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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων /το Συμβούλιο
Θέμα : Κοινή Δήλωση για μια Σύμπραξη στον τομέα της Κινητικότητας

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας

Η Γεωργία, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ήτοι το Βασίλειο του Βελγίου, η Δημοκρατία της Βουλγαρίας, η Τσεχική Δημοκρατία, το Βασίλειο 

της Δανίας, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Δημοκρατία της Εσθονίας, η Ελληνική 

Δημοκρατία, η Γαλλική Δημοκρατία, η Ιταλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Λιθουανίας, η 

Δημοκρατία της Λετονίας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η Δημοκρατία της Πολωνίας, η 

Ρουμανία, το Βασίλειο της Σουηδίας, το Ηνωμένο Βασίλειο (εφεξής «τα υπογράφοντα μέρη»)·

ΕΝΕΡΓΩΝΤΑΣ εντός του υφισταμένου πλαισίου συνεργασίας τους, ειδικότερα τη Συμφωνία 

Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1999, καθώς και το 

Πρόγραμμα Δράσης ΕΕ - Γεωργίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας που 

εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2006, και λαμβάνοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση της Συνόδου 

Κορυφής της Πράγας για την Ανατολική Εταιρική Σχέση της 7ης Μαΐου 2009·

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες που απορρέουν από την ορθή 

διαχείριση της μετανάστευσης τόσο για τους μετανάστες όσο και για τα υπογράφοντα μέρη, και 

υπενθυμίζοντας την Κοινή Δήλωση που εγκρίθηκε κατά την Υπουργική Διάσκεψη της Πράγας του 

Απριλίου 2009 με θέμα «Δημιουργία εταιρικών σχέσεων στον τομέα της μετανάστευσης»·
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι στα συμπεράσματα του Έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
1ης Σεπτεμβρίου 2008, υπογραμμίστηκε η ανάγκη «να ενισχυθούν οι σχέσεις με τη Γεωργία, 
περιλαμβανομένης και της διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων»·

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη δέσμευσή τους να βελτιώσουν τις διευκολύνσεις στην κυκλοφορία των 
προσώπων μεταξύ της Γεωργίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 
καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, μεταξύ άλλων, προλαμβάνοντας και μειώνοντας 
τις παράνομες μεταναστευτικές ροές· 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την παγκόσμια προσέγγιση της μετανάστευσης που υιοθέτησε το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 
κυκλική μετανάστευση και τις εταιρικές σχέσεις κινητικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των τρίτων χωρών, που υποβλήθηκε στις 16 Μαΐου 2007, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
της 18ης Ιουνίου 2007 για την επέκταση και ενίσχυση της παγκόσμιας προσέγγισης της 
μετανάστευσης και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις συμπράξεις στον τομέα της 
κινητικότητας και της κυκλικής μετανάστευσης στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσέγγισης της 
μετανάστευσης, τα οποία εγκρίθηκαν στις 10 Δεκεμβρίου 2007·

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις ισχύουσες διμερείς συμφωνίες για τη μετανάστευση καθώς και τις 
συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ Γεωργίας και ορισμένων εκ των κρατών μελών·

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την ισχυρή δέσμευση των υπογραφόντων μερών για τη σύναψη των 
συμφωνιών σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και την επανεισδοχή προσώπων 
που διαμένουν χωρίς άδεια, για τις οποίες οι διαπραγματευτικές οδηγίες εκδόθηκαν από το 
Συμβούλιο στις 28 Νοεμβρίου 2008·

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ τη σύναψη σύμπραξης στον τομέα της κινητικότητας, η οποία θα βασίζεται στην 
αμοιβαιότητα. Η εν λόγω σύμπραξη θα αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση της νόμιμης 
μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της κυκλικής και προσωρινής μετανάστευσης, ιδίως για 
αναπτυξιακούς σκοπούς, εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των υπογραφόντων 
μερών και λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης της αγοράς εργασίας και της 
κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης, καθιερώνοντας συνεργασία για τη μετανάστευση και την 
ανάπτυξη, και προλαμβάνοντας και καταπολεμώντας την παράνομη μετανάστευση, την εμπορία 
και λαθραία μεταφορά ανθρώπων, και προωθώντας μια αποτελεσματική πολιτική σε θέματα 
επιστροφής και επανεισδοχής, με ταυτόχρονη κατοχύρωση του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και τήρηση των συναφών διεθνών πράξεων για την προστασία των προσφύγων και 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση συγκεκριμένων μεταναστών και την κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη των υπογραφόντων μερών. 
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Για το σκοπό αυτόν θα ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ για την περαιτέρω ανάπτυξη του 
διαλόγου και της συνεργασίας τους σε θέματα μετανάστευσης, ειδικότερα σύμφωνα με τις 
ακόλουθες κατευθύνσεις: 

