δυνατότητα υποβολής πρότασης οδηγίας για
την απασχόληση παρανόµως διαµενόντων, η οποία θα επικεντρώνεται στις
συγκεκριµένες απαιτήσεις που χρειάζονται για την αντιµετώπιση αυτού του θέµατος.

4.7.4.

Παράνοµη µετανάστευση και οικονοµικά πλεονεκτήµατα
Η θέσπιση της απόφασης-πλαίσιο για τη νοµιµοποίηση προσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, η επισήµανση, η εξιχνίαση, η δέσµευση, η κατάσχεση και η
δήµευση των µέσων και των περιουσιακών στοιχείων από ποινικές πράξεις
αποτελούν σηµαντικό µέσο για την πρόληψη και την καταστολή της µεταφοράς
λαθροµεταναστών και της εµπορίας ανθρώπων.
Ως κοινή αρχή, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην κατάσχεση κάθε
οικονοµικού κέρδους από εγκληµατικές ενέργειες σχετικές µε την παράνοµη
µετανάστευση. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να θεσπιστούν και να εφαρµόζονται
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ΕΕ C 304, της 14ης Οκτωβρίου1996, σ.1.
Αλλά βλ. απόφαση του Συµβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2001 περί κατευθυντηρίων γραµµών στις
πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών για το 2001, και τις κατευθυντήριες γραµµές απασχόλησης
για το 2001, ΕΕ L 22 της 24ης Ιανουαρίου 2001, σ. 18/23 περί πάταξης της µη δηλωµένης εργασίας
γενικώς.
COM (1998) 219 τελικό.
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επαρκώς κανονισµοί περί κατάσχεσης, όπου αυτό δεν έχει ήδη γίνει. Σε αυτούς θα
περιλαµβάνονται διατάξεις για την ευθύνη των νοµικών προσώπων που ενέχονται
στις ενέργειες αυτές. Για παράδειγµα, κυρώσεις νοµικών προσώπων θα µπορούσαν
να είναι ο αποκλεισµός από δηµόσιες παροχές ή η απαγόρευση άσκησης εµπορικής
δραστηριότητας. Επί πλέον, στους διακινητές λαθροµεταφορείς ή κάθε πρόσωπο που
φέρει ευθύνη πρέπει να καταλογίζονται πλήρως όλα τα σχετικά έξοδα επιστροφής,
συµπεριλαµβανοµένων και δαπανών κοινωνικής πρόνοιας και άλλες δηµόσιες
δαπάνες κατά τη διάρκεια της διαµονής των λαθροµεταναστών.
Οι εργοδότες παρανόµως εργαζοµένων είναι αυτοί που δηµιουργούν τη ζήτηση της
παράνοµης µετανάστευσης εργατικού δυναµικού. Ο παράγων έλξης προς παράνοµη
µετανάστευση θα ετίθετο υπό αµφισβήτηση αν είναι δυσχερής η εξεύρεση εργασίας
και η απόκτηση χρήµατος. Αυτός ο δεσµός αιτίας και αποτελέσµατος αιτιολογεί τη
λήψη αποτελεσµατικών µέτρων µε σηµαντικές οικονοµικές συνέπειες. Τέτοιου
είδους µέτρα θα συµβάλλουν επίσης και στην αποφυγή αθέµιτου ανταγωνισµού.
