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Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Σηµαντική υπήρξε η πρόοδος που σηµειώθηκε κατά την τελευταία πεντηκονταετία χάρη στο πολιτικό
και πολιτιστικό εγχείρηµα στο οποίο βασίζεται η δηµιουργία και η εµβάθυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Μια από τις πλέον αξιοσηµείωτες επιτυχίες του εγχειρήµατος αυτού είναι η δηµιουργία ενός
εκτεταµένου χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας που καλύπτει σήµερα το µεγαλύτερο µέρος της
ευρωπαϊκής επικράτειας. Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε µια άνευ προηγουµένου αύξηση των ελευθεριών
των ευρωπαίων πολιτών, καθώς και των υπηκόων τρίτων χωρών που κυκλοφορούν ελεύθερα στον
κοινό αυτό χώρο. Αντιπροσωπεύει επίσης σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης και ευηµερίας. Η
πρόσφατη και η µελλοντική διεύρυνση του χώρου Σένγκεν ενισχύουν περαιτέρω την ελεύθερη
κυκλοφορία των προσώπων.

Η διεθνής µετανάστευση αποτελεί µια πραγµατικότητα που θα διαιωνίζεται, όσο διατηρούνται οι
ανισότητες πλούτου και ανάπτυξης µεταξύ των διαφόρων περιοχών του κόσµου. Η διεθνής
µετανάστευση µπορεί να αποτελέσει ευκαιρία γιατί συνιστά παράγοντα ανθρώπινων και οικονοµικών
ανταλλαγών και επιτρέπει επίσης στους ανθρώπους να υλοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους. Μπορεί να
συµβάλλει αποφασιστικά στην οικονοµική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών
που χρειάζονται µετανάστες λόγω της κατάστασης στις αγορές εργασίας τους ή για δηµογραφικούς
λόγους. Τέλος, αποφέρει πόρους στους µετανάστες και στις χώρες καταγωγής τους, συµβάλλοντας µε
τον τρόπο αυτόν στην ανάπτυξη των χωρών αυτών. Άλλωστε, η επιδίωξη µηδενικής µετανάστευσης
αποτελεί µη ρεαλιστική αλλά και επικίνδυνη θέση.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε, το ∆εκέµβριο του 2005, τη Σφαιρική Προσέγγιση της
Μετανάστευσης και επιβεβαίωσε τον επίκαιρο χαρακτήρα της. Επανέλαβε την πεποίθησή του ότι το
µεταναστευτικό ζήτηµα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης και ότι
µια αρµονική και αποτελεσµατική διαχείριση της µετανάστευσης πρέπει να είναι σφαιρική και
εποµένως να αντιµετωπίζει, τόσο την οργάνωση της νόµιµης µετανάστευσης, όσο και την
καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης, ως µέσων για την προώθηση της συνέργειας µεταξύ
της µετανάστευσης και της ανάπτυξης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι πεπεισµένο ότι η Σφαιρική
Προσέγγιση της Μετανάστευσης έχει νόηµα µόνον στα πλαίσια µιας στενής σύµπραξης µε τις χώρες
καταγωγής, διέλευσης και προορισµού.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση ωστόσο δε διαθέτει τα µέσα για να δεχθεί αξιοπρεπώς όλους τους µετανάστες
που επιδιώκουν µια καλύτερη ζωή. Η µη ελεγχόµενη µετανάστευση µπορεί να διαταράξει τη συνοχή
του κοινωνικού ιστού στις χώρες προορισµού. Συνεπώς, η οργάνωση της µετανάστευσης πρέπει να
λαµβάνει υπόψη την ικανότητα υποδοχής της Ευρώπης, από απόψεως αγοράς εργασίας, στέγασης και
υγειονοµικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών υπηρεσιών, και να προστατεύει τους µετανάστες από
τον κίνδυνο να πέσουν θύµατα εκµετάλλευσης εγκληµατικών δικτύων.

Με τη δηµιουργία ενός κοινού χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας, τα κράτη µέλη καλούνται επίσης να
αντιµετωπίσουν νέες προκλήσεις. Η συµπεριφορά ενός κράτους µέλους µπορεί να θίξει τα
συµφέροντα των υπολοίπων. Η είσοδος στο έδαφος ενός κράτους µέλους δίνει δικαίωµα εισόδου και
στο έδαφος των άλλων κρατών µελών. Είναι συνεπώς επιβεβληµένο, κάθε κράτος µέλος να λαµβάνει
υπόψη τα συµφέροντα των εταίρων του κατά τη χάραξη και την εφαρµογή των εθνικών πολιτικών για
τη µετανάστευση, την ενσωµάτωση και το άσυλο.

Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδιώκουν κατά την τελευταία εικοσαετία
να συγκλίνουν τις πολιτικές τους στους τοµείς αυτούς. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την
πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί προς αυτήν την κατεύθυνση και η οποία συνοψίζεται στην κατάργηση
των ελέγχων των εσωτερικών συνόρων στο µεγαλύτερο µέρος της ευρωπαϊκής επικράτειας, τη
θέσπιση κοινής πολιτικής στον τοµέα των θεωρήσεων, την εναρµόνιση των ελέγχων στα εξωτερικά
σύνορα και των κανόνων για την παροχή ασύλου, την ευθυγράµµιση ορισµένων προϋποθέσεων
νόµιµης µετανάστευσης, τη συνεργασία στον τοµέα της καταπολέµησης της παράνοµης
µετανάστευσης, την ίδρυση του οργανισµού FRONTEX και τη σύσταση ειδικών ταµείων
αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών µελών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει ιδίως τη µεγάλη
πρόοδο που σηµειώθηκε στα πλαίσια των προγραµµάτων του Τάµπερε (1999-2004) και της Χάγης
(2004-2009), τα οποία δεσµεύεται να υλοποιήσει πλήρως.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, προσηλωµένο στις αξίες που ενέπνευσαν το ευρωπαϊκό εγχείρηµα και τις
εφαρµοζόµενες πολιτικές, επιβεβαιώνει σταθερά ότι οι πολιτικές για τη µετανάστευση και το άσυλο
πρέπει να συνάδουν µε τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και ιδίως τους κανόνες που αφορούν τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατα των προσφύγων.

Η πρόοδος που έχει σηµειωθεί προς την κατεύθυνση της κοινής πολιτικής µετανάστευσης και ασύλου
είναι απτή, χρειάζονται ωστόσο περαιτέρω βήµατα.
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, έχοντας την πεποίθηση ότι είναι αναγκαία µια συνεκτική προσέγγιση για
να ενταχθεί η διαχείριση της µετανάστευσης στους πρωταρχικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
θεωρεί ότι ήλθε η ώρα να δοθεί νέα ώθηση, µε πνεύµα κοινής ευθύνης και αλληλεγγύης µεταξύ των
κρατών µελών, αλλά και σε σύµπραξη µε τις τρίτες χώρες, για τη χάραξη κοινής πολιτικής για τη
µετανάστευση και το άσυλο που να λαµβάνει υπόψη ταυτοχρόνως το συλλογικό συµφέρον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους µέλους.

Με αυτό το πνεύµα και υπό το πρίσµα της ανακοίνωσης της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2008, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφασίζει να προβεί στην επίσηµη έγκριση του παρόντος Ευρωπαϊκού
Συµφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Έχοντας επίγνωση ότι η πλήρης εφαρµογή του
Συµφώνου ενδέχεται να απαιτήσει, σε ορισµένους τοµείς, αλλαγές στο νοµικό πλαίσιο και ιδίως στις
βάσεις των συνθηκών, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναλαµβάνει πέντε θεµελιώδεις δεσµεύσεις, οι
οποίες θα συνεχίσουν να µετουσιώνονται σε συγκεκριµένα µέτρα, ιδίως στο πρόγραµµα που θα
διαδεχθεί το 2010 το πρόγραµµα της Χάγης:

-

οργάνωση της νόµιµης µετανάστευσης, λαµβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες, τις ανάγκες
και τις δυνατότητες υποδοχής κάθε κράτους µέλους, και ενθάρρυνση της ενσωµάτωσης,

-

καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης, εξασφαλίζοντας την επιστροφή των παράνοµων
µεταναστών στις χώρες καταγωγής τους ή σε χώρα διέλευσης,

-

ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των συνοριακών ελέγχων,

-

συγκρότηση της Ευρώπης ως χώρου ασύλου,

-

δηµιουργία σφαιρικής εταιρικής σχέσης µε τις χώρες καταγωγής και διέλευσης ευνοώντας τη
συνέργεια µεταξύ µετανάστευσης και ανάπτυξης.

*
*

*
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I)

Οργάνωση της νόµιµης µετανάστευσης λαµβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες, τις
ανάγκες και τις δυνατότητες υποδοχής κάθε κράτους µέλους, και ενθάρρυνση της
ενσωµάτωσης

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι η νόµιµη µετανάστευση πρέπει να δηλώνει τη βούληση
αµφότερων των πλευρών, τόσο του µετανάστη, όσο και της χώρας υποδοχής, και να αποβλέπει σε
αµοιβαίο όφελος. Υπενθυµίζει ότι εναπόκειται σε κάθε κράτος µέλος να αποφασίζει τις προϋποθέσεις
εισόδου των νόµιµων µεταναστών στο έδαφός του και να καθορίζει ενδεχοµένως τον αριθµό τους. Η
επιβολή ποσοστώσεων που µπορεί να προκύψει, θα µπορούσε να γίνει σε σύµπραξη µε τις χώρες
προέλευσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν µια επιλεκτική και
συντονισµένη µεταναστευτική πολιτική, ιδίως σε συνάρτηση µε τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς
εργασίας και λαµβανοµένων υπόψη των πιθανών επιπτώσεων στα υπόλοιπα κράτη µέλη. Τέλος, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει τη σηµασία της διαµόρφωσης µιας πολιτικής που να επιτρέπει
την ίση µεταχείριση των µεταναστών και την αρµονική ενσωµάτωσή τους στην κοινωνία της χώρας
που τους υποδέχεται.

