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 Από αύριο Κυριακή ξεκινά η επανεισδοχή!

«Λευκός καπνός» στη Σύνοδο Κορυφής, με την Τουρκία να «νερώνει» στις απαιτήσεις της και να
αποτελεί εκείνη που θα κληθεί να δώσει αξία στη συμφωνία που επετεύχθη

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 18|03|2016 23:38

Η Σύνοδος Κορυφής των «28» με τον Τούρκο πρωθυπουργό Αχμέτ Νταβούτογλου για το προσφυγικό εξελίχθηκε, όπως
αναμενόταν, σε ένα ακόμη «σκληρό πόκερ» μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας, αλλά στην πραγματικότητα και μεταξύ…
Ευρώπης και «Ευρώπης».

Η Σύνοδος Κορυφής των «28» με τον Τούρκο πρωθυπουργό Αχμέτ Νταβούτογλου για το προσφυγικό εξελίχθηκε, όπως
αναμενόταν, σε ένα ακόμη «σκληρό πόκερ» μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας, αλλά στην πραγματικότητα και μεταξύ…
Ευρώπης και «Ευρώπης».

Ωστόσο το απόγευμα βγήκε τελικώς «λευκός καπνός» από τη συνεδρίαση, με τους Ευρωπαίους ηγέτες και την Τουρκία να
καταλήγουν σε τέσσερα βασικά σημεία, μέσα στα οποία συνοψίζεται η «συμφωνία», με εκείνο που μας ενδιαφέρει
πρώτιστα να είναι ότι από τις 20 Μαρτίου, δηλαδή από αύριο Κυριακή, θα ξεκινήσει η εφαρμογή της «επανεισδοχής» από
την Ελλάδα στην Τουρκία.  

Προτάσεις συμβιβασμού 
Στο προσχέδιο εμπεριέχονται προτάσεις συμβιβασμού για τα τέσσερα αμφιλεγόμενα σημεία: 
1. Σε σχέση με τις ενστάσεις της Κύπρου για το άνοιγμα των κεφαλαίων, υπάρχει συμβιβασμός που ικανοποιεί, σύμφωνα
με την ίδια πηγή, τόσο την Κύπρο όσο και την Τουρκία, για το άνοιγμα του κεφαλαίου «33» της ενταξιακής προοπτικής της
Τουρκίας, το οποίο δεν έχει μπλοκαριστεί από την Κύπρο, εντός της ολλανδικής προεδρίας.

2. Σε σχέση με την ημερομηνία εφαρμογής του σχεδίου επανεισδοχής/επανεγκατάστασης «ένας προς έναν» μεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας προτείνεται να οριστεί η 20ή Μαρτίου. 
3. Σε σχέση με τη νομιμότητα του εν λόγω σχεδίου, προτείνεται ότι θα είναι σε πλήρη συμφωνία με το διεθνές και
ευρωπαϊκό δίκαιο, θα σέβεται δηλαδή την αρχή της ατομικής εξέτασης κάθε αίτησης ασύλου, ενώ στην τελική συμφωνία
θα υπάρχει σαφής αναφορά στην αρχή μη επαναπροώθησης και στις μη συλλογικές επιστροφές.

4. Σε σχέση με την οικονομική ενίσχυση της Τουρκίας για τους πρόσφυγες, στην τελική συμφωνία προτείνεται να μην
υπάρχουν νέα ποσά, αλλά σαφής αναφορά σε συγκεκριμένα έργα που μπορούν να επωφεληθούν από τα ήδη υπάρχοντα 3
δισ. μέσα στην εβδομάδα για ταχύτερη εκταμίευση. 

Αστερίσκοι… 
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο αριθμός των προς επανεγκατάσταση θα φθάνει μέχρι τις 72.000. Αν πλησιάζει προς εκεί, θα
εξεταστεί αναθεώρηση, όπως τονίστηκε στη διάρκεια της Συνόδου, ενώ, αν «πιαστεί» ο αριθμός, το πρόγραμμα
επανεγκατάστασης τερματίζεται.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, αποτιμώντας το αποτέλεσμα της Συνόδου, εξέφρασε την ικανοποίησή του, αλλά τόνισε ότι
πρέπει να φανούν όλα στην πράξη, στην πραγματική δηλαδή εφαρμογή των όσων συμφωνήθηκαν.  

Το άσυλο… στα νησιά! 
Από πρακτικής πλευράς τώρα, τα αποτελέσματα της Συνόδου ρίχνουν ένα μεγάλο βάρος στην Ελλάδα και κυρίως στα
νησιά, καθώς αυτά θα κληθούν να σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος, καθώς θα είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία του
αιτήματος ασύλου όλων όσων φτάνουν στα hot spots. Η ελληνική πλευρά μάλιστα, διαβλέποντας αυτήν την εξέλιξη,
ζήτησε από προχθές 4.000 παραπάνω προσωπικό, εκ των οποίων 2.500 θα είναι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

Περιμένουν... σεισμό από τις 2.30 μέχρι τις 5! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

V. — Κανας εισαγγελέας ακούει;

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.
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