Κινητικότητα, νόμιμη μετανάστευση, ένταξη και άσυλο

1. Να προωθηθεί ένα καλύτερο πλαίσιο για τη νόμιμη κινητικότητα, μεταξύ άλλων μέσω 
μηχανισμών κυκλικής μετανάστευσης και προσωρινής μετανάστευσης εργατικού δυναμικού, 
υποστηριζόμενο από περισσότερη ενημέρωση και συγκεκριμένες και ουσιαστικές 
πρωτοβουλίες καθώς και από προστασία των μεταναστών, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι της 
παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων.

2. Να ενισχυθεί η θεσμική ικανότητα της Γεωργίας για τη διαχείριση της μετανάστευσης, 
ειδικότερα μέσω ενισχυμένης συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ φορέων για την 
αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και στον τομέα της βελτίωσης του 
νομοθετικού πλαισίου και της παρακολούθησης της εφαρμογής του, ιδίως με την κατάλληλη 
ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων· να αναπτυχθεί το νομικό και τεχνικό πλαίσιο για τη 
συλλογή και διαχείριση στοιχείων σχετικών με τη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένης της 
συνεργασίας με εθνικούς φορείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως το Ευρωπαϊκό ‘Ίδρυμα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (εφεξής ETF). 

3. Να ενημερώνονται οι εν δυνάμει μετανάστες για τους τρόπους νόμιμης μετανάστευσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις απαιτήσεις νόμιμης διαμονής και τις δυνατότητες σπουδών στα 
κράτη μέλη, και, όταν χρειάζεται, να καταρτίζεται νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τους όρους 
απασχόλησης των μεταναστών, συνταιριάζοντας ταυτόχρονα τις ευκαιρίες που 
παρουσιάζονται στις αγορές εργασίας, με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των 
υπογραφόντων μερών στο συγκεκριμένο τομέα και λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
καταστάσεις και ανάγκες των αγορών εργασίας στη Γεωργία και στα κράτη μέλη, καθώς και 
να παρέχονται πληροφορίες για τις δυνατότητες απασχόλησης, την κατάσταση της αγοράς 
εργασίας και τις πολιτικές μετανάστευσης στη Γεωργία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

4. Να πραγματοποιείται κατάρτιση πριν από την αναχώρηση, ιδίως στους τομείς της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και γλωσσικής κατάρτισης· να προωθούνται ή να καταρτίζονται 
προγράμματα ανταλλαγών και κοινά προγράμματα στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, 
μεταξύ άλλων προγράμματα κινητικότητας Πανεπιστημιακών και επαγγελματιών σύμφωνα 
με τα υπουργικά ανακοινωθέντα της διαδικασίας της Μπολόνια· να καθιερωθούν συστήματα 
για την αναγνώριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων.
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5. Να εμβαθυνθεί ο διάλογος για ζητήματα θεωρήσεων και να βελτιωθούν οι ικανότητες σε 
προξενικό επίπεδο, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των διπλωματικών αποστολών των 
κρατών μελών στη Γεωργία ή εξασφαλίζοντας την εκπροσώπησή τους από ήδη παρούσες 
προξενικές αρχές άλλων κρατών μελών.

6. Να διευκολυνθεί η υποδοχή και προσαρμογή των αιτούντων άσυλο, μέσω της ανάπτυξης 
ειδικών απλουστευμένων διαδικασιών, ιδίως για όσους έχουν ειδικές ανάγκες. Να 
δημιουργηθούν ικανότητες ώστε η κυβέρνηση της Γεωργίας να είναι σε θέση να εφαρμόσει 
την πολιτική στον τομέα του ασύλου.