Προς τούτο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφωνεί:

α)

να κληθούν τα κράτη µέλη και η Επιτροπή να υλοποιήσουν πολιτικές µετανάστευσης για
εργασία µε πλήρη σεβασµό στο κοινοτικό κεκτηµένο και την κοινοτική προτίµηση,
χρησιµοποιώντας τα πλέον ενδεδειγµένα µέσα και λαµβάνοντας υπόψη εν δυνάµει ανθρώπινους
πόρους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας κάθε κράτους
µέλους σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 13ης και 14ης
Μαρτίου 2008·

β)

να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους εργαζοµένους υψηλής
εξειδίκευσης και να ληφθούν νέα µέτρα για την περαιτέρω διευκόλυνση της υποδοχής
σπουδαστών και ερευνητών και της κυκλοφορίας τους εντός της Ένωσης·

γ)

να ληφθεί µέριµνα, ενθαρρύνοντας την προσωρινή ή την κυκλική µετανάστευση, σύµφωνα µε
τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, της 14ης ∆εκεµβρίου 2007, ώστε οι πολιτικές
αυτές να µην ευνοούν τη διαρροή εγκεφάλων·
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δ)

να βελτιωθούν οι ρυθµίσεις σχετικά µε την οικογενειακή µετανάστευση, καλώντας κάθε κράτος
µέλος, πλην ειδικών κατηγοριών, να συνεκτιµήσει στην εθνική του νοµοθεσία, σύµφωνα µε την
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών
ελευθεριών, τις οικείες δυνατότητες υποδοχής και ενσωµάτωσης των οικογενειών κατόπιν
αξιολόγησης των πόρων και συνθηκών στέγασης στη χώρα προορισµού, καθώς και π.χ. των
γνώσεων της γλώσσας της συγκεκριµένης χώρας·

ε)

να ενισχυθεί η αµοιβαία ενηµέρωση όσον αφορά τη µετανάστευση και να βελτιωθούν τα
υφιστάµενα εργαλεία αναλόγως των αναγκών·

στ)

να βελτιωθεί η ενηµέρωση όσον αφορά τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις της νόµιµης
µετανάστευσης, θεσπίζοντας ιδίως, το συντοµότερο δυνατό, τα αναγκαία µέσα για το σκοπό
αυτό·

ζ)

να κληθούν τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις κοινές αρχές που εγκρίθηκαν το 2004 από το
Συµβούλιο, να θεσπίσουν, µε κατάλληλες κατά τη γνώµη τους διαδικασίες και µέσα, φιλόδοξες
πολιτικές για την ενθάρρυνση της αρµονικής ενσωµάτωσης στις χώρες υποδοχής τους, των
µεταναστών που έχουν την προοπτική να εγκατασταθούν µακροχρόνια στις εν λόγω χώρες. Οι
πολιτικές αυτές, για την εφαρµογή των οποίων θα απαιτηθεί µεγάλη προσπάθεια εκ µέρους των
χωρών υποδοχής, θα πρέπει να βασίζονται στην ισορροπία µεταξύ των δικαιωµάτων των
µεταναστών (ιδίως την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την εργασία, την ασφάλεια, τις δηµόσιες
και τις κοινωνικές υπηρεσίες) και των υποχρεώσεών τους (τήρηση των νόµων της χώρας
υποδοχής). Οι πολιτικές αυτές θα προβλέπουν ειδικά µέτρα για την ενθάρρυνση της εκµάθησης
της γλώσσας και της πρόσβασης στην απασχόληση, που αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες
ενσωµάτωσης. Θα δίνουν έµφαση στο σεβασµό των εθνικών ταυτοτήτων των κρατών µελών
και των θεµελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, η ελευθερία της γνώµης, η δηµοκρατία, η ανεκτικότητα, η ισότητα
µεταξύ ανδρών και γυναικών και η υποχρεωτική σχολική φοίτηση των παιδιών. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο καλεί επίσης τα κράτη µέλη να λάβουν υπόψη τους, µε τα δέοντα µέτρα, την ανάγκη
καταπολέµησης τυχόν διακρίσεων εις βάρος των µεταναστών·

η)

να προωθηθούν οι ανταλλαγές πληροφοριών για την εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών, σύµφωνα
µε τις κοινές αρχές που ενέκρινε το Συµβούλιο το 2004, στον τοµέα της υποδοχής και της
ενσωµάτωσης, καθώς και κοινοτικά µέτρα υποστήριξης των εθνικών πολιτικών για την
ενσωµάτωση.
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II)

Καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης, ιδίως εξασφαλίζοντας την επιστροφή των
παράνοµων µεταναστών, στη χώρα καταγωγής τους ή σε χώρα διέλευσης

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει την απόφασή του να καταπολεµήσει την παράνοµη
µετανάστευση, υπενθυµίζει δε την προσήλωσή του στην αποτελεσµατική εφαρµογή τριών
θεµελιωδών αρχών:

•

η ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών µελών και της Επιτροπής µε τις χώρες καταγωγής και
διέλευσης προκειµένου να καταπολεµηθεί η λαθροµετανάστευση στο πλαίσιο της Σφαιρικής
Προσέγγισης της Μετανάστευσης αποτελεί αναγκαιότητα,

•

οι παράνοµοι µετανάστες στην επικράτεια των κρατών µελών οφείλουν να εγκαταλείψουν την
επικράτεια αυτή. Κάθε κράτος µέλος δεσµεύεται να µεριµνήσει για την ουσιαστική εφαρµογή
της αρχής αυτής, σεβόµενο το δίκαιο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δίνοντας προτεραιότητα
στην εκούσια επιστροφή, και αναγνωρίζοντας τις αποφάσεις επιστροφής που εκδίδονται από
άλλο κράτος µέλος,

•

όλα τα κράτη οφείλουν να δέχονται εκ νέου τους υπηκόους τους που βρίσκονται παρανόµως
στο έδαφος άλλου κράτους.

