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Introducció  

La immigració és un tema de transcendent rellevància social i política, constituint un 

fenomen comú de les últimes dècades i un dels majors reptes de la Unió Europea des de 

l’any 2015, quan va tenir lloc una arribada massiva de refugiats degut a la guerra de Síria. 

De fet, al llarg de la història han existit els moviments migratoris, no obstant, en els últims 

anys s’han intensificat degut a la major facilitat a la mobilitat, el que ha provocat una 

resposta coordinada a nivell europeu per fer-hi front.  

L’exemple més recent el trobem arrel a de la guerra d’Ucraïna, iniciada amb la invasió 

per part de Rússia el 24 de febrer de l’any 2022 i que va provocar onades d’arribades 

massives durant els primers dies i setmanes del conflicte i que segueix ocasionant, quatre 

mesos després, l’arribada incessant  a la UE de persones que fugen del conflicte.  

Aquests fluxos d’arribades de persones que accedeixen a territori europeu precisen d’unes 

gestions, tràmits i accions que donin resposta la vinguda d’aquests individus que, en 

alguns casos (com ho són els exemples plantejats), escapen de conflictes, o són 

perseguides en els seus països, o no poden tornar als mateixos per altres motius. Aquesta 

situació requereix d’uns esforços de coordinació i organització conjunta per donar-hi 

resposta.  

En aquesta línia, l’objecte d’aquest treball consisteix en estudiar les mesures que ha pres 

la UE en la dimensió exterior de la política migratòria, centrant-se, concretament, en les 

respostes enfocades a la migració irregular. En el plànol europeu, la migració es gestiona 

a nivell intern (ad intra) i a nivell extern (ad extra), i l’objecte del present estudi rau en 

examinar quines són les mesures concretes per les quals ha apostat la UE en la vessant 

externa de les seves polítiques.  Per fer-ho, s’ha dividit l’obra en dues parts diferenciades: 

per un costat, a la primera part es presenta la dimensió exterior de la política de migració 

de la UE, en la qual s’exhibeixen, de forma genèrica, les solucions per les quals opta la 

UE, sense entrar al detall de les respostes concretes per a cada situació. Per un altre costat, 

la segona part es centra en analitzar el model concret de resposta que dóna la UE amb la 

República de Turquia. 

L’objectiu d’aquest treball és posar de manifest la tendència que va adoptar fa uns anys 

la UE i que, mica en mica, ha anat incrementant, relativa a, en primer lloc, recórrer a 
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mecanismes informals per regular matèries d’especial sensibilitat que són difícils de 

gestionar des d’un plànol legislatiu. En segon lloc, posar en evidència que la principal 

resposta donada a la dimensió exterior de la política migratòria ha consistit en arribar a 

acords amb tercers estats per afavorir un control efectiu de les fronteres, i traslladar aquest 

control als seus territoris, evitant, així, que sigui la UE la que se n’hagi de fer càrrec.  

Tot i que no constitueixen l’objecte del present anàlisi, a banda del que s’ha mencionat, 

la UE ha donat altres respostes per afrontar la migració irregular. Per exemple, finançar 

institucions com FRONTEX, una institució creada per protegir les fronteres exteriors de 

l’espai de lliure circulació de la UE1 o invertir en organismes com Europol, agència 

encarregada de vetllar pel compliment de la llei a la UE2. 

Dins de la matèria migratòria, els plànols intern i extern en els quals actua la UE, els 

variats tipus de resposta que pren o els diferents instruments als quals recorre, aquest 

anàlisi pretén ser concís i concret, centrat en la dimensió externa de la política contra la 

migració irregular i analitzant un model de resposta determinat. 

Per desenvolupar l’anàlisi i substanciar aquesta obra, s’ha seguit una metodologia basada 

en el plantejament d’una matèria concreta a investigar i la fixació d’uns objectius, 

consistents en exposar com es comporta la UE davant d’una matèria especialment 

sensible, i posant de manifest els mecanismes i solucions als quals recorre i qüestionant 

si és la via adequada per fer-ho. Així doncs, s’ha treballat en profunditat la normativa de 

la UE, així com la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE, i també aquells 

documents de caire polític o informal vinculats a la UE que estaven estretament lligats 

amb l’objecte d’anàlisi. 

Conceptualitzat el marc jurídic i polític, s’ha accedit a altres tipus de documents com 

comunicats oficials de les institucions europees, doctrina científica o dictàmens 

d’organitzacions internacionals, per tal de disposar de diferents fonts d’informació, però 

sense perdre la rigorositat de l’anàlisi. 

 
1 FRONTEX. ¿Qué es Frontex? URL: https://frontex.europa.eu/es/sobre-nosotros/-que-es-frontex-/  
2 Unión Europea. Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol). URL: 
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-
bodies-
profiles/europol_es#:~:text=P%C3%A1gina%20web%3AEuropol,pa%C3%ADses%20miembros%20de%20
la%20UE.  

https://frontex.europa.eu/es/sobre-nosotros/-que-es-frontex-/
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/europol_es#:~:text=P%C3%A1gina%20web%3AEuropol,pa%C3%ADses%20miembros%20de%20la%20UE
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/europol_es#:~:text=P%C3%A1gina%20web%3AEuropol,pa%C3%ADses%20miembros%20de%20la%20UE
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/europol_es#:~:text=P%C3%A1gina%20web%3AEuropol,pa%C3%ADses%20miembros%20de%20la%20UE
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/europol_es#:~:text=P%C3%A1gina%20web%3AEuropol,pa%C3%ADses%20miembros%20de%20la%20UE


5 
 

PART 1 La dimensió exterior de la política de migració de la UE 

1. Competències i objectius de la UE en matèria migratòria 

1.1 El fonament i l’exercici de les competències de la UE 

La Unió Europea (UE) és una organització internacional sui generis constituïda per Estats 

democràtics i la seva ciutadania, dels quals rep les competències per  abastar uns objectius 

comuns. Per a poder funcionar, es basa en el principi d’atribució de competències, que 

queda determinat en l’article 5 del Tractat de la Unió Europea (en endavant, TUE), i 

apartat primer del qual estableix el següent: 1. La delimitació de les competències de la 

Unió es regeix pel principi d’atribució. L’exercici de les competències de la Unió es 

regeix pels principis de subsidiarietat i proporcionalitat. És a dir, en ésser la UE una 

organització intergovernamental, constituïda per estats sobirans i independents que 

s’integren en aquesta associació, només pot actuar en el marc de els competències 

atribuïdes pels Estats als Tractats (especialitat de les competències). 

La UE, per tant, només podrà actuar si té atribuïda la competència. El fonament legal que 

li atorgui aquesta competència serà la base jurídica que determina que la UE té autoritat 

per  prendre decisions en aquella matèria en qüestió i quina és la base d’aquesta atribució 

(per exemple, què pot regular, fins a quin punt ho podrà fer i com ho podrà fer). La base 

jurídica, per tant, ens permet determinar en què té competència la UE. 

És important conèixer que hi ha diferents vies de delimitar la base jurídica, és a dir, de 

fonamentar una competència de la UE. La via més utilitzada és la de l’atribució expressa, 

que consisteix en una previsió explícita en els tractats per mitjà de la qual es determina 

que la UE està qualificada per a exercir una competència. La forma segueix una tècnica 

funcionalista: es determinen les competències en funció dels objectius, és a dir, es diuen 

els objectius que es pretenen assolir i posteriorment es dona la competència a la UE. 

A part d’aquesta via, existeixen dues altres vies que, tot i ser menys utilitzades, que 

faculten a la UE per a legislar. Una d’elles és l’atribució implícita, per mitjà de la qual es 

dedueix una competència d’allò que diu el tractat, encara que no es faci esment a una 

decisió concreta de forma expressa en el mateix. En no aparèixer directament als Tractats, 

el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) ha realitzat interpretacions extensives d’aquelles 

decisions que estan previstes en aquests per a aconseguir uns objectius expressos. És a 
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dir, es parteix d’una disposició concreta i es dedueix que implícitament se’n deriva una 

competència, encara que aquesta no estigui prevista de forma expressa.  

L’última i menys utilitzada de les vies és per mitjà de l’article 352 del TFUE. Definit com 

una clàusula d’imprevisió, clàusula de flexibilitat o inclús de competències subsidiàries, 

el que indica aquest article és que en alguns casos en què els tractats no hagin fet una 

atribució de competències, aquesta decisió es podrà adoptar utilitzant com a base jurídica 

aquest article. La previsió està sotmesa a una base de requisits molt estrictes, per evitar 

que aquest article es converteixi en una mena de frau pel que fa a l’atribució de 

competències, i només s’utilitzarà si és necessari pel compliment dels Tractats i sempre 

que la decisió sigui estrictament necessària, s’hi recorri subsidiàriament i se segueixi un 

procediment garantista. 

Una vegada determinat com s’atribueixen competències a la UE, és important concretar 

que el TFUE estableix tres grans categories de competències. Aquestes definicions ja 

s’havien fet prèviament per part del TJUE, però va ser el Tractat de Lisboa el que les va 

recollir.  