Μετανάστευση και ανάπτυξη

7. Να υποστηριχθούν οι ικανότητες παρακολούθησης της μετανάστευσης, μέσω βελτίωσης της 
συλλογής στοιχείων και των συστημάτων ανάλυσης και μέσω συνεργασίας με τις χώρες 
προορισμού.

8. Να προλαμβάνονται, να περιορίζονται και να αντιμετωπίζονται οι αρνητικές επιπτώσεις της 
«διαρροής» και της «σπατάλης» εγκεφάλων, μεταξύ άλλων, μέσω πολιτικών περί επιστροφής 
που στοχοθετούν συγκεκριμένες κατηγορίες Γεωργιανών μεταναστών· να διευκολύνεται η 
αναγνώριση δεξιοτήτων και προσόντων, να αναπτύσσονται μέσα για την αντιστοιχία 
προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή φοιτητών, 
ερευνητών και ειδικών και τα προγράμματα κατάρτισης και προσωρινής ανταλλαγής και 
απασχόλησης, μεταξύ άλλων με τη συμβολή του ETF·

9. Να προάγεται και να υποστηρίζεται η οικειοθελής επιστροφή και η βιώσιμη επανένταξη των 
επιστρεφόντων μεταναστών, μέσω της εφαρμογής ειδικών κοινών προγραμμάτων που 
παρέχουν κατάρτιση, δυνατότητες βελτίωσης των δεξιοτήτων απασχόλησης των μεταναστών 
και βοήθεια για την εξεύρεση θέσεων εργασίας· να προβλέπονται κοινά ειδικά προγράμματα 
για την παροχή προστασίας και συνδρομής σε ιδιαιτέρως ευάλωτες κατηγορίες 
επιστρεφόντων μεταναστών. 

10. Να ενισχύεται η συνεργασία με τις γεωργιανές κοινότητες του εξωτερικού, ενδυναμώνοντας 
τις σχέσεις με τους αποδήμους· να υποστηρίζονται προγράμματα με στόχο τη δημιουργία 
κατάλληλων συνθηκών για την ενίσχυση των επενδύσεων των αποδήμων, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων εμβασμάτων· να ενισχύεται η συνεργασία στον τομέα 
της διπλής φορολογίας και της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων· να συμμετέχουν οι 
απόδημοι σε δραστηριότητες βιώσιμης επιστροφής ή κυκλικής μετανάστευσης.
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Διαχείριση συνόρων, έγγραφα ταυτότητας και ταξιδιωτικά έγγραφα, καταπολέμηση της 

παράνομης μετανάστευσης και εμπορίας ανθρώπων

11. Να ενισχυθούν οι προσπάθειες των υπογραφόντων μερών για την περαιτέρω καταπολέμηση 

της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων, να ενισχυθεί η εφαρμογή της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, μεταξύ άλλων μέσω μεγαλύτερης βελτίωσης των 

ικανοτήτων διαχείρισης των συνόρων και της διασυνοριακής συνεργασίας· να ενισχυθεί η 

ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων, των εγγράφων ταυτότητας και των αδειών διαμονής 

και να εξασφαλιστεί πλήρης συνεργασία για την επιστροφή και την επανεισδοχή.

12. Λαμβανομένου υπόψη του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, οι 

αποφάσεις νομιμοποίησης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο μπορούν να λαμβάνονται μόνον για 

κάθε περίπτωση χωριστά.

13. Να επεκταθεί περαιτέρω η εφαρμογή διαδικασιών επανεισδοχής μέσω της σύναψης και 

εφαρμογής της Συμφωνίας Επανεισδοχής με την ΕΚ, να ενισχυθεί η συνεργασία με τα κράτη 

μέλη της ΕΕ μέσω της σύναψης συμφωνιών συνοριακής συνεργασίας και να υλοποιηθούν εν 

προκειμένω κοινά ειδικά προγράμματα.

14. Να αναπτυχθούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την 

πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, μεταξύ άλλων με εκστρατείες 

ευαισθητοποίησης του κοινού. 

15. Να ενισχυθεί η ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων και να διευκολυνθεί η εξακρίβωση της 

ταυτότητας των πολιτών μέσω της καθιέρωσης συστημάτων αναζήτησης δακτυλικών 

αποτυπωμάτων και πολυλειτουργικών ηλεκτρονικών δελτίων ταυτότητας.

