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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με τη συνθήκη του Άµστερνταµ καθιερώθηκε η αρµοδιότητα της Κοινότητας στους τοµείς
του ασύλου και της µετανάστευσης. Τον Οκτώβριο του 1999, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Τάµπερε ζήτησε την κατάστρωση κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου και µετανάστευσης
της ΕΕ, η οποία να περιλαµβάνει, ειδικότερα, την καθιέρωση κοινού ευρωπαϊκού καθεστώτος
για το άσυλο, µε µακροπρόθεσµη κατάληξη τη θέσπιση κοινής διαδικασίας για το άσυλο και
οµοιόµορφου καθεστώτος που να ισχύει σε ολόκληρη την Κοινότητα για τα πρόσωπα στα
οποία χορηγείται άσυλο.
Ο «Χάρτης των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», που θεσπίστηκε
πανηγυρικά τον ∆εκέµβριο του 2000, περιέχει δύο άρθρα (18 και 19), αφενός, σχετικά µε το
δικαίωµα ασύλου, το οποίο κατοχυρώνεται στο πλαίσιο του σεβασµού της σύµβασης της
Γενεύης του 1951 και του πρωτοκόλλου του 1967 περί του καθεστώτος του πρόσφυγα και
κατ' εφαρµογή της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και, αφετέρου,
σχετικά µε την προστασία που παρέχεται σε περίπτωση αποµάκρυνσης, απέλασης ή έκδοσης.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα που καταρτίστηκε στο Τάµπερε και παρουσιάζεται στον «Πίνακα
αποτελεσµάτων για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη δηµιουργία χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», η Επιτροπή έχει ήδη
εκπονήσει το σύνολο των προτάσεων του πρώτου σταδίου. Ειδικότερα, ήδη βρίσκονται προς
εξέταση στο Συµβούλιο οι προτάσεις οδηγιών σχετικά µε τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου
και τους όρους υποδοχής των αιτούντων άσυλο, καθώς και ο κοινοτικός κανονισµός για τη
βελτίωση του συστήµατος καθορισµού του κράτους µέλους που είναι αρµόδιο για την
εξέταση της εκάστοτε αίτησης χορήγησης ασύλου, το οποίο καθιερώθηκε µε τη σύµβαση του
∆ουβλίνου. Με την τελευταία πρόταση της Επιτροπής, που εγκρίθηκε στις 12 Σεπτεµβρίου
2001 και αφορά το περιεχόµενο της έννοιας του πρόσφυγα, την επικουρική προστασία και τα
παρεπόµενα καθεστώτα, οριστικοποιείται η σειρά των «δοµικών στοιχείων» που
προορίζονται να συναποτελέσουν το πρώτο στάδιο του κοινού ευρωπαϊκού καθεστώτος
ασύλου. Οι προτάσεις οδηγιών σχετικά µε την οικογενειακή επανένωση και το καθεστώς των
υπηκόων τρίτων χωρών µε µακροχρόνια παραµονή καλύπτουν επίσης ορισµένες πτυχές του
καθεστώτος του πρόσφυγα. Εν τω µεταξύ, το Συµβούλιο εξέδωσε ήδη την απόφαση για τη
σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους Πρόσφυγες (πρόκειται για µέσο οικονοµικής
αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών µελών για τα µέτρα που λαµβάνουν στον τοµέα του
ασύλου), τον κανονισµό για το Eurodac, που αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της
σύµβασης του ∆ουβλίνου και, τέλος, την οδηγία σχετικά µε την παροχή προσωρινής
προστασίας σε περίπτωση µαζικής συρροής εκτοπισθέντων.
Ο αριθµός των ατόµων που ζητούν άσυλο στην ΕΕ αυξάνεται σταθερά από το 1997 και µετά.
Στο παράρτηµα αριθ. 1 παρατίθεται σύντοµη στατιστική επισκόπηση ορισµένων εξελίξεων
που έχουν σηµειωθεί σε σχέση µε τις αιτήσεις χορήγησης ασύλου και τις σχετικές θετικές
αποφάσεις των κρατών µελών.
Στην ανακοίνωσή της τής 22ας Νοεµβρίου 2000 σχετικά µε την κοινή διαδικασία ασύλου και
το οµοιόµορφο καθεστώς (COM(2000)755 Τελικό), η Επιτροπή ανέπτυξε το όραµά της για
την επίτευξη του απώτερου αυτού στόχου της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου,
προσδιορίζοντας τους στόχους και τις εναλλακτικές λύσεις, υπογραµµίζοντας την ανάγκη
µεθόδευσης κοινών αναλύσεων και προτείνοντας συγκεκριµένη µέθοδο. Η εν λόγω
ανακοίνωση αποτέλεσε αντικείµενο εκτεταµένων συζητήσεων και προκάλεσε αντιδράσεις, το
περιεχόµενο των οποίων συνοψίζεται στο παράρτηµα αριθ. 2. Εκεί εξηγείται επίσης το
στάδιο προόδου τεσσάρων µελετών η εκπόνηση των οποίων εξαγγελλόταν στην ανακοίνωση.
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Στην ίδια ανακοίνωση η Επιτροπή υπογράµµιζε, εξάλλου, ότι, καίτοι η νοµοθετική πολιτική,
και µάλιστα σε δύο στάδια, αποτελεί τον πυρήνα και το µείζον τµήµα της καθιέρωσης του
κοινού ευρωπαϊκού καθεστώτος ασύλου, οι ιδιαιτερότητες της πολιτικής ασύλου επιβάλλουν
παρόλα αυτά την εφαρµογή, αφενός, συνοδευτικών µέτρων και, αφετέρου, τεχνικών
σύγκλισης. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή πρότεινε τη χρήση ανοικτής µεθόδου
συντονισµού, ειδικά προσαρµοσµένης στον τοµέα του ασύλου και συµπληρωµατικής σε
σχέση µε το νοµοθετικό πλαίσιο. Η µέθοδος αυτή συνεπάγεται τη θέσπιση στρατηγικών
κατευθυντήριων γραµµών, τον καθορισµό σηµείων αναφοράς (benchmarking), τη θέση
στόχων και την καθιέρωση µηχανισµών παρακολούθησης µε σκοπό την αξιολόγηση της
προόδου. Η παρούσα ανακοίνωση περιλαµβάνει ακριβέστερο ορισµό των µηχανισµών της
µεθόδου αυτής που θα εφαρµόζεται στον τοµέα του ασύλου, καθώς και τις πρώτες εισηγήσεις
της Επιτροπής σχετικά µε ευρωπαϊκούς προσανατολισµούς, οι οποίες θα τεθούν προς
συζήτηση ενόψει της επίσηµης υποβολής πρότασης της Επιτροπής.
Η Επιτροπή πρότεινε τη δηµοσίευση περιοδικής έκθεσης µε στόχο, αφενός, την καταγραφή
των εξελίξεων που σηµειώνονται και, αφετέρου, τη διατύπωση συστάσεων. Λίγο πριν από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν εκδίδεται η παρούσα ανακοίνωση, η οποία περιέχει την
πρώτη τέτοια έκθεση. Η έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την κοινή πολιτική ασύλου στην
ΕΕ, η οποία σε πρώτη φάση προβλέπεται να καταρτίζεται άπαξ ετησίως, πρέπει να αποτελεί
το καθοδηγητικό νήµα της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου. Συντελεί στη διαφάνεια και
στην προαγωγή των δηµόσιων συζητήσεων. Συγχρόνως, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα
άσκησης, ανά πάσα στιγµή, του δικαιώµατος νοµοθετικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής, ούτε
η ειδική εξέταση της λειτουργίας των πράξεων του παράγωγου δικαίου στο ενδεδειγµένο
πλαίσιο, η έκθεση της Επιτροπής θα αποτυπώνει τα διδάγµατα από τις τρέχουσες εργασίες
και από την εφαρµογή των σχετικών µέσων. Εξάλλου, σε αυτήν τίθεται υπό τύπον σύστασης
προς συζήτηση η ιδέα της εφαρµογής της ανοικτής µεθόδου συντονισµού, όπως έχει ήδη
προταθεί για την πολιτική µετανάστευσης, και διατυπώνονται και άλλες συστάσεις για τον
χειρισµό του ζητήµατος. Η µορφή και η περιεκτικότητα της έκθεσης θα εξελιχθούν σταδιακά,
εκ παραλλήλου µε την εµβάθυνση του κοινού ευρωπαϊκού καθεστώτος ασύλου.
ΜΕΡΟΣ I. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
1.1.

ΤΟΥ

Νοµοθετικό έργο κατά το πρώτο στάδιο

Eurodac
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση του «Eurodac»
για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωµάτων για την αποτελεσµατική εφαρµογή της
σύµβασης του ∆ουβλίνου εκδόθηκε από το Συµβούλιο στις 11 ∆εκεµβρίου 20001. Ήδη έχουν
ξεκινήσει προπαρασκευαστικές εργασίες µε στόχο να τεθεί το σχετικό σύστηµα σε πλήρη
λειτουργία µέχρι τα τέλη του 2002, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη µέλη θα θέσουν
συντόµως σε ισχύ τους σχετικούς κανόνες εφαρµογής και θα λάβουν τα µέτρα που είναι
αναγκαία για τη συµµετοχή τους στο σύστηµα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον κανονισµό οι
δραστηριότητες του Eurodac θα ξεκινήσουν µόνο όταν όλα τα κράτη µέλη θα έχουν
ειδοποιήσει την Επιτροπή ότι είναι σε θέση να συµµετάσχουν στο σύστηµα. Τούτο σηµαίνει
ότι η λειτουργία του Eurodac εξαρτάται από το κράτος µέλος που θα υποβάλει την τελευταία
σχετική ειδοποίηση.
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ΕΕ L 316 της 15.12.2000, σελ. 1-10.
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Στις 15 Μαρτίου 20012 συνήφθη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και
της Νορβηγίας και της Ισλανδίας, αφετέρου, στην οποία επαναλαµβάνονται εν πολλοίς οι
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που προβλέπονται στη σύµβαση του ∆ουβλίνου και στον
κανονισµό για το σύστηµα Eurodac.
Προσωρινή προστασία σε περίπτωση µαζικής συρροής εκτοπισθέντων
Στις 20 Ιουλίου 2001, το Συµβούλιο εξέδωσε την οδηγία 2001/55/ΕΚ3 σχετικά µε τις
ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής εισροής
εκτοπισθέντων και µέτρα για τη δίκαιη κατανοµή των βαρών µεταξύ κρατών µελών όσον
αφορά την υποδοχή και την αντιµετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόµων.
Η οδηγία αυτή ετέθη σε ισχύ τον Αύγουστο του 2001 και η ενσωµάτωσή της στη νοµοθεσία
των κρατών µελών πρέπει να γίνει πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου του 2002. Η Επιτροπή είχε
υποβάλει τη σχετική πρόταση τον Μάιο του 2000.
Στις 20 Σεπτεµβρίου 2001, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ µετά τα γεγονότα που
συνέβησαν στις ΗΠΑ στις 11 Σεπτεµβρίου, το Συµβούλιο συµφώνησε να εξετάσει την
κατάσταση που επικρατεί στις χώρες και τις περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος για µεγάλης
κλίµακας µετακινήσεις πληθυσµού λόγω της έντασης και ζήτησε από την Επιτροπή, σε
συνεννόηση µε τα κράτη µέλη, να εξετάσει τη δυνατότητα προσωρινής εφαρµογής της
οδηγίας του Συµβουλίου περί προσωρινής προστασίας σε περίπτωση που καθίσταντο
αναγκαίες έκτακτες ρυθµίσεις προστασίας στο εσωτερικό της ΕΕ. Η Επιτροπή έλαβε, από
κοινού µε τα κράτη µέλη, µέτρα παρακολούθησης της κατάστασης.
Πρόταση οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου
Έπειτα από ανάλυση των απαντήσεων στο έγγραφο εργασίας που εκδόθηκε τον Μάρτιο του
1999 µε τον τίτλο «Προς τη θέσπιση κοινών διαδικασιών για το άσυλο», των συναφών
ψηφισµάτων του κοινοτικού κεκτηµένου και της νοµοθεσίας και πρακτικής των κρατών
µελών, η Επιτροπή υπέβαλε, στις 20 Σεπτεµβρίου 2000, την πρότασή της για την έκδοση
οδηγίας του Συµβουλίου για τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις οποίες τα
κράτη µέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα4.
Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε σύµφωνη γνώµη στις 26 Απριλίου 2001,
στην οποία παράλληλα εισηγείται την καθιέρωση µερικών πιο φιλελεύθερων διαδικαστικών
εγγυήσεων για τους αιτούντες άσυλο. Στις 20 Σεπτεµβρίου 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
εξέδωσε ψήφισµα επί του σχεδίου οδηγίας. Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
αποσαφηνίζουν και ενισχύουν τη θέση των αιτούντων άσυλο, περιλαµβανοµένων όσων έχουν
έχουν ασκήσει έφεση, ενώ παράλληλα επαυξάνουν τις προϋποθέσεις που διέπουν την έννοια
της ασφαλούς χώρας και περιστέλλουν την εξουσία κράτησης. Η Ύπατη Αρµοστία των
Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) υπέβαλε έγγραφο µε τις απόψεις της επί
του θέµατος τον Ιούλιο του 2001.
Κατά τη διάρκεια της βελγικής Προεδρίας, οι συνοµιλίες στο Συµβούλιο εστιάστηκαν στην
ανάγκη διαφοροποίησης των διαδικασιών (εξέταση του παραδεκτού, συνοπτική διαδικασία

