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«Οι παράµετροι
για ένα δίκαιο
σύστηµα ασύλου»

Ερ. Έχετε διατυπώσει την άποψη
για ένα πιο δίκαιο σύστηµα ασύ-
λου και έχετε θέσει και ζήτηµα ανα-
θεώρησης του υφιστάµενου συ-
στήµατος του ∆ουβλίνου. Ποιες πα-
ραµέτρους θα πρέπει να έχει ένα
νέο σύστηµα, ώστε να είναι δίκαιο;
Το ∆ουβλίνο όπως το ξέραµε πέ-

θανε στην πράξη. Είναι άδικο το µε-
γαλύτερο βάρος να το επωµίζονται οι
χώρες πρώτης γραµµής όπως η Ελ-
λάδα. Χρειαζόµαστε έναν µόνιµο µη-
χανισµό, ένα µόνιµο σύστηµα ευρω-
πα2κού ασύλου και προς τα εκεί κα-
τευθύνεται και η πρότασή µου περί
αναθεώρησης του ∆ουβλίνου. Είναι
απαραίτητο να βρεθεί η σωστή ισορ-
ροπία µεταξύ ευθύνης και αλληλεγ-
γύης, ώστε τα κράτη-µέλη που είναι
πιο εκτεθειµένα στις µεταναστευτικές
προκλήσεις να λάβουν τη στήριξη που
χρειάζονται εγκαίρως. Απαιτείται λοιπόν
η δηµιουργία ενός πιο δίκαιου, αποτε-
λεσµατικότερου και βιώσιµου συστή-
µατος κατανοµής αιτούντων ασύλου
µεταξύ των κρατών-µελών. ∆ηλαδή,
ένα ισχυρό σύστηµα ασύλου που θα
βασίζεται στην ίση κατανοµή ευθυνών.
Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να δια-
σφαλίσουµε ότι οι αιτούντες θα τυγ-
χάνουν ίσης µεταχείρισης σε όλη την
ΕΕ βάσει προτύπων.

« Η ασφάλεια
στην Ευρώπη»

Ερ. Στις αρµοδιότητές σας βρίσκονται και τα
ζητήµατα της ασφάλειας. Η Ευρώπη κλήθηκε
να αντιµετωπίσει την παράλληλη κρίση της
τροµοκρατίας και το 2016 ανακοινώσατε πως
η Ευρώπη κινείται προς την επίτευξη µιας
πραγµατικής Ένωσης Ασφάλειας. Έχει υπάρ-
ξει κάποια πρόοδος;
Τα τελευταία χρόνια βιώσαµε στην Ευρώπη

τραγικές εµπειρίες από τις αποτρόπαιες τροµο-
κρατικές επιθέσεις. Στην αρχή η συνεργασία µας
στον τοµέα της ασφάλειας και της αντιµετώπισης
της τροµοκρατίας ήταν πολύ διαφορετική. Πολύ
λίγοι προσέγγιζαν την ασφάλεια στην Ευρώπη ως
ένα συλλογικό ζήτηµα. Ωστόσο, µε συστηµατική
προσπάθεια καταφέραµε να ενισχύσουµε την εµ-
πιστοσύνη και να εντείνουµε την συνεργασία µε-
ταξύ των κρατών µελών σε ό,τι αφορά την κατα-
πολέµηση της τροµοκρατίας.

Καταφέραµε από κοινού να περιορίσουµε το
πεδίο δράσης των τροµοκρατών και να εµποδί-
σουµε την πρόσβασή τους σε µέσα που χρησι-
µοποιούν για τη δράση τους. Βελτιώσαµε την αν-
ταλλαγή πληροφοριών, εντείνουµε τις προσπά-
θειές µας για την καταπολέµηση της ριζοσπαστι-
κοποίησης, τόσο στις κοινωνίες µας, όσο και στο
διαδίκτυο, προτείνοντας µάλιστα πρόσφατα νέα νο-
µοθεσία για να διασφαλίσουµε την αποτελεσµα-
τική εξάλειψη διαδικτυακού τροµοκρατικού πε-
ριεχοµένου. Παράλληλα, αυξήσαµε σηµαντικά την
οικονοµική στήριξη προς τα κράτη-µέλη για την
αποτελεσµατικότερη προστασία των δηµόσιων
χώρων και ενισχύσαµε την ποινική νοµοθεσία κατά
της διευκόλυνσης και τέλεσης τροµοκρατικών
πράξεων, περιορίζοντας ταυτόχρονα τη δυνατό-
τητα αγοράς και πρόσβασης σε πυροβόλα όπλα,
εκρηκτικά και πλαστά έγγραφα.