16. Να βελτιωθεί η από κοινού καταπολέμηση της παράνομης/λαθραίας μετανάστευσης και των 

συναφών διασυνοριακών εγκλημάτων μέσω κοινών επιχειρησιακών μέτρων στα οποία 

περιλαμβάνονται η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και η ανάλυση 

κινδύνων, καθώς και μέσω βελτίωσης της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας μεταξύ των 

αρμόδιων υπηρεσιών συνοριακής φύλαξης των κρατών μελών της ΕΕ και της Γεωργίας, σε 

συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας 

στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής FRONTEX).
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Εφαρμογή

17. Η σύμπραξη στον τομέα της κινητικότητας έχει σχεδιασθεί ως μακροπρόθεσμο πλαίσιο 
βασιζόμενο σε πολιτικό διάλογο και συνεργασία, το οποίο θα αναπτυχθεί βάσει της 
υφιστάμενης σχέσης μεταξύ της Γεωργίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών 
μελών της στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας τους και της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, και θα εξελιχθεί συν τω χρόνω.

18. Η ΕΕ σκοπεύει να συμβάλει στην εφαρμογή της σύμπραξης μέσω πρωτοβουλιών της 
Κοινότητας και των κρατών μελών, εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, 
σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της 
κοινοτικής προτίμησης. Οι κοινοτικοί οργανισμοί, ειδικότερα ο Frontex και το ETF, θα 
συμμετέχουν, κατά περίπτωση, στην εφαρμογή της σύμπραξης, στην οποία έχει δυνατότητα 
συμμετοχής οιοδήποτε κράτος μέλος το επιθυμεί.

19. Προκειμένου να προσδιορισθούν τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος και οι ανάγκες που 
συνδέονται με τη μετανάστευση, τα υπογράφοντα μέρη σκοπεύουν να αναπτύξουν περαιτέρω 
το διάλογο και τη διαβούλευσή τους, με πνεύμα συνεργασίας. Για να υποστηρίξουν τον 
μεταξύ τους τεκμηριωμένο διάλογο, θα καταρτίσουν το μεταναστευτικό προφίλ 
(χαρακτηριστικά της μετανάστευσης) της Γεωργίας.

20. Έχουν σκοπό να συνέρχονται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως σε κατάλληλο επίπεδο, στο 
πλαίσιο της υφιστάμενης δομής διαλόγου και συνεργασίας, προκειμένου να 
επαναξιολογούνται οι προτεραιότητες και εν ανάγκη να αναπτύσσεται περαιτέρω η 
σύμπραξη. Τα υπογράφοντα μέρη σκοπεύουν να συνεργασθούν, σε επιχειρησιακό επίπεδο επί 
του πεδίου, ούτως ώστε να βελτιωθεί ο μεταξύ τους συντονισμός για την εφαρμογή της 
σύμπραξης, μεταξύ άλλων ενσωματώνοντας τους σχετικούς εταίρους και φορείς στη Γεωργία 
μέσω του κατάλληλου πλαισίου συνεργασίας.

21. Προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η σύμπραξη στον τομέα της κινητικότητας, τα 
υπογράφοντα μέρη επιβεβαιώνουν τις προθέσεις τους όσον αφορά τις πρωτοβουλίες του 
Παραρτήματος, ανάλογα με τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα τους και - όσον αφορά την ΕΕ -
τηρώντας την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών και 
σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες. Σκοπεύουν να διασφαλίσουν ικανοποιητικό 
συντονισμό των αντίστοιχων προσπαθειών τους. Προτίθενται να ενημερώνουν τακτικά το 
Παράρτημα με προτεινόμενες δραστηριότητες.

22. Όταν απαιτείται, τα υπογράφοντα μέρη θα διεξάγουν αξιολόγηση της υφιστάμενης 
σύμπραξης.
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23. Οι διατάξεις της παρούσας κοινής δήλωσης δεν δημιουργούν νομικά δικαιώματα ή 

υποχρεώσεις δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

Έγινε στ….την….