2
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Συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της ∆ηµοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της
Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους µηχανισµούς καθορισµού του κράτους που είναι αρµόδιο για την
εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος µέλος ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία
(ΕΕ L 93, 3.4.2001, σελ. 38-46).
ΕΕ L 212 της 7.8.2001, σελ.12.
COM(2000)578 Τελικό, 20.9.2000.
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και τακτική διαδικασία), στον αριθµό των δευτεροβάθµιων οργάνων, στο ανασταλτικό
αποτέλεσµα των εφέσεων, στις προθεσµίες και τις σχετικές κυρώσεις, στις απαιτήσεις που
αφορούν την ποιότητα των αποφάσεων και τη διαδικασία έκδοσης αποφάσεων, στις
µεθοριακές διαδικασίες και στο θέµα της επικουρικής προστασίας. Η Επιτροπή επικροτεί την
πρόθεση της βελγικής Προεδρίας να καταλήξει σε πολιτική συµφωνία επί αρκετών εκ των
προαναφερθέντων θεµάτων, καθώς επίσης επί συναφών θεµάτων που σχετίζονται µε τα
κατωτέρω δύο σχέδια προτάσεων.
Πρόταση οδηγίας για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο
Στις αρχές ∆εκεµβρίου του 2000, το Συµβούλιο ενέκρινε συµπεράσµατα σχετικά µε την
υποδοχή των αιτούντων άσυλο, τα οποία όµως δεν ήταν οριστικά ως προς τα εξής τρία
σηµαντικά ζητήµατα: τα πρόσωπα που θα εµπίπτουν στο προσεχές νοµοθετικό µέσο για την
υποδοχή, την ελευθερία κυκλοφορίας και τα όριά της και το δικαίωµα προς εργασία. Τον
∆εκέµβριο του 2000, η Επιτροπή πραγµατοποίησε διµερείς διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη,
την Ύπατη Αρµοστία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τις πλέον ασχολούµενες
µε το θέµα µη κυβερνητικές οργανώσεις, µε αντικείµενο το προσεχές κοινοτικό νοµοθετικό
µέσο στον συγκεκριµένο τοµέα.
Τον Μάιο του 2001 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση οδηγίας σχετικά µε τις
ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη5. Τα κύρια
ζητήµατα που ρυθµίζονται µε αυτήν είναι τα εξής: ο καθορισµός της οµάδας-στόχου που
πρόκειται να ωφεληθεί από το προσεχές κοινοτικό µέσο (πεδίο εφαρµογής), η ενηµέρωση, η
τεκµηρίωση, η ελευθερία κυκλοφορίας, οι υλικές συνθήκες υποδοχής (στέγαση, σίτιση,
ρουχισµός, επίδοµα για τα καθηµερινά έξοδα), η υγειονοµική περίθαλψη, η σχολική
εκπαίδευση των ανηλίκων, η απασχόληση, ο περιορισµός ή η ανάκληση συνθηκών υποδοχής,
τα πρόσωπα µε ιδιαίτερες ανάγκες και τα µέτρα µε σκοπό τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος υποδοχής.
Η πρόταση εξετάζεται ήδη στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Πρόταση κανονισµού «∆ουβλίνο II»
Το πρώτο εξάµηνο του 2001, κατά τη διάρκεια της σουηδικής Προεδρίας, ολοκληρώθηκαν οι
στρατηγικού χαρακτήρα συνοµιλίες που διεξάγονταν στο Συµβούλιο σχετικά µε την
αναθεώρηση της σύµβασης του ∆ουβλίνου, οι οποίες είχαν δροµολογηθεί µε την έκδοση
εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής υπό τον τίτλο «Επανεξέταση της
σύµβασης του ∆ουβλίνου: θέσπιση κοινοτικής νοµοθεσίας για τον καθορισµό του κράτους
µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε
κάποιο από τα κράτη µέλη»6. Παράλληλα, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγηση της
λειτουργίας της σύµβασης του ∆ουβλίνου που της είχε ζητήσει το Συµβούλιο. Τα
συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη διαδικασία αυτή συγκεντρώθηκαν στο έγγραφο
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής υπό τον τίτλο «Αξιολόγηση της σύµβασης του
∆ουβλίνου»7 και καταδεικνύουν τις δυσκολίες εφαρµογής του συγκεκριµένου µέσου.
Λαµβάνοντας υπόψη τις γενικές κατευθύνσεις που προέκυψαν από τις δηµόσιες συζητήσεις
επί του εγγράφου εργασίας που είχε εκδώσει, αλλά και τα πορίσµατα της αξιολόγησης, η
Επιτροπή εξέδωσε, στις 26 Ιουλίου 2001, πρόταση κανονισµού για τη θέσπιση των κριτηρίων
5
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και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση
αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος µέλος από υπήκοο τρίτης χώρας8, όπως
προβλέπει το άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ. Η πρόταση της
Επιτροπής στηρίζεται στις αρχές στις οποίες στηρίζεται και η σύµβαση του ∆ουβλίνου, υπό
την έννοια ότι αποβλέπει στην ανάθεση της σχετικής αρµοδιότητας σε ένα και το αυτό
κράτος µέλος, το οποίο προσδιορίζεται επί τη βάσει αντικειµενικών κριτηρίων. Πρόκειται,
κατά κανόνα, για το κράτος µέλος που ενεπλάκη κατά το µεγαλύτερο µέρος στην είσοδο ή
την παραµονή του αιτούντος άσυλο. Πάντως, η πρόταση κανονισµού περιλαµβάνει και
ορισµένες νέες διατάξεις, µε τις οποίες επιδιώκονται τα εξής:
- η επίσπευση της διαδικασίας καθορισµού, µε την πρόβλεψη συντοµότερων διαδικαστικών
προθεσµιών·
- η αύξηση της αποτελεσµατικότητας του όλου συστήµατος, µέσω της διευκόλυνσης της
συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών για τον καθορισµό του αρµόδιου κράτους·
- η καλύτερη προστασία της ενότητας των οµάδων ατόµων που ανήκουν στην ίδια
οικογένεια.
Η εν λόγω πρόταση εξετάζεται ήδη από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Πρόταση οδηγίας για την αναγνώριση και το καθεστώς ορισµένων προσώπων ως
προσφύγων ή ως δικαιούχων επικουρικής προστασίας
Στις 12 Σεπτεµβρίου 2001, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για τη
θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων
χωρών και των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας
για άλλους λόγους9. Οι συζητήσεις επί της πρότασης στο πλαίσιο των αρµόδιων οργάνων του
Συµβουλίου αναµένεται να αρχίσουν στις αρχές του 2002.
Η πρόταση περιλαµβάνει κανόνες για τον κοινό ορισµό της έννοιας του «πρόσφυγα», όπως
αυτή καθορίζεται στη σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες, καθώς και για τον κοινό
ορισµό των «προσώπων που δικαιούνται επικουρική προστασία». Σε όλα τα κράτη µέλη θα
προβλέπεται η παροχή ελάχιστου επιπέδου επικουρικής προστασίας ως συµπλήρωµα της
σύµβασης της Γενεύης.
Στην πρόταση ρυθµίζεται το ζήτηµα της αξιολόγησης των φόβων του αιτούντος, των
αναγκών που ανακύπτουν «επί τόπου», της εναλλακτικής δυνατότητας της εγχώριας
προστασίας και των λόγων δίωξης. Σε αυτήν ρυθµίζεται ακόµη το ζήτηµα του «διώκοντος».
Η δίωξη είναι κατεξοχήν προφανής όταν εκπορεύεται από το ίδιο το κράτος. Παρόλα αυτά, η
πρόταση προβλέπει ότι η δίωξη είναι επίσης πιθανό να προέρχεται από µη κρατικούς φορείς,
όταν το οικείο κράτος αδυνατεί ή είναι απρόθυµο να παράσχει ουσιαστική προστασία. Σε
τέτοιες περιπτώσεις είναι επίσης δυνατό να αναγνωρίζεται το καθεστώς του πρόσφυγα. Στην
πρόταση γίνεται δεκτό ότι, όταν ένα τµήµα της επικράτειας του κράτους από το οποίο
προέρχεται ο αιτών θεωρείται ασφαλές ή όταν υπάρχει µία οιωνεί κρατική οντότητα (π.χ. στα
εδάφη που διοικεί ο ΟΗΕ) η οποία µπορεί να θεωρηθεί ως παρέχουσα προστασία, τότε ο
αιτών δεν δικαιούται διεθνή προστασία. Επίσης ρυθµίζονται ζητήµατα που σχετίζονται µε την
παύση της παροχής διεθνούς προστασίας και τον αποκλεισµό από αυτήν.
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Η πρόταση περιέχει ακόµη διατάξεις σχετικά µε τα ελάχιστα δικαιώµατα και ευεργετήµατα
που πρέπει να απολαύουν τα πρόσωπα στα οποία έχει αναγνωρισθεί το καθεστώς του
πρόσφυγα ή το καθεστώς της επικουρικής προστασίας. Κατά το µάλλον ή ήττον, τα
δικαιώµατα και ευεργετήµατα που απορρέουν από αµφότερα τα καθεστώτα διεθνούς
προστασίας είναι τα ίδια. Πλην όµως, για λόγους αναγνώρισης της πρωτοκαθεδρίας της
σύµβασης περί προσφύγων και του γεγονότος ότι η ανάγκη για επικουρική προστασία είναι
καταρχήν πιο πρόσκαιρη, η αναγνώριση µερικών σηµαντικών δικαιωµάτων και
ευεργετηµάτων (π.χ. δικαίωµα προς εργασία, δικαίωµα συµµετοχής σε προγράµµατα
ενσωµάτωσης, χορήγηση πολυετούς άδειας παραµονής) έχει επιπρόσθετο χαρακτήρα στην
περίπτωση των ατόµων που χαίρουν επικουρικής προστασίας.
Κοινή νοµοθεσία σχετικά µε την ισότιµη µεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών, την
είσοδο, την παραµονή και την κυκλοφορία στο εσωτερικό της ΕΕ
Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι, µε βάση τη θέση της ότι η ισότιµη µεταχείριση των υπηκόων
τρίτων χωρών και των προσώπων που απολαύουν διεθνούς προστασίας είναι σκόπιµο να
διέπεται από τις ίδιες νοµικές πράξεις, εφόσον δεν υπάρχουν θεµελιώδεις λόγοι για τη
διαφοροποίηση της µεταχείρισης, έχουν υποβληθεί δύο πρόσθετες προτάσεις οι οποίες
καλύπτουν επίσης τους πρόσφυγες κατά την έννοια της σύµβασης της Γενεύης. Πρόκειται για
την τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου σχετικά µε την επανένωση των
οικογενειών, που υπεβλήθη στις 10 Οκτωβρίου 200010, και την πρόταση οδηγίας του
Συµβουλίου σχετικά µε το καθεστώς κατοίκου µακράς διαρκείας υπέρ των υπηκόων τρίτων
χωρών, η οποία υπεβλήθη στις 13 Μαρτίου 200111. Οι προτάσεις αυτές συµπληρώνουν τα
στοιχεία που περιλαµβάνει το καθεστώς στο πλαίσιο της εναρµόνισης του πρώτου σταδίου.
Στις 28 Ιουνίου 2001, το Συµβούλιο εξέδωσε οδηγία για τη συµπλήρωση των διατάξεων του
άρθρου 26 της Σύµβασης εφαρµογής της Συµφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985, η
οποία αναφέρεται στην ευθύνη των µεταφορέων12. Περιλαµβάνει ρήτρα διασφάλισης
σύµφωνα µε την οποία οι κυρώσεις που επιβάλλονται δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση να
θίγουν τις υποχρεώσεις των κρατών µελών οσάκις ένας υπήκοος τρίτης χώρας ζητά διεθνή
προστασία. Η ίδια ρήτρα ισχύει στην περίπτωση της απόφασης-πλαισίου σχετικά µε τα µέτρα
κατά της διευκόλυνσης της παράνοµης εισόδου και παραµονής (η οποία βρίσκεται στο στάδιο
της τελικής επεξεργασίας ενόψει της τυπικής θέσπισής της από το Συµβούλιο). Σε ό,τι αφορά
την απόφαση-πλαίσιο σχετικά µε την καταπολέµηση της διακίνησης ανθρώπων και τα
ποινικά µέτρα κατ' αυτών που διακινούν ανθρώπους (η οποία οµοίως βρίσκεται στο στάδιο
της τελικής επεξεργασίας ενόψει της τυπικής θέσπισής της), κάθε κράτος µέλος δύναται να
αποφασίσει, στο πλαίσιο της εφαρµογής της εγχώριας νοµοθεσίας και των εγχώριων
πρακτικών του, να µην επιβάλει κυρώσεις για συµπεριφορά η οποία έχει ως αποκλειστικό
σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Η Επιτροπή επισηµαίνει ακόµη ότι η πρόταση οδηγίας της13 σχετικά µε τις προϋποθέσεις υπό
τις οποίες υπήκοοι τρίτων χωρών δύνανται να κυκλοφορούν και να ταξιδεύουν για χρονική
περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες και τις προϋποθέσεις εισόδου ενόψει
µετακίνησης που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες, η οποία υπεβλήθη στις 10 Ιουλίου 2001,
µπορεί επίσης να εφαρµοσθεί για τα πρόσωπα που απολαύουν διεθνούς προστασίας σε ένα
κράτος µέλος.
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1.2

