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EMN INFORM
Σε όλα τα Κράτη (Μέλη) έχουν υπάρξει ιστορικά αλλαγές στην εισροή
αιτούντων διεθνή προστασία και άλλων μεταναστών, που συνήθως συμπίπτουν με συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο και αλλαγές στις μεταναστευτικές
διαδρομές προς την ΕΕ. Ωστόσο, την περίοδο 2014-2016 σημειώθηκε στα
Κράτη (Μέλη) πρωτοφανής εισροή αιτούντων διεθνή προστασία: ο αριθμός
των αιτήσεων που υποβλήθηκαν έφτασε το 1.320.000 το 2015 και το
1.260.000 το 2016, αν και η κλίμακα και οι περίοδοι κορύφωσης διέφεραν
σημαντικά μεταξύ των Κρατών (Μελών). Η μαζική εισροή δημιούργησε
συσσώρευση καταχωρίσεων αιτήσεων διεθνούς προστασίας, άσκηση
πιέσεων στα κέντρα υποδοχής και άλλες λειτουργικές και οργανωτικές
προκλήσεις. Τα Κράτη (Μέλη) έλαβαν πολλά μέτρα σε διάφορους τομείς
για την αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς εισροής.

n

Ορισμένα μέτρα είχαν παράπλευρες ή αλυσιδωτές συνέπειες σε
γειτονικές χώρες, καθώς οδηγούσαν (εν μέρει) στην εκτροπή των
εισροών προς και μέσω της ΕΕ.

n

Μετά τη γενική μείωση της ροής των αφίξεων λόγω της λήψης
μέτρων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, τα Κράτη
(Μέλη) προχώρησαν σε κατάργηση ή αποκλιμάκωση ορισμένων
από τα ληφθέντα μέτρα (όπως κλείσιμο κέντρων υποδοχής ή
μείωση των σημείων υποδοχής), επανατοποθέτηση προσωπικού σε
άλλα μέρη και ανακατανομή άλλων πόρων. Αυτό απαιτούσε έναν
βαθμό ευελιξίας.

n

Τα Κράτη (Μέλη) θεώρησαν επίσης ότι ήταν καλύτερα
προετοιμασμένα για τυχόν μελλοντικές διακυμάνσεις στις
εισροές λόγω της εμπειρίας που αποκτήθηκε την περίοδο 20142016 και των σχεδίων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και
απρόοπτων καταστάσεων που εφαρμόστηκαν τότε.

n

Ο συντονισμός σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης βελτίωσε
τη συνάφεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
n

n

n
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Η εισροή αιτούντων διεθνή προστασία και άλλων μεταναστών
την περίοδο 2014-2016 είχε τεράστιο αντίκτυπο στην ΕΕ
συνολικά, αλλά επηρέασε τα Κράτη (Μέλη) με διαφορετικούς
τρόπους, για παράδειγμα ως προς την κλίμακα του φαινομένου, τις
περιόδους κορύφωσης και τα χαρακτηριστικά της εισροής.
Οι αρχές των Κρατών (Μελών) έχουν ανταποκριθεί με
διαφορετικούς τρόπους, λαμβάνοντας διάφορα μέτρα σε
βασικούς τομείς που μπορούν να ομαδοποιηθούν στις εξής κύριες
κατηγορίες: έλεγχος συνόρων και επιβολή του νόμου, (ευρύτερες)
υπηρεσίες υποδοχής, διαδικασίες καταγραφής και ασύλου και μέτρα
ένταξης.
Κάποια από τα μέτρα που λήφθηκαν ήταν παρόμοια σε
διάφορα Κράτη (Μέλη), κυρίως αυτά που αφορούσαν την ενίσχυση
της επιβολής του νόμου και του ελέγχου των συνόρων και την
αύξηση των σημείων υποδοχής, του προσωπικού των υπηρεσιών
μετανάστευσης και των οικονομικών πόρων, ενώ άλλα μέτρα
αφορούσαν συγκεκριμένα τις επιμέρους προκλήσεις που
αντιμετώπιζε κάθε Κράτος (Μέλος) με βάση τον τύπο της
εισροής (και το φαινόμενο των δευτερογενών μετακινήσεων),1 τη
γεωγραφική θέση και τις προτιμήσεις του σε θέματα πολιτικής.

n μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών
n μεταξύ κυβερνήσεων και ενδιαφερόμενων τρίτων μερών και
n μεταξύ Κρατών (Μελών) σε διμερές και πολυμερές επίπεδο
(επίπεδο ΕΕ).
n

Ο καθορισμός σαφών εντολών και αρμοδιοτήτων για όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη επίσης βελτίωσε την αποτελεσματικότητα των
μέτρων.

n

Η έγκαιρη κοινοποίηση στρατηγικών εγγράφων και η ανακοίνωση
των αποφάσεων σχετικά με τη λήψη μέτρων από τα Κράτη (Μέλη)
στο κοινό και τα μέσα ενημέρωσης βελτίωσε τη διαφάνεια και την
κατανόηση των επιλογών που γίνονταν.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές την περίοδο 2014-2016
οδήγησαν σε σημαντικές τροποποιήσεις νομοθεσίας και πολιτικών
στα περισσότερα Κράτη (Μέλη).2 Αυτό περιλάμβανε τη θέσπιση ή την
τροποποίηση νόμων για τον καλύτερο έλεγχο των μεταναστευτικών

Το φαινόμενο κατά το οποίο μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων προσφύγων και αιτούντων διεθνή προστασία, μετακινούνται για διάφορους λόγους από τη χώρα πρώτης άφιξής τους
αναζητώντας προστασία ή μόνιμη επανεγκατάσταση αλλού. (Γλωσσάρι ΕΔΜ: https://ec.europa.eu/home-affairs/content/secondary-movement-migrants_en).
AT, BE, CZ, DE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LV, LU, NL, PL, SE, SI, NO.
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Αντιµετώπιση της αλλαγής στην εισροή αιτούντων άσυλο
Βασικά µέτρα που λήφθηκαν από τα Κράτη Μέλη
∆ιαχείριση συνόρων:
> Αυξηµένος έλεγχος και εποπτεία των συνόρων
> Εκστρατείες ευαισθητοποίησης

Καταγραφή:
> Νέα υποδοµή και εξοπλισµός
> Ταχύτερες διαδικασίες
∆ιαδικασία ασύλου:
> Απλούστευση των διαδικασιών
> Τροποποίηση του καταλόγου
των ασφαλών τρίτων χωρών

Υποδοχή:
> Νέα κέντρα και επέκταση
των υπαρχόντων
> Προσωρινές λύσεις
υποδοχής

Ευρύτερες υπηρεσίες υποδοχής:
> Βελτιωµένη υγειονοµική, κοινωνική
και ψυχολογική υποστήριξη
> ∆όµηση υπηρεσιών µε βάση τις υπάρχουσες
ικανότητες και δραστηριότητες

Ένταξη:
> Αυξηµένη χρηµατοδότηση
> Βελτιωµένη πρόσβαση
στην αγορά εργασίας
ροών στα σύνορα3, αλλαγές στη νομοθεσία για τη μετανάστευση και το
άσυλο4, θεσμικές αλλαγές5 και ενίσχυση της συνεργασίας6 μεταξύ των
εμπλεκόμενων μερών.

άσυλο ή άλλες μορφές προστασίας,8 τα Κράτη (Μέλη) θέσπισαν μέτρα
σε έξι κύριους τομείς. Αυτοί οι κύριοι τομείς περιγράφονται συνοπτικά
στη συνέχεια:

Συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
Όλα τα Κράτη (Μέλη), ακόμη και εκείνα που δεν αντιμετώπισαν αυξημένη
εισροή αιτούντων διεθνή προστασία ή άλλων μεταναστών, ανέφεραν ότι
υπήρξε ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε
εθνικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, στη μεγάλη πλειοψηφία των Κρατών
(Μελών), τα καθ’ ύλην αρμόδια υπουργεία (π.χ. Εσωτερικών) ανέπτυξαν
νέες συνέργειες με άλλα σχετικά υπουργεία (π.χ. Υπουργείο Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υπουργείο Εξωτερικών) και αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και
με διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών
για τους Πρόσφυγες (UNHCR)) και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ).

Έλεγχος συνόρων και επιβολή του νόμου
Τα μέτρα ελέγχου των συνόρων και επιβολής του νόμου περιλάμβαναν
οργανωτικές και λειτουργικές παρεμβάσεις για τη διαχείριση των εισροών
ατόμων στα σημεία διέλευσης των εσωτερικών ή εξωτερικών (χερσαίων
ή θαλάσσιων) συνόρων. Τα μέτρα που έλαβαν τα Κράτη (Μέλη)9 σε
αυτόν τον τομέα εστίαζαν κυρίως στην κλιμάκωση του ελέγχου και της
εποπτείας και περιλάμβαναν: (προσωρινή) επαναφορά των ελέγχων
στα εσωτερικά σύνορα, περιορισμό του αριθμού των διελεύσεων των
συνόρων στα επίσημα σημεία ελέγχου, αύξηση του δυναμικού με την
ανάπτυξη στρατιωτικών και επιπλέον αστυνομικών δυνάμεων και
εντατικοποίηση των επιχειρήσεων ελέγχου και εποπτείας σε αεροδρόμια,
λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και αυτοκινητόδρομους. Τα μέτρα
αυτά συχνά συνοδεύονταν από αλλαγές ή/και διεύρυνση του ρόλου
συγκεκριμένων αρχών στη διαχείριση της εισροής πολιτών τρίτων
χωρών στα σημεία διέλευσης των εσωτερικών ή εξωτερικών συνόρων
και από αλλαγές στις αρμοδιότητες των αρχών επιβολής του νόμου στις
επιχειρήσεις περιπολίας και εποπτείας.

Τα περισσότερα Κράτη (Μέλη) ενίσχυσαν τη συνεργασία τους με άλλα
Κράτη (Μέλη) σε διμερές, πολυμερές, περιφερειακό και ευρωπαϊκό
επίπεδο. Τα Κράτη (Μέλη) όχι μόνο χρησιμοποίησαν σε μεγαλύτερο βαθμό
τις υπάρχουσες πλατφόρμες συνεργασίας (όπως συνθέσεις / όργανα
εργασίας του Συμβουλίου και διοικητικά συμβούλια των οργανισμών)
για την ανταλλαγή απόψεων και ορθών πρακτικών, αλλά ανέπτυξαν και
νέες μορφές συνεργασίας όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων, την
επιβολή του νόμου, την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης, την
ικανότητα υποδοχής και τις διαδικασίες ασύλου. Σε διμερές επίπεδο, τα
περισσότερα Κράτη (Μέλη) ανέπτυξαν ισχυρότερες σχέσεις με τις αρχές
επιβολής του νόμου στις γειτονικές χώρες και παρείχαν το ένα στο άλλο
βοήθεια για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών7.

Υπηρεσίες υποδοχής
Στον τομέα των υπηρεσιών υποδοχής, τα μέτρα εστίαζαν κυρίως
στην ενίσχυση των ικανοτήτων υποδοχής των Κρατών (Μελών), με
το άνοιγμα νέων κέντρων ή τη διεύρυνση των υπαρχόντων,10 που σε
κάποιες περιπτώσεις συνοδευόταν από νομοθετικές τροποποιήσεις των
κανονισμών κατασκευής με σκοπό τη διευκόλυνση της κατασκευής
νέων εγκαταστάσεων υποδοχής, το άνοιγμα νέων χώρων σε πόλεις
και την αναδιαμόρφωση υπαρχόντων κτιρίων για τη διευκόλυνση της
στέγασης. Τα περισσότερα από αυτά τα μέτρα ήταν προσωρινά και γενικά
λαμβάνονταν τις περιόδους απότομης κορύφωσης του αριθμού των

ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Απέναντι στις μεγάλες διακυμάνσεις του αριθμού των ατόμων
που διέσχιζαν τα εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα της ΕΕ αναζητώντας
3
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BE, FI, HR, HU, IE, LT, LV, SE, SI, NO.
BE, DE, FI, FR, SE, SI, UK.
DE, AT, BE, EL, FI, SI.
BE, CZ, DE, FI, LV, SI.
AT, BE, CZ, DE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, NL, SI, SK, NO.
Βάσει στοιχείων από τις Εθνικές Εκθέσεις, ενώ η αυξανόμενη διακύμανση για τα περισσότερα Κράτη (Μέλη) οφειλόταν στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, στην
περίπτωση της Σλοβακίας και της Πολωνίας συνδεόταν και με την πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία. Η Τσεχία, η Εσθονία, η Λιθουανία και η Λετονία δέχθηκαν αιτούντες διεθνή
προστασία λόγω της κατάστασης τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή. Η Φινλανδία και η Νορβηγία δέχθηκαν μετανάστες μέσω της Ρωσίας, αλλά λόγω της κατάστασης σε
άλλες γεωγραφικές περιοχές (π.χ. Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων).
9 AT, BE, DE, ES, FI, NL, PL, SE, SI, NO.
10 AT, BE, DE, ES, FI, FR, HU, IT, PL, LU, LV, NL, SE, SI, NO.
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αφίξεων. Για παράδειγμα, κάποια Κράτη (Μέλη)11 δημιούργησαν κέντρα
προκαταγραφής για τη στέγαση όσων περίμεναν να καταγραφούν. Άλλα
Κράτη (Μέλη) δημιούργησαν κέντρα για τη φιλοξενία ειδικών κατηγοριών
μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων μεταναστών σε διέλευση, 12
οικογενειών,13 ευάλωτων ατόμων και ανηλίκων.14

Μέτρα ένταξης
Πολλά Κράτη (Μέλη) εισήγαγαν αλλαγές στα προγράμματα και τις
δραστηριότητες ένταξης που προσφέρονταν στους αιτούντες διεθνή
προστασία, καθώς συχνά επηρεάζονταν και αυτά από την αύξηση
της εισροής, καθώς και από τις διακυμάνσεις του αριθμού των νέων
αφίξεων.23 Προσδιορίστηκαν τέσσερις κύριοι υποτομείς στο πλαίσιο των
προσπαθειών ένταξης:
n Αύξηση δυναμικού και χρηματοδότησης των υφιστάμενων μέτρων
ένταξης24
n Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας25
n Μέτρα για τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων και του
πολιτιστικού προσανατολισμού των ενηλίκων26
n Μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση για τα
παιδιά/τους εφήβους.27
Τα γεγονότα της περιόδου 2014-2016 επηρέασαν επίσης τις εθνικές
πολιτικές για άλλους τύπους μετανάστευσης σε όλα τα Κράτη (Μέλη)
που συμμετείχαν στη μελέτη, εξαιρουμένων οκτώ Κρατών Μελών δεν περιλαμβάνεται η Νορβηγία.28 Οι αλλαγές που εισήχθηκαν, συχνά
αφορούσαν τον περιορισμό των πολιτικών οικογενειακής επανένωσης.
Τα μέτρα που λήφθηκαν από τα Κράτη (Μέλη) τις περισσότερες φορές
περιλάμβαναν τροποποιήσεις της εθνικής νομοθεσίας με σκοπό τη
θέσπιση αυστηρότερων κανόνων και χρονικών περιθωρίων για την
υποβολή αίτησης για οικογενειακή επανένωση.29

Ευρύτερες υπηρεσίες υποδοχής
Οι ευρύτερες υπηρεσίες υποδοχής έχουν να κάνουν με βασικές και
άμεσες, βραχυπρόθεσμες ανάγκες των αιτούντων διεθνή προστασία,
ανεξάρτητα από την έκβαση της αίτησής τους. Τα μέτρα εστίασαν
κυρίως στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη,
σε κοινωνικές υπηρεσίες και σε υπηρεσίες πολιτιστικού και γλωσσικού
προσανατολισμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα μέτρα που
λήφθηκαν από τα Κράτη (Μέλη) δεν ήταν καινούργια, αλλά βασίζονταν
κυρίως στις υπάρχουσες ικανότητες και δραστηριότητες, ιδίως σε σχέση
με την υγειονομική, την κοινωνική και την ψυχολογική υποστήριξη.15 Άλλα
Κράτη (Μέλη) προσπάθησαν να ορίσουν και να διευκρινίσουν καλύτερα
τις διαθέσιμες υπηρεσίες υποδοχής θεσπίζοντας, για παράδειγμα,
κατευθυντήριες γραμμές.16
Διαδικασίες καταγραφής
Στο πλαίσιο των μαζικών αφίξεων και της ταχείας συσσώρευσης
θεμάτων, ο πιο κοινός στόχος των μέτρων που λαμβάνονταν από τα
Κράτη (Μέλη) όσον αφορά τις διαδικασίες καταγραφής ήταν η επιτάχυνση
της ταυτοποίησης και καταγραφής των πολιτών τρίτων χωρών, μέσω της
εισαγωγής νέων διαδικασιών και εργαλείων, καθώς και της δημιουργίας
νέων υποδομών. Τα Κράτη (Μέλη) έλαβαν μια σειρά από διαφορετικά
πρακτικά μέτρα για την καλύτερη διαχείριση της καταγραφής και της
υποδοχής, που έφταναν από την εισαγωγή διαδικασιών προκαταγραφής17
ως την ανάπτυξη νέων συστημάτων ή εργαλείων διαχείρισης και
πληροφοριών.18

ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
Λόγω των μέτρων που λήφθηκαν σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ,
και των ευρύτερων διεθνών εξελίξεων, όλα τα Κράτη (Μέλη) που
αντιμετώπισαν μεγάλη αύξηση των αιτήσεων για διεθνή προστασία,
παρουσίασαν σε διάφορες χρονικές στιγμές μείωση των εισροών.
Συνεπώς, ήταν απαραίτητο οι χώρες να καταργήσουν, να αποκλιμακώσουν
ή να προσαρμόσουν τα μέτρα που είχαν λάβει τις περιόδους των
αυξημένων εισροών. Επτά Κράτη (Μέλη) που βρέθηκαν αντιμέτωπα
με μικρότερο αριθμό αιτήσεων για διεθνή προστασία, περιόρισαν τις
ικανότητες υποδοχής από τα μέσα του 2016 και εξής.30 Σε συνδυασμό
με τον περιορισμό των ικανοτήτων υποδοχής, τέσσερα Κράτη (Μέλη)
μείωσαν το προσωπικό των εθνικών αρχών ασύλου.31 Η μείωση των
αριθμών οδήγησε επίσης σε πολιτική ή/και οργανωτική αναθεώρηση των
προτεραιοτήτων όσον αφορά τη λήψη μέτρων στα Κράτη (Μέλη),32 ώστε
να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην επιστροφή33 και την ένταξη.34

Διαδικασίες ασύλου
Οι διαδικασίες ασύλου διαρκούν από τη στιγμή της υποβολής μιας αίτησης
ως την τελική απόφαση σχετικά με την αίτηση (χορήγηση καθεστώτος
διεθνούς προστασίας ή οριστική απόρριψη). Στα περισσότερα Κράτη
(Μέλη), οι εθνικές διαδικασίες και οι σχετικές ικανότητες διεκπεραίωσης
υπέστησαν πιέσεις λόγω της αυξημένης εισροής την περίοδο 2014-2016.
Επομένως, τα μέτρα που λήφθηκαν εστίασαν κυρίως στην ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών, τη μείωση των χρόνων αναμονής
και την ελάττωση του κόστους. Αυτό έγινε με την εισαγωγή ρυθμίσεων για
την απλούστευση και την αύξηση της αποδοτικότητας των διαδικασιών,
για παράδειγμα με την ομαδοποίηση παρόμοιων αιτήσεων,19 τη χρήση
νέων τεχνολογιών,20 τον περιορισμό των διαδικαστικών απαιτήσεων για
συγκεκριμένες εθνικότητες21 ή την ανάπτυξη αυστηρότερων βασικών
δεικτών επίδοσης για τους υπαλλήλους.22

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

BE, DE, FI (κέντρο καταγραφής), SE.
HR, LT, LU, SI.
MT.
DE, FR, LU, NL, SI.
AT, BE, DE, FI, LV, LU, NL, SE, SI, NO.
FI, IE, MT, SI, NO.
BE, NO.
AT, DE, EL, ES, FI, SI.
BE, DE, FR.
BE, DE, FR. Η Φινλανδία ανέπτυξε αυτοματοποίηση, για την εισαγωγή αυτοματοποιημένων λειτουργιών στο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων.
DE.
DE.
Λόγω του γενικού και πολλές φορές έμμεσου χαρακτήρα αυτών των μέτρων, η μελέτη εστίασε σε νέα και άμεσα επηρεαζόμενα μέτρα.
AT, BE, DE, FI, IE, LU, NL, SE.
AT, BE, DE, FI, LV, SE (π.χ. με ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και «fast tracks» σε κλάδους που αντιμετωπίζουν ελλείψεις), NO (αν και μόνο σε στάδιο πρότασης).
AT, BE, DE, FI, LT, LU, LV, NL, SE.
BE, ES, NL, SE, LU.
EE, EL, FR, HR, LT, LU, MT, PL.
AT, BE, DE, FI, HU, IE, NL, SE, NO.
AT, BE, DE, FI, HU, NL, SE, NO.
BE, FI, NL, SE.
AT, BE, DE, FI, HU, LU, NL, SI, NO.
AT, BE, DE, FI, NL, SE, SI.
AT, DE, FI, LU, NL, SE, SI, NO.
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Παράλληλα με την αποκλιμάκωση των μέτρων, τα Κράτη (Μέλη)
εστίασαν επίσης στη διασφάλιση καλύτερης ετοιμότητας στο
μέλλον για παρόμοιες μαζικές εισροές. Στον τομέα της υποδοχής, για
παράδειγμα, πολλά Κράτη (Μέλη) ανέφεραν ότι έχουν διατηρήσει ένα
μέρος των εγκαταστάσεων υποδοχής τους ώστε να είναι προετοιμασμένα
σε περίπτωση πιθανής αυξημένης εισροής αιτούντων διεθνή προστασία
στο μέλλον.35 Σύμφωνα με όλα τα Κράτη (Μέλη), ο αυξημένος
αριθμός αιτούντων διεθνή προστασία την περίοδο 2014-2016
αποτέλεσε από πολλές απόψεις χρήσιμη εμπειρία. Τα διδάγματα που
αντλήθηκαν κατέδειξαν, για παράδειγμα, την ανάγκη για συνεχή και
εποικοδομητική συνεργασία σε διάφορους τομείς (βλ. Εθνικά μέτρα
που αναφέρθηκαν πιο πάνω) και σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης.
Τα γεγονότα της περιόδου 2014-2016 αποκάλυψαν επίσης αναπόφευκτα
τα υπάρχοντα κενά των συστημάτων υποδοχής και ασύλου και οδήγησαν
στη βελτίωση, προσαρμογή ή επικαιροποίηση των υφιστάμενων
πολιτικών. Όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη ετοιμότητα για τη διαχείριση

παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον, η μεγάλη πλειοψηφία των Κρατών
(Μελών) είτε έχει ήδη προγραμματίσει είτε εξετάζει τη θέσπιση επιπλέον
μέτρων. Εστιάζοντας παράλληλα και στην ενίσχυση της ικανότητας
υποδοχής, των εγκαταστάσεων φιλοξενίας και της ένταξης, κάποια Κράτη
(Μέλη)36 αναπτύσσουν επίσης μακροπρόθεσμες στρατηγικές και σχέδια,
καθώς και νομοθετικές τροποποιήσεις.
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Εισροής Αιτούντων Άσυλο την περίοδο 2014-2016 – Συνθετική Έκθεση.
Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης.
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/
european_migration_network/reports/studies_en

35 AT, BE, DE, HU, SI.
36 CZ, DE, EE, FI, FR, IE, MT, NL, PL, SE, SI, NO.
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Επικοινωνία με το ΕΔΜ
EMN website www.ec.europa.eu/emn
EMN LinkedIn page https://www.linkedin.com/company/european-migration-network/
#EMN10years

Εθνικά Σημεία Επαφής ΕΔΜ
Αυστρία www.emn.at
Βέλγιο www.emnbelgium.be
Βουλγαρία www.mvr.bg
Γαλλία www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-etInternational/Le-reseau-europeen- des-migrationsREM2
Γερμανία www.emn-germany.de
Δανία https://ec.europa.eu/home-affairs/ what-we
do/networks/european_migrationnetwork/authorities/
denmark_en
Ελλάδα http://immigration.gov.gr/
Εσθονία www.emn.ee
Ηνωμένο Βασίλειο https://ec.europa.eu/homeaffairs/what-we-do/networks/ european_migration_
network/authorities/ united-kingdom_en
Ιρλανδία www.emn.ie
Ισπανία http://extranjeros.empleo.gob.es/en/
redeuropeamigracion
Ιταλία www.emnitalyncp.it
Κροατία www.emn.hr

Κύπρος www.moi.gov.cy
Λετονία www.emn.lv
Λιθουανία www.emn.lt
Λουξεμβούργο www.emnluxembourg.lu
Μάλτα https://homeaffairs.gov.mt/en/mhasinformation/emn/pages/european-migration- network.
aspx
Νορβηγία www.emnnorway.no
Ολλανδία www.emnnetherlands.nl
Ουγγαρία www.emnhungary.hu
Πολωνία www.emn.gov.pl
Πορτογαλία https://ec.europa.eu/home-affairs/
what-we-do/networks/european_migration_ network/
authorities/portugal_en
Ρουμανία www.mai.gov.ro
Σλοβακία www.emn.sk
Σλοβενία www.emm.si
Σουηδία www.emnsweden.se
Τσεχία www.emncz.eu
Φινλανδία www.emn.fi