Η Γεωργία, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ήτοι το Βασίλειο του Βελγίου, η Δημοκρατία της Βουλγαρίας, η Τσεχική Δημοκρατία, το Βασίλειο 

της Δανίας, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Δημοκρατία της Εσθονίας, η Ελληνική 

Δημοκρατία, η Γαλλική Δημοκρατία, η Ιταλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Λιθουανίας, η 

Δημοκρατία της Λετονίας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η Δημοκρατία της Πολωνίας, η 

Ρουμανία, το Βασίλειο της Σουηδίας, το Ηνωμένο Βασίλειο

Για τη Γεωργία,

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα,

Για το Βασίλειο του Βελγίου,

Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας,

Για την Τσεχική Δημοκρατία,

Για το Βασίλειο της Δανίας,

Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας,

Για τη Δημοκρατία της Εσθονίας,

Για την Ελληνική Δημοκρατία,

Για τη Γαλλική Δημοκρατία,

Για την Ιταλική Δημοκρατία,

Για τη Δημοκρατία της Λετονίας,

Για τη Δημοκρατία της Λιθουανίας,

Για το Βασίλειο των Κάτω Χωρών,

Για τη Δημοκρατία της Πολωνίας,

Για τη Ρουμανία,

Για το Βασίλειο της Σουηδίας,

Για το Ηνωμένο Βασίλειo,
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Παράρτημα της Κοινής Δήλωσης για μια Σύμπραξη με τη Γεωργία στον τομέα 

της Κινητικότητας

1) Κινητικότητα, νόμιμη μετανάστευση, ένταξη και μετανάστευση και ανάπτυξη

Στόχος: να ενισχυθούν οι ικανότητες διαχείρισης της μετανάστευσης της Γεωργίας

Στόχος: Ενημέρωση των εν δυνάμει μεταναστών για τους τρόπους νόμιμης μετανάστευσης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και νόμιμης απασχόλησης στα κράτη μέλη καθώς και για τους κινδύνους της 

παράνομης μετανάστευσης, και παροχή βοήθειας στους επιστρέφοντες μετανάστες.

Στόχος: Βελτιστοποίηση της αγοράς εργασίας της Γεωργίας, προάγοντας τις ανταλλαγές σπουδαστών 

και επαγγελματιών και βελτιώνοντας τις οικονομικές συνθήκες των επιστρεφόντων μεταναστών

Στόχος: Διευκόλυνση των δεσμών μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης

Η ενδεχόμενη εφαρμογή των πρωτοβουλιών που προτείνονται στη συνέχεια θα γίνεται, έπειτα από 

σχετική εξέταση, σε αμοιβαίως συμφωνημένη βάση και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση των συμμετεχόντων κρατών.

α) Ενίσχυση της ικανότητας της Γεωργίας να διαχειρίζεται τη μετανάστευση εργατικού 

δυναμικού και την παλιννόστηση

Πρόταση της Βουλγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δανίας, της Γερμανίας, της 

Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της Σουηδίας, με 

την υποστήριξη του ETF, να συνεργασθούν για την παροχή ενημέρωσης για τις οδούς 

νόμιμης μετανάστευσης προς την ΕΕ, τη νόμιμη απασχόληση στα κράτη μέλη της ΕΕ, τους 

κινδύνους και τις αρνητικές επιπτώσεις της παράνομης μετανάστευσης καθώς και για την 

επιστροφή και την επανένταξη στη Γεωργία. Συγκεκριμένα, θα εξετάζονται τα ακόλουθα:

§ ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης της μετανάστευσης της Γεωργίας, μέσω 

ανταλλαγής εμπειριών και στήριξης της δημιουργίας ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τη 

συλλογή και την ανάλυση πληροφοριών (π.χ. στήριξη για τη δημιουργία ενιαίας βάσης 

δεδομένων σχετικά με τη μετανάστευση και τα συστατικά στοιχεία της)·

§ προαγωγή της μετανάστευσης με νόμιμους τρόπους, με την παροχή σχετικών 

πληροφοριών για τους διαύλους μετανάστευσης και με την ανταλλαγή εμπειριών για τη 

νόμιμη μετανάστευση εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της κυκλικής 

μετανάστευσης·

§ διευκόλυνση της αναγνώρισης προσόντων και αντιστοιχία των δεξιοτήτων με τις 

προσφερόμενες θέσεις εργασίας·
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§ διευκόλυνση της ομαλής επανένταξης στη γεωργιανή αγορά εργασίας των Γεωργιανών 
που επαναπατρίζονται οικειοθελώς ή αναγκαστικά από κράτη μέλη της ΕΕ, και παροχή 
στήριξης στους παλιννοστούντες ώστε να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 
δεξιότητες και τις εμπειρίες που απέκτησαν κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό προς 
ίδιον όφελος και προς όφελος της ανάπτυξης της Γεωργίας, ειδικότερα προάγοντας την 
επιχειρηματικότητά τους·

§ καταπολέμηση των γενεσιουργών αιτίων της μετανάστευσης με την ανταλλαγή εμπειριών 
και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της απασχόλησης, μέσω της σύστασης μεικτής 
ομάδας εργασίας για την απασχόληση·

§ στήριξη των επενδύσεων που πραγματοποιούν οι γεωργιανοί μετανάστες και οι 
οργανώσεις της διασποράς στη χώρα καταγωγής τους, καθώς και της κυκλικής 
μετανάστευσης μεταξύ της Γεωργίας και κρατών μελών της ΕΕ·

§ διευκόλυνση των εμβασμάτων.

Η πρωτοβουλία θα εντάσσεται στην εθνική διοίκηση της Γεωργίας, η οποία θα εγγυάται τη 
βιωσιμότητά της. Η Γεωργία θα έχει την ιδία ευθύνη της πρωτοβουλίας και τα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν σε συγκεκριμένες δράσεις θα παρέχουν στήριξη.

β) Διευκόλυνση της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού
Στόχος: Παροχή καλύτερης πρόσβασης στις αγορές εργασίας των κρατών μελών
διευκόλυνση της πρόσβασης στις εσωτερικές αγορές εργασίας, υπό ορισμένους όρους (ΓΑ, ΠΛ)·
ενισχυμένη κυκλική κινητικότητα των φοιτητών με στόχο την επαγγελματική τους εξέλιξη και των 
νέων επαγγελματιών στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγών (ΓΑ).

γ) Στήριξη των παλιννοστούντων
Στόχος: Προαγωγή της οικειοθελούς επιστροφής μεταναστών, ιδίως όσων διαθέτουν προσόντα 
υψηλού επιπέδου, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η διαρροή εγκεφάλων
Στόχος: Παροχή στήριξης για την επανένταξη των επαναπατριζόμενων είτε οικειοθελώς είτε 
αναγκαστικά

· παροχή πληροφοριών για τη δυνατότητα οικειοθελούς επιστροφής στη Γεωργία (ΠΛ), 
παροχή στήριξης για υποβοηθούμενη οικειοθελή επιστροφή (ΒΕ, ΤΣ), δωρεάν νομική 
συνδρομή και ψυχολογική και κοινωνική στήριξη (ΚΧ)

· παροχή πληροφοριών και οικονομικής στήριξης καθώς και βοήθειας για την εξεύρεση 
θέσεων εργασίας σε μετανάστες με προσόντα υψηλού επιπέδου που είναι πρόθυμοι να 
επιστρέψουν στη Γεωργία Παροχή στήριξης στο Γραφείο του Υπουργού Επικρατείας για 
Θέματα Αποδήμων στη Γεωργία (ΓΕ)
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· περαιτέρω στήριξη και διεύρυνση του συμβουλευτικού κέντρου παρέμβασης στην Τιφλίδα, 

το οποίο συστάθηκε για να παρέχει επαγγελματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα 

εργατικού δικαίου στους οικειοθελώς επαναπατριζόμενους Γεωργιανούς, καθώς και για να 

αναπτύσσει περαιτέρω και να εφαρμόζει αποτελεσματική διαμεσολάβηση σε θέματα 

εργασίας για τους εν δυνάμει μετανάστες και γενικότερα για άνεργους που κατοικούν στη 

Γεωργία (ΤΣ)

· στήριξη των γεωργιανών αρχών ώστε να εκπονήσουν και να εφαρμόσουν εθνικό 

πρόγραμμα βιώσιμης επιστροφής και επανένταξης (ΚΧ)

· στήριξη της επανένταξης ορισμένων ευάλωτων ομάδων μεταναστών, όπως είναι οι 

τοξικομανείς (ΒΕ)

δ) Στήριξη της κυκλικής μετανάστευσης

· να επιτρέπονται οι παρατεταμένες απουσίες χωρίς απώλεια του δικαιώματος διαμονής (ΓΕ)