Εξάλλου, στους εργοδότες παρανόµως εργαζοµένων θα µπορούσε να καταλογιστεί
πλήρως το κόστος επιστροφής των επαναπατριζόµενων που εργάζονται παράνοµα
για αυτούς, συµπεριλαµβανοµένων και των δαπανών της παραµονής τους µέχρι την
επιστροφή τους, που επί του παρόντος καλύπτεται συνήθως από την κοινωνική
πρόνοια ή άλλες πηγές. Θα µπορούσαν να καθιερωθούν οικονοµικές ποινές για τους
εργοδότες παρανόµως εργαζοµένων προκειµένου να µειωθεί η οικονοµική τους
ωφέλεια από την παράνοµη απασχόληση. Αυτές οι οικονοµικές ποινές θα ήταν
δυνατόν να εκτιµώνται βάσει του υπολογιζόµενου κέρδους που προκύπτει από την
παράνοµη απασχόληση. Τα έσοδα από αυτές τις ποινές θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν για προγράµµατα εκούσιου επαναπατρισµού, δηµιουργώντας µε
αυτόν τον τρόπο µια προοπτική για τους επαναπατριζόµενους στη χώρα προέλευσής
τους µετανάστες. Τα οικονοµικά αυτά µέτρα θα µείωναν αισθητά το ενδιαφέρον
προώθησης της παράνοµης µετανάστευσης. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να
εξασφαλίσουν ότι αυτού του είδους η "επιχείρηση" δεν είναι αποδοτική.
Σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή συνιστά να χρησιµοποιηθεί εντατικότερα το µέσο της
δήµευσης των οικονοµικών οφελών µε σκοπό την εκπόνηση νοµικού πλαισίου και
κοινών κανόνων. Ως πρώτο και πλέον συγκεκριµένο βήµα θα πρέπει να θεσπιστεί
δέσµη δεσµευτικών ελάχιστων κυρώσεων και κατάλογος προαιρετικών ποινών
σχετικών µε τα µέσα µεταφοράς και τις δαπάνες επιστροφής, και αυτό µε βάση
πρόταση που θα υποβάλει η Επιτροπή.
4.7.5.

Η ευθύνη των µεταφορών
Οι µεταφορείς είναι σήµερα υπεύθυνοι για την επιστροφή αλλοδαπών στους οποίους
δεν επιτρέπεται η είσοδος βάσει του άρθρου 26 της σύµβασης για την εφαρµογή της
συµφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985. Επί πλέον, οι µεταφορείς
υποχρεούνται να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να βεβαιώνονται ότι ένας
αλλοδαπός έχει στην κατοχή του ισχύοντα ταξιδιωτικά έγγραφα. Τον Ιούνιο 2001, το
Συµβούλιο εξέδωσε οδηγία µε την οποία συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου
26, στην οποία περιλαµβάνονται τρία προαιρετικά πρότυπα κυρώσεων στους
µεταφορείς που δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους.
Ωστόσο, πρέπει να υπάρξει προβληµατισµός για µελλοντικούς, περισσότερο
εναρµονισµένους κανονισµούς σχετικά µε την ευθύνη των µεταφορέων σε µια
ενδελεχή συζήτηση στην οποία θα συµµετάσχουν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Στις
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τριµερείς αυτές συζητήσεις θα συµµετάσχουν τα κράτη µέλη, ο τοµέας των
µεταφορών και η Επιτροπή.
Με τις συζητήσεις αυτές θα διευκολυνθεί η αποκατάσταση ισορροπίας για την
εξασφάλιση της αναγκαίας ευθύνης των µεταφορέων, κάνοντας αποδεκτή την
ύπαρξη δυσχερειών για την άσκηση µέτρων ελέγχου. Στο πλαίσιο των συζητήσεων
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα διάφορα χαρακτηριστικά στοιχεία της κίνησης
επιβατών και της µεταφοράς εµπορευµάτων. Επί πλέον, θα πρέπει να παρασχεθεί
στήριξη στους µεταφορείς εµπορευµάτων µε κατάρτιση και τεχνικές συµβουλές
ώστε να µπορούν να πληρούν κανονικά τις ευθύνες τους.
4.8.