En primer lloc es troben les competències exclusives que, regulades a l’article 2.1 del 

TFUE, són aquelles en les quals només la UE podrà legislar i adoptar actes jurídicament 

vinculants. En aquests àmbits hi ha una substitució total de les competències estatals, que 

únicament podran intervenir per aplicar els actes de la Unió o quan la Unió els faculti.  

Aquestes competències són exclusives perquè aquesta prerrogativa és necessària per 

assolir els objectius previstos als Tractats. És el caràcter necessari en relació amb 

l’objectiu el que comporta l’exclusivitat. 

Trobem les competències exclusives recollides a l’article 3 del TFUE (en són exemple la 

unió duanera o la política monetària dels EM moneda dels quals sigui l’euro, entre 

d’altres), no obstant, no s’entrarà en més detall degut a que no és l’objecte d’anàlisi 

d’aquest treball.  

En segon lloc es troben les competències compartides que, previstes a l’article 2.2 del 

TFUE, són aquelles en les quals tant la Unió com els Estats podran legislar. Els EM 

exerciran la seva competència en la mesura en què la Unió no hagi exercit la seva, és a 

dir, quan la UE hagi legislat, els EM es veuran desplaçats. 
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Trobem les competències compartides recollides a l’article 4.2 del TFUE (en són exemple 

la regulació del mercat interior, la política social o la cohesió econòmica social i 

territorial, entre d’altres). S’entrarà al detall més endavant per resultar la política 

migratòria una competència compartida, objecte d’anàlisi del present estudi. 

Per últim, es troben les competències de suport, coordinació o complement que, previstes 

a l’article 2.5 del TFUE, són aquelles en les quals la UE coordina o dona suport, però no 

pot legislar, legislen els estats.  

Trobem aquestes competències recollides a l’article 6 del TFUE (en són exemple la 

regulació relativa a la protecció i millora de la salut, la indústria, la cultura o el turisme, 

entre d’altres), no obstant, no s’entrarà en més detall degut a que no és l’objecte d’anàlisi 

d’aquest treball.  

L’exercici de les competències, més enllà de distingir-se en tres categories, queda regit 

per dos principis: el de subsidiarietat i el de proporcionalitat.  

El primer d’ells, regulat a l’article 5.3 del Tractat de la Unió Europea (en endavant, TUE), 

s’aplica en els àmbits que no siguin competència exclusiva de la UE, és a dir, en l’àmbit 

de els competències compartides. Això implica que la Unió intervindrà només en cas que 

en un supòsit de competències compartides l’acció de la UE justifiqui que ha de ser ella i 

no els estats qui prengui aquesta decisió, recolzat això en què la seva acció sigui 

potencialment més eficaç que l’acció aïllada dels Estats, degut a què els objectius no 

puguin ser abastats de manera suficient pels estats membres, ni a nivell central, ni 

regional, ni local. 

Pel que fa al segon d’ells, regulat a l’article 5.4 del TUE, es disposa que el contingut i la 

forma de l’acció de la UE no excediran d’allò necessari per aconseguir els objectius dels 

tractats. A diferència del principi de subsidiarietat, aquest principi s’aplica en l’exercici 

de qualsevol competència de la UE, ja sigui exclusiva, compartida o de recolzament. 

Aquest principi implica que qualsevol decisió, tant pel que fa al contingut com a la forma, 

no es pot extralimitar del que és necessari per assolir els objectius dels tractats, els mitjans 

no es poden sobrepassar d’allò que es necessita per arribar a la finalitat que les institucions 

(qualsevol d’elles, ja que el principi les afecta a totes) s’hagin plantejat.  
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1.2 Competències de la UE en matèria migratòria 

La competència en l’àmbit de la immigració és una matèria compartida entre UE i Estats 

Membres. Això es desprèn de l’article 4.2 apartat j) del TFUE, en consagrar com a 

competència compartida l’àmbit de l’espai de llibertat, seguretat i justícia, on s’inclou la 

política migratòria. Aquest fet implica que hi ha aspectes regulats a nivell estatal (com 

són exemple el número total d’immigrants en busca de feina que s’admeten al país en 

qüestió; les disposicions finals sobre les sol·licituds dels immigrants i les condicions per 

obtenir permisos de treball i de residència en els casos en els quals no hi hagi reglaments 

europeus) i aspectes regulats a nivell d’Unió (per exemple, tenir reglaments d’immigració 

i visats comuns, vàlids a tota la UE). Es troben excepcions a aquesta categòrica, ja que 

Dinamarca no aplica els reglaments relacionats amb els polítiques d’immigració, visats i 

asil i, així mateix, Irlanda decideix si aplicar o no els reglaments relatius a aquesta matèria 

de forma casuística. Això es deu a que gaudeixen de clàusules d’exclusió voluntària del 

títol V de la tercera part del TFUE (espai de llibertat, seguretat i justícia) a través dels 

Protocols annexos als Tractats números 21 i 223. 

Les bases jurídiques relatives a la competència migratòria es troben ubicades al títol V 

del TFUE, dedicat a l’espai de llibertat, seguretat i justícia. En primer lloc es localitza 

l’article 67.1, on es consagra aquest espai, juntament amb el respecte als drets 

fonamentals i els diferents sistemes jurídics dels EM. Seguidament, s’estableix la base 

general d’aquesta política migratòria a l’article 67.2, on es disposa que es desenvoluparà 

una política comú d’asil, immigració i control de fronteres exteriors. Que es faci 

referència ja al TFUE a un control de fronteres exteriors és molt rellevant, ja que és en el 

que es basarà la política migratòria de la UE, centrada precisament en aquest control de 

les vores que separen els països de la Unió amb tercers estats.  

Alhora, es dedica el capítol segon del títol cinquè de la tercera part del TFUE a les 

polítiques sobre controls a les fronteres, asil i immigració, establint a l’article 79.1 que la 

política d’immigració serà comuna i estarà enfocada a la gestió eficaç dels fluxos 

migratoris. També s’incideix en la lluita contra la immigració il·legal i la tracta d’éssers 

humans, així com la prevenció d’aquestes. Així mateix, la UE es compromet a legislar, 

mitjançant el procediment legislatiu ordinari, la immigració i la residència il·legals, 

 
3 Parlament Europeu. La cooperació judicial en materia civil. Fitxes temàtiques sobre la Unió Europea. 
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incloses l’expulsió i la repatriació de residents en situació il·legal (article 79.2 lletra d) 

TFUE). 

Aquesta competència que faculta la regulació per part de la Unió inclou tant la immigració 

legal com la il·legal. En aquest sentit, pel que fa a la regulació d’aspectes relatius a la 

immigració legal són exemples de legislació per part de la Unió la Directiva 2011/98/UE, 

del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2011, per la qual s’estableix 

un procediment únic de sol·licitud d’un permís únic que autoritza als nacionals de tercers 

països a residir i treballar en el territori d’un Estat membre i per la qual s’estableix un 

conjunt comú de drets pels treballadors de tercers països que resideixen legalment en un 

Estat membre4, o la Directiva 2003/86/CE del Consell, de 22 de setembre de 2003, sobre 

el dret al reagrupament familiar5.  

D’altra banda, en relació a la regulació d’aspectes relacionats amb la immigració 

irregular, trobem altres exemples en els quals la UE ha legislat, com són la Directiva 

2008/115/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, relativa a 

normes i procediments comuns en els Estats membres pel retorn de nacionals de tercers 

països en situació irregular6, o la Directiva 2002/90/CE del Consell, de 28 de novembre 

de 2002, destinada a definir l’ajuda a l’entrada, a la circulació i a l’estància irregulars7.  

Per exercir eficaçment les seves competències en general i en matèria migratòria en 

particular, la UE disposa de diferents mecanismes per a legislar. El més emprat en l’àmbit 

migratori han estat les directives (tot i que no són els únics, ja que també s’ha legislat en 

aquest àmbit a través de reglaments, per exemple) que, com és conegut i en concordança 

amb el fet de tractar-se d’una competència compartida, deixen cert marge de maniobra 

als Estats. De fet, “donat que en matèria migratòria, ja es tracti d’immigració legal o 

 
4 Directiva 2011/98/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2011, per la qual 

s’estableix un procediment únic de sol·licitud d’un permís únic que autoritza als nacionals de tercers països 

a residir i treballar en el territori d’un Estat membre i per la qual s’estableix un conjunt comú de drets pels 

treballadors de tercers països que resideixen legalment en un Estat membre. DOUE L 343, de 23 de 

desembre de 2011, pàgines 1 a 9. 
5 Directiva 2003/86/CE del Consell, de 22 de setembre de 2003, sobre el dret al reagrupament familiar. 

DOUE L 251, de 3 d’octubre de 2003, pàgines 12 a 18. 
6 Directiva 2008/115/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, relativa a normes 

i procediments comuns en els Estats membres pel retorn de nacionals de tercers països en situació regular. 

