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Δελτίο Τφπου: EASO - Ετήςια έκθεςη για την κατάςταςη του αςφλου ςτην ΕΕ και νεότερα
αριθμητικά ςτοιχεία ςχετικά με το άςυλο
Σιμερα θ Ευρωπαϊκι Υπθρεςία Υποςτιριξθσ για το Άςυλο (EASO) εξζδωςε τθν ετιςια ζκκεςι τθσ:
Ετιςια ζκκεςθ για τθν κατάςταςθ του αςφλου ςτθν Ευρωπαϊκι Ένωςθ για το 2016. Η ζκκεςθ
αποςκοπεί να δώςει μια πλιρθ εικόνα τθσ κατάςταςθσ του αςφλου ςτθν ΕΕ+ (κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ
ςυν Νορβθγία, Ελβετία, Ιςλανδία και Λιχτενςτάιν) εξετάηοντασ τα αιτιματα διεκνοφσ προςταςίασ
ςτθν ΕΕ και αναλφοντασ τα δεδομζνα των αιτιςεων και των αποφάςεων, τισ τάςεισ ςτον τομζα του
αςφλου, ςυμπεριλαμβανομζνων των βαςικών προκλιςεων και των μζτρων αντιμετώπιςθσ κατά τθ
διάρκεια του ζτουσ, κακώσ και τισ βαςικζσ κεςμικζσ και νομικζσ εξελίξεισ. Παρζχεται επίςθσ μια
επιςκόπθςθ τθσ λειτουργίασ του κοινοφ ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ αςφλου (ΚΕΣΑ) ςτθν πράξθ.
**
Το 2016 υποβλικθκαν περίπου 1,3 εκατομμφρια αιτιςεισ διεκνοφσ προςταςίασ ςτθν ΕΕ+, ιτοι
ςθμειϊκθκε μείωςθ κατά 7% ςε ςχζςθ με το 2015, όταν υποβλικθκαν ςχεδόν 1,4 εκατομμφρια
αιτιςεισ. Ωςτόςο, θ ςθμαντικι αφξθςθ των αιτιςεων αςφλου κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ
διετίασ οδιγθςε ςε αφξθςθ των πρωτοβάκμιων αποφάςεων: το 2016 ςτθν ΕΕ+ εκδόκθκαν ςχεδόν
1,15 εκατ. πρωτοβάκμιεσ αποφάςεισ, ιτοι αφξθςθ κατά 84% ςε ςχζςθ με το 2015. Επίςθσ, οι
δευτεροβάκμιεσ αποφάςεισ αυξικθκαν το 2016 κατά 21% ςε ςχζςθ με το 2015. Το ςυνολικό ποςοςτό
αναγνϊριςθσ του κακεςτϊτοσ αςφλου ανιλκε ςτο 61% για τισ πρωτοβάκμιεσ αποφάςεισ και
ςθμείωςε αφξθςθ ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ.
Οι περιςςότερεσ αιτιςεισ αςφλου που καταγράφθκαν υποβλικθκαν από πολίτεσ τθσ Συρίασ, του
Αφγανιςτάν, του Ιράκ, του Πακιςτάν και τθσ Νιγθρίασ. Οι κφριεσ χϊρεσ υποδοχισ ιταν θ Γερμανία, θ
Ιταλία, θ Γαλλία, θ Ελλάδα και θ Αυςτρία. Ο αρικμόσ των αιτοφντων εν αναμονι οριςτικισ απόφαςθσ
για τθν αίτθςι τουσ ιταν κατά 7% υψθλότεροσ ςε ςχζςθ με το 2015, γεγονόσ που εξακολουκεί να
αςκεί πιζςεισ ςτα ςυςτιματα αςφλου και υποδοχισ τθσ ΕΕ+.
Η κρίςθ ςτθ Συρία ςυνζχιςε να αποτελεί βαςικό παράγοντα για τον αρικμό των αιτιςεων για διεκνι
προςταςία που υποβάλλονται ςτθν ΕΕ+. Οι περιςςότερεσ αιτιςεισ που καταγράφθκαν υποβλικθκαν
από πολίτεσ τθσ Συρίασ: ανζρχονται ςτο 26% του ςυνόλου των αιτιςεων ςτθν ΕΕ+.
Το 2016, περιςςότεροι από 65.000 αςυνόδευτοι ανιλικοι υπζβαλαν αίτθςθ διεκνοφσ προςταςίασ
ςτθν ΕΕ+, ιτοι μείωςθ κατά 37% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ. Οι Αφγανοί υπικοοι υπζβαλαν το
37% του ςυνολικοφ αρικμοφ αιτιςεων ςτθν ΕΕ+.
Τα νεότερα ςτοιχεία για τουσ πρϊτουσ μινεσ του 2017 δείχνουν περαιτζρω μείωςθ του αρικμοφ των
αιτιςεων διεκνοφσ προςταςίασ ςε ςφγκριςθ με τα μθνιαία ςτοιχεία που καταγράφθκαν κατά τθ
διάρκεια του 2016, του 2015 και του δεφτερου εξαμινου του 2014. Ωςτόςο, οι αρικμοί κατά τθ
διάρκεια των πρϊτων μθνϊν του 2017 παραμζνουν μεγαλφτεροι ςε ςχζςθ με το πρϊτο εξάμθνο του
2014. Η Συρία παρζμεινε θ κφρια χϊρα καταγωγισ των αιτοφντων που καταγράφθκαν ςτθν ΕΕ+
μεταξφ Ιανουαρίου και Μαΐου 2017. Ωςτόςο, κατά τθ διάρκεια τθσ εν λόγω περιόδου, οι Σφροι
υπικοοι αντιπροςϊπευαν μόνο το 13% του ςυνόλου των αιτοφντων ςτθν ΕΕ+, ιτοι ςθμαντικι
μεταβολι ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ όπου, κατά μζςο όρο, μία ςτισ τζςςερισ αιτιςεισ
υποβλικθκε από Σφρουσ υπθκόουσ. Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου τετραμινου του 2017, μαηί με τθ
Συρία, τρεισ άλλεσ χϊρεσ καταγωγισ – το Αφγανιςτάν, θ Νιγθρία και το Ιράκ – αντιπροςϊπευαν
ςχεδόν το ζνα τρίτο του ςυνόλου των αιτοφντων ςτθν ΕΕ+. Οι Αφγανοί υπικοοι ςυνεχίηουν να
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αντιπροςωπεφουν το μεγαλφτερο μερίδιο μεταξφ των αςυνόδευτων ανθλίκων. Στο τζλοσ Μαΐου, ςε
περιςςότερεσ από 595.000 υποκζςεισ εκκρεμοφςε θ λιψθ πρωτοβάκμιασ απόφαςθσ, εκ των οποίων
ςτο 59% θ λιψθ απόφαςθσ εκκρεμοφςε για περιςςότερουσ από ζξι μινεσ.
Μπορείτε να ηθτιςετε οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία ςχετικά με τθν EASO από τον κ. Jean-Pierre
Schembri μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθ διεφκυνςθ: jean-pierre.schembri@easo.europa.eu
(ακολουκιςτε μασ ςτο@EASO).
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