ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΔΜ EMN BULLETIN
Το Δελτίο του ΕΔΜ παρέχει στους αρμόδιους χάραξης πολιτικής πολιτικής και σε άλλους αρμόδιους
φορείς επικαιροποιήσεις για τις πρόσφατες εξελίξεις στη μεταναστευτική πολιτική και στην πολιτική
διεθνούς προστασίας σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Η 19η Έκδοση περιέχει πληροφορίες
από τον Απρίλιο έως τις αρχές Ιουλίου 2017, συμπεριλαμβανομένων των (τελευταίων) σχετικών
στατιστικών που έχουν δημοσιευθεί.
Το Δελτίο διαμορφώνεται ανά τομέα πολιτικής. Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στον τομέα που
σας ενδιαφέρει επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα θέματα:

1. Γενικές εξελίξεις πολιτικής, 2. Υλοποίηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου,
3. Ασυνόδευτοι Ανηλικοι και Ευάλωτες Ομάδες, 4. Νόμιμη μετανάστευση και Ένταξη,
5. Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, 6. Παράτυπη μετανάστευση και επιστροφή,
7. Δράσεις Αντιμετώπιπσης Εμπορίας Ανθρώπων, 8. Εξωτερική διάσταση, Παράρτημα
για τις Συμπληρωματικές Στατιστικές ΕΕ, Συμπληρωματικές πληροφορίες, άλλα έργα του
ΕΔΜ και επερχόμενες εκδηλώσεις.
ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σχετικά με το γενικό πλαίσιο της αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης κατά μήκος της Διαδρομής της Κεντρικής
Μεσογείου, στις 4 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα Σχέδιο Δράσης για τη στήριξη της Ιταλίας
και την ανάπτυξη της αλληλεγγύης. Το σχέδιο προβλέπει βοήθεια ύψους 35 εκ. ευρώ για την Ιταλία με
σκοπό την αύξηση της τρέχουσας χωρητικότητας των μόνιμων εγκαταστάσεων υποδοχής, ταυτοποίησης και
κράτησης όπως επίσης και την ενίσχυση των δυνατοτήτων των δικαστικών αρχών. Μεταξύ άλλων μέτρων, η
Επιτροπή προτρέπει την ΕΕ να συμβάλλει στην ενίσχυση των Λιβυκών αρχών με τη διαμόρφωση ενός κοινού
σχεδίου με την Ιταλία ύψους 46 εκ. ευρώ για τη δημιουργία ενός κοινού κέντρου συντονισμού διάσωσης
στη Λιβύη. Ζητείται επίσης από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ να αυξήσουν σημαντικά τη συνεισφορά τους στο
Καταπιστευματικό Ταμείο ΕΕ-Αφρικής, να επιταχύνουν τις προσπάθειες μετεγκατάστασης από την Ιταλία και
να κινητοποιήσουν τις δυνατότητές τους για τη στήριξη της επιστροφής παράτυπων μεταναστών από την
Ιταλία παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή.
Εκτός από αυτό το Σχέδιο Δράσης, οι Υπουργοί Εσωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας και
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων δημοσιοποίησαν μια Κοινή Δήλωση στις
3 Ιουλίου. Με σκοπό την παροχή αυξημένης στήριξης στην Ιταλία και συνεισφοράς για τον περιορισμό των
μεταναστευτικών ροών, τα συμφωνημένα μέτρα περιλαμβάνουν τα εξής:


Τη διαμόρφωση ενός κώδικα συμπεριφοράς για τις ΜΚΟ, που θα συνταχθεί και θα παρουσιαστεί από
την Ιταλία, με σκοπό να βελτιώσει τον συντονισμό με τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Μεσόγειο
θάλασσα.



Την ενίσχυση της στήριξης στη Λιβυκή ακτοφυλακή με αυξημένες δραστηριότητες κατάρτισης και
παροχή συμπληρωματικής οικονομικής στήριξης.



Τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ενίσχυσης των μεθοριακών ελέγχων στα νότια σύνορα της Λιβύης
για τον περιορισμό των παράτυπων μεταναστευτικών ροών, σε στενή συνεργασία με τις γειτονικές
χώρες της Λιβύης.

Μετανάστευση
&
Εσωτερικές
Υποθέσεις

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης
(ΕΔΜ-ΕΜΝ) συντονίζεται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συνδρομή
Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ ΕΔΜ) σε
όλα τα Κ-Μ της ΕΕ και τη Νορβηγία.
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1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ


Στις 30 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σχεδίου προϋπολογισμού για το 2018, ύψους
161 δις ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων, με εστίαση στις θέσεις εργασίας και στις επενδύσεις στη
μετανάστευση και στην ασφάλεια. Διατέθηκε συνολικό ποσόν ύψους 4,1 δις ευρώ για τη χρηματοδότηση
δράσεων στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλειας, της ανθρωπιστικής βοήθειας, της ενίσχυσης
της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και της στήριξης των Κρατών Μελών που επηρεάζονται
περισσότερο. Θα διατεθούν επίσης συμπληρωματικά ποσά για την αντιμετώπιση των βασικών εξωτερικών
αιτιών της μετανάστευσης, ειδικότερα μέσω συνδρομής σε χώρες εκτός ΕΕ, όπως ο Λίβανος και η
Ιορδανία.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ


Γαλλία: Μετά τις εκλογές της άνοιξης 2017, οι βασικές προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης σχετικά
με τη μετανάστευση και το άσυλο εστιάζουν ειδικότερα στη συντόμευση του χρόνου επεξεργασίας
των αιτήσεων ασύλου, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιστροφών για αιτούντες άσυλο
των οποίων απορρίπτονται οι αιτήσεις, στην ενίσχυση της ένταξης και στη δημιουργία 7.500 θέσεων
υποδοχής αιτούντων άσυλο και 5.000 θέσεων για πρόσφυγες σε προσωρινά καταλύματα μέχρι το 2019.



Ιρλανδία: Μετά από κυβερνητικό ανασχηματισμό, στις 14 Ιουνίου 2017 ορίστηκε ως Υπουργός
Δικαιοσύνης και Ισότητας ο κ. Charlie Flanagan, προγενέστερα Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων και
Εμπορίου.

2.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ


Στην 13η έκθεση μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης - που δημοσιεύθηκε στις 13 Ιουνίου, η
Επιτροπή αποκάλυψε ότι από την υιοθέτηση των δύο Αποφάσεων του Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο
2015, είχαν λάβει συνολικά χώρα 20.869 μετεγκαταστάσεις (13.973 από την Ελλάδα και 6.896 από την
Ιταλία. Σχετικά με την επανεγκατάσταση, πάνω από δύο τρίτα (16.419) των 22.504 συμφωνημένων
επανεγκαταστάσεων είχαν ολοκληρωθεί, κυρίως από την Τουρκία. 21 Κράτη Μέλη συμμετείχαν στο
πρόγραμμα επανεγκατάστασης μέχρι στιγμής, ενώ επτά Κράτη Μέλη (Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία,
Ιρλανδία, Ολλανδία, Σουηδία και Ελβετία) έχουν ήδη εκπληρώσει τις σχετικές δεσμεύσεις τους. Δέκα
Κράτη Μέλη δεν έχουν ακόμα πραγματοποιήσει επανεγκαταστάσεις όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα. 1



Στις 14 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασίες παράβασης κατά της Τσεχίας, Ουγγαρίας
και Πολωνίας λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις τους για την μετεγκατάσταση, σύμφωνα με
την Απόφαση του Συμβουλίου 2015. Ενώ η Ουγγαρία δεν είχε προβεί σε καμία ενέργεια, η Πολωνία
ούτε είχε αναλάβει δεσμεύσεις ούτε πραγματοποίησε μετεγκαταστάσεις από τον Δεκέμβριο 2015. Η
Τσεχία δεν πραγματοποίησε καμία μετεγκατάσταση από τον Αύγουστο 2016 και δεν έχει αναλάβει νέες
δεσμεύσεις για περισσότερο από ένα χρόνο. Τα τρία Κράτη Μέλη έχουν πλέον περιθώριο ενός μηνός για
να απαντήσουν στην επίσημη προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής. Εφόσον δεν υπάρξει απάντηση ή
αν η Επιτροπή θεωρήσει μη ικανοποιητικές τις απαντήσεις των χωρών, θα εκδοθεί σχετική ‘αιτιολογημένη
γνώμη’. Εφόσον χρειαστεί, οι υποθέσεις μπορούν μετά να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ.



Στις 28 Ιουνίου, η Μαλτέζικη Προεδρία του Συμβουλίου κατέληξε σε ευρεία πολιτική συμφωνία με
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα Κανονισμό που αφορά τη δημιουργία του Οργανισμού της ΕΕ για
το Άσυλο. Ενώ εκκρεμεί η έγκριση του Συμβουλίου και αναμένοντας ορισμένες τεχνικές εργασίες για
τις αιτιολογικές σκέψεις, ο νέος Κανονισμός, με την υιοθέτησή του, θα μετασχηματίσει την EASO σε
ολοκληρωμένο Οργανισμό με αρμοδιότητα να διευκολύνει τη λειτουργία του ΚΕΣΑ, διασφαλίζοντας
σύγκλιση στην αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας στην ΕΕ και παρέχοντας τεχνική και
επιχειρησιακή αρωγή στα Κράτη Μέλη.



Στις 5 Ιουλίου, η EASO δημοσιοποίησε την Ετήσια Έκθεση 2016 για την Κατάσταση του Ασύλου στην ΕΕ.
Στην έκθεση σημειώνεται αύξηση 84% στις πρωτόδικες αποφάσεις ασύλου σε σύγκριση με το 2016, με
τον μεγαλύτερο αριθμό των αιτούντων άσυλο να προέρχεται από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το
Πακιστάν και τη Νιγηρία. Οι βασικές χώρες άφιξης ήταν η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ελλάδα και η
Αυστρία, ενώ ποσοστό 26% όλων των αιτήσεων ασύλου αφορούσε Σύρους πολίτες. Σε σύγκριση με το
2015, οι αιτήσεις από ασυνόδευτους ανηλίκους μειώθηκαν 37%.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ


1

Στις 26 Απριλίου 2017, η EASO δημοσίευσε στατιστικές για τις αποφάσεις ασύλου στην ΕΕ το 2016.
Τα Κράτη Μέλη χορήγησαν καθεστώς προστασίας σε 710.400 αιτούντες άσυλο πέρυσι, αριθμός που
αποτελεί υπερδιπλασιασμό του αντίστοιχου αριθμού του 2015. Επίσης, παρέλαβαν πάνω από 14.000
πρόσφυγες για επανεγκατάσταση.

Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία.
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Οι Σύροι παραμένουν η μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα πολιτών στους οποίους χορηγείται διεθνής
προστασία (405.600 ή 57%), και ακολουθούν οι πολίτες του Ιράκ (65.800 ή 9%) και του Αφγανιστάν
(61.800 ή 9%). Ποσοστό 70% από τους 405.600 Σύρους στους οποίους χορηγήθηκε καθεστώς
προστασίας καταχωρήθηκε στη Γερμανία (294.700). Η Γερμανία ενέκρινε επίσης τον μεγαλύτερο αριθμό
καθεστώτος προστασίας ατόμων γενικότερα (60% των θετικών αποφάσεων στην ΕΕ), ακολουθούμενη
από τη Σουηδία (69.350), την Ιταλία (35.450) και τη Γαλλία (35.170). Σε ποσοστό 55% των ατόμων
χορηγήθηκε καθεστώς πρόσφυγα, σε άλλο 37% επικουρικής προστασίας, και σε 8% εξουσιοδοτήσεις
διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ


Αυστρία: Στις 14 Ιουνίου, το Αυστριακό Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε απόφαση του Διοικητικού
Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου για τη μεταφορά ενός αιτούντος άσυλο στην Ουγγαρία βάσει του καθεστώτος
του Δουβλίνου. Σύμφωνα με το Συνταγματικό Δικαστήριο, το Διοικητικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο θα
έπρεπε να έχει λάβει υπόψη του τον νέο νόμο που ενέκρινε το Ουγγρικό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο 2017,
σύμφωνα με τον οποίο οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να κρατούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
ασύλου.2
Στις 9 Ιουνίου, το Αυστριακό Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε επίσης μια απόφαση μεταφοράς βάσει
του καθεστώτος του Δουβλίνου στη Βουλγαρία, διότι οι τρέχουσες συνθήκες υποδοχής στη Βουλγαρία
δεν είχαν ληφθεί υπόψη με τον τρόπο που πρέπει.3



Βέλγιο: Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία ενός ενιαίου κέντρου καταγραφής αιτούντων
άσυλο στο Neder-Over-Heembeek (προβλέπεται για την αρχή του 2019). Η καταγραφή, οι ιατρικές
εξετάσεις, η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ασφαλείας των αιτούντων άσυλο θα οργανώνονται στο κέντρο
αυτό, όπως επίσης και η διάθεση ενός χώρου υποδοχής στο κανονικό δίκτυο υποδοχών.



Γαλλία: Σε απόφαση του Γαλλικού Συμβουλίου της Επικρατείας της 10ης Μαΐου 2017, εξειδικεύθηκε το
αντικείμενο του Άρθρου 18 του Κανονισμού του Συμβουλίου (EΚ) 2725/2000 της 11ης Δεκεμβρίου 2000
σχετικά με την ίδρυση της Eurodac. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η παραβίαση των υποχρεώσεων
πληροφοριών για πρόσωπα των οποίων τα δακτυλικά αποτυπώματα συλλέγονται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον Κανονισμό Eurodac δεν επαρκεί για να καταλήγει στον χαρακτηρισμό ως παράνομης
της επακόλουθης απόφασης μεταφοράς του αιτούντος άσυλο στο αρμόδιο Κράτος Μέλος.



Ιρλανδία: Σε απόφαση του Ιρλανδικού Ανώτατου Δικαστηρίου στην υπόθεση NVH κατά Υπουργείου
Δικαιοσύνης και Ισότητας και του Γενικού Εισαγγελέα και της Ιρλανδικής Επιτροπής Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων και Ισότητας (παρεμβαίνοντες), κρίθηκε ότι η απόλυτη απαγόρευση σχετικά με τους
αιτούντες άσυλο που αναζητούν εργασία είναι «κατ’ αρχήν» αντισυνταγματική. Το δικαστήριο αποφάσισε
ομόφωνα υπέρ της προσφυγής ενός Βιρμανού πολίτη, ο οποίος πέρασε οκτώ χρόνια στο σύστημα άμεσης
παροχής καταλύματος στην Ιρλανδία και προσέφυγε κατά της απαγόρευσης εργασίας η οποία του είχε
επιβληθεί. Η εξέταση του θέματος αναβλήθηκε για έξι μήνες ώστε να μπορέσει να εξετάσει η νομοθετική
εξουσία τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος.
Από τον Απρίλιο 2017, το Γραφείο του Συνήγορου του Πολίτη στην Ιρλανδία θα παραλαμβάνει
καταγγελίες ατόμων που διαβιούν στο Σύστημα Άμεσης Παροχής, ενώ καταγγελίες ανηλίκων ή για
λογαριασμό ανηλίκων μπορούν να υποβάλλονται στο Γραφείο του Ιρλανδού Συνήγορου του Πολίτη για
Ανηλίκους.



Λουξεμβούργο: Την 1η Απριλίου ξεκίνησε η λειτουργία της εγκατάστασης παροχής καταλυμάτων
έκτακτης ανάγκης. Σκοπός είναι να φιλοξενηθούν άτομα που ζητούν διεθνή προστασία για τα οποία
υπάρχει απόφαση αναρμοδιότητας στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνου ή τα οποία αποτελούν
αντικείμενο εφαρμογής της «υπερταχείας» διαδικασίας.



Ολλανδία: Από τις 27 Απριλίου, η Βραζιλία, η Τρινιδάδ και Τομπάγκο έχουν προστεθεί στον εθνικό
κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής από τον Υπουργό Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, αρμόδιο για τις
Υπηρεσίες Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης. Η κυβέρνηση επιθυμεί με τον τρόπο αυτό να επιταχυνθεί
η επεξεργασία αιτήσεων ασύλου από τη συγκεκριμένη κατηγορία ατόμων. Και στις δύο χώρες, η
κατάσταση θεωρείται γενικά ασφαλής, με εξαίρεση την κοινωνική ομάδα λεσβιών, ομοφυλόφιλων
ανδρών, διεμφυλικών και μεσοφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔΜ). Επομένως, τα ΛΟΑΔΜ άτομα από Τρινιδάδ
και Τομπάγκο εξαιρούνται από την ταχεία διαδικασία ασύλου και τα ΛΟΑΔΜ άτομα από τη Βραζιλία θα
τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής.



Νορβηγία: Την 1η Ιουλίου, τέθηκε σε ισχύ μια προϋπόθεση δεσμών σύνδεσης για οικογενειακή επανένωση
με δικαιούχο διεθνούς προστασίας (Συντηρών) πρβλ. Νόμο περί Μετανάστευσης και Κανονισμούς
Μετανάστευσης. Σύμφωνα με την προϋπόθεση αυτή, μια αίτηση μπορεί να απορρίπτεται εφόσον αφορά
οικογένεια που θα μπορούσε να ζήσει με ασφάλεια σε τρίτη χώρα με την οποία η γενικότερη σύνδεση
της οικογένειας είναι ισχυρότερη της σύνδεσης με τη Νορβηγία. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει εφόσον στον
Συντηρούντα έχει χορηγηθεί άδεια μόνιμης διαμονής στη Νορβηγία.

2
3

Αυστριακό Συνταγματικό Δικαστήριο, 14 Ιουνίου 2017, E 1486/2017.
Αυστριακό Συνταγματικό Δικαστήριο, 9 Ιουνίου 2017, E 484/2017 et al.
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Την 1η Ιουνίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Ασφάλειας της Νορβηγίας έδωσε εντολή
στην Διεύθυνση Μετανάστευσης να συνεχίσει τις διαδικασίες μεταφορών ατόμων στην Ελλάδα, βάσει
του καθεστώτος του Δουβλίνου. Αυτό σημαίνει ότι η Διεύθυνση Μετανάστευσης θα πραγματοποιεί
συγκεκριμένες αξιολογήσεις σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα κριτήρια του Κανονισμού Δουβλίνου ΙΙΙ
και θα εξετάζει αν χρειάζονται εξατομικευμένες εγγυήσεις από τις Ελληνικές αρχές.


Ισπανία: Στις 28 Απριλίου παρουσιάστηκε ένα σχέδιο Πρωτοκόλλου για τον συντονισμό των δράσεων
στο πλαίσιο του Ισπανικού Εθνικού Συστήματος Υποδοχής και Ένταξης Αιτούντων Άσυλο και Δικαιούχων
Διεθνούς Προστασίας.
Μετεγκατάσταση και Επανεγκατάσταση



Τσεχία: Τον Ιούνιο 2017, η Κυβέρνηση της Τσεχίας αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τη συμμετοχή
της στα προγράμματα μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης.



Φινλανδία: Από τις 19 Ιουλίου, η Φινλανδία μετεγκατέστησε 1.785 αιτούντες άσυλο από την Ιταλία και
την Ελλάδα. Απομένουν 293 μετεγκαταστάσεις από τον προβλεπόμενο νομικά αριθμό των 2078 που θα
πραγματοποιηθούν μέσα στα χρονικά πλαίσια του προγράμματος μετεγκατάστασης.



Λουξεμβούργο: Τον Μάιο 2017, 49 άτομα από την Ερυθραία μετεγκαταστάθηκαν από την Ιταλία
στο Λουξεμβούργο στο πλαίσιο του μηχανισμού μετεγκατάστασης. Ένας ακόμα πολίτης Ερυθραίας
μετεγκαταστάθηκε από την Ιταλία τον Ιούνιο 2017.



Ισπανία: Συνεχίστηκαν οι διαδικασίες Μετεγκατάστασης και Επανεγκατάστασης, φθάνοντας σε ένα
συνολικό αριθμό 1.093 μετεγκαταστάσεων και 631 επανεγκαταστάσεων στην Ισπανία τον Ιούλιο.



Σουηδία: Τον Ιούνιο 2017, η Σουηδία άρχισε να δέχεται αιτούντες άσυλο από την Ελλάδα και την
Ιταλία σύμφωνα με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης της ΕΕ. Από τις 13 Ιουλίου 2017,
371 αιτούντες άσυλο μετεγκαταστάθηκαν στη Σουηδία από την Ιταλία και 604 από την Ελλάδα. Λόγω
του ότι η Σουηδία υποδέχθηκε δυσανάλογα μεγάλο αριθμό αιτούντων άσυλο το φθινόπωρο 2015, το
Συμβούλιο αποφάσισε τον Ιούνιο 2016 να αναστείλει τις υποχρεώσεις συμμετοχής της Σουηδίας στη
δραστηριότητα μετεγκατάστασης. Η αναστολή αυτή έληξε τον Ιούνιο 2017. Οι μετεγκαταστάσεις στη
Σουηδία προβλέπεται να συνεχιστούν από το καλοκαίρι 2017.

3.

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ


Στις 12 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε Ανακοίνωση στην οποία περιγράφεται ένα σύνολο
κατευθυντήριων γραμμών για την ενίσχυση της προστασίας παιδιών-μεταναστών σε όλα τα στάδια των
σχετικών διαδικασιών. Τα μέτρα αφορούν τα παιδιά-μετανάστες και πρόσφυγες τα οποία φθάνουν με
τις οικογένειές τους ή ασυνόδευτα και περιλαμβάνουν πρόσβαση σε ασφαλείς συνθήκες υποδοχής,
υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη, καθώς και η εξεύρεση μακροπρόθεσμων
λύσεων που θα είναι προς το μείζον συμφέρον των παιδιών. Στα Συμπεράσματα της 8ης Ιουνίου, το
Συμβούλιο καλωσόρισε την Ανακοίνωση αυτή και κάλεσε τα Κράτη Μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτές
τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής ως βάση για δράσεις προστασίας των παιδιών σε όλα τα στάδια
μεταναστευτικών διαδικασιών.



Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν στις 11 Μαΐου, 63.300 ασυνόδευτοι
ανήλικοι υπέβαλαν αίτηση διεθνούς προστασίας στα Κράτη Μέλη της ΕΕ το 2016. Ο αριθμός αυτός
αποτελεί μείωση στο ένα τρίτο σε σύγκριση με το 2015 (όπου καταγράφηκαν σχεδόν 96.500 ασυνόδευτοι
ανήλικοι), αλλά παραμένει ωστόσο περίπου πέντε φορές υψηλότερος από τον ετήσιο μέσο όρο του
χρονικού διαστήματος 2008-2013. Ποσοστό 89% των ασυνόδευτων ανηλίκων το 2016 ήταν αγόρια
και πάνω από τα δύο τρίτα ήταν ηλικίας από 16-17 ετών (68%). Πάνω από το ένα τρίτο (38%) ήταν
Αφγανοί και περίπου το ένα πέμπτο (19%) Σύροι πολίτες.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ


Λουξεμβούργο: Στις 20 Ιουνίου, η Επιτροπή Διαμεσολάβησης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε
συνεργασία με τη Brainiact, δημοσίευσε έκθεση για τους ασυνόδευτους ανηλίκους στο Λουξεμβούργο,
παρουσιάζοντας μαρτυρίες και απόψεις που προέκυψαν από επισκέψεις σε τρεις εγκαταστάσεις φιλοξενίας
ασυνόδευτων ανηλίκων στο Λουξεμβούργο.



Σουηδία: Την 1η Ιουνίου, τέθηκε σε ισχύ στη Σουηδία νέα νομοθεσία με την οποία οι πολίτες τρίτων
χωρών που έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου μπορούν να λάβουν μεγαλύτερης διάρκειας άδειες διαμονής
για λόγους φοίτησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι νέοι κανόνες αποβλέπουν στην ενθάρρυνση
νεοαφιχθέντων νέων ατόμων που έφθασαν στη Σουηδία και έτυχαν προστασίας για ανθρωπιστικούς
λόγους, ώστε να φοιτήσουν ή να συνεχίσουν τη φοίτηση στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι
πολίτες τρίτων χωρών στην ηλικιακή ομάδα 17-25 ετών που φοιτούν σε σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στη Σουηδία και στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια προσωρινής διαμονής για λόγους
προστασίας ή για ανθρωπιστικούς λόγους μπορούν πλέον να λαμβάνουν άδειες διαμονής μεγαλύτερης
διάρκειας για να συνεχίζουν και να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους.
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Ακόμα και αν οι λόγοι της χορήγησης καθεστώτος προστασίας δεν εκπληρούνται πλέον και λήγει η
άδεια διαμονής για λόγους προστασίας ή για ανθρωπιστικούς λόγους, η άδεια διαμονής για λόγους
σπουδών μπορεί ωστόσο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να χορηγείται. Κατ’ αρχήν, τόσο οι ασυνόδευτοι
ανήλικοι και οι νέοι όσο και τα παιδιά που διαμένουν στη Σουηδία με τις οικογένειες τους μπορούν να
επωφελούνται από τη νέα αυτή δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής.

4.

ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ


Πρόσφατες στατιστικές της Eurostat που
δημοσιεύθηκαν στις 21 Απριλίου αποκαλύπτουν
ότι το 2015, περίπου 840.000 άτομα απέκτησαν
την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της ΕΕ, 87% των
οποίων ήταν πολίτες χωρών εκτός ΕΕ. Πρόκειται
για μείωση σε σύγκριση με τα αντίστοιχα
890.000 άτομα το 2014 και τα 980.000 άτομα το
2013. Ο μεγαλύτερος αριθμός από όσους έλαβαν
την ιθαγένεια το 2015 ήταν Μαροκινοί (86.100,
από τους οποίους το 88% απέκτησε ιθαγένεια
Ιταλίας, Ισπανίας ή Γαλλίας), ακολουθούμενοι
από Αλβανούς (48.400), Τούρκους (35.000),
Ινδούς (31.000) και Ρουμάνους (28.400).

Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου - Υπόθεση
C-133/15
Στην απόφαση της 19ης Μαΐου, το ΔΕΕ έκρινε ότι ένας
πολίτης τρίτης χώρας μπορεί, ως γονέας ανηλίκου
με ιθαγένεια της ΕΕ, να εκμεταλλευτεί παρεπόμενο
δικαίωμα διαμονής στην ΕΕ. Το γεγονός ότι ο άλλος
γονέας, πολίτης της ΕΕ, θα μπορούσε να αναλάβει
κατ’ αποκλειστικότητα την πραγματική φροντίδα
του παιδιού, είναι παράγων που λαμβάνεται υπόψη,
αλλά όχι από μόνος του επαρκής για την άρνηση
δικαιώματος διαμονής. Πρέπει να αποδειχθεί ότι δεν
υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ του παιδιού και
του πολίτη της τρίτης χώρας τέτοια που μια άρνηση
του δικαιώματος διαμονής προς τον γονέα αυτό θα
εξανάγκαζε τον ανήλικο να εγκαταλείψει την ΕΕ.



Στις 11 Μαΐου, το Συμβούλιο υιοθέτησε
κανονισμό με τον οποίο παρέχεται απαλλαγή
θεώρησης εισόδου για Ουκρανούς πολίτες
που ταξιδεύουν στην ΕΕ για περίοδο διαμονής
90 ημερών εντός χρονικού διαστήματος 180
ημερών. Ο κανονισμός έρχεται μετά από πρόταση της Επιτροπής της 20ης Απριλίου 2016 με την οποία
κρίθηκε ότι η Ουκρανία είχε εκπληρώσει όλους τους δείκτες αναφοράς του σχεδίου για την ελευθέρωση
του καθεστώτος θεωρήσεων και ήταν συνεπώς έτοιμη για την άρση της απαίτησης θεωρήσεων. Η νέα
διάταξη δεν ισχύει για την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, το καθεστώς θεωρήσεων των οποίων
παραμένει στην αρμοδιότητα της εθνικής νομοθεσίας.



Στις 23 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρωτοβουλία «Εργοδότες μαζί για την
ένταξη», στο πλαίσιο της δεύτερης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Διαλόγου για τις Δεξιότητες και τη
Μετανάστευση. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ατομική ευαισθητοποίηση εργοδοτών για την
ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας και η ενθάρρυνση συμμετοχής περισσότερων εργοδοτών
στην πρωτοβουλία. Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή από τον ιστότοπο
της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



Στις 19 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια ανοικτή δημόσια διαβούλευση για τη συλλογή
στοιχείων, εμπειριών, δεδομένων και απόψεων υποστήριξης της αξιολόγησης του τρέχοντος νομικού
πλαισίου της ΕΕ για τη νόμιμη είσοδο και διαμονή πολιτών χωρών εκτός ΕΕ στην ΕΕ. Τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης αυτής θα βοηθήσουν την Επιτροπή να κατανοήσει αν το τρέχον νομικό πλαίσιο εκπληρώνει
τον σκοπό του και να εκτιμήσει αν χρειάζονται αλλαγές και ποιες θα είναι αυτές. Η διαβούλευση παραμένει
ανοικτή μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2017 και η συμμετοχή προβλέπεται μέσω συμπλήρωσης της έρευνας
ΕΕ.



Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή παρουσίασε το «Εργαλείο Προφίλ Δεξιοτήτων της ΕΕ για Πολίτες Τρίτων Χωρών». Το εργαλείο
αυτό σκοπό έχει την απλούστευση και την επιτάχυνση της χαρτογράφησης των ατομικών δεξιοτήτων
και εμπειριών των ατόμων αυτών για την προώθηση τους στην αγορά εργασίας. Εστιάζεται σε ένα ευρύ
φάσμα συμμετεχόντων σε όλα τα Κράτη Μέλη που δραστηριοποιούνται στην ένταξη των προσφύγων
στην αγορά εργασίας και θα κυκλοφορήσει σύντομα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, καθώς και
στα Αραβικά, στα Περσικά, στα Παστού, στα Σορανί, στα Σομαλικά και στη Τιγκρίνια. Το εργαλείο αυτό
αποτελεί μια από τις 10 Βασικές Δράσεις του ‘Νέου Θεματολογίου Δεξιοτήτων για την Ευρώπη» που
δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο 2016.



Στις 28 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την έκθεση του για την πρόταση της Επιτροπής
περί τροποποίησης της Οδηγίας για τη Μπλε Κάρτα. Σε αυτή επεκτείνεται περαιτέρω το αντικείμενο
της Οδηγίας ώστε να μην περιλαμβάνει μόνο τους πρόσφυγες και τα άτομα στα οποία έχει χορηγηθεί
καθεστώς επικουρικής προστασίας - όπως προτείνει η Επιτροπή - αλλά και τους αιτούντες άσυλο που
έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας ενώ εκκρεμεί απόφαση για την αίτηση τους. Οι συμπληρωματικές
τροποποιήσεις επιτρέπουν σε κατόχους Μπλε Κάρτας να μετακινούνται σε ένα δεύτερο Κράτος Μέλος
για εργασία από τη στιγμή που οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώσουν τη χώρα αυτή, χωρίς μάλιστα να
υποβάλουν σχετική αίτηση.
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ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ


Αυστρία: Ο Νόμος Τροποποίησης του Νόμου
περί Αλλοδαπών 2017 εγκρίθηκε από το
βασικό κοινοβουλευτικό σώμα του Αυστριακού
Κοινοβουλίου, το Εθνικό Συμβούλιο, στις 28
Ιουνίου 2017.4

Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου - Υπόθεση
C-449/16
Στην απόφαση της 21ης Ιουνίου, το ΔΕΕ έκρινε
ότι, ως γενικός κανόνας, ένας πολίτης χώρας εκτός
ΕΕ με άδεια εργασίας σε Κράτος Μέλος έχει τα ίδια
δικαιώματα κοινωνικής ασφάλειας με τους πολίτες
της χώρας αυτής. Το Δικαστήριο επεσήμανε ότι το
δικαίωμα ίσης μεταχείρισης είναι ο γενικός κανόνας
και ότι οι παρεκκλίσεις από το δικαίωμα αυτό που
απαριθμούνται στην Οδηγία Εναίας Άδειας Διαμονής
δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν για την υπόθεση
αυτή.

Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, οι νόμιμα
διαμένοντες αλλοδαποί στην Αυστρία μπορούν
να υποβάλλουν αίτηση θεώρησης λόγω
έκτακτων περιστάσεων μέσα από την επικράτεια
της Αυστρίας, και ειδικότερα για ανθρωπιστικούς
λόγους.5 Εξάλλου, το δικαίωμα διαμονής
όλων των αιτούντων άσυλο περιορίζεται στο
ομόσπονδο κρατίδιο το οποίο παρέχει τη βασική
κοινωνική στήριξη στον εκάστοτε αιτούντα
άσυλο.6


Βέλγιο: Το Διάταγμα της 11ης Μαΐου της Κοινής Επιτροπής της Κοινότητας των Βρυξελλών, καθιέρωσε
ένα υποχρεωτικό πρόγραμμα ένταξης, στο οποίο θα περιλαμβάνεται κοινωνική αξιολόγηση, μαθήματα
γλωσσών και μαθήματα κοινωνικοπολιτικής ενσωμάτωσης για ορισμένους νεοαφιχθέντες στις Βρυξέλλες.
Προγράμματα ένταξης υπήρχαν ήδη στις Βρυξέλλες, αλλά δεν ήταν υποχρεωτικά. Δεν έχει ακόμα
καθοριστεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του διατάγματος.