DOUE L 348, de 24 de desembre de 2008, pàgines 98 a 107. 
7 Directiva 2002/90/CE del Consell, de 28 de novembre de 2002, destinada a definir l’ajuda a l’entrada, a 

la circulació i a l’estància irregulars. DOUE L 328, de 5 de desembre de 2002, pàgines 17 a 18. 
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il·legal, l’acció de la UE no abasta tot el terreny, limitant-se fins ara a l’harmonització de 

les disposicions nacionals, els Estats membres han d’adoptar les mesures de transposició 

de les directives en el marc de la seva autonomia institucional. Això significa que els 

Estats membres tenen lliure elecció dels actes de transposició, però estan vinculats pel 

principi d’efectivitat”8. En altres paraules, el que es ve a dir és que la UE fixa el marc 

genèric mínim sobre els quals els estats hauran de vehicular les seves normes quan facin 

la transposició de les directives, però sempre de forma que els objectius i requisits 

establerts en aquestes siguin respectats i susceptibles d’acomplir-se de manera efectiva i 

real a nivell nacional. 

 

1.3 Objectius de la UE en matèria migratòria 

El principal objectiu de la UE a l’hora de legislar en matèria migratòria és precisament 

gestionar la immigració a nivell europeu. Per dur a terme aquesta gestió, la UE disposa 

de mesures que tenen una vessant interna i mesures que tenen una vessant externa. En 

l’àmbit intern, per exemple, n’és un exemple la Directiva que obliga als transportistes a 

comunicar les dades de les persones transportades sota pena de sanció si no ho fan9. En 

l’àmbit extern, per un altre costat, n’és exemple la Directiva relativa al retorn dels 

nacionals de tercers països en situació irregular10. Dins d’aquest àmbit ad extra, no 

obstant, és fa patent la necessitat de cooperació amb tercers estats.  

D’altra banda, és important destacar que els objectius en matèria migratòria varien en 

funció del tipus de migració de la qual es parli: a nivell jurídic, polític i social, no es 

gestiona de la mateixa manera la migració legal que la migració irregular. De la mateixa 

manera, moltes vegades els objectius de la UE en matèria migratòria difereixen dels 

objectius dels Estats membres. Tot i que és un aspecte molt rellevant a tenir en compte, 

s’analitzarà només la perspectiva de la UE per ser una part troncal d’aquesta investigació, 

però es convida a reflexionar sobre aquest aspecte relatiu a que, tot i formar part d’una 

 
8 Neframi, Eleftheria. (2011) Reparto de las competencias entre la Unión Europea y sus Estados miembros 

en materia de inmigración. Bruselas. Dirección General de Políticas Interiores. Departamento temático: 

derechos de los ciudadanos y asuntos constitucionales. 
9 Directiva 2004/82/CE del Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre la obligación dels transportistes de 

comunicar les dades de les persones transportades. DOUE L 261, de 6 d’agost de 2004, pàgines 24-27. 
10 Íbidem 5.  
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mateixa Unió, de vegades els interessos o preferències d’aquesta i els Estats no van en la 

mateixa sintonia.  

L’objectiu de la UE pel que fa a la migració legal és la d’integrar aquells immigrants 

procedents de tercers països que resideixen legalment en el territori d’un Estat membre, i 

per això ha establert normes que afavoreixen aquesta integració. Com s’ha mencionat, 

aquest interès no sempre és el compartit pels Estats membres, que sovint qüestionen la 

compatibilitat de la immigració amb la seguretat del seu territori, el que, en abstracte, és 

un prejudici infundat, perquè no hi ha contrastada una relació directa entre la immigració 

i la inseguretat en un país.  

Pel que fa a la immigració irregular, l’objectiu de la UE és indiscutible: prevenir-la i 

lluitar contra ella, disposicions que queden recollides de forma expressa a l’article 79.1 i 

2 lletra d) del TFUE. 

Hi ha diferents documents que ens permeten conèixer quins són els objectius de la UE 

pel que fa a la matèria analitzada. La majoria d’aquests escrits són documents que emet 

la Unió a títol informatiu o sintetitzant les conclusions a les que s’han arribat durant les 

sessions de les institucions. Es pot afirmar que, pel que fa a la immigració irregular, la 

UE té un ferm interès en lluitar contra les xarxes delictives que trafiquen amb persones, 

impulsar la readmissió i reintegració i potenciar la cooperació amb tercers estats en línia 

amb l’objectiu relatiu al retorn de persones que no compleixen amb els requisits per 

quedar-se de forma legal a la UE. En definitiva, tot això es tradueix en invertir en 

l’externalització de les fronteres, motiu que explica aquesta voluntat de cooperació amb 

els tercers països. 

La immigració irregular s’ha tractat al llarg dels últims anys de forma més insistent degut 

a la crisi migratòria que va tenir lloc al 2015 amb l’onada de refugiats sirians que va 

viatjar cap a Europa. En aquell moment, l’Agenda Europa d’Immigració de 2015 va 

prendre partit i va delimitar diferents objectius als quals s’hauria de fer front11.  

Arrel de la crisi de 2015, en la qual es van comptabilitzar 1,82 milions de creuaments 

il·legals en les fronteres exteriors de la UE (front els 142.000 l’any 2019) i es va acollir 

 
11 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. Brussel·les, 13 de maig de 2015. COM (2015) 
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2,6 milions de refugiats, es va posar de manifest la necessitat de crear un marc comú 

europeu per a la gestió de la immigració12. La creació d’aquest marc comú té l’objectiu 

d’oferir a les persones que arriben seguretat, claredat i unes condicions dignes, i també la 

meta de permetre als europeus confiar en que la immigració es gestionarà de forma eficaç. 

Un dels punts que interessava a la UE consistia en lluitar contra les xarxes de tràfic de 

persones de forma que pels traficants es convertís en operacions d’alt risc i baix 

rendiment. Així mateix, es va incidir en la necessitat de salvar vides i a protegir les 

fronteres13. Per tant, ja des del 2015 ha estat sobre la taula l’interès per part de la UE de 

destacar la cooperació amb països tercers per a la gestió de la immigració, i per això ha 

insistit en la importància de la protecció de les fronteres. Tot i així, coneixent la crisi 

migratòria a la que s’hauria de fer front, l’Alt Comissionat de les Nacions Unides 

(ACNUR) va aprovar l’objectiu per a la UE de reassentar 20.000 persones l’any fins el 

202014.  

Aquesta Agenda també incidia en la immigració regular, recolzant-la com a part del marc 

global final i puntualitzant que s’havien d’aprofitar els efectes positius d’aquesta, entre 

d’altres coses. No obstant, no s’incidirà més en aquesta vessant degut a que no és l’objecte 

d’anàlisi. 

També s’han materialitzats part dels objectius de la UE en matèria d’immigració en 

algunes conclusions del Consell Europeu. Degut a que seria extensivament llarg i, a més, 

innecessari analitzar-les totes, a continuació s’analitzen les Conclusions de 17 i 18 de 

març de 2016 (una vegada iniciada la crisi migratòria) i les Conclusions de 21 i 22 

 
12 Nou Pacte d’Immigració i Asil. 
13 Es va fer una especial incidència a la gestió de les fronteres, fixant com a mesures clau el reforçament de 

la missió i la capacitat de FRONTEX (per a més informació, consultar el punt 2.3); crear una norma de la 

UE per a la gestió de les fronteres; reforçar la coordinació de la UE en les funcions de vigilància costera; 

es va fer una proposta sobre fronteres intel·ligents (consistent en crear un registre de tots els moviments 

transfronterer de nacionals de tercers països) i reforçant la capacitat dels tercers països per a gestionar les 

seves fronteres (tornant a recalcar que l’objectiu d’aquest puny és intervenir i salvar vides d’immigrants en 

perill). 
14 Aquest reassentament, que es basava en criteris objectius, verificables i quantificables i que tenia en 

compte la capacitat dels EM per absorbir i integrar refugiats, no obstant, no ha donat resposta a les 

necessitats reals en quant a número de persones que demanaven protecció internacional. 20.000 l’any fins 

a 2020 és una proposta insuficient d’acord al flux migratori de persones en risc que demanaven asil que ha 

existit en aquests últims anys. 
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d’octubre de 2021, que són les últimes fins la data actual en les quals el Consell s’ha 

manifestat en relació amb la immigració15.  

Pel que fa a les Conclusions de març de 201616, s’ha de tenir en compte que ens trobàvem 

en el context del Pla d’Acció Conjunt amb Turquia. De fet, la Declaració UE-Turquia que 

s’analitzarà a la Part II d’aquest projecte es va signar el 18 de març d’aquell any. En 

aquest context, les conclusions es centraven en recolzar a Grècia amb la devolució dels 

immigrants irregulars a Turquia17; buscar una plena aplicació de la Declaració UE-

Turquia; ajudar a Grècia a fer front a la situació humanitària i accelerar la reubicació des 

de Grècia. A més d’aquests aspectes centrats amb el nou Pacte amb Turquia, també es va 

incidir en aspectes genèrics com recobrar el control de les fronteres exteriors i vigilar les 

noves rutes d’immigració irregular.  

De nou, els objectius de la UE s’encaminaven a cooperar amb els tercers estats per tal 

d’assolir un control de les fronteres i lluitar, així, contra la immigració irregular. 

