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Οι «28» Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν µε τον Τούρκο πρωθυπουργό Νταβούτογλου στην απαρέγκλιτη τήρηση της
νομιμότητας και των διεθνών συνθηκών, και στην επίσπευση εκταμίευσης των αναγκαίων πόρων προς την Τουρκία.

Οι «28» Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν µε τον Τούρκο πρωθυπουργό Νταβούτογλου στην απαρέγκλιτη τήρηση της
νομιμότητας και των διεθνών συνθηκών, και στην επίσπευση εκταμίευσης των αναγκαίων πόρων προς την Τουρκία.

Ειδικότερα, η συμφωνία σε σχέση με το προσφυγικό προβλέπει τα εξής: 
Ορίζεται η 20ή Μαρτίου, δηλαδή η Κυριακή που μας πέρασε, ημερομηνία εφαρμογής του σχεδίου επαναπροώθησης στην
Τουρκία, των προσφύγων που έρχονται παράνομα στην Ελλάδα και επανεγκατάστασης σε χώρες της Ε.Ε. μόνο των Σύρων
προσφύγων, στη βάση της αρχής «ένας προς έναν», δηλαδή για κάθε Σύρο που επιστρέφει από τα ελληνικά νησιά στην
Τουρκία, ένας Σύρος θα μεταφέρεται για επανεγκατάσταση από την Τουρκία σε χώρες της Ε.Ε..

Σε σχέση με τη νομιμότητα του εν λόγω σχεδίου, επισημαίνεται 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.

Σε σχέση με την οικονομική ενίσχυση της Τουρκίας για τους πρόσφυγες, θα επιταχυνθεί η εκταμίευση των τριών δισ. ευρώ
που έχουν ήδη συμφωνηθεί και η Ε.Ε. θα ενεργοποιήσει έως το τέλος του 2018, επιπρόσθετα κονδύλια ύψους τριών δισ.
ευρώ. 

Η Ύπατη Αρμοστεία 
Η Ύπατη Αρμοστεία (ΥΑ) του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ενημερώθηκε για τη συμφωνία μεταξύ της Ε.Ε. και της Τουρκίας, η
οποία αφορά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη, επισημαίνοντας μεταξύ
άλλων: «Η παρούσα συμφωνία ξεκαθαρίζει ορισμένα σημεία.

Το πιο σημαντικό είναι ότι διασαφηνίζει ότι όποιοι κι αν είναι οι τρόποι υλοποίησης της συμφωνίας, θα πρέπει να
σέβονται το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Υ.Α. κατανοεί ότι, δεδομένης της σχετικής νομολογίας, αυτό σημαίνει ότι οι
άνθρωποι που αναζητούν διεθνή προστασία, θα περνούν από ατομική συνέντευξη για το κατά πόσον το αίτημά τους
μπορεί να αξιολογηθεί στην Ελλάδα, ενώ θα έχουν και το δικαίωμα προσφυγής πριν από οποιαδήποτε διαδικασία
επανεισδοχής στην Τουρκία.

Αυτό θα σημαίνει, επίσης, ότι από τη στιγμή που θα επιστραφούν, όσοι χρήζουν διεθνούς προστασίας, θα έχουν την
ευκαιρία να αναζητήσουν και να έχουν πρόσβαση με αποτελεσματικό τρόπο στην προστασία στην Τουρκία.

Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να δούμε πώς θα επιτευχθεί αυτό στην πράξη, σε συμμόρφωση με τις εγγυήσεις που
ορίζονται στη συμφωνία -πολλές από τις οποίες δεν υπάρχουν σήμερα. Συνεπώς, το πώς θα υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο,
είναι κρίσιμης σημασίας. Τελικά, η ανταπόκριση θα πρέπει να αφορά στην αντιμετώπιση των πιεστικών αναγκών των

ανθρώπων που τρέπονται σε φυγή λόγω πολέμου και διώξεων. Οι πρόσφυγες χρειάζονται προστασία, όχι απόρριψη». 
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#Μετανάστες (/article/tag/Μετανάστες),

Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

Γνώμη που έκανε αίσθηση - EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;

Έτοιμες οι παραλίες, πιο γρήγορα από ποτέ - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Xristos Tsimnadis — Ελλαδα δεν ειναι μονο η Αθηνα και ΛΕΣΒΟΣ δεν ειναι
μονο η Μυτιληνη αλλα και το υπολοιπο ΝΗΣΙ και …

«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 …
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ανθρώπων που τρέπονται σε φυγή λόγω πολέμου και διώξεων. Οι πρόσφυγες χρειάζονται προστασία, όχι απόρριψη». 

Η «Λαϊκή Ενότητα» 
«Η συμφωνία επικυρώνει ότι κλείνει οριστικά ο βαλκανικός διάδρομος και κατά συνέπεια εγκλωβίζονται στην Ελλάδα, για
παραμονή στα διάφορα στρατόπεδα, οι χιλιάδες πρόσφυγες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ελληνικό έδαφος.  
Δεν πρόκειται ασφαλώς για την “Ευρώπη” γενικώς, αλλά για τη ρατσιστική Ευρώπη - “φρούριο”, για την Ευρωζώνη και την
Ε.Ε. της άγριας λιτότητας και των μνημονίων, για την Ευρώπη - ιμπεριαλιστική φυλακή των λαών της.

Σε αυτή την Ευρώπη, η θλιβερή ελληνική κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ όχι μόνο ευθυγραμμίστηκε πλήρως, αλλά
πανηγυρίζει για τη συμφωνία!», αναφέρει ανακοίνωση της ΛΑ.Ε..
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