Τσεχία: Σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας απαλλαγής θεώρησης εισόδου με την Ουκρανία,
ο Υπουργός Εσωτερικών διαμόρφωσε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο «Απαλλαγή θεώρησης για Ουκρανούς
πολίτες», όπου προβλέπονται λεπτομερείς πληροφορίες για τους όρους διαμονής και απασχόλησης
των Ουκρανών πολιτών στη Δημοκρατία της Τσεχίας. Η ενημερωτική εκστρατεία εστιάζει στις ενώσεις
εργοδοτών και εργαζομένων ώστε αυτές να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις θεώρησης για λόγους
εργασίας που εξακολουθούν να ισχύουν, με την έννοια ότι οι εν λόγω προϋποθέσεις δεν αλλάζουν μετά
από την απαλλαγή θεωρήσεων. Τόσο οι εργοδότες όσο και οι πιθανοί εργαζόμενοι θα γνωρίζουν με τον
τρόπο αυτό για την ανάγκη θεώρησης εισόδου για λόγους εργασίας. Το φυλλάδιο δημοσιεύθηκε στα
Τσεχικά και στα Ουκρανικά τον Ιούνιο 2017, πριν από την εισαγωγή της απαλλαγής θεωρήσεων.
Τον Μάιο 2017, εγκρίθηκε η υλοποίηση του έργου «Φοιτητικό Καθεστώς: το Νόημα της Διευκόλυνσης της
Διαδικασίας Θεώρησης για Επιλεγμένους Φοιτητές» («Φοιτητικό Καθεστώς»). Βασικός σκοπός είναι να
διευκολυνθεί η διαδικασία θεώρησης για επιλεγμένους φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί να φοιτήσουν στα
διαπιστευμένα προγράμματα σπουδών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο Φοιτητικό
Καθεστώς στην Τσεχία. Το Φοιτητικό Καθεστώς θα οδηγήσει σε ταχύτερη και αποτελεσματικότερη
επεξεργασία αιτήσεων φοιτητικής θεώρησης εισόδου για επιλεγμένους φοιτητές, επιτρέποντας την
έγκαιρη έναρξη των σπουδών τους.



Φινλανδία: Στις 14 Ιουλίου, ο Υπουργός Εσωτερικών δημιούργησε ένα έργο προετοιμασίας του
προγράμματος μεταναστευτικής πολιτικής της Κυβέρνησης με βάση τις αποφάσεις της υπουργικής ομάδας
εργασίας για τη μετανάστευση και της Κυβέρνησης κατά την ενδιάμεση επανεξέταση της πολιτικής της.
Το πρόγραμμα αποβλέπει στην περιγραφή των κατευθυντήριων γραμμών της μεταναστευτικής πολιτικής
για την τρέχουσα κυβερνητική θητεία.
Από τον Μάιο 2017, στο κέντρο υποδοχής της πόλης Oulu, το Εθνικό Συμβούλιο Αστυνομίας και η
Πανεπιστημιακή Αστυνομική Ακαδημία διεξάγουν ένα κοινό έργο (TURVA) για την καλύτερη κατανόηση
των πολιτικών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων εκ μέρους των αιτούντων άσυλο, καθώς και για την
κατανόηση της λειτουργίας της Φινλανδικής κοινωνίας και την πρόληψη αδικημάτων από αιτούντες
άσυλο.



Γαλλία: Από τον Ιούνιο 2017 υλοποιήθηκε σε πειραματική βάση και για περίοδο οκτώ μηνών ένα
πρόγραμμα για δίοδο επαγγελματικής ένταξης δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Το πρόγραμμα αυτό,
με την υπογραφή των Υπουργών Εσωτερικών, Απασχόλησης και Κατοικίας, θα εφαρμοστεί από το “Pôle
Emploi” (εθνικός οργανισμός απασχόλησης) και τον Γαλλικό Οργανισμό Μετανάστευσης και Ένταξης
(OFII), καλύπτει 1.000 δικαιούχους και περιλαμβάνει κατάλυμα, εστίαση, κοινωνική και επαγγελματική
στήριξη, ειδικά εργαστήρια απασχόλησης και προσφορές κατάρτισης με απόδοση πτυχίου στο πλαίσιο
της διαμόρφωσης ενός σχεδίου σταδιοδρομίας.



Λετονία: Στις 6 Ιουνίου, εκδόθηκαν οι τροποποιήσεις στον Κανονισμό 564 του Υπουργικού Συμβουλίου
περί «Κανονισμών Ρύθμισης Αδειών Διαμονής», οι οποίες προβλέπουν άδειες διαμονής με απλουστευμένη
διαδικασία για ορισμένες κατηγορίες αλλοδαπών. Αυτό, για παράδειγμα, ισχύει για άτομα που υποβάλουν
αίτηση για τη Μπλε Κάρτα της ΕΕ, για άτομα που επιθυμούν να ιδρύσουν μια νεοφυή επιχείρηση και για πολίτες
χωρών που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο χωρών με αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικών ενεργειών οι
οποίοι θέλουν να σπουδάσουν στη Λετονία και διαθέτουν ήδη έγκυρη θεώρηση εισόδου στη χώρα.

4
5
6

Βλ. www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/BNR/BNR_00513/index.shtml (πρόσβαση 4 Ιουλίου 2017).
Άρθρο 2 παρ. 37 της τροποποίησης.
Άρθρο 3 παρ. 15c της τροποποίησης.
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Εκτός αυτού, προσαρμόζονται και οι όροι για τους εκπροσώπους διεθνών εμπορικών οίκων που επιθυμούν
να λάβουν άδειες διαμονής.


Λουξεμβούργο: Μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, ο Οργανισμός Υποδοχής και Ένταξης του Λουξεμβούργου
OLAI απηύθυνε πρόσκληση υποβολής προσφορών για έργα σχετικά με μια δράση φιλαθρωπίας και
κοινωνικής αλληλεγγύης με την οποία διαμορφώνονται και υλοποιούνται έργα διευκόλυνσης της
υποδοχής και της ένταξης πολιτών τρίτων χωρών και οργάνωσης δράσεων υπέρ της ένταξης των
προσφύγων ή ενημερωτικές δράσεις στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων στις 20 Ιουνίου
2017. Ανακοινώθηκαν επίσης επιδοτήσεις για έργα δημοτικών αρχών σχετικά με την ένταξη των
αλλοδαπών και την επεξεργασία και υλοποίηση ενός Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης.
Στις 4 Μαΐου, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας, Παιδιών και Νέων παρουσίασε το «Στοιχειώδες Λεξικό
Γαλλικών - Περσικών/Νταρί -Λουξεμβουγιανής Γλώσσας», λεξικό 1.590 λέξεων, που συντάχθηκε με
την Ένωση Στήριξης Μεταναστών Εργαζομένων (ASTI) και τον οργανισμό Oeuvre de Secours Nationale
Grande-Duchesse Charlotte. Δικαιούχοι είναι οι αιτούντες διεθνή προστασία που ομιλούν Περσικά/Νταρί
και τα άτομα που διδάσκουν μαθήματα γλώσσας σε αυτούς.
Στις 8 Μαΐου, ο Υπουργός για την Οικογένεια, την Ένταξη και τη Μείζονα Περιφέρεια του Λουξεμβούργου
πιστοποίησε τους «πολλαπλασιαστές» οι οποίοι είχαν υποστεί τη σχετική κατάρτιση. Στο πλαίσιο αυτής της
κατάρτισης που διοργανώθηκε από τη CEFIS με τη στήριξη του OLAI, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν
στην ευαισθητοποίηση των αλλοδαπών κατοίκων για εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους των
δημοτικών εκλογών του Λουξεμβούργου στις 8 Οκτωβρίου 2017. Στις 13 Μαΐου, έλαβε χώρα η πρώτη
εθνική ημερίδα εγγραφής στους δημοτικούς εκλογικούς καταλόγους κατά την οποία ορισμένες δημοτικές
αρχές άνοιξαν τις πόρτες τους σε αλλοδαπούς κατοίκους ώστε αυτοί να εγγραφούν στους καταλόγους
για τις δημοτικές εκλογές.
Στις 9 Μαΐου, τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία μεταξύ Λουξεμβούργου και Νέας Ζηλανδίας για την «θεώρηση
για διακοπές σε συνδυασμό με εργασία». Επιτρέπει σε 50 άτομα ηλικίας 18 - 30 ετών από κάθε
συμβαλλόμενη χώρα τη λήψη 12μηνης θεώρησης εισόδου στην άλλη συμβαλλόμενη χώρα, κατά τη
διάρκεια της οποίας τα άτομα μπορούν να εργάζονται ή να σπουδάζουν.
Στο πλαίσιο της Ημέρας Διαφορετικότητας 2017 στις 11 Μαΐου, ο Οργανισμός Ανάπτυξης της Απασχόλησης
του Λουξεμβούργου προσκάλεσε 1000 εργοδότες για συζήτηση με θέμα «Πώς να απασχολήσετε
επαγγελματικά έναν πρόσφυγα;».
Στις 21 Ιουνίου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου ενέκρινε το σχέδιο κανονισμού για την
διοργάνωση των εξετάσεων αξιολόγησης του Λουξεμβούργου για την επαλήθευση και πιστοποίηση των
προσόντων που χρειάζονται για την απόκτηση της εθνικότητας.
Στις 27 Ιουνίου, το Κοινοβούλιο ενέκρινε το σχέδιο νόμου για την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ
Λουξεμβούργου και Πράσινου Ακρωτηρίου σχετικά με τη συντονισμένη διαχείριση των μεταναστευτικών
ροών και την αλληλέγγυα ανάπτυξη. Η Συμφωνία αποβλέπει: α) στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των
προσώπων, β) στην οργάνωση και έκδοση εξουσιοδοτήσεων διαμονής, γ) στη διαμόρφωση λεπτομερών
διαδικασιών επανεισδοχής, δ) στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, ε) στην ενδυνάμωση
της ένταξης νόμιμα διαμενόντων πολιτών μιας χώρας στην άλλη χώρα και στ) στη μόχλευση δεξιοτήτων
και πόρων των μεταναστών για στήριξη της ανάπτυξης.



Ολλανδία: Από την 1η Ιουλίου, η «Δήλωση συμμετοχής» αποτελεί υποχρεωτικό μέρος της διαδικασίας
ένταξης, τόσο για αιτούντες άσυλο όσο και για μετανάστες που φθάνουν στη χώρα με τη διαδικασία
οικογενειακής επανένωσης. Για όλες τις νέες αφίξεις, προβλέπεται αρχικά για τα άτομα μια διαδικασία
δήλωσης συμμετοχής στον δήμο τους, ως μέρος των εξετάσεων ένταξης. Με την υπογραφή της
δήλωσης, δηλώνουν ότι κατανοούν τους Ολλανδικούς κανόνες και αξίες, καθώς και τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις τους.
Από τον Απρίλιο επίσης, είναι δυνατόν για εργαζομένους για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση
ανανέωσης της ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας (GVVA) μετά τις 5 Απριλίου να συνεχίσουν να
εργάζονται για τους εργοδότες τους. Ισχύουν οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: (1) η υποβολή της αίτησης
πρέπει να είναι μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό όριο, (2) ο εργαζόμενος συνεχίζει την ίδια εργασία
με τον ίδιο εργοδότη, και (3) υπάρχει ένα αυτοκόλλητο άδειας διαμονής το οποίο επικολλάται στο
διαβατήριο μέσω του οποίου αποδεικνύεται ότι ο εργαζόμενος δικαιούται να συνεχίσει να εργάζεται για
τον εργοδότη του.
Το δικαίωμα παρουσίας διερμηνέα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων σε ιατρούς γενικής ιατρικής ή σε
ιατρούς ειδικοτήτων παρέχεται από την 1η Μαΐου. Οι ιατροί γενικής ιατρικής ή ειδικοτήτων μπορούν
να ζητούν τις υπηρεσίες διερμηνέα για ιατρικές εξετάσεις κατόχων αδείας διαμονής. Έξι μήνες μετά
την καταχώρηση στον ιατρό γενικής ιατρικής ο κάτοχος αδείας διαμονής έχει δικαίωμα τηλεφωνικής
συνδρομής διερμηνέα στις επισκέψεις σε ιατρό γενικής ιατρικής. Η διάταξη αυτή ισχύει ως την 1η Μαΐου
2019 και οι σχετικές δαπάνες καταβάλλονται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού.
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Πολωνία: Ο Υπουργός Δημόσιας Διοίκησης και Εσωτερικών ενέκρινε τις «Βασικές κατευθύνσεις των
κυβερνητικών τομέων - δημόσια διοίκηση, εσωτερικές υποθέσεις, θρησκευτικές ονομασίες και εθνικές
και εθνοτικές μειονότητες - για το 2018», θέματα τα οποία, μεταξύ άλλων, αφορούν την ασφάλεια των
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και της Πολωνικής επικράτειας, καθώς και τη νέα μεταναστευτική πολιτική
της χώρας.