Pel que fa a les Conclusions d’octubre de 202118, es va tornar a incidir en l’aplicació plena 

i no discriminatòria de la Declaració UE-Turquia, que segueix en vigor. L’objectiu de la 

UE en aquesta matèria és la prevenció de la pèrdua de vides humanes i la reducció de la 

pressió a les fronteres, aspectes als quals pretén donar resposta a través de vuit plans 

d’acció. A més, es destaca que la UE aportarà finançament als refugiats sirians i a les 

comunitats d’acollida a Turquia, Jordània, Líban i Egipte, i torna a incidir en seguir 

treballant per a garantir el retorn efectiu i la plena aplicació dels convenis de readmissió.  

“La UE segueix resolta a garantir un control efectiu de les seves fronteres exteriors” és 

una de les fites literals que es disposen a les Conclusions19 i que és superflu desenvolupar: 

el propòsit de la UE és molt clar, i consisteix en basar la seva política en el control de les 

fronteres i, per això, es fa latent la necessitat de cooperar amb tercers països. 

 
15 La matèria migratòria no ha estat a l’ordre del dia en aquest any 2022 encara. Al març d’aquest any, es 

van tractar, entre d’altres temes, l’agressió militar per part de Rússia a Ucraïna, aspectes de Seguretat i 

Defensa i la dependència de l’Energia, però no es va tornar a incidir en matèria migratòria.  
16  Conclusions del Consell Europeu, 17 i 18 de març de 2016. 
17 Les Conclusions fan servir la paraula retorn, però el retorn podria tenir una connotació de voluntat de 

tornar a algun lloc i realment aquells “retorns” eren (i són) forçosos, raó per la qual s’ha preferit utilitzar el 

terme devolució.  
18 Conclusions del Consell Europeu, de 21 i 22 d’octubre de 2021. 
19 Íbidem 14. 
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Això també es recull en el Nou Pacte d’Immigració i Asil, amb la finalitat d’introduir una 

política global i sòlida d’immigració i asil, considerant aquesta gestió la millor protecció 

contra el risc en situacions de crisi20. 

En aquest Pacte, de nou, s’insisteix en la lluita contra la immigració irregular a través de 

mesures com la cooperació en matèria de readmissió i reintegració (per mitjà de 

l’aplicació plena i efectiva dels 24 acords i convenis que té la UE amb tercers països, un 

dels quals serà analitzat en el present treball); la lluita contra les xarxes delictives o creant 

un sistema comú de retorn amb cooperació eficaç amb tercers països21. 

El Pacte aborda moltes altres qüestions de rellevant interès, en la línia que manté la UE 

des de fa anys relativa a l’externalització (per exemple, també es deixa constància que la 

UE ajudarà als refugiats que resideixin en tercers estats -el que posa de manifest que la 

gestió d’aquests refugiats no la vol fer dins de les seves fronteres-), no obstant, com ja 

han quedat reflectits els objectius i les finalitats de la UE respecte la gestió de la 

immigració irregular, no es fa necessari exposar més exemples o recórrer a altres 

documents que, d’una o altra forma, ens descriuran el que ja s’ha anunciat. 

En definitiva, des d’un punt de vista estrictament diplomàtic, aquesta lluita contra la 

immigració irregular respon a acabar amb les màfies de tracta de persones, a evitar els 

perillosos i arriscats viatges en els quals s’embarquen alguns immigrants per arribar a 

territoris segurs i, en definitiva, exercir una funció activa en la protecció dels drets 

humans. No obstant això, des d’una vessant menys legalista, no s’ha d’obviar que la UE 

té uns interessos propis per se, i, ad intra, no ha mostrat cap indici de pretendre ampliar 

els seus límits en termes d’acolliment, que afecten a sectors com el mercat de treball, 

serveis sanitaris, escolars, socials o habitatge, per exemple. La UE limita força aquests 

aspectes i, conseqüentment, ha centrat les seves polítiques relatives a la immigració 

 
20 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i 

al Comitè de les Regions relativa al Nou Pacte sobre Immigració i Asil. Brussel·les, 29 de setembre de 

2020. COM(2020). 
21 Aquest últim punt, per exemple, es pretén desenvolupar en base a la refundició de la Directiva relativa al 

retorn i recolzament operatiu efectiu, que en resum, decreta el retorn efectiu a aquelles persones que no 

comptin amb el dret a quedar-se a la UE. D’acord amb el Pacte, si no es procedeix d’aquesta manera es 

genera desconfiança als ciutadans i també s’exposa a les persones en situació irregular a condicions 

precàries i a l’explotació per part d’organitzacions criminals. Per aquests motius, també proposen treballar 

en la promoció del retorn voluntari.  
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irregular en l’externalització de les seves fronteres a través, principalment, de 

mecanismes informals (que seran analitzats en el següent punt). 

 

2. Resposta de la UE a la immigració irregular en la dimensió exterior 

La resposta més generalitzada i protagonista dels últims anys que ha donat la UE davant 

la immigració irregular, com ha s’ha vingut avançant, ha estat la cooperació amb tercers 

estats per complir amb l’objectiu de disposar del control de les seves fronteres. Per fer-

ho, ha basat aquesta cooperació en el desplaçament de la frontera cap al tercer estat amb 

el qual estigués cooperant en cada cas, de forma que es trasllada el control de la frontera 

al tercer estat. Aquesta pràctica rep el nom d’externalització de fronteres.  

A efectes pràctics, això es tradueix en delegar en tercers estats la gestió de la immigració, 

minvant considerablement l’entrada d’immigrants a territori europeu i, per tant, esquivant 

la gestió d’aquesta i tot el que això comporta (tramitar les sol·licituds d’asil, proporcionar 

protecció a immigrants en risc, subministrar tractament sanitari a persones que ho 

necessiten o respectar el principi de no devolució, per exemple).  

 

2.1 La dimensió exterior de la política migratòria: l’externalització de 

fronteres a través d’instruments informals   

La dimensió exterior de les polítiques europees en matèria migratòria es basa en la idea 

de cooperar amb tercers estats. Un pas clau en aquest procés d’externalització ha estat 

l’adopció del Marc d’Associació en Matèria de Migració que va anunciar al 2016 la 

Comissió, i que preveu els pactes amb tercers estats com a mesura per a gestionar la 

immigració irregular. Segons va informar la Comissió, la pressió migratòria requereix 

una resposta eficaç que tingui en compte un enfoc coordinat i estructurat, tant entre els 

països de la UE com amb els tercers estats. Els objectius principals d’aquest Marc 

d’Associació es poden resumir en augmentar els índex de retorn dels immigrants 

irregulars als països d’origen i trànsit i prevenir aquesta immigració22. Aquest Marc, per 

 
22 Comisión Europea. La Comisión anuncia un Nuevo Marco de Asociación en Materia de Migración: una 
cooperación reforzada con terceros países para gestionar mejor la migración. 7 de junio de 2016. 
Comunicado de prensa.  
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tant, és un document programàtic informal i polític que persegueix lluitar contra la 

immigració irregular a través de la cooperació amb tercers estats mitjançant els 

instruments que s’adeqüin a cada gestió. 

L’externalització de la política migratòria i el control de les fronteres té la finalitat d’evitar 

que els immigrants arribin a la UE de forma irregular. En un inici, aquest objectiu es va 

materialitzar a través de la restricció en la concessió de visats, en l’obligació als 

transportistes d’identificar els passatgers a l’hora de viatjar i en la intensificació dels 

controls fronterers23. Posteriorment, es va apostar per reforçar la cooperació amb tercers 

estats, amb l’objectiu que fossin ells els qui controlessin els fluxos migratoris que 

tinguessin com a destí algun EM. 

Per arribar a aquest control fronterer a través de la cooperació amb tercers estats, 

existeixen dues vies: per un costat, es disposa de la via formal (hard law), vinculada al 

procés recollit a l’article 218 del TFUE i susceptible de control jurisdiccional per part del 

TJUE, i, per un altre costat, de la via informal (soft law), control democràtic i 

jurisdiccional de la qual està molt qüestionat i que, fins ara, ha estat el mitjà més emprat.  

La principal diferència entre ambdós recau en el següent: en el primer cas, estem parlant 

d’un Tractat Internacional. Això implica, en primer lloc, que té, inqüestionablement, 

validesa jurídica i que per tant és susceptible de control jurisdiccional. Per a la seva 

elaboració i aprovació es compta amb la participació del Parlament Europeu (com a òrgan 

democràtic de la UE) i no hi ha cap dubte sobre que és vinculant. En el segon cas, estem 

parlant d’un pacte o acord informal, elaboració i aprovació dels quals no inclouen la 

participació del Parlament. El procediment no està recollit als Tractats (el que implica 

que pot variar en cada cas) i, per tant, no és un acte jurídic, el que comporta que sigui 

qüestionable el seu control democràtic. D’acord amb l’article 263 TFUE, el TJUE 

controlarà (entre d’altres coses) la legalitat dels actes legislatius i també els actes del 

Parlament i del Consell destinats a produir efectes jurídics front a tercers. Per un costat, 

un pacte o acord informal no és un acte legislatiu, i per un altre costat, no es pot imperar 

 
23 V. Mitsilegas. (2018) Extraterritorial Immigration control, preventive justice and the rule of law in 

turbulent times: lessons from the Anti-Smuggling Crusade. Legal Studies Research Paper núm. 278/2018. 

