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Ευρωπαϊκό�Σύ$φωνο�για�τη�Μετανάστευση�και�το�Άσυλο�

�

Ση�αντική�υπήρξε�η�πρόοδος�που�ση�ειώθηκε�κατά�την�τελευταία�πεντηκονταετία�χάρη�στο�πολιτικό�

και�πολιτιστικό�εγχείρη�α�στο�οποίο�βασίζεται�η�δη�ιουργία�και�η�ε�βάθυνση�της�Ευρωπαϊκής�

Ένωσης.�Μια�από�τις�πλέον�αξιοση�είωτες�επιτυχίες�του�εγχειρή�ατος�αυτού�είναι�η�δη�ιουργία�ενός�

εκτετα�ένου�χώρου�ελεύθερης�κυκλοφορίας�που�καλύπτει�σή�ερα�το��εγαλύτερο��έρος�της�

ευρωπαϊκής�επικράτειας.�Η�εξέλιξη�αυτή�επέτρεψε��ια�άνευ�προηγου�ένου�αύξηση�των�ελευθεριών�

των�ευρωπαίων�πολιτών,�καθώς�και�των�υπηκόων�τρίτων�χωρών�που�κυκλοφορούν�ελεύθερα�στον�

κοινό�αυτό�χώρο.�Αντιπροσωπεύει�επίσης�ση�αντικό�παράγοντα�ανάπτυξης�και�ευη�ερίας.�Η�

πρόσφατη�και�η��ελλοντική�διεύρυνση�του�χώρου�Σένγκεν�ενισχύουν�περαιτέρω�την�ελεύθερη�

κυκλοφορία�των�προσώπων.�

�

Η�διεθνής��ετανάστευση�αποτελεί��ια�πραγ�ατικότητα�που�θα�διαιωνίζεται,�όσο�διατηρούνται�οι�

ανισότητες�πλούτου�και�ανάπτυξης��εταξύ�των�διαφόρων�περιοχών�του�κόσ�ου.�Η�διεθνής�

�ετανάστευση��πορεί�να�αποτελέσει�ευκαιρία�γιατί�συνιστά�παράγοντα�ανθρώπινων�και�οικονο�ικών�

ανταλλαγών�και�επιτρέπει�επίσης�στους�ανθρώπους�να�υλοποιήσουν�τις�φιλοδοξίες�τους.�Μπορεί�να�

συ�βάλλει�αποφασιστικά�στην�οικονο�ική�ανάπτυξη�της�Ευρωπαϊκής�Ένωσης�και�των�κρατών��ελών�

που�χρειάζονται��ετανάστες�λόγω�της�κατάστασης�στις�αγορές�εργασίας�τους�ή�για�δη�ογραφικούς�

λόγους.�Τέλος,�αποφέρει�πόρους�στους��ετανάστες�και�στις�χώρες�καταγωγής�τους,�συ�βάλλοντας��ε�

τον�τρόπο�αυτόν�στην�ανάπτυξη�των�χωρών�αυτών.�Άλλωστε,�η�επιδίωξη��ηδενικής��ετανάστευσης�

αποτελεί��η�ρεαλιστική�αλλά�και�επικίνδυνη�θέση.�

�

Το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�ενέκρινε,�το�Aεκέ�βριο�του�2005,�τη�Σφαιρική�Προσέγγιση�της�

Μετανάστευσης�και�επιβεβαίωσε�τον�επίκαιρο�χαρακτήρα�της.�Επανέλαβε�την�πεποίθησή�του�ότι�το�

�εταναστευτικό�ζήτη�α�αποτελεί�αναπόσπαστο�τ�ή�α�των�εξωτερικών�σχέσεων�της�Ένωσης�και�ότι�

�ια�αρ�ονική�και�αποτελεσ�ατική�διαχείριση�της��ετανάστευσης�πρέπει�να�είναι�σφαιρική�και�

επο�ένως�να�αντι�ετωπίζει,�τόσο�την�οργάνωση�της�νό�ι�ης��ετανάστευσης,�όσο�και�την�

καταπολέ�ηση�της�παράνο�ης��ετανάστευσης,�ως��έσων�για�την�προώθηση�της�συνέργειας��εταξύ�

της��ετανάστευσης�και�της�ανάπτυξης.�Το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�είναι�πεπεισ�ένο�ότι�η�Σφαιρική�

Προσέγγιση�της�Μετανάστευσης�έχει�νόη�α��όνον�στα�πλαίσια��ιας�στενής�σύ�πραξης��ε�τις�χώρες�

καταγωγής,�διέλευσης�και�προορισ�ού.�
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Η�Ευρωπαϊκή�Ένωση�ωστόσο�δε�διαθέτει�τα��έσα�για�να�δεχθεί�αξιοπρεπώς�όλους�τους��ετανάστες�

που�επιδιώκουν��ια�καλύτερη�ζωή.�Η��η�ελεγχό�ενη��ετανάστευση��πορεί�να�διαταράξει�τη�συνοχή�

του�κοινωνικού�ιστού�στις�χώρες�προορισ�ού.�Συνεπώς,�η�οργάνωση�της��ετανάστευσης�πρέπει�να�

λα�βάνει�υπόψη�την�ικανότητα�υποδοχής�της�Ευρώπης,�από�απόψεως�αγοράς�εργασίας,�στέγασης�και�

υγειονο�ικών,�εκπαιδευτικών�και�κοινωνικών�υπηρεσιών,�και�να�προστατεύει�τους��ετανάστες�από�

τον�κίνδυνο�να�πέσουν�θύ�ατα�εκ�ετάλλευσης�εγκλη�ατικών�δικτύων.�

�

Με�τη�δη�ιουργία�ενός�κοινού�χώρου�ελεύθερης�κυκλοφορίας,�τα�κράτη��έλη�καλούνται�επίσης�να�

αντι�ετωπίσουν�νέες�προκλήσεις.�Η�συ�περιφορά�ενός�κράτους��έλους��πορεί�να�θίξει�τα�

συ�φέροντα�των�υπολοίπων.�Η�είσοδος�στο�έδαφος�ενός�κράτους��έλους�δίνει�δικαίω�α�εισόδου�και�

στο�έδαφος�των�άλλων�κρατών��ελών.�Είναι�συνεπώς�επιβεβλη�ένο,�κάθε�κράτος��έλος�να�λα�βάνει�

υπόψη�τα�συ�φέροντα�των�εταίρων�του�κατά�τη�χάραξη�και�την�εφαρ�ογή�των�εθνικών�πολιτικών�για�

τη��ετανάστευση,�την�ενσω�άτωση�και�το�άσυλο.�

�

Στο�πλαίσιο�αυτό,�τα�κράτη��έλη�της�Ευρωπαϊκής�Ένωσης�επιδιώκουν�κατά�την�τελευταία�εικοσαετία�

να�συγκλίνουν�τις�πολιτικές�τους�στους�το�είς�αυτούς.�Το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�χαιρετίζει�την�

πρόοδο�που�έχει�ήδη�επιτευχθεί�προς�αυτήν�την�κατεύθυνση�και�η�οποία�συνοψίζεται�στην�κατάργηση�

των�ελέγχων�των�εσωτερικών�συνόρων�στο��εγαλύτερο��έρος�της�ευρωπαϊκής�επικράτειας,�τη�

θέσπιση�κοινής�πολιτικής�στον�το�έα�των�θεωρήσεων,�την�εναρ�όνιση�των�ελέγχων�στα�εξωτερικά�

σύνορα�και�των�κανόνων�για�την�παροχή�ασύλου,�την�ευθυγρά��ιση�ορισ�ένων�προϋποθέσεων�

νό�ι�ης��ετανάστευσης,�τη�συνεργασία�στον�το�έα�της�καταπολέ�ησης�της�παράνο�ης�

�ετανάστευσης,�την�ίδρυση�του�οργανισ�ού�FRONTEX�και�τη�σύσταση�ειδικών�τα�είων�

αλληλεγγύης��εταξύ�των�κρατών��ελών.�Το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�χαιρετίζει�ιδίως�τη��εγάλη�

πρόοδο�που�ση�ειώθηκε�στα�πλαίσια�των�προγρα��άτων�του�Τά�περε�(1999L2004)�και�της�Χάγης�

(2004L2009),�τα�οποία�δεσ�εύεται�να�υλοποιήσει�πλήρως.�

�

Το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο,�προσηλω�ένο�στις�αξίες�που�ενέπνευσαν�το�ευρωπαϊκό�εγχείρη�α�και�τις�

εφαρ�οζό�ενες�πολιτικές,�επιβεβαιώνει�σταθερά�ότι�οι�πολιτικές�για�τη��ετανάστευση�και�το�άσυλο�

πρέπει�να�συνάδουν��ε�τους�κανόνες�του�διεθνούς�δικαίου�και�ιδίως�τους�κανόνες�που�αφορούν�τα�

ανθρώπινα�δικαιώ�ατα,�την�ανθρώπινη�αξιοπρέπεια�και�τα�δικαιώ�ατα�των�προσφύγων��

�

Η�πρόοδος�που�έχει�ση�ειωθεί�προς�την�κατεύθυνση�της�κοινής�πολιτικής��ετανάστευσης�και�ασύλου�

είναι�απτή,�χρειάζονται�ωστόσο�περαιτέρω�βή�ατα.�
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Το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο,�έχοντας�την�πεποίθηση�ότι�είναι�αναγκαία��ια�συνεκτική�προσέγγιση�για�

να�ενταχθεί�η�διαχείριση�της��ετανάστευσης�στους�πρωταρχικούς�στόχους�της�Ευρωπαϊκής�Ένωσης,�

θεωρεί�ότι�ήλθε�η�ώρα�να�δοθεί�νέα�ώθηση,��ε�πνεύ�α�κοινής�ευθύνης�και�αλληλεγγύης��εταξύ�των�

κρατών��ελών,�αλλά�και�σε�σύ�πραξη��ε�τις�τρίτες�χώρες,�για�τη�χάραξη�κοινής�πολιτικής�για�τη�

�ετανάστευση�και�το�άσυλο�που�να�λα�βάνει�υπόψη�ταυτοχρόνως�το�συλλογικό�συ�φέρον�της�

Ευρωπαϊκής�Ένωσης�και�τις�ιδιαιτερότητες�κάθε�κράτους��έλους.�

�

Με�αυτό�το�πνεύ�α�και�υπό�το�πρίσ�α�της�ανακοίνωσης�της�Επιτροπής,�της�17ης�Ιουνίου�2008,�το�

Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�αποφασίζει�να�προβεί�στην�επίση�η�έγκριση�του�παρόντος�Ευρωπαϊκού�

Συ�φώνου�για�τη�Μετανάστευση�και�το�Άσυλο.�Έχοντας�επίγνωση�ότι�η�πλήρης�εφαρ�ογή�του�

Συ�φώνου�ενδέχεται�να�απαιτήσει,�σε�ορισ�ένους�το�είς,�αλλαγές�στο�νο�ικό�πλαίσιο�και�ιδίως�στις�

βάσεις�των�συνθηκών,�το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�αναλα�βάνει�πέντε�θε�ελιώδεις�δεσ�εύσεις,�οι�

οποίες�θα�συνεχίσουν�να��ετουσιώνονται�σε�συγκεκρι�ένα��έτρα,�ιδίως�στο�πρόγρα��α�που�θα�

διαδεχθεί�το�2010�το�πρόγρα��α�της�Χάγης:�

�

L� οργάνωση�της�νό�ι�ης��ετανάστευσης,�λα�βάνοντας�υπόψη�τις�προτεραιότητες,�τις�ανάγκες�

και�τις�δυνατότητες�υποδοχής�κάθε�κράτους��έλους,�και�ενθάρρυνση�της�ενσω�άτωσης,�

�

L� καταπολέ�ηση�της�παράνο�ης��ετανάστευσης,�εξασφαλίζοντας�την�επιστροφή�των�παράνο�ων�

�εταναστών�στις�χώρες�καταγωγής�τους�ή�σε�χώρα�διέλευσης,�

�

L� ενίσχυση�της�αποτελεσ�ατικότητας�των�συνοριακών�ελέγχων,�

�

L� συγκρότηση�της�Ευρώπης�ως�χώρου�ασύλου,�

�

L� δη�ιουργία�σφαιρικής�εταιρικής�σχέσης��ε�τις�χώρες�καταγωγής�και�διέλευσης�ευνοώντας�τη�

συνέργεια��εταξύ��ετανάστευσης�και�ανάπτυξης.�

�

*�

*� *�



�

13440/08� � ΙΑ/θ�� 5�

� DG�H�1B� �LIMITE� EL�

I)� Οργάνωση�της�νό$ι$ης�$ετανάστευσης�λα$βάνοντας�υπόψη�τις�προτεραιότητες,�τις�
ανάγκες�και�τις�δυνατότητες�υποδοχής�κάθε�κράτους�$έλους,�και�ενθάρρυνση�της�
ενσω$άτωσης�

�

Το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�θεωρεί�ότι�η�νό�ι�η��ετανάστευση�πρέπει�να�δηλώνει�τη�βούληση�

α�φότερων�των�πλευρών,�τόσο�του��ετανάστη,�όσο�και�της�χώρας�υποδοχής,�και�να�αποβλέπει�σε�

α�οιβαίο�όφελος.�Υπενθυ�ίζει�ότι�εναπόκειται�σε�κάθε�κράτος��έλος�να�αποφασίζει�τις�προϋποθέσεις�

εισόδου�των�νό�ι�ων��εταναστών�στο�έδαφός�του�και�να�καθορίζει�ενδεχο�ένως�τον�αριθ�ό�τους.�Η�

επιβολή�ποσοστώσεων�που��πορεί�να�προκύψει,�θα��πορούσε�να�γίνει�σε�σύ�πραξη��ε�τις�χώρες�

προέλευσης.�Το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�καλεί�τα�κράτη��έλη�να�εφαρ�όσουν��ια�επιλεκτική�και�

συντονισ�ένη��εταναστευτική�πολιτική,�ιδίως�σε�συνάρτηση��ε�τις�ανάγκες�της�εγχώριας�αγοράς�

εργασίας�και�λα�βανο�ένων�υπόψη�των�πιθανών�επιπτώσεων�στα�υπόλοιπα�κράτη��έλη.�Τέλος,�το�

Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�υπογρα��ίζει�τη�ση�ασία�της�δια�όρφωσης��ιας�πολιτικής�που�να�επιτρέπει�

την�ίση��εταχείριση�των��εταναστών�και�την�αρ�ονική�ενσω�άτωσή�τους�στην�κοινωνία�της�χώρας�

που�τους�υποδέχεται.�

�

Προς�τούτο,�το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�συ�φωνεί:�

�

α)� να�κληθούν�τα�κράτη��έλη�και�η�Επιτροπή�να�υλοποιήσουν�πολιτικές��ετανάστευσης�για�

εργασία��ε�πλήρη�σεβασ�ό�στο�κοινοτικό�κεκτη�ένο�και�την�κοινοτική�προτί�ηση,�

χρησι�οποιώντας�τα�πλέον�ενδεδειγ�ένα��έσα�και�λα�βάνοντας�υπόψη�εν�δυνά�ει�ανθρώπινους�

πόρους�εντός�της�Ευρωπαϊκής�Ένωσης�και�τις�ανάγκες�της�αγοράς�εργασίας�κάθε�κράτους�

�έλους�σύ�φωνα��ε�τα�συ�περάσ�ατα�του�Ευρωπαϊκού�Συ�βουλίου�της�13ης�και�14ης�

Μαρτίου�2008R�

�

β)� να�ενισχυθεί�η�ελκυστικότητα�της�Ευρωπαϊκής�Ένωσης�για�τους�εργαζο�ένους�υψηλής�

εξειδίκευσης�και�να�ληφθούν�νέα��έτρα�για�την�περαιτέρω�διευκόλυνση�της�υποδοχής�

σπουδαστών�και�ερευνητών�και�της�κυκλοφορίας�τους�εντός�της�ΈνωσηςR�

�

γ)� να�ληφθεί��έρι�να,�ενθαρρύνοντας�την�προσωρινή�ή�την�κυκλική��ετανάστευση,�σύ�φωνα��ε�

τα�συ�περάσ�ατα�του�Ευρωπαϊκού�Συ�βουλίου,�της�14ης�Aεκε�βρίου�2007,�ώστε�οι�πολιτικές�

αυτές�να��ην�ευνοούν�τη�διαρροή�εγκεφάλωνR�
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δ)� να�βελτιωθούν�οι�ρυθ�ίσεις�σχετικά��ε�την�οικογενειακή��ετανάστευση,�καλώντας�κάθε�κράτος�

�έλος,�πλην�ειδικών�κατηγοριών,�να�συνεκτι�ήσει�στην�εθνική�του�νο�οθεσία,�σύ�φωνα��ε�την�

Ευρωπαϊκή�Σύ�βαση�για�την�προάσπιση�των�ανθρώπινων�δικαιω�άτων�και�των�θε�ελιωδών�

ελευθεριών,�τις�οικείες�δυνατότητες�υποδοχής�και�ενσω�άτωσης�των�οικογενειών�κατόπιν�

αξιολόγησης�των�πόρων�και�συνθηκών�στέγασης�στη�χώρα�προορισ�ού,�καθώς�και�π.χ.�των�

γνώσεων�της�γλώσσας�της�συγκεκρι�ένης�χώραςR�

�

ε)� να�ενισχυθεί�η�α�οιβαία�ενη�έρωση�όσον�αφορά�τη��ετανάστευση�και�να�βελτιωθούν�τα�

υφιστά�ενα�εργαλεία�αναλόγως�των�αναγκώνR�

�

στ)� να�βελτιωθεί�η�ενη�έρωση�όσον�αφορά�τις�δυνατότητες�και�τις�προϋποθέσεις�της�νό�ι�ης�

�ετανάστευσης,�θεσπίζοντας�ιδίως,�το�συντο�ότερο�δυνατό,�τα�αναγκαία��έσα�για�το�σκοπό�

αυτόR�

�

ζ)� να�κληθούν�τα�κράτη��έλη,�σύ�φωνα��ε�τις�κοινές�αρχές�που�εγκρίθηκαν�το�2004�από�το�

Συ�βούλιο,�να�θεσπίσουν,��ε�κατάλληλες�κατά�τη�γνώ�η�τους�διαδικασίες�και��έσα,�φιλόδοξες�

πολιτικές�για�την�ενθάρρυνση�της�αρ�ονικής�ενσω�άτωσης�στις�χώρες�υποδοχής�τους,�των�

�εταναστών�που�έχουν�την�προοπτική�να�εγκατασταθούν��ακροχρόνια�στις�εν�λόγω�χώρες.�Οι�

πολιτικές�αυτές,�για�την�εφαρ�ογή�των�οποίων�θα�απαιτηθεί��εγάλη�προσπάθεια�εκ��έρους�των�

χωρών�υποδοχής,�θα�πρέπει�να�βασίζονται�στην�ισορροπία��εταξύ�των�δικαιω�άτων�των�

�εταναστών�(ιδίως�την�πρόσβαση�στην�εκπαίδευση,�την�εργασία,�την�ασφάλεια,�τις�δη�όσιες�

και�τις�κοινωνικές�υπηρεσίες)�και�των�υποχρεώσεών�τους�(τήρηση�των�νό�ων�της�χώρας�

υποδοχής).�Οι�πολιτικές�αυτές�θα�προβλέπουν�ειδικά��έτρα�για�την�ενθάρρυνση�της�εκ�άθησης�

της�γλώσσας�και�της�πρόσβασης�στην�απασχόληση,�που�αποτελούν�ουσιαστικούς�παράγοντες�

ενσω�άτωσης.�Θα�δίνουν�έ�φαση�στο�σεβασ�ό�των�εθνικών�ταυτοτήτων�των�κρατών��ελών�

και�των�θε�ελιωδών�αξιών�της�Ευρωπαϊκής�Ένωσης,��εταξύ�των�οποίων�συγκαταλέγονται�τα�

ανθρώπινα�δικαιώ�ατα,�η�ελευθερία�της�γνώ�ης,�η�δη�οκρατία,�η�ανεκτικότητα,�η�ισότητα�

�εταξύ�ανδρών�και�γυναικών�και�η�υποχρεωτική�σχολική�φοίτηση�των�παιδιών.�Το�Ευρωπαϊκό�

Συ�βούλιο�καλεί�επίσης�τα�κράτη��έλη�να�λάβουν�υπόψη�τους,��ε�τα�δέοντα��έτρα,�την�ανάγκη�

καταπολέ�ησης�τυχόν�διακρίσεων�εις�βάρος�των��εταναστώνR�

�

η)� να�προωθηθούν�οι�ανταλλαγές�πληροφοριών�για�την�εφαρ�ογή�βέλτιστων�πρακτικών,�σύ�φωνα�

�ε�τις�κοινές�αρχές�που�ενέκρινε�το�Συ�βούλιο�το�2004,�στον�το�έα�της�υποδοχής�και�της�

ενσω�άτωσης,�καθώς�και�κοινοτικά��έτρα�υποστήριξης�των�εθνικών�πολιτικών�για�την�

ενσω�άτωση.�
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II)� Καταπολέ$ηση�της�παράνο$ης�$ετανάστευσης,�ιδίως�εξασφαλίζοντας�την�επιστροφή�των�
παράνο$ων�$εταναστών,�στη�χώρα�καταγωγής�τους�ή�σε�χώρα�διέλευσης�

�

Το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�επαναλα�βάνει�την�απόφασή�του�να�καταπολε�ήσει�την�παράνο�η�

�ετανάστευση,�υπενθυ�ίζει�δε�την�προσήλωσή�του�στην�αποτελεσ�ατική�εφαρ�ογή�τριών�

θε�ελιωδών�αρχών:�

�

�� η�ενίσχυση�της�συνεργασίας�των�κρατών��ελών�και�της�Επιτροπής��ε�τις�χώρες�καταγωγής�και�

διέλευσης�προκει�ένου�να�καταπολε�ηθεί�η�λαθρο�ετανάστευση�στο�πλαίσιο�της�Σφαιρικής�

Προσέγγισης�της�Μετανάστευσης�αποτελεί�αναγκαιότητα,�

�

�� οι�παράνο�οι��ετανάστες�στην�επικράτεια�των�κρατών��ελών�οφείλουν�να�εγκαταλείψουν�την�

επικράτεια�αυτή.�Κάθε�κράτος��έλος�δεσ�εύεται�να��ερι�νήσει�για�την�ουσιαστική�εφαρ�ογή�

της�αρχής�αυτής,�σεβό�ενο�το�δίκαιο�και�την�ανθρώπινη�αξιοπρέπεια,�δίνοντας�προτεραιότητα�

στην�εκούσια�επιστροφή,�και�αναγνωρίζοντας�τις�αποφάσεις�επιστροφής�που�εκδίδονται�από�

άλλο�κράτος��έλος,�

�

�� όλα�τα�κράτη�οφείλουν�να�δέχονται�εκ�νέου�τους�υπηκόους�τους�που�βρίσκονται�παρανό�ως�

στο�έδαφος�άλλου�κράτους.�

�

Προς�τούτο,�το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�συ�φωνεί:�

�

α)� να�λα�βάνονται�αποφάσεις�νο�ι�οποίησης��όνον�κατά�περίπτωση�και�όχι�γενικές,�στο�πλαίσιο�

των�εθνικών�νο�οθεσιών,�για�ανθρωπιστικούς�ή�οικονο�ικούς�λόγουςR�

�

β)� να�συναφθούν�συ�φωνίες�επανεισδοχής,��σε�κοινοτικό�ή�δι�ερές�επίπεδο,��ε�τις�χώρες�για�τις�

οποίες�κρίνεται�απαραίτητο,�ώστε�κάθε�κράτος��έλος�να�διαθέτει�τα�νο�ικά��έσα�προκει�ένου�

να�εξασφαλίζεται�η�απο�άκρυνση�παράνο�ων��εταναστών.�Η�αποτελεσ�ατικότητα�των�

κοινοτικών�συ�φωνιών�επανεισδοχής�θα�εκτι�ηθεί,�ενώ�θα�πρέπει�να�επανεξεταστούν�οι�

διαπραγ�ατευτικές�εντολές�που�δεν�απέφεραν�συγκεκρι�ένα�αποτελέσ�ατα.�Τα�κράτη��έλη�και�

η�Επιτροπή�θα�συνεργαστούν�στενά�κατά�τη�διαπραγ�άτευση�των��ελλοντικών�συ�φωνιών�

επανεισδοχής�σε�κοινοτικό�επίπεδοR�
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γ)� να�ληφθεί��έρι�να�για�την�πρόληψη�των�κινδύνων�λαθρο�ετανάστευσης,�στα�πλαίσια�των�

λεπτο�ερειών�εφαρ�ογής�των�πολιτικών�εισόδου�και�δια�ονής�των�υπηκόων�τρίτων�χωρών�ή,�

κατά�περίπτωση,�άλλων�πολιτικών,�συ�περιλα�βανο�ένων�των�λεπτο�ερειών�εφαρ�ογής�της�

ελεύθερης�κυκλοφορίαςR�

�

δ)� να�αναπτυχθεί�η�συνεργασία��εταξύ�των�κρατών��ελών�όσον�αφορά�την�οικειοθελή�χρήση�και�

όπου�κρίνεται�απαραίτητο,�κοινών��ηχανισ�ών�για�την�απο�άκρυνση�των�παράνο�ων�

�εταναστών�(ταυτοποίηση�βιο�ετρικών�στοιχείων�λαθρο�εταναστών,�κοινές�πτήσεις,�…)R�

�

ε)� να�ενισχυθεί�η�συνεργασία��ε�τις�χώρες�καταγωγής�και�διέλευσης,�στο�πλαίσιο�της�Σφαιρικής�

Προσέγγισης�της�Μετανάστευσης,��ε�σκοπό�την�καταπολέ�ηση�της�παράνο�ης��ετανάστευσης,�

ειδικότερα�δε�να�εφαρ�οστεί�από�κοινού��ια�φιλόδοξη�πολιτική�στον�το�έα�της�αστυνο�ικής�

και�δικαστικής�συνεργασίας�για�την�καταπολέ�ηση�των�διεθνών�εγκλη�ατικών�δικτύων�

διακίνησης��εταναστών�και�ε�πορίας�ανθρώπων�και�να�παρέχεται�καλύτερη�πληροφόρηση�στις�

απειλού�ενες�κατηγορίες�του�πληθυσ�ού,�ώστε�να�αποτρέπονται�τα�ανθρωπιστικά�δρά�ατα�που�

προκύπτουν,�ιδίως�στη�θάλασσαR�

�

στ)� να�κληθούν�τα�κράτη��έλη,�ιδίως��ε�τη�συνδρο�ή�των�κοινοτικών��έσων,�να�υιοθετήσουν�

�ηχανισ�ούς�παροχής�κινήτρων�και�βοήθειας�για�τις�εκούσιες�επιστροφές�και�να�

αλληλοενη�ερώνονται�σχετικά,�προκει�ένου�να�αποφεύγεται�η�καταχρηστική�επιστροφή�στην�

Ευρωπαϊκή�Ένωση�προσώπων�που�έχουν�τύχει�των�βοηθη�άτων�αυτώνR�

�

ζ)� να�κληθούν�τα�κράτη��έλη�να�λάβουν�αυστηρά��έτρα,�και�προς�το�συ�φέρον�των��εταναστών,�

επιβάλλοντας�αποτρεπτικές�και�αναλογικές�κυρώσεις�εναντίον�εκείνων�που�εκ�εταλλεύονται�

παράνο�ους�αλλοδαπούς�(εργοδότες,�…)R�

�

η)� να�ισχύσουν�ουσιαστικά�οι�κοινοτικές�διατάξεις�βάσει�των�οποίων�η�απόφαση�απο�άκρυνσης�

που�εκδίδεται�από�ένα�κράτος��έλος�ισχύει�στο�σύνολο�της�επικράτειας�της�Ευρωπαϊκής�

Ένωσης�και,�στο�πλαίσιο�αυτό,�η�καταχώρησή�της�στο�Σύστη�α�Πληροφοριών�Σένγκεν�(SIS)�

που�υποχρεώνει�τα�λοιπά�κράτη��έλη�να�ε�ποδίσουν�την�είσοδο�και�δια�ονή�του�

ενδιαφερο�ένου�στην�επικράτειά�τους.�
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III)� Ενίσχυση�της�αποτελεσ$ατικότητας�των�συνοριακών�ελέγχων��

�

Το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�υπενθυ�ίζει�ότι�ο�έλεγχος�των�εξωτερικών�συνόρων�αποτελεί�ευθύνη�των�

κρατών��ελών�για�το�τ�ή�α�των�συνόρων�που�τους�ανήκουν.�Ο�έλεγχος�αυτός�που�παρέχει�πρόσβαση�

σε�έναν�κοινό�χώρο�ελεύθερης�κυκλοφορίας�ασκείται��ε�πνεύ�α�συνυπευθυνότητας,�για�το�σύνολο�

των�κρατών��ελών.�Οι�προϋποθέσεις�χορήγησης�θεωρήσεων�πριν�από�την�άφιξη�στα�εξωτερικά�

σύνορα�πρέπει�να�συ�βάλλουν�πλήρως�στην�άσκηση�ολοκληρω�ένης�διαχείρισης�των�συνόρων�

αυτών.�Όσα�κράτη��έλη�εκτίθενται�λόγω�της�γεωγραφικής�τους�θέσης�σε��εταναστευτικές�ροές�ή�

διαθέτουν�περιορισ�ένα��έσα,�πρέπει�να��πορούν�να�βασιστούν�στην�ουσιαστική�αλληλεγγύη�της�

Ευρωπαϊκής�Ένωσης.�

�

Προς�τούτο,�το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�συ�φωνεί:�

�

α)� να�κληθούν�τα�κράτη��έλη�και�η�Επιτροπή�να�κινητοποιήσουν�όλα�τα�διαθέσι�α��έσα�για�την�

εξασφάλιση�αποτελεσ�ατικότερου�ελέγχου�των�χερσαίων,�θαλάσσιων�και�εναέριων�εξωτερικών�

συνόρωνR�

�

β)� να�γενικευθεί�έως�την�1η�Ιανουαρίου�2012�το�αργότερο,�χάρη�στο�Σύστη�α�Πληροφοριών�για�

τις�Θεωρήσεις�(VIS),�η�χορήγηση�βιο�ετρικών�θεωρήσεων,�να�ενισχυθεί�ά�εσα�η�συνεργασία�

�εταξύ�των�προξενικών�αρχών�των�κρατών��ελών,�να�προωθηθεί�στο��έτρο�του�δυνατού�η�

κοινή�χρήση�των�διαθέσι�ων��έσων�και�να�συσταθούν�σταδιακά�και�σε�οικειοθελή�βάση,�όσον�

αφορά�τις�θεωρήσεις,�κοινές�προξενικές�υπηρεσίεςR�

�

γ)� να�δοθούν�στον�οργανισ�ό�FRONTEΧ,�χωρίς�να�θίγονται�ο�ρόλος�και�οι�αρ�οδιότητες�των�

κρατών��ελών,�τα�απαιτού�ενα��έσα�για�την�απρόσκοπτη�εκτέλεση�της�αποστολής�του�όσον�

αφορά�τον�συντονισ�ό�του�ελέγχου�των�εξωτερικών�συνόρων�της�Ευρωπαϊκής�Ένωσης,�την�

αντι�ετώπιση�καταστάσεων�κρίσεων�και�τη�διεξαγωγή�των�απαιτού�ενων�προσωρινών�ή�

�όνι�ων�επιχειρήσεων�κατόπιν�αιτή�ατος�των�κρατών��ελών,�σύ�φωνα��ε�τα�συ�περάσ�ατα�

του�Συ�βουλίου�της�5ης�και�6ης�Ιουνίου�2008.�Λα�βανο�ένων�υπόψη�των�αποτελεσ�άτων�της�

αξιολόγησης�του�οργανισ�ού,�θα�ενισχυθούν�ο�ρόλος�και�τα�επιχειρησιακά�του��έσα�και��πορεί�

να�αποφασιστεί�η�δη�ιουργία�ειδικευ�ένων�γραφείων�λα�βανο�ένων�υπόψη�των�διαφορετικών�

καταστάσεων�που�αντι�ετωπίζονται,�ιδίως�στα�χερσαία�ανατολικά�και�τα�θαλάσσια�νότια�

σύνορα:�σε�κάθε�περίπτωση,�πάντως,�η�δη�ιουργία�αυτών�των�γραφείων�δεν�θα�θίγει�τον�ενιαίο�

χαρακτήρα�του�οργανισ�ού�FRONTEΧ.�Τελικά,�δύναται�να�εξεταστεί�το�ενδεχό�ενο�

δη�ιουργίας�ευρωπαϊκού��ηχανισ�ού�συνοριοφυλάκωνR�
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δ)� να�ληφθούν�περισσότερο�υπόψη,�υπό�το�πνεύ�α�της�αλληλεγγύης,�οι�δυσκολίες�που�

αντι�ετωπίζουν�εκείνα�τα�κράτη��έλη�που�δέχονται�δυσανάλογες�ροές��εταναστών�και,�προς�

τούτο,�να�κληθεί�η�Επιτροπή�να�υποβάλει�προτάσειςR�

�

ε)� να�αναπτυχθούν�σύγχρονα�τεχνολογικά��έσα�που�θα�διασφαλίζουν�τη�διαλειτουργικότητα�των�

συστη�άτων�και�θα�επιτρέπουν�την�άσκηση�αποτελεσ�ατικής�ολοκληρω�ένης�διαχείρισης�των�

εξωτερικών�συνόρων,�σύ�φωνα��ε�τα�συ�περάσ�ατα�του�Ευρωπαϊκού�Συ�βουλίου�της�19ης�

και�20ής�Ιουνίου�2008,�καθώς�και�του�Συ�βουλίου�της�5ης�και�6ης�Ιουνίου�2008.�Από�το�2012�

και��ετά,�αναλόγως�των�προτάσεων�της�Επιτροπής,�θα�δοθεί�προτεραιότητα�στην�καθιέρωση�

ηλεκτρονικής�καταχώρησης�των�εισόδων�και�εξόδων�που�θα�περιλα�βάνει�απλουστευ�ένη�

διαδικασία�για�ευρωπαίους�πολίτες�και�άλλους�ταξιδιώτεςR�

�

στ)� να�ενταθεί�η�συνεργασία��ε�τις�χώρες�καταγωγής�ή�διέλευσης�για�την�ενίσχυση�των�ελέγχων�

των�εξωτερικών�συνόρων�και�της�καταπολέ�ησης�της�παράνο�ης��ετανάστευσης,��ε�την�

αύξηση�της�βοήθειας�που�χορηγεί�η�Ευρωπαϊκή�Ένωση�για�την�εκπαίδευση�και�τον�εξοπλισ�ό�

του�προσωπικού�των�εν�λόγω�χωρών�που�είναι�επιφορτισ�ένο��ε�τη�διαχείριση�των�

�εταναστευτικών�ροώνR�

�

ζ)� να�βελτιωθούν�οι�διαδικασίες�και�η�συχνότητα�της�αξιολόγησης�Σένγκεν,�σύ�φωνα��ε�τα�

συ�περάσ�ατα�του�Συ�βουλίου�της�5ης�και�6ης�Ιουνίου�2008.�
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IV)� Συγκρότηση�της�Ευρώπης�ως�χώρου�ασύλου�

�

Το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�διακηρύσσει�ότι�κάθε�διωκό�ενος�αλλοδαπός�δικαιούται�να�λα�βάνει�

βοήθεια�και�προστασία�στο�έδαφος�της�Ευρωπαϊκής�Ένωσης�δυνά�ει�της�Σύ�βασης�της�Γενεύης,�της�

28ης�Ιουλίου�1951,�περί�της�νο�ικής�καταστάσεως�των�προσφύγων,�όπως�τροποποιήθηκε��ε�το�

Πρωτόκολλο�της�Νέας�Υόρκης,�της�31ης�Ιανουαρίου�1967,�και�άλλων�συναφών�συνθηκών.�Το�

Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�χαιρετίζει�την�πρόοδο�που�ση�ειώθηκε�κατά�τα�τελευταία�έτη,�χάρη�στην�

εφαρ�ογή�κοινών�στοιχειωδών�κανόνων,��ε�στόχο�την�καθιέρωση�ενιαίου�ευρωπαϊκού�συστή�ατος�

ασύλου.�[στόσο,�διαπιστώνει�ότι�εξακολουθούν�να�υφίστανται�ση�αντικές�διαφορές��εταξύ�των�

κρατών��ελών�όσον�αφορά�την�παροχή�της�προστασίας�και�των��ορφών�που�λα�βάνει�η�προστασία�

αυτή.�Υπενθυ�ίζοντας�ότι�η�παροχή�προστασίας�και�ιδίως�η�αναγνώριση�καθεστώτος�πρόσφυγα�

αποτελεί�αρ�οδιότητα�κάθε�κράτους��έλους,�το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�εκτι�ά�ότι�είναι�πλέον�η�ώρα�

να�αναληφθούν�νέες�πρωτοβουλίες�για�την�ολοκλήρωση�του�προβλεπό�ενου�στο�πρόγρα��α�της�

Χάγης�Ενιαίου�Ευρωπαϊκού�Συστή�ατος�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�πραγ�ατοποιείται�εκ�του�σύνεγγυς�διάλογος��ε�την�Ύπατη�Αρ�οστεία�των�Ηνω�ένων�

Εθνών�για�τους�Πρόσφυγες.�Το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�τονίζει�ότι�η�απαιτού�ενη�ενίσχυση�των�

ελέγχων�στα�ευρωπαϊκά�σύνορα�δεν�θα�πρέπει�να�ε�ποδίζει�την�πρόσβαση�των�δικαιούχων�στα�

συστή�ατα�προστασίας.�

�

Προς�τούτο,�το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�συ�φωνεί�:�

�

α)� να�συγκροτηθεί�το�2009�ευρωπαϊκό�γραφείο�στήριξης,�το�οποίο�θα�έχει�ως�αποστολή�να�

διευκολύνει�την�ανταλλαγή�πληροφοριών,�αναλύσεων�και�ε�πειριών��εταξύ�κρατών��ελών�και�

να�αναπτύσσει�πρακτική�συνεργασία��εταξύ�των�αρ�οδίων�για�την�εξέταση�αιτήσεων�ασύλου�

διοικήσεων.�Το�εν�λόγω�γραφείο�δεν�θα�διαθέτει�ούτε�εξουσία�διενέργειας�ερευνών,�ούτε�

εξουσία�λήψης�αποφάσεων,�αλλά�θα�χρησι�οποιεί�τις�κοινές�πληροφορίες�για�τις�χώρες�

προέλευσης,��ε�σκοπό�να�βοηθήσει�στη�συνοχή��εταξύ�των�πρακτικών,�των�διαδικασιών�και,�

κατά�συνέπεια,�των�εθνικών�αποφάσεωνR�

�

β)� να�κληθεί�η�Επιτροπή�να�υποβάλει�προτάσεις��ε�σκοπό�τη�θέσπιση,�ει�δυνατόν�το�2010�και�το�

αργότερο�το�2012,�ενιαίας�διαδικασίας�ασύλου�που�θα�αποτελείται�από�την�παροχή�κοινών�

εγγυήσεων�και�ο�οιό�ορφων�καθεστώτων,�καθώς�και�από�την�υιοθέτηση�ενός�ενιαίου�

καθεστώτος�για�τους�πρόσφυγες�και�τους�δικαιούχους�επικουρικής�προστασίαςR�



�

13440/08� � ΙΑ/θ�� 12�

� DG�H�1B� �LIMITE� EL�

γ)� να�καθιερωθούν�διαδικασίες�σε�περίπτωση�κρίσης�σε�κράτος��έλος�που�αντι�ετωπίζει��αζικό�

κύ�α�αιτούντων�άσυλο,�ώστε�να�τίθενται�στη�διάθεσή�του�υπάλληλοι�των�άλλων�κρατών��ελών�

και�να�του�παρέχεται�αποτελεσ�ατική�αλληλεγγύη��έσω�της�καλύτερης�αξιοποίησης�των�

υφιστά�ενων�κοινοτικών�προγρα��άτων.�Για�εκείνα�τα�κράτη��έλη�των�οποίων�το�εθνικό�

σύστη�α�ασύλου�δέχεται�ιδιαίτερες�και�δυσανάλογες�πιέσεις,�ιδίως�λόγω�της�γεωγραφικής�τους�

θέσης�ή�δη�ογραφικής�κατάστασης,�η�αλληλεγγύη�θα�πρέπει,�επίσης,�να�αποσκοπεί�στην�

καλύτερη�κατανο�ή�των�δικαιούχων�διεθνούς�προστασίας�από�τα�εν�λόγω�κράτη��έλη�προς�

άλλα,�σε�εθελοντική�και�συντονισ�ένη�βάση,�ενώ�θα�λα�βάνεται��έρι�να,�ώστε�να��ην�

ε�φανίζονται�καταχρήσεις�στα�συστή�ατα�ασύλου.�Σύ�φωνα��ε�τις�αρχές�αυτές,�η�Επιτροπή,�

σε�διαβούλευση��ε�την�Ύπατη�Αρ�οστεία�των�Ηνω�ένων�Εθνών�για�τους�Πρόσφυγες,�θα�

διευκολύνει��ια�τέτοια�εθελοντική�και�συντονισ�ένη�κατανο�ή.�Πρέπει�να�διατεθούν�ειδικά�

κονδύλια�για�την�εν�λόγω�κατανο�ή�από�τα�υπάρχοντα�κοινοτικά�οικονο�ικά��έσα,�σύ�φωνα�

�ε�τις�δη�οσιονο�ικές�διαδικασίες.�

�

δ)� να�ενισχυθεί�η�συνεργασία��ε�την�Ύπατη�Αρ�οστεία�των�Ηνω�ένων�Εθνών�για�τους�

Πρόσφυγες�προκει�ένου�να�εξασφαλιστεί�καλύτερη�προστασία�των�προσώπων�που�

υποβάλλουν�σχετική�αίτηση�εκτός�της�Ευρωπαϊκής�Ένωσης,�και�ειδικότερα:�

�

L� ση�ειώνοντας�πρόοδο,�σε�οικειοθελή�βάση,�προς�την�κατεύθυνση�της�επανεγκατάστασης�

στο�έδαφος�της�Ευρωπαϊκής�Ένωσης�προσώπων�που�βρίσκονται�υπό�την�προστασία�της�

Ύπατης�Αρ�οστείας�των�Ηνω�ένων�Εθνών�για�τους�Πρόσφυγες,�ιδίως�στο�πλαίσιο�των�

περιφερειακών�προγρα��άτων�προστασίας,�

L� καλώντας�την�Επιτροπή�να�υποβάλει,�σε�συνεννόηση��ε�την�Ύπατη�Αρ�οστεία�των�

Ηνω�ένων�Εθνών�για�τους�Πρόσφυγες,�προτάσεις�συνεργασίας��ε�τρίτα�κράτη��ε�σκοπό�

την�ενίσχυση�των�δυνατοτήτων�των�συστη�άτων�προστασίας�τους.�

�

ε)� να�κληθούν�τα�κράτη��έλη�να�παράσχουν�στα�άτο�α�που�είναι�επιφορτισ�ένα��ε�τους�ελέγχους�

στα�εξωτερικά�σύνορα,�εκπαίδευση�σχετική��ε�τα�δικαιώ�ατα�και�τις�υποχρεώσεις�όσον�αφορά�

τη�διεθνή�προστασία.�
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V)� Mη$ιουργία�σφαιρικής�σύ$πραξης�$ε�τις�χώρες�καταγωγής�και�διέλευσης�που�θα�ευνοεί�τη�
συνέργεια�$εταξύ�$ετανάστευσης�και�ανάπτυξης�

�

Υπενθυ�ίζοντας�τα�συ�περάσ�ατα�που�ενέκρινε�το�Aεκέ�βριο�του�2005,�το�Aεκέ�βριο�του�2006�και�

τον�Ιούνιο�του�2007,�το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�επιβεβαιώνει�την�προσήλωσή�του�στη�Σφαιρική�

Προσέγγιση�της�Μετανάστευσης�η�οποία�ενέπνευσε�τις�ευρωLαφρικανικές�διασκέψεις�που�

πραγ�ατοποιήθηκαν�στο�Ρα�πάτ�και�στην�Τρίπολη�το�2006�και�την�ευρωLαφρικανική�σύνοδο�

κορυφής�στη�Λισσαβώνα�το�2007.�Είναι�πεπεισ�ένο�ότι�η�προσέγγιση�αυτή�που�επιλα�βάνεται�τόσο�

της�οργάνωσης�της�νό�ι�ης��ετανάστευσης�και�της�καταπολέ�ησης�της�παράνο�ης��ετανάστευσης�

όσο�και�των�συνεργιών��εταξύ��ετανάστευσης�και�ανάπτυξης�προς�όφελος�όλων�των�ε�πλεκο�ένων�

χωρών,�καθώς�και�των��εταναστών,�αποτελεί��ια�ιδιαίτερα�ενδεδειγ�ένη�προσέγγιση�στα�Ανατολικά�

και�Νότια�της�Ευρώπης.�Η��ετανάστευση�πρέπει�να�καταστεί�ση�αντική�συνιστώσα�των�εξωτερικών�

σχέσεων�των�κρατών��ελών�και�της�Ένωσης,�πράγ�α�που�προϋποθέτει�ότι�στις�σχέσεις��ε�κάθε�τρίτη�

χώρα�θα�πρέπει�να�εξετάζεται�η�ποιότητα�του�υφιστά�ενου�διαλόγου�στα��εταναστευτικά�θέ�ατα.�

�

Βάσει�των�ανωτέρω,�το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�δεσ�εύεται�να�υποστηρίξει�την�ανάπτυξη�των�

ενδιαφερο�ένων�χωρών�και�να�οικοδο�ήσει��ε�αυτές��ια�στενή�σύ�πραξη�που�θα�ευνοεί�τη�

συνέργεια��εταξύ��ετανάστευσης�και�ανάπτυξης.�

�

Προς�τούτο,�το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�συ�φωνεί:�

�

α)� να�συναφθούν�σε�κοινοτικό�επίπεδο�ή�δι�ερώς�συ�φωνίες��ε�τις�χώρες�προέλευσης�και�

διέλευσης,�στις�οποίες�θα�προβλέπονται�κατάλληλες�διατάξεις�για�τις�δυνατότητες�νό�ι�ης�

�ετανάστευσης,�προσαρ�οσ�ένες�στην�κατάσταση�της�αγοράς�εργασίας�των�κρατών��ελών,�για�

την�καταπολέ�ηση�της�παράνο�ης��ετανάστευσης�και�για�την�επανεισδοχή,�καθώς�και�την�

ανάπτυξη�των�χωρών�καταγωγής�και�διέλευσηςR�το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�καλεί�τα�κράτη��έλη�

και�την�Επιτροπή�να�αλληλοενη�ερώνονται�και�να�συνεννοούνται�όσον�αφορά�τους�στόχους�

και�τα�όρια�των�εν�λόγω�δι�ερών�συ�φωνιών,�καθώς�και�όσον�αφορά�τις�συ�φωνίες�

επανεισδοχήςR�

�

β)� να�ενθαρρυνθούν�τα�κράτη��έλη�να�παράσχουν,�στο�πλαίσιο�των�δυνατοτήτων�τους,�στους�

υπηκόους�των�χωρών�εταίρων�που�βρίσκονται�ανατολικώς�και�νοτίως�της�Ευρώπης,�

δυνατότητες�νό�ι�ης��ετανάστευσης�που�θα�προσαρ�όζονται�στην�κατάσταση�της�αγοράς�

εργασίας�των�κρατών��ελών�και�που�θα�επιτρέπουν�στους�υπηκόους�αυτούς�να�λα�βάνουν�

κατάρτιση�ή�να�αποκτούν�επαγγελ�ατική�πείρα�και�να�συσσωρεύουν�αποτα�ιεύσεις,�τις�οποίες�

�πορούν�να�αξιοποιήσουν�προς�όφελος�των�χωρών�τους.�Το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�καλεί�τα�

κράτη��έλη�να�ενθαρρύνουν�εν�προκει�ένω��ορφές�προσωρινής�ή�κυκλικής��ετανάστευσης,�

ώστε�να�αποτρέπεται�η�διαρροή�εγκεφάλωνR�
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γ)� να�δρο�ολογηθούν�πολιτικές�συνεργασίας��ε�τις�χώρες�καταγωγής�και�διέλευσης�προκει�ένου�

να�αποτραπεί�ή�να�καταπολε�ηθεί�η�παράνο�η��ετανάστευση�ιδίως��ε�την�ενίσχυση�των�

δυνατοτήτων�των�χωρών�αυτώνR�

�

δ)� να�ολοκληρωθούν�περαιτέρω�οι��εταναστευτικές�και�οι�αναπτυξιακές�πολιτικές�εξετάζοντας��ε�

ποιο�τρόπο�θα�αποβούν�οι�πολιτικές�αυτές�επωφελείς�για�τις�περιοχές�προέλευσης�των�

�εταναστών,�σε�συνοχή��ε�τις�άλλες�πτυχές�της�πολιτικής�για�την�ανάπτυξη�και�τους�

Αναπτυξιακούς�Στόχους�της�Χιλιετίας.�Το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�καλεί�τα�κράτη��έλη�και�την�

Επιτροπή�να�επικεντρωθούν,�στο�πλαίσιο�των�το�εακών�προτεραιοτήτων�που�έχουν�

προσδιορισθεί�από�κοινού��ε�τις�χώρες�εταίρους,�σε�σχέδια�αλληλέγγυας�ανάπτυξης�που�θα�

βελτιώσουν�τις�συνθήκες�διαβίωσης�των�πληθυσ�ών,�λόγου�χάρη�όσον�αφορά�τη�διατροφή�τους�

ή�στον�το�έα�της�υγείας,�της�παιδείας,�της�επαγγελ�ατικής�κατάρτισης�και�της�απασχόλησηςR�

�

ε)� να�προωθηθούν�οι�δράσεις�συνανάπτυξης�ώστε�να��πορούν�οι��ετανάστες�να�συ��ετέχουν�στην�

ανάπτυξη�των�χωρών�καταγωγής�τους.�Το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�συνιστά�στα�κράτη��έλη�να�

προωθήσουν�τη�θέσπιση�ειδικών�χρη�ατοοικονο�ικών��έσων�που�θα�ενθαρρύνουν�την�ασφαλή�

�εταφορά��ε�τους�πλέον�συ�φέροντες�όρους�των�αποτα�ιεύσεων�των��εταναστών�προς�τις�

χώρες�τους�για�επενδυτικούς�σκοπούς�ή�ως�ασφάλιση�και�πρόνοιαR�

�

στ)� να�εφαρ�οστούν��ε�αποφασιστικότητα�η�εταιρική�σχέση��εταξύ�Ευρωπαϊκής�Ένωσης�και�

Αφρικής,�η�οποία�συνήφθη�στη�Λισσαβόνα�το�Aεκέ�βριο�του�2007,�τα�συ�περάσ�ατα�της�

πρώτης�ΕυρωLΜεσογειακής�υπουργικής�διάσκεψης�για�τη��ετανάστευση�η�οποία�

πραγ�ατοποιήθηκε�στην�Αλ�πουφέιρα�το�Νοέ�βριο�του�2007,�καθώς�και�το�σχέδιο�δράσης�του�

Ρα�πάτ,�και�να�κληθεί�η�δεύτερη�υπουργική�σύνοδος�ΕυρώπηςLΑφρικής�για�τη��ετανάστευση�

και�την�ανάπτυξη�να�λάβει�συγκεκρι�ένα��έτρα�το�φθινόπωρο�του�2008�στο�ΠαρίσιR�να�

αναπτυχθεί,�σύ�φωνα��ε�τα�συ�περάσ�ατα�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�2009R�

να�συνεχιστεί�ο�υφιστά�ενος�πολιτικός�και�το�εακός�διάλογος,�ιδίως��ε�τις�χώρες�της�Λατινικής�

Α�ερικής,�της�Καραϊβικής�και�της�Ασίας,�ώστε�να�υπάρξει��εγαλύτερη�α�οιβαία�κατανόηση�

των�διακυβευ�άτων�που�συνδέονται��ε�τη��ετανάστευση�και�να�ενισχυθεί�η�τρέχουσα�

συνεργασίαR�
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ζ)� να�επισπευσθεί�η�ανάπτυξη�των�βασικών�εργαλείων�της�Σφαιρικής�Προσέγγισης�της�

Μετανάστευσης�(ισοζύγιο��ετανάστευσης,�πλατφόρ�ες�συνεργασίας,�συ�πράξεις�στον�το�έα�

της�κινητικότητας�και�προγρά��ατα�κυκλικής��ετανάστευσης),��ερι�νώντας�ώστε�να�

εξασφαλίζεται�ισορροπία��εταξύ�των�νοτίων,�των�ανατολικών�και�νοτιοανατολικών�

�εταναστευτικών�οδών�και�να�ληφθεί�υπόψη�η�κτηθείσα�πείρα�στο�πλαίσιο�αυτό�κατά�τη�

διαπραγ�άτευση�των�κοινοτικών�και�των�δι�ερών�συ�φωνιών��ε�τις�χώρες�προέλευσης�και�

διέλευσης�στους�το�είς�της��ετανάστευσης�και�της�επανεισδοχής,�καθώς�και�των�Πιλοτικών�

Εταιρικών�Συ�πράξεων�για�την�Κινητικότητα.�

�

η)� κατά�την�υλοποίηση�των�διαφόρων�αυτών�δράσεων�να�δοθεί�ιδιαίτερη�προσοχή�στη�συνοχή�

τους��ε�τις�άλλες�πτυχές�της�πολιτικής�στον�το�έα�της�αναπτυξιακής�συνεργασίας,�ιδίως�την�

ευρωπαϊκή�κοινή�αντίληψη�για�την�ανάπτυξη�του�2005,�και��ε�τις�άλλες�πολιτικές�της�Ένωσης,�

ιδίως�την�πολιτική�γειτονίας.�

*�

*� *�

Το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�καλεί�το�Ευρωπαϊκό�Κοινοβούλιο,�το�Συ�βούλιο,�την�Επιτροπή�και�τα�

κράτη��έλη�να�λάβουν�στο�πλαίσιο�των�αρ�οδιοτήτων�τους�τις�απαιτού�ενες�αποφάσεις�για�την�

εφαρ�ογή�του�παρόντος�Συ�φώνου��ε�στόχο�την�ανάπτυξη��ιας�κοινής�πολιτικής�για�τη�

�ετανάστευση�και�το�άσυλο.�Το�πρόγρα��α�που�θα�διαδεχθεί�το�πρόγρα��α�της�Χάγης,�το�2010,�θα�

επιτρέψει�να�συνεχιστεί�η�υλοποίηση�του�Συ�φώνου��ε�συγκεκρι�ένες�δράσεις.�

�

Το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�έχει�αποφασίσει�να�οργανώνει�κατ'�έτος�συζήτηση,�στο�επίπεδό�του,�για�τις�

πολιτικές�της��ετανάστευσης�και�του�ασύλου.�Προς�το�σκοπό�αυτό,�καλεί�την�Επιτροπή�να�

παρουσιάζει�στο�Συ�βούλιο�κάθε�έτος�έκθεση,�βασισ�ένη�στις�συ�βολές�των�κρατών��ελών�και�

συνοδευό�ενη,�ενδεχο�ένως,�από�προτάσεις�συστάσεων,��ε�θέ�α�την�εφαρ�ογή�από�την�Ένωση�και�

από�τα�κράτη��έλη�της�του�παρόντος�Συ�φώνου�και�του�προγρά��ατος�που�θα�διαδεχθεί�το�

πρόγρα��α�της�Χάγης.�Η�ετήσια�συζήτηση�θα�επιτρέπει�εξάλλου�στο�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�να�

ενη�ερώνεται�για�τις�ση�αντικότερες�εξελίξεις�που��ελετά�κάθε�κράτος��έλος,�όσον�αφορά�την�

πολιτική�του�για�το�άσυλο�και�τη��ετανάστευση.�

�

Για�να�προετοι�άσει�τη�συζήτηση�αυτή,�το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�καλεί�την�Επιτροπή�να�προτείνει�

στο�Συ�βούλιο��ια��έθοδο�παρακολούθησης.�

�

Τέλος,�το�Ευρωπαϊκό�Συ�βούλιο�επαναβεβαιώνει�την�αναγκαιότητα�εξεύρεσης�των�απαιτού�ενων�

πόρων�για�την�κάλυψη�των�αναγκών�των�πολιτικών��ετανάστευσης�και�ασύλου�και�για�την�εφαρ�ογή�

της�Σφαιρικής�Προσέγγισης�της�Μετανάστευσης.�

�

__________________�


