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1. GLOSSARI I CONCEPTES CLAUS 

Prèviament del desenvolupament d’aquest  treball, és necessari tenir una base sòlida 

de conceptes claus que s’esmentaran reiteradament. Cal definir conceptes 

majoritàriament confusos en matèria de l’exili, i explicar quines bases legals i quins 

tractats regulaven la zona europea a priori de la crisi humanitària dels refugiats, i 

definir les diferents agències i organitzacions europees en matèria d’asil, refugiats i 

immigració.  

1.1. DEFINICIONS CONEPTES CLAUS 

Exili 

Expatriació, voluntària o forçosa, especialment per motius polítics.  

– DIEC 

Refugiat o refugiada  

Persona que es troba fora del país d'on n'és originari, o bé on hi resideix habitualment, 

a causa d'un temor fonamentat de persecució per raons d'ètnia, religió, nacionalitat, 

pertinença a un grup social o opinions polítiques, i que no pot o no vol reclamar la 

protecció del seu país per a poder tornar-hi.  

-Article 1A de la Convenció de 28 de juliol de 1951 relativa a l'estatut dels refugiats de 

les Nacions Unides 

Persona que tenint un temor ben fundat de ser perseguit per raons de raça, religió, 

nacionalitat, pertinença a un grup social particular, o opinió política, està fora del seu 

país, de la seva nacionalitat i està inhabilitat o, a causa d'aquesta por, no vol col·locar-

se en la protecció d'aquest país. 

-Organització de les Nacions Unides (ONU) 

Tota persona que ha fugit del seu país per temor a ser perseguida per causa de la 

seva religió, nacionalitat, ètnia, creences polítiques o pertinença a un grup social 

determinat, i que, a causa de la seva por no vol o no pot tornar al seu país. 

-ACNUR 
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Desplaçats interns 

Refugiats que no creuen fronteres internacionals, sinó que es refugien dins el propi 

país.  

-ACNUR  

Migrant 

Persona desplaçada que  ha elegit traslladar-se no a causa d’amenaça directa o 

persecució, sinó principalment per a millorar les seves vides al trobar treball o 

educació, reunificació familiar o altres raons. A diferència dels refugiats, els immigrants 

es troben sota la protecció del seu país d’origen.  

-ACNUR  

Migrant és la persona que es desplaça des d'un territori fins a un altre per a establir-

s'hi de manera temporal o permanent.  

 -TERMCAT 

Emigrant 

Migrant considerant que el punt de referència és el territori que ha deixat; és, per tant, 

algú que ha marxat del territori on estava establert. 

-TERMCAT 

Immigrant 

Migrant considerant que el punt de referència és el territori on ha arribat; és, per tant, 

algú que s'ha establert en un altre territori. 

-TERMCAT 

Reubicació 

Moviment de refugiats procedents d’un Estat membre de la UE a un altre. Es tracta 

d’un procés intern de la UE, en el qual els Estats membres ajuden a un altre Estat 

membre per fer front a la pressió d’acollir una població de refugiats relativament gran 

al rebre un número determinat d’aquests refugiats.  
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European Ressettlement Network 

 

 

Reassentament 

Selecció i trasllat de refugiats des d’un estat en el qual ha buscat protecció a un tercer 

país que els admet, com a refugiats, amb un estatut de residència permanent. 

-ACNUR 

A la UE, reassentament significa el desplaçament dels refugiats d’un país fora de la 

UE als estats membre de la UE.  

-European Ressettlement Network 

 

1.2. SITUACIÓ I ACORDS PREVIS A LA CIRSI ESTABLERTS A LA UE  

Reglament de Dublín III (26 Juny 2013) 

Oficialment Reglament Nº 604/2013. Estableix els criteris i mecanismes per determinar 

l’Estat membre responsable de l’examen d’una sol·licitud de protecció internacional 

(estatut de refugiat) presentada per un ciutadà en un dels estats membres de la UE. 

Principis generals i garanties (Capítol II, Article 3) 

1) Els estats membres examinaran tota sol·licitud de protecció internacional 

presentada per un nacional d’un tercer país o apatriat. La sol·licitud serà 

examinada per un sol Estat membre (al primer registrat) 

2) Serà responsable de l’examen el primer estat membre .  

 

Codi de fronteres Schengen 

Els Acords de Schengen signats per diversos països de la Unió Europea pretenen 

suprimir de forma progressiva els controls fronterers. L'objectiu és garantir la lliure 

circulació de béns, serveis, capitals, treballadors i viatgers. 

Actualment inclou els països: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Eslovàquia, 

Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Islàndia, Itàlia, 
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Letònia, Lituània, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia 

,Portugal, Suècia, Suïssa, República Txeca, Xipre. 

Article 25 - Procediment en cas de necessitat d’actuació urgent 

1. Quan l’ordre públic o la seguretat interior d’un Estat membre exigeix una 

actuació urgent, l’Estat membre del qual es tracti podrà, amb caràcter 

excepcional, restablir immediatament els controls de fronteres interiors 

2. L’estat membre que restableixi els controls a les fronteres interiors ho 

comunicarà immediatament als altres Estats membres de la comissió i 

proporcionarà les raons que justifiquin el recurs d’aquest procediment.  

Article 26 – Procediment de la prolongació dels controls a les fronteres interiors 

1. Els estats membres només podran prolongar els controls en les fronteres in 

amb prèvia notificació als altres estats membres i a la Comissió.  

2. L’estat membre que prevegi prolongar els controls proporcionarà als altres 

Estats i a la Comissió tota la informació pertinent sobre les raons de la 

prolongació  dels controls a les fronteres interiors.  

Mapa de la Zona Schengen: 
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1.3. DRETS HUMANS 

Considerant que el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i 

inalienables de tots els membres de la família humana és el fonament de la llibertat, la 

justícia i la pau en el món, els drets humans defineixen generalment  

aquelles llibertats, facultats, institucions o reivindicacions bàsiques que corresponen a 

tota persona pel simple fet de la seva condició humana.  

Els següents drets humans citats són aquells que són més vulnerables en un moment 

amb un gran fluix de persones desplaçant-se i creuant fronteres, i on caldrà focalitzar 

la atenció durant el treball.  

Article 1  

Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i 

de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres. 

Article 2  

Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap 

distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, 

origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició. 

A més, no es farà cap distinció basada en l'estatut polític, jurídic o internacional del 

país o del territori al qual pertanyi una persona, tant si és independent com si està sota 

administració fiduciària, si no és autònom, o està sota qualsevol altra limitació de 

sobirania. 

Article 3 

Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat. 

Article 9  

Ningú no serà detingut, pres o desterrat arbitràriament 

Article 13 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Llibertat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3_humana
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1. Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residència dins les fronteres 

de cada Estat. 

2. Tota persona té dret o sortir de qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi. 

Article 14 

1. En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en altres països i a 

beneficiar-se'n. 

2. Aquest dret no podrà ser invocat contra una persecució veritablement originada per 

delictes comuns o per actes oposats als objectius i principis de les Nacions Unides. 

Article 15 

1. Tota persona té dret a una nacionalitat. 

2. Ningú no serà privat arbitràriament de la seva nacionalitat, ni del dret de canviar de 

nacionalitat. 

Article 25 

1. Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la 

salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència 

mèdica i als serveis socials necessaris; també té dret a la seguretat en cas d'atur, 

malaltia, incapacitat, viduïtat, vellesa o altra manca de mitjans de subsistència 

independent de la seva voluntat. 

2. La maternitat i la infantesa tenen dret a una cura i a una assistència especials. Tots 

els infants, nascuts d'un matrimoni o fora d'un matrimoni, gaudeixen d'igual protecció 

social.  

Article 28  

Tota persona té dret a un ordre social i internacional en què els drets i llibertats 

proclamats en aquesta Declaració puguin ser plenament efectius. 

1.4. ORGANITZACCIONS, AGÈNCIES I OPERACIONS EUROPEES 

Frontex 

Agència Europea per a la Gestió de la Cooperació Operativa a les Fronteres Exteriors 

dels Estats membres de la Unió Europea 
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EUROPOL  

L'Oficina Europea de Policia  de la UE destinada a gestionar la informació criminal i de 

seguretat. 

 

EASO 

De l’anglès “European Asylum Suport Ofice”. Oficina Europea de Suport a l'Asil.  

Eurojust 

Òrgan de la Unió Europea  encarregat del reforç de la cooperació judicial entre els 

Estats membres. 

Eurodac 

Base de dades europea d’empremtes dactilars per identificar als sol·licitants d’asil i als 

immigrants irregulars que creuen la frontera. 

ACNUR 

L'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats  

ONU 

Organització de les Nacions Unides 

OPERACIÓ MARE NOSTRUM 

Operació militar i humanitària impulsada per el govern italià per a socórrer 

embarcacions i persones al Mediterrani. A amb un pressupost de nou milions d’euros 

mensuals cobria una àrea marítima de 70.000 kilòmetres quadrats i un desplegament 

d’unes 1000 persones. Es van salvar 155.000 persones al mar en un any. Al 2014 és 

substituïda per la Operació Tritó  

OPERACIÓ TRITÓ 

Operació de la Unió Europea que patrulla les aigües italianes des del 2014 coordinada 

per Frontex. Té com a objectiu el control de fronteres, no el salvament de persones i el 

pressupost consta de 3 milions d’euros al mes. La operació no cobreix tot el canal de 

Sicília sinó les aigües territorials europees encara que els naufragis solen donar-se a 

mar obert. Ha rescatat unes 5.000 persones en sis mesos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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2.  FITXES XERRADES 

 REFUGIATS I SOLIDARITAT. COM ACTUAR?  

Vic Jove, cicle de xerrades cooperació 

Taula rodona Laura Arau (comunicadora i activista), Marc 

Sanyé (fotoperiodista), Ivette Clapés (voluntària independent), 

en Jad (vigatà d'origen sirià) i la Fundació Humanitària Dr. 

Trueta que presentarà el seu projecte A-KTUEMde suport a les 

dones del Kurdistan de Síria. 

Resum 

Jad 

-Explicació guerra siriana des de la respectiva de un ciutadà sirià. 

 Arran de les revoltes als països veïns anomenades amb el nom de la primavera àrab, 

el poble sirià també es va mobilitzar reclamant més llibertat. En Jad assegura que 

Síria, tot i que hi havia una dictadura instaurada, era un país segur. Més tard, la 

població siriana se n’adona que ja no estan participant en una revolta dins la primavera 

àrab, sinó que és un joc entre les grans potències mundials. Síria és un lloc estratègic 

ja que té una de les principals sortides de petroli al Mediterrani del món. A més, Rússia  

hi té la única base naval del Mediterrani. En Jad ens assegura que no és una guerra 

civil ni de regions.  

Respecte la premsa, destaca com primer van difondre el missatge d’un un poble que 

s’alçava contra un dictador, i com la població siriana no el volia. Més tard, van deixar 

d’enfocar a Al Assad com a enemic a l’aparèixer Estat Islàmic, ja que era un enemic 

encara més “dolent” i permetia justificar les intervencions militars.  

Recorda que el petit terrorisme que ha arribat a Europa és el dia a dia a moltes regions 

de Síria i que el primer afectat per EI és el poble sirià.  

En Jad també explica la seva experiència com a Voluntari a Idomeni a l’abril del 2016. 

Fa ressò de la batalla que hi va haver entre refugiats i autoritats. Explica que els 

refugiats, farts de viure en condicions inhumanes durant 3 mesos, provoquen els 

policies macedonis, qui responen amb bombes de gas lacrimogen. Denúncia que va 

explicar que ell intentava calmar els refugiats en una cadena de televisió grega i  que 
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es va retallar el video de manera de que se’l culpabilitzava com a principal líder de les 

revoltes al camp. Va haver d’afaitar-se i canviar  d’imatge perquè no se’l reconeixes.  

Ivette Clapés 

Va anar a Kos i a els dos camps d’Atenes com a voluntària independent. Assegura que 

no hi ha pràcticament  ONGs i aquestes no son competents: “Realment funciona 

perquè hi ha voluntaris”.  

Més tard, va anar a Idomeni., on la va sorprendre la quantitat de nens i nenes sols i 

dones embarassades. Va ser allà el dia on els refugiats es van revoltar convençuts 

que podrien travessar la tanca de Macedònia i els cossos policials macedonis van ser 

totalment repressius: bombes de gas lacrimogen, bales de goma... Assegura que va 

passar molta por i que va ser el pitjor dia de la seva vida. La “batalla” va durar més de 

deu hores, i hi van haver diversos ferits.  

Marc Senyé 

Va anar a Kos al setembre, assegura que no hi havia cap ONG. Els refugiats arribaven 

a cos amb barques “de joguina”, per les quals havien pagat 1200 dòlars per persona. 

Llavors es passaven dies a l’illa fins que podien agafar un ferri “de luxe” per 20€  

Després de Kos va anar Lesbos. Explica que hi ha moltíssima gent morta al mar, i que 

pescadors t’expliquen històries de com es troben cadàvers enmig de les xarxes. “El 

futur ens jutjarà de genocides, a nosaltres també” conclou. 

A Lesbos, quan la gent arribava havia d’anar fins al centre de registre de Mòria a peu, 

que són uns 60 km. A més el govern grec va aprovar una llei que prohibia ajudar als 

refugiats, així que ni la població local ni els voluntaris els podien oferir transport.  

També explica la situació a la frontera entre Hongria i Àustria, amb controls però 

oberta. Allà no es podia establir contacte amb els refugiats i els voluntaris tiraven 

menjar i roba a través de les tanques. 

 L’Octubre torna a Lesbos, i qüestiona la feina de les grans ONG, ja que tenen carpes 

amb els seus logos però no personal. Explica que els camps de refugiats militars 

oficials són iguals que una presó.  
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XERRADA A L’INSTITUT LA PLANA 

Jad 

Síria, abans de la guerra era considerat el 8è país més segur del món, per davant 

d’Espanya.  

El conflicte de Síria és un conflicte de poder. En el territori Sirià, hi ha el principal pas 

de petroli i gas que comunica el Mediterrani amb Iraq i la resta de països del Golf 

Persa, que són els principals productors mundials de petroli i gas natural. Així doncs, 

és un lloc estratègic a nivell mundial.  

Estats Units, la primera potència mundial, no havia actuat mai al territori Sirià a 

diferència de l’ocupació del país veí Iraq (lloc igual d’estratègic que Síria) ja que  el 

règim sirià de Baixar Al-Assad estava aliat amb Rússia i Iran. Estats Units i Europa, al 

no podien actuar de la mateixa manera que a Iraq perquè seria declarar la guerra a 

potències més fortes enemigues, sobretot  Rússia.  

La dictadura instaurada a Síria durant més de 46 anys, que es va imposar per majoria 

absoluta, tenia un caire laic i socialista. Per exemple, la educació era pública i 

totalment gratuïta, sense distincions entre gènere. Quan al 2000 passa al govern 

l’actual president, ell du a terme varies reformes per a modernitzar el país com 

aconseguir una bona cobertura d’ internet i canvis tecnològics i informàtics. 

Arran de la primavera Àrab als països veïns, el poble sirià també va sortir al carrer a 

cridar per la democràcia. Més tard, es va veure que només va ser la provocació d’un 

conflicte que estava esperant aquest moment fràgil. Es desenvolupen combats armats 

entre les forces del govern i l’oposició (finançada per els països opositors del règim 

d’Al-Assad com Estats Units, La Unió Europea, Turquia, i els països del Golf).  

A partir d’aquest moment, la població siriana comença a abandonar al país.  

A Europa, ell va estar a Idomeni i als camps d’Athenes. Alhora de desallotjar Idomeni, 

la policia grega va aïllar el camp. No deixava ni entrar la llet amb pols per els bebès. 

La UE paga a Macedònia perquè no obri les fronteres. El dia dels confrontaments, que 

van durar unes 10h hores, la policia macedònia va omplir el camp de bombes de gas 

lacrimogen i bales de goma, fins i tot a les tendes de “Medicos del Mundo”.  

Es desallotgen tots els camps improvisats.  
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JORNADA PER ELS REFUGIATS A LA PLAÇA DE VIC 

- Passi de diferents documentals 

- Organitzacions de suport del refugiats o implicats en el 

conflicte Siria: plataforma antifeixista, sols el poble 

salva el poble, A-KTUEM 

ELS CAMPS DE GRÈCIA, LES DIGNITATS ROBADES 

Al Casino de vic 

Sobre les illes do Kos i Lesbo, els voluntaris expliquen 

que Frontex deté les barques i les deporta a Turquia a 

partir del 21 de març, per tant, deixen d’arribar barques. A 

Lesbos els refugiats han de caminar 60 km fins a la 

capital. La població grega és la primera a ajudar, però 

més tard s’aprova una llei grega que es prohibeix ajudar 

alls refugiats, i que seran multats. Més tard surt una altre 

llei que obliga als refugiats a anar al continent. Al port 

d’Atenes es concentren les tendes, i gairebé no hi ha cap 

organització d’ajuda humanitària. 

Relaten l’horror a Idomeni, on esperaven 10.000 persones per creuar la frontera. Les 

condicions eren horribles, només 40 dutxes, aigua no potable... Hi havia poques grans 

oenagés: només “Medicos del Mundo” i Metges Sense Fronteres.  

Hi ha un dia que s’aconsegueix obrir un forat a la frontera, i la policia macedònia 

reacciona atacant tot el camp amb gas lacrimogen i bales de goma. També es van van 

utilitzar helicòpters de la policia. L’ofensiva comença un diumenge a les 11h i dura fins 

el dilluns. Tot el camp queda intoxicat de bombes de gas.  

Una voluntària assegura que durant el temps que va estar a Idomeni, va veure 7 

morts, i expliquen que era una acumulació de por i decepció, ja que hi havien refugiats 

que portaven  3 mesos esperant en condicions precàries. La feina dels voluntaris 

independents i les ONGs petites consistia en dignificar la vida dels refugiats  

ACNUR proporciona uns busos amb el logo de “crazy holidays” per a traslladar-los a 

camps militars, els quals són pitjors queels d’ Idomeni ja que no hi poden accedir 

voluntaris.  



           2. FITXES XERRADES  

 

12 

Per desallotjar els camps improvisats, es tanquen les carreteres per arribar al camp i 

s’aïlla la zona. Els refugiats es queden sense menjar ni aigua, hi no tenen més opció 

que marxar. Molts voluntaris els va detenir la policia secreta,  només va ser un acte 

d’intimidació i en la majoria de casos no va progressar la detenció. Un cop desallotjats 

tots els camp militars, les petites ONG i els voluntaris independents no hi poden 

accedir. Els refugiats demanen que deixin entrar els voluntaris. 

A Grècia han arribat 54.000 refugiats, dels quals un 40% són nens segons dades de 

l’ACNUR. L’única manera d’arribar a Grècia és per mar, durant el 2016, ja han mort 

3.000 persones. Com més tanques i més control, vies més perilloses, perquè no 

deixaran de fugir del país si hi ha guerra.  

Les voluntàries expliquen que els documents es donen als immigrants en grec 

expressament de manera que sigui impossible de comprendre. Tota la seva gestió 

legal i els seus drets. Els tràfic d’òrgans és freqüent per a la gent que no es pot pagar 

un bitllet, es concentra sobre tot a Egipte.  

Al final es fa una reflexió, on es pregunten si l’ull occidental no acaba acostumant-se a 

veure la misèria? Expliquen que excloem els refugiats fora del sistema, quan la 

immigració s’ha demostrat a varies vegades al llarg de la història que és una 

oportunitat que pot aportar riquesa a un país. Els immigrants aspiren a canviar el món 

també, a treballar per a poder mantenir-se i no haver d’estar en un centre d’immigrants 

o acollits. Tot i això si venen aquí, tot i que s’integrin, no oblidaran que no han sigut 

benvinguts. Les polítiques migratòries de la UE estan envellides, i la dreta immobilista 

governa en molts països, de manera que no progressa. Són realment refugiats, si cap 

país els hi ofereix refugi? 

REFUGIADES: COLONITZACIÓ, GUERRA I EXPLOTACIÓ DES DE L’UNIÓ 

EUROPEA 

Taverna social La Nyàmera 

Arnau Carné, militant d’Itaca  

El conflicte sirià no és una guerra civil, sinó 

d’interessos. Per Síria, hi passen els dos principal 

conductes de petroli i gas que comuniquen al 

mediterrani, i Rússia hi té la seva única base naval al mediterrani.  

Recorda que un refugiat es diferencia d’un migrant perquè el migrant decideix marxar 

del país per condicions econòmiques, les quals poden suposar no poder alimentant-se 
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ni tenir un lloc on viure. Per tant, hi ha gent en condicions precàries que no poden ser 

considerades refugiats sinó migrants, i això és molt important per tal de rebre refugi 

segons les polítiques d’asil de la UE.  

Hi ha varies notícies de les males condicions laborals en que es troben els pocs 

refugiats que han tingut la oportunitat de poder rebre asil, sobre tot a Alemanya. S’està 

aprofitant la seva inestabilitat i la seva situació fràgil (no tenen la família, necessiten 

diners ja que ho han perdut tot al camí, no gosen a queixar-se perquè els ha acollit el 

país...) per a fer-los treballar amb uns sous precaris i unes condicions laborals molt per 

sota els ciutadans Alemanys. 

Si es considera a Europa com un país, és el que ha enviat  més bombes en territori 

sirià.  
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3. ENTREVISTES 

 

3.1. Marc Senyé, foto-periodista  

Va ser a l’illa de Kos a al setembre del 2015, a Lesbos a l’octubre del mateix 

any, a la frontera entra Àustria i Eslovènia al novembre del 2015, va tornar a 

Lesbos al desembre i va estar a Idomeni al Març i l’abril del 2016.  

3.2. Oriol Bäbler, periodista 

Va ser a Idomeni a l’octubre del 2015, a Lesbos al novembre del 2015 i a 

Idomeni al març i l’abril del 2016. Ha publicat diversos reportatges al Vilaweb.   

3.3. Jad, activista voluntari  català d’origen sirià 

Va anar a fer de voluntari a Lesbos al desembre del 2015, i a Idomeni a l’Abril del 

2016.  

Oscar Garcia, voluntari.  

Va  anar a fer de voluntari a Idomeni a l’Abril del 2016 
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 4. COMUNICATS UNIÓ EUROPEA  

Nº: 0 Data: 23.04.2015 

Tipus de reunió:  
Reunió extraordinària del Consell Europeu 

Tipus de document:  
Declaracions de premsa  

Idees generals: 
En la primera reunió Europa es compromet a:  

- reforçar la seva presència al mar 
- lluitar contra els traficants 
- prevenir fluxos de migració il·legal 
- reforçar la solidaritat i la responsabilitat internes  

 

Resum: 
La situació al Mediterrani és una tragèdia, cal mobilitzar-se per aturar les morts al mar 
i abordar les causes profundes. 
 

- Reforçar la seva presència al mar: reforçar les operacions UE Tritó i 

Posidó Reforçar la quantitat de recursos per a augmentar les 

possibilitats de cerca i rescat dins de Frontex.  

- Lluitar contra els traficants: cooperació amb Europol, Frontex, la Oficina 
de Recolzament a l’Asil (EASO) I Eurojust  i també amb  els serveis 
d’intel·ligència i policials de tercers països per tal de desactivar les 
xarxes de tràfic i jutjar-ne els autors.  

- Començar treballs sistemàtics d’identificació, captura i destrucció 
d’embarcacions abans de ser utilitzades.  
Detectar i eliminar els continguts d’internet que atrauen els immigrants i 

refugiats. 

- Prevenir fluxos d’immigració il·legals: cooperació política per vigilar les 

fronteres amb els països africans. Millorar la relació amb Turquia. 

Establir un nou programa de retorn que respecti el dret a asil  per al 

retorn ràpid d’immigrants il·legals des dels estats membres de primera 

línia (coordinat per Frontex). 

- Reforçar la solidaritat i responsabilitat internes: que tots els estats 
membres acompleixin  el Sistema Europeu comú d’Asil. Augmentar 
l’ajuda als estats de primera línia i estudiar opcions per organitzar la 
reubicació entre tots els estats membres (de forma voluntària). La 
presidència presentarà un programa de treball per els estats.  

 
 
El 13.05.2015 surt la Agenda Europea de Migració (Comunicació de la Comissió al 
Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de 
les Regions) 
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Nº: 1 Data: 13.05.2015 

Tipus de reunió:  Comissió Europea 

Tipus de document:  Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, 
al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions: Una agenda europea 
d’immigració. 

Idees generals: 
Es defineixen les actuacions que s’han de dur a terme de forma immediata i quatre 
pilars per una millor gestió de la immigració 
 

Resum: 
 

INTRODUCCIÓ: 
 

Les migracions són una constant en la historia de la humanitat, cada migració és 
diferent, amb diferents estereotips,  maneres i pot tenir molts tipus de conseqüències 
que requereixen respostes diverses. Aquesta agenda presenta les diferents mesures 
que la UE ha d’adoptar en aquest moment i durant els pròxims anys per afrontar els 
reptes que suposa la migració. La necessitat immediata és protegir les persones que 
ho necessiten, per això la proposta de la Comissió ha estat presentar aquesta Agenda 
Europea de Migració que consta d’un pla d’acció immediata de deu punts. El 
Parlament i el Consell Europeu, juntament amb els Estats Europeus, s’han 
compromès a recolzar aquest pla i adoptar mesures concretes, sobretot per evitar 
noves pèrdues de vides humanes.  
Fins ara la reacció immediata ha sigut insuficient i les respostes puntuals no 
funcionen. És necessari prendre mesures perquè la política col·lectiva europea no ha 
estat a l’altura. Europa necessita adequar la seva política migratòria i la pressió 
exercida per milers d’immigrants per tal d’integrar-los a la societat europea. Cap estat 
membre pot resoldre amb eficàcia el problema per si sol. 
 

ACCIÓ IMMEDIATA 
 
Respondre a les necessitats de reaccionar de forma ràpida i decidida a la tragèdia 
humanitària que es viu en tota la costa del Mediterrani. Aquesta resposta ha de servir 
igualment de model per a la reacció de la UE a futures crisis.  
 
Salvar vides al mar 
 
Es doblaran els esforços en rescat i salvament. Es triplicarà el pressupost de les 
operacions conjuntes Tritó i Posidó de Frontex (que van substituir el Mare Nostrum, 
projecte italià finançat per la UE però dut a terme per la marina italiana). S’ha 
d’aconseguir que Frontex pugi complir la doble funció de coordinar el suport operatiu 
de les fronteres sota pressió d’alguns estats membres i ajudar al rescat d’immigrants.  
 
Posar al punt de mira a les xarxes delictives de traficants  
 
S’estan estudiant possibles operacions el  marc de la Política Comú de Seguretat i 
Defensa.  Es doblaran els esforços per fer un millor ús de la informació per tal d’ 
identificar i perseguir als traficants. L’Europol reforçarà la seva operació marítima JOT 
(Joint Operational Team) MARE.  
 
Respondre a les arribades massives a les costes sud de la UE: reubicació 
 
Les estructures de tràmit d’asil estan saturades i es saturaran més a les costes del 
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Mediterrani. La proposta inclou un règim de repartiment temporal de les persones que 
tinguin necessitat i dret a asil, per tal d’assegurar un repartiment equitatiu dels 
refugiats entre els estats membres. L’estat membre d’acollida serà el responsable de 
l’examen de sol·licitud. Més tard la Comissió presentarà una proposta amb un règim 
de reubicació obligatòria i d’activació automàtica.  
A més, la UE té el deure d’aportar la seva part d’assistència a les persones 
desplaçades que necessiten protecció internacional (responsabilitat conjunta de la 
comunitat internacional regulada per l’ACNUR). L’ACNUR demana que la UE ofereixi 
vies legals per a arribar a Europa. Com a molt tard, la comissió presentarà un 
reassentament de 20.000 places amb un finançament de 50 milions d’euros 
addicionals entre el 2015 i el 2016 per a recolzar aquest pla.  
 
Treballar en l’associació amb tercers països per abordar la migració des del seu 
origen 
 
La UE ha de reforçar el suport als països que més han patit el pes dels fluxos de 
refugiats. Es crearan o profunditzaran programes regionals de desenvolupament i 
protecció a Àfrica, amb una dotació de 30 milions d’euros.  
 
Utilitzar instruments de la UE per ajudar als estats membres situats a primera línia. 
 
 La Comissió implantarà un nou enfocament de «punts crítics», en els quals 
l'Oficina Europea de Suport a l'Asil (OESA), Frontex i Europol treballaran sobre el 
terreny 
amb els Estats membres situats a primera línia per a procedir ràpidament a la 
identificació, el registre i la presa d'empremtes dactilars dels migrants. La Comissió 
mobilitzarà 60 milions d’euros addicionals en concepte de finançament d'emergència, 
en particular en favor dels mitjans d'acollida i de prestació d'atenció sanitària als 
immigrants. 
 
Mesures clau (resum)  
 

 Un paquet financer per triplicar la dotació de les operacions Tritó i 
Posidó durant el 2015-16 i per finançar un programa de reassentament 
a escala de la UE. 

 Suport immediat a una possible missió contra el tràfic de migrants de la 
PCSD. 

 Una proposta legislativa amb vista a activar, d'aquí a finals de maig, el 
mecanisme d'intervenció d'emergència que preveu l'article 78, apartat 
3, del TFUE, amb acord amb la clau de distribució que figura a l'annex. 

 Una proposta relativa a un sistema comú permanent de la UE per a la 
reubicació en el cas, del mecanisme de protecció civil de la UE. 

 Una Recomanació relativa a un règim de reassentament de la UE 
d'aquí a finals de maig, seguida, si escau, d'una proposta relativa a un 
plantejament més permanent per a després de 2016. 

 Una dotació de 30 milions d’euros en favor dels programes regionals 
de desenvolupament i protecció. 

 Un centre pilot polivalent establert a Níger com a molt tard a finals de 
2015 

 
 

QUATRE PILARS PER UNA MILLOR GESTIÓ DE LA IMMIGRACIÓ 
 

1. Reduir els incentius a la immigració irregular 
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Abordar les causes profundes del desplaçament irregular i forçat en tercers països. 
 
Actualment ja hi ha una sèrie de marcs establerts de cooperació regional i bilateral 
sobre migració. Aquests marcs s’enriquiran amb la potenciació del paper en matèria 
de migració de les delegacions de la UE en països clau. En concret, les delegacions 
informaran sobre les grans novetats en matèria de migració en els països d'acollida, 
contribuiran a integrar les qüestions de migració en la cooperació del 
desenvolupament i es mantindran en contacte amb els països d’acollida per garantir 
una acció coordinada. Es destinaran funcionaris d'enllaç europeus en matèria de 
migració a les delegacions de la UE a tercers països clau. 
 
El pressupost és de 96.800 milions d’euros per al període 2014-2020 en l’ajuda a la 
cooperació exterior de la UE.  
 
Lluita contra traficants i tractants de persones 
 
La cooperació amb tercers països revesteix una importància vital. Les agències de la 
UE també podran assistir a les autoritats dels Estats membres en la intensificació de 
les seves accions contra les xarxes delictives de traficants ajudant a identificar els 
traficants, investigar-los, perseguir-los i congelar i decomissar els seus actius. 
L’actuació aprofitarà els esforços immediats per a la identificació, captura i destrucció 
de les embarcacions abans que siguin utilitzades per les xarxes delictives. 
 
Retorn 
 
Les xarxes de tràfic s'aprofiten sovint del fet que són relativament poques les 
decisions de retorn que es fan complir: de les decisions de retorn emeses en 2013 
només se’n van aplicar efectivament el 39,2%. 
La UE hauria d'estar disposada a utilitzar totes les mesures i incentius a la seva 
disposició. La UE ajudarà als tercers països a complir les seves obligacions oferint 
suport, per exemple mitjançant la creació de capacitat per la gestió dels retorns, 
campanyes d'informació i sensibilització. 
Els Estats membres han d'aplicar la Directiva sobre retorn. La Comissió donarà 
prioritat a la supervisió de l'aplicació de la Directiva, amb un sistema més ràpid de 
retorn que vagi de la mà amb el respecte dels procediments i normes que permeten a 
Europa garantir un tracte humà i digne dels retornats. Es crearà un «Manual sobre el 
retorn» que ajudarà els Estats membres amb directrius comunes, millors pràctiques i 
recomanacions. 
Actualment, Frontex només pot coordinar les missions de retorn però no emprendre 
missions pròpies. Sobre la base de l'avaluació en curs que ha de concloure aquest 
any, la Comissió proposarà que es modifiqui la base jurídica de Frontex, per tal de 
reforçar la seva funció en matèria de retorn.  
 
 
Mesures clau (resum) 

 Abordar les causes profundes mitjançant la cooperació al desenvolupament i 
l'ajuda humanitària. 

 Convertir la migració en una qüestió central per a les delegacions de la UE. 

 Un pla d'acció sobre el trànsit al maig de 2015. 

 Una actuació més decidida, per tal que els tercers països compleixin les 
obligacions 
que els incumbeixen en matèria de readmissió dels seus nacionals. 

 Adopció d'un Manual sobre el retorn i seguiment de l'aplicació de la Directiva 
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sobre el retorn. 

 Reforç i modificació de la base jurídica de Frontex, per tal de reforçar la seva 
funció en matèria de retorn. 
 
 
2. Gestió de les fronteres: salvar vides i protegir les fronteres exteriors.  

 
La UE disposa d'una estratègia per ajudar els Estats membres a crear unes fronteres 
exteriors sòlides i coherents. El Fons de Seguretat Interior aporta ja més de 2700 
milions d’euros als Estats membres per al període 2014-2020. Però si bé ja hi ha 
normes vigents en matèria de control de fronteres, la gestió de les fronteres varia en 
funció d'un mosaic de textos i instruments sectorials. En 2016, la Comissió 
consolidarà aquests textos i instruments en una norma de la Unió per a la gestió de 
les fronteres que abastarà tots els aspectes de la gestió de les fronteres exteriors de 
la Unió. 
Actualment, la UE disposa tres sistemes informàtics de gran magnitud que s'ocupen 
de l'administració de la política d'asil (Eurodac), de les sol·licituds de visat (Sistema 
d'Informació de Visats) i de l'intercanvi d'informació sobre persones o objectes per als 
quals les autoritats competents han creat una descripció (Sistema d'Informació de 
Schengen). La plena utilització d'aquests sistemes pot ser beneficiosa per a la gestió 
de les fronteres i millorar la capacitat d'Europa per reduir la migració irregular i 
procedir al retorn dels migrants irregulars.  
Les iniciatives en països veïns i africans clau podrien ser recolzades per Frontex i 
rebre finançament de la UE i d'iniciatives connexes en el marc de les polítiques de 
desenvolupament i de veïnatge de la UE. L'objectiu hauria de ser fomentar una major 
seguretat de les fronteres, però també reforçar la capacitat dels països del nord 
d'Àfrica per intervenir i salvar vides de migrants en perill. 
 
Mesures clau (resum) 
 

 Reforçar la comesa i la capacitat de Frontex. 

 Norma de la Unió per a la gestió de les fronteres. 

 Reforçar la coordinació de la UE de les funcions de vigilància costanera. 

 Proposta revisada sobre fronteres intel·ligents. 

 Reforçar la capacitat dels tercers països per gestionar les seves fronteres. 
 
 

3. El deure de protecció que incumbeix a Europa: una política comú 
d’asil sòlida 

 
La UE necessita un sistema clar per acollir en el seu territori als sol·licitants d'asil, 
durant el 2014, es van registrar a la UE 600 000 sol·licituds d'asil, una xifra rècord. 
Totes aquestes sol·licituds han d'examinar-se i s'ha de concedir protecció als que 
compleixin les condicions requerides. 
 
Una aplicació coherent del Sistema Europeu Comú d’Asil 
 
Un nou procés de seguiment sistemàtic permetrà vigilar la posada en pràctica i 
l'aplicació de les normes sobre asil i reforçar la confiança mútua. A més, en 
col·laboració amb els Estats membres i amb l'Oficina Europea de Suport a l'Asil 
(OESA), la Comissió donarà noves orientacions per millorar les normes relatives a les 
condicions d’acollida i als procediments d'asil, a fi que els Estats membres disposin de 
indicadors de qualitat simples i ben definits, i de reforçar la protecció dels drets 
fonamentals dels sol·licitants d'asil. 
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La OESA intensificarà al mateix temps les mesures pràctiques de cooperació, a fi 
d’esdevenir un punt de referència per facilitar informació sobre els països d'origen. 
Reforçar el Sistema Europeu Comú d’Asil implica adoptar mesures més eficaces 
contra els abusos.  
 
El sistema de Dublín (un major repartiment de les responsabilitats entre els estats 
membres) 
El mecanisme de repartiment de responsabilitats en relació amb l'examen de les 
sol·licituds d’asil, l’anomenat  «sistema de Dublín» no està funcionant com hauria de 
ser. Al 2014, cinc Estats membres van tramitar el 72% de les sol·licituds d'asil a la 
UE. Els estats membres tenen l’obligació de complir el tractat i aplicar íntegrament les 
normes relatives respecte la presa de empremtes dactilars. 
 
Mesures clau (resum)  

 Instauració d'un nou sistema de seguiment i avaluació del Sistema 
Europeu 

 Sistema Comú d'Asil i formulació d'orientacions per millorar les normes 
relatives a les condicions d'acollida i els procediments d'asil. 

 Definició de directrius per lluitar contra els abusos del sistema d'asil. 

 Reforç de les disposicions relatives als països d'origen segurs que figuren 
en 
la Directiva sobre els procediments d'asil, a fi d'afavorir la tramitació ràpida 
de les sol·licituds d'asil presentades per persones originàries de països 
considerats segurs. 

 Mesures destinades a promoure la identificació dels migrants i la presa 
d'empremtes dactilars de forma sistemàtica. 

 Augment del nombre d'identificadors biomètrics controlats per Eurodac. 

 Avaluació i eventual revisió del Reglament de Dublín el 2016. 
 
 

4. Una nova política de migració legal.  
 

La UE s'enfronta a un seguit de reptes econòmics i demogràfics a llarg termini. La 
seva 
població envelleix i la seva economia depèn cada vegada més de llocs de treball 
altament qualificats. A més, sense la immigració, la població en edat de treballar a la 
UE disminuirà en 17,5 milions de persones a la pròxima dècada. La migració 
constituirà doncs un factor cada vegada més important per assegurar la sostenibilitat 
del nostre sistema de prestacions socials i per garantir un creixement sostenible de 
l'economia de la UE. 
Per aquest motiu, encara que la defensa de la migració legal sempre resulta difícil en 
un 
moment d'elevada desocupació i mutacions socials, és important comptar amb un 
sistema comú rigorós i transparent, que reflecteixi els interessos de la UE, en 
particular mantenint a Europa com un destí atractiu per als immigrants.  
 
Una política de migració regular i de visats ben gestionada 
 
Al llarg dels set pròxims anys, una sèrie de programes europeus, com Horitzó 2020 i 
Erasmus +, atrauran persones amb talent a la UE. La Directiva sobre estudiants i 
investigadors, actualment en fase de negociació per els colegisladors, té com a 
objectiu donar a aquests grups noves oportunitats de mobilitat i d'ocupació. Un altre 
sector amb importants repercussions econòmiques és el de serveis. En aquest sector 
treballen professionals estrangers ben formats i altament qualificats que necessiten 
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viatjar a la UE durant breus períodes de temps a fi de prestar serveis a empreses o 
entitats públiques. 
 
La Unió Europea necessita eines per identificar els sectors econòmics i les 
professions que s'enfronten, o s'enfrontaran a dificultats de contractació o a dèficits de 
competències. 
 
Els esforços a elaborar una nova política de migració legal reflecteixen la 
modernització de la nostra política de visats . Al 2014, la Comissió va presentar una 
revisió del Codi de visats i va proposar la creació d'un nou tipus de visat: el visat, amb 
vista a maximitzar l'impacte econòmic positiu d'una major capacitat de atreure turistes 
i visitants per raons personals o professionals, minimitzant al mateix temps els riscos 
de migració irregular i per a la seguretat. La Comissió conclourà també com a molt 
tard a finals de 2015 la seva revisió dels països els nacionals requereixen visat i 
podria proposar suprimir aquest requisit per a determinades nacionalitats.  
 
Integració efectiva 
 
Aquesta nova política de migració tindrà èxit si s’aguanta sobre unes polítiques 
d’integració eficaces.  
El finançament és facilitat pel Fons d'Asil, Migració i Integració (FAMI), però el Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el Fons Social Europeu (FSE) 
poden tenir també especial importància. Per al nou període de programació (2014-
20), almenys el 20% dels recursos del FSE es destinarà a la inclusió social, que inclou 
mesures destinades a la integració dels immigrants, amb especial atenció als 
sol·licitants d'asil i als refugiats, així com als nens.  
 
Maximitzar els beneficis per el desenvolupament dels països d’origen  
 
La política en matèria de migració legal de la UE també ha de donar suport al 
desenvolupament dels països de origen.  Les Nacions Unides han d'adoptar en breu 
els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), i convé incloure objectius 
relacionats amb la migració, juntament amb objectius en àmbits com ara el foment del 
treball digne, l'ocupació juvenil, els salaris i les polítiques de protecció social, que 
poden ajudar els països d'origen a crear millors oportunitats econòmiques al seu 
territori. 
 
La Comissió posarà a disposició almenys 30 milions d’euros per donar suport als 
socis en el reforç de capacitats per a la gestió eficaç de la migració laboral, fent 
èmfasi en la capacitació dels treballadors migrants i la lluita contra l'explotació. La UE 
també ha posat en marxa una iniciativa de 24 milions d’euros destinada a donar 
suport a la lliure circulació a la Comunitat Econòmica d'Estats de l'Àfrica Occidental. 
 
Mesures clau ( resum) 
 

 Modernització i refosa del sistema de targeta blava. 

 Una plataforma de diàleg amb els interlocutors socials sobre la migració 
econòmica. 

 Una actuació més decidida per tal de vincular les polítiques de migració i de 
desenvolupament. 

 Replantejament de les prioritats en l'assignació de fons a les polítiques de 
integració. 

 Transferències de remeses més barates, ràpides i segures 
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PRÒXIMS PASSOS 
 

1. La conclusió del Sistema Europeu Comú d’Asil: la comissió començarà un 
ampli debat sobre les pròximes etapes respecte el desenvolupament del 
Sistema Comú d’Asil.  
 

2. Una gestió compartida de la frontera europea; la gestió de les fronteres 
exteriors és cada vegada una responsabilitat més compartida. 
S’examinaran noves mesures, com la creació d’un servei de guardacostes 
europeu comú.  

 
3. Un nou  model de migració legal: cal debatre amb els estats. Es 

proposaran sistemes per a la classificació automàtica de potencials 
immigrants, com només permetre aquelles persones que tinguin ja una 
oferta de treball.  

 
ANNEX:REGIM EUROPEU DE REUBICACIÓ: 
Taula on s’exposa la quota de reubicació per els diferents estats membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº: 2 Data: 18.05.2015 

Tipus de reunió: Consell UE d’afers exteriors 
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Tipus de document: Resultat de la reunió del consell d’Afers Exteriors i Comunicat 
de Premsa (UE) 

Idees generals: 
Aprovació de l’establiment  de l’operació EUNAVFOR Med operació militar per aturar 
el model de negoci dels traficants al Mediterrani 

Resum: 
 
El Consell de la UE ha acordat establir una operació militar (EUNAVFOR Med) per tal  
de desarticular el model empresarial dels traficants de persones al Mediterrani. És la 
primera resposta al problema d’immigració a la UE. EUNAVFOR Med tindrà el quarter 
general  situat a Roma. Té un pressupost estimat de 11,82 milions d’euros. La Fase 1 
tindrà la tasca de la vigilància i avaluació de les xarxes de tràfic il·legals. La Fase 2 
s’encarregarà de registrar i desarticular les xarxes. La posada en marxa de l’operació 
serà a l’ordre del dia del Consell d’assumptes exteriors de juny 2015.  
 

 

 

Nº: 3 Data: 26.05.2015 

Tipus de reunió: Consell UE d’Afers Exteriors  

Tipus de document: Resultat de la reunió del consell (Afers exteriors) 

Idees generals: Immigració i desenvolupament 

Resum:  
El consell discuteix sobre l’estreta relació entre immigració i reconeixen que la 
immigració  té un impacte positiu en el desenvolupament. 
Es fa èmfasi en que la immigració sol ser una decisió més que una necessitat.  
 

 

 

 

Nº: 4 Data: 27.06.2015 

Tipus de reunió: Comissió Europea 

Tipus de document: Comunicat de premsa 

Idees generals: 
Proposta de reubicació de 40.000 persones 
Operació Tritó 

Resum: 
Reubicació: 
La Comissió Europea proposa utilitzar el mecanisme de resposta d'emergència que 
preveu l'article 78, apartat 3, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. 
Aquesta disposició, que s'activa per primer cop, s'utilitzarà per a implantar un règim 
de reubicació d'emergència destinat a ajudar Grècia i Itàlia. Aquest règim s'aplica als 
ciutadans sirians i eritreus que necessiten protecció internacional i que hagin arribat a 
Itàlia o Grècia després del 15 d'abril del 2015 o que arribin després que el mecanisme 
es posi en marxa. Un total de 40 000 persones haurien de ser reubicades d'Itàlia i 
Grècia a altres estats membres de la UE d'acord amb una clau de distribució en el 
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transcurs dels propers 2 anys, el que correspon a aproximadament el 40% del total de 
sol·licitants d'asil manifestament necessitats de protecció internacional que van entrar 
en aquests països en 2014. Els Estats membres rebran 6.000 € per cada persona que 
reubiquin al seu territori. 
 
 
Taula : 

 ITÀLIA 
Reubicació 

GRÈCIA 
Reubicació 

 
Reassentament 

Àustria 728 485 444 

Bèlgica 818 546 490 

Bulgària 343 229 216 

Croàcia 448 299 315 

Xipre 104 69 69 

República Txeca 797 531 525 

Dinamarca 0 0 345 

Estònia 443 295 326 

Finlàndia 475 317 293 

França 4.051 2.701 2.375 

Alemanya 5.258 3.505 3.086 

Grècia 0 0 323 

Hongria 496 331 307 

Irlanda 0 0 272 

Itàlia 0 0 1.989 

Letònia 310 207 220 

Lituània 302 201 207 

Luxemburg 221 147 147 

Malta 175 117 121 

Països Baixos 1.228 819 732 

Polònia 1.595 1.064 962 

Portugal 1.021 680 704 

Romania 1.023 682 657 

Eslovàquia 471 314 319 

Eslovènia 297 198 207 

Espanya 2.573 1.715 1.549 

Suècia 821 548 491 

Regne Unit 0 0 2.309 

 
Operació Tritó: 
La comissió també acorda el nou  pla operatiu per a l'Operació Tritó i  estableix el nou 
nombre de recursos materials i humans: 10/2 marítims, 33 terrestres 8 aeris, així com 
l'assignació de 121 agents. A més, el pla operatiu amplia cap al sud l'àmbit geogràfic 
de Tritó fins a les fronteres de la zona maltesa de recerca i salvament, per cobrir la 
zona coberta per l'antiga operació italiana Mare Nostrum. 

Nº: 5 Data: 16.06.2015 
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Nº: 6 Data: 22.06.2015 

Tipus de reunió: Consell UE d’afers exteriors 

Tipus de document: Resultat de la reunió del Consell d’Afers Exteriors i Comunicat 
de Premsa (UE) 

Idees generals: 
El consell ha posat en marxa la operació EUNAVFOR Med  

Resum: 
S’ha posat en marxa l’operació EUNAVFOR Med l’ operació militar naval de la unió 
europea per tal de eradicar el tràfic il·legal de persones al Mediterrani. La operació té 
les següents característiques: 
Quarter general situat a Roma.  
Pressupost estimat: 11.82 milions d’euros.  
Fase 1- vigilància i avaluació de les xarxes de tràfic il·legal. 
Fase 2-  recerca i confiscació  de les embarcacions sospitoses 
Fase 3- Destrucció de les embarcacions i bens relacionats i detenció dels traficants.  
 

 

 

Nº:7 Data: 20.07.2015 

Tipus de reunió: Consell UE de Justícia i Assumptes Interiors 

Tipus de document: Resultat de la reunió del Consell 

Idees generals:  
Els estats membres acorden la reubicació de persones que es troben a Itàlia i Grècia i 
el reassentament de persones provinents de països fora de la UE.  
Designació de quins països d’origen són segurs o no. 
Altres assumptes. 
  

Resum: 
Reubicació. 
Els representants dels estats de la UE que s’han reunit amb el consell i han acordat la 
redistribució de 32.256 persones, en dos anys, que es troben a Grècia i Itàlia ( 

  

Tipus de reunió: Consell UE de Justícia i Assumptes Interiors 

Tipus de document: Resultat de la reunió. 

Idees generals: 
El consell ha discutit diferents aspectes de l’Agenda Europea de Migració. 

Resum: 
S’ha parlat sobre la necessitat de seguir discutint en els consells per tal d’arribar a un 
acord sobre la reubicació d’immigrants que es troben als països fronterers. Els països 
han de trobar l’equilibri entre solidaritat i responsabilitat.  
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aquelles que es trobin en vertadera necessitat de protecció internacional) per tal de 
reubicar-les en altres països de la UE. Aquest acord és provisional i s’aprovarà quan 
el parlament europeu en doni la opinió. S’espera l’aprovació pel setembre.  
 
Dinamarca i el Regne Unit no participen en aquest acord. 
 
Taula: 

Acord dels representants dels governs dels estats membres i el consell en la 
reubicació de 40 000 persones en vertadera necessitat de protecció internacional de 
Grècia i Itàlia  
 

 

Àustria 0 Letònia 200 

Bèlgica 1.364 Lituània 225 

Bulgària 450 Luxemburg 320 

Croàcia 400 Malta 60 

Xipre 173 Holanda 2.047 

República Txeca 1.100 Polònia 1.100 

Estònia 130 Portugal 1.309 

Finlàndia 792 Romania 1.705 

França 6 752 Eslovàquia 100 

Alemanya 10.500 Eslovènia 230 

Hongria 0 Espanya 1.300 

Irlanda 600 Suècia 1.369 

 
Reassentament:  
Els estats membres han acordat reassentar 22.504 persones en vertadera necessitat 
de protecció internacional  
La comissió ha proposat de augmentar a 50 milions d’euros en els anys 2015 i 2016 
per el Programa Europeu de Reassentament (25 milions per el 2015). 

 
Taula  

Àustria 1.900 Lituània 70 

Bèlgica 1.100 Luxemburg 30 

Bulgària 50 Malta 14 

Croàcia 150 Holanda 60 

Xipre 69 Polònia 2 047 

República 
Txeca 

400 Portugal 1.100 

Dinamarca 1.000 Romania  

Estònia 20 Eslovàquia 1.309 

Finlàndia 293 Eslovènia 1.705 

França 2.375 Espanya 100 

Alemanya 1.600 Suècia 230 

Grècia 354 Regne Unit  

Hongria 0 Noruega 1 300 

Irlanda 520 Islàndia 1 369 

Itàlia 1.989 Liechtenstein 20 

Letònia 50 Suïssa 519 

 
Països d’origen segur 
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El consell ha pres la decisió de designar certs països com a països d’origen segur per 
tal de seguir un criteri per a acceptar o rebutjar  les sol·licituds d’asil i així  accelerar el 
procés. 
Proposa de fer una llista europea comuna de països d’origen segur. Aquesta llista 
hauria de ser revisada regularment 
 
Altres assumptes 
Espanya proposa una nova política de retorn per als països fronterers  
 
El consell ha remarcat la obligació que tenen els estats a agafar les empremtes 
dactilars dels immigrants il·legals i els que demanen asil.  
 

 

 

Nº: 8 Data: 03.09.2015 

Tipus de reunió: Comissió Europea 

Tipus de document: Expedient institucional.  Actes legislatius i altres instruments 

Idees generals: Decisió del consell relativa a l’establiment de mesures provisionals 
en l’àmbit de la protecció internacional a favor de Itàlia i Grècia.  

Resum: 
Consideracions: 

- La recent situació de crisis humanitària al Mediterrani ha donat lloc a les 
institucions a intervenir-hi. L’últim consell va presentar un pla de 10 punts 
d’aplicació immediata. 

- Dades: 
Segons Frontex, la ruta del mediterrani central i oriental va ser la principal 
zona de creuament irregular de fronteres de la Unió al 2014, Al 2015, més de 
170 000 immigrants van arribar a Itàlia de forma irregular, un augment a 
Grècia, més de  50 000 immigrants il·legals.  
Segons Eurostat: 14 625 persones van sol·licitar protecció internacional a Itàlia 
al 2014 
Itàlia i Grècia han sigut els majors beneficiaris dels fons desemborsats entre el 
2007 i 2013 com a part del programa general Solidaritat i gestió dels fluixos 
migratoris, hi ho seguiran sent en el període del 2014-2020 
Itàlia i Grècia han d’oferir solucions estructurals per abordar pressions 
excepcionals en els seus sistemes d’asil i immigració. Han de crear un marc 
estratègic amb mesures concretes en l’àmbit de l’asil, la primera acollida i 
reforç de la capacitat de retorn, la qualitat i la eficiència d’aquests.  

- Tot són mesures provisionals (24 mesos) 
- El pla és per reubicar 40 000 persones ( 24 000 d’Itàlia i 16 000 de Grècia) en 

dos anys i el fons d’Asil estableix la quantitat de 6 000 euros per a la 
reubicació dels beneficiaris de protecció internacional d’un altre estat membre 

- S ha de mantenir la seguretat nacional i l’ordre públic durant tot el procediment 
de reubicació.  

- Per a la decisió de quin estat membre ha de ser el de la reubicació s’ha de  
tenir en compte les qualificacions i característiques dels sol·licitants (idioma, 
llaços familiars, culturals socials, etc.) per tal de facilitar la seva integració. Als 
més vulnerables el país d’acollida els ha de proporcionar les ajudes 
necessàries i adequades.  

- Cal Cooperació entre Grècia/Itàlia i els estats d’acollida per al ràpid intercanvi 
d’informació 

- S’ha d’evitar moviments de persones ja reubicades a un estat cap a un altre 
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- Els reubicats només podran accedir als drets vinculats a la protecció 
internacional de l’estat membre. Els estats poden considerar imposar 
obligacions de informació i oferir als sol·licitants condicions materials 
(allotjament, aliments, roba) i garantir als sol·licitants el trasllat directe al país 
d’acollida.  

- Els estats membres no poden proporcionar als sol·licitants documents  de 
viatge nacionals ni altres incentius financers que puguin facilitar el seu 
moviment per Europa. 

- Per evitar moviments secundaris als beneficiaris de protecció internacional, 
s’han d’informar de les condicions en les que poden entrar i romandre al país 
d’acollida, i en el cas de moviments, ser retornar immediatament, i fins i tot es 
pot prohibir la entrada, durant un determinat temps, al territori d aquest estat 
membre. 

- La present decisió respecte els drets fonamentals 
Decisions:  

1) Objecte: La decisió estableix mesures provisionals per a la protecció 
internacional recolzant Grècia i Itàlia per fer front a la situació d’emergència 
respecte la massiva arribada d’immigrants il·legals. 
 

2) Definicions: 
- Sol·licitud de protecció internacional: Article 2 lletra h) 
- Sol·licitant: nacional d’un tercer país o persona apàtrida que ha 

presentat una sol·licitud de protecció internacional sobre la qual encara 
no existeix una resolució definitiva 

- Protecció internacional: estatut de refugiat i de protecció subsidiària tal 
com es defineixen a l’article 2 lletres e) i g) 

- Membres de família: article 2 lletra g) 
- Reubicació: reubicació en el territori d’un estat membre d’un sol·licitant 

des del territori d’un altre estat membre 
- Estat membre de reubicació: estat membre responsable de l’examen 

de sol·licitud de protecció internacional presentada per un sol·licitant 
per a la seva reubicació en el territori d’aquest estat membre.  
 

3) Àmbit d’aplicació: Només a sol·licitants que hagin presentat la seva sol·licitud 
de protecció internacional a Itàlia o Grècia. 
 

4) Reubicació dels sol·licitants entre els estats membres: Acord a reubicar 40.000 
persones ( 24.000 sol·licitants d’Itàlia i 16.000 de Grècia) 
 

5) Procediment de reubicació: 
 
1) És necessària la cooperació administrativa directa entre estats membres i 

l’intercanvi de informació entre les autoritats competents. 
2) Els estats membres indicaran regularment (Max cada 3 mesos)el numero 

de sol•licitants que han de  ser reubicats  als seus territoris.  
3) Itàlia i Grècia identificaran a cada sol•licitant i presentaran la informació als 

altres estats membres.  
4) Després de la aprovació de l’estat membre de reubicació Itàlia i Grècia 

reubicaran als sol•licitants a un estat específic. L’estat membre no pot no 
aprovar la reubicació a no se que existeixin motius rellevants (indicats al 
7.) 

5) La reubicació només es podrà començar un cop preses les empremtes 
dactilars del sol•licitant. 

6) El trasllat tindrà lloc el més avia possible i serà comunicat a l’estat 
membre de reubicació els detalls del trasllat per part de Grècia i Itàlia.  
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7) Els estats només tenen dret a negar-se a la reubicació si la persona és 
perillosa per a la seguretat nacional o l’ordre públic. 

8) Els estats membres podran demanar l’intercanvi de tota a la informació 
pertinent 

9) Els estats membres compliran les seves obligacions. Grècia i Itàlia 
continuaran la identificació, el registre i la  presa d’empremtes dactilars per 
a el procediment de reubicació 

10) El procediment haurà de completar-se amb la major celeritat possible. Si 
no es pot justificar, el procediment ha de ser dut a terme en menys de 
dues setmanes. 

11) Un cop duta a terme la reubicació, l’estat membre transmetrà les 
empremtes al Sistema central d’Eurodac i actualitzarà les dates segons 
l’article 10 i 18 d’aquest reglament. 
 

 
6) Drets i obligacions dels sol·licitants de protecció internacional contemplats en 

aquesta decisió: 
1) Considerar si el sol·licitant és menor 
2) Reubicar als membres de les famílies en un mateix territori 
3) Itàlia i Grècia informaran el sol·licitant en una llengua que pugi 

comprendre. 
4) Un cop presa la decisió de reubicar un sol·licitant, Grècia o Itàlia 

notificarà per escrit a l’estat membre on es reubicarà abans de que 
sigui efectiva. 

5) El sol·licitant, un cop ha estat reubicat en un país, ha de complir les 
condicions i no marxar del país, sinó ha de ser retornat immediatament 
hi haurà de ser readmès.  

 
7) Recolzament operatiu a Itàlia i Grècia: 

- Per tal d’ajudar a Itàlia i Grècia per l’augment de pressions migratòries, 
els estats membres augmentaran el seu recolzament operatiu en 
cooperació oferint experts nacionals per: 

a) Control dels immigrants que arriben a Itàlia i Grècia 
(identificació, empremtes dactilars, sol·licitud de protecció 
internacional...) 

b) Tractar amb els sol·licitants que podrien ser reubicats, informar-
los i garantir l’assistenta específica que puguin necessitar. 

c) Preparació i organització de les operacions de retorn de 
immigrants que no han sol·licitat protecció internacional o que ja 
no tenen dret a estar-se en el territori. 

- També rebran ajuda de les diferents organitzacions com OESA(Oficina 
Europea de Suport a l’Asil), Frontex i altres agències pertinents. 

 
8) Mesures complementàries que haurien de dur a terme Grècia i Itàlia: 

- Itàlia i Grècia han de presentar un pla amb mesures en l’àmbit de l’asil, 
primera acollida i retorn per tal de millorar la capacitat, qualitat i 
eficiència dels seus sistemes d’asil. 

- Si Itàlia o Grècia no compleixen les seves obligacions la Comissió 
podrà decidir suspendre la aplicació d’aquest document. 
 

9) Altres situacions d’emergència: 
En el cas de noves situacions d’emergència per a un augment de arribada 
d’immigrants a un país de la Unió, es podran aprovar mesures provisionals 
(com al cas de Grècia i Itàlia) 
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10)  Finançament: 
L’estat  membre de la reubicació rebrà una quantitat de 6 000 euros per cada 
persona reubicada.  
 

11)  Cooperació amb els estats associats: 
Amb l’assistència de la Comissió, podran celebrar-se acords bilaterals entre 
Itàlia i Grècia i Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa per a la reubicació 
sempre que compleixin aquest document. 
 

12) Presentació d’informes: 
La Comissió informarà el consell cada 6 mesos sobre la aplicació d’aquest 
document. 

 
13) Entrada en vigor: 

- El dia següent de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió europea. 
- Aplicable fins 24 mesos després de la seva entrada en vigor. 

 

 

 

Nº: 9 Data: 14.09.2015 

Tipus de reunió: Consell UE de Justícia i Assumptes Interiors 

Tipus de document: Resultat de la reunió  

Idees generals:  
Gestió dels fluxos d’immigrats 

Resum: 
Els ministres han estat informats per diverses agències (Frontex, Agència de suport a 
l’Asil OESA, Europol, ACNUR i la Organització Internacional d’Immigració) sobre la 
situació. També del document del passat 9 de setembre. 
 
Conclusions (Acció de la Unió Europea) 

- La comissió i els estats membres han acordat de desenvolupar més 
profundament  les possibilitats de reassentament 

- Augmentar al suport a ACNUR per tal d’augmentar l’ajuda als camps de 
refugiats propers als països d’origen (Iraq, Jordània, Líbia i Turquia). 

- El consell ha ressaltat la importància del control de fronteres per a la 
gestió dels fluxos d’immigrants. 

- Ha destacat que ja hi ha operacions en marxa com les de Frontex 
TRITON 2015 I POSEIDON 2015, a més de la EUNAVFOR Med.  

- Crida a la coordinació de Frontex i els estats membres fronterers per a la 
resposta i aturar els fluxos d’immigrants il·legals 

- Grècia ha de reforçar les capacitats de recepció, el sistema d’asil   i el 
control de fronteres, sempre respectant els drets humans i la seguretat. 
Rebrà recursos econòmics properament. 

- El Consell ha acordat aprofundir el suport dels països de l’oest dels 
Balcans per a organitzar les seves fronteres, rebre i processar els fluxos 
d’immigrants, garantir protecció i retornar aquells que no necessiten 
protecció internacional. Es consideraran noves vies i nous mecanismes 
de finançament específics.  

- Acorda reforçar la cooperació amb Turquia ja que és una via principal 
d’entrada a Europa i el principal acollidor d’immigrants actualment. 

- Acorda la reubicació de 40 000 sol·licitants d’asil.  
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- Els estats han de desplegar enllaços entre Itàlia i Grècia  
- El Consell ha mencionat les mesures proposades per la Comissió 

Europea al 9 de setembre. 
- El consell ha acordat a redistribuir 120 000 persones que necessitin 

protecció internacional de estats membres que rebin un massiu fluix 
d’immigració (mecanisme provisional) 

- El consell ha recordat la importància de unes lleis efectives de retorn i 
readmissió  

- Els tercers països han de retornar els immigrants si no tenen dret a estar 
a la UE.  

- S’ha acordat de fer una llista europea comuna de països d’origen segur. 
- La comissió ha d’enviar el pressupost  tan aviat com sigui possible per 

augmentar l’ajuda econòmica i humanitària als estats membres que es 
troben amb el sistema d’asil col·lapsat  

- El consell pren nota  d’una petició d’un estat membre de introduir un 
control fronterer intern a les fronteres exposades a grans pressions 
migratòries.  

- La reubicació  de 40 000 persones es durà a terme entre el d’Agost del 
2015 fins al 16 de setembre del 2017.  

 

 

Nº: 10 a Data: 22.09.2015 

Tipus de reunió: Comissió Europea 

Tipus de document: Expedient institucional. Actes legislatius i altres instruments 

Idees generals: Decisió del consell relativa a l’establiment de mesures provisionals 
en l’àmbit de la protecció internacional a favor de Itàlia i Grècia.  
*Ampliació document 03.09.2015 

Resum: 
Consideracions: 
(Doc, 03.09.2015) + 
El  22 de setembre el Consell va notificar l’acord de reubicar  120.000 persones en 
necessitat de protecció internacional. 
Decisions 
 

1. Doc, 03.09.2015 
2. Doc, 03.09.2015 
3. Doc, 03.09.2015 
4. Reubicació de 120 000 sol·licitants als estats membres  

 
Taules : reubicacions que es sumen a les de la taula del 03.09.2015 
 
Itàlia 15.600 

Àustria 462 Lituània 98 

Bèlgica 579 Luxemburg 56 

Bulgària 201 Malta 17 

Croàcia 134 Holanda 922 

Xipre 35 Polònia 1 201 

República Txeca 376 Portugal 388 

Estònia 47 Romania 585 

Finlàndia 304 Eslovàquia 190 

França 3 064 Eslovènia 80 
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Alemanya 4 027 Espanya 1 896 

Hongria 306 Suècia 567 

Letònia 66 

 
Grècia  50.400 

Àustria 1.491 Lituània 318 

Bèlgica 1.869 Luxemburg 181 

Bulgària 651 Malta 54 

Croàcia 434 Holanda 2.978 

Xipre 112 Polònia 3.881 

República Txeca 1.215 Portugal 1.254 

Estònia 152 Romania 1.890 

Finlàndia 982 Eslovàquia 612 

França 9.898 Eslovènia 257 

Alemanya 13.009 Espanya 6.127 

Hongria 988 Suècia 1.830 

Letònia 215 

 
La Comissió considera que el mecanisme de reubicació ha de ser justificat per la 
situació del territori. Si un estat es troba amb una arribada massiva d’immigració, ha 
d’enviar noves propostes al Consell, que estarà revisant aquest acord. Si un estat 
membre no pot participar al procés reubicant almenys el 30% de sol·licituds, ho ha de 
comunicar al consell durant els 3 primers mesos d’aplicació d’aquest document.  

 
5. Doc, 03.09.2015 
6. Doc, 03.09.2015 
7. Doc, 03.09.2015 
8. Doc, 03.09.2015 
9. Doc, 03.09.2015 
10. Doc, 03.09.2015 + 
Per cada persona reubicada: 

- L’estat de reubicació ha de rebre en un sol pagament 6 000€ 
- Grècia o Itàlia han de rebre en un sol pagament de almenys 500€ 

El 2016 s’ha d’haver pagat el 50% de la reubicació. 
11. Doc, 03.09.2015 
12. Doc, 03.09.2015 
13. Doc, 03.09.2015 

 

 

Nº:10.b Data: 22.09.2015  

Tipus de reunió: ---------- 

Tipus de document: Premsa 

Idees generals: EUNAVFOR Med 

Resum: 
El consell ha avaluat positivament la primera fase de la operació EUNAVFOR MED. 
Pròximament hi haurà una conferència de generació de forces i de l’autorització de les 
normes d’enfrontament a alta mar por tal de començar la segona fase de l’operació. 

 

Nº: 11 Data: 28.09.2015 
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Tipus de reunió: Reunions informals del 3 i 5 de setembre dels Ministres de Defensa 
i assumptes exteriors.  

Tipus de document:  Premsa 

Idees generals: EUNAVFOR MED 

Resum: 
S’ha acordat iniciar la primera etapa de la segona fase de la operació EUNAVFOR 
Me, que ha estat rebatejada com a Operació Sophia (per la nena que va néixer a una 
barca que va ser rescatada a l’agost a les costes de Líbia en aquesta operació)  
La operació es basarà en la facultat d’abordar, registrar i desviar a alta mar les 
embarcacions sospitoses que estan essent utilitzades per el  tràfic de persones. 

 

Nº: 12 a Data: 09.10.2015 

Tipus de reunió: Consell UE de justícia i assumptes interiors 

Tipus de document: Resultat de la reunió del consell 

Idees generals: 
- Futura gestió de les fronteres externes de la UE. 
- El futur de la política de retorn 
- Reubicació 
- Contra-terrorisme 
- Crisis migratòria 
- Pressupost addicional de la UE per al suport de la crisis de refugiats  

Resum: 
Futura gestió de les fronteres externes de la UE: Els ministres han discutit de la 
responsabilitat col lectiva dels estats membres, com utilitzar les noves tecnologies, i 
com millorat la actual gestió del mecanisme de l’espai Schengen. També s’ha 
expressat la necessitat d’una millora de coordinació i capacitat de Frontex. 
 
El futur de la política de retorn:  
La comissió ha presentat propostes per millorar la política de retorn: un manual  de 
retorn comú i un Pla d’acció de retorn de l’UE. (Resum comunicat 12.c) 
 
Reubicació: S’ha recordat la decisió de reubicar 160 000persones en necessitat de 
protecció internacional tal com es va acordar al consell al 14 i 2 de Setembre. Les 
primeres reubicacions tindran lloc avui, 9 de Octubre.  
 
Contra-terrorisme: necessitat de reforçar els controls fronterers. 
 
Crisis migratòria: 

- Cooperació judicial: la presidència ha suggerit que és millor utilitzar les 
eines de Eurojust i la necessitat d’una millor cooperació amb tercers 
països. 

- Combatre la xenofòbia:  cooperació per combatre contra les idees 
xenòfobes d’internet, protegir els drets dels infants.  

 
Pressupost addicional de la UE per al suport de la crisis de refugiats:  
 
Reforçar el pressupost en 401,3 milions compromesos i 57 milions en pagaments. 
Augment en:  

- 300 milions per els països veïns de la UE que estiguin acollint refugiats 
sirians. 

- 100 milions d’euros per finançar  l’assistència. 
- 55.7 milions per la ajuda humanitària 
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Costs addicionals per a les agències que treballen en àrees de immigració ( Frontex, 
Oficina europea de suport d’asil i Europol) > 1,3 milions d’euros. 
 
175 milions acordats i 14.3 milions en pagaments per l’assistència humanitària per 
cobrir les necessitats urgents de la població siriana desplaçada  a Iraq i els països de 
trànsit i refugi Turquia, Líbia Jordània i els l’oest dels Balcans.   

 

 

Nº: 12.b Data: 09.10.2015 

Tipus de reunió: Conferència consell UE per el Mediterrani-est i els Balcans-oest.  

Tipus de document:  Declaracions del secretariat general del consell a les 
delegacions.  

Idees generals: 
Situació i mesures Mediterrani-est i Balcans-oest.  

Resum: 
Situació 

- Els últims anys han incrementat els fluixos d’immigrants en els països veïns 
de Síria, utilitzant la ruta dels Balcans occidentals. Això suposa països sota 
pressió i moltes persones en necessitat de protecció internacional.  

- S’ha de garantir la protecció internacional aquells que la necessitin i 
retornar aquells qui no. 

- Les lleis de creuament de fronteres han de ser respectades. Creuar 
fronteres il·legalment és considerat un crim organitzat. Objectiu: seguretat i 
lluitar contra els traficants il·legals.  

- És un repte comú. S’agraeix la generositat de Jordània, Turquia i Liben en 
acollir. Sèrbia i Macedònia són la principal ruta, se’ls agraeix l’assistència a 
les persones necessitades.  

- S’insisteix en la necessitat de respectar sempre els deures  i drets humans 
internacionals i en la prioritat de  respectar els  drets i la dignitat dels 
refugiats.  

- La responsabilitat col·lectiva ha de suposar una acció col·lectiva. 
 

Accions clau: 
a) Suport a Jordània, Líbia i Turquia:  

- Augmentar el suport i fer-lo més efectiu a partir d’iniciatives 
econòmiques (incloent-hi contribucions privades), suport a l’economia 
nacional i les estructures públiques sota pressió per el gran fluix 
d’immigrants. 

- Assegurar-se que les persones amb necessitat d’asil reben la 
informació i assistència per els documents necessària per tal de 
demanar protecció internacional. Continuar proveint assistència 
humanitària 

- Millorar l’accés a l’educació dels refugiats per a un futur accés al 
mercat laboral i oportunitats d’un contracte i accés als serveis bàsics.  

- Informar als immigrants del risc d’immigrar il·legalment i suggerir 
possibles vies d’immigració legal ( família, mobilitat d’estudiants, 
programes privats).  

- Treballar a prop d’ACNUR  i IOM i assegurar-se que els immigrants 
reben la possibilitat de ser reassentats a la UE.  

- Millorar i compartir la informació de moviments migratoris, xifres, 
anàlisis social i econòmic, etc, per tal d’anticipar els possibles 
problemes que pot suposar la crisis.  
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b) Suport als països  afectats per el trànsit: 

- Proveir assistència humanitària immediata (menjar, refugi, salut, suport 
emocional, protecció, etc.)  

- Millorar les instal·lacions d’acollida respectant la dignitat dels refugiats i 
oferir la informació i assistència necessària. 

- Millorar la capacitat de gestió de les fronteres per tal de assegurar el 
registre efectiu de tots els refugiats i immigrants i un procés ràpid i 
efectiu de sol·licitud d’asil. També el procés de retorn a aquells 
immigrants que no es trobin en necessitat de protecció internacional.  

- Advertències i activitats a nivell comunitari per prevenir la xenofòbia. 
- Millorar lla coordinació a nivell nacional i l’intercanvi d’informació. 

 
c) Cooperació per lluitar contra els responsables de crims organitzats dels 

traficants de persones: 
- Millorar la gestió de les fronteres, posant controls (sempre respectant 

els drets humans). 
- Millorar la cooperació judicial i policial  
- Millorar el suport a les víctimes del tràfic il·legal de persones, sobretot 

els més vulnerables, dones i nens. 
- Millorar la cooperació entre agències de l’UE  i les internacionals.  

 
d) Adreçar-se a l’arrel de les causes del desplaçament forçat: 

(Operacions a Síria) 
 

e)  Relacions amb els països d’origen dels immigrants il·legals: 
- Dialogar i establir les obligacions de la política de retorn. 
- Suport als programes de voluntariats de retorn i de integració. 
- Millorar les condicions socioeconòmiques dels països d’origen, creant 

noves oportunitats per els joves a partir de la educació, promocionant 
la participació a institucions socials, econòmiques i polítiques, i altres 
com els drets de les dones.  

 
 

 

Nº: 12.c Data: 08.10.2015 

Tipus de reunió:--------- 

Tipus de document: Comunicat de premsa 

Idees generals: 
Projecte de les conclusions del consell sobre el futur de la política de retorn.  
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Resum: 
- La política de retorn ha de respectar els drets humans i la dignitat de 

les persones.  
- S’han d’assignar els recursos financers per tal d’incrementar l’eficiència 

del sistema de retorn (més de 800 milions d’euros durant el període 
2014-2020). 

- La UE i els seus estats membres haurien d’augmentar  la seva acció 
en el retorn. S’ha d’aplicar el pla d’una manera coherent i eficaç per 
garantir uns criteris d’aplicació rigorosos i uniformes 

- Els estats han de prendre sistemàticament decisions de retorn i 
prendre les mesures necessàries per la seva execució i assignar 
recursos suficients (finançament i personal) per a una identificació i 
retorn efectiu. També adoptar mesures que impedeixin l’abús de drets i 
procediments.  

- Cooperació entre els estats i que sol·licitin informació i organització de 
Frontex 

- Recolzament a reforçar Frontex. 
- Haurien de mobilitzar-se  totes les eines per augmentar la cooperació 

de retorn i readmissió. Formar acords amb els països d’origen dels 
principals immigrants il·legals. 

- La readmissió dels propis nacionals és una obligació al Dret 
internacional que han de complir tots els països.  

- La UE ha d’estudiar com desenvolupar capacitats d’acollida segures, 
sostenibles, duradores per als refugiats fins que puguin tornar al seu 
país.  

 

 

Nº: 13 Data: 12.10.2015 

Tipus de reunió: Consell UE Assumptes Exteriors 

Tipus de document: Resultats dels treballs 

Idees generals:  
Conclusions del Consell sobre migració. 

Resum: 
 
Els països dels Balcans Occidentals estan patint una pressió creixent.  
El consell: 

- Confirma el compromís de mobilitzar tots els instruments i polítiques 
adequades per recolzar els esforços orientats a abordar les causes 
profundes dels fluixos migratoris.  

- Reafirma la importància d’una relació estreta de cooperació amb els 
primers països d’asil, d’origen i de trànsit. 

- Considera essencial intensificar la cooperació entre la UE i Turquia en 
suport als refugiats i la gestió migratòria i espera amb interès a arribar 
a un acord amb Turquia. 

- Reitera que la lluita contra les xarxes delictives de traficants  de 
persones  
segueix sent prioritària i acull amb satisfacció la transició a la segona 
fase de l'operació EUNAVFOR MED SOPHIA a alta mar. 
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Nº: 15 Data: 30.10.2015 

Tipus de reunió: Consell de la UE 

Tipus de document:  Comunicat de premsa 

Idees generals: DIRPC, intensificació de l’intercanvi d’informació. 
 

Resum:  
 
El consell ha pres varies mesures per a fer front a la crisis migratòria 
 
Com a resposta de la necessitat d’un ràpid intercanvi d’informació, la presidència ha 
decidit posar en marxa el DIRPC ( Dispositiu Integrat de Resposta Política a les 
Crisis) en mode d’ intercanvi d’informació. 
L’objectiu és supervisar l’evolució dels corrent migratoris, recolzar les decisions 
acordades i aplicar millors mesures. 
En el mode intercanvi d’informació, els estats membres institucions de la UE han 
d’estar permanentment intercanviant la informació a partir d’una plataforma web 
comuna. Llavors se’n faran i publicaran anàlisis.  
 

 

 

Nº: 16 Data: 09.11.2015 

Tipus de reunió: Consell UE de justícia i assumptes interiors 

Tipus de document: Resultat de la reunió i  comunicat premsa 

Idees generals: Conclusions i mesures per a gestionar la crisis, altres temes 
aprovats.  

Nº: 14 Data: 26.10.2015 

Tipus de reunió: Consell UE d’Afers Exteriors 

Tipus de document: Resultat de la reunió del Consell d’Afers Exteriors  

Idees generals: 
Debat sobre immigració, refugiats i desenvolupament. 
 

Resum: 
El consell ha tingut un debat profund on s’ha recalcat com el desenvolupament de la 
cooperació pot ajudar a superar els reptes europeus.  
Han acordat augmentar el nivell de relació en cooperació amb altres països de  fora 
de la Unió. 
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Resum: 
El consell ha decidit les següents mesures per fer front a l’actual crisis de refugiats: 
 

1. Encoratjar als estats membres i els països importants d’intensificar els 
esforços per acollir 

Intensificar l’establiment de punts crítics a Itàlia i Grècia amb el suport dels 
estats membres, Frontex i EASO (Oficina Europea de Suport a l’Asil) 

2. La acceleració del procés de reubicació dels estats participants (si pot ser 
comunicar-se i enviar les sol·licituds a Grècia o Itàlia abans del 16 de 
novembre del 2015). Grècia i Itàlia han d’accelerar el procés de reubicació 
i registre dels immigrants 

3. Els estats membres, amb l’ajuda de Frontex, han de millorar la proporció 
de retorns i proporcionar experts en retorn al grup de funcionaris de l’enllaç 
europeu per a un ràpid procés de retorn. 
 

4. Els estats membres, per fer front a la falta de cooperació amb els 
immigrants quan arriben,  han de fer ús de totes les possibilitats 
proporcionades per la UE: 

a) Procediments d’asil a les fronteres o zones de trànsit. 
b) Procediments accelerats. 
c) Prendre mesures coercitives, i si fa falta, com a últim recurs  la 

detenció per el període necessari per a finalitzar els procediments 
corresponents de registre.  

A més, el consell acorda abordar el concepte de centres d’acollida en 
els països que no s’hagi aplicat el plantejament de punts crítics per 
organitzar l’accés a la protecció internacional.  

5. Donar suport a la Comissió perquè procedeixi a la planificació d’assistència 
humanitària d’emergència als Balcans Occidentals davant l’arribada de 
l’hivern.  

6. Assistir als estats membres per a un control d’entrada i sortida de les 
fronteres exteriors per tal de que respectin la seva obligació jurídica de 
realitzar controls necessaris, gestionar i recuperar el control . Això 
suposarà unes certes mesures, de suport per part de Frontex que 
s’ampliaran gradualment.  

7. Donar suport a la operació Posidó  
8. Al Consell de Justícia i Assumptes d’Interior següent, organitzar un debat 

sobre el funcionament de l’espai Shengen i el control de les fronteres 
interiors. 

9. Convidar a Europol a que acceleri la creació d’un Centre Europeu sobre el 
transit il·legal d’immigrants. 

10. Convidar els estats membres a establir abans de l’1 de desembre del 2015 
una xarxa de punts de contacte operatius  dedicats exclusivament a la 
matèria d’immigració.  

11. Seguir examinant les propostes legislatives pendents sobre el mecanisme 
de reubicacions de crisis i sobre els països d’origen segur. 

12.  Convidar a la Comissió i els seus representants a que insisteixin a 
dialogar i en obtenir resultats pràctics en la matèria de retorn amb els 
països Afganistan, Marroc, Nigèria, Tunísia i Turquia.  

13. Portar a terme, de manera prioritària, el desplegament de funcionaris 
especialitzats en la matèria d’immigració als països esmentats 
anteriorment abans de finals de gener del 2016 

14. Reiterar la importància del reassentament als estats membres per a 
combatre la crisis migratòria i prendre nota dels processos fets fins ara. 

15. Recolzar el compliment del pla de treball en matèria d’alliberació de visats 
amb Turquia estenent-lo a tots els estats membres participants i a la 
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aplicació de l’acord de readmissió. 
16. Establir una estratègia de informació comuna per als sol·licitants d’asil, els 

immigrants, i els traficants de persones per a: 
a) Desencoratjar als immigrants a embarcar-se en viatges 

perillosos i recórrer als traficants.  
b) Explicar el funcionament de la UE en la gestió de fronteres i la 

protecció internacional (reassentament, reubicació i retorn) 
c) Difondre relats alternatius a aquells utilitzats per a els traficats 

il·legals. 
d) Informar sobre les accions penals contra els traficants 
e) Informar sobre les operacions de retorn, la obligació dels 

immigrants a registrar-se al primer estat membre al que arribin, 
que els sol·licitants d’asil no tenen dret a escollir l’estat que 
estudiarà la seva petició per ser reubicat. Difondre un missatge 
clar que els immigrants no es poden negar a cooperar amb les 
autoritats. Si no, els estats membres poden prendre les mesures 
necessàries per prevenir la falta de cooperació. 

17. Millorar l’activació del Dispositiu Integrat de Resposta Política a les Crisis 
(DIRPC). Es convocaran periòdicament taules rodones per a la gestió de la 
crisis migratòria, reunint coneixements tècnics apropiats per a possibilitar 
la gestió i resposta política oportunes a escala de la UE.  

Altres temes aprovats: 
- EL Líban i la UE milloren el seu acord de mobilitat i comencen les 

negociacions.  
 

 

 

 

Nº: 14 Data:  16.11.2015 i 17.11.2015 

Tipus de reunió: Consell UE d’afers exteriors 

Tipus de document: Resultat de la reunió del Consell d’Afers Exteriors.  

Idees generals: Operació EUNAVFOR MED Sophia 

Resum: 
 
La operació EUNAVFOR MED Sophia ha entregat 42 traficants a les autoritats 
Italianes i ha salvat la vida d’uns 5.400 immigrants.  
 

 

 

Nº: 15 Data:  03.12.2015 i 04.12.2015 

Tipus de reunió:--------------------- 

Tipus de document: Premsa 

Idees generals: Immigració i zona Shengen 



4. COMUNICATS UNIÓ EUROPEA 
40 

Resum: 
 
Els ministres han tingut un debat sobre els processos realitzats en l’aplicació de 
mesures urgents recents sobre la immigració i la zona Shenguen.  
 
El ministre d’Immigració Jean Asselborn ha dit que hi ha la voluntat de la de garantir la 
lliure circulació a la zona Shenguen però aquesta només pot funcionar si es mantenen 
les normes. 

 

FITXA COMUNICATS UNIÓ EUROPEA 

Nº: 17 Data: 18.01.2016 i 20.01.2016 

Tipus de reunió: Comitè polític i de seguretat 

Tipus de document: premsa i  diari oficial de la UE 

Idees generals:  

Resum: 
 
Continua avançant la  EUNAVFOR MED Operació Sophia 
S’autoritza a la operació militar a visitar, registrar i desviar en alta mar  les 
embarcacions sospitoses de tràfic il·legal de persones.  
 

 

FITXA COMUNICATS UNIÓ EUROPEA 

Nº: 18 Data: 03.02.2016 

Tipus de reunió: Consell de la UE 

Tipus de document: Comunicar premsa 

Idees generals: Mecanisme per els refugiats de Turquia (finançament). Resum reunió 
amb Turquia 

Resum: 
 
Els estats membres han acordat la forma de finançar els 3.000 milions d’euros per tal 
de que la UE ofereixi ajuda humanitària addicional als refugiats que es troben a 
Turquia: es donen els diners a Turquia. 1.000 milions es finançaran a partir del 
pressupost de la UE i els altres 2.000 milions mitjançant contribucions dels estats 
membres. 
 
Taula de contribucions dels estats membres (en milions d’euros). 
 

Bèlgica 57.600 França 309.200 Àustria 45.600 

Bulgària 5.900 Croàcia 5.900 Polònia 57.000 

República Txeca 20.400 Itàlia 224.900 Portugal 24.400 

Dinamarca 38.400 Letònia 3.500 Romania 21.600 

Alemanya 427.500 Lituània 5.200 Eslovènia 5.200 

Estònia 2.800 Luxemburg 4.300 Eslovàquia 10.500 

Irlanda 22.900 Hongria 14.700 Finlàndia 28.400 

Grècia 25.100 Malta 1.100 Suècia 61.300 

Espanya 152.800 Països Baixos 93.900 Regne Unit 327.600 

 
- S’aportarà al pressupost de la UE una contribució de Xipre de 2.300 

milions d’euros destinada a Jordània i el Líban.  
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Reunió amb Turquia: 

- Turquia negocia la adhesió a la UE des del 2015. Cal reprendre les 
negociacions.  

- Es comprometen a profunditzar els seus llaços i la solidaritat per a un 
futur comú 

- Es proposa fer reunions periòdiques (2 vegades a l’any) per a avaluar el 
desenvolupament de la relació Turquía-UE, a més de reunions i debats 
més periòdics per a mantenir el diàleg i la cooperació política.  

- La UE ha estat d’acord amb la necessitat d’accelerar l’alliberació de 
visats per a la població Turca que vulgui entrar a l’espai Shengen.  

- La UE continuarà facilitant ajuda humanitària  immediata i continuada a 
Turquia. La UE s’ha compromès a proporcionar recursos: 3.000 milions 
d’euros, considerant que Turquia ha acollit 2,2 milions de refugiats i s’ha 
gastat 8.000 milions de dòlars.  

- Turquia i la UE han decidit activar el pla d’acció conjunt (ad referèndum) 
per a intensificar  la seva cooperació amb l’objectiu de posar ordre als 
corrents migratoris i aturar la immigració il·legal. 

- Han acollit amb satisfacció l’establiment del diàleg sobre la  cooperació 
en  matèria d’energia i d’intercanvi regular de la seva informació. 

 

 

 

Nº: 19 Data:  12.02.2016 

Tipus de reunió: Secretaria General del Consell.  

Tipus de document: document interinstitucional (de la Secretaria General del Consell 
a les Delegacions) 

Idees generals: recomanacions a Grècia per les serioses deficiències identificades al 
2015 en l’avaluació de l’aplicació de l’espai Shengen i en la gestió de les fronteres 
exteriors. 
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Resum: 
 
Recomanacions a Grècia per les serioses deficiències identificades al 2015 en 
l’avaluació de l’aplicació de l’espai Schengen i en la gestió de les fronteres exteriors en 
l’actual situació.  
  
La UE està fent front a una crisis migratòria, i això ha suposat dificultats a diferents 
estats membres en assegurar controls de fronteres eficients (d’acord amb el tractat de 
la zona Schengen). Grècia, per la seva posició geogràfica, es troba molt afectada per 
aquesta arribada massiva de sol·licitants d’asil.  
 
El 78% del creuament il·legal de fronteres de Grècia entre Gener i Octubre ha set en 
els 3 últims mesos. Més de 90.000 persones han sigut rescatades en 2.500 accidents.  
 
Grècia ja ha pres algunes mesures però son insuficients. Tot el funcionament de la 
zona Schengen es troba en risc. Les dificultats per protegir les fronteres exteriors de 
Grècia afecta a tota la UE i ha de ser solucionat en benefici de tota la UE. 
 
És urgent que Grècia prengui noves mesures i que la resta d’estats membres mostrin 
solidaritat i prenguin la responsabilitat col·lectiva de el funcionament de la zona 
Schengen. 
 
Del 10 al 13 de novembre del 2015, es va dur a terme una revisió sorpresa de les 
foronteres de Grècia ( Illes de Chios i Samos, fronteres de Orestiada, Fylakio, 
Kastanies, Nea Vyssa). De les deficiències observades se n’ha fet el document de 
recomanacions a Grècia.  
 
Les illes de Chios i Samos estan a un lloc crucial per el funcionament de la zona 
Schengen, ja que estan situades al mar Egeu, que és la zona més exposada a la 
immigració irregular: més de 572.000 persones han arribat entre el gener i l’octubre del 
2015. 
 
En les deficiències a la frontera destaquen:  la manca d’una identificació i registre 
apropiades, manca de personal i manca d’equipament per verificar els documents 
d’identitat. 
 
Davant de la pressió en que es troba Grècia, el procés d’identificació i registre ha de ser 
adequat per tal de que es puguin fer moviments secundaris als altres països. Per la 
manca de funcionament de Grècia, molts estats estan posant controls a les fronteres 
interiors que posen en  perill la zona Schengen.  
 
Les recomanacions haurien de ser implementades a totes les fronteres gregues on 
siguin necessàries.  
 
RECOMENACIONS 
Grècia hauria de: 

a. Fronteres marítimes visitades: 

 Procediment de registració 
- S’han d’omplir els documents de suspensió de trasllat, que han de ser 

entregats als immigrants durant el procés de registre. Aquest document 
no dona el dret a l’immigrant il·legal de estar o entrar a qualsevol estat 
membre. A més hi inclou certes obligacions per tal de que no pugui 
escapar. 

- Millorar la qualitat dels documents de “permanència temporal”, incloent-hi 
mesures de seguretat perquè els documents no pugin ser falcejats.  
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- Reforçar el personal de la policia. 
- Proveir als immigrants ( tenint en compte el nombre esperat 

d’immigrants) les instal·lacions necessàries per a acomodar-los durant el 
procés.  

- Dur a terme registres sistemàtics dels documents dels immigrants 
il·legals per buscar signes de falsificació. 

- Prendre les empremtes dactilars al registrar tots els immigrants. 
- Proveir un nombre adequat de escàners d’empremtes dactilars i 

terminals Eurodac amb accés directe al sistema d’Eurodac. 
- Millorar la qualitat d’empremtes preses a mà per tal que compleixin els 

requisits d’Eurodac.  
- Prendre les mesures adequades per tal de que els immigrants siguin 

totalment identificats, incloent les empremtes dactilars,  i registrats a la 
llista d’Eurodac (sempre respectant els drets i la dignitat humana) 

- Portar a terme processos de retorn per als immigrants irregulars que no 
busquen asil o que no necessiten protecció internacional. 

 Vigilància a la frontera 
- Prendre mesures per implementat la vigilància marítima entre Grècia i 

Turquia. Aquestes mesures han de possibilitar la localització, identificació 
de tota mena d’embarcacions i l’arrest dels immigrants que estan creuant 
la frontera il·legalment. Aquest sistema de mesures hauria d’incloure: 
barques amb motor, altres embarcacions i helicòpters.  

- Per assegurar la vigilància, és imprescindible patrullar entre les illes i 
tenir  un nombre suficient de barques amb motor ràpides per  a una 
ràpida reacció 

- Tenir en compte la necessitat de compartir la informació entre les 
autoritats pertinents i amb la Guàrdia de Costes 

 Anàlisi de riscs  
- Establir ràpidament un sistema d’anàlisis de riscos a nivell local 
- Seleccionar i formar personal local per a fer les anàlisis de riscos. 
- Familiaritzar la Guàrdia costanera de primera línia amb els indicadors de 

risc de terrorisme comú estranger. 
 Cooperació internacional 

- Considerar cooperar amb les autoritats turques tal com es fa en la 
frontera terrestre. 

 Recursos humans i formació 
- Augmentar la formació del personal local en documents falsificats, 

anàlisis de riscs i les noves legislacions. 
- Formació lingüística del personal que treballa a la frontera, encarada a 

l’anglès i al turc.  
- Formar el personal que treballa a la frontera per tal de que treballin en un 

segon control amb eines i màquines més avançades.  
 Procediments de registrament (checks) 

- Establir controls a les fronteres de ciutadans de l’UE provinents d’una 
zona de risc.  

- Intensificar l’ús de les eines d’anàlisis de documents falsificats.  
- Al segon control, proveir als immigrants informació del codi de fronteres 

de la zona Schengen. 
- Fer controls als creuers en base la seva llista de passatgers.  
- Fer controls a les embarcacions provinents de països fronterers. 
- Fer controls que consisteixin en una entrevista on es demani la intenció 

de l’immigrant un cop passada la frontera. 
 Infraestructures i equipament 

- Tenir l’equipament adequat als primers controls de la frontera per tal de 
millorar el control de documents.  
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- Millorar les instal·lacions i la taula de control per tal de que només 
aquells autoritzats puguin veure la pantalla.  

- Assegurar de que tot el personal que treballen fent els controls pugin 
accedir als codis de frontera de la zona Schengen i al manual de la zona 
Schengen. 

- Assegurar un bon funcionament de les màquines que prenen empremtes 
dactilars.  

- Posar càmeres de vigilància al port de Chios per tal de que el personal 
dels controls fronterers pugui observar els moviments dels passatgers 
del port.  

- Construir una nova terminal de passatgers al port de Samos. 
 
 

b. Fronteres terrestres visitades:  

 Directorat de la policia a Orestiada 
- Organitzar i dirigir el Centre Coordinador Regional de manera que 

compleixi funcions que actualment estan establint altres centres per  
estalviar personal i permetre al centre  operar més efectivament.  

- Finalitzar la instal·lació de GPS a les embarcacions de patrulla per a 
poder ser localitzables des del centre. 

- Continuar els esforços per a la cooperació amb Turquia i Bulgària.  

 Centre de recepció Fylakio 
- Procés de registrament: 

 Prendre les mesures apropiades per a garantir que tots els 
immigrants queden registrats a Eurodac. 

 Assegurar-se de tenir suficients experts per als controls i 
personal capaç de parlar les possibles llengües dels immigrants 
arribats per tal d’atendre’ls i cooperar amb els immigrants 
il·legals.  

 Dur a terme uns controls sistemàtics dels immigrants il·legals i els 
seus documents. 

 BCP (Border check point) Kastanies  
- Recursos humans i formació 

 Augmentar el nombre de professionals per poder garantir un 
segon control. 

- Infraestructures i equipament  
 Prendre les mesures necessàries per garantir que tots els 

recursos electrònics són renovats regularment. 
 Fer que la infraestructura actual compleix els requeriments de 

Schengen, incloent hi  gestió del trànsit, carpes de control,  
carrils,   sistemes de vigilància i tanques. 

 Millorar el control del transit i la vigilància del punt de creuament 
de la frontera pera garantir els controls. 

- Procediments de controls de frontera 
 Assegurar que les persones sotmeses a un segon control siguin  

informades sobre aquest i sobre el seu propòsit. 
c. Recomanació general 

  Prendre les mesures adequades per  assegurar que totes les fronteres exteriors 
de Grècia compleixen les normes de la zona Schengen i no posen en risc el seu 
funcionament.  
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Nº: 20 Data: 25.02.2016 

Tipus de reunió: Consell Europeu 

Tipus de document: Premsa 

Idees generals: Els ministres repassen els passos fets  

Resum: 
Els ministres recorden els passos ja fets i expliquen que s’ha d’estudiar futures 
actuacions segons la futura evolució del problema.  
 
 

 

 

Nº: 21 Data:  09.03.2016 

Tipus de reunió: Comissió Europea 

Tipus de document: Expedient institucional . Actes legislatius i altres instruments 

Idees generals: Regulació de la provisió del suport d’emergència entre la UE. 

Resum: 
Regulació:  
 

1) Àmbit i subjecte 
- Aquesta Regulació és deguda al desastre humà i la necessitat de 

prendre mesures específiques urgents. Aquesta crisis afecta a tots els 
estats de la UE. 

- Els suport d’emergència que es defineix en aquesta Regulació és per els 
estats afectats. 

2) Activació del suport d’emergència.  
- La activació d’aquest  pla d’emergència ha de ser presa per el Consell. 
- El Consell ha de examinar immediatament aquest document i activar-lo 

tal com es esmentat en el punt anterior. 
3) Accions idònies 

- El suport d’emergència ha de preservar la vida, prevenir i alleugerar el 
sofriment humà i mantenir la dignitat humana de totes les persones 
afectades en aquest desastre humà. 

- El suport d’emergència ha d’incloure accions d’ajuda humanitària que 
han de incloure assistència i operacions de protecció per a preservar i 
salvar vides en desastres o les seves seqüeles. Aquestes han de ser 
portades a terme per la Comissió o organitzacions companyes 
seleccionades per a aquesta Comissió. 

- El suport d’emergència d’aquesta Regulació ha de garantir el 
compliment dels principis fonamentals humans, la neutralitat, la 
imparcialitat i la independència.  

4) Tipus de intervenció econòmica i procediments d’implantació.  
- El suport d’emergència ha de ser finançat per el pressupost general de 

la Unió Europea i altres contribucions (tan públiques com privades). 
- Les accions de finançament d’aquesta Regulació han de ser regulades 

directament per la Comissió, que ha de entrar a formar part d’una 
infraestructura de acords entre col·laboradors.  

- La col·laboració de organitzacions no governamentals ha d’estar sempre 
emmarcada en l’acord esmentat anteriorment. 

5) Costs elegibles 
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- El finançament  de la Unió ha de cobrir els costos de les accions de 
l’article 3 (compra, preparació, col·lecció, transport emmagatzematge i 
distribució de bens i serveis) 

- També ha de cobrir els costos de les accions d’avaluació (preparació, 
monitorització, control) 

- El finançament de la Unió per el suport d’emergència ha de cobrir tel 
100% dels costs elegibles.  

6) Consistència i complementarietat de la acció de la Unió. 
- L’acció ha d’estar lligada amb altres instruments de la UE (altres 

regulacions anteriors). 
7) Protecció dels interessos de finançament de la Unió. 

- La comissió ha de assegurar les mesures necessàries per tal d’evitar i 
detectar fraus o corrupció en el finançament. 

- La comissió ha de tenir i controlar els documents i la informació de tots 
els beneficiaris, contractats i subcontractats que han rebut o reben fons 
de la Unió 

- La oficina anti-frau de la Unió ha de revisar i investigar durant el procés 
de finançament. 

8) Supervisió i avaluació 
- Les accions que reben suport econòmic han de ser supervisades 

regularment. Com a mínim, 12 mesos després de la activació d’aquest 
pla de suport, la comissió ha de presentar un resum al Consell, i si es 
apropiat, propostes per a donar-lo per acabat.  

9) Activació 
- S’activarà el pla el dia de la publicació al diari oficial de la UE.  
- El consell decideix activar aquest suport sota aquesta Regulació durant 

3 anys.  
- Ha de ser aplicada a tots els estats membres. 

 

 

 

Nº: 22 Data: 10/03/2016 

Tipus de reunió: Consell UE de Justícia i assumptes interiors. 

Tipus de document: Resultat del consell 

Idees generals:  
Es parla de la Creació d’una Guàrdia costanera Europea, de la suspensió de la 
Reubicació a Àustria i de mesures per fer front al tràfic il·legal d’immigrants 
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Resum: 
Creació d’una Guàrdia costanera Europea 
 
-El consell ha proposat establir una Guàrdia Costanera Europea, que consistiria en una 
Agència Europea Fronterera substituint així a Frontex. L’objectiu seria implementar una 
responsabilitat compartida, una gestió de les fronteres exteriors i interiors més eficaç i 
que pogués assegurar l’alt nivell de seguretat de la unió Europea. 
 
Reubicació a Àustria 
 
-El consell ha pres la decisió de suspendre temporalment la reubicació del 30% de 
sol·licitants que havien  de ser reubicats a Àustria,  ja que aquest país es troba en una 
situació d’emergència per una arribada sobtada de persones de tercers països en el 
seu territori. 
 
Tràfic il·legal d’immigrants  
Es sol·licita als estats membres que:  

- Accelerin el procés de registre sistemàtic, incloent-hi el registre 
d’empremtes dactilars. 

- Eliminin aquells documents d’identitat no biomètrics (fàcilment falsos). 
- Cooperin amb la comissió per tal d’aportar dades fiables sobre el tràfic 

d’immigrants il·legals per tal de ampliar la recollida de dades 
estadístiques sobre el tràfic il·legal fetes per Eurostat. 

- Utilitzin tots els sistemes que tenen a l’abast per tal d’informar-se. 
- Participin al cicle de actuació de la UE per a la delinqüència organitzada 

i utilitzin els recursos disponibles a través del pla d’Acció Operatiu sobre 
“immigració il·legal” dins la Plataforma Multidisciplinària Europea contra 
les Amenaces Criminals (EMPACT). 

- Reforçar la col·laboració amb Europol. 
- Cooperar amb Eurojust. 
- Intensificar la investigació del finançament en els casos de tràfic il·legal 

per tal de recopilar proves, identificar i eradicar les xarxes de tràfic 
il·legal. 

- Augmentar la eficàcia del retorn de les persones que no tinguin dret a 
protecció internacional.  

- Alertar als ciutadans sobre el perill del tràfic il·legal d’immigrants a través 
d’un discurs alternatiu als mitjans de comunicació i que posin en comú 
pràctiques millors. 

- Augment de la cooperació amb els altres estats membres i tercers 
països com Turquia o els països dels Balcans occidentals. 

- Millorar la cooperació dels països d’origen i trànsit.  
Es sol·licita a la comissió que:  

- Col·labori i recolzi les accions dels estats membres. 
- Utilitzi els instruments de finançament pertinents a nivell de la UE.  
- Recolzi als estats membres en la creació d’un punt únic d’entrada. 
- Comenci un diàleg entre estats membres i el sector privar, sobretot el 

del transport. 
- Recolzi les plataformes de cooperació en tercers països, en particular en 

relació amb el desplegament de funcionaris d’enllaç de migració 
europeus.  

Es sol·licita a les agències de la UE pertinents que: 
- millorin la cooperació entre elles.  
- garanteixin que el Centre Europeu sobre el tràfic il·legal d’immigrants: 

actuï com a plataforma principal, desplegui agents per a augmentar el 
suport als estats membres que ho necessitin i recolzin la ampliació de 
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les plataformes de cooperació existents. 
- en cooperació amb la comissió, elaborin un inventari de les oportunitats 

de formació existents en l’àmbit de tràfic il·legal.  
- garanteixin que totes les agències segueixin organitzant activitats de 

formació multidisciplinària, incloses activitats sobre els drets fonamentals 
i el desenvolupament de perfils de risc en relació els traficants il·legals. 

- ajudin els estats membres a realitzar investigacions financeres de casos 
de tràfic il·legal i a compartir informació i coneixements. 

- aprovin la aplicació de l’acord operatiu entre Frontex i Europol firmat al 
desembre del 2015.  

- reforcin la cooperació amb tercers països (sobretot Turquia i els Balcans 
Occidentals.  

 

Nº: 23 Data: 15.03.2016 

Tipus de reunió:-------------------- 

Tipus de document: Premsa 

Resum: 
Es troben a Grècia uns 35.000 refugiats 
Presentació de la ajuda esmentada al doc, anterior.  
Pressupost: 300 milions per atendre les necessitats dels refugiats al 2106 
                      200 milions anuals al 2017 i 2018 

 

 

Nº:24 Data: 16.03.2016  

Tipus de reunió: ----------------- (s’aprova el comunicat 23) 

Tipus de document: Nota de transmissió del secretari general de la Comissió Europea 
al secretari general del consell Europeu.  

Idees generals: 
Pressupostos generals per a la prestació d’ajuda d’emergència dins la UE.  
 

Resum: 
Davant la situació excepcional per l’arribada massiva d’immigrants i refugiats a EU, es 
proposa:  
 
-Crear un nou instrument per a l’ajuda econòmica a través d’organitzacions  associades 
capaces d’aplicar accions d’emergència ràpidament als estats necessitats. Aquest serà 
finançat a través dels fons de Seguretat i Ciutadania, i Migració i Assumptes d’Interior.  
La proposta de finançament és de 300 milions d’euros dels quals el 20% seran 
destinats al 2017.  
En el primer tram, es destinaran 100 milions per a les necessitats immediates. La resta 
es confirmarà després d’una avaluació de l’evolució de la situació.  
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Nom Crèdits de pagament 

Consolidació i desenvolupament del 
Sistema Europeu Comú d’Asil i fonament 
de la solidaritat i la mancomunitat de 
responsabilitat dels estats membres.  

80.200.000 

Prestació d’assistència urgent a la UE 79.200.000 

Despeses de recolzament per a la 
prestació d’assistència urgent a la Unió 

1.000.000 

  
 

 

Nº: 25 Data: 6.04.2016 

Tipus de reunió:----------------- 

Tipus de document: Premsa  

Idees generals: Guardia Europea de Fronteres 

Resum: 
L’objectiu de la Guardia Europea de Fronteres consisteix en assegurar  i aplicar amb 
responsabilitat compartida la gestió de les fronteres exteriors de la UE assegurant el 
nivell de seguretat de la Unió i mantenint la lliure circulació interior.  
 
Estarà formada per un organisme europeu de guàrdia de fronteres: actual agència 
Frontex amb funcions ampliades i les autoritats nacionals encarregades de la gestió de 
la frontera.  
 
Mitjans: 

- Nombrar funcionaris d’enllaç entre l’Agència i els estats membres 
- Valoració de la vulnerabilitat de control en les fronteres 
- Organitzar operacions conjuntes i intervencions ràpides 
- Coordinació dels equips d’ajuda a la gestió de immigració en un estat 

membre que es troba sota pressions migratòries.  
- Assegurar la execució practica de mesures en situacions d’emergència 
- Disposar de al menys 1.500 guàrdies per a una intervenció ràpida.  
- Creació d’una oficina de retorn dins l’Agència per assegurar organitzar i 

executar les operacions de retorn. 
- Fomentar la coordinació amb tercers països.  

 
També és important la cooperació entre organismes, per això s’han agut de modificar els 
Reglaments de l’agència Europea de Control de Pesca i la Agència Europea de 
seguretat marítima per tal de que s’adaptin a la nova guàrdia de Fronteres Europea. 
Modificacions: com a més destacades, es demana la cooperació, l’intercanvi 
d’informació, l’augment de vigilància, intercanvi de personal i formació. 
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Nº: 26 Data: 21.04.2016 

Tipus de reunió: Consell de la UE de Justícia i Assumptes interiors 

Tipus de document: Resultat de la reunió 

Idees generals:  
Guardia Europea de fronteres i immigració  

Resum: 
 
Després dels atacs a Brusel·les al 22 de Març, els ministres remarquen la necessitat de 
millorar l’intercanvi d’informació i el control de fronteres.  
 
Guardia Europea de Fronteres 
El consell ha demanat a la Comissió europea i a Frontex que comencin a enfocar els 
assumptes:  

- L’equip de recursos humans i tècnics 
- La tasca de la nova agència de retorn 
- L’esborrany de la Comissió sobre la col·laboració amb tercers països 
- Formular un formulari de queixa estandarditzat amb la Oficina de Drets 

Fonamentals dins Frontex 
Immigració 
Els ministres consideren que s’han de prendre mesures ràpides per a reduir les 
conseqüències negatives humanitàries d’aquesta crisis,  protegir les fronteres exteriors 
europees, eradicar els corrents migratoris, reduir la immigració il·legal i protegir la 
integritat de la zona Schengen.  
 
Observar minuciosament les possibilitats de noves rutes de migració per tal de prevenir-
les. 
 