URL:  

https://qmro.qmul.ac.uk/xmlui/handle/123456789/52444  

https://qmro.qmul.ac.uk/xmlui/handle/123456789/52444


17 
 

que produeixi efectes jurídics degut a la seva naturalesa informal. Aquesta controvèrsia 

s’abordarà amb més detall a l’apartat següent.  

En conclusió, per assolir els objectius consistents en haver de fer front directament a la 

gestió migratòria, la UE ha optat, concretament, per dues vies: l’externalització de 

fronteres i la informalització dels instruments emprats.  

 

2.2 Eventual responsabilitat de la UE i els EM per l’ajuda prestada als tercers 

estats en l’externalització de les fronteres  

El fet d’externalitzar les fronteres implica traslladar la gestió de la immigració als tercers 

països fronterers o, si més no, no-fronterers però que tenen una estreta relació amb la 

immigració que es dirigeix cap a territori europeu. El cas de Turquia (que s’analitzarà 

amb més deteniment a la segona part d’aquest treball), sense anar més lluny, és un 

exemple de cas fronterer (llinda amb Bulgària i Grècia), i el cas de Líbia és un cas no 

fronterer però amb el que hi ha una ajustada relació si es parla en termes d’immigració.  

El fet de que la immigració que es dirigeix potencialment cap a la UE sigui gestionada 

per tercers estats, fa plantejar si existeix (o podria arribar a existir) alguna responsabilitat 

per part de la UE o dels seus EM, degut a que aquesta gestió es dona fora de territori 

europeu, sense cap establiment controlat per cap EM i sense òrgans o personal de control 

pertanyents a cap EM. No obstant, no es pot obviar que per gestionar aquesta qüestió, tant 

els EM com la UE donen suport a aquests tercers estats en els quals han externalitzat 

aquesta tasca, ja sigui de forma econòmica, a través d’entrenaments o per mitjà d’actius 

(com per exemple, vaixells) que reforcen i contribueixen a la gestió d’aquesta 

immigració.  

En el cas de Líbia, per exemple, a part de les autoritats legítimes emparades pel govern 

per administrar tota la immigració (i gestió de la qual tampoc és absolutament garantista), 

es conten també amb grups paramilitars vulneracions de drets humans dels quals són 

àmpliament conegudes24. L’article 16 del Projecte d’Article sobre Responsabilitat de 

 
24 N. Al-Nashif, Alta Comissionada Adjunta pels Drets Humans, va assenyalar en el període de sessions 

del Consell de Drets Humans núm. 43 que “el 27 de maig, al menys 30 immigrants van ser assassinats a 

tirs i 11 van resultar ferits per un grup armat vinculat amb traficants a Mezda. Aquest incident es l’últim 

d’una sèrie d’actes desapiadats comesos contra immigrants a Líbia”. (Actualització oral sobre Líbia de 
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l’Estat per Fets Internacionalment Il·lícits, i també l’article 14 del Projecte d’Articles 

sobre la Responsabilitat de les Organitzacions internacionals, preveuen que l’Estat que 

presta ajuda o assistència a un altre Estat en la comissió per aquest últim d’un fet 

internacionalment il·lícit és responsable internacionalment per prestar ajuda o 

assistència25. 

La qüestió es troba en si, si de l’administració i gestió de la immigració s’encarrega un 

tercer estat, sense cap tipus de control efectiu per part de la UE o EM, es podria delegar 

responsabilitat cap a algun d’aquests dos. Haurien de provar-se els elements tant objectius 

com subjectius de la conducta antijurídica. En primer lloc, s’hauria d’analitzar si 

efectivament s’ha comès un fet il·lícit; en segon lloc, determinar quin i, en tercer lloc, 

determinar si el suport en la gestió de la immigració que prové de la UE o els EM equival 

a ajuda o assistència. Diagnosticats aquests tres aspectes, faltaria complir amb l’element 

subjectiu de l’injust, referent a que aquesta ajuda s’hagués prestat per facilitat la 

vulneració de drets humans ([...]en la comissió per aquest últim d’un fet 

internacionalment il·lícit[...]). Evidenciar això en no existir un control directe i efectiu de 

la UE o algun EM sobre aquesta gestió resulta, si més no, difícil i improbable. 

 

  

 
l’Alta Comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans en aplicació de la resolució 40/27 del 

Consell de Drets Humans, 2020). 
25 Santos Vara, J. (2020) La dimensión exterior de las políticas de inmigración de la Unión Europea en 
tiempos de crisis. Tirant lo Blanc, p.73. 
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PART 2.1 Model d’anàlisi: acord entre la UE i Turquia  

1. Abast i anàlisi de l’acord entre la UE i Turquia 

La Declaració de la UE i Turquia de 18 de març de 2016 és un document de menys de 

dues pàgines l’objectiu del qual radica en la lluita contra els traficants de persones i posar 

fi a l’arribada massiva d’immigrants irregulars. Per fer-ho, es fixen una sèrie de línies 

d’actuació en virtut de les quals Turquia té un paper fonamental pel que fa al control de 

les seves fronteres i a la readmissió d’immigrants que han arribat irregularment a UE 

(concretament, a Grècia) i, a canvi, la UE es compromet a accelerar la liberalització dels 

visats pels ciutadans turcs, a finançar els projectes per gestionar els immigrants a Turquia 

i a revigoritzar el procés d’adhesió del país.  

Abans d’iniciar aquest punt, però, és important destacar que aquesta Declaració no és el 

fruit d’una primera cooperació entre la UE i Turquia per tal de gestionar la immigració 

irregular procedent de Turquia. De fet, aquesta Declaració reforça altres compromisos 

que ja s’havien adquirit en el passat entre els dos subjectes. En concret, el 7 de març 

d’aquell mateix any ja s’havia arribat a l’acord de procedir al retorn ràpid de tots aquells 

immigrants que no precisessin d’ajuda internacional. Igualment, prèviament a allò, havien 

activat el Pla d’Acció Conjunt (PAC) de 29 de novembre de 201526. En aquest PAC, la 

UE ja s’havia compromès amb Turquia a recolzar els sirians sota protecció temporal, així 

com a les seves comunitats turques d’acollida, i també a reforçar la cooperació per a 

prevenir la immigració irregular27.   

Tornant a la Declaració del 2016, per arribar a l’objectiu de lluitar contra la tracta de 

persones i frustrar l’activitat dels traficants, en concret, la UE i Turquia s’han compromès 

al que s’exposarà a continuació. Per fer un anàlisi endreçat, s’examinaran primer aquelles 

mesures més encaminades al retorn i readmissió d’immigrants a Turquia; posteriorment, 

es concretaran breument aquelles en les quals la UE es compromet a agilitzar tràmits  i 

cooperar econòmicament amb Turquia, i, finalment, es mencionaran de forma breu 

 
26 Santos Vara, J. La dimensión exterior de las políticas de inmigración de la Unión Europea en tiempos 

de crisis. (2020). Tirant lo Blanc. 
27 European Comission, “EU-Turkey Joint Action Plan” (Fact Sheet, 15 October 2015). URL: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/MEMO_15_5860  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/MEMO_15_5860
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aquelles parts en les quals hi ha un grau de cooperació més equiparable entre ambdós 

subjectes. 

Pel que fa a les línies d’actuació substanciades en la readmissió d’immigrants a Turquia, 

es fixa el compromís de retornar a Turquia tots els immigrants irregulars provinents 

d’aquest tercer estat cap a territori grec. Així mateix, s’especifica que aquests immigrants 

estaran resguardats sota la protecció de les normes internacionals i en respecte del principi 

de no devolució. Dels immigrants que arribin a les illes gregues, no obstant, només seran 

retornats aquells que o bé no hagin demanat asil o aquells la sol·licitud dels quals hagi 

estat infundada o inadmesa d’acord a les normes comunitàries28. Segons disposa la pròpia 

Declaració, les autoritats gregues tramitaran les sol·licituds d’asil de forma individual, i 

només aquelles persones que o bé no han demanat protecció internacional o bé la seva 

sol·licitud és denegada, seran retornats a Turquia, tramitant cada cas de forma 

individualitzada i evitant les expulsions col·lectives. En basar-se les línies d’actuació en 

el retorn dels immigrants que arriben des de Turquia cap a Grècia, aquests dos països 

prendran també les seves pròpies mesures per tal de millorar i fer més eficient el sistema 

de retorn entre els dos estats.  

Una altra de les línies d’actuació consisteix en que es reassentarà a un ciutadà sirià 

procedent de Turquia a la UE per cada ciutadà sirià retornat a Turquia des de les illes 

gregues. L’objectiu d’aquest punt és prioritzar sobre aquells immigrants que no hagin 

entrat o intentat entrar de forma irregular a la UE.  

Així mateix, i en línia amb els mecanismes exposats prèviament, Turquia es compromet 

a prendre les mesures adequades per evitar la creació de noves rutes d’immigració il·legal 

provinents de Turquia cap a la UE, tant marítimes com terrestres, i que una vegada 

disminueixi aquest pas irregular entre Turquia i la UE, s’estableixi un règim voluntari 

d’admissió humanitària.  

