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Μήνυμαπρος τους ομολόγους τους στην ΕΕ να δώσουν τη δέουσα προσοχή στην Aνατολική
Μεσόγειο, σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό/προσφυγικό, απέστειλαν στο σημερινό συμβούλιο
Εσωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο οι αρμόδιοι υπουργοί της Ελλάδας, της Κύπρου και
της Βουλγαρίας, οι οποίοι κατέθεσαν ένα κοινό έγγραφο με συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής.
"Πρόκειταιγια μια κοινή πρωτοβουλία, που στοχεύει στο να τραβήξει την προσοχή της ΕΕ στην
πολύ ευάλωτη σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο σκοπός
μας είναι να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους εταίρους μας και σε ολόκληρη την ΕΕ, ότι αυτή
είναι η πιο σημαντική και ευάλωτη περιοχή σε ό,τι αφορά την πρόκληση του μεταναστευτικού για
την Ευρώπη", επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τη μεταναστευτική
πολιτική, Γιώργος Κουμουτσάκος σε κοινές δηλώσεις του με τον Βούλγαρο και τον Κύπριο
ομόλογό του, μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίασης.
Συνεχίζοντας, ο Γ. Κουμουτσάκος εξέφρασε την κοινή πεποίθηση ότι η ΕΕ πρέπει να κάνει ό,τι
μπορεί προκειμένου η κατάσταση της μεταναστευτικής κρίσης του 2015-2016 να μην
επαναληφθεί. "Η Ευρώπη δεν αντέχει να βρεθεί απροετοίμαστη για δεύτερη φορά. Τα
χαρακτηριστικά μιας νέας κρίσης είναι εκεί. Δεν μπορούμε να τα αγνοούμε", υπογράμμισε ο
αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, ενώ κατέληξε λέγοντας πως η εν λόγω πρωτοβουλία ανήκει
στις τρεις χώρες που βρίσκονται στα σύνορα της ΕΕ και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Ευρωπαίοι
εταίροι τους θα ανταποκριθούν "θετικά".
Παίρνονταςτο λόγο, ο υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Πετρίδης, τόνισε ότι ενώ
στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν αυξηθεί οι προσελεύσεις σημαντικά, "δεν έχουν γίνει αρκετά" για
την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ως εκ τούτου, σημείωσε ότι οι τρεις χώρες προτείνουν τη λήψη
συγκεκριμένων μέτρων, όπως είναι ένα σύστημα μετεγκατάστασης προσφύγων που βρίσκονται
στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και ένα αξιόπιστο μηχανισμό επιστροφών από την ΕΕ.
Ερωτηθείς σχετικά με το αίτημα της Κύπρου να υπάρξει μια ρύθμιση μετεγκατάστασης για τους
πρόσφυγες που φτάνουν στη χώρα, που όπως είπε ο ίδιος, φτάνουν στο 1% του πληθυσμού,
απάντησε ότι δεν υπήρξε κάποια απόφαση, αν και συζητήθηκε το θέμα.
Απότην πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών της Βουλγαρίας, Μλάντεν Μαρίνοφ, τόνισε τη

σημασία της εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, καθώς όπως είπε, η κατάσταση στα
βουλγαρικά σύνορα με την Τουρκία μπορεί να είναι σταθερή αυτή τη στιγμή, ωστόσο στα
ελληνοτουρκικά σύνορα έχουν αυξηθεί σημαντικά οι ροές.
Απαντώνταςσε ερώτηση σχετικά με τις εξελίξεις στη Συρία, οι τρεις υπουργοί εξέφρασαν την
ανησυχία τους για τα τεκταινόμενα, σημειώνοντας ότι γι' αυτό αποφάσισαν να λάβουν την εν λόγω
πρωτοβουλία. "Για την Ελλάδα, η αύξηση των αφίξεων από το Μάιο, είναι της τάξης του 240%.
Αυτή είναι η κλίμακα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε", τόνισε ο Γ. Κουμουτσάκος,
προσθέτοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να εφαρμοστεί πλήρως η
συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας και να αυξηθούν οι επιστροφές. Ωστόσο, συνέχισε, πρέπει και η Τουρκία
να εφαρμόσει το μερίδιό της, για την εξάλειψη των δικτύων λαθρεμπόρων και την αποτροπή της
δημιουργίας νέων μεταναστευτικών οδών.
Τέλος, ο Γ. Κουμουτσάκος δήλωσε υπέρ της συμφωνίας της Μάλτας, μιας πρωτοβουλίας των
χωρών της Κεντρικής Μεσογείου για την κατανομή των μεταναστών που διασώζονται στη
θάλασσα, λέγοντας πως αποτελεί "προήγουμενο" και για τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου,
αφού πρεσβεύει μια "πιο δίκαιη κατανομή του βάρους".
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