Επανεισδοχή και πολιτική επαναπατρισµού
Μια κοινοτική πολιτική επαναπατρισµού θα πρέπει να στηρίζεται σε τρία στοιχεία:
κοινές αρχές, κοινά πρότυπα και κοινά µέτρα. Σηµαντικές κοινές αρχές είναι, για
παράδειγµα, η προτεραιότητα στον εκούσιο επαναπατρισµό έναντι του
αναγκαστικού επαναπατρισµού και η ενίσχυση της υποχρέωσης, σύµφωνα µε το
διεθνές δίκαιο, να γίνονται δεκτοί προς επαναπατρισµό οι υπήκοοι της εµπλεκόµενης
χώρας. Με βάση αυτού του είδους αρχές, θα µπορούσαν να αναπτυχθούν πρότυπα
για την αποβολή από την επικράτεια, την κράτηση και την απέλαση. Άλλο θέµα για
περαιτέρω εξέταση θα πρέπει να είναι οι επιπτώσεις παράνοµης εισόδου και
διαµονής όσον αφορά ατοµικά τον κάθε παρανόµως διαµένοντα,
συµπεριλαµβανόµενης και της σκοπιµότητας ελέγχων εξόδου.
Τα κοινά µέτρα θα πρέπει να καλύπτουν τη διοικητική συνεργασία των κρατών
µελών. Για παράδειγµα, πρέπει να σηµειωθεί ότι το ευρωπαϊκό σύστηµα
αναγνώρισης θεωρήσεων, όπως περιγράφεται πιο πάνω, αναµένεται ότι θα
διευκολύνει σηµαντικά τη διαδικασία επισήµανσης της ταυτότητας των παρανόµως
διαµενόντων και την παροχή ταξιδιωτικών εγγράφων προς επαναπατρισµό. Με βάση
την πείρα που έχει αποκτηθεί από την εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Ταµείο για τους
Πρόσφυγες, θα µπορούσε επίσης να εκτιµηθεί κατά πόσον θα πρέπει να υπάρξει
ειδικό χρηµατοδοτικό µέσο διαθέσιµο για σκοπούς επαναπατρισµού, προκειµένου να
δηµιουργηθεί κίνητρο στα κράτη µέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους.
Χρειάζεται επίσης στενότερη συνεργασία σε θέµατα διέλευσης και επανεισδοχής.
Θα πρέπει να υπάρξει εξέλιξη στην ιδέα των συµφωνιών επανεισδοχής, που έχει
επικυρωθεί στο σηµείο 27 των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του
Τάµπερε. Ωστόσο, πριν από τη διαπραγµάτευση οποιασδήποτε συµφωνίας
επανεισδοχής, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατάσταση των πολιτικών και των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη χώρα προέλευσης ή διέλευσης. Αφού συναφθούν και
εφαρµοστούν οι πρώτες κοινοτικές συµφωνίες επανεισδοχής, τότε θα πρέπει να
αξιολογηθούν και να εκτιµηθούν τα αποτελέσµατά τους. Επί πλέον, πρέπει να
συµπεριληφθούν ρήτρες επανεισδοχής σε όλες τις µελλοντικές κοινοτικές συµφωνίες
σύνδεσης και συνεργασίας. Θα µπορούσε να προσφερθεί, όπου χρειάζεται,
στοχοθετηµένη τεχνική βοήθεια, ενδεχοµένως στηριζόµενη από κοινοτική
χρηµατοδότηση. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να κάνει χρήση του πολιτικού της βάρους
και να ενθαρρύνει τις τρίτες χώρες που εµφανίζουν κάποια απροθυµία στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους επανεισδοχής. Επί πλέον, και τα κράτη µέλη θα
πρέπει να εξετάσουν µεταξύ τους τη ρύθµιση των διαδικασιών επανεισδοχής. Το
θέµα της διέλευσης είναι στενά συνδεόµενο µε την επανεισδοχή. Θα πρέπει να
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συσταθούν κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για τη διέλευση των επαναπατριζόµενων, καθώς
και µε τρίτες χώρες όπου είναι αναγκαίο.
Η πολιτική επαναπατρισµού αποτελεί επίσης αναπόσπαστο και ουσιαστικό τµήµα
της καταπολέµησης της παράνοµης µετανάστευσης. Λόγω του ανεξάρτητου
χαρακτήρα της θα αποτελέσει αντικείµενο λεπτοµερέστερου προβληµατισµού σε
πράσινο βιβλίο σχετικό µε την κοινοτική πολιτική επαναπατρισµού. Η ευρεία
διαπραγµάτευση των θεµάτων σε αυτό το έγγραφο θα αποτελέσουν τη βάση για την
προετοιµασία εκ µέρους της Επιτροπής σχεδίου οδηγίας της Επιτροπής ή ελάχιστων
προτύπων για τις διαδικασίες επαναπατρισµού.

5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Στο Τάµπερε, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε την Ένωση να αναπτύξει κοινές
πολιτικές για τη χορήγηση ασύλου και τη µετανάστευση, λαµβάνοντας υπόψη την
ανάγκη συνεπούς ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα για να σταµατήσει την παράνοµη
µετανάστευση και να πατάξει εκείνους που την οργανώνουν και διαπράττουν διεθνή
εγκλήµατα σχετικά µε αυτήν. Οι έλεγχοι στα σύνορα πρέπει ιδιαίτερα να
ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της αποτελεσµατικής πάταξης των εγκληµατικών
δικτύων, της αξιόπιστης δράσης κατά της τροµοκρατίας και της δηµιουργίας
αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των κρατών µελών που έχουν καταργήσει τους
µεθοριακούς ελέγχους στα εσωτερικά τους σύνορα. Ως εκ τούτου, η αποτελεσµατική
δράση για την πρόληψη και την πάταξη της παράνοµης µετανάστευσης και της
εµπορίας ανθρώπων αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχή ολοκλήρωση του
φιλόδοξου προγράµµατος που χαράχτηκε από τα συµπεράσµατα αυτά αλλά και από
τη συνθήκη. Είναι επίσης καθοριστικό να αναπτυχθεί η αναγκαία εµπιστοσύνη και η
στήριξη της κοινής γνώµης για ένα απόλυτα αναγκαίο κοινό καθεστώς χορήγησης
ασύλου που να βασίζεται σε ύψιστης σηµασίας ανθρωπιστικά πρότυπα, καθώς και
µια πραγµατική µεταναστευτική πολιτική, σύµφωνη µε την παράδοση της
φιλοξενίας και της αλληλεγγύης της Ευρώπης, λαµβάνοντας υπόψη τις νέες
διαστάσεις του φαινοµένου της µετανάστευσης σε παγκόσµιο επίπεδο και
εξασφαλίζοντας την κανονική ενσωµάτωση των νόµιµων µεταναστών στις κοινωνίες
µας.
Η κοινωνία των πολιτών πρέπει επίσης να αναµιχθεί ενεργά στις προσπάθειες
πρόληψης και καταπολέµησης της παράνοµης µετανάστευσης. Οι σχετικοί φορείς,
όπως τα πολιτικά κόµµατα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι αντιπρόσωποι της
βιοµηχανίας και της οικονοµίας καθώς και οι σχετικές µη κυβερνητικές οργανώσεις
πρέπει να κάνουν εισακουστή τη φωνή τους για να αναπτυχθεί ευρέως αποδεκτή
δέσµη µέτρων. Αυτή η ολοκληρωµένη µέθοδος θα πρέπει να εφαρµόζεται σε εθνικό
και σε κοινοτικό επίπεδο στο πλαίσιο της ανοικτής µεθόδου συντονισµού που
προτείνεται για την κοινοτική µεταναστευτική πολιτική.
Το Συµβούλιο καλείται να κυρώσει το σχέδιο δράσης, ει δυνατόν πριν από το τέλος
του έτους, για να εξασφαλιστεί ταχεία ανάπτυξη, υποδεικνύοντας ποιες ενδεχόµενες
ενέργειες πρέπει, κατά την άποψή του, να τύχουν κατά προτεραιότητα επεξεργασίας.
Εξάλλου, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της τα κύρια στοιχεία αυτής της προσέγγισης
κατά τη χάραξη των πρώτων κατευθυντήριων γραµµών που θα προταθούν στο
Συµβούλιο µέχρι την έναρξη του 2002, προκειµένου να εγκαινιαστεί µια ανοικτή
συντονισµένη πολιτική στον τοµέα της µετανάστευσης.
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