Si s’analitzen aquestes línies d’actuació, s’aprecia que la UE ha basat l’acord amb Turquia 

en l’aplicació dels conceptes que apareixen regulats en la Directiva 2013/32, i que són 

“primer país d’asil” i “tercer país segur”29. 

 
28 Directiva 2013/32/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, sobre procediments 

comuns per a la concessió o la retirada de la protecció internacional. DOUE L 180/60. 
29 Íbidem 24.  
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El concepte de primer país d’asil queda detallat a l’article 35 de la Directiva, i refereix a 

aquells països en els quals s’ha reconegut al sol·licitant d’asil com a refugiat o encara pot 

acollir-se a aquesta protecció en aquest país, o si aquest sol·licitant gaudeix de protecció 

suficient en aquest país o si s’acull al principi de no devolució (sempre que se’l readmeti 

en aquest país). En definitiva, aquest concepte fa referència a aquell país que atorga en 

primer lloc algun tipus de protecció al sol·licitant d’asil, que sol coincidir amb el primer 

país d’entrada. Si s’aplica a la situació que s’està analitzant, el primer país d’asil seria 

Turquia, una vegada els refugiats accedeixen a la protecció internacional o poden accedir 

a la mateixa allà.  

El concepte de tercer país segur es defineix a l’article 38 de la Directiva, i al·ludeix a 

aquells països en els quals es tingui la certesa que el sol·licitant de protecció internacional, 

simplificant, no veurà amenaçades la seva vida o llibertat; no hi haurà risc de danys greus; 

es respectarà el principi de no devolució; es respectarà la prohibició d’expulsió en casos 

taxats i existirà la possibilitat de sol·licitar l’estatut de refugiat. És rellevant detenir-se en 

aquest últim punt. La Directiva requereix, per determinar si un tercer estat es pot 

considerar un país segur, que es compleixin els principis mencionats i, en referència a 

l’últim, que existeixi “la possibilitat de sol·licitar l’estatut de refugiat i, en cas de ser 

refugiat, rebre protecció d’acord amb la Convenció de Ginebra30”. Si bé Turquia ha 

ratificat aquesta Convenció, n’ha reduït l’àmbit d’aplicació i, en concret, per atribuir la 

condició de refugiats, ha diferenciat entre ciutadans europeus i ciutadans no europeus. Els 

ciutadans europeus tenen dret a sol·licitar l’estatut dels refugiats, mentre que els ciutadans 

no europeus només es poden beneficiar de l’estatut del refugiat condicional (“conditional 

refugee status”). Aquest estatut condicional “és un concepte jurídic turc introduït per la 

LFPI31 amb la finalitat de diferenciar en el tracte als refugiats del tipus de la Convenció 

de 1951 procedents d’Estats “no europeus” i els procedents d’Estats “europeus””32. Per 

tant, les persones no europees que vulguin sol·licitar asil a Turquia només es podran 

beneficiar d’aquest estatut de refugiat condicional, que proporciona un conjunt de drets 

 
30 Íbidem 24. 
31 Law on foreigners and International Protection (Llei d’estrangeria i protecció internacional). 
32 Asylum Information Database & European Council on Refugees and Exiles. (January 2022). Country 

report: Introduction to the asylum context in Turkey. URL: 

https://asylumineurope.org/reports/country/turkey/introduction-asylum-context-

turkey/#:~:text=Conditional%20refugee%20status%20is%20a,originating%20from%20'European'%20sta

tes.  

https://asylumineurope.org/reports/country/turkey/introduction-asylum-context-turkey/#:~:text=Conditional%20refugee%20status%20is%20a,originating%20from%20'European'%20states
https://asylumineurope.org/reports/country/turkey/introduction-asylum-context-turkey/#:~:text=Conditional%20refugee%20status%20is%20a,originating%20from%20'European'%20states
https://asylumineurope.org/reports/country/turkey/introduction-asylum-context-turkey/#:~:text=Conditional%20refugee%20status%20is%20a,originating%20from%20'European'%20states
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reduïts i que, a més, no és l’Estatut del Refugiat previst a la Convenció de Ginebra que la 

Directiva exigeix.  

Anant més enllà, Turquia aplica un règim diferent pels refugiats de Síria, que ni tan sols 

accedeixen a l’estatus turc de refugiat que ja s’ha exposat. En concret, als refugiats sirians 

els apliquen un règim de protecció temporal per mitjà del qual se’ls concedeix un dret 

d’estada legal, així com cert nivell d’accés a drets i serveis bàsics33. 

Aquest aspecte fa qüestionar si realment es pot considerar Turquia com a un tercer país 

segur, tenint en compte que no compleix amb el que disposa la Directiva. Precisament 

degut a això, el Consell d’Estat grec, que és el tribunal administratiu suprem del país, va 

determinar que la Directiva no requeria de forma expressa que el tercer país garantís tots 

els drets que consagra la Convenció de Ginebra, sinó que podria considerar-se segur si 

els refugiats podien rebre una protecció equivalent34. Aquestes afirmacions es van fer en 

el marc de resposta a l’apel·lació per la denegació d’una sol·licitud d’asil d’un ciutadà 

sirià. De fet, es van tenir dubtes a l’hora d’interpretar aquest article 38 de la Directiva, i 

es va proposar plantejar una qüestió prejudicial davant del TJUE, que finalment no es va 

presentar. Per aquest motiu, no obstant, van haver dos jutges que van dissidir sobre la 

consideració de Turquia com a tercer país segur, argumentant, entre d’altres coses, que 

els ciutadans sirians no podien gaudir dels drets associats amb l’estatut dels refugiats, en 

haver ratificat Turquia la Convenció amb una limitació geogràfica pels no europeus35.  

És molt difícil determinar si Turquia pot ser considerat o no un tercer estat segur, ja que 

són moltes les variables que s’han de valorar per diagnosticar-ho. Una forma de fer-ho 

seria tenint en compte, per exemple, els informes que presenten organitzacions i ONGs 

 
33 Íbidem 28.  
34 Tsiliou, A. Cuando los jueces griegos deciden si Turquía es un tercer país seguro sin preocuparse 

demasiado por la legislación de la UE. Derecho y política de inmigración y asilo de la UE. 29 de mayo de 

2018. URL: https://eumigrationlawblog.eu/when-greek-judges-decide-whether-turkey-is-a-safe-third-

country-without-caring-too-much-for-eu-

law/#:~:text=The%20Supreme%20Administrative%20Court%20of%20Greece%20was%20essentially%2

0asked%20to,violate%20international%20and%20European%20law, European Council of Refugees and 

Exiles. El Consejo de Estado griego desestima todas las quejas sobre el procedimiento fronterizo de vía 

rápida y declara a Turquía un “tercer país seguro” basado en documentación dudosa. (2017). URL: 

https://ecre.org/greek-council-of-state-dismisses-all-complaints-on-fast-track-border-procedure-and-

declares-turkey-safe-third-country-based-on-doubtful-

documentation/#:~:text=On%2022%20September%202017%2C%20the,claims%20were%20rejected%20

as%20inadmissible.  
35 Greece: Council of State. Joint decisions 2347/2017, 2348/2017, 22 September 2017. 

https://eumigrationlawblog.eu/when-greek-judges-decide-whether-turkey-is-a-safe-third-country-without-caring-too-much-for-eu-law/#:~:text=The%20Supreme%20Administrative%20Court%20of%20Greece%20was%20essentially%20asked%20to,violate%20international%20and%20European%20law
https://eumigrationlawblog.eu/when-greek-judges-decide-whether-turkey-is-a-safe-third-country-without-caring-too-much-for-eu-law/#:~:text=The%20Supreme%20Administrative%20Court%20of%20Greece%20was%20essentially%20asked%20to,violate%20international%20and%20European%20law
https://eumigrationlawblog.eu/when-greek-judges-decide-whether-turkey-is-a-safe-third-country-without-caring-too-much-for-eu-law/#:~:text=The%20Supreme%20Administrative%20Court%20of%20Greece%20was%20essentially%20asked%20to,violate%20international%20and%20European%20law
https://eumigrationlawblog.eu/when-greek-judges-decide-whether-turkey-is-a-safe-third-country-without-caring-too-much-for-eu-law/#:~:text=The%20Supreme%20Administrative%20Court%20of%20Greece%20was%20essentially%20asked%20to,violate%20international%20and%20European%20law
https://ecre.org/greek-council-of-state-dismisses-all-complaints-on-fast-track-border-procedure-and-declares-turkey-safe-third-country-based-on-doubtful-documentation/#:~:text=On%2022%20September%202017%2C%20the,claims%20were%20rejected%20as%20inadmissible
https://ecre.org/greek-council-of-state-dismisses-all-complaints-on-fast-track-border-procedure-and-declares-turkey-safe-third-country-based-on-doubtful-documentation/#:~:text=On%2022%20September%202017%2C%20the,claims%20were%20rejected%20as%20inadmissible
https://ecre.org/greek-council-of-state-dismisses-all-complaints-on-fast-track-border-procedure-and-declares-turkey-safe-third-country-based-on-doubtful-documentation/#:~:text=On%2022%20September%202017%2C%20the,claims%20were%20rejected%20as%20inadmissible
https://ecre.org/greek-council-of-state-dismisses-all-complaints-on-fast-track-border-procedure-and-declares-turkey-safe-third-country-based-on-doubtful-documentation/#:~:text=On%2022%20September%202017%2C%20the,claims%20were%20rejected%20as%20inadmissible
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que posen de manifest la situació actual, real i autèntica. En un primer moment, ACNUR 

va reconèixer la necessitat de trobar solucions per gestionar la immigració irregular 

adequadament. De fet, el 18 de març de 2016, el mateix dia que es va aprovar la 

Declaració UE-Turquia, va fer un comunicat en el qual, a la llum del que disposava la 

Declaració, confiava en què l’acord respectaria la legislació internacional i europea36. 

