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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Déplacement conjoint de 6 ministres des Affaires étrangères et européennes en Grèce et en 
Turquie, les 8 et 9 avril 2016 

 
 
A l’initiative du Ministre néerlandais des Affaires étrangères, Bert KOENDERS, Président en 

exercice du Conseil de l’Union européenne, et du Secrétaire d’État français chargé des Affaires 
européennes, Harlem DÉSIR, une délégation composée des Ministres des Affaires étrangères et 
européennes de six Etats-membres de l’Union européenne se rendra à Athènes vendredi 8 et samedi 9 
avril 2016. 

Les ministres – français, italien, maltais, néerlandais, portugais et slovaque – y rencontreront le 
Premier ministre grec, Alexis TSIPRAS, pour réaffirmer la solidarité européenne à l’égard de la Grèce 
et faire un point d’étape sur la mise en œuvre des décisions prises au cours des derniers mois pour 
répondre à la crise des réfugiés.  

Ils mèneront également des consultations avec l’ensemble des ministres grecs mobilisés par la 
réponse à la crise migratoire, et s’entretiendront avec les équipes de FRONTEX, du Bureau européen 
d’appui pour l’asile (EASO) et du service d’asile grec. Les ministres se rendront ensuite dans un camp 
d’hébergement de réfugiés situé en périphérie d’Athènes qui joue un rôle central dans la mise en œuvre 
du mécanisme européen de relocalisation, et rencontreront les représentants du Haut-Commissariat 
pour les réfugiés des Nations unies ainsi que de plusieurs organisations internationales et non 
gouvernementales.  

A l’issue de cette visite, les ministres se rendront à Istanbul, le 9 avril au soir. Ils s’y 
entretiendront avec Mevlüt CAVUSOGLU, Ministre turc des Affaires étrangères, afin de faire le point 
sur la mise en œuvre du plan d’action agréé entre l’Union européenne et la Turquie pour réduire les 
flux migratoires illégaux à destination du territoire européen. 

Athènes, le 6 avril 2016 
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Επίσκεψη 6 Υπουργών Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών υποθέσεων στην Ελλάδα  
και την Τουρκία, στις 8 και 9 Απριλίου 2016   

 
Με πρωτοβουλία του Ολλανδού Υπουργού Εξωτερικών, Bert KOENDERS, ο οποίος ασκεί την 

προεδρία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του Γάλλου Υφυπουργού Ευρωπαϊκών 
υποθέσεων, Harlem DÉSIR, µια αποστολή αποτελούµενη από τους Υπουργούς Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκών υποθέσεων έξι Κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρίσκεται στην Αθήνα την 
Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Απριλίου 2016.  

Οι Υπουργοί – της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας και της 
Σλοβακίας – θα συναντηθούν µε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Αλέξη ΤΣΙΠΡΑ για να επιβεβαιώσουν 
και πάλι την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη απέναντι στην Ελλάδα και για να κάνουν έναν απολογισµό 
σχετικά µε την εφαρµογή των αποφάσεων των τελευταίων µηνών µε σκοπό την αντιµετώπιση της 
προσφυγικής κρίσης.   

Θα έχουν επίσης διαβουλεύσεις µε το σύνολο των Ελλήνων Υπουργών οι οποίοι έχουν 
κινητοποιηθεί για την αντιµετώπιση του προσφυγικού και µεταναστευτικού και θα συζητήσουν µε τις 
οµάδες της FRONTEX, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και της 
Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου. Στη συνέχεια, οι Υπουργοί θα επισκεφθούν έναν χώρο υποδοχής 
προσφύγων στην περιφέρεια της πόλης των Αθηνών, ο οποίος διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού µηχανισµού µετεγκατάστασης και θα συναντήσουν τους εκπροσώπους της 
Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, καθώς και πολλούς διεθνείς οργανισµούς και 
ΜΚΟ.   

Μετά το πέρας της επίσκεψης, οι Υπουργοί θα ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ 
της 9ης Απριλίου όπου θα έχουν συνάντηση µε τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Mevlüt 
CAVUSOGLU, µε σκοπό τον απολογισµό της εφαρµογής του σχεδίου δράσης που συµφωνήθηκε 
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας για τον περιορισµό των παράνοµων 
µεταναστευτικών ροών µε κατεύθυνση το ευρωπαϊκό έδαφος.  

Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 
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