Προς τούτο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφωνεί:

α)

να λαµβάνονται αποφάσεις νοµιµοποίησης µόνον κατά περίπτωση και όχι γενικές, στο πλαίσιο
των εθνικών νοµοθεσιών, για ανθρωπιστικούς ή οικονοµικούς λόγους·

β)

να συναφθούν συµφωνίες επανεισδοχής, σε κοινοτικό ή διµερές επίπεδο, µε τις χώρες για τις
οποίες κρίνεται απαραίτητο, ώστε κάθε κράτος µέλος να διαθέτει τα νοµικά µέσα προκειµένου
να εξασφαλίζεται η αποµάκρυνση παράνοµων µεταναστών. Η αποτελεσµατικότητα των
κοινοτικών συµφωνιών επανεισδοχής θα εκτιµηθεί, ενώ θα πρέπει να επανεξεταστούν οι
διαπραγµατευτικές εντολές που δεν απέφεραν συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Τα κράτη µέλη και
η Επιτροπή θα συνεργαστούν στενά κατά τη διαπραγµάτευση των µελλοντικών συµφωνιών
επανεισδοχής σε κοινοτικό επίπεδο·
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γ)

να ληφθεί µέριµνα για την πρόληψη των κινδύνων λαθροµετανάστευσης, στα πλαίσια των
λεπτοµερειών εφαρµογής των πολιτικών εισόδου και διαµονής των υπηκόων τρίτων χωρών ή,
κατά περίπτωση, άλλων πολιτικών, συµπεριλαµβανοµένων των λεπτοµερειών εφαρµογής της
ελεύθερης κυκλοφορίας·

δ)

να αναπτυχθεί η συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά την οικειοθελή χρήση και
όπου κρίνεται απαραίτητο, κοινών µηχανισµών για την αποµάκρυνση των παράνοµων
µεταναστών (ταυτοποίηση βιοµετρικών στοιχείων λαθροµεταναστών, κοινές πτήσεις, …)·

ε)

να ενισχυθεί η συνεργασία µε τις χώρες καταγωγής και διέλευσης, στο πλαίσιο της Σφαιρικής
Προσέγγισης της Μετανάστευσης, µε σκοπό την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης,
ειδικότερα δε να εφαρµοστεί από κοινού µια φιλόδοξη πολιτική στον τοµέα της αστυνοµικής
και δικαστικής συνεργασίας για την καταπολέµηση των διεθνών εγκληµατικών δικτύων
διακίνησης µεταναστών και εµπορίας ανθρώπων και να παρέχεται καλύτερη πληροφόρηση στις
απειλούµενες κατηγορίες του πληθυσµού, ώστε να αποτρέπονται τα ανθρωπιστικά δράµατα που
προκύπτουν, ιδίως στη θάλασσα·

στ)

να κληθούν τα κράτη µέλη, ιδίως µε τη συνδροµή των κοινοτικών µέσων, να υιοθετήσουν
µηχανισµούς παροχής κινήτρων και βοήθειας για τις εκούσιες επιστροφές και να
αλληλοενηµερώνονται σχετικά, προκειµένου να αποφεύγεται η καταχρηστική επιστροφή στην
Ευρωπαϊκή Ένωση προσώπων που έχουν τύχει των βοηθηµάτων αυτών·

ζ)

να κληθούν τα κράτη µέλη να λάβουν αυστηρά µέτρα, και προς το συµφέρον των µεταναστών,
επιβάλλοντας αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις εναντίον εκείνων που εκµεταλλεύονται
παράνοµους αλλοδαπούς (εργοδότες, …)·

η)

να ισχύσουν ουσιαστικά οι κοινοτικές διατάξεις βάσει των οποίων η απόφαση αποµάκρυνσης
που εκδίδεται από ένα κράτος µέλος ισχύει στο σύνολο της επικράτειας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και, στο πλαίσιο αυτό, η καταχώρησή της στο Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS)
που υποχρεώνει τα λοιπά κράτη µέλη να εµποδίσουν την είσοδο και διαµονή του
ενδιαφεροµένου στην επικράτειά τους.
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III) Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των συνοριακών ελέγχων
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων αποτελεί ευθύνη των
κρατών µελών για το τµήµα των συνόρων που τους ανήκουν. Ο έλεγχος αυτός που παρέχει πρόσβαση
σε έναν κοινό χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας ασκείται µε πνεύµα συνυπευθυνότητας, για το σύνολο
των κρατών µελών. Οι προϋποθέσεις χορήγησης θεωρήσεων πριν από την άφιξη στα εξωτερικά
σύνορα πρέπει να συµβάλλουν πλήρως στην άσκηση ολοκληρωµένης διαχείρισης των συνόρων
αυτών. Όσα κράτη µέλη εκτίθενται λόγω της γεωγραφικής τους θέσης σε µεταναστευτικές ροές ή
διαθέτουν περιορισµένα µέσα, πρέπει να µπορούν να βασιστούν στην ουσιαστική αλληλεγγύη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προς τούτο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφωνεί:
α)