Anys més tard, ACNUR ha denunciat en diverses ocasions la vulneració sistemàtica dels 

drets humans, manifestant, per exemple, fins a 540 casos de retorns informals de Grècia 

a Turquia des de principis de 2020 fins a febrer de 202237.  

La doctrina també està força dividida en aquest aspecte. Per un costat, la Comissió 

Europea manté que Turquia és un tercer estat segur, mentre que hi ha autors que subratllen 

que existeix el risc de vulnerar els principis de no devolució en retornar demandants d’asil 

de Grècia a Turquia, o que posen de relleu l’empitjorament de la protecció dels drets 

humans des del cop d’Estat a Turquia, entre d’altres circumstàncies38.  

En qualsevol cas, perquè un tercer estat sigui considerat país segur a efectes de la 

normativa europea, la Directiva 2013/32 sí exigeix de manera explícita que l’estat en 

qüestió permeti la possibilitat de sol·licitar l’estatut de refugiat i, en cas de ser-ho, rebi 

protecció d’acord al que diu la Convenció de Ginebra. Si s’accepta que Turquia, que va 

signar la Convenció fent reserva expressa a la limitació geogràfica entre ciutadans 

europeus i no europeus, està complint amb la Directiva, és equiparable a deixar sense 

efecte la mateixa, ja que a efectes reals no està complint amb la Directiva de forma 

completa. Turquia només donarà protecció d’acord amb la Convenció de Ginebra a 

aquells refugiats d’origen europeu. Aquells que no ho siguin només accediran a la 

condició de “conditional refugee status” o, en el cas de refugiats de Síria, només tindran 

accés a un règim de protecció temporal, previsions ambdues que no són homologables, 

com defensa el Consell d’Estat grec, a la protecció que proporciona l’estatut del refugiat 

de la Convenció de Ginebra.  

 
36 UNHCR ACNUR España. Posición de ACNUR sobre el acuerdo UE-Turquía: deben prevalecer las 

garantías en materia de asilo. 18 de marzo de 2016. URL: 

https://www.acnur.org/noticias/press/2016/3/5af305f9b/2445-2016-03-21-10-57-17.html  
37 Naciones Unidas. Las violaciones de los derechos de los migrantes y refugiados se multiplican en las 

fronteras de Europa. 17 de febrero de 2022. URL: https://news.un.org/es/story/2022/02/1504372  
38 Santos Vara, J. La dimensión exterior de las políticas de inmigración de la Unión Europea en tiempos de 

crisis. (2020) Tirant lo Blanc.  

https://www.acnur.org/noticias/press/2016/3/5af305f9b/2445-2016-03-21-10-57-17.html
https://news.un.org/es/story/2022/02/1504372
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Per tant, des del meu punt de vista i examinant la qüestió des d’un prisma estrictament 

jurídic, es pot fer una doble crítica al fet de considerar Turquia com a país segur d’acord 

amb la normativa comunitària: per un costat, la Directiva formula de manera expressa 

que la protecció al refugiat s’ha de fer d’acord amb la Convenció, en cap cas amplia el 

seu abast a una protecció “equivalent”. Això implica que qualsevol protecció al refugiat 

que no sigui per mitjà de la Convenció, no s’hauria d’acceptar. Tot i així, si es fes una 

interpretació extensiva i es considerés que la Directiva accepta tota protecció equiparable 

a la disposada a la Convenció, tampoc es podria acceptar la normativa en matèria de 

protecció als refugiats que ofereix Turquia, en tant que preveu un règim diferent depenent 

de la procedència dels refugiats (fet diferencial discriminatori basat en la nacionalitat) o 

inclús un règim de menor protecció per situacions de crisis, com és el cas del règim de 

protecció temporal pels refugiats sirians. Per tant, tal i com està formulada actualment la 

Directiva, tant si es fa una interpretació restrictiva (aplicant la protecció de la Convenció 

de Ginebra) com àmplia (acceptant que el tercer estat pugui proporcionar una protecció 

equivalent a la disposada a la Convenció), el resultat és el mateix: Turquia no pot ser 

considerat un tercer estat segur per no proporcionar una empara equiparable.   

Més enllà de la meva opinió jurídica, no obstant, la conclusió segueix sent que la 

consideració de Turquia com a tercer país segur ha plantejat i segueix projectant dubtes 

sobre la seva legalitat.  

Reprenent les línies d’actuació de la Declaració UE-Turquia i tal i com s’ha avançat a 

l’inici d’aquest capítol, en aquest document també es van preveure altres compromisos. 

Pel que fa a les intervencions en les quals la UE té un major protagonisme, aquesta es 

comprometia a treballar per a suprimir els requisits de visat pels ciutadans turcs39. D’altra 

banda, la UE es va responsabilitzar a entregar 3.000 milions d’euros pel Mecanisme pels 

refugiats a Turquia i per finançar altres projectes en àmbits com la salut, l’educació, les 

infraestructures, l’alimentació i altres costos de sosteniment. Així mateix, prometia un 

finançament addicional de 3.000 milions d’euros fins al final de 2018.  

 
39 Tot i que es va fixar tenir liberalitzat aquest aspecte, com a molt tard, al juny de 2016, en la data actual 

encara no s’ha arribat a aquest punt, i segueix sent necessari visat tant com per viatjar des de Turquia cap a 

la UE com de la UE cap a Turquia. Això és així perquè Turquia encara no ha complert amb tots els requisits 

que va establir la Comissió Europea perquè aquella fos elegible pel procés de liberalització dels visats. 
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Pel que fa a les línies d’actuació en les quals la UE i Turquia tenen un grau de participació 

similar, es va acordar el perfeccionament de la Unió Duanera, revigoritzar el procés 

d’adhesió de Turquia a la UE i col·laborar en tot allò destinat a millorar les condicions 

humanitàries a l’interior de Síria. No obstant, tant pel que fa a les línies d’actuació basades 

en la liberalització de visats, com el finançament econòmic o les matèries enfocades a la 

cooperació entre la UE i Turquia, no s’entrarà a major detall degut a que s’allunya de 

l’objecte d’anàlisi de la present recerca.  

 

2. Naturalesa jurídica de l’acord  

La naturalesa jurídica de la Declaració UE-Turquia constitueix un dels aspectes més 

polèmics d’aquesta tesis. No és fàcil delimitar l’abast jurídic d’un document que s’ha 

aprovat per una via informal i sota la consideració, pels òrgans que el van aprovar, 

d’instrument no vinculant.  

Tant la doctrina en general com les institucions de la UE i una part minoritària de la 

doctrina han manifestat posicions contràries respecte de la naturalesa jurídica de l’Acord, 

decantant-se els primers per considerar-lo un acord internacional i optant els segons per 

catalogar-lo com una declaració d’intensions. No obstant, per valorar si ens trobem davant 

d’un acord internacional o d’un mer acord polític, és rellevant analitzar si l’acte és 

atribuïble als EM o a la UE, donat que d’això dependrà que els tribunals de la UE es 

manifestin sobre la seva naturalesa jurídica. 

Per analitzar a qui correspon l’atribució de l’acte, s’ha d’entendre el context en el qual es 

va aprovar la Declaració. El 17 de març de 2016 va tenir lloc una reunió del Consell 

Europeu com a institució amb el cap d’Estat i de Govern de Turquia, mentre que el 18 de 

març de 2016 va tenir lloc una altra reunió entre els caps d’Estat i de Govern dels EM 

amb Turquia. Aquesta diferenciació en el plantejament de les reunions va servir al Consell 

Europeu, al Consell, a la Comissió i als EM per defensar que la Declaració era fruit d’un 

acord entre els caps d’Estat i de Govern dels EM amb Turquia, i que l’acord l’havien pres 

en qualitat de caps d’Estat i Govern i no com a membres del Consell. Aquesta postura 

que defensa que l’acte és atribuïble als EM degut a que es va pactar en qualitat d’Estats i 

no com a Consell és la que han mantingut les institucions europees i els propis EM. 
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D’altra banda, la doctrina ha qüestionat aquesta afirmació aportant una anàlisi de l’entorn, 

circumstàncies i conjuntures en les quals va tenir lloc la Declaració. Si bé és cert que els 

EM de la UE es podrien haver reunit, en qualitat d’Estats i no de Consell amb el seu 

homòleg turc, no deixa de ser rellevant que tant el President de la Comissió com el 

President del Consell Europeu (a més, aquest, com a representant i coordinador de les 

negociacions amb Turquia per petició dels EM) van assistir a aquesta reunió del 18 de 

març. A més, la reunió va tenir lloc a la seu del Consell, amb el suport de la Secretaria 

General del Consell i la Declaració es va publicar a través d’un comunicat de premsa a la 

pàgina web del Consell40. 