· Στήριξη της προσωρινής επιστροφής ειδικευμένων ημεδαπών στον ιδιωτικό τομέα (ΚΧ)

ε) Κοινωνική ασφάλιση

Στόχος: Εξασφάλιση κοινωνικών δικαιωμάτων σε βάση αμοιβαιότητας

· Διμερής συμφωνία για την κοινωνική ασφάλιση (ΒΛ)

στ) Ενίσχυση της ικανότητας της Γεωργίας για παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών 

· Υποστήριξη της Ληξιαρχικής Αρχής της Γεωργίας (ΒΕ, ΚΧ, ΣΔ)

2) Πολιτική στον τομέα του ασύλου και προστασία των προσφύγων

Στόχος: Περαιτέρω ενίσχυση των ικανοτήτων όσον αφορά την πολιτική στον τομέα του ασύλου μέσω:

· ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την αντιμετώπιση των αναγκών 

των αλλοδαπών που ζητούν διεθνή προστασία, μεταξύ άλλων όσον αφορά την οργανωτική 

δομή των κέντρων υποδοχής (ΓΕ, ΠΛ)
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3) Διαχείριση συνόρων, έγγραφα ταυτότητας και ταξιδιωτικά έγγραφα, καταπολέμηση 

της παράνομης μετανάστευσης και εμπορίας ανθρώπων

Στόχος: Καταπολέμηση της λαθραίας μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων

α) Πρόταση του FRONTEX, υποστηριζόμενη από τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη 

Γερμανία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και το ΗΒ για τη σύσταση 

Κοινής Διευθύνουσας Επιτροπής. Θα αποτελείται από εμπειρογνώμονες του FRONTEX και των 

κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και από εμπειρογνώμονες των αρμόδιων γεωργιανών φορέων. Ο 

ρόλος της Επιτροπής θα είναι να συντονίζει και να προγραμματίζει τις δραστηριότητες στον τομέα 

της διαχείρισης συνόρων ώστε να υλοποιούνται προσαρμοσμένες στις ανάγκες δραστηριότητες 

στον τομέα αυτό. 

Οι εργασίες θα επικεντρωθούν στα ακόλουθα πεδία δράσης:

· Ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών και ανάλυσης 

κινδύνων με στόχο τη βελτιωμένη αποτελεσματικότητα του ελέγχου των συνόρων.

· Ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα της κατάρτισης σχετικά με τη διαχείριση των 

συνόρων. 

· Ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης που αφορά τη διαχείριση 

των συνόρων.

· Συντονισμός συγκεκριμένων κοινών επιχειρησιακών μέτρων και πιλοτικών σχεδίων για τη 

διατήρηση και τη βελτίωση του ελέγχου των συνόρων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ 

και της Γεωργίας.

· Ενεργός συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη σε τεχνικό επίπεδο των διαδικασιών στα 

σύνορα, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που στοχεύουν σε αποτελεσματικότερο έλεγχο 

των συνόρων, βέλτιστες πρακτικές, βελτίωση του τεχνικού εξοπλισμού και τεχνολογική 

αναβάθμιση στα σύνορα.

· Βελτίωση της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιών συνοριακής 

φύλαξης των κρατών μελών της ΕΕ και της Γεωργίας.

· Δημιουργία ικανοτήτων στον τομέα της ασφάλειας των εγγράφων, μεταξύ άλλων όσον 

αφορά τη διάθεση ειδικού εξοπλισμού.
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4) Πολιτική σε θέματα επανεισδοχής

Στόχος: Να υποστηριχθεί η προσπάθεια της Γεωργίας να εφαρμόσει συμφωνία επανεισδοχής με την 

ΕΕ.

Οι δράσεις στον τομέα αυτό προϋποθέτουν ότι θα ολοκληρωθεί η σύναψη της συμφωνίας 

επανεισδοχής και συνίστανται σε:

α) επισκέψεις μελέτης στον τομέα της πολιτικής σε θέματα επιστροφής και επανεισδοχής, 

ώστε να προετοιμαστούν οι γεωργιανές αρχές για την απρόσκοπτη εφαρμογή της μελλοντικής 

συμφωνίας επανεισδοχής με την ΕΕ (ΒΕ, ΕΣ, ΚΧ, ΠΛ).

____________