Κορυφαίες προτεραιότητες συνεχίζουν να
αποτελούν η ενίσχυση των εξωτερικών µας συ-
νόρων και η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα
όλων των πληροφοριακών συστηµάτων για τη µε-
τανάστευση, τη διαχείριση των συνόρων και την
ασφάλεια. Έχουµε ισχυρή και ξεκάθαρη πολιτική
βούληση να καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπά-
θεια, να αξιοποιήσουµε κάθε διαθέσιµο µέσο για
την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας
των πολιτών µας. Είναι χρέος µας απέναντι στους
Ευρωπαίους πολίτες.

Οι Ευρωεκλογές
και οι πιθανές εξωγενείς
παρεµβάσεις

Ερ. Με τις Ευρωεκλογές να πλησιάζουν, η Ευρώπη
είναι έτοιµη να αντιµετωπίσει τις εξωγενείς πα-
ρεµβάσεις και τις κυβερνοεπιθέσεις στις εκλογι-
κές διαδικασίες;
Είναι αλήθεια ότι δεν αποµένουν παρά µόνο µερικοί

µήνες µέχρι τη διεξαγωγή των Ευρωεκλογών. Οι εκλο-
γές αυτές θα καθορίσουν το µέλλον της Ευρώπης τα
επόµενα χρόνια. Πρέπει οι Ευρωεκλογές να διεξαχθούν
µε όρους ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας χωρίς
επιρροές από εξωγενείς παράγοντες. Οι δηµοκρατικές
µας κοινωνίες βασίζονται σε ισχυρές και αξιόπιστες δη-
µοκρατικές εκλογικές διαδικασίες.

Το διαδίκτυο έχει περιορίσει τα εµπόδια στην επι-
κοινωνία των πολιτικών µε τους πολίτες. Η εξέλιξη αυτή
παρέχει σηµαντικές ευκαιρίες, ωστόσο, ταυτόχρονα,
έχει δώσει τη δυνατότητα σε κακόβουλους παράγοντες
να επιβουλεύονται τη διεξαγωγή του δηµόσιου διαλόγου
και των δηµοκρατικών εκλογών. Πρέπει να ενισχύσουµε
την κυβερνοασφάλεια σε ό,τι αφορά τις εκλογικές µας
διαδικασίες. Γι’ αυτό τον λόγο προτείναµε µία σειρά µέ-
τρων που συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότερη προ-
στασία των δηµοκρατικών µας διαδικασιών από παρεµ-
βάσεις τρίτων χωρών ή ιδιωτικών συµφερόντων. Βασικό
τους στοιχείο αποτελεί η δηµιουργία των εθνικών εκλο-
γικών δικτύων που θα συµβάλλουν στην αποτελεσµα-
τική συνεργασία και στην ανταλλαγή πληροφοριών ανά-
µεσα στις αρµόδιες αρχές.

Η ασφάλεια των εκλογών είναι θέµα που µας αφορά
όλους και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόµαστε για
να διασφαλίσουµε την αξιοπιστία και την αποτελεσµα-
τική διεξαγωγή των Ευρωεκλογών, αλλά και των εθνικών
και τοπικών εκλογών εντός της ΕΕ.

«Στην καρδιά µου
η πατρίδα µου, ο λόγος
πάντα στους πολίτες»

Ερ. Μετά τη λήξη της θητείας σας στην
Ε.Ε. ποιο είναι το επόµενο πολιτικό βήµα
για τον ∆ηµήτρη Αβραµόπουλο;
Μένω στην Ευρώπη µέχρι το τέλος της

θητείας της Επιτροπής, τιµώντας την απο-
στολή που µου έχει ανατεθεί. Μετά τη λήξη
της στα τέλη του επόµενου χρόνου βλέπουµε.
Στον νου και την καρδιά µου ήταν και θα εί-
ναι πάντα η πατρίδα µου. Και ο τελευταίος
λόγος είναι πάντα στους πολίτες. Αυτοί είναι
που τελικά ορίζουν τους ρόλους των πολι-
τικών τους εκπροσώπων.