En la pròpia Declaració es fa referència a altres compromisos previs de la UE (no EM) 

amb Turquia relatius precisament a la lluita contra la immigració irregular, fet que 

convida a reflexionar si aquest nou compromís és, com els anteriors, atribuïble a la UE41. 

Així mateix, la Comissió va presentar una sèrie d’informes periòdicament a través dels 

quals informava sobre els avenços registrats en l’aplicació de la Declaració UE-Turquia42.  

Així mateix, al llarg del document es fa referència constantment a la UE, com són 

exemple les següents proclamacions: “sessió [...] dedicada a profunditzar en les relacions 

Turquia-UE”; “Turquia i la UE reconeixen que es precisen més esforços [...]”; “la UE i 

Turquia han decidit avui posar fi a la immigració irregular des de Turquia a la UE”. 

Malgrat la redundant aparició de la UE al llarg de l’escrit, el Consell es va justificar en 

què el mateix no tenia caràcter jurídic degut a que era una nota de premsa i que la 

simplificació dels termes no pot servir d’argument per a modificar la naturalesa jurídica 

del pacte. 

El fet d’atribuir l’acte a la UE o als EM condiciona el pronunciament per part dels 

tribunals de la UE. Si l’acte s’atribueix a la UE, el TG, en primera instància, i el TJUE, 

en última, poden pronunciar-se sobre la seva legalitat. Si, a sensu contrario, l’acte 

s’atribueix als EM, els tribunals europeus no poden decidir sobre la seva legalitat.  

 
40 Santos Vara, J. (2020) La dimensión exterior de las políticas de inmigración de la Unión Europea en 

tiempos de crisis. Tirant lo Blanc.  
41 Supra. Reunió de 7 de març del 2016 relativa al retorn ràpid d’immigrants i Pla d’Acció Conjunt de 29 

de novembre de 2015. 
42 El primer d’ells, COM (2016) 231 final, 20 d’abril de 2016. Comunicación de la Comisión al Parlamento 

Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo. Primer informe sobre los avances registrados en la aplicación 

de la Declaración UE-Turquía. 
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Es van interposar tres recursos davant el TG en virtut dels quals es demanava l’anul·lació 

de l’acord suposadament celebrat entre el Consell Europeu i la República de Turquia i, 

per tant, es va presentar indirectament l’oportunitat de delimitar la naturalesa jurídica de 

l’acte per un òrgan jurisdiccional. El TG, no obstant, va resoldre que l’acte era atribuïble 

als EM i no a la UE i, per tant, va desestimar el recurs per incompetència del tribunal per 

a conèixer del mateix. En conseqüència, no va entrar a valorar la seva naturalesa 

jurídica43. Les interlocutòries per mitjà de les quals es van desestimar els tres recursos 

van ser recorregudes davant del TJUE, que va desestimar els recursos per considerar-los 

manifestament inadmissibles. En concret, el TJUE va justificar aquesta inadmissibilitat 

en què no s’indicaven els elements essencials en els quals es basava l’al·legació de forma 

coherent i intel·ligible, sinó que la redacció era vaga i ambigua, sense indicar de forma 

precisa els elements impugnats a les interlocutòries recorregudes i sense indicar els 

arguments jurídics invocats en recolzament de la demanda d’anul·lació44.  

Ja sigui per haver considerat la Declaració un acte atribuïble als EM i no a la UE i haver-

se abstingut el TG de pronunciar-se sobre la seva naturalesa jurídica, ja sigui per haver 

considerat el TJUE els recursos plantejats contra la resolució manifestament 

inadmissibles, la conseqüència de tot això és que cap òrgan jurisdiccional de la UE s’ha 

manifestat sobre la legalitat de l’Acord. Això implica que fins a dia d’avui no es pot 

afirmar amb certesa ni que sigui un mera declaració d’intencions ni que sigui un tractat 

internacional. La diferència principal entre ambdós (a part dels aspectes formals i 

processals per a ser adoptats), rau en les conseqüències jurídiques que generen. En el 

primer cas, estaríem davant d’un acord polític no vinculant, és a dir, en virtut del qual no 

s’han generat obligacions jurídiques. En el segon cas, en canvi, ens trobaríem davant d’un 

acord internacional del qual es deriven obligacions jurídiques, és a dir, vinculant.  

Per determinar els efectes jurídics d’un instrument, la jurisprudència del TJUE dictamina 

que allò rellevant no és el nom que rebi el document, sinó el contingut i les circumstàncies 

en les quals es va aprovar. Per tant, la denominació de l’instrument no determinarà la seva 

naturalesa. En aquest ordre d’idees, la Sentència del Tribunal de Justícia de 1994 

 
43 T-192/2016, NF contra Consell Europeu, de 28 de febrer de 2017 ECLI:EU:T:2017:128; T-193/16, NG 

contra Consell Europeu, de 28 de febrer de 2017 ECLI:EU:T:2017:129; NM contra Consell Europeu, de 

28 de febrer de 2017 ECLI:UE:T:2017:130. 
44 C-208/17 P a C-210/17 P. Interlocutòria del Tribunal de Justícia (Sala Primera), de 12 de setembre de 

2018. 
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República Francesa contra Comissió de les Comunitats Europees (C-327/91) va reiterar 

que el terme “acord” designa qualsevol compromís contret per subjectes de Dret 

internacional que sigui vinculant, independentment de quina sigui la qualificació 

formal45. A causa d’això, documents aparentment simples com una declaració sobre una 

concessió o un comunicat conjunt poden constituir acords internacionals i dels mateixos 

se’n deriven obligacions jurídiques.  

Com a resultat de tot l’anterior, el criteri rector per saber si ens trobem davant d’un acord 

polític o un tractat internacional passa per precisar si de la Declaració dimanen 

obligacions jurídiques o no. Com que ni el TG ni el TJUE s’han manifestat al respecte, 

és molt difícil de determinar, degut a l’ambigüitat dels termes emprats en el document i 

del context en el qual es va adoptar quin és el seu abast jurídic. Afegit a tot això, se sumen 

les declaracions de les institucions europees, inclosos el Parlament i el Servei Jurídic del 

Parlament, que mantenen que la Declaració és un instrument polític. Autors crítics amb 

aquestes afirmacions com Santos Vara, en canvi, asseguren que de la Declaració deriven 

obligacions jurídiques degut a que hi ha una voluntat d’obligar-se i d’assumir 

compromisos recíprocament46. 

Des del meu punt de vista i fent una anàlisi centrada, en línia amb la jurisprudència del 

TJUE, del contingut i les circumstàncies en què es va adoptar la Declaració, considero 

que sí es pot afirmar que la intenció fos la de generar obligacions mútues. De fet, es 

disposa expressament que la UE i Turquia assumiran línies d’actuació per tal de posar fi 

a la immigració irregular des de Turquia cap a la UE. Aquesta assumpció per part dels 

dos Estats és un compromís que revela la intenció d’obligar a les dues parts a cooperar 

conjuntament per a la seva consecució. Si a això li afegim que a la reunió de l’adopció 

van assistir representants de les institucions europees i que la Comissió es va encarregar 

de publicar de forma periòdica informes per informar de com avançava l’aplicació de la 

Declaració, es pot arribar a la conclusió que existia certa voluntat d’obligar-se i que, per 

tant, la mateixa és la manifestació d’un compromís vinculant, el que implicaria que el 

document, independentment de la seva designació, fos un tractat internacional.   

 
45 La Sentència es remet, així mateix, al Dictamen 1/75 del Tribunal de Justícia, d’11 de novembre de 1975. 
46 Íbidem 37. 
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La determinació de la naturalesa jurídica és molt rellevant a efectes de delimitar les 

conseqüències jurídiques de cada acte i la seva pròpia validesa dins de l’ordenament 

jurídic. Si es considera un acord polític, aquest mancaria d’obligacions jurídiques i seria 

una mera declaració d’intensions. Si, contràriament, se’l considera un tractat 

internacional amb força vinculant, s’hauria vulnerat el mecanisme de celebració de 

tractats previst a l’article 218 del TFUE, que regula la negociació i celebració d’acords 

entre la Unió i tercers estats o organitzacions internacionals. 

En aquest, no es preveu que el Consell pugui negociar ni concloure tractats internacionals, 

de fet, d’acord amb l’apartat sisè del mateix, en la majoria de casos, inclòs el present, 

només podrà adoptar la decisió de celebració de l’acord (que no negociació ni molt menys 

conclusió) prèvia aprovació del Parlament Europeu.  

En no haver seguit allò que disposa l’article i, per tant, no haver respectat les institucions 

el marc d’atribucions que els confereixen els Tractats d’acord amb el repartiment de 

competències, s’hauria incorregut, