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Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκπροσώπηση της Ελλάδος στο Συμβούλιο Υπουργών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
κ. Σεραφείμ Τσόκα
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Σεραφείμ Τσόκας, συμμετείχε στις
εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που πραγματοποιήθηκε σήμερα,
05/12/2014, στις Βρυξέλες.
Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, συζητήθηκε η παρακολούθηση των Συμπερασμάτων
του Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με την ανάληψη δράσης για την
καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ο κ. Τσόκας παρουσίασε
εκτενώς στα Κράτη – Μέλη, αλλά και στον αρμόδιο Έλληνα Επίτροπο κ.
Αβραμόπουλο, τις θέσεις της Ελλάδος, σχετικά με το πρόβλημα διαχείρισης των
τεράστιων μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα. Επίσης αναφέρθηκε στις
συνέπειες που έχουν οι ροές αυτές στις αντοχές των δομών, αλλά και στην
κοινωνία της χώρας μας. Επιπροσθέτως, ο κ. Γενικός Γραμματέας έκανε σαφές
στους Ευρωπαίους εταίρους μας, ότι Ελλάδα μεριμνά πέρα και πάνω από τις
δυνάμεις της για την βέλτιστη δυνατή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών,
όπως αυτό αποδεικνύεται από το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της απόλυτα
επιτυχημένης επιχείρησης διάσωσης 593 μεταναστών του πλοίου «BARIS» ΝΑ της
Κρήτης, την οποία και συντόνισε προσωπικά.
Επίσης συζητήθηκε η πρόταση Οδηγίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου αναφορικά με τη χρήση δεδομένων επιβατών Name Record (γνωστό
ως PNR) με σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό, την ανίχνευση, τη διερεύνηση και
τη δίωξη τρομοκρατικών αδικημάτων, καθώς και του σοβαρού εγκλήματος.
Στην παρέμβασή του ο κ. Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ανέφερε
μεταξύ άλλων τα εξής: «…»
Η πίεση η οποία υφιστάμεθα, συνεχώς αυξάνεται και η κατάσταση στον ευρύτερο
γεω-στρατηγικό περίγυρο δεν είναι καθόλου αισιόδοξη.
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Η συντριπτική πλειονότητα των Σύριων που εισέρχονται στην χώρα μας δεν
επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ασύλου και φυσικά δεν μπορούμε να τους
εξαναγκάσουμε.
Η διαχείριση των ανωτέρω ατόμων απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς και άλλους
πόρους, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία για την χώρα μου.
Αντιλαμβάνεστε ότι ευρισκόμεθα αντιμέτωποι με ένα μεγάλο ανθρωπιστικό
πρόβλημα το οποίο απαιτεί άμεση πρακτική αντιμετώπιση διότι λαμβάνει
διαστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Επιτρέψτε μου να δηλώσω για άλλη μια φορά ότι η Ελλάδα κάνει αυτό που της
αναλογεί και περιμένει όλοι να αντιληφθούμε ότι οι χώρες της πρώτης γραμμής δεν
μπορούν να σηκώσουν το τεράστιο βάρος της μετανάστευσης μόνες τους. Είναι
προφανές ότι η υψηλή μεταναστευτική πίεση που αντιμετωπίζει η Μεσόγειος
απαιτεί την έμπρακτη επίδειξη αλληλεγγύης από όλα τα κ-μ και την αρωγή της
Επιτροπής με τη χρήση του συνόλου των διαθέσιμων εργαλείων, χρηματοδοτική
ενίσχυση αλλά και παροχή τεχνογνωσίας και ανθρώπινου δυναμικού.
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