Συνοδευτικά µέτρα

Ευρωπαϊκό Ταµείο για τους Πρόσφυγες (ΕΤΠ)
Το Ευρωπαϊκό Ταµείο για τους Πρόσφυγες (216 εκατοµµύρια €) συνεστήθη µε την απόφαση
του Συµβουλίου 2000/596/ΕΚ της 28ης Σεπτεµβρίου 200014 µε στόχο την προώθηση της
αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών µελών σε θέµατα ασύλου, µέσω της στήριξης και
ενθάρρυνσης των προσπαθειών που καταβάλλουν για την υποδοχή των προσφύγων και των
εκτοπισθέντων και για την αντιµετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτής. Οι σχετικοί
πόροι κατανέµονται ανάλογα µε το κόστος που επωµίζεται κάθε κράτος µέλος, µε βάση τις
ποικίλες κατευθύνσεις των ροών των ανθρώπων που αναζητούν προστασία. Για να επιτευχθεί
ο στόχος αυτός, το Ταµείο βοηθά τα κράτη µέλη µε βάση τρεις άξονες δράσης: υποδοχή,
ενσωµάτωση και οικειοθελής επαναπατρισµός. Το ΕΤΠ στηρίζει επίσης δράσεις κοινοτικού
ενδιαφέροντος ή καινοτόµου ή διασυνοριακού χαρακτήρα. Τέλος, το Ταµείο µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για τη χρηµατοδότηση µέτρων κατεπείγοντος χαρακτήρα µε σκοπό την
παροχή προσωρινής προστασίας σε περιπτώσεις µαζικής συρροής εκτοπισθέντων.
Το Ταµείο προβλέπεται να λειτουργήσει υπό την παρούσα µορφή του µέχρι τις
31 ∆εκεµβρίου 2004 επί τη βάσει προγραµµάτων που υποβάλλουν τα κράτη µέλη ανά έτος. Η
µέθοδος αυτή επιτρέπει, αφενός, τον πολυετή σχεδιασµό και, αφετέρου, κάποια ευελιξία,
ούτως ώστε να λαµβάνονται υπόψη πιθανές µεταβολές στις ροές και τους αριθµούς των
προσώπων που αναζητούν προστασία. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο της τρέχουσας µορφής
του Ταµείου είναι ο αποκεντρωµένος χαρακτήρας των ρυθµίσεων εφαρµογής. Τα κράτη µέλη
είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση των ετήσιων προγραµµάτων, την επιλογή των σχεδίων,
καθώς και για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δράσεων.
Στις 3 Απριλίου 2001, η Επιτροπή ενέκρινε τις αιτήσεις συγχρηµατοδότησης των κρατών
µελών για τα έτη 2000 και 2001. Η συνολική συνεισφορά του ΕΤΠ, ύψους 24 εκατοµµυρίων
€ και 32,5 εκατοµµυρίων € κατανεµήθηκε µεταξύ των κρατών µελών για τα έτη 2000 και
2001, αντιστοίχως. Στο παράρτηµα 3 παρουσιάζεται η κατανοµή του µεριδίου των κρατών
µελών µεταξύ των 3 διαφορετικών κύριων δράσεων. Όπως προκύπτει από τα γραφήµατα,
τόσο κατά το έτος 2000 όσο και κατά το 2001, το µεγαλύτερο µέρος των πόρων του ΕΤΠ θα
έχει χρησιµοποιηθεί για τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής στα κράτη µέλη, ενώ ένα
σχεδόν ίσο µέρος των πόρων του ΕΤΠ θα έχει αξιοποιηθεί για τη διευκόλυνση της
ενσωµάτωσης και του οικειοθελούς επαναπατρισµού.
Τέλος, πέραν των εκκλήσεων του 2000 και του 2001 για την υποβολή προτάσεων για
κοινοτικές δράσεις, έχουν επιλεγεί σχέδια συνολικού προϋπολογισµού 1,3 εκατ. € και 1,7
εκατ. €, αντιστοίχως, τα οποία καλύπτουν δραστηριότητες δικτύωσης, εκστρατείες
ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης και µελέτες σχετικά µε τη νοµοθεσία, την πολιτική και
την πρακτική σχετικά µε έναν από τους τρεις τύπους δράσης του ΕΤΠ. Εκτιµάται ότι τα
σχέδια αυτά θα έχουν ένα αξιόλογο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα και ότι θα συµβάλουν
στη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτικής που ακολουθείται εν προκειµένω σε
επίπεδο Κοινότητας και κρατών µελών.
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ARGO
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 16 Οκτωβρίου 200115 πρόταση σχετικά µε την
εφαρµογή προγράµµατος δράσης µε στόχο την κάλυψη της ζωτικής ανάγκης για ενίσχυση
της διοικητικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών, µιας ανάγκης που επισηµαινόταν
επίσης σε αµφότερες ανακοινώσεις της Επιτροπής για το άσυλο και τη µετανάστευση. Στόχος
του εν λόγω προγράµµατος δράσης, που έχει την ονοµασία «ARGO», είναι η ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας των συναφών διαδικασιών στους τοµείς του ασύλου, των θεωρήσεων,
της µετανάστευσης και του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, καθώς επίσης η παροχή
συνδροµής στις εθνικές διοικήσεις για την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας µε βάση τα
άρθρα 62 και 63 της συνθήκης ΕΚ και η διασφάλιση της διαφάνειας κατά την εφαρµογή
αυτής της νοµοθεσίας.
Οι δράσεις που εντάσσονται στο πρόγραµµα ARGO πρέπει να κατατείνουν στην εφαρµογή
των σχετικών κοινοτικών κανόνων ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι εθνικές διοικήσεις που
είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση των δράσεων. Απώτερος στόχος είναι να αποφεύγονται οι
διαφορές των εθνικών πρακτικών οι οποίες ενδέχεται να βλάψουν την εγκαθίδρυση ενός
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Στην πρόταση καθορίζονται επίσης τα είδη
δράσεων (κατάρτιση, ανταλλαγές προσωπικού, ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών, µελέτες,
κ.ο.κ.) που µπορούν να προτείνονται από τις εθνικές διοικήσεις. Οι κοινοτικές δράσεις στον
συγκεκριµένο τοµέα θα επικεντρωθούν κυρίως στα ακόλουθα:
· ανάπτυξη και διάδοση των καλύτερων νέων µεθόδων εργασίας, µε ιδιαίτερη προσοχή στη
διαδικασία µηχανοργάνωσης και ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδοµένων ώστε να
βοηθηθούν οι εθνικές διοικήσεις των κρατών µελών να εκτελέσουν αποτελεσµατικότερα
την αποστολή τους·
· καθορισµός και ενίσχυση µιας κοινής πολιτικής κατάρτισης·
· ανάπτυξη κοινής µεθόδου εργασίας και παιδείας σε όλα τα κράτη µέλη ώστε να ευνοηθεί
µια καλύτερη κατανόηση των διοικητικών διαδικασιών σε κάθε κράτος µέλος.
Η στήριξη δραστηριοτήτων στον τοµέα του ασύλου θα καλύψει τα εξής: προώθηση της
εγκαθίδρυσης και λειτουργίας του «Κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου», που θα
οδηγήσει σε κοινή διαδικασία χορήγησης ασύλου και σε ένα οµοιόµορφο καθεστώς·
διευκόλυνση του καθορισµού του κράτους που είναι αρµόδιο να εξετάσει την εκάστοτε
αίτηση χορήγησης ασύλου· υποβοήθηση της προσέγγισης των κανόνων περί της
αναγνώρισης και του περιεχοµένου του καθεστώτος προστασίας· ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας και του δίκαιου χαρακτήρα της διαδικασίας χορήγησης ασύλου και
σύγκλιση των σχετικών αποφάσεων· επεξεργασία µηχανισµών µετεγκατάστασης,
διευκολύνσεων εισόδου και νοµικών µέσων για την εισδοχή στα κράτη µέλη ένεκα
ανθρωπιστικών λόγων.

15

COM(2001) 567 Τελικό.
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1.3.

Άλλα µέτρα και νόµοι που συνδέονται µε την πολιτική ασύλου

EQUAL
Η κοινοτική πρωτοβουλία µε την ονοµασία «EQUAL» αποβλέπει στην καταπολέµηση του
αποκλεισµού και των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας. Στο πεδίο εφαρµογής της εµπίπτουν
επίσης οι αιτούντες άσυλο. Η πρωτοβουλία EQUAL χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο, που προβλέπεται να παράσχει 2.973 εκατ. € κατά την περίοδο 2000-2006,
ενώ ανάλογη πρέπει να είναι η συνεισφορά των κρατών µελών. Η πρωτοβουλία αποτελεί
αντικείµενο συντονισµού σε ολόκληρη την ΕΕ και η κατάστρωσή της έχει γίνει σε θεµατική
βάση, µε γνώµονα την ανάγκη βελτίωσης της ικανότητας προς εργασία, της
επιχειρηµατικότητας, της προσαρµοστικότητας, της ισότητας µεταξύ των φύλων, καθώς και
της κοινωνικής και επαγγελµατικής ενσωµάτωσης των αιτούντων άσυλο. Στόχος είναι η
ανάπτυξη και δοκιµασία καινοτόµων µεθόδων και οι συνεργασίες µε εταίρους από άλλα
κράτη µέλη, προκειµένου να εντοπισθούν οι ορθές πρακτικές και να αποτελέσουν στη
συνέχεια τη βάση των επίσηµων πολιτικών και παροχών.
Κάθε κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για τον προσδιορισµό των εγχώριων προτεραιοτήτων του
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EQUAL και για την αποτύπωσή τους στα εθνικά του
προγράµµατα. Όλα τα κράτη µέλη κλήθηκαν να διαθέσουν πόρους για την κάλυψη των
αναγκών των αιτούντων άσυλο. Κατά τη διάρκεια του 2001 η ΕΚ ολοκλήρωσε τις
διαπραγµατεύσεις που διεξήγαγε µε το σύνολο των κρατών µελών σχετικά µε το περιεχόµενο
των εθνικών προγραµµάτων που θα εντάσσονταν στο EQUAL. Η αναλογία των χρηµάτων
που διατίθενται για την αντιµετώπιση των αναγκών των αιτούντων άσυλο στα διάφορα κράτη
µέλη ποικίλλει, ενώ συνολικά οι διατιθέµενοι για τον σκοπό αυτό πόροι αντιστοιχούν σε
ποσοστό 4% (σχεδόν 125 εκατ. € από το 2000 µέχρι το 2006).
Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας EQUAL θα γίνει µέσω «αναπτυξιακών εταιρικών σχέσεων»,
µε τη συµµετοχή ευρέος φάσµατος εταίρων. Επίσης, µε τη δικτύωση σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να
διασφαλισθεί ότι η πρωτοβουλία θα ανταποκρίνεται σε παρόµοιες δράσεις οι οποίες
βρίσκονται υπό υλοποίηση στο πλαίσιο άλλων ευρωπαϊκών καθεστώτων χρηµατοδότησης
(ιδιαίτερα του ΕΤΠ). Ακόµη, είναι απαραίτητο να εξετασθούν οι επιπτώσεις των τυχόν
ευρύτερων µεταβολών πολιτικής που αφορούν τους αιτούντες άσυλο.
Καταπολέµηση των διακρίσεων, του ρατσισµού και της ξενοφοβίας
Το Συµβούλιο, βάσει προτάσεως της Επιτροπής, εξέδωσε µία δέσµη νοµοθετικών κειµένων
από τα µέσα του 2000 και εξής, µε τα οποία τίθεται σε εφαρµογή το νέο άρθρο 13 της
συνθήκης ΕΚ. Η οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 περί εφαρµογής
της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους
καταγωγής16 πρέπει να ενσωµατωθεί στη νοµοθεσία των κρατών µελών το αργότερο µέχρι τις
19 Ιουλίου 2003. Η οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2000 για τη
διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία17
πρέπει να ενσωµατωθεί στη νοµοθεσία των κρατών µελών το αργότερο µέχρι τις 2
∆εκεµβρίου 2003. Συγχρόνως, µε την απόφαση του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2000
θεσπίστηκε κοινοτικό πρόγραµµα δράσης18 για την καταπολέµηση των διακρίσεων, ο
προϋπολογισµός του οποίου ανέρχεται σε 100 εκατ. € για την περίοδο 2001-2006.

16
17
18

ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σελ. 22.
ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σελ.16.
ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σελ.23.
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Εξάλλου, στο πλαίσιο της συνεργασίας µε σκοπό την καταπολέµηση των ρατσιστικών και
ξενοφοβικών αδικηµάτων, η Επιτροπή υποβάλλει, παράλληλα µε την παρούσα ανακοίνωση,
πρόταση για το µετασχηµατισµό µιας κοινής δράσης, που χρονολογείται από το 199619, σε
απόφαση-πλαίσιο, µε ορισµένες βελτιώσεις. Ο σκοπός του εν λόγω κειµένου είναι διττός.
Αφενός, επιδιώκεται να διασφαλισθεί ότι ο ρατσισµός και η ξενοφοβία θα επισύρουν σε όλα
τα κράτη µέλη ποινικές κυρώσεις οι οποίες να είναι ουσιαστικές, αποτρεπτικές και σύµφωνες
µε την αρχή της αναλογικότητας και οι οποίες να µπορούν να οδηγήσουν στην έκδοση ή την
παράδοση του κατηγορουµένου. Αφετέρου, επιδιώκεται η βελτίωση και η ενθάρρυνση της
δικαστικής συνεργασίας µε την κατάργηση όλων των παραγόντων που θα µπορούσαν να την
παρεµποδίσουν.
ΜΕΡΟΣ II. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2.1.

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

Το Συµπέρασµα υπ' αριθµόν 29 που προέκυψε από την έκτακτη σύγκληση του Συµβουλίου
∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 20 Σεπτεµβρίου 2001, µετά τα τραγικά
γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου στις ΗΠΑ, καλούσε “την Επιτροπή να εξετάσει
κατεπειγόντως τη σχέση µεταξύ της κατοχύρωσης της εσωτερικής ασφάλειας και της
συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις και τα νοµικά κείµενα που αφορούν τη διεθνή προστασία”.
Το ειδικό αυτό κεφάλαιο περιλαµβάνει τα προκαταρκτικά πορίσµατα της Επιτροπής. Η
Επιτροπή είναι διατεθειµένη να υποβάλει ένα έγγραφο εργασίας, συνταγµένο από τις
υπηρεσίες της, όπου θα διερευνάται διεξοδικότερα η σχέση µεταξύ των υποχρεώσεων
παροχής προστασίας και της εσωτερικής ασφάλειας. Το εν λόγω έγγραφο θα περιλαµβάνει,
ειδικότερα, επισκόπηση της (προταθείσας) κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα της
µετανάστευσης και του ασύλου, µία µελέτη για τις µεθόδους αποκλεισµού όσων δεν είναι
άξιοι διεθνούς προστασίας και για τη µεταχείριση των αποκλειστέων ατόµων, καθώς και
ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης.
2.2
Πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου και αποκλεισµός από το καθεστώς του
πρόσφυγα
Όποια προσέγγιση κι αν προκριθεί για το συγκεκριµένο θέµα, επιβάλλεται να εξασφαλισθεί
ότι οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο δεν θα καταστούν θύµατα των πρόσφατων
γεγονότων. Εν προκειµένω, η Επιτροπή φρονεί ότι όλα τα πρόσωπα που ζητούν άσυλο πρέπει
να µπορούν να ζητήσουν τη διεξαγωγή διαδικασίας στο κοινοτικό κράτος µέλος που είναι
αρµόδιο να αξιολογήσει την αίτησή τους. Για να καταστεί δυνατή η καλή τη πίστει (και «µε
πληρότητα και σφαιρικότητα») σύµβαση του 1951 για τους πρόσφυγες, πρέπει οπωσδήποτε
να εξετάζεται ποιος πληροί τις απαιτήσεις της σύµβασης. Συνεπώς, ο αυτόµατος αποκλεισµός
της εξέτασης αιτήσεων χορήγησης ασύλου, δηλαδή της έναρξης της διαδικασίας χορήγησης
ασύλου, ακόµη κι αν πρόκειται για άτοµα που είναι ύποπτα για εγκληµατικές ενέργειες, δεν
συνάδει µε τη σύµβαση για τους πρόσφυγες.

19

96/443/JAI : Κοινή δράση εγκριθείσα από το Συµβούλιο βάσει του άρθρου K.3 της συνθήκης για την
ΕΕ για την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας, ΕΕ L 185 της 24.7.1996, σελ. 5).
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Εξίσου σηµαντικό είναι να διασφαλισθεί ότι οι εγκληµατίες οι οποίοι διαπράττουν ή
σχεδιάζουν σοβαρά αδικήµατα, π.χ. οι τροµοκράτες, δεν θα εκµεταλλεύονται το σύστηµα
προστασίας των προσφύγων. Τα κράτη µέλη φέρουν την ευθύνη για την απαρέγκλιτη
εφαρµογή των περί αποκλεισµού διατάξεων της σύµβασης της Γενεύης, ούτως ώστε να
καταπολεµούνται τέτοιου είδους καταχρήσεις. Σηµειωτέον ότι οι εν λόγω διατάξεις περί
αποκλεισµού, οι οποίες περιλαµβάνονται στο άρθρο 1(ΣΤ) της σύµβασης της Γενεύης20, όχι
απλώς επιτρέπουν αλλά σαφέστατα επιτάσσουν στα συµβαλλόµενα κράτη να αποκλείουν
ορισµένες κατηγορίες ατόµων από την προστασία που παρέχεται στους πρόσφυγες. Το
σκεπτικό στο οποίο στηρίζονται οι περί αποκλεισµού διατάξεις είναι ότι ορισµένες πράξεις
είναι τόσο σοβαρές, ώστε αυτοί που τις διέπραξαν να καθίστανται ανάξιοι της προστασίας
που προβλέπεται για τους πρόσφυγες. Ένας πρόσθετος λόγος είναι η ανάγκη προστασίας της
χώρας υποδοχής από άτοµα που εγκυµονούν κινδύνους για τη δηµόσια τάξη ή την ασφάλεια
της εν λόγω χώρας. Παρόλα αυτά, επειδή ο αποκλεισµός από το καθεστώς του πρόσφυγα
ενδέχεται ενίοτε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ενδιαφεροµένου, τέτοιου είδους αποφάσεις
πρέπει να εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης ασύλου, από αρχή η οποία να
διαθέτει εµπειρογνωµοσύνη και κατάρτιση στον τοµέα της νοµοθεσίας περί προσφύγων και
της υπαγωγής στο καθεστώς.
Κατ' εφαρµογή µιας σειράς συστάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών και
αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας (µε πλέον πρόσφατη την απόφαση 1373 της 28ης
Σεπτεµβρίου 2001), αλλά και σύµφωνα µε τη νοµολογία σχετικά µε το διεθνές δίκαιο των
προσφύγων, ο αποκλεισµός από το καθεστώς του πρόσφυγα ατόµων που εµπλέκονται σε
τροµοκρατικές πράξεις είναι δυνατό να στηρίζεται σε οποιονδήποτε από τους τρεις λόγους
που απαριθµούνται στη ρήτρα αποκλεισµού του άρθρου 1(ΣΤ), ανάλογα µε τα δεδοµένα της
κάθε υπόθεσης.
Με βάση την ερµηνεία από τα κράτη της φράσης «σοβαρές υπόνοιες», που χρησιµοποιείται
στο άρθρο 1(ΣΤ), αυτή σηµαίνει ότι δεν πρέπει αναγκαστικά να υπάρχουν αποδεικτικά
στοιχεία υπό τη στενή έννοια του όρου ούτε πλήρεις αποδείξεις. Στο έγγραφο εργασίας της
Επιτροπής θα αποσαφηνίζεται η δυνατότητα των αρχών να µην αρχίζουν καν την εξέταση
των διατάξεων της σύµβασης περί προσφύγων οι οποίες ορίζουν πότε κάποιος εµπίπτει
πράγµατι στο πεδίο εφαρµογής της και οι οποίες περιέχονται στο άρθρο 1(A) της σύµβασης
της Γενεύης, στο πλαίσιο της περαιτέρω εξέτασης του κατά πόσον είναι εφαρµοστέο το
άρθρο 1(ΣΤ) στην περίπτωση των τροµοκρατικών ενεργειών. Στο ίδιο έγγραφο θα
εξετάζονται ζητήµατα σχετικά µε την έννοια των «σοβαρών υπονοιών», το είδος έρευνας,
καθώς και την προσωπική ανάµειξη του ατόµου.
2.3

Έκδοση/παράδοση, ποινική δίωξη ή προστασία έναντι της επαναπροώθησης

Η αρχή του διεθνούς δικαίου που είναι γνωστή ως aut dedere aut judicare επιτρέπει τη
διευθέτηση της εγγενούς αντίφασης µεταξύ της ανάγκης, αν όχι της υποχρέωσης, ενός
κράτους να καταπολεµεί τις εγκληµατικές ενέργειες, όπως είναι η τροµοκρατία, και της
αξίωσης του ατόµου να προστατευθεί από το µέτρο της επαναπροώθησης. Σύµφωνα µε την

20

Οι διατάξεις της παρούσας σύµβασης δεν ισχύουν προκειµένου για τα πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν
σοβαρές υπόνοιες ότι:
(a) έχουν διαπράξει έγκληµα κατά της ειρήνης, έγκληµα πολέµου ή έγκληµα κατά της ανθρωπότητος, κατά
την έννοια των διεθνών πράξεων που έχουν εκπονηθεί για να προβλέπουν διατάξεις σχετικές µε αυτά τα
εγκλήµατα·
(β) έχουν διαπράξει σοβαρό έγκληµα κοινού δικαίου εκτός της χώρας στην οποία καταφεύγουν, πριν από
την εισδοχή τους στην εν λόγω χώρα υπό την ιδιότητα του πρόσφυγα·
(γ) έχουν καταστεί ένοχοι για πράξεις αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωµένων Εθνών.
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αρχή αυτή, το κράτος είναι υποχρεωµένο είτε να παραδώσει είτε να διώξει ποινικά το
εκάστοτε πρόσωπο σε περίπτωση που απορριφθεί η προσφυγή του κατά της απόφασης περί
αποκλεισµού του από το καθεστώς του πρόσφυγα.
Αν δεν υπάρχει δυνατότητα προσαγωγής του ατόµου σε δίκη, εφόσον µάλιστα δεν υπάρχει
κάποιο ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο, τότε καταρχήν επιβάλλεται η έκδοσή του, υπό την
προϋπόθεση ότι είναι νόµιµη και πρακτικώς εφικτή η έκδοση προς τη χώρα προέλευσης, προς
κάποιο άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή προς άλλη τρίτη χώρα. Ωστόσο, η έκδοση µπορεί να
είναι αδύνατη λόγω νοµικών κωλυµάτων. Η προστασία έναντι της εναπαπροώθησης που
προβλέπεται σε διάφορα νοµικά κείµενα περί δικαιωµάτων του ανθρώπου (π.χ. στη
«Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων», στο «∆ιεθνές σύµφωνο σχετικά
µε τα αστικά και πολιτικά δικαιώµατα» και στην «Ευρωπαϊκή σύµβαση για τα δικαιώµατα
του ανθρώπου») έχει όντως απόλυτο χαρακτήρα, δηλαδή δεν είναι δυνατή καµία παρέκκλιση
από αυτή. Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου έχει επιβεβαιώσει
επανειληµµένως ότι η ευρωπαϊκή σύµβαση για τα δικαιώµατα του ανθρώπου απαγορεύει µε
απόλυτο τρόπο τα βασανιστήρια και την απάνθρωπη ή εξευτελιστική µεταχείριση ή τιµωρία.
Εντούτοις, η έκδοση πρέπει να θεωρείται νόµιµη όταν είναι δυνατή η επίτευξη συµφωνίας µε
την κυβέρνηση που πρόκειται να δικάσει το εκάστοτε πρόσωπο, κατά τρόπο που να εξαλείφει
τις επιφυλάξεις για πιθανές παραβιάσεις του άρθρου 3 της ευρωπαϊκής σύµβασης για τα
δικαιώµατα του ανθρώπου.
Καθώς δεν υπάρχει σήµερα κάποιο διεθνές νοµικό κείµενο το οποίο να καθορίζει το
καθεστώς και τα δικαιώµατα των ατόµων που «είναι µεν αποκλειστέα αλλά δεν επιτρέπεται η
αποποµπή τους», το ερώτηµα που προς το παρόν παραµένει αναπάντητο, ακόµη και σε
επίπεδο ΕΕ, είναι τι πρέπει να γίνει µε αυτή την κατηγορία ατόµων. Μερικά απ' αυτά
περιέρχονται σε κατάσταση παρανοµίας και εξαφανίζονται, ενώ κάποια άλλα τελούν υπό
κράτηση, αν η εφαρµοστέα νοµοθεσία προβλέπει το συγκεκριµένο µέτρο. Κατά συνέπεια, το
συγκεκριµένο ζήτηµα πρέπει κατεπειγόντως να διερευνηθεί περαιτέρω.
2.4
Εξέταση της “εσωτερικής ασφάλειας”- συναφείς διατάξεις σε οδηγίες (ή
προτάσεις οδηγιών) που αφορούν τον τοµέα του ασύλου και αποτελούν πρωτοβουλία της
Επιτροπής
Οι τρέχουσες προτάσεις για τη θέσπιση κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα του ασύλου και
της µετανάστευσης που έχουν υποβληθεί από την Επιτροπή περιλαµβάνουν στο σύνολό τους
οµοιόµορφες διατάξεις βάσει των οποίων επιτρέπεται ο αποκλεισµός οποιουδήποτε υπηκόου
τρίτης χώρας για τον οποίον ενδεχοµένως εκτιµάται ότι αποτελεί απειλή για την εθνική ή τη
δηµόσια ασφάλεια από το δικαίωµα σε διεθνή προστασία, το δικαίωµα παραµονής ή το
δικαίωµα σε ορισµένα ευεργετήµατα. Εν προκειµένω, αξίζουν ιδιαίτερη µνεία τα εξής: το
άρθρο 28 της οδηγίας περί προσωρινής προστασίας· τα άρθρα 14, 17 και 19 της πρότασης
οδηγίας για το καθεστώς του πρόσφυγα και την επικουρική προστασία· τα άρθρα 4, 26, 28
και 33(2)(γ) της πρότασης οδηγίας για τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου· και το άρθρο
22(1)(δ) της πρότασης οδηγίας σχετικά µε τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο.
Εντούτοις, η Επιτροπή είναι απολύτως διατεθειµένη, στο πλαίσιο των συζητήσεων και
διαπραγµατεύσεων που ήδη διεξάγονται, να επανεξετάσει τις συναφείς διατάξεις των
προτάσεών της υπό το φως των νέων συνθηκών και να µελετήσει τρόπους και µεθόδους για
την περαιτέρω ενίσχυση του αγώνα κατά της τροµοκρατίας, χωρίς να θίγονται οι σχετικές
διεθνείς υποχρεώσεις στις οποίες στηρίζονται οι προτάσεις. Τα πορίσµατα της επανεξέτασης
αυτής θα συµπεριληφθούν στο έγγραφο εργασίας της Επιτροπής για το οποίο γίνεται λόγος
παραπάνω.
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ΜΕΡΟΣ III. ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
3.1.

Πολιτική σε θέµατα στατιστικής

Κατά το Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 28/29 Μαΐου 2001,
εγκρίθηκαν τα Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την κοινή ανάλυση και τη
βελτίωση της ανταλλαγής στατιστικών δεδοµένων σχετικά µε το άσυλο και τη µετανάστευση.
Συµφωνήθηκε να διευρυνθεί η πρόσβαση του κοινού στα στατιστικά δεδοµένα και να
πραγµατοποιούνται περισσότερες αναλύσεις.
Προς ενθάρρυνση των δηµόσιων συζητήσεων που οδήγησαν στην έγκριση των ανωτέρω
Συµπερασµάτων, οι υπηρεσίες της Επιτροπής είχαν εκδώσει ένα υπηρεσιακό έγγραφο
εργασίας21, όπου υποστηριζόταν ότι ήταν σκόπιµο: (α) να συνεχισθεί η συλλογή δεδοµένων,
και µάλιστα να επεκταθεί και τελειοποιηθεί, όπου είναι απαραίτητο· (β) να βελτιωθεί η
συγκρισιµότητα και διαθεσιµότητα των στατιστικών· και (γ) να καθιερωθεί σύστηµα
αναφοράς ανάλογα µε τις ανάγκες των κρατών µελών και των οργάνων της ΕΚ, υπό τον όρο
της εξεύρεσης νέων πόρων. Στο έγγραφο επισηµαινόταν ακόµη ότι η υφιστάµενη ετήσια
συλλογή δεδοµένων για τη µετανάστευση θα έπαυε κάποια στιγµή να καλύπτει τις ανάγκες
της κατάστρωσης κοινής πολιτικής µετανάστευσης της ΕΕ.
Στα Συµπεράσµατα διατυπώνεται η εκτίµηση ότι, για τις ανάγκες της µελλοντικής δράσης,
είναι απαραίτητο να καταρτισθεί ένα ολοκληρωµένο και συνεκτικό πλαίσιο για τη βελτίωση
των στατιστικών και να κληθεί η Επιτροπή να αναλάβει δράση, λαµβάνοντας υπόψη τις
αρχές και τους στόχους που καθορίζονται σε παράρτηµα των Συµπερασµάτων. Η Επιτροπή
πρόκειται να υποβάλει το πρόγραµµα δράσης της στις αρχές του 2002. Το εν λόγω
πρόγραµµα θα διαδεχθεί το πρόγραµµα δράσης του 1998, βάσει του οποίου η Στατιστική
Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat) άρχισε να συλλέγει µηνιαία στατιστικά
δεδοµένα σχετικά µε το άσυλο και την παράνοµη είσοδο, στο πλαίσιο, αντιστοίχως, του
CIREA22 και του CIREFI23, τα οποία είναι οµάδες εργασίας του Συµβουλίου. Με την
επέκταση της συλλογής στις υποψήφιες χώρες, στη Νορβηγία και στην Ισλανδία,
επετεύχθησαν το έτος 2000 όλοι οι στόχοι του προγράµµατος δράσης του 1998.
Ένα νέο πρόγραµµα δράσης θα µπορούσε να εφαρµοσθεί κατά το υπόλοιπο τµήµα της
µεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 67 της συνθήκης ΕΚ και να καλύψει,
µεταξύ άλλων, την καθιέρωση κοινών µεθόδων για την εµπιστευτικότητα των στατιστικών
(προστασία του ατόµου), νέες µεταβλητές στο πλαίσιο της τρέχουσας συλλογής και τη
θέσπιση κοινοτικής νοµοθεσίας όπου θα προβλέπονται οι ορισµοί, το αντικείµενο της
συλλογής και οι υποχρεώσεις των παρόχων και της Επιτροπής. Η Επιτροπή διεξάγει ήδη
διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη για την προσέγγιση που θα υιοθετηθεί εν προκειµένω.
Το κύριο βάρος των εργασιών στον τοµέα των στατιστικών περί ασύλου κατά το 2002 πρέπει
παρόλα αυτά να δοθεί ήδη σε κεντρικής σηµασίας στοιχεία του προσεχούς προγράµµατος
δράσης, όπως είναι η εφαρµογή των νέων κανόνων περί δηµοσίευσης, η κατάρτιση της
πρώτης δηµόσιας ετήσιας έκθεσης σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές στον τοµέα του
ασύλου και της µετανάστευσης.

21
22
23

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά µε την ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών
στον τοµέα του ασύλου και της µετανάστευσης (SEC (2001) 602).
Κέντρο πληροφόρησης, µελετών και ανταλλαγών σε θέµατα ασύλου.
Κέντρο πληροφόρησης, µελετών και ανταλλαγών στον τοµέα της διέλευσης των συνόρων και της
µετανάστευσης.

15

3.2.

Πληροφορίες, ανταλλαγές και αναλύσεις

Οι αριθµοί από µόνοι τους δεν αρκούν για την κατανόηση των θεµάτων που σχετίζονται µε
το άσυλο και τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται
περαιτέρω ανάλυση σε βάθος των αιτίων που βρίσκονται στη ρίζα των σχετικών φαινοµένων,
της κατάστασης στις χώρες προέλευσης και διέλευσης, των τυχόν παραβιάσεων των
δικαιωµάτων του ανθρώπου, των συνεπειών για το ιστορικό του εκάστοτε ατόµου, των
µεθόδων εισόδου και όλων των άλλων συναφών ζητηµάτων. Τα κράτη µέλη έχουν
συγκεντρώσει αξιόλογο όγκο πληροφοριών κι έχουν αποκτήσει εµπειρογνωµοσύνη στο
συγκεκριµένο τοµέα, πλην όµως η ευρωπαϊκή διάσταση δεν έχει µελετηθεί ακόµη επαρκώς.
Καίτοι µε την πάροδο των ετών αναπτύχθηκαν επίσηµα αλλά και άτυπα δίκτυα για την
ανταλλαγή πληροφοριών για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να αναβαθµισθεί περαιτέρω η
ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν την κρατική ασφάλεια και γενικότερα των
πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε να µπορέσει η Κοινότητα να καταστρώσει
την ενδεδειγµένη κοινή πολιτική ασύλου.
Η Επιτροπή µελετά τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Μετανάστευσης, το οποίο
θα µπορεί να παρακολουθεί και να διεξάγει συγκριτικές αναλύσεις για το άσυλο και για τις
νόµιµες ή παράνοµες µεταναστευτικές ροές. Ακόµη, η Επιτροπή υπογραµµίζει την ανάγκη
περαιτέρω συγκρότησης κατάλληλων δοµών σε επίπεδο ΕΚ, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή
η ενίσχυση της συντονισµένης δράσης των αρχών των κρατών µελών που είναι
επιφορτισµένες µε την επιβολή του νόµου.
Το 2002, η Επιτροπή, σε συνεννόηση µε πλειάδα εταίρων, πρόκειται να επεξεργασθεί
περαιτέρω ιδέες για τα θέµατα αυτά.
ΜΕΡΟΣ IV. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ
4.1.

∆ιεύρυνση

Τα θέµατα που άπτονται του ασύλου συγκαταλέγονται στις βασικές παραµέτρους της δράσης
της ΕΕ, τόσο στο προενταξιακό στάδιο όσο και στο πλαίσιο της διαδικασίας
διαπραγµατεύσεων. Σήµερα διεξάγονται διαπραγµατεύσεις σχετικά µε το Κεφάλαιο 24
(∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις) µε όλες τις υποψήφιες χώρες οι οποίες
διαπραγµατεύονται την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε εξαίρεση τη
Ρουµανία. Οι διαπραγµατεύσεις µε τη Ρουµανία για το κεφάλαιο 24 προβλέπεται να
ξεκινήσουν κατά τη διάρκεια του 2002. Το σύνολο του κοινοτικού κεκτηµένου σχετικά µε το
άσυλο, το οποίο βασίζεται στη σύµβαση του 1951 περί του καθεστώτος των προσφύγων,
πρέπει να γίνει αποδεκτό από τις υποψήφιες χώρες και να ενσωµατωθεί στην εγχώρια
νοµοθεσία τους. Κατά τις διαπραγµατεύσεις, η ΕΕ υπογραµµίζει πόσο σηµαντικό είναι να
υπάρχει κατά τον χρόνο της προσχώρησης σε όλες τις υποψήφιες χώρες ένα δίκαιο,
λειτουργικό και αποτελεσµατικό σύστηµα διεκπεραίωσης των αιτήσεων χορήγησης ασύλου,
µε ιδιαίτερη έµφαση στις εγγυήσεις για τον πλήρη σεβασµό της αρχής της µη
επαναπροώθησης και στην ύπαρξη ανεξάρτητης δευτεροβάθµιας διαδικασίας.
Η ευθυγράµµιση µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα του ασύλου απαιτεί έντονη
προσπάθεια στον τοµέα της συγκρότησης θεσµικού πλαισίου και της βελτίωσης της
ικανότητας εφαρµογής στις υποψήφιες χώρες. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται, µεταξύ άλλων,
η παροχή επαρκούς προσωπικού και κατάλληλης κατάρτισης στις εθνικές υπηρεσίες που
ασχολούνται µε τη διεκπεραίωση των αιτήσεων χορήγησης ασύλου, καθώς και στη
συνοριακή φρουρά. Επίσης απαιτείται η αύξηση και βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των
αιτούντων άσυλο. Η ΕΕ παρέχει εκτεταµένη βοήθεια στις υποψήφιες χώρες για τον σκοπό
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αυτό, µέσω του «Οριζόντιου προγράµµατος Phare για τη ∆ικαιοσύνη και τις Εσωτερικές
Υποθέσεις». Πρόκειται για πολυτοµεακό πρόγραµµα το οποίο καλύπτει όλες τις υποψήφιες
χώρες, πλην της Κύπρου και της Μάλτας. Η ΕΕ παρέχει επίσης βοήθεια µέσω των εθνικών
προγραµµάτων Phare προς κάθε υποψήφια χώρα της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης,
µέσω σχεδίων «διδυµοποίησης» των δηµόσιων διοικήσεων των κρατών µελών και των
υποψήφιων χωρών.
Κατά τα έτη 1999 και 2000 εφαρµόστηκε στο πλαίσιο του «Οριζόντιου προγράµµατος Phare
για τη ∆ικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις» ένα σχέδιο το οποίο αποσκοπεί στην
παροχή βοήθειας σε όλες τις υποψήφιες χώρες πλην της Κύπρου, της Μάλτας και της
Τουρκίας για τη θέσπιση και εφαρµογή από αυτές του κοινοτικού κεκτηµένου στον τοµέα του
ασύλου. Το σχέδιο αυτό οδήγησε στην κατάρτιση «εθνικού προγράµµατος δράσης» για κάθε
υποψήφια χώρα, το οποίο έχει ήδη εφαρµοσθεί ή τελεί υπό εφαρµογή, είτε µέσω
διδυµοποιήσεων είτε µε δράσεις διεθνούς χαρακτήρα. Προκειµένου για την Τουρκία, ο
προγραµµατισµός έχει αρχίσει, και το 2002 προβλέπεται να τεθούν σε εφαρµογή πρότυπα
σχέδια. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο και τη Μάλτα, η διαδικασία εναρµόνισης στον τοµέα της
∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων υποβοηθείται µε προενταξιακή
χρηµατοδότηση. Επίσης, η Κύπρος και η Μάλτα µετέχουν µε δική τους χρηµατοδότηση σε
ορισµένες δραστηριότητες του «Οριζόντιου προγράµµατος Phare για τη ∆ικαιοσύνη και τις
Εσωτερικές Υποθέσεις».
4.2

Η «Οµάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για το άσυλο και τη µετανάστευση»

Τα θέµατα που αφορούν το άσυλο έχουν επίσης σηµασία για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις
σχέσεις της µε άλλες τρίτες χώρες. Ως ένα πρώτο βήµα για την κατάστρωση ολοκληρωµένης
πολιτικής για τη µετανάστευση και το άσυλο, το Συµβούλιο προέβη τον ∆εκέµβριο του 1998
στη σύσταση της «Οµάδας εργασίας υψηλού επιπέδου για το άσυλο και τη µετανάστευση»
(«ΟΕΥΕ»). Το 1999 και το 2000, το Συµβούλιο ενέκρινε έξι σχέδια δράσης (για το
Αφγανιστάν και την παρακείµενη περιοχή, το Ιράκ, το Μαρόκο, τη Σοµαλία, τη Σρι Λάνκα
και την Αλβανία και την παρακείµενη περιοχή). Στην ανάλυσή της σχετικά µε τα αίτια που
βρίσκονται στη ρίζα των µεταναστευτικών ροών και της φυγής των πληθυσµών, η ΟΕΥΕ
αποδίδει ιδιαίτερη έµφαση στις συνθήκες στις οικείες χώρες οι οποίες θα µπορούσαν να
οδηγήσουν σε δικαιολογηµένο φόβο δίωξης για τους λόγους που µνηµονεύονται στη
σύµβαση του 1951 περί του καθεστώτος των προσφύγων. Σε µια προσπάθεια να
αντιµετωπισθούν οι κύριες αιτίες των µεταναστευτικών ροών, το κάθε σχέδιο δράσης
περιέχει πρόταση για την εφαρµογή δέσµης µέτρων, περιλαµβανοµένων µέτρων
σχετιζόµενων άµεσα ή έµµεσα µε το άσυλο. Επίσης προβλέπονται µέτρα για την προαγωγή
του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου, του κράτους δικαίου και των µειονοτικών
δικαιωµάτων, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στο θέµα της στήριξης των προσπαθειών τρίτων
χωρών να ενισχύσουν τις θεσµικές τους δυνατότητες για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων
χορήγησης ασύλου, ούτως ώστε αυτές να πληρούν τις σχετικές ελάχιστες διεθνείς απαιτήσεις.
Η ΟΕΥΕ απευθύνει επίσης έκκληση για την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ και
της Ύπατης Αρµοστίας των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), καθώς επίσης
µεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της µαζικής εισροής
προσφύγων (π.χ. Πακιστάν και Ιράν). Στα σχέδια δράσης η Κοινότητα δεσµεύεται να
συνεχίσει την παροχή βοήθειας προς τους πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες, µε τη
χρηµατοδότηση δράσεων και προγραµµάτων. Το έργο της ΟΕΥΕ έχει επίσης συµβάλει στο
συντονισµό των προσπαθειών της Κοινότητας και των κρατών µελών για την παροχή
βοήθειας σε τρίτες χώρες προκειµένου να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα των προσφύγων στο
έδαφός τους.
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Με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας εφαρµογής των µέτρων σχετικά µε το άσυλο και τη
µετανάστευση που προβλέπονται στα σχέδια δράσης, δηµιουργήθηκε το 2001 ένα νέο
κονδύλιο του προϋπολογισµού (10 εκατ. ευρώ) για τη συνεργασία µε τρίτες χώρες σε αυτούς
τους τοµείς (B7-667). Έχουν επιλεγεί ορισµένα σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ανάπτυξη
των συστηµάτων ασύλου ορισµένων χωρών διέλευσης. Από το κονδύλιο αυτό δεν
χρηµατοδοτείται η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε πρόσφυγες και εκτοπισθέντες, διότι
για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται ειδικά κονδύλια του προϋπολογισµού για την
ανθρωπιστική βοήθεια.
Η ΟΕΥΕ συνέταξε το Νοέµβριο του 2000 έκθεση µε αποδέκτη το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Νίκαιας. Σε αυτήν αξιολογούσε το έργο της και πρότεινε ιδέες και µέτρα για τη βελτίωση της
τακτικής και των µεθόδων εργασίας. Το έργο της ΟΕΥΕ προετοίµασε το έδαφος για µία
καινοτόµο ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα του ασύλου και της µετανάστευσης, η οποία να
λαµβάνει υπόψη τα αίτια που βρίσκονται στη ρίζα της µετανάστευσης αλλά και τις συνέπειές
της, τόσο στις χώρες προέλευσης και διέλευσης, όσο και στις χώρες προορισµού. Για τη
βελτίωση των µεθόδων εργασίας της οµάδας, περιλαµβανοµένης της κατάρτισης πιθανών
νέων σχεδίων δράσης, απαιτείται, µεταξύ άλλων, η εντονότερη σύµπραξη των οικείων τρίτων
χωρών επί τη βάσει πραγµατικής εταιρικής σχέσης, καθώς και η ενίσχυση του συντονισµού
και της συνεργασίας µε τα κράτη µέλη και µε διεθνείς κυβερνητικές και µη κυβερνητικές
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στις υπόψη χώρες. Η ύπαρξη του νέου κονδυλίου του
προϋπολογισµού από το 2001 και εφεξής έχει ήδη συµβάλει στην καλύτερη υλοποίηση των
σχεδίων δράσης. Η αύξηση των πόρων που διατίθενται για το συγκεκριµένο κονδύλιο θα
συνέβαλε οπωσδήποτε ακόµη περισσότερο στην υλοποίηση των εξωτερικών πολιτικών στους
τοµείς του ασύλου και της µετανάστευσης.
4.3.

Λοιπές χώρες

Έχουν διεξαχθεί εντατικές συνοµιλίες µε χώρες περιοχών εκτεινόµενων πέραν των
υποψήφιων χωρών, πρωτίστως δε µε χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων, µε τη Ρωσική
Οµοσπονδία και µε την Ουκρανία. Βάση του σχετικού διαλόγου υπήρξαν οι συµβατικές
σχέσεις µεταξύ της ΕΕ και των οικείων χωρών, καθώς και, σε µερικές περιπτώσεις,
εφαρµοστέες ρυθµίσεις της ΚΕΠΠΑ. Το θέµα του ασύλου και των ευρωπαϊκών απαιτήσεων
σε αυτόν τον τοµέα έχει συζητηθεί στο πλαίσιο των αντίστοιχων µηχανισµών πολιτικού
διαλόγου και έχει τύχει αξιοσηµείωτης προσοχής στο πλαίσιο των αντίστοιχων κοινοτικών
δηµοσιονοµικών µέσων. Στις 28 Μαρτίου 2001, υπουργική τρόικα από κοινού µε οµολόγους
της από τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων εξέδωσε τη «∆ιακήρυξη του Σαράγεβο» σχετικά
µε την περιφερειακή συνεργασία και την ευθυγράµµιση µε τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις στον
τοµέα του ασύλου και της µετανάστευσης. Η υλοποίηση των εξαγγελιών αυτών στην πράξη
θα υποστηριχθεί από το «Περιφερειακό πρόγραµµα CARDS», υπό τον όρο της συνέχισης της
σθεναρής προσήλωσης των κρατών των ∆υτικών Βαλκανίων. Ήδη τελεί υπό επεξεργασία το
προσχέδιο ενός προγράµµατος δράσης για τη ∆ικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις
µεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας, όπου το άσυλο και η µετανάστευση βρίσκονται στην
κορυφή του καταλόγου µε τα προς ρύθµιση θέµατα. Το κονδύλιο B7-667, όπως στην
περίπτωση της Αλβανίας και της παρακείµενης περιοχής, χρησιµοποιείται για τη στήριξη
πρότυπων πειραµατικών σχεδίων.
Συνοµιλίες σχετικά µε το άσυλο προετοιµάζονται επίσης για το µέλλον στο πλαίσιο της
«διαδικασίας της Βαρκελώνης».
Εξαιρετικά καρποφόρος είναι επίσης ο διάλογος µε τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Και µε τις δύο
αυτές χώρες συµφωνήθηκε να αναβαθµισθεί η συνεργασία που αναπτύσσεται στον τοµέα της
πολιτικής ασύλου.
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4.4.

Σχέσεις µε την Ύπατη Αρµοστία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

Με βάση την ενισχυµένη εταιρική σχέση στον τοµέα του ασύλου που συνδέει την Επιτροπή
µε την Ύπατη Αρµοστία για τους Πρόσφυγες (στο εξής: «ΥΑΠ»), η Επιτροπή διετέλεσε κατά
το 2001 σε συνεχή επικοινωνία µε την ΥΑΠ σε σχέση µε τις νοµοθετικές και πολιτικές
προτάσεις της, καθώς και σε σχέση µε τις εξελίξεις, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ΥΑΠ, όσον
αφορά τη θωράκιση του συστήµατος διεθνούς προστασίας. Ειδικότερα, από κοινού µε τα
κράτη µέλη, η Επιτροπή συµµετείχε ενεργά στη διαδικασία παγκόσµιων διαβουλεύσεων και
συνέβαλε στη χρηµατοδότηση διαφόρων συσκέψεων µε σκοπό τη διεξαγωγή των εν λόγω
διαβουλεύσεων. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά την πορεία αυτής της
διαδικασίας στο πλαίσιο της διάσκεψης των υπουργών των κρατών που µετέχουν στη
σύµβαση της Γενεύης του 1951, στα µέσα ∆εκεµβρίου του 2001, η οποία οργανώνεται από
την Ελβετία και την ΥΑΠ. Ακόµη, η Επιτροπή επιθυµεί να εκφράσει τις απόψεις της σχετικά
µε την επεξεργασία ενός προγράµµατος δράσης για τη διεθνή προστασία. Οι δύο διαδικασίες
των παγκόσµιων διαβουλεύσεων και της καθιέρωσης κοινού ευρωπαϊκού καθεστώτος για το
άσυλο ενισχύονται προς αµοιβαίο όφελος.
Η δράση της Κοινότητας στο πλαίσιο των σχέσεών της µε την ΥΑΠ ενισχύθηκε χάρη στην
πραγµατοποίηση στρατηγικού διαλόγου για τα ανθρωπιστικά ζητήµατα και την ανάπτυξη, µε
στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας, της πρόβλεψης συνεργασιών και χρηµατοδοτήσεων και
της στήριξης των καίριας σηµασίας δυνατοτήτων της ΥΑΠ. Η Κοινότητα έχει δεσµευθεί
σθεναρά να στηρίξει τη διεθνή εντολή της ΥΑΠ, µε σκοπό την καλύτερη προστασία των
προσφύγων και την εξεύρεση βιώσιµων λύσεων. Κατά το 2001, η Κοινότητα αποτελεί τον
τρίτο κατά σειρά δωρητή για τη χρηµατοδότηση των δράσεων της ΥΑΠ.
ΜΕΡΟΣ V. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΥΛΟΥ
5.1.

Το γενικό περίγραµµα

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε για το άσυλο το Νοέµβριο του 2000, η Επιτροπή επεσήµαινε
την ανάγκη επεξεργασίας ανοικτής µεθόδου συντονισµού για την πολιτική ασύλου, η οποία
να στηρίζει τη νοµοθετική πολιτική και να πλαισιώνει τη διαδικασία σύγκλισης. Η Επιτροπή
έχει ήδη αναπτύξει την προβληµατική της εφαρµογής της ανοικτής µεθόδου συντονισµού
στην πολιτική µετανάστευσης, στην ανακοίνωσή της COM(2001) 387 Τελικό της 11.7.2001.
∆ιαπιστώνει κανείς αρκετά κοινά σηµεία σε σχέση µε την πολιτική ασύλου. Η χορήγηση
ασύλου εξακολουθεί να έχει έντονη σχέση µε την κυριαρχία και τη συνταγµατική ιστορία
εκάστου κράτους µέλους. Μέχρι το 1999 η ΕΕ ασχολείτο µε τα ζητήµατα ασύλου κατά βάση
σε διακυβερνητικό επίπεδο. Η διεθνής προστασία παρέχεται από το εκάστοτε κράτος µέλος.
Ο διεθνής χαρακτήρας των µεταναστευτικών ροών, περιλαµβανοµένων εκείνων που
σχετίζονται µε την προβληµατική της διεθνούς προστασίας, και η αλληλεπίδραση µεταξύ των
διαφόρων πτυχών της πολιτικής µετανάστευσης καθιστούν αναγκαίο έναν µηχανισµό για την
αξιολόγηση των προόδων που επιτελούνται προς την κατεύθυνση της επίτευξης των κοινών
ευρωπαϊκών στόχων, καθώς επίσης για την προσαρµογή, εάν κρίνεται απαραίτητο, των
στόχων αυτών. Τέλος, ολόκληρη η προβληµατική της ανταλλαγής καλών ή καλύτερων
πρακτικών ενδείκνυται κατεξοχήν για τα ζητήµατα που άπτονται του ασύλου.
Παρόλα αυτά, η συνθήκη ΕΚ, ειδικότερα το άρθρο 63, και τα Συµπεράσµατα του Τάµπερε
είναι πιο σαφή και πολύ πιο φιλόδοξα σε ό,τι αφορά την εναρµόνιση στον τοµέα του ασύλου
σε σύγκριση µε τον τοµέα της µετανάστευσης. Τούτο ισχύει τόσο για τους στόχους όσο και
για το νοµικό πλαίσιο. Πέραν αυτού, το δικαίωµα στο άσυλο διέπεται σε µεγάλο βαθµό από
µια σειρά διεθνών υποχρεώσεων τις οποίες έχουν συνοµολογήσει τα κράτη µέλη της ΕΕ. Ο
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κύριος όγκος των υποχρεώσεων αυτών προβλέπεται στη σύµβαση της Γενεύης του 1951
σχετικά µε τους πρόσφυγες και στο σχετικό πρωτόκολλο του 1967. Η σύµβαση του
∆ουβλίνου έθεσε το θέµα του ασύλου εδώ και αρκετά χρόνια στην ΕΕ και οδήγησε στη
θέσπιση µιας σειράς υποχρεωτικών κριτηρίων και µηχανισµών. Τέλος, σε εθνικό επίπεδο,
αποφασιστική είναι η επίδραση της νοµολογίας των δικαστηρίων και των δευτεροβάθµιων
εξεταστικών οργάνων.
Η εφαρµογή ανοικτής µεθόδου συντονισµού πρέπει συνεπώς να είναι ειδικά προσαρµοσµένη
στον τοµέα του ασύλου. Θα στηρίζει και θα συµπληρώνει την κοινοτική νοµοθεσία της
οποίας η θέσπιση προβλέπεται στη συνθήκη και η οποία αποτελεί το επίκεντρο της κοινής
πολιτικής, χάρη στην πλαισίωση και τη διευκόλυνση της µετάβασης στο δεύτερο στάδιο της
εγκαθίδρυσης του «κοινού ευρωπαϊκού καθεστώτος ασύλου», όπως αυτή περιγράφεται στην
ανακοίνωση COM(2000)755. Λόγω του υψηλού βαθµού σύγκλισης που η Ευρωπαϊκή Ένωση
επιθυµεί στον τοµέα της πολιτικής ασύλου, η Επιτροπή είναι επίσης της γνώµης ότι, µε την
έγκριση των προσανατολισµών που περιγράφονται στο σηµείο 5.2, το Συµβούλιο µπορεί να
επιδείξει µεγαλύτερο βαθµό φιλοδοξίας και λεπτοµερειακότητας σε σχέση µε την εφαρµογή
της ανοικτής µεθόδου συντονισµού στο άσυλο εν συγκρίσει µε την πολιτική µετανάστευσης.
Προτείνεται η εφαρµογή της µεθόδου αυτής για µία αρχική χρονική περίοδο, µέχρι την
κατάθεση των πρώτων πράξεων του δεύτερου σταδίου.
Η Επιτροπή σκοπεύει να διαδραµατίσει πλήρως τον ρόλο που της αναλογεί για την εφαρµογή
της ανοικτής µεθόδου συντονισµού. Για τον λόγο αυτό, ταυτόχρονα µε τη θέσπιση του
σχετικού νοµοθετικού πλαισίου, θα στηρίξει την εφαρµογή της µεθόδου, διατυπώνοντας
προτάσεις για ευρωπαϊκούς προσανατολισµούς, καθώς και για το περιεχόµενο των εθνικών
σχεδίων δράσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα µεριµνήσει για το συντονισµό των
εθνικών πολιτικών, την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών, καθώς επίσης για την
παρακολούθηση και αξιολόγηση των συνεπειών της κοινοτικής πολιτικής. Επίσης σκοπεύει
να οργανώνει τακτικές διαβουλεύσεις µε τρίτες χώρες και µε τους εµπλεκόµενους διεθνείς
οργανισµούς.
5.2.

Οι ευρωπαϊκοί προσανατολισµοί στον τοµέα του ασύλου

Η ανοικτή µέθοδος συντονισµού στηρίζεται κατά βάση στην έγκριση από το Συµβούλιο
πολυετών προσανατολισµών που θα ισχύουν για την Ένωση, σε συνδυασµό µε
χρονοδιάγραµµα για την επίτευξη των βραχυπρόθεσµων, µεσοπρόθεσµων και
µακροπρόθεσµων στόχων. Οι προσανατολισµοί αυτοί πρέπει στη συνέχεια να ενσωµατωθούν
στην εθνική πολιτική, µε τον καθορισµό συγκεκριµένων στόχων λαµβανοµένων υπόψη των
διαφορών που υφίστανται µεταξύ κρατών µελών. Στο πλαίσιο των συµπερασµάτων του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε και επί τη βάσει των προτάσεων που διατυπώνονται
στην ανακοίνωση της Επιτροπής για µία κοινή διαδικασία χορήγησης ασύλου και ένα
οµοιόµορφο καθεστώς, η Επιτροπή προτείνει να υιοθετηθούν σε πρώτη φάση
προσανατολισµοί στους ακόλουθους τοµείς: γνώση των µεταναστευτικών ροών· ανάπτυξη
αποτελεσµατικού συστήµατος ασύλου το οποίο να προστατεύει αυτούς που το έχουν ανάγκη,
µε σεβασµό της πλήρους και σφαιρικής εφαρµογής της σύµβασης της Γενεύης·
επαναπατρισµοί· σχέσεις µε τις τρίτες χώρες· ενσωµάτωση/κοινωνική ένταξη. Από κει και
πέρα, είναι δυνατό να πραγµατοποιείται ανά τακτά διαστήµατα προσαρµογή στο πλαίσιο της
ανοικτής µεθόδου συντονισµού.
Οι ακόλουθοι προσανατολισµοί αποτελούν τις πρώτες προτάσεις της Επιτροπής. Πρόκειται
να υποβληθούν προς συζήτηση ενόψει της επίσηµης υποβολής πρότασης της Επιτροπής.
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Πρώτος προσανατολισµός: Βελτίωση της γνώσης των µεταναστευτικών ροών που
συνδέονται µε την εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους, π.χ. µε τους ακόλουθους τρόπους:
α. πλήρης συµβολή στη βελτίωση των δραστηριοτήτων συλλογής και ανάλυσης στατιστικών
δεδοµένων σχετικά µε τις µεταναστευτικές ροές και το άσυλο, ενόψει της υλοποίησης του
σχεδίου δράσης της ΕΕ·
β. καθορισµός των προτεραιοτήτων, των πηγών και των ερευνητικών εταίρων, µε σκοπό τη
συγκέντρωση των κατάλληλων πληροφοριών (κατάσταση στις χώρες προέλευσης και
διέλευσης, παραβιάσεις των δικαιωµάτων του ανθρώπου, κίνητρα των ατόµων, προσωπικά
ιστορικά, διαδροµές, κ.ο.κ.).
∆εύτερος προσανατολισµός: Ανάπτυξη αποτελεσµατικού συστήµατος ασύλου το οποίο να
προστατεύει αυτούς που το έχουν ανάγκη, µε σεβασµό της πλήρους και σφαιρικής
εφαρµογής της σύµβασης της Γενεύης, π.χ. µε τους ακόλουθους τρόπους:
α. ενθάρρυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των προξενικών
υπηρεσιών των κρατών µελών στις χώρες προέλευσης και διέλευσης, περιλαµβανοµένων των
θεµάτων που άπτονται της πολιτικής θεωρήσεων·
β. προσδιορισµός µέτρων και βέλτιστων πρακτικών µε σκοπό τη διασφάλιση ισορροπίας
µεταξύ των θεµιτών στόχων της καταπολέµησης της παράνοµης µετανάστευσης ή/και της
διακίνησης ανθρώπων και της πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου, π.χ. στο πλαίσιο της
διενέργειας ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα·
γ. καθορισµός των προτεραιοτήτων και των πόρων που διατίθενται για τις διαδικασίες, την
υποδοχή και το στάδιο του προσδιορισµού του κράτους µέλους που είναι αρµόδιο να
εξετάσει την εκάστοτε αίτηση χορήγησης ασύλου, ούτως ώστε η διεκπεραίωση να είναι
δίκαιη και αποτελεσµατική·
δ. περιγραφή των στόχων που τίθενται για την κατάρτιση του κατάλληλου προσωπικού των
αρχών που είναι επιφορτισµένες µε το έργο του προσδιορισµού, των διπλωµατικών και
προξενικών υπαλλήλων, των υπηρεσιών της µεθοριακής αστυνοµίας, καθώς και των µελών
των δευτεροβάθµιων εξεταστικών οργάνων, π.χ. µε την πρόβλεψη ότι οι στόχοι αυτοί
περιλαµβάνουν τις ανταλλαγές υπαλλήλων µε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ·
ε. προσδιορισµός των µέσων, προς συµπλήρωση των µέτρων που λαµβάνονται µε σκοπό τη
διασφάλιση της εφαρµογής της υπό θέσπιση κοινοτικής νοµοθεσίας, ενδεχοµένως µε τη θέση
ευκρινών στόχων και την αξιολόγηση των απτών συνεπειών τους, προκειµένου:
- να διασφαλισθεί η ποιότητα της πρωτοβάθµιας εξέτασης των αιτήσεων χορήγησης ασύλου·
- να αυξηθεί η ταχύτητα και η τήρηση των προθεσµιών που τάσσονται κατά τις διαδικασίες
(τόσο για τους αιτούντες όσο και για τις διοικητικές υπηρεσίες και τα δικαστήρια)·
- να βελτιωθεί το ποσοστό ουσιαστικής εκτέλεσης των αποφάσεων περί µεταβίβασης έπειτα
από τον καθορισµό του αρµόδιου κράτους·
- να βελτιωθεί η προσφορά στον τοµέα της µετάφρασης/διερµηνείας (προς όφελος των
αιτούντων αλλά και των διοικητικών υπηρεσιών και των δικαστηρίων)·
- να βελτιωθεί η πρόσβαση στα µέσα απόδειξης·
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στ. κατάρτιση µε σαφήνεια των εθνικών διατάξεων σχετικά µε την υποδοχή των αιτούντων
άσυλο, των προσφύγων, των προσώπων που απολαύουν επικουρικής προστασίας ή
προσωρινής προστασίας·
ζ. επεξεργασία αρχών και τεχνικών για την αποτελεσµατικότερη ανίχνευση των ατόµων που
δεν είναι άξια διεθνούς προστασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις περί αποκλεισµού·
η. σύνταξη οδηγών µε βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε διάφορα ζητήµατα που σχετίζονται µε
τη µεταχείριση των αιτούντων άσυλο και την εξέταση της περίπτωσής τους, οι οποίοι θα
µπορούσαν ενδεχοµένως να αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση οδηγών σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης (καταχώρηση, ενηµέρωση των αιτούντων, καθορισµός του τόπου
κατοικίας, καταπολέµηση της απάτης, ανίχνευση της πλαστότητας εγγράφων, διαχείριση των
αποδείξεων, µέθοδοι εξακρίβωσης της αξιοπιστίας των αιτήσεων, γλωσσικές δοκιµασίες,
κ.ο.κ.)·
θ. απόδοση ιδιαίτερης έµφασης στα δεδοµένα και τις ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων,
των ατόµων που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, καθώς και στα ζητήµατα που σχετίζονται µε το
φύλο·.
ι. αξιολόγηση της συµβολής προγραµµάτων επανεγκατάστασης, της διεκπεραίωσης αιτήσεων
χορήγησης ασύλου που έχουν υποβληθεί εκτός του οικείου κράτους µέλους, της εφαρµογής
των διατάξεων περί παύσης και αποκλεισµού, καθώς επίσης του πλαισίου και των ενεργειών
που προβλέπονται για τις µεταβιβάσεις προστασίας·
κ. προσδιορισµός των µεθόδων και των πηγών πληροφόρησης, προκειµένου να είναι δυνατό
να ελεγχθεί το κατά πόσον ένα άτοµο έχει παύσει να χρήζει διεθνούς προστασίας·
λ. θεσµοθέτηση πλαισίου το οποίο να προάγει τη σύµπραξη των τοπικών και περιφερειακών
φορέων και παραγόντων, των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ
και των ίδιων των αιτούντων άσυλο.
Τρίτος προσανατολισµός: Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
επαναπατρισµού, π.χ. µε τους ακόλουθους τρόπους:

της

πολιτικής

α. επεξεργασία µέτρων µε στόχο της βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών
υποδοχής, των χωρών προέλευσης, της ΥΑΠ, του ∆ΟΜ και των ΜΚΟ, ώστε να
διευκολυνθούν οι οικειοθελείς ή ακούσιοι επαναπατρισµοί·
β. ανάπτυξη υπηρεσιών ενηµέρωσης και προπαρασκευής των επαναπατρισµών, π.χ. µε την
αξιολόγηση της συµβολής συστηµάτων δοκιµαστικών επισκέψεων·
γ. καθορισµός µεθόδων, ενδεχοµένως µε τη θέση σαφών στόχων και των αξιολόγηση των
απτών συνεπειών τους, µε σκοπό τη βελτίωση του ποσοστού ουσιαστικής εκτέλεσης των
αποφάσεων περί αποµάκρυνσης·
δ. σύνταξη οδηγών µε βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε διάφορα ζητήµατα που σχετίζονται µε
τους επαναπατρισµούς, µη εξαιρουµένων των αναγκαστικών επαναπατρισµών (συνοδεία,
µέσο µεταφοράς, συνθήκες κράτησης ενόψει της απέλασης, κ.ο.κ.), οι οποίοι θα µπορούσαν
ενδεχοµένως να αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση οδηγών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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Η Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει προσεχώς ένα Πράσινο Βιβλίο για την πολιτική στο θέµα
των επαναπατρισµών. Με βάση τις διαβουλεύσεις που πρόκειται να πραγµατοποιήσει, η
Επιτροπή θα αποσαφηνίσει τον συγκεκριµένο προσανατολισµό σε µεταγενέστερο στάδιο.
Τέταρτος προσανατολισµός: Ένταξη των ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη διεθνή
προστασία στις σχέσεις µε τις τρίτες χώρες, π.χ. µε τους ακόλουθους τρόπους:
α. στήριξη των µέτρων που συνδέονται µε την πολιτική προώθησης των δικαιωµάτων του
ανθρώπου στις οικείες τρίτες χώρες, ούτως ώστε να αποτρέπονται, να περιορίζονται ή να
τερµατίζονται οι παραβιάσεις·
β. συνεκτίµηση της διάστασης της διεθνούς προστασίας στις οικείες τρίτες χώρες κατά την
εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων ανάπτυξης και συνεργασίας, όσον αφορά, µεταξύ
άλλων, την εκπαίδευση και κατάρτιση, την υγεία, το περιβάλλον και τις
κοινωνικοοικονοµικές παραµέτρους, π.χ. κατά την επιστροφή των προσφύγων στη χώρα
καταγωγής τους, µε παράλληλη κατοχύρωση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και
γυναικών·
γ. ενθάρρυνση των προσπαθειών των τρίτων χωρών για τη διαχείριση των µεικτών
µεταναστευτικών ροών και την κατάρτιση νοµοθετικών διατάξεων και δοµών που να
ανταποκρίνονται στις διεθνείς υποχρεώσεις στον τοµέα της διεθνούς προστασίας·
δ. στήριξη των µέτρων που αποβλέπουν στη διευκόλυνση των επαναπατρισµών, π.χ. µε την
κοινωνική και οικονοµική επανένταξη των ατόµων που έχουν λάβει προστασία σε ένα κράτος
µέλος και τα οποία είτε δεν χρειάζονται πλέον την προστασία αυτή είτε επιθυµούν να
επιστρέψουν οικειοθελώς στη χώρα καταγωγής τους.
Πέµπτος προσανατολισµός: ∆ιασφάλιση της κατάστρωσης πολιτικών ενσωµάτωσης ή
ένταξης για τα πρόσωπα που απολαύουν διεθνούς προστασίας σε ένα κράτος µέλος, προς
συµπλήρωση των µέτρων που λαµβάνονται µε σκοπό τη διασφάλιση της εφαρµογής της υπό
θέσπιση κοινοτικής νοµοθεσίας π.χ. µε τους ακόλουθους τρόπους:
α. καθορισµός των προτεραιοτήτων και των πόρων για την κατάστρωση συνολικής πολιτικής,
µε στόχο τη διασφάλιση της ενσωµάτωσης ή της ένταξης των προσφύγων, των προσώπων
που απολαύουν επικουρικής ή προσωρινής προστασίας σε περιπτώσεις µαζικής συρροής,
λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών αναγκών των παιδιών και των ασυνόδευτων ανηλίκων·
β. θεσµοθέτηση πλαισίου το οποίο να εγγυάται τη συµµετοχή των τοπικών και
περιφερειακών παραγόντων, των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και των
ίδιων των ενδιαφεροµένων στη χάραξη και εφαρµογή της εθνικής στρατηγικής·
γ. προαγωγή της ενσωµάτωσης ή της ένταξης των ενδιαφεροµένων προσώπων, µε
εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, σε συνεργασία µε όλες τις εµπλεκόµενες
πλευρές·
δ. θέσπιση ειδικών µέτρων µε σκοπό την κοινωνική και οικονοµική ενσωµάτωση ή ένταξη
των γυναικών·
ε. εκπόνηση προγραµµάτων µε στόχο τη διευκόλυνση της εγκατάστασης των
νεοαφικνούµενων και των οικογενειών τους, τα οποία µπορούν µεταξύ άλλων να
περιλαµβάνουν στρατηγικές ενσωµάτωσης των ανηλίκων στη σχολική εκπαίδευση,
κατάλληλα µαθήµατα γλώσσας και πληροφορίες για τα πολιτιστικά, πολιτικά και κοινωνικά
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δεδοµένα της οικείας χώρας, καθώς και πληροφορίες για τον χαρακτήρα της ιθαγένειας και
τις θεµελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες·
στ. κατάρτιση µέτρων για τη στήριξη της κοινωνικής και οικονοµικής κατάστασης καθώς και
της υγείας των ευάλωτων ατόµων ή των ατόµων που έχουν υποστεί βιαιότητες, τραυµατικές
εµπειρίες, βασανιστήρια ή οποιαδήποτε απάνθρωπη ή εξευτελιστική µεταχείριση ή που έχουν
πέσει θύµατα διακίνησης ανθρώπων ή σωµατεµπορίας·
ζ. ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής των ίδιων των προσφύγων στη σύλληψη, ανάπτυξη,
οργάνωση και αξιολόγηση των υπηρεσιών και των πολιτικών ενσωµάτωσης·
η. εξέταση της εγκυρότητας της έννοιας της αγωγής του πολίτη, µε τον καθορισµό των
δικαιωµάτων και των ευθυνών που διασφαλίζουν την ισότιµη αντιµετώπιση των υπηκόων
τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως στο οικείο κράτος µέλος και µε τη διευκρίνιση των
προϋποθέσεων απόκτησης της ιθαγένειας από τα άτοµα που απολαύουν διεθνούς προστασίας,
τηρουµένου του άρθρου 34 της σύµβασης της Γενεύης.
Ο παρών προσανατολισµός δεν αφορά τους αιτούντες άσυλο και µπορεί να συνδυασθεί µε τη
στρατηγική ενσωµάτωσης των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διαµένουν νοµίµως στα
κράτη µέλη.
5.3.

Μέσα

5.3.1. Εθνικά σχέδια δράσης
Προκειµένου να υλοποιήσουν τους διάφορους προσανατολισµούς που ισχύουν στον τοµέα
του ασύλου, τα κράτη µέλη θα έπρεπε να εκπονήσουν εθνικά σχέδια δράσης, τα οποία να
επανεξετάζονται και να προσαρµόζονται σε ετήσια βάση. Τα εν λόγω σχέδια θα κατέτειναν,
αφενός, στην καταγραφή των αποτελεσµάτων από τις δράσεις που θα έχουν υλοποιηθεί κατά
το παρελθόν έτος σε συνάρτηση µε τους ευρωπαϊκούς προσανατολισµούς και, αφετέρου,
στην υποβολή προτάσεων για την εφαρµογή των προσανατολισµών στον τοµέα του ασύλου
κατά το προσεχές έτος. Το µέρος που περιλαµβάνει τον απολογισµό θα περιέχει επίσης
πληροφορίες σχετικά µε την αλληλεπίδραση µεταξύ των διαφόρων µέτρων που λαµβάνονται
και των νόµιµων και παράνοµων µεταναστευτικών ροών. Στο µέρος αυτό θα επισηµαίνονται
ενδιαφέρουσες εµπειρίες και οι βέλτιστες πρακτικές που έχουν διαπιστωθεί, καθώς και τα
προβλήµατα που έχουν τυχόν ανακύψει, ιδίως όταν είναι πρόδηλο ότι είναι αναγκαία η
αναζήτηση λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ίδιο µέρος θα αναφέρεται ακόµη στην
εφαρµογή των συναφών διατάξεων του παράγωγου κοινοτικού δικαίου, στην ενσωµάτωσή
τους στη νοµοθεσία των κρατών µελών και στις συνέπειές τους για την κατάσταση σε εθνικό
επίπεδο. Στο δεύτερο µέρος των σχεδίων, δηλαδή αυτό που αφορά τα σχέδια των κρατών
µελών, τα κράτη µέλη θα περιγράφουν τις δράσεις που ενδεχοµένως προτείνεται να
υλοποιηθούν σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο µε σκοπό την εφαρµογή των
προσανατολισµών κατά τη διάρκεια του σχετικού έτους, προσδιορίζοντας τους εθνικούς τους
στόχους για καθεµιά εξ αυτών, καθώς και το χρονοδιάγραµµα που προτείνουν.
Τα σχέδια δράσης θα αποτελέσουν τη βάση για τη συνολική αξιολόγηση της εφαρµογής της
κοινής πολιτικής και των αποτελεσµάτων που επιτυγχάνονται και θα συντελέσουν στην
εξεύρεση τρόπων προσαρµογής των προσανατολισµών, ούτως ώστε αυτοί να
ανταποκρίνονται στην εξέλιξη των αναγκών. Με γνώµονα τις εκθέσεις αυτές, η Επιτροπή θα
καταρτίσει ανακεφαλαιωτική έκθεση, της οποίας η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί µια πρώτη
επεξεργασία, όπου θα επισηµαίνονται τα κοινά προβλήµατα και θα προσδιορίζονται οι τοµείς
στους οποίους θα ήταν πιθανόν πρόσφορες ευρωπαϊκές λύσεις.
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5.3.2

Κατάστρωση και αξιολόγηση της κοινής πολιτικής στον τοµέα του ασύλου

Η Επιτροπή θα συµβάλει ενεργά στη στήριξη και στην κατάστρωση κοινής πολιτικής στον
τοµέα του ασύλου, π.χ. µε την υποβολή προς θέσπιση της αναγκαίας κοινοτικής νοµοθεσίας,
τον έλεγχο της εφαρµογής και της τήρησής της, την κατάρτιση προτάσεων σχετικά µε τους
ευρωπαϊκούς προσανατολισµούς, µε την εκπόνηση των εθνικών σχεδίων δράσης και µε την
προώθηση της συνεργασίας, της ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών, της αξιολόγησης και
της παρακολούθησης. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πραγµατοποιήσει εκτεταµένες
διαβουλεύσεις (λαµβάνοντας τα κατάλληλα προς τούτο µέτρα, µη εξαιρουµένης της
σύστασης επιτροπών και οµάδων εργασίας) µε υψηλόβαθµους αξιωµατούχους,
εµπειρογνώµονες των κρατών µελών, την UNHCR και εκπροσώπους των κοινωνικών
εταίρων και της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, καθώς και µε ειδικούς που
ασχολούνται µε τα προς µελέτη επιµέρους θέµατα και άλλους εκπροσώπους της κοινωνίας
των πολιτών.
Έχει σηµασία να ληφθεί µέριµνα ούτως ώστε οι υποψήφιες χώρες να είναι ενήµερες για τη
διαδικασία αυτή και να συµµετάσχουν το ενωρίτερο δυνατό στην εφαρµογή της ανοικτής
µεθόδου συντονισµού, πριν ακόµη από την προσχώρησή τους, µε κατάλληλους µηχανισµούς,
πράγµα που θα αποτελέσει χρήσιµη προπαρασκευή για την προσχώρησή τους.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή θα µεριµνά για τη
συµπληρωµατικότητα και τη συνεκτικότητα της πολιτικής σε θέµατα ασύλου σε σχέση µε
τους άλλους τοµείς εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, όπως είναι οι κοινωνικές πολιτικές
που σχετίζονται µε την ένταξη στην κοινωνία και την κοινοτική στρατηγική καταπολέµησης
των διακρίσεων, ή ακόµη οι εξωτερικές ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα σχέσεις της Κοινότητας,
ούτως ώστε να ενισχυθούν αυτές αµοιβαία υπό συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης. Η πολιτική σε
θέµατα ασύλου θα πρέπει επίσης να προάγει την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών κατά
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 της συνθήκης.
5.3.3 Συµµετοχή των ευρωπαϊκών οργάνων, της Ύπατης Αρµοστίας για τους Πρόσφυγες
(ΥΑΠ) και της κοινωνίας των πολιτών
Λόγω του πολυδιάστατου χαρακτήρα της πολιτικής σε θέµατα ασύλου, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών είναι
σκόπιµο να συµµετάσχουν ενεργά στην κατάστρωση και την εφαρµογή της πολιτικής αυτής.
Η Επιτροπή θα υποβάλει εξάλλου στα ρηθέντα όργανα την ετήσια έκθεση σχετικά µε το
άσυλο. Ενδείκνυται να συνεχισθεί, σε συνεννόηση µε τα οικεία όργανα, η εξέταση των
µεθόδων που θα επιτρέψουν την αποτελεσµατικότερη σύµπραξή τους στο µηχανισµό
ανοικτού συντονισµού, ούτως ώστε τα όργανα αυτά να µπορέσουν να συµβάλουν πλήρως
στο εγχείρηµα.
Βάσει της δήλωσης αριθ. 17 που επισυνάπτεται στη συνθήκη του Άµστερνταµ, η Επιτροπή
θα φροντίσει επίσης να συµβουλευθεί καταλλήλως την ΥΑΠ.
Η ενεργός συµµετοχή των πολιτικών ιθυνόντων, των κοινωνικών εταίρων, των
περιφερειακών και τοπικών παραγόντων και των άλλων ενδιαφεροµένων οργανώσεων (π.χ.
των µη κυβερνητικών οργανώσεων και των ενώσεων των αιτούντων άσυλο ή των ενώσεων
προσφύγων ως συµµετεχόντων) καθώς και των µέσων µαζικής επικοινωνίας, τόσο σε εθνικό
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας της πολιτικής αυτής και της
επίτευξης των στόχων που καθορίζονται στους προσανατολισµούς. Τα κράτη µέλη καλούνται
να θεσπίσουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσουν τη συµµετοχή αυτή σε
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εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή από τη µεριά της θα λάβει µέτρα για την προώθηση του διαλόγου
µε την κοινωνία των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
ΜΕΡΟΣ VI. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή:
- συνιστά στο Συµβούλιο να λάβει υπόψη την πρώτη της έκθεση σχετικά µε την κοινή
πολιτική ασύλου·
- συνιστά την έγκριση της ανοικτής µεθόδου συντονισµού η οποία εφαρµόζεται στον τοµέα
του ασύλου για ένα αρχικό χρονικό διάστηµα, ενόψει της θέσπισης σχετικών
προσανατολισµών πριν από τη λήξη της ισπανικής Προεδρίας. Τα εθνικά σχέδια δράσης
πρέπει στη συνέχεια να διαβιβασθούν στην Επιτροπή, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η
ολοκλήρωση ενός πρώτου κύκλου αξιολόγησης στα τέλη του 2003 το αργότερο·
- συνιστά τον καθορισµό προθεσµιών, µε την καθιέρωση µόνιµου µηχανισµού
παρακολούθησης, ενόψει της θέσπισης της νοµοθεσίας του πρώτου σταδίου εναρµόνισης σε
θέµατα ασύλου που δεν έχουν ακόµη αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµατεύσεων, και τούτο
επί τη βάσει των πληροφοριακών στοιχείων που προκύπτουν από τον «Πίνακα
αποτελεσµάτων»·
- καλεί τα κράτη µέλη να λάβουν ταχέως τα µέτρα εφαρµογής που θα επιτρέψουν στο
σύστηµα Eurodac να προσπορίσει γρήγορα τα οφέλη του σε επίπεδο Κοινότητας·
- ζητεί την ταχεία ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της οδηγίας για την προσωρινή
προστασία σε περιπτώσεις µαζικής συρροής εκτοπισθέντων, η οποία άρχισε να ισχύει τον
Αύγουστο του 2001·
- ζητά την ταχεία θέσπιση, κατά το πρώτο εξάµηνο του 2002, της απόφασης για τη
δηµιουργία του προγράµµατος δράσης ARGO, ούτως ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση των
πρώτων δράσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού το συντοµότερο δυνατό·
- συνιστά µια µεγαλύτερη κινητοποίηση για την εφαρµογή των συµπερασµάτων του
Συµβουλίου ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 28ης-29ης Μαΐου 2001 σχετικά µε
τη συλλογή και την ανάλυση των στατιστικών δεδοµένων στον τοµέα του ασύλου·
- καλεί το Συµβούλιο να επιδιώξει, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης της ΕΕ µε τις τρίτες
χώρες, την ενίσχυση της συνεργασίας στον τοµέα του ασύλου και της διεθνούς προστασίας
µε τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, µε γνώµονα, ιδίως, την προβληµατική σχετικά µε τις
εργασίες της «Οµάδας υψηλού επιπέδου για το άσυλο και τη µετανάστευση» και τη
µελλοντική τους εξέλιξη, καθώς και υπό το φως της έκθεσης σχετικά µε την εν λόγω οµάδα
που µνηµονεύτηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας.
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Παράρτηµα 1
Πηγή: eurostat
Στατιστική ανασκόπηση
ΓΡΑΦΗΜΑ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ, ΑΠΟ ΤΟ 1985 ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2001 (ΙανουάριοςΙούνιος 2001)
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ, ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ 1998 ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ
2001
ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3: ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 10 ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ, ΑΠΟ ΤΟ 1999 ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2001
ΠΡΩΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕΓΕΘΗ
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ 1999 ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2001
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ, ΑΠΟ ΤΟ 1996 ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2001
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ 1999 ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2001
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ
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Παράρτηµα ΙΙ
Ανταπόκριση στην ανακοίνωση COM(2000)755 Τελικό και µελέτες
Α.

Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώµη του στις 2 Οκτωβρίου 2001. Τάσσεται υπέρ
της θέσπισης φιλόδοξου επιπέδου απαιτήσεων, τόσο όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής τους
όσο και αναφορικά µε τα δικαιώµατα και τις εγγυήσεις που αναγνωρίζονται στους αιτούντες
άσυλο και σε όσους απολαύουν διεθνούς προστασίας. Το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται
ιδιαιτέρως για την επιτυχία του πρώτου σταδίου της εναρµόνισης. Πιο συγκεκριµένα, οι
περισσότερες παρατηρήσεις αφορούν το περιεχόµενο των υπό διαπραγµάτευση ρυθµίσεων.
Το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται επίσης έντονα για τη βελτίωση των ικανοτήτων µε σκοπό τη
συγκλίνουσα ερµηνεία της κατάστασης στις χώρες προέλευσης και διέλευσης από τις οποίες
προέρχονται οι αιτούντες άσυλο και τα πρόσωπα που απολαύουν διεθνούς προστασίας.
Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνώµη της τον Ιούλιο του 2001.
Τάσσεται υπέρ των στόχων και των αρχών της κοινής διαδικασίας και του οµοιόµορφου
καθεστώτος όπως αυτά έχουν προταθεί από την Επιτροπή, επισηµαίνοντας παράλληλα µια
σειρά από στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη, παραδείγµατος χάρη, για τη χρήση
ασφαλών χωρών, τη σύσταση ενιαίας υπηρεσίας αρµόδιας για τις σχετικές υποθέσεις και τη
µελέτη µέτρων όπως η επανεγκατάσταση ή η διεκπεραίωση των αιτήσεων χορήγησης ασύλου
εκτός των συνόρων της ΕΕ. Η ΟΚΕ επικροτεί την ισοτιµία καθεστώτος µεταξύ των
προσφύγων που αναγνωρίζονται ως τέτοιοι σύµφωνα µε τη σύµβαση της Γενεύης και των
προσώπων που απολαύουν επικουρικής προστασίας. Υποστηρίζει την εναρµόνιση σε δύο
στάδια µε βάση τη συνθήκη ΕΚ, καθώς και την καθιέρωση µεθόδων σύγκλισης, και προτείνει
την προσχώρηση της Κοινότητας στη σύµβαση της Γενεύης του 1951. Η γνώµη υπογραµµίζει
το ενδιαφέρον, την εµπειρογνωµοσύνη και τη σύµπραξη των κοινωνικών εταίρων και της
κοινωνίας των πολιτών στον τοµέα της πολιτικής ασύλου.
Η Επιτροπή των Περιφερειών εξέδωσε τη γνώµη της τον Σεπτέµβριο του 2001. Υπογραµµίζει
την ανάγκη διαφύλαξης του ειδικού χαρακτήρα της προβληµατικής περί το άσυλο σε σχέση
µε εκείνη για τη µετανάστευση. Θεωρεί πρόωρη τη συζήτηση για τη σύσταση ενιαίας
υπηρεσίας αρµόδιας για τις σχετικές υποθέσεις, και τούτο µέχρι να υπάρξει εναρµόνιση για
το θέµα της επικουρικής προστασίας. Ακόµη επικροτεί τη θέσπιση δίκαιης, αποτελεσµατικής
και ταχείας διαδικασίας. Εκφράζει αµφιβολίες για την καταλληλότητα ορισµένων
εναλλακτικών λύσεων, όπως είναι η επανεγκατάσταση. Τάσσεται υπέρ της βελτίωσης του
συστήµατος υποδοχής των αιτούντων άσυλο σε ολόκληρη την ΕΕ και προτείνει τη
µεθόδευση πραγµατικής συνεργασίας µε την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση στο
πλαίσιο της εφαρµογής της πολιτικής ασύλου.
Β.

Παρατηρήσεις της ΥΑΠ και των ΜΚΟ

Η Ύπατη Αρµοστία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες διαβίβασε αναλυτικό
υπόµνηµα µε τις παρατηρήσεις της το Νοέµβριο του 2001. Σε αυτό επικροτεί σθεναρά τον
µεγαλεπήβολο χαρακτήρα της προσέγγισης της Επιτροπής και τάσσεται υπέρ της καθιέρωσης
ενιαίας διαδικασίας και αρµόδιας υπηρεσίας υπό την προϋπόθεση ότι η εξέταση των αναγκών
προστασίας γίνεται βάσει ιεραρχηµένης αλληλουχίας, µε αφετηρία τη σύµβαση της Γενεύης.
Καθοριστικό χαρακτήρα έχει η προβληµατική της πρόσβασης στην επικράτεια, ενώ είναι
αναγκαία η θεσµοθέτηση εγγυήσεων προστασίας στο πλαίσιο της νοµοθεσίας που διέπει τους
µεθοριακούς ελέγχους και τη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών. Η ΥΑΠ υποστηρίζει ότι
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πρέπει να εγκαταλειφθούν τα σηµερινά κριτήρια της σύµβασης του ∆ουβλίνου, τα οποία
προκρίνουν την εξέταση της αίτησης στο κράτος µέλος όπου αυτή υπεβλήθη. Η ΥΑΠ
επιζητεί τη συνέχιση του προβληµατισµού σε ευρωπαϊκό επίπεδο γύρω από τα ζητήµατα της
επανεγκατάστασης, αλλά δεν παραλείπει να επισηµάνει πως τούτο δεν πρέπει να καταλήξει
να είναι ένα υποκατάστατο του δικαιώµατος ασύλου στην ΕΕ. Η ΥΑΠ ελπίζει ότι η θέσπιση
της δέσµης νοµοθετικών διατάξεων του πρώτου σταδίου εναρµόνισης θα γίνει επί τη βάσει
αυστηρών απαιτήσεων, το περιεχόµενο των οποίων πρέπει να είναι λεπτοµερειακό· οι εν
λόγω απαιτήσεις πρέπει να στηρίζονται σε διασταλτική ερµηνεία και να ανταποκρίνονται στις
αρχές της διεθνούς προστασίας. Ακόµη τάσσεται υπέρ της καθιέρωσης οµοιόµορφου
καθεστώτος, µε δικαιώµατα τουλάχιστον ίσα µε αυτά που προβλέπονται στη σύµβαση της
Γενεύης, και επισηµαίνει ότι πρέπει να διατηρηθεί ο ειδικός χαρακτήρας του καθεστώτος που
καλύπτεται από τη σύµβαση. ∆ηλώνει ότι είναι έτοιµη να συµβάλει ενεργά στην ανάπτυξη
στατιστικών µεθόδων και µεθόδων ανάλυσης (π.χ. µε τη δηµιουργία εξειδικευµένου
ευρωπαϊκού κέντρου), τεχνικών σύγκλισης για την κοινή πολιτική ασύλου και συναφούς
νοµολογίας, µε βάση την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας.
Εκτεταµένες διαβουλεύσεις για το θέµα πραγµατοποιήθηκαν στους κύκλους των ΜΚΟ.
Μερικές από αυτές συνέταξαν υποµνήµατα µε τις παρατηρήσεις τους και τις διαβίβασαν στην
Επιτροπή.
Το ECRE24 απέστειλε τον Ιούνιο του 2001 λεπτοµερέστατο υπόµνηµα, όπου επικροτεί τους
στόχους και τις αρχές που επεξεργάστηκε η Επιτροπή. Εντούτοις, εκφράζει την ανησυχία ότι
τα µέτρα που θα θεσπισθούν από το Συµβούλιο υπάρχει κίνδυνος να επηρεασθούν
περισσότερο από την επιθυµία να λειτουργήσουν αυτά αποτρεπτικά παρά από τη βούληση
για παροχή προστασίας. Επίσης τάσσεται υπέρ της ενιαίας διαδικασίας και του ισότιµου
καθεστώτος µεταξύ των προσφύγων που εµπίπτουν στη σύµβαση της Γενεύης και των
προσώπων που απολαύουν επικουρικής προστασίας. Φρονεί ότι είναι σκόπιµο να ληφθούν
υπόψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα θέµατα επανεγκατάστασης. Επιθυµεί έναν προβληµατισµό
για τη δηµιουργία κεντρικού και ανεξάρτητου οργάνου, αρµόδιου για την τεκµηρίωση και
την αναζήτηση πληροφοριών, π.χ. σχετικά µε την κατάσταση στις χώρες προέλευσης.
Τον Μάιο του 2001, ένα δίκτυο χριστιανικών Εκκλησιών25 διαβίβασε τις παρατηρήσεις του
στην Επιτροπή. Επισηµαίνει µε έµφαση τα προβλήµατα πρόσβασης στην επικράτεια τα οποία
συναντούν οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες. Τάσσεται υπέρ της εναρµόνισης εκ των
άνω, της ποιοτικής αναβάθµισης της εξέτασης της ουσίας των αιτήσεων και της καθιέρωσης
ενιαίας διαδικασίας και αρµόδιας υπηρεσίας. Το εν λόγω δίκτυο συµφωνεί µεν µε το ότι
στόχος της εναρµόνισης δεν είναι να λαµβάνονται από κοινοτικό όργανο οι θετικές ή
αρνητικές ατοµικές αποφάσεις επί θεµάτων προστασίας, αλλά θεωρεί ότι επιβάλλεται να
επανεξετασθούν οι περιορισµοί που ισχύουν βάσει του Τίτλου IV της συνθήκης ΕΚ (άρθρο
68) για τις δυνατότητες παραποµπής προδικαστικών ζητηµάτων στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο),
για λόγους ενίσχυσης της εναρµόνισης και του δικαστικού ελέγχου.
Η ∆ιεθνής Αµνηστία τάχθηκε τον Οκτώβριο του 2001 υπέρ των εξαγγελιών της Επιτροπής. Η
ίδια οργάνωση εκφράζει ανησυχία για την εξέλιξη των κυρώσεων που επισύρει η παράνοµη
µετανάστευση και τονίζει την ανάγκη να πραγµατοποιηθεί σε υψηλό επίπεδο η καθιέρωση
κοινής διαδικασίας ασύλου και οµοιόµορφου καθεστώτος, µε σεβασµό των διεθνών
24
25

Ευρωπαϊκό Κέντρο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους.
Caritas Europa, Επιτροπή Εκκλησιών για τους Μετανάστες στην Ευρώπη, Επιτροπή των ∆ιασκέψεων
Επισκόπων της ΕΚ, ∆ιάσκεψη των Επιτροπών για τη ∆ικαιοσύνη και την Ειρήνη στην Ευρώπη,
∆ιεθνής Καθολική Επιτροπή για τη Μετανάστευση, Υπηρεσία των Ιησουιτών για τους Πρόσφυγες,
Συµβούλιο των Κουακέρων.
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προτύπων που ισχύουν για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και της αρχής της µη
επαναπροώθησης.
Γ.

Κατάσταση προόδου των εξαγγελθεισών µελετών

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Νοέµβριο του 2000, η Επιτροπή δήλωνε ότι θα
δροµολογούσε την εκπόνηση τεσσάρων µελετών σχετικά µε την καθιέρωση ενιαίας
διαδικασίας και αρµόδιας υπηρεσίας, τη διεκπεραίωση των αιτήσεων χορήγησης ασύλου
εκτός των συνόρων της ΕΕ, την επανεγκατάσταση και τη µεταβίβαση της προστασίας. Η
εκπόνηση των τριών πρώτων θα αρχίσει πριν από τα τέλη του 2001, ούτως ώστε να είναι
έτοιµα τα πορίσµατά τους το τελευταίο τρίµηνο του 2002. Η τέταρτη µελέτη θα
δροµολογηθεί πριν από το πέρας του 2002.
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Παράρτηµα ΙΙI
Ευρωπαϊκό Ταµείο για τους Πρόσφυγες - Κατανοµή των τύπων δράσης ανά κράτος µέλος
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