να κληθούν τα κράτη µέλη και η Επιτροπή να κινητοποιήσουν όλα τα διαθέσιµα µέσα για την
εξασφάλιση αποτελεσµατικότερου ελέγχου των χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων εξωτερικών
συνόρων·

β)

να γενικευθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2012 το αργότερο, χάρη στο Σύστηµα Πληροφοριών για
τις Θεωρήσεις (VIS), η χορήγηση βιοµετρικών θεωρήσεων, να ενισχυθεί άµεσα η συνεργασία
µεταξύ των προξενικών αρχών των κρατών µελών, να προωθηθεί στο µέτρο του δυνατού η
κοινή χρήση των διαθέσιµων µέσων και να συσταθούν σταδιακά και σε οικειοθελή βάση, όσον
αφορά τις θεωρήσεις, κοινές προξενικές υπηρεσίες·

γ)

να δοθούν στον οργανισµό FRONTEΧ, χωρίς να θίγονται ο ρόλος και οι αρµοδιότητες των
κρατών µελών, τα απαιτούµενα µέσα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της αποστολής του όσον
αφορά τον συντονισµό του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την
αντιµετώπιση καταστάσεων κρίσεων και τη διεξαγωγή των απαιτούµενων προσωρινών ή
µόνιµων επιχειρήσεων κατόπιν αιτήµατος των κρατών µελών, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα
του Συµβουλίου της 5ης και 6ης Ιουνίου 2008. Λαµβανοµένων υπόψη των αποτελεσµάτων της
αξιολόγησης του οργανισµού, θα ενισχυθούν ο ρόλος και τα επιχειρησιακά του µέσα και µπορεί
να αποφασιστεί η δηµιουργία ειδικευµένων γραφείων λαµβανοµένων υπόψη των διαφορετικών
καταστάσεων που αντιµετωπίζονται, ιδίως στα χερσαία ανατολικά και τα θαλάσσια νότια
σύνορα: σε κάθε περίπτωση, πάντως, η δηµιουργία αυτών των γραφείων δεν θα θίγει τον ενιαίο
χαρακτήρα του οργανισµού FRONTEΧ. Τελικά, δύναται να εξεταστεί το ενδεχόµενο
δηµιουργίας ευρωπαϊκού µηχανισµού συνοριοφυλάκων·
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δ)

να ληφθούν περισσότερο υπόψη, υπό το πνεύµα της αλληλεγγύης, οι δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν εκείνα τα κράτη µέλη που δέχονται δυσανάλογες ροές µεταναστών και, προς
τούτο, να κληθεί η Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις·

ε)

να αναπτυχθούν σύγχρονα τεχνολογικά µέσα που θα διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των
συστηµάτων και θα επιτρέπουν την άσκηση αποτελεσµατικής ολοκληρωµένης διαχείρισης των
εξωτερικών συνόρων, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 19ης
και 20ής Ιουνίου 2008, καθώς και του Συµβουλίου της 5ης και 6ης Ιουνίου 2008. Από το 2012
και µετά, αναλόγως των προτάσεων της Επιτροπής, θα δοθεί προτεραιότητα στην καθιέρωση
ηλεκτρονικής καταχώρησης των εισόδων και εξόδων που θα περιλαµβάνει απλουστευµένη
διαδικασία για ευρωπαίους πολίτες και άλλους ταξιδιώτες·

στ)

να ενταθεί η συνεργασία µε τις χώρες καταγωγής ή διέλευσης για την ενίσχυση των ελέγχων
των εξωτερικών συνόρων και της καταπολέµησης της παράνοµης µετανάστευσης, µε την
αύξηση της βοήθειας που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκπαίδευση και τον εξοπλισµό
του προσωπικού των εν λόγω χωρών που είναι επιφορτισµένο µε τη διαχείριση των
µεταναστευτικών ροών·

ζ)

να βελτιωθούν οι διαδικασίες και η συχνότητα της αξιολόγησης Σένγκεν, σύµφωνα µε τα
συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 5ης και 6ης Ιουνίου 2008.
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IV) Συγκρότηση της Ευρώπης ως χώρου ασύλου
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο διακηρύσσει ότι κάθε διωκόµενος αλλοδαπός δικαιούται να λαµβάνει
βοήθεια και προστασία στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάµει της Σύµβασης της Γενεύης, της
28ης Ιουλίου 1951, περί της νοµικής καταστάσεως των προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε µε το
Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης, της 31ης Ιανουαρίου 1967, και άλλων συναφών συνθηκών. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την πρόοδο που σηµειώθηκε κατά τα τελευταία έτη, χάρη στην
εφαρµογή κοινών στοιχειωδών κανόνων, µε στόχο την καθιέρωση ενιαίου ευρωπαϊκού συστήµατος
ασύλου. Ωστόσο, διαπιστώνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των
κρατών µελών όσον αφορά την παροχή της προστασίας και των µορφών που λαµβάνει η προστασία
αυτή. Υπενθυµίζοντας ότι η παροχή προστασίας και ιδίως η αναγνώριση καθεστώτος πρόσφυγα
αποτελεί αρµοδιότητα κάθε κράτους µέλους, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκτιµά ότι είναι πλέον η ώρα
να αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση του προβλεπόµενου στο πρόγραµµα της
Χάγης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ασύλου, ώστε να παρέχεται υψηλότερο επίπεδο
προστασίας, όπως προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της για το άσυλο. Στη νέα αυτή φάση θα
πρέπει να πραγµατοποιείται εκ του σύνεγγυς διάλογος µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι η απαιτούµενη ενίσχυση των
ελέγχων στα ευρωπαϊκά σύνορα δεν θα πρέπει να εµποδίζει την πρόσβαση των δικαιούχων στα
συστήµατα προστασίας.
Προς τούτο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφωνεί :
α)

να συγκροτηθεί το 2009 ευρωπαϊκό γραφείο στήριξης, το οποίο θα έχει ως αποστολή να
διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών, αναλύσεων και εµπειριών µεταξύ κρατών µελών και
να αναπτύσσει πρακτική συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων για την εξέταση αιτήσεων ασύλου
διοικήσεων. Το εν λόγω γραφείο δεν θα διαθέτει ούτε εξουσία διενέργειας ερευνών, ούτε
εξουσία λήψης αποφάσεων, αλλά θα χρησιµοποιεί τις κοινές πληροφορίες για τις χώρες
προέλευσης, µε σκοπό να βοηθήσει στη συνοχή µεταξύ των πρακτικών, των διαδικασιών και,
κατά συνέπεια, των εθνικών αποφάσεων·

β)

να κληθεί η Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις µε σκοπό τη θέσπιση, ει δυνατόν το 2010 και το
αργότερο το 2012, ενιαίας διαδικασίας ασύλου που θα αποτελείται από την παροχή κοινών
εγγυήσεων και οµοιόµορφων καθεστώτων, καθώς και από την υιοθέτηση ενός ενιαίου
καθεστώτος για τους πρόσφυγες και τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας·
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γ)

να καθιερωθούν διαδικασίες σε περίπτωση κρίσης σε κράτος µέλος που αντιµετωπίζει µαζικό
κύµα αιτούντων άσυλο, ώστε να τίθενται στη διάθεσή του υπάλληλοι των άλλων κρατών µελών
και να του παρέχεται αποτελεσµατική αλληλεγγύη µέσω της καλύτερης αξιοποίησης των
υφιστάµενων κοινοτικών προγραµµάτων. Για εκείνα τα κράτη µέλη των οποίων το εθνικό
σύστηµα ασύλου δέχεται ιδιαίτερες και δυσανάλογες πιέσεις, ιδίως λόγω της γεωγραφικής τους
θέσης ή δηµογραφικής κατάστασης, η αλληλεγγύη θα πρέπει, επίσης, να αποσκοπεί στην
καλύτερη κατανοµή των δικαιούχων διεθνούς προστασίας από τα εν λόγω κράτη µέλη προς
άλλα, σε εθελοντική και συντονισµένη βάση, ενώ θα λαµβάνεται µέριµνα, ώστε να µην
εµφανίζονται καταχρήσεις στα συστήµατα ασύλου. Σύµφωνα µε τις αρχές αυτές, η Επιτροπή,
σε διαβούλευση µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, θα
διευκολύνει µια τέτοια εθελοντική και συντονισµένη κατανοµή. Πρέπει να διατεθούν ειδικά
κονδύλια για την εν λόγω κατανοµή από τα υπάρχοντα κοινοτικά οικονοµικά µέσα, σύµφωνα
µε τις δηµοσιονοµικές διαδικασίες.

δ)

να ενισχυθεί η συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες προκειµένου να εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία των προσώπων που
υποβάλλουν σχετική αίτηση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα:

-

σηµειώνοντας πρόοδο, σε οικειοθελή βάση, προς την κατεύθυνση της επανεγκατάστασης
στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσώπων που βρίσκονται υπό την προστασία της
Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ιδίως στο πλαίσιο των
περιφερειακών προγραµµάτων προστασίας,

-

καλώντας την Επιτροπή να υποβάλει, σε συνεννόηση µε την Ύπατη Αρµοστεία των
Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, προτάσεις συνεργασίας µε τρίτα κράτη µε σκοπό
την ενίσχυση των δυνατοτήτων των συστηµάτων προστασίας τους.