Ισπανία: Στις 11 Μαΐου, η Επίσημη Εφημερίδα της Ισπανίας ανήγγειλε την προσωρινή εφαρμογή
της Συμφωνίας μεταξύ Ισπανίας και Ιαπωνίας σχετικά με τις Διακοπές σε συνδυασμό με Εργασία και
σποραδικές Εργασιακές Δραστηριότητες, που υπογράφηκε στο Τόκιο στις 5 Απριλίου 2017.
Σύμφωνα με τη Διαταγή η οποία διέπει τη συλλογική διαχείριση προσλήψεων σε χώρες καταγωγής, η
εκστρατεία 2017 για την πρόσληψη εποχιακών εργατών από το Μαρόκο στον κλάδο της γεωργίας για
τη συγκομιδή φράουλας στην περιοχή της Huelva, είχε ως αποτέλεσμα την προσφορά 5.156 θέσεων
εργασίας και τη χορήγηση 5.041 αδειών διαμονής (αύξηση 2.863 αδειών διαμονής σε σύγκριση με το
2016). Επίσης, από τις 12 Απριλίου, εκδόθηκαν 4.523 θεωρήσεις εισόδου (αύξηση 2.422 θεωρήσεων σε
σύγκριση με το 2016).
Την 1η Ιουνίου, το «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νεοφυών Επιχειρήσεων Ισπανίας» ξεκίνησε τη δεύτερη
έκδοση του για τους επιχειρηματίες και τις αλλοδαπές νεοφυείς επιχειρήσεις που συνεισφέρουν στην
προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ισπανία. Το Πρόγραμμα θα οργανωθεί από την
ICEX-Invest στην Ισπανία σε συνεργασία με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα με σκοπό να συμπληρώσει
την προσφορά υπηρεσιών για επιχειρηματίες και αλλοδαπές νεοφυείς επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να
αναπτύξουν τα έργα τους στην Ισπανία.
Μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2017, διοργανώθηκαν διάφορα σεμινάρια επιμόρφωσης και εργαστήρια
στο πλαίσιο των έργων «FRIDA: πρόληψη και εντοπισμός φαινομένων ρατσισμού, ξενοφοβίας και
σχετικής με αυτά μισαλλοδοξίας στο σχολείο» και «Pandora: πρόληψη και εντοπισμός φαινομένων
ρατσισμού, ξενοφοβίας και σχετικής με αυτά μισαλλοδοξίας στον τομέα της υγείας». Το πρώτο εστιάζει
σε εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων, ενώ το δεύτερο αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση των
επαγγελματιών υγείας. Τα έργα άρχισαν να εφαρμόζονται αντίστοιχα το 2014 και το 2016.

5.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΕΕ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ


Με πρόθεση συνεισφοράς στη βαθμιαία κατάργηση
των προσωρινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 12 Μαΐου
μια σύσταση για τους αναλογικούς αστυνομικούς
ελέγχους και την αστυνομική συνεργασία. Η
σύσταση αυτή παροτρύνει τα Κράτη Μέλη να
δώσουν προτεραιότητα σε αστυνομικούς ελέγχους
έναντι των στατικών ελέγχων στα εσωτερικά
σύνορα που έχουν προσωρινά επανεισαχθεί. Τα
Κράτη Μέλη καλούνται επίσης να υιοθετήσουν
για τον σκοπό αυτό τα δέοντα μέτρα το αργότερο
εντός έξι μηνών. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί
με καλύτερη χρήση αστυνομικών ελέγχων και
με ενίσχυση της διασυνοριακής αστυνομικής
συνεργασίας.

Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου - Υπόθεση
C-9/16
Στην απόφαση της 21ης Ιουνίου, το ΔΕΕ έκρινε ότι
το Άρθρο 67(2) ΣΛΕΕ και τα Άρθρα 20 και 21 του
Κώδικα Συνόρων Σένγκεν πρέπει να ερμηνεύονται
ως εξής: τα άρθρα αυτά απαγορεύουν στην εθνική
νομοθεσία την παροχή εξουσίας στην αστυνομία για
έλεγχο ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου, σε ακτίνα
30 χιλιομέτρων από τα χερσαία σύνορα του Κράτους
Μέλους με άλλα κράτη Σένγκεν, για την πρόληψη
παράνομης εισόδου ή διαμονής την επικράτεια
του εν λόγω Κράτους Μέλους, ανεξάρτητα από
τη συμπεριφορά του εν λόγω ατόμου και από την
ύπαρξη ειδικών περιστάσεων. Προβλέπεται εξαίρεση
εφόσον η εθνική νομοθεσία παρέχει το απαραίτητο
πλαίσιο για την εξουσία αυτή διασφαλίζοντας ότι η
η άσκηση της στην πράξη δεν θα έχει αποτέλεσμα
ισοδύναμο με εκείνο των ελέγχων στα σύνορα.

 Μετά από σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το
Συμβούλιο υιοθέτησε στις 15 Μαΐου Εκτελεστική
Απόφαση παράτασης των προσωρινών ελέγχων
στα εσωτερικά σύνορα για Αυστρία, Γερμανία,
Δανία, Σουηδία και Νορβηγία και για επιπλέον έξι
μήνες. Η Επιτροπή υπογράμμισε ότι αυτή ήταν η τελευταία χρονική παράταση.


Στην τέταρτη έκθεση για την έναρξη επιχειρησιακής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και
Ακτοφυλακής (Frontex), που δημοσιεύθηκε στις 13 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιγράφει την
πρόοδο που υπήρξε σχετικά με την επιχειρησιακή συνεργασία με τρίτες χώρες προτεραιότητας και την
ανάπτυξη υπαλλήλων της Frontex, διαπιστώνοντας αύξηση στον αριθμό των επιστροφών από Κράτη
Μέλη με την υποστήριξη της Frontex.
Η Επιτροπή ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τη Σερβία για μια συμφωνία περί καθεστώτος,
με την οποία θα είναι εφικτό για τη Frontex να επιχειρεί παράλληλα με ένα τουλάχιστον Κράτος Μέλος
στη διαχείριση των συνόρων μιας τρίτης χώρας που συνορεύει με την ΕΕ. Προτίθεται επίσης να ξεκινήσει
διαπραγματεύσεις για συμφωνία περί καθεστώτος με τη Μακεδονία και να υποβάλει προτάσεις ανάλογων
συμφωνιών με την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο. Καταλήγοντας, η έκθεση
περιγράφει την αυξημένη υποστήριξη της Frontex στα Κράτη Μέλη στον τομέα της επιστροφής. Μέχρι
στιγμής, ο Οργανισμός έχει συνδράμει σε 144 επιχειρήσεις επιστροφής πολιτών τρίτων χωρών που
αφορούν 6.799 άτομα.
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ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ


Αυστρία: Στις 26 Απριλίου, το Εθνικό Συμβούλιο αποφάσισε να συνεχίσει την αποστολή βοήθειας του
Αυστριακού στρατού στα σύνορα Ουγγαρίας-Σερβίας μέχρι το τέλος του 2017.7 Ο Αυστριακός Υπουργός
Άμυνας, Hans Peter Doskozil, τεκμηρίωσε το αίτημα παράτασης της αποστολής δηλώνοντας ότι λόγω
του κλεισίματος του διαδρόμου των Δυτικών Βαλκανίων οι διακινητές και οι μετανάστες που έρχονται
από την Ουγγαρία εξακολουθούν να εντοπίζονται.



Κροατία: Στις 19-20 Ιουλίου ο Υπουργός Εσωτερικών της Κροατίας συμμετείχε στη συνεδρίαση του
Φόρουμ του Σάλτσμπουργκ στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας. Οι συμμετέχοντες Υπουργοί Εσωτερικών
του Φόρουμ του Σάλτσμπουργκ8 συζήτησαν για την πίεση που δέχονται τα Νοτιοανατολικά χερσαία
σύνορα της ΕΕ από παράτυπους μετανάστες, αναγνωρίζοντας τη σημασία πρόληψης μιας κατάστασης
κρίσης όπως εκείνης του 2015 και συμφωνώντας ότι η βάση διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών
πρέπει να είναι η μείωση των ροών αυτών στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.



Ολλανδία: Η κυβέρνηση διαθέτει 20 εκατομμύρια ευρώ για την επέκταση των δυνατοτήτων της
Βασιλικής Στρατιωτικής Χωροφυλακής. Η πρόβλεψη αυτή αποτελούσε μέρος του Μνημονίου της Άνοιξης
που στάλθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων την 1η Ιουνίου. Λόγω της επένδυσης αυτής, περίπου
200 επιπλέον άτομα της Βασιλικής Στρατιωτικής Χωροφυλακής μπορούν πλέον να αναπτυχθούν για
την ασφάλεια των συνόρων στα αεροδρόμια και στα λιμάνια της χώρας τα επόμενα χρόνια, κυρίως στο
Αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ.



Πολωνία: Μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, 60 συνοριοφύλακες αναχώρησαν από το Ειδικό Κέντρο
Κατάρτισης Συνοριοφυλάκων στο Luban για αποστολές στη Μακεδονία. Πρόκειται για την πέμπτη και
έκτη αποστολή της Πολωνικής Συνοριοφυλακής στη συγκεκριμένη χώρα. Οι Πολωνοί Συνοριοφύλακες
υποστήριξαν τις τοπικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, στον έλεγχο της εισροής μεταναστών, στην πρόληψη
των παράνομων διελεύσεων των συνόρων, στον έλεγχο της αυθεντικότητας των εγγράφων και στην
καταγραφή των αιτήσεων χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας.
Στο Τμήμα της Πολωνικής Συνοριοφυλακής του Bieszczady, έλαβε χώρα η τέταρτη έκδοση κατάρτισης
στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση των δυνατοτήτων της μεταναστευτικής υπηρεσίας της Ουκρανίας στον
τομέα της μεταναστευτικής διαχείρισης». Η κατάρτιση εστιάστηκε στην παράτυπη μετανάστευση και στις
νομικές και διαδικαστικές πτυχές της επιστροφής των αλλοδαπών στη χώρα καταγωγής τους. Το έργο
χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και έλαβαν μέρος άτομα του
προσωπικού της Κρατικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης της Ουκρανίας.
Στις αρχές Ιουνίου, έλαβε χώρα μια συνάντηση διαβούλευσης με εκπροσώπους της Κρατικής Υπηρεσίας
Μετανάστευσης της Ουκρανίας στο πλαίσιο του Έργου της Συνοριοφυλακής «Ενίσχυση της συνεργασίας
με τα Κράτη Μέλη και με τρίτες χώρες για την ταυτοποίηση και την επιστροφή». Στη συνάντηση αυτή,
συζητήθηκαν μεταξύ άλλων προτάσεις πιθανών νομικών αλλαγών που θα μπορούσαν να αναπτύξουν τις
δυνατότητες διαχείρισης της μετανάστευσης στην Ουκρανία, όπως επίσης και θέματα επανεισδοχής.



Πορτογαλία: Στις 18 Μαΐου, εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων από
το Υπουργικό Συμβούλιο. Λαμβάνοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Υπόδειγμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Συνόρων, το έγγραφο αυτό περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Πορτογαλία αντιλαμβάνεται τη
συμμετοχή της στο Χώρο Σένγκεν και παρουσιάζει τις λύσεις της για τη διαχείριση των συνόρων, όπως
και τις κατευθυντήριες γραμμές υλοποίησης των λύσεων για τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς σε
εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Η στρατηγική αποβλέπει i) στην εξασφάλιση εσωτερικής ασφάλειας για την
ενίσχυση του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της ΕΕ, ii) στην εδραίωση των εξωτερικών
συνόρων Πορτογαλίας και ΕΕ, διευκολύνοντας τις μεθοριακές ροές σύμφωνα με τους κανόνες και τις
διαδικασίες ΕΕ/Σένγκεν, iii) στην ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ όλων των φορέων που συμμετέχουν
στους ελέγχους και στην εποπτεία των συνόρων, και iv) στην ενίσχυση της ικανότητας των αρχών
να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις. Το αντίστοιχο σχέδιο δράσης 2017/2018 έχει ολοκληρωθεί και
αναμένεται η τελική του έγκριση.



Σουηδία: Στις 2 Μαΐου, η Σουηδική κυβέρνηση αποφάσισε τη σταδιακή κατάργηση των εξωεδαφικών
ελέγχων ταυτότητας για άτομα που ταξιδεύουν στη Σουηδία με δημόσια μέσα μεταφοράς από τη Δανία.
Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι ταυτότητας, οι οποίοι διεξάγονταν από τις δημόσιες επιχειρήσεις μεταφοράς
στην περιοχή των συνόρων μεταξύ Δανίας και Σουηδίας, είχαν αρχικά δημιουργηθεί τον Ιανουάριο
2016, σε προσωρινή βάση και ως ανταπόκριση στην έκτακτη μεταναστευτική κατάσταση της εποχής. Η
Σουηδική κυβέρνηση αποφάσισε ωστόσο να συνεχίσει τη διεξαγωγή των μεθοριακών αυτών ελέγχων
στα εντός Σένγκεν σύνορά της. Οι έλεγχοι αυτοί θεσπίστηκαν σε προσωρινή βάση τον Νοέμβριο 2015,
ως απάντηση στην κατάσταση του προσφυγικού προβλήματος. Έχουν παραταθεί χρονικά πολλές φορές.

6.

ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ


7
8

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης & Εσωτερικών Υποθέσεων στις 8-9 Ιουνίου, τα Κράτη Μέλη
της ΕΕ υιοθέτησαν Συμπεράσματα για τη βελτίωση των επιστροφών και της επανεισδοχής παράνομα
διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών.

Βλ. https://www.parlinkom.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2017/PK0471/index.shtml (πρόσβαση 14 Ιουλίου 2017).
Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία.
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Αυτά αναφέρονται ειδικότερα στην ανάγκη καλύτερου συντονισμού μεταξύ των τομέων επιστροφής
και πολιτικής θεωρήσεων εισόδου, καθώς και στην ανάγκη βελτίωσης των ποσοστών επιστροφών ως
θέματος με επείγοντα χαρακτήρα.


Στις 13 Ιουνίου, η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση για την πρόοδο υλοποίησης της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας. Ενώ
ο αριθμός παράτυπων διελεύσεων από την Τουρκία στην Ελλάδα παρέμεινε χαμηλός, τα προβλήματα
παραμένουν και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι αφίξεις υπερβαίνουν τον αριθμό των επιστροφών. Ο
ρυθμός επανεγκατάστασης Σύρων προσφύγων από την Τουρκία έχει αυξηθεί, με συνολικό αριθμό
6.254 επανεγκαταστάσεων στις 9 Ιουνίου. Αυτό βρίσκεται σε αντίφαση με τις 1.789 επιστροφές στην
Τουρκία. Σχετικά με την Εγκατάσταση Φιλοξενίας Προσφύγων στην Τουρκία, έχει συνολικά διατεθεί
ποσόν ύψους 2,9 δις και έχουν εκταμιευθεί 811 εκατομμύρια ευρώ.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ


Αυστρία: Σύμφωνα με τον Νόμο Τροποποίησης του Νόμου περί Αλλοδαπών 2017, ο οποίος εγκρίθηκε
από το Εθνικό Συμβούλιο, αλλοδαποί που δεν εγκαταλείπουν άμεσα την Αυστρία μετά την έκδοση
τελικής και εκτελεστής απόφασης επιστροφής, μπορούν να τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους μεταξύ
€5.000 και €15.000. Αν το πρόστιμο δεν μπορεί να πληρωθεί, ο αλλοδαπός μπορεί να φυλακιστεί για
διάστημα έως έξι μήνες.9



Βέλγιο: Στις 29 Απριλίου τέθηκαν σε ισχύ δύο νέοι νόμοι. Με αυτούς, διευκολύνεται η διαδικασία λήξης
των δικαιωμάτων διαμονής και οργανώνεται η διαδικασία απομάκρυνσης ορισμένων αλλοδαπών νόμιμα
διαμενόντων στο Βέλγιο για λόγους δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας.
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση αύξησης της χωρητικότητας των κλειστών κέντρων
κράτησης για τους παράτυπα διαμένοντες μετανάστες. Αυτό θα επιφέρει αύξηση του αριθμού θέσεων
στα κέντρα κράτησης που λειτουργούν ήδη, όπως επίσης και δημιουργία νέων κέντρων σε Holsbeek,
Αμβέρσα και Σαρλερουά. Η χωρητικότητα των κέντρων κράτησης προβλέπεται να αυξηθεί από τις 400
θέσεις (στην αρχή της θητείας της κυβέρνησης) σε 1.066 θέσεις μέχρι το 2021.
Τον Μάιο, το Βέλγιο και η Γερμανία υπέγραψαν δήλωση προθέσεων για την αναβάθμιση της συνεργασίας
τους για βελτίωση της παρακολούθησης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας οι οποίοι επιστρέφουν
προσωρινά στις χώρες καταγωγής τους. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας δεν επιτρέπεται να
επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους. Αν το πράξουν, μπορεί να ακυρωθεί το καθεστώς προστασίας
τους. Ορισμένοι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας διαμένοντες στο Βέλγιο προσπαθούν να αποφύγουν
τον εντοπισμό ταξιδεύοντας σε γειτονικές χώρες (και στη Γερμανία) πριν αναχωρήσουν για τις χώρες
καταγωγής τους.



Γερμανία: Η Γερμανία σταμάτησε (προσωρινά) τις αναγκαστικές επιστροφές στο Αφγανιστάν μετά από
μια μεγάλη βομβιστική επίθεση στην Καμπούλ που οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 90 ατόμων και
προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην Γερμανική Πρεσβεία στις 31 Μαΐου 2017. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση
αποφάσισε να σταματήσει τις αναγκαστικές επιστροφές μέχρι το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών να
επανεκτιμήσει την κατάσταση ασφαλείας.
Έχει επίσης ξεκινήσει η λειτουργία ενός online κόμβου πληροφοριών για πολίτες τρίτων χωρών που
ενδιαφέρονται να επιστρέψουν από τη Γερμανία στη χώρα καταγωγής τους. Η ψηφιακή πλατφόρμα
συγκεντρώνει πληροφορίες για την Υποβοηθούμενη Εθελοντική Επιστροφή και Επανένταξη, παράλληλα
με σχετικά προγράμματα, καθώς και για τις πλησιέστερες υπηρεσίες παροχής συμβουλών και για τις
χώρες καταγωγής. Η πλατφόρμα λειτουργεί από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και
Προσφύγων, το Υπουργείο Εσωτερικών και τον ΔΟΜ και είναι για την ώρα διαθέσιμη στη Γερμανική και
στην Αγγλική γλώσσα.



Γαλλία: Ένα διάταγμα με ημερομηνία 5 Μαΐου 2017 ενισχύει τους κανόνες εναντίον της παροχής
παράνομων διεθνών υπηρεσιών. Σε αυτό καθορίζονται οι όροι σύμφωνα με τους οποίους οι διευθυντές
έργων είναι υπεύθυνοι για όλη την αλυσίδα υπεργολάβων ως προς την υποχρέωση της εκ των προτέρων
δήλωσης απόσπασης για αλλοδαπούς υπεργολάβους και τις κοινοποιήσεις ατυχημάτων αποσπασμένων
εργαζομένων.



Λιθουανία: Από τον Απρίλιο 2017, η υπηρεσία Μετανάστευσης ενίσχυσε τα μέσα παρακολούθησης
αλλοδαπών που έχουν ιδρύσει εταιρείες στη Λιθουανία και έχουν λάβει προσωρινή άδεια διαμονής για
τον συγκεκριμένο λόγο. Οι επιθεωρήσεις κατέδειξαν ότι ποσοστό 9% των ελεγχόμενων εταιρειών δεν
πληρούν τις απαιτήσεις του νόμου και ανακλήθηκαν οι σχετικές άδειες διαμονής.



Λουξεμβούργο: Στις 18 και 19 Μαΐου, μια αντιπροσωπεία βουλευτών του Κοινοβουλίου του
Λουξεμβούργου και κυβερνητικών υπηρεσιών εκπόνησε μελέτη σχετικά με τους όρους υποδοχής,
κράτησης και επιστροφής της Ολλανδίας. Με πρόσκληση των Ολλανδικών αρχών, η αντιπροσωπεία
επισκέφθηκε το Κέντρο Κράτησης Zeist (κλειστή εγκατάσταση για οικογένειες) και τον Οίκο Επιστροφής
Katwijk (για οικογένειες).



Πολωνία: Υπάλληλοι του Ναυτικού Τμήματος της Συνοριοφυλακής εξάρθρωσαν μια οργανωμένη
εγκληματική ομάδα υπεύθυνη για την παράνομη διακίνηση ατόμων από την Ελλάδα στην Πολωνία και
από εκεί στη Δυτική Ευρώπη.

9

Άρθρο 2 παρ. 82 της τροποποίησης.
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Οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν σε συνεργασία με τη Συνοριοφυλακή της Nadwiślańska και την Europol.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι διακινητές χρησιμοποιούσαν ναυλωμένες πτήσεις που οργάνωναν
διάφορα γραφεία ταξιδίων.
Στις 24 Μαΐου, Υπάλληλοι της Συνοριοφυλακής του Τμήματος Warmia-Mazury πραγματοποίησαν
ελέγχους για παράνομη απασχόληση σε ένα γραφείο προσλήψεων εργατικού δυναμικού. Ελέγχθηκε
η νομιμότητα απασχόλησης 189 αλλοδαπών και ο έλεγχος εντόπισε 36 Ουκρανούς χωρίς καμία άδεια
εργασίας. Εναντίον του εργοδότη τους ασκήθηκε δίωξη για παράβαση του Νόμου για την προώθηση της
απασχόλησης και των θεσμικών φορέων αγοράς εργασίας του 2004.


7.

Ηνωμένο Βασίλειο: Στις 6 Απριλίου, τέθηκαν σε ισχύ νέες διατάξεις για την καταπολέμηση της παράνομης
εργασίας σε εγκαταστάσεις όπου πωλούνται σνακ-αναψυκτικά τις νυκτερινές ώρες. Σύμφωνα με αυτές,
οι οποίες υιοθετήθηκαν ως τμήμα του Νόμου για τη Μετανάστευση 2016, οι έλεγχοι μετανάστευσης θα
αποτελούν μέρος της διαδικασίας υποβολής αίτησης για άδεια. Από τις 6 Απριλίου, άδειες για σημεία
πώλησης ή προσωπικές άδειες δεν θα εκδίδονται για κανένα άτομο που δεν διαθέτει άδεια να βρίσκεται
ή να εργάζεται στο ΗΒ. Η χορήγηση άδειας και η συνέχιση ισχύος της θα εξαρτώνται επίσης από τη
συμμόρφωση με το ισχύον δίκαιο του ΗΒ για τη μετανάστευση.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ


Η 15η Ετήσια Έκθεση της Eurojust (Οργανισμός ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής
δικαιοσύνης), η οποία δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο, παρέχει ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Eurojust στην καταπολέμηση του σοβαρού διασυνοριακού εγκλήματος. Σχετικά με την εμπορία ανθρώπων,
στην έκθεση επισημαίνεται γενική αύξηση υποστήριξης των εθνικών ερευνών και ασκήσεων δίωξης, με
καταχωρημένες συνολικά 93 υποθέσεις. Η Eurojust συνέχισε επίσης να συνδυάζει την επιχειρησιακή
του στήριξη με στρατηγικές δραστηριότητες, για παράδειγμα μέσω συντονισμού με την Υπηρεσία
Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της ΕΕ και με συνεισφορές στην Στρατηγική ΕΕ για την Εμπορία
Ανθρώπων μετά το 2016.



Σε ένα έκτακτο ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύθηκε στις 14 Ιουνίου, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών
για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC) παρέχει μια επικαιροποίηση
της κοινής πρωτοβουλίας ΕΕ-UNODC που αποβλέπει στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2016 και αφορά 13
χώρες σε Αφρική, Ασία, Ανατολική Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Μέχρι στιγμής, έχει σημειωθεί πρόοδος
σε όλες τις χώρες. Για παράδειγμα, υπάρχει μια πρόσκληση υποβολής προσφορών για οργανισμούς
κοινωνίας των πολιτών από τον Μάιο 2017 για Λευκορωσία, Βραζιλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος,
Μαρόκο και Νότια Αφρική, ενώ έχουν διεξαχθεί και τακτικές συναντήσεις συντονισμού με εθνικά θεσμικά
όργανα και με εταίρους εφαρμογής. Η πρωτοβουλία αυτή θα συνεχιστεί μέχρι τον Ιούλιο 2019.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ


Αυστρία: Τον Μάιο 2017 εόρτασε την πρώτη του επέτειο το «Κοινό Επιχειρησιακό Γραφείο κατά των
Δικτύων Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων» (JOO). Το JOO αποτελεί τον επιχειρησιακό σύνδεσμο της
Αυστρίας με το Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά της Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών (EMSC), για καλύτερη
συνεργασία των ερευνητών στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και της εμπορίας ανθρώπων.
Το πρώτο έτος λειτουργίας του, το JOO διεξήγαγε 25 διεθνείς έρευνες, προέβη σε 185 συλλήψεις,
πραγματοποίησε 109 ανακρίσεις και ανέλυσε τα δεδομένα 697 κινητών τηλεφώνων.



Βέλγιο: Από τις 20 Μαΐου και μετά από τροποποιήσεις του Νόμου για τη Μετανάστευση, για τα πιθανά
θύματα εμπορίας εκδίδεται πλέον ένα έγγραφο προωρινής διαμονής που ισχύει για 45 ημέρες την περίοδο
ανάρρωσης και περίσκεψης, αντί της διαταγής εγκατάλειψης της επικράτειας με ισχύ 45 ημερών.
Στις 12 Ιουνίου, η Βελγική φρεγάτα Louise-Marie απέπλευσε από το λιμάνι Zeebrugge, ξεκινώντας την
ανάπτυξη στη Μεσόγειο θάλασσα ως μέρος της επιχείρησης EUNAVFOR MED – Sophia. Η συμμετοχή
στην επιχείρηση θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Ιουλίου. Η επιχείρηση EUNAVFOR MED – Sophia ξεκίνησε το
2015 στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ (ΚΠΑΑ) με σκοπό την διακοπή του
επιχειρηματικού μοντέλου παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων στην Νότια Κεντρική Μεσόγειο.



Πολωνία: Στις αρχές Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Koszalin δράση κατάρτισης διάρκειας τριών
ημερών για υπαλλήλους της συνοριοφυλακής, της αστυνομίας, του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας
Διοίκησης. Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τον προσδιορισμό ανηλίκων θυμάτων εμπορίας
ανθρώπων, την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2016-2018 για τη συγκεκριμένη κοινωνική
ομάδα, καθώς και τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα των ανήλικων θυμάτων εμπορίας.



Πορτογαλία: Από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Συνόρων ανέλαβε
διάφορες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων. Για παράδειγμα, η
ειδική μονάδα για την εμπορία ανθρώπων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Συνόρων ανέπτυξε online εφαρμογές κατάρτισης που αφορούσαν το πρόγραμμα online κατάρτισης του Υπουργείου για τις
πρεσβείες και τα προξενεία της χώρας. Επίσης, το Παρατηρητήριο Εμπορίας Ανθρώπων και διάφορες
άλλες πρωτοβουλίες, εξέδωσε την πρώτη Τριμηνιαία Έκθεση Στατιστικής για την εμπορία ανθρώπων.
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8.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ


Ως συνέχεια της Κοινής Ανακοίνωσης για τον Διάδρομο της Κεντρικής Μεσογείου και της Διακήρυξης της
Μάλτας, στις 12 Απριλίου, το Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την Αφρική υιοθέτησε πρόγραμμα ύψους
90 εκατομμυρίων ευρώ με σκοπό την αναβάθμιση της προστασίας των μεταναστών και την ενίσχυση
της διαχείρισης της μετανάστευσης στη Λιβύη. Το πρόγραμμα αφορά διάφορες πτυχές διαχείρισης του
μεταναστευτικού προβλήματος στη Λιβύη και κατά μήκος του διαδρόμου της Κεντρικής Μεσογείου και
αποβλέπει στη βελτίωση της κατάστασης των κοινοτήτων υποδοχής και των εσωτερικά εκτοπιζόμενων
ατόμων, καθώς επίσης και στη διευκόλυνση της οικειοθελούς επιστροφής μεταναστών από τη Λιβύη.



Στις 4 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ παρουσίασαν τις πολιτικές
προτεραιότητες της ΕΕ και συγκεκριμένες προτάσεις για μια ισχυρότερη εταιρική σχέση με την Αφρική.
Η Ανακοίνωση περιλαμβάνει προτάσεις σε διάφορους βασικούς τομείς, όπως ειρήνη και ασφάλεια,
μετανάστευση, δημιουργία θέσεων εργασίας και ενέργεια, ενώ κινείται γύρω από δύο πτυχές: η πρώτη με
στόχο τη διαμόρφωση πιο ανθεκτικών κρατών και κοινωνιών, ενώ η δεύτερη αποβλέπει στη δημιουργία
καλύτερων και περισσότερων θέσεων εργασίας, ειδικότερα για τους νέους. Η Ανακοίνωση έρχεται πριν
από τη Διάσκεψη Κορυφής Αφρικής-ΕΕ τον Νοέμβριο 2017, η οποία θα εστιάσει την προσοχή της ειδικά
στους νέους.



Ένα χρόνο μετά τη θέσπιση του Πλαισίου Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ με τρίτες χώρες, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή παρουσίασε έκθεση για τη πρόοδο που έχει σημειωθεί. Σε γενικές γραμμές η συνεργασία με
τρίτες χώρες εμφανίζεται βελτιωμένη, με τους αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης της ΕΕ να
είναι παρόντες σε 12 χώρες εταίρους (Αιθιοπία, Ιορδανία, Λίβανος, Μάλι, Νιγηρία, Πακιστάν, Σενεγάλη,
Σερβία, Τυνησία και Τουρκία). Έχουν ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις για την επανεισδοχή με τη
Νιγηρία, την Τυνησία και την Ιορδανία, εκτός από εκείνες με το Μαρόκο που συνεχίζονται. Στην έκθεση
επισημαίνεται επίσης ότι έχει υπάρξει πρόοδος με τις πέντε χώρες προτεραιότητας (Νίγηρα, Νιγηρία,
Αιθιοπία, Μάλι και Σενεγάλη), στις οποίες θα προστεθούν τρεις επιπλέον χώρες (Ακτή Ελεφαντοστού,
Γκάνα και Γουινέα). Σχετικά με το Καταπιστευματικό Ταμείο για την Αφρική, έχουν μέχρι στιγμής εγκριθεί
118 έργα, με τα διατιθέμενα ποσά να ανέρχονται συνολικά σε 2,8 δις ευρώ.



Στις 20 Ιουνίου, το Περιφερειακό Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της
Συριακής κρίσης υιοθέτησε νέα έργα συνολικής αξίας 275 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα αυτά εστιάζουν
σε πρόσφυγες και στις κοινότητες που τους φιλοξενούν και έχουν ιδιαίτερα επιβαρυνθεί σε Τουρκία,
Λίβανο, Ιορδανία, Ιράκ, Δυτικά Βαλκάνια και Αρμενία. Τα έργα αποβλέπουν στη βελτίωση πρόσβασης
στην εκπαίδευση και στην υγειονομική περίθαλψη, όπως επίσης και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών,
στην κοινωνική ένταξη και στην ισότητα των φύλων. Όλα αυτά οδηγούν το συνολικό ποσόν που διέθεσε
το Καταπιστευματικό Ταμείο σε πάνω από 1 δις, ποσόν το οποίο αντιστοιχεί στον στόχο τον οποίο έθεσε
ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 στην άτυπη
συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη Μετανάστευση και στην Ανακοίνωση για τη Διαχείριση
της Προσφυγικής Κρίσης.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ


Τσεχία: Τον Ιούνιο 2017, ο Υπουργός Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Τσεχίας, χορήγησε οικονομική
ενίσχυση ύψους CZK 28.020.000 (περίπου 1 εκ. ευρώ) στη Δημοκρατία της Μακεδονίας για την
ενδυνάμωση του συστήματος ασύλου και μετανάστευσης της χώρας. Επίσης, επιπλέον CZK 40 εκ.
(περίπου 1,48 εκατομμύρια ευρώ) διατέθηκαν στην Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους πρόσφυγες και
την υποστήριξη των υποδομών και δράσεων για μη εδώδιμα προϊόντα για τους πρόσφυγες του Azraq
Camp στην Ιορδανία. Η συγκεκριμένη προσφυγική κατασκήνωση αποτελεί μέρος Τσεχικού-Γερμανικού
έργου στην Ιορδανία. Έχουν πραγματοποιηθεί δωρεές στο πλαίσιο του Προγράμματος Βοηθείας στους
Πρόσφυγες στις Περιφέρειες Καταγωγής και Πρόληψης Μείζονων Προσφυγικών Ροών, το οποίο
δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο 2015 ως ειδικό εργαλείο αντιμετώπισης της προσφυγικής/μεταναστευτικής
κατάστασης στην Ευρώπη και στις γειτονικές της χώρες. Μεταξύ των προτεραιοτήτων 2017 είναι η Μέση
Ανατολή (Ιορδανία και Ιράκ) και η περιφέρεια των Δυτικών Βαλκανίων ( Μακεδονία και Σερβία).



