
Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για 

τους Πρόσφυγες προς τη Φινλανδική Προεδρία στο 
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Η Δημοκρατία της Φινλανδίας (εφεξής «Φινλανδία») 

θα ασκήσει την Προεδρία του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σε μια κρίσιμη 

συγκυρία, στον απόηχο των εκλογών του 2019 για 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη σύσταση μιας νέας 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την τελευταία φάση των 

διαπραγματεύσεων του Πολυετούς Δημοσιονομικού 

Πλαισίου (Π.Δ.Π.) και τις συζητήσεις σχετικά με την 

αναθεώρηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Ασύλου (Κ.Ε.Σ.Α.) που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

 
Στο πλαίσιο αυτό, η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. 

για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) επισημαίνει τις 

ακόλουθες βασικές προτεραιότητες προστασίας στις 

οποίες πρέπει να επικεντρωθεί η Φινλανδική 

Προεδρία: 

 

➢  Να συμβάλει στην καλύτερη προστασία των προσφύγων, ενισχύοντας τον καταμερισμό της 

ευθύνης τόσο εντός της Ε.Ε. όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με το Παγκόσμιο 

Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες (Π.Σ.Π.)1. 

➢  Να υποστηρίξει την ανάπτυξη δίκαιων, αποτελεσματικών και καλά διαχειριζόμενων 

συστημάτων ασύλου, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης/ αναθεώρησης ενός Κοινού 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (Κ.Ε.Σ.Α.), το οποίο θα εστιάζει στην προστασία. 

➢  Να προωθήσει τις δεσμεύσεις των κρατών μελών της Ε.Ε. ενόψει της Συνάντησης Υψηλού 
Επιπέδου του 2019 για την ανιθαγένεια. 

 

Οι προτεραιότητες αυτές αποτελούν τη βάση του συνόλου των Συστάσεων της Υ.Α. προς τη Φινλανδική 

Προεδρία και θα πρέπει να διαβάζονται από κοινού με το έγγραφο της Υ.Α. με τίτλο «Προστατεύοντας 

καλύτερα τους πρόσφυγες στην Ε.Ε. και παγκοσμίως»2, στο οποίο διατυπώνονται οι προτάσεις της Υ.Α. 

για τις πολιτικές ασύλου και μετανάστευσης της Ε.Ε. 

 
I. Μια Ε.Ε. που συμβάλλει στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τους 

Πρόσφυγες (Π.Φ.Π.) για την υλοποίηση του Παγκόσμιου 

Συμφώνου για τους Πρόσφυγες 

Το Π.Σ.Π. που κυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Δεκέμβριο του 2018 εκφράζει 

την αποφασιστικότητα της διεθνούς κοινότητας να ενισχύσει την αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες και τις 

βασικές χώρες που τους φιλοξενούν. Το πρώτο Π.Φ.Π.3, που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2019, 

θα αποτελέσει μοναδική ευκαιρία για τη διεθνή κοινότητα να οργανωθεί και να θέσει τα θεμέλια για την 

                                                           
1 Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, Έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, Μέρος ΙΙ, Παγκόσμιο 

Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες, A / 73/12, Νέα Υόρκη, 2018, διατίθεται στη διεύθυνση: 

https://www.unhcr.org/excom/unhcrannual/5ba3a5d44/report-united-nations-high-commissioner-refugees-part-ii-   
2 Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, Προστατεύοντας καλύτερα τους πρόσφυγες στην Ε.Ε. και παγκοσμίως: Προτάσεις της Ύπατης 
Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μέσω βελτιωμένης διαχείρισης, συνεργασίας και αλληλεγγύης, 
Δεκέμβριος 2016, διατίθεται στη διεύθυνση: .http://www.refworld.org/docid/58385d4e4.html 

3 Βλ. ιστοσελίδα της Υ.Α. https://lwww.unhcr.org/global-refugee-forum.htm 

Ζευγάρι συνταξιούχων από τη Φινλανδία αναλαμβάνει τη φροντίδα ενός κοριτσιού 

από το Ιράκ και του πατέρα της. © UNHCR/Max-Michel Kolijn 

http://www.unhcr.org/excom/unhcrannual/5ba3a5d44/report-united-nations-high-commissioner-refugees-part-ii-globalcompact.html
http://www.refworld.org/docid/58385d4e4.html
http://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html


υλοποίηση του Π.Σ.Π μακροπρόθεσμα. 

 

Εν όψει και κατόπιν του πρώτου Π.Φ.Π., η Υ.Α. συνιστά στη Φινλανδική Προεδρία: 

➢  Να μεριμνήσει για τη θέσπιση μιας διαδικασίας υποβολής εκθέσεων από την Ε.Ε. και τα κράτη 

μέλη, με σκοπό την ενημέρωση για την πρόοδο που γίνεται στην υλοποίηση της συμβολής 

τους στο Π.Φ.Π. 

➢  Να ενισχύσει, μέσω διπλωματικών και άλλων δικτύων, τη δυναμική του Π.Φ.Π. στα κράτη και 

άλλους φορείς που, παραδοσιακά, δεν έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα της 

προστασίας των προσφύγων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Φινλανδική Προεδρία καλείται να 

παροτρύνει την Ε.Ε. να υιοθετήσει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ε.Ε σχετικά με το 

Π.Φ.Π. 

Όσον αφορά τον καταμερισμό βαρών και ευθυνών, η Υ.Α. συνιστά στη Φινλανδική Προεδρία: 

➢  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ε.Ε. «Ζώντας με αξιοπρέπεια»4, να εντάξει τα ζητήματα των 

προσφύγων και του αναγκαστικού εκτοπισμού στην εξωτερική δράση της Ε.Ε. και να στηρίξει 

τη συστηματική ένταξη των προσφύγων τόσο στα προγράμματα της Ε.Ε. που υλοποιούνται 

στις περιοχές υποδοχής προσφύγων, όσο και στα εθνικά αναπτυξιακά σχέδια. Βάσει της 

πολιτικής αυτής, εξακολουθεί να θεωρείται απαραίτητη η στήριξη της Ε.Ε. στην υλοποίηση 

ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση του αναγκαστικού εκτοπισμού σε χώρες 

υποδοχής μεγάλου αριθμού προσφύγων, συσπειρώνοντας ανθρωπιστικούς και 

αναπτυξιακούς φορείς για την αντιμετώπιση των αναγκών τόσο των προσφύγων όσο και των 

κοινοτήτων υποδοχής (προσέγγιση του Συνεκτικού Πλαισίου Απόκρισης για τους Πρόσφυγες- 

CRRF). 

➢  Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, η εφαρμογή μέτρων μέσω των οποίων εκφράζεται η αλληλεγγύη 

μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. (όπως μηχανισμοί μετεγκατάστασης, ακόμη και στο πλαίσιο των 

ρυθμίσεων για τις αποβιβάσεις), θα βοηθούσε στην ελάφρυνση της πίεσης στις πρώτες χώρες 

υποδοχής εντός της Ε.Ε., συνάδοντας με τους στόχους του Π.Σ.Π. 

 

Η Φινλανδική Προεδρία καλείται επίσης: 

➢  Να συγκαλέσει στην αρχή της θητείας της κοινή συνεδρίαση της Στρατηγικής Επιτροπής για τη 

Μετανάστευση, τα Σύνορα και το Άσυλο (SCIFA) και της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για το 

Άσυλο και τη Μετανάστευση (HLWG), προκειμένου να συζητηθεί η εφαρμογή του Π.Σ.Π., 

καθώς και ευκαιρίες εν όψει του Π.Φ.Π., τόσο εντός όσο και εκτός της Ε.Ε. 

➢  Να διασφαλίσει ότι συζητούνται στις σχετικές συνθέσεις του Συμβουλίου και των ομάδων 

εργασίας (COHAFA, CODEV, COAFR, COLAT, COASI και την Ανατολική Εταιρική Σχέση της 

Ε.Ε.) τόσο οι ανθρωπιστικές όσο και οι αναπτυξιακές πτυχές του Π.Σ.Π., προκειμένου να 

απηχούν τις ποικίλες ευκαιρίες που προκύπτουν με την υλοποίησή του, τόσο εντός όσο και 

εκτός της Ε.Ε. 

 

II. Μια Ε.Ε. που δραστηριοποιείται πέρα από τα σύνορά της 

 
1. Συνεργασία με χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. με στόχο τη στήριξη της 

δημιουργίας ποιοτικών συνθηκών προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο 

 
Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των βίαια εκτοπισμένων ατόμων πρέπει να αποτελεί το 

επίκεντρο της συνεργασίας με τις χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε., και δε θα πρέπει να μετατοπίζονται 

οι υποχρεώσεις προστασίας που έχει η Ευρώπη. Ειδικότερα, η Φινλανδική Προεδρία εξέφρασε την 

                                                           
4 Όπως καλείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Ζώντας με αξιοπρέπεια: από την εξάρτηση στην αυτονομία, 
Αναγκαστικός Εκτοπισμός και Ανάπτυξη 234 τελικό, Βρυξέλλες 26 Απριλίου 2016, διατίθεται στη διεύθυνση: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=celex:52016DC0234  
 

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/refugees-
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/refugees-


προθυμία της να ενισχύσει τον διάλογο της Ε.Ε. με την Αφρική για τη διαχείριση της μετανάστευσης, 

αντιμετωπίζοντας με περισσότερη διαφάνεια τις κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες. Φέτος, με τη 10η επέτειο 

της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης της Ε.Ε., προσφέρονται τέτοιου είδους ευκαιρίες. Η Υ.Α. είναι σε θέση να 

στηρίξει και να συμβάλει στις πρωτοβουλίες αυτές, μεταξύ άλλων μέσω της Ομάδας Στήριξης και παροχής 

Εμπειρογνωμοσύνης σε Θέματα Ασύλου (ACSG) η οποία συγκροτείται ως μέρος του Π.Σ.Π. με στόχο να 

αντιστοιχίσει τις προσφορές με τις ανάγκες για παροχή εμπειρογνωμοσύνης και στήριξης. Οποιαδήποτε 

συμμετοχή στον τομέα των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο, καθώς και στον έλεγχο των 

συνόρων, θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα τις βασικές αρχές προστασίας και όχι με την πρόθεση χρήσης 

αποτρεπτικών μέτρων ή την μετατόπιση της ευθύνης εκτός της Ε.Ε. Όσον αφορά τους πλησιέστερους 

γείτονές της, η Y.A. είναι έτοιμη να συνεχίσει να συνεργάζεται με τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς 

της Ε.Ε., μεταξύ άλλων με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και τον Οργανισμό 

Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), για την ανάπτυξη μηχανισμών διαχείρισης των 

συνόρων με γνώμονα την προστασία και την ενίσχυση των συστημάτων ασύλου στις χώρες των Δυτικών 

Βαλκανίων. Ειδικότερα, κρίνεται αναγκαίο να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες στα Δυτικά Βαλκάνια 

για την ανάπτυξη δίκαιων και αποτελεσματικών διαδικασιών ασύλου, την ενίσχυση της ικανότητας πρώτης 

υποδοχής, τη διασφάλιση συνέπειας στην καταγραφή (κατά προτίμηση να είναι συμβατή με το σύστημα 

EURODAC), την ενίσχυση της πρόσβασης στα θεμελιώδη δικαιώματα και υπηρεσίες, τη διεύρυνση των 

ευκαιριών ένταξης, καθώς και την πρόληψη και αντιμετώπιση της ανιθαγένειας στην εν λόγω περιοχή. Η 

προενταξιακή διαδικασία, καθώς και μηχανισμοί όπως η Ομάδα Υποστήριξης για τις Διαδικασίες Ασύλου, 

παρέχουν ευκαιρίες για την κάλυψη των υφιστάμενων ελλείψεων. 

 

Η Υ.Α. συνιστά στη Φινλανδική Προεδρία: 

➢  Να διασφαλίσει ότι οι συζητήσεις για συνεργασία με τρίτες χώρες στις σχετικές συνθέσεις του 

Συμβουλίου θα διεξαχθούν με γνώμονα την προστασία και θα συνάδουν με τον Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.5, που μπορούν να εφαρμόζονται ακόμη και όταν η Ε.Ε. ή 

τα κράτη μέλη της δραστηριοποιούνται εκτός των συνόρων της. 

➢  Να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο Συμβούλιο, όπως και στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας 

«Διεύρυνση και Χώρες που Διαπραγματεύονται την Προσχώρησή τους στην Ε.Ε.», ώστε να 

διασφαλιστεί ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων εφαρμόζουν τα κριτήρια αναφοράς που 

σχετίζονται με το άσυλο και την ανιθαγένεια. Παράλληλα, θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη 

και να προσαρμοστούν αναλόγως οι σχετικές πρακτικές από την υλοποίηση του Συνολικού 

Πλαισίου Απόκρισης για τους Πρόσφυγες (CRFF) στις πιλοτικές χώρες6. 

 

 

2. Διευρύνοντας την επανεγκατάσταση και συμπληρωματικές οδούς εισδοχής 

 
Οι ανάγκες επανεγκατάστασης είναι μεγαλύτερες από ποτέ7

. Οι προσπάθειες της  Ε.Ε. είναι καίριας 

σημασίας για την κάλυψη των ανεπαρκών δυνατοτήτων επανεγκατάστασης. Στο πλαίσιο του Π.Σ.Π., η Υ.Α. 

και οι εταίροι της εργάζονται για τη χάραξη μιας παγκόσμιας τριετούς στρατηγικής8
. Το Π.Φ.Π. δίνει την 

ευκαιρία να ανακοινωθούν φιλόδοξα σχέδια για τη διεύρυνση της επανεγκατάστασης, καθώς και 

προγράμματα συμπληρωματικών οδών. Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. μπορούν να επιδείξουν παγκόσμια 

αλληλεγγύη αυξάνοντας τις νόμιμες οδούς εισδοχής για τους πρόσφυγες, παράλληλα με τη διαρκή 

υποχρέωσή τους να υποδέχονται τους αιτούντες άσυλο που φθάνουν στην Ε.Ε μετακινούμενοι 

αυτοβούλως. Επιπλέον, θα πρέπει να διευκολυνθεί η οικογενειακή επανένωση για τους πρόσφυγες και 

τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας μέσω βελτιστοποιημένων διαδικασιών και ενισχυμένης 

παροχής πληροφοριών. Έτσι θα μειωθεί ο μακροχρόνιος χωρισμός των οικογενειών, θα ενισχυθούν οι 

προοπτικές ένταξης και θα ελαττωθούν οι παράτυπες περαιτέρω μετακινήσεις. Στις εξελίξεις επί των 

οποίων μπορεί να στηριχθεί περαιτέρω πρόοδος, περιλαμβάνεται η δέσμευση 20 κρατών μελών της Ε.Ε. 

                                                           
5 Ευρωπαϊκή Ένωση: Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2000 / C 356/01, 18 Δεκεμβρίου 2000, διατίθεται στη 
διεύθυνση: https://http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf 
 
6 UNHCR, Global update on the Comprehensive Refugee Response Framework, Σεπτέμβριος 2018, διατίθεται στη διεύθυνση: 
https://.www.unhcr.org/events/conferences/5bd041e33/global-update-comprehensive-refugee-response-framework.html 

 
7 Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, Προβλεπόμενες παγκόσμιες ανάγκες επανεγκατάστασης 2019, 25-26 Ιουνίου 2018, διατίθενται 
στη διεύθυνση: https://.www.unhcr.org/5b28a7df4.pdf 
 
8 Βλ. Παράγραφο 91 του Π.Σ.Π.  

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf
http://www.unhcr.org/events/conferences/5bd041e33/global-update-comprehensive-refugee-response-framework.html
http://www.unhcr.org/5b28a7df4.pdf


για επανεγκατάσταση σε τρίτες χώρες άνω των 50.000 προσφύγων έως τον Οκτώβριο του 20199, η 

πρόταση θέσπισης ενός Κανονισμού-Πλαισίου της Ένωσης για την Επανεγκατάσταση10, καθώς και η 

εκδήλωση ενδιαφέροντος για χορηγίες που σχετίζονται με τις κοινότητες.  
 

Η Υ.Α. συνιστά στη Φινλανδική Προεδρία: 

➢  Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, να 

παροτρύνει τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να υλοποιήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις τους για την 

επανεγκατάσταση 50.000 προσφύγων έως τον Οκτώβριο του 2019. 

➢  Να στηρίξει μέσω της ατζέντας της Στρατηγικής Επιτροπής για τη Μετανάστευση, τα Σύνορα και 

το Άσυλο (SCIFA) την ανάπτυξη της τριετούς στρατηγικής για την επανεγκατάσταση και τις 

συμπληρωματικές οδούς εισδοχής, όπως προβλέπεται στο Π.Σ.Π., με σκοπό την αύξηση του 

αριθμού των θέσεων επανεγκατάστασης καθώς και του αριθμού των χωρών που συμμετέχουν. 

Σ’ αυτό θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η πρακτική συνεργασία των κρατών μελών της Ε.Ε. 

μέσω προγραμμάτων όπως για παράδειγμα το EU-FRANK («Διευκόλυνση της 

Επανεγκατάστασης και της Εισδοχής Προσφύγων μέσω Νέων Γνώσεων»)11, αξιοποιώντας τη 

διαθέσιμη στήριξη στο πλαίσιο του Κοινού Μηχανισμού Στήριξης των Νέων Χωρών 

Επανεγκατάστασης12. 

➢  Να προωθήσει το Πλαίσιο της Ένωσης για την Επανεγκατάσταση με τρόπο που να ενισχύει τα 
υφιστάμενα διεθνή πλαίσια και τις βέλτιστες πρακτικές, διασφαλίζοντας ότι εφαρμόζεται με 
γνώμονα την προστασία και ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες ανάγκες επανεγκατάστασης. 
 

3. Δίνοντας έμφαση στην κατάσταση των εσωτερικά εκτοπισμένων (IDPs) 
 
Επί του παρόντος, περίπου 40 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι (δηλ. εντός 

των συνόρων της χώρας τους) λόγω πολέμου, συγκρούσεων, βίας και φυσικών καταστροφών13. Φέτος 

είναι η 20η επέτειος από την έκδοση των Κατευθυντήριων Αρχών του Ο.Η.Ε. για τον Εσωτερικό 

Εκτοπισμό14 και της υιοθέτησης του Σχεδίου Δράσης15 GP20. Επίσης, είναι η 10η επέτειος από την 

υπογραφή της Σύμβασης της Αφρικανικής Ένωσης για την Προστασία και τη Βοήθεια των Εσωτερικά 

Εκτοπισμένων Ατόμων στην Αφρική (Σύμβαση της Καμπάλα)16
. Επομένως, είναι η κατάλληλη στιγμή για 

τα κράτη που πλήττονται από αυτή την κατάσταση να εκπληρώσουν την πρωταρχική τους υποχρέωση 

να αποτρέπουν τον εσωτερικό εκτοπισμό,  καθώς και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εκτοπισμένων 

και να επιλύσουν τα αίτια του εκτοπισμού, μεταξύ άλλων μέσω της συμβολής τους στο Π.Σ.Π. Για την 

επίτευξη των παραπάνω, η Φινλανδική Προεδρία θα διαδραματίσει επίσης σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση 

των υφιστάμενων πολιτικών και των μέσων της Ε.Ε. 

 

Η Υ.Α. συνιστά στη Φινλανδική Προεδρία: 

➢  Να δώσει προτεραιότητα στην αποτροπή και αντιμετώπιση του εσωτερικού εκτοπισμού στις 

σχετικές συνθέσεις του Συμβουλίου, όπως την Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα (COHOM), την Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για την Ανθρωπιστική 

και Επισιτιστική Βοήθεια (COHAFA) καθώς και την Ομάδα εργασίας του Συμβουλίου 

«Συνεργασία για την ανάπτυξη» (CODEV). 

 

                                                           
9 Ευρωπαϊκή Ένωση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παράρτημα 5 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο για την Έκθεση προόδου σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη 
Μετανάστευση, COM (2018) 250 τελικό, 14 Μαρτίου 2018, διατίθεται στη διεύθυνση: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=COM:2018:0301:FIN 
10 Ευρωπαϊκή Ένωση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόταση για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενός 
Πλαισίου Επανεγκατάσταση της Ε.Ε. και την τροποποίηση του Κανονισμού (EΕ) 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, COM 
(2016) 468 τελικό, 13 Ιούλιος 2016, διατίθεται στη διεύθυνση:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0468. 
11 Βλ. ιστοσελίδα του προγράμματος EU-FRANK, διατίθεται στη διεύθυνση: https://.www.resettlement.eu/eu-frank 
12 Δ.Ο.Μ. και Υ.Α., Κοινός Μηχανισμός Στήριξης των Νέων Χωρών Επανεγκατάστασης (ERCM), διατίθεται στη διεύθυνση: 
.http://reporting.unhcr.org/node/15495 
13 Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, Η κατάσταση στα μέσα του 2018, Ιανουάριος 2019, διατίθεται στη διεύθυνση: 
https://.www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5c52ea084/mid-year-trends-2018.html 
14 Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ για τον Εσωτερικό Εκτοπισμό, 22 Ιουλίου 1998, ADM 1.1, PRL 
12.1, PR00 / 98/109, διατίθενται στη διεύθυνση: https://www.refworld.org/docid/3c3da07f7.html. 
15 Σχέδιο Δράσης GP20, 23 Μαΐου 2018, διατίθεται στη διεύθυνση: fhttp://globalprotectioncluster.org/_assets/files/20180523-gp20-plan-of-action-
final.pd 
16 Αφρικανική Ένωση, Σύμβαση της Αφρικανικής Ένωσης για την Προστασία και τη Βοήθεια των Εσωτερικά Εκτοπισμένων Ατόμων στην Αφρική 
(Σύμβαση της Καμπάλα)), 23 Οκτωβρίου 2009,διατίθενται στη διεύθυνση: https://.www.refworld.org/docid/4ae572d82.html 

http://www.resettlement.eu/eu-frank
http://reporting.unhcr.org/node/15495
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5c52ea084/mid-year-trends-2018.html
http://www.refworld.org/docid
http://globalprotectioncluster.org/_assets/files/20180523-gp20-plan-of-action-final.pdf
http://globalprotectioncluster.org/_assets/files/20180523-gp20-plan-of-action-final.pdf
http://www.refworld.org/docid/4ae572d82.html


III. Μια Ε.Ε. που εξασφαλίζει την πρόσβαση σε ένα δίκαιο, 

αποτελεσματικό και καλά διαχειριζόμενο σύστημα προστασίας 
 

1. Ενίσχυση της αλληλεγγύης και του καταμερισμού της ευθύνης  

 

Τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δυσανάλογο αριθμό αφίξεων πρέπει να υποστηριχθούν από ειδικούς 

μηχανισμούς αλληλεγγύης εντός της Ε.Ε. Έως ότου διασφαλιστούν οι διαρθρωτικές αλλαγές μέσω της 

αναθεώρησης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (Κ.Ε.Σ.Α.), τα υφιστάμενα πλαίσια πρέπει να 

ενισχυθούν και να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της αλληλεγγύης και του καταμερισμού ευθύνης 

εντός της Ε.Ε. Η αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου, ώστε να περιλαμβάνει έναν μηχανισμό 

μετεγκατάστασης που θα συμπληρώνεται από την ταχεία έκδοση αποφάσεων ασύλου, τη στήριξη της 

ένταξης των δικαιούχων προστασίας με σκοπό τον μετριασμό των περαιτέρω μετακινήσεων, καθώς και 

τους ενισχυμένους μηχανισμούς επιστροφής για όσους διαπιστώθηκε ότι δεν χρήζουν διεθνούς 

προστασίας, θα ήταν ο πιο βιώσιμος και αποτελεσματικός τρόπος επιμερισμού της ευθύνης μεταξύ των 

κρατών μελών της Ε.Ε. Έως ότου ολοκληρωθεί η αναθεώρηση, η Υ.Α. τονίζει ότι η καθιέρωση πρακτικών 

και αξιόπιστων ρυθμίσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. για τον επιμερισμό της ευθύνης αναφορικά 

με τις αποβιβάσεις και τη διαχείριση των ανθρώπων που διασώζονται στη θάλασσα παραμένει καίριας 

σημασίας. Ο Δ.Ο.Μ. και η Υ.Α. υπέβαλαν κοινή πρόταση17 για τη στήριξη της ανάπτυξης και της 

υλοποίησης τέτοιου είδους ρυθμίσεων, με τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. 

 

Η Υ.Α. συνιστά στη Φινλανδική Προεδρία: 

➢  Να συνεχίσει να προάγει τις προσπάθειες για τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού 

αλληλεγγύης για τη στήριξη των κρατών μελών της Ε.Ε. που λαμβάνουν δυσανάλογο αριθμό 

αιτήσεων ασύλου και συγκεκριμένα έναν μηχανισμό μετεγκατάστασης στο πλαίσιο της 

αναθεώρησης του Κανονισμού του Δουβλίνου. 

➢  Να στηρίζει ενεργά την καθιέρωση προβλέψιμων μηχανισμών αποβίβασης και διαχείρισης στη 

Μεσόγειο, με τη στήριξη της Υ.Α. και του Δ.Ο.Μ., συνάδοντας με τις θέσεις της Υ.Α. περί μη-

επιστροφών στη Λιβύη18. Οι μηχανισμοί αυτοί θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να στηριχθούν 

στις καλές πρακτικές που προέκυψαν από τις κατά περίπτωση ρυθμίσεις που εφαρμόζονται έως 

και σήμερα. 

 

2. Διασφαλίζοντας τη διαχείριση των συνόρων με γνώμονα την προστασία 

 
Για να παρέχει η Ε.Ε. προστασία πρέπει αρχικά να παρέχει στα άτομα που ζητούν διεθνή προστασία, 

πρόσβαση στο έδαφός της. Τα τελευταία χρόνια, η Ε.Ε. έχει λάβει σημαντικά μέτρα για να ενισχύσει τη 

δυνατότητα διαχείρισης των συνόρων της, τόσο μέσω της αύξησης της χρηματοδότησης, όσο και μέσω 

της ραγδαίας επέκτασης της δράσης της Frontex. Ομοίως, για τα άτομα που φτάνουν στα σύνορα της 

Ε.Ε., πρέπει να διασφαλιστούν οι κανόνες που αποσκοπούν στην αποτελεσματική πρόσβαση στις 

διαδικασίες ασύλου, ακόμη και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων επί του προτεινόμενου 

Κανονισμού για τις Διαδικασίες Ασύλου. Αυτές οι προσπάθειες πρέπει να ενισχυθούν με την κατάρτιση 

του προσωπικού που δραστηριοποιείται στα σύνορα πάνω στα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα 

διαχείρισης των συνόρων με γνώμονα την προστασία19. 

 

Η Υ.Α. συνιστά στη Φινλανδική Προεδρία: 

➢  Να αναλάβει καίριο ρόλο στο να διασφαλίσει ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θα δοθεί η 

απαραίτητη προσοχή στο δικαίωμα στο άσυλο για το οποίο, προκειμένου να έχει νόημα, απαιτείται 

πρόσβαση στο έδαφος, όπως κατοχυρώνεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. 

                                                           
17 Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, Πρόταση για μια περιφερειακή συμφωνία συνεργασίας 
που να διασφαλίζει, με προβλέψιμο τρόπο, την αποβίβαση και τη μεταγενέστερη διαχείριση των ατόμων που διασώζονται στη θάλασσα, Ιούλιος 2018, 
διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.unhcr.org/5b35e60f4, 
18 Υ.Α., Η θέση της Υ.Α. περί Επιστροφών στη Λιβύη - Επικαιροποίηση II, Σεπτέμβριος 2018, διατίθεται στη διεύθυνση: 
https://l.www.refworld.org/docid/5b8d02314.htm 
19 Υ.Α. Protection Training Manual for European Border and Entry Officials, Απρίλιος 2011, διατίθεται στη διεύθυνση: 
https://lwww.unhcr.org/publications/manuals/4d948c736/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials.htm 

http://www.unhcr.org/5b35e60f4
https://www.refworld.org/docid/5b8d02314.html
http://www.unhcr.org/publications/manuals/4d948c736/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials.html


 

3. Αποφασίζοντας με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο για τις ανάγκες προστασίας 

εντός της Ε.Ε. 

 

Η καταγραφή και αξιολόγηση των αιτημάτων ασύλου, πρέπει να πραγματοποιούνται το συντομότερο 

δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη την εκάστοτε ευαλωτότητα των αιτούντων. Πρέπει να παρέχονται επαρκή 

χρονικά περιθώρια για να ασκούν οι αιτούντες τα θεμελιώδη τους δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα 

αποτελεσματικής προσφυγής. Σύμφωνα με έγγραφο της Υ.Α. ("Fair and Fast"20) σχετικά με τα απαραίτητα 

μέτρα για την εφαρμογή ταχέων και απλουστευμένων διαδικασιών, απαιτούνται αποτελεσματικότερες 

διαδικασίες ώστε τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας να λαμβάνουν άμεσα το εν λόγω καθεστώς, 

ενώ οι υπόλοιποι να παραπέμπονται στις διαδικασίες επιστροφής. Πρέπει να διασφαλιστεί πλήρως η 

ορθή διαδικασία και η δικαστική εποπτεία, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι δικαστικές αρχές διαθέτουν 

επαρκή ικανότητα για τη διεξαγωγή αποτελεσματικών διαδικασιών προσφυγής. Ακόμη, η κράτηση των 

αιτούντων άσυλο δεν πρέπει να αποτελεί συνήθη πρακτική ούτε στα σύνορα ούτε στο εσωτερικό της 

επικράτειας και να εφαρμόζεται μόνο ως έσχατο μέτρο όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικά μέσα για την 

επίτευξη νόμιμου σκοπού. Επιπλέον, τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να κρατούνται για σκοπούς που 

σχετίζονται με τη μετανάστευση. Πρέπει να εφαρμόζονται πρακτικές μέριμνας προσβάσιμες και 

κατάλληλες, προκειμένου να διασφαλίζεται η επαρκής υποδοχή των παιδιών και των οικογενειών τους. 

 

Η Υ.Α. συνιστά στη Φινλανδική Προεδρία:  

➢  Να εξελίξει περαιτέρω τον προσδιορισμό και την εφαρμογή πρακτικών λύσεων για τον τρόπο με 

τον οποίο μπορούν να τηρηθούν πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα στο πλαίσιο μιας 

αναδιαρθρωμένης και αποτελεσματικότερης διαδικασίας ασύλου, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, 

την εμπειρογνωμοσύνη και τις προτάσεις της Υ.Α. σχετικά με τις ταχείες και απλουστευμένες 

διαδικασίες. Οι διαδικασίες αυτές θα μπορούσαν να βασιστούν στα πολλαπλά παραδείγματα 

κρατικών πρακτικών που καταρτίστηκαν στο έγγραφο της Υ.Α. ("Fair and Fast"). 

➢  Να συγκαλέσει συνεδρίαση της Ομάδα Εργασίας για το Άσυλο με θέμα τις διαδικασίες 

προσφυγής, στην οποία να περιλαμβάνεται επισκόπηση της νομολογίας του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικά με το 

δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, που θα χρησιμεύει στις διαπραγματεύσεις 

για τις προτεινόμενες Διαδικασίες Ασύλου, τους Κανονισμούς του Δουβλίνου, καθώς και την 

Οδηγία για τις Επιστροφές. 

➢  Να αξιοποιήσει τα πιο πρόσφατα παραδείγματα που παρατέθηκαν στην Παγκόσμια Στρατηγική 

της Υ.Α. Πέρα από την Κράτηση: Έκθεση Προόδου του 201821, για την εξεύρεση Εναλλακτικών 

Μέτρων στην Κράτηση (ATD) και να παροτρύνει τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να χρησιμοποιούν τα 

ATD όταν υφίσταται λόγος κράτησης. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ζητηθεί συμβουλή 

από τους οργανισμούς που ειδικεύονται στα ATD. 

 

 

4. Προωθώντας ένα υγιές και αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών που στηρίζεται 

στο σεβασμό των δικαιωμάτων 

 

Κατά τη θητεία της Φινλανδικής Προεδρίας, η αναθεώρηση της Οδηγίας για τις Επιστροφές θα αποτελέσει 

μέρος του θεματολογίου της. Η ακεραιότητα του χώρου ασύλου της Ε.Ε. εξαρτάται από ένα λειτουργικό 

σύστημα επιστροφών. Για εκείνους που έχουν ζητήσει διεθνή προστασία, οι επιστροφές θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν τελικής, αρνητικής απόφασης χορήγησης ασύλου, η οποία εκδόθηκε 

μετά από μια δίκαιη διαδικασία, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της μη επαναπροώθησης καθώς 

και τις ανθρωπιστικές πτυχές και εκείνες που σχετίζονται με την ανιθαγένεια. Είναι επίσης υψίστης 

σημασίας να διασφαλίζεται, ότι τα άτομα που διαπιστώνεται ότι δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας, έχουν 

την ευκαιρία να επωφεληθούν από βοήθεια για οικειοθελή επιστροφή 

                                                           
20 Υ.Α., Έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες για τις Δίκαιες, Ταχείες και Απλουστευμένες Διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, 25 Ιουλίου 2018, διατίθεται στη διεύθυνση: https://.www.refworld.org/docid/5b589eef4.html 
21 Υ.Α., Έκθεση Προόδου του 2018: Παγκόσμια Στρατηγική για τη Στήριξη των αρχών για την Εξάλειψη της Κράτησης των Αιτούντων Άσυλο και των 
Προσφύγων, 2014-2019, Φεβρουάριος 2019, διατίθεται στη διεύθυνση: https://.www.refworld.org/docid/5c9354074.html 
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Η Υ.Α. συνιστά στη Φινλανδική Προεδρία: 

➢  Να διασφαλίσει ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την προτεινόμενη αναθεώρηση της Οδηγίας 

για τις Επιστροφές διεξάγονται με τρόπο που προάγει ένα υγιές και αποτελεσματικό σύστημα 

επιστροφών που στηρίζεται στο σεβασμό των δικαιωμάτων. 

 

IV. Μια Ε.Ε. που παρέχει επαρκή χρηματοδότηση για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση του αναγκαστικού εκτοπισμού και 

την κάλυψη των αναγκών προστασίας 

 

Η Φινλανδική Προεδρία θα εργαστεί για την προώθηση, αν όχι για την ολοκλήρωση, του απαιτητικού 

φακέλου διαπραγματεύσεων του Π.Δ.Π. 2021-2027. Η επίτευξη συναίνεσης στον τομέα του 

προϋπολογισμού της Ε.Ε. εξαρτάται από τις πολιτικές προτεραιότητες της Ε.Ε. που θα τεθούν κατόπιν 

των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες συνιστά: 

➢  Να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα η χρηματοδότηση της Ε.Ε. για ανθρωπιστικούς σκοπούς, 

διατηρώντας την ΕΕ στη θέση ενός από τους σημαντικότερους δωρητές ανθρωπιστικής 

βοήθειας της διεθνούς κοινότητας, ικανή να καλύψει τις αυξανόμενες, παγκόσμιες ανάγκες.  

➢  Βάσει της σχέσης του ανθρωπιστικού τομέα με την ανάπτυξη, να διατεθούν επαρκείς 

αναπτυξιακοί πόροι για την αντιμετώπιση των καταστάσεων αναγκαστικού εκτοπισμού και την 

κάλυψη αναγκών μέσω του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 

(NDCI). 

➢  Όσον αφορά τα συστήματα εσωτερικής μετανάστευσης και ασύλου, καθώς και τις πολιτικές της 

Ε.Ε., είναι σημαντικό να αντικατοπτρίζεται μέσω της μελλοντικής χρηματοδότησης του Ταμείου 

Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF/ΤΑΜΕ) το υψηλό επίπεδο των δεσμεύσεων της Ε.Ε. 

προς τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, υπογραμμίζοντας τη συμπληρωματικότητα 

και την προστιθέμενη αξία της έναντι της εθνικής χρηματοδότησης. Είναι επίσης σημαντικό να 

ορισθεί ανώτατο όριο στο ποσό της χρηματοδότησης μέσω AMIF που θα δαπανηθεί σε χώρες 

εκτός της Ε.Ε. και να πλαισιωθεί με τις κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης 

της επιδίωξης των πραγματικών συμφερόντων των ενδιαφερομένων χωρών. 

 

 

V. Μια Ε.Ε. που αντιμετωπίζει την ανιθαγένεια 

 
Τον Οκτώβριο του 2019, στο πλαίσιο της συνάντησης της Εκτελεστικής της Επιτροπής, η Υ.Α. θα 

συγκαλέσει μια παγκόσμια Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου για την Ανιθαγένεια (HLS) για να 

σηματοδοτήσει το μέσο της πορείας της δεκαετούς εκστρατείας #IBelong (Ανήκω) για την Εξάλειψη της 

Ανιθαγένειας22. Η Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου (HLS) θα αξιολογήσει τα ως σήμερα επιτεύγματα, θα  

παρουσιάσει τις καλές  πρακτικές και θα παροτρύνει τα κράτη και άλλους φορείς, μεταξύ των οποίων 

και τοπικούς φορείς, να προβούν σε δεσμεύσεις προκειμένου να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση 

της ανιθαγένειας εντός των υπόλοιπων πέντε ετών της εκστρατείας. Παρά τα συμπεράσματα του 

Συμβουλίου το Δεκεμβρίου του 2015 σχετικά με την Ανιθαγένεια23
 και παρόλο που τα περισσότερα κράτη 

μέλη της Ε.Ε. είναι συμβαλλόμενα μέρη στις δύο Συμβάσεις του Ο.Η.Ε. για την Ανιθαγένεια24, ελάχιστα 

από αυτά παρέχουν επαρκείς και επίσημους μηχανισμούς εντοπισμού και προστασίας των ανιθαγενών 

                                                           
22 Βλ. ιστοσελίδα της Υ.Α. https://.www.unhcr.org/ibelong-campaign-to-end-statelessness.html 
23 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών Μελών για την 
Ανιθαγένεια, 4 Δεκεμβρίου 2015, διατίθενται στη διεύθυνση: https://.www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/04/council-adopts-
conclusions-on-statelessness/ 
24 Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, Σύμβαση για το Καθεστώς των Ανιθαγενών, 28 Σεπτεμβρίου 1954, Ηνωμένα Έθνη, Σειρά Συνθηκών, τομ. 
360, σελ. 117, διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3840.html και Σύμβαση για την Εξάλειψη της Ανιθαγένειας, 30 Αυγούστου 
1961, Ηνωμένα Έθνη, Σειρά Συνθηκών, τομ. 989, σελ. 175, διατίθεται στη διεύθυνση: https://.www.refworld.org/docid/3 ae6b39620.html 

http://www.unhcr.org/ibelong-campaign-to-end-statelessness.html
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/04/council-adopts-conclusions-on-statelessness/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/04/council-adopts-conclusions-on-statelessness/
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3840.html
http://www.refworld.org/docid/3ae6b39620.html


που βρίσκονται στο έδαφός τους και αποτρέπουν επαρκώς την ανιθαγένεια κατά τη γέννηση.  

 

Η Υ.Α. συνιστά στη Φινλανδική Προεδρία: 

➢  Να παροτρύνει τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να διατυπώσουν τις δεσμεύσεις τους πριν από τη 

Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου του 2019 για την ανιθαγένεια βάσει των συζητήσεων που 

διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Διάσκεψης για την Ανιθαγένεια, την οποία 

συνδιοργάνωσαν στη Μαδρίτη στις 25/26 Απριλίου 2019 η κυβέρνηση της Ισπανίας μαζί με την 

Υ.Α. 

➢  Να καλέσει τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να προσχωρήσουν χωρίς επιφυλάξεις στις συμβάσεις του 

1954 και του 1961 για την Ανιθαγένεια. 

➢  Να στηρίξει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2015 για την Ανιθαγένεια, 

παροτρύνοντας για περαιτέρω ενέργειες και για ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών, 

μεταξύ άλλων για την υλοποίηση των διαδικασιών καθορισμού της ανιθαγένειας25 και τον 

καθορισμό ασφαλιστικών δικλείδων ενάντια στην ανιθαγένεια κατά τη γέννηση, όπως επίσης και 

ενθαρρύνοντας την περαιτέρω χρήση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (Ε.Δ.Μ.) ως 

πλατφόρμα ανταλλαγής καλών πρακτικών26. 

➢  Να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να επιστήσει την προσοχή της COHOM, της CODEV και της 

COHAFA στο θέμα της ανιθαγένειας προκειμένου να στηρίξουν τις προσπάθειες για την 

εξάλειψη της ανιθαγένειας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

 

Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, Ιούνιος 2019 

 

 

                                                           
25 Υ.Α., Έγγραφο Καλών Πρακτικών - Δράση 6: Διαδικασίες Καθορισμού της Ανιθαγένειας για την Προστασία των Ανιθαγενών, 11 Ιουλίου 2016, 
διατίθεται στη διεύθυνση: https://.www.refworld.org/docid/57836cff4.html 
26 Βλ. Πλατφόρμα Ε.Δ.Μ. για την Ανιθαγένεια, διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network/expert-groups_en/platform-statelessness_en 

http://www.refworld.org/docid/57836cff4.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/expert-groups_en/platform-statelessness_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/expert-groups_en/platform-statelessness_en