ε)

να κληθούν τα κράτη µέλη να παράσχουν στα άτοµα που είναι επιφορτισµένα µε τους ελέγχους
στα εξωτερικά σύνορα, εκπαίδευση σχετική µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις όσον αφορά
τη διεθνή προστασία.
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V)

∆ηµιουργία σφαιρικής σύµπραξης µε τις χώρες καταγωγής και διέλευσης που θα ευνοεί τη
συνέργεια µεταξύ µετανάστευσης και ανάπτυξης

Υπενθυµίζοντας τα συµπεράσµατα που ενέκρινε το ∆εκέµβριο του 2005, το ∆εκέµβριο του 2006 και
τον Ιούνιο του 2007, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στη Σφαιρική
Προσέγγιση της Μετανάστευσης η οποία ενέπνευσε τις ευρω-αφρικανικές διασκέψεις που
πραγµατοποιήθηκαν στο Ραµπάτ και στην Τρίπολη το 2006 και την ευρω-αφρικανική σύνοδο
κορυφής στη Λισσαβώνα το 2007. Είναι πεπεισµένο ότι η προσέγγιση αυτή που επιλαµβάνεται τόσο
της οργάνωσης της νόµιµης µετανάστευσης και της καταπολέµησης της παράνοµης µετανάστευσης
όσο και των συνεργιών µεταξύ µετανάστευσης και ανάπτυξης προς όφελος όλων των εµπλεκοµένων
χωρών, καθώς και των µεταναστών, αποτελεί µια ιδιαίτερα ενδεδειγµένη προσέγγιση στα Ανατολικά
και Νότια της Ευρώπης. Η µετανάστευση πρέπει να καταστεί σηµαντική συνιστώσα των εξωτερικών
σχέσεων των κρατών µελών και της Ένωσης, πράγµα που προϋποθέτει ότι στις σχέσεις µε κάθε τρίτη
χώρα θα πρέπει να εξετάζεται η ποιότητα του υφιστάµενου διαλόγου στα µεταναστευτικά θέµατα.
Βάσει των ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δεσµεύεται να υποστηρίξει την ανάπτυξη των
ενδιαφεροµένων χωρών και να οικοδοµήσει µε αυτές µια στενή σύµπραξη που θα ευνοεί τη
συνέργεια µεταξύ µετανάστευσης και ανάπτυξης.
Προς τούτο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφωνεί:
α)

να συναφθούν σε κοινοτικό επίπεδο ή διµερώς συµφωνίες µε τις χώρες προέλευσης και
διέλευσης, στις οποίες θα προβλέπονται κατάλληλες διατάξεις για τις δυνατότητες νόµιµης
µετανάστευσης, προσαρµοσµένες στην κατάσταση της αγοράς εργασίας των κρατών µελών, για
την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης και για την επανεισδοχή, καθώς και την
ανάπτυξη των χωρών καταγωγής και διέλευσης· το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη
και την Επιτροπή να αλληλοενηµερώνονται και να συνεννοούνται όσον αφορά τους στόχους
και τα όρια των εν λόγω διµερών συµφωνιών, καθώς και όσον αφορά τις συµφωνίες
επανεισδοχής·

β)

να ενθαρρυνθούν τα κράτη µέλη να παράσχουν, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, στους
υπηκόους των χωρών εταίρων που βρίσκονται ανατολικώς και νοτίως της Ευρώπης,
δυνατότητες νόµιµης µετανάστευσης που θα προσαρµόζονται στην κατάσταση της αγοράς
εργασίας των κρατών µελών και που θα επιτρέπουν στους υπηκόους αυτούς να λαµβάνουν
κατάρτιση ή να αποκτούν επαγγελµατική πείρα και να συσσωρεύουν αποταµιεύσεις, τις οποίες
µπορούν να αξιοποιήσουν προς όφελος των χωρών τους. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα
κράτη µέλη να ενθαρρύνουν εν προκειµένω µορφές προσωρινής ή κυκλικής µετανάστευσης,
ώστε να αποτρέπεται η διαρροή εγκεφάλων·

13440/08

ΙΑ/θµ
DG H 1B

13

LIMITE EL

γ)

να δροµολογηθούν πολιτικές συνεργασίας µε τις χώρες καταγωγής και διέλευσης προκειµένου
να αποτραπεί ή να καταπολεµηθεί η παράνοµη µετανάστευση ιδίως µε την ενίσχυση των
δυνατοτήτων των χωρών αυτών·

δ)

να ολοκληρωθούν περαιτέρω οι µεταναστευτικές και οι αναπτυξιακές πολιτικές εξετάζοντας µε
ποιο τρόπο θα αποβούν οι πολιτικές αυτές επωφελείς για τις περιοχές προέλευσης των
µεταναστών, σε συνοχή µε τις άλλες πτυχές της πολιτικής για την ανάπτυξη και τους
Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη και την
Επιτροπή να επικεντρωθούν, στο πλαίσιο των τοµεακών προτεραιοτήτων που έχουν
προσδιορισθεί από κοινού µε τις χώρες εταίρους, σε σχέδια αλληλέγγυας ανάπτυξης που θα
βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των πληθυσµών, λόγου χάρη όσον αφορά τη διατροφή τους
ή στον τοµέα της υγείας, της παιδείας, της επαγγελµατικής κατάρτισης και της απασχόλησης·

ε)

να προωθηθούν οι δράσεις συνανάπτυξης ώστε να µπορούν οι µετανάστες να συµµετέχουν στην
ανάπτυξη των χωρών καταγωγής τους. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνιστά στα κράτη µέλη να
προωθήσουν τη θέσπιση ειδικών χρηµατοοικονοµικών µέσων που θα ενθαρρύνουν την ασφαλή
µεταφορά µε τους πλέον συµφέροντες όρους των αποταµιεύσεων των µεταναστών προς τις
χώρες τους για επενδυτικούς σκοπούς ή ως ασφάλιση και πρόνοια·

στ)

να εφαρµοστούν µε αποφασιστικότητα η εταιρική σχέση µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Αφρικής, η οποία συνήφθη στη Λισσαβόνα το ∆εκέµβριο του 2007, τα συµπεράσµατα της
πρώτης Ευρω-Μεσογειακής υπουργικής διάσκεψης για τη µετανάστευση η οποία
πραγµατοποιήθηκε στην Αλµπουφέιρα το Νοέµβριο του 2007, καθώς και το σχέδιο δράσης του
Ραµπάτ, και να κληθεί η δεύτερη υπουργική σύνοδος Ευρώπης-Αφρικής για τη µετανάστευση
και την ανάπτυξη να λάβει συγκεκριµένα µέτρα το φθινόπωρο του 2008 στο Παρίσι· να
αναπτυχθεί, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ιουνίου 2007, η Σφαιρική Προσέγγιση της
Μετανάστευσης στα ανατολικά και τα νοτιοανατολικά της Ευρώπης και να γίνει δεκτή η
πρωτοβουλία διεξαγωγής σχετικής υπουργικής διάσκεψης στην Πράγα τον Απρίλιο του 2009·
να συνεχιστεί ο υφιστάµενος πολιτικός και τοµεακός διάλογος, ιδίως µε τις χώρες της Λατινικής
Αµερικής, της Καραϊβικής και της Ασίας, ώστε να υπάρξει µεγαλύτερη αµοιβαία κατανόηση
των διακυβευµάτων που συνδέονται µε τη µετανάστευση και να ενισχυθεί η τρέχουσα
συνεργασία·
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ζ)

να επισπευσθεί η ανάπτυξη των βασικών εργαλείων της Σφαιρικής Προσέγγισης της
Μετανάστευσης (ισοζύγιο µετανάστευσης, πλατφόρµες συνεργασίας, συµπράξεις στον τοµέα
της κινητικότητας και προγράµµατα κυκλικής µετανάστευσης), µεριµνώντας ώστε να
εξασφαλίζεται ισορροπία µεταξύ των νοτίων, των ανατολικών και νοτιοανατολικών
µεταναστευτικών οδών και να ληφθεί υπόψη η κτηθείσα πείρα στο πλαίσιο αυτό κατά τη
διαπραγµάτευση των κοινοτικών και των διµερών συµφωνιών µε τις χώρες προέλευσης και
διέλευσης στους τοµείς της µετανάστευσης και της επανεισδοχής, καθώς και των Πιλοτικών
Εταιρικών Συµπράξεων για την Κινητικότητα.

η)

κατά την υλοποίηση των διαφόρων αυτών δράσεων να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συνοχή
τους µε τις άλλες πτυχές της πολιτικής στον τοµέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, ιδίως την
ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη του 2005, και µε τις άλλες πολιτικές της Ένωσης,
ιδίως την πολιτική γειτονίας.
*
*

*

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή και τα
κράτη µέλη να λάβουν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους τις απαιτούµενες αποφάσεις για την
εφαρµογή του παρόντος Συµφώνου µε στόχο την ανάπτυξη µιας κοινής πολιτικής για τη
µετανάστευση και το άσυλο. Το πρόγραµµα που θα διαδεχθεί το πρόγραµµα της Χάγης, το 2010, θα
επιτρέψει να συνεχιστεί η υλοποίηση του Συµφώνου µε συγκεκριµένες δράσεις.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει αποφασίσει να οργανώνει κατ' έτος συζήτηση, στο επίπεδό του, για τις
πολιτικές της µετανάστευσης και του ασύλου. Προς το σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να
παρουσιάζει στο Συµβούλιο κάθε έτος έκθεση, βασισµένη στις συµβολές των κρατών µελών και
συνοδευόµενη, ενδεχοµένως, από προτάσεις συστάσεων, µε θέµα την εφαρµογή από την Ένωση και
από τα κράτη µέλη της του παρόντος Συµφώνου και του προγράµµατος που θα διαδεχθεί το
πρόγραµµα της Χάγης. Η ετήσια συζήτηση θα επιτρέπει εξάλλου στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να
ενηµερώνεται για τις σηµαντικότερες εξελίξεις που µελετά κάθε κράτος µέλος, όσον αφορά την
πολιτική του για το άσυλο και τη µετανάστευση.
Για να προετοιµάσει τη συζήτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να προτείνει
στο Συµβούλιο µια µέθοδο παρακολούθησης.
Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναβεβαιώνει την αναγκαιότητα εξεύρεσης των απαιτούµενων
πόρων για την κάλυψη των αναγκών των πολιτικών µετανάστευσης και ασύλου και για την εφαρµογή
της Σφαιρικής Προσέγγισης της Μετανάστευσης.
__________________
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