Ισπανία: Το διμερές Έργο Συνεργασίας Ισπανίας-Μαρόκου για τη διαμόρφωση ικανοτήτων στη
διαχείριση της μετανάστευσης, της ένταξης και του ασύλου στο Μαρόκο ξεκίνησε τις δραστηριότητές
του. Υπήρξε μια συνεδρίαση στο Rabat στις 28-29 Ιουνίου με εκπροσώπους του Υπουργείου που έχει
την ευθύνη για τους Μαροκινούς του εξωτερικού (Ministère chargé des Marocains résident à l’étranger
et des affaires de la migration) ώστε η σχετική διαδικασία να περάσει στο επόμενο στάδιο.
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ΕΔΜ ΚΑΙ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ.
Δεδομένα ΕΕ
Σχήμα 1α: Αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ28, Ιανουάριος 2016 - Απρίλιος 2017.10
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Πηγή: Eurostat [migr_asyappctzm], σύνολο αιτούντων άσυλο, πρόσβαση 24 Ιουλίου2017.

Σχήμα 1β: Αιτούντες άσυλο για πρώτη φορά και μεταγενέστεροι αιτούντες (από κοινού, αιτούντες άσυλο)
στην ΕΕ28 και στη Νορβηγία, πρώτο τρίμηνο 2017 (τριμηνιαία δεδομένα)
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Πηγή: Eurostat [migr_asyappctzm], πρόσβαση 24 Ιουλίου 2017

Σχήμα 2: Πρωτόδικες αποφάσεις ασύλου στην ΕΕ28 και στη Νορβηγία για πολίτες χωρών εκτός ΕΕ, πρώτο
τρίμηνο 2017 (τριμηνιαία δεδομένα)
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Πηγή: Eurostat [migr_asydcfstq], πρόσβαση 2 Αυγούστου 2017 – Οι αρνητικές αποφάσεις περιλαμβάνουν επίσης
«αποφάσεις Δουβλίνου» (σύμφωνα με το Άρθρο 4, Κανονισμός ΕΚ 862/2007).
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Τα δεδομένα Απριλίου 2017 για την Ισπανία δεν είναι ακόμα διαθέσιμα.
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Σχήμα 4α: Παράνομη διέλευση συνόρων – Οι
συχνότερες εθνικότητες (σε %)

Σχήμα 4β: Άρνηση
εθνικότητες (σε %)

Q4 2016
(Οκτώβριος
- Δεκέμβριος)
FRANFRAN
Q4 2016
(Οκτώβριος
- Δεκέμβριος)
FRAN Q4
FRAN
2016
Q4(Οκτώβριος
2016 (Οκτώβριος
- Δεκέμβριος)
- Δεκέμβριος)

εισόδου

-

Οι

συχνότερες

Q4 2016
(Οκτώβριος
- Δεκέμβριος)
FRANFRAN
Q4 2016
(Οκτώβριος
- Δεκέμβριος)
FRAN Q4
FRAN
2016
Q4(Οκτώβριος
2016 (Οκτώβριος
- Δεκέμβριος)
- Δεκέμβριος)

Νιγηρία
Νιγηρία
Νιγηρία Νιγηρία

33% 33%
33% 33%

15% 15%
15% 15%

Γουινέα
Γουινέα
Γουινέα Γουινέα

23% 23%
23% 23%

Ερυθραία
Ερυθραία
8%
Ερυθραία
Ερυθραία

8%
8%
8%
Ακτή Ακτή
8% 8% Ακτή
Ακτή
Ελεφαντοστού
Ελεφαντοστού
8%
8% Ελεφαντοστού
Συρία
Συρία Ελεφαντοστού
6% 6%
5% 6%
5% 5%
6% 6%
Συρία Συρία
5% 6%
5% 5%
5%6%
5% 6%
Γκάμπια
Γκάμπια
Γκάμπια Γκάμπια

Σενεγάλη
Σενεγάλη
Σενεγάλη
Σενεγάλη
Άλλα Άλλα
Άλλα
Άλλα

Σχήμα 4γ: Παράνομη διαμονή – Οι συχνότερες
εθνικότητες (σε %)
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Σχήμα 4δ: Αποτελεσματική
συχνότερες εθνικότητες (σε %)
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Πηγή: FRONTEX FRAN Τριμηνιαία Έκθεση Q4 2016 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2016)
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Τελευταίες διαθέσιμες εθνικές στατιστικές
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ
�

Κροατία: Από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, έλαβαν χώρα 62 μετεγκαταστάσεις στην Κροατία, σύμφωνα
με τον Κανονισμό Δουβλίνου (21 γυναίκες, 41 άνδρες). Τα άτομα που μεταφέρθηκαν είχαν κυρίως
εθνικότητες Συρίας (49), Ερυθραίας (11), και Υεμένης (2).

�

Ηνωμένο Βασίλειο: Οι Στατιστικές Μετανάστευσης από Ιανουάριο έως Μάρτιο 2017 δημοσιεύθηκαν
στις 25 Μαΐου από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σε αυτές παρέχονται τα τελευταία στοιχεία του ΗΒ για
τους υποκείμενους σε έλεγχο μετανάστευσης, για την περίοδο του έτους που λήγει τον Μάρτιο 2017.
Τα θέματα που περιλαμβάνονται αφορούν: εισδοχή, θεωρήσεις, εγκατάσταση, ιθαγένεια, κρατήσεις,
απομακρύνσεις και εκούσιες αναχωρήσεις. Επιπλέον, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία εξέδωσε το Τριμηνιαίο
Δελτίο Στατιστικών Μετανάστευσης (σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εργασίας
και Συντάξεων και την Υπηρεσία Εθνικών Μητρώων της Σκωτίας) το οποίο δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα.
Σε αυτό παρέχονται τριμηνιαία στοιχεία για τις μεταναστευτικές ροές στο ΗΒ, τις θεωρήσεις, το άσυλο
και την εγκατάσταση.

ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
�

Αυστρία: Μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2017 η Αυστρία πραγματοποίησε αναγκαστική επιστροφή
2.291 ατόμων. Αυτό αποτελεί αύξηση 77% σε σύγκριση με την περίοδο αναφοράς του προηγούμενου
έτους. Συνολικά 3.750 παράτυπα διαμένοντα άτομα εγκατέλειψαν την Αυστρία, συμπεριλαμβανομένων
1.459 οικειοθελών επιστροφών.

�

Κροατία: Από Απρίλιο έως Ιούνιο 2017, τα μεθοριακά αστυνομικά τμήματα καταχώρησαν 1.140 ποινικά
αδικήματα παράτυπης εισόδου, κίνησης και διαμονής στην Κροατία και 203 περιπτώσεις παράτυπων
εισόδων ασυνόδευτων ανηλίκων. Με τη συμφωνία επανεισδοχής με τη Σλοβενία επέστρεψαν 124 άτομα,
ενώ οκτώ άτομα επέστρεψαν μέσω της συμφωνίας επανεισδοχής με την Σερβία.

Επικαιροποιήσεις για τη μεταφορά της νομοθεσίας ΕΕ στο εθνικό δίκαιο
ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ
�

Τσεχία: Τον Ιούνιο 2017, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Νόμου για τη Διαμονή Αλλοδαπών στην
Δημοκρατία της Τσεχίας, μεταφέροντας στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2014/36/EΚ για τους εποχιακούς
εργαζομένους και την Οδηγία 2014/66/EΚ για τις ενδοεταιρικές μεταθέσεις. Η τροποποίηση ρυθμίζει
επίσης τους κανόνες εισόδου και διαμονής αλλοδαπών για επιχειρηματικούς σκοπούς και περιέχει μια
προσαρμογή που αποβλέπει στην ενίσχυση των χαρακτηριστικών ασφαλείας της μεταναστευτικής
διαδικασίας και εξειδικεύει τις διευθετήσεις για τη διαμονή μέλους οικογενείας ενός πολίτη της ΕΕ
για καλύτερη συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/38/EΚ. Μεταξύ άλλων, η νέα νομοθεσία καλύπτει τη
συγκαλυμμένη μεσιτεία θέσεων εργασίας, εισάγει την έννοια του «αναξιόπιστου εργοδότη» στον οποίο
δεν θα επιτρέπεται να απασχολεί πολίτες τρίτης χώρας και επιτρέπει την αναστολή της διαδικασίας
έκδοσης άδειας διαμονής εφόσον ο αλλοδαπός δεν εμφανιστεί στη διαδικασία χωρίς σοβαρό λόγο,
εφόσον ψεύδεται ή υποβάλει παραποιημένα έγγραφα, κλπ. Η τροποποίηση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ
στα μέσα Αυγούστου 2017.

Άλλα έργα ΕΔΜ και επερχόμενες εκδηλώσεις (βλ. επίσης τον ιστότοπο του
ΕΔΜ)
�

Λουξεμβούργο: Στις 30 Ιουνίου έλαβε χώρα ένα επαναληπτικό συνέδριο του δεύτερου εθνικού
συνεδρίου (assises nationale) για την ένταξη σε τοπικό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες στο επαναληπτικό
συνέδριο (après assises) συναντήθηκαν για να δημιουργήσουν μια ομάδα ανταλλαγής και στήριξης της
ένταξης σε τοπικό επίπεδο.

�

Ισπανία: Στις 14 Ιουνίου, έλαβε χώρα στη Μαδρίτη ένα Συνέδριο για την Υποδοχή και την Ένταξη
των Προσφύγων στην Ισπανία, το οποίο διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Εισερχόμενης και
Εξερχόμενης Μετανάστευσης με συμμετοχή του Filippo Grandi, Ύπατου Αρμοστή για τους Πρόσφυγες
(UNHCR).
Το Σεμινάριο για την «Ανάλυση της Σύστασης 15 για την Καταπολέμηση της Ρητορικής του Μίσους»
της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) έλαβε
χώρα στις 30 Μαρτίου στη Γενική Γραμματεία Εισερχόμενης και Εξερχόμενης Μετανάστευσης. Στόχος
του σεμιναρίου ήταν η ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης για τη σύσταση ώστε να είναι ευχερέστερη
η πρακτική της εφαρμογή. Η σύσταση 15 της ECRI μεταφράστηκε στα Ισπανικά και διανεμήθηκε σε
πολλούς ενδιαφερόμενους (δικαστικοί λειτουργοί, ΜΚΟ, δημόσιοι φορείς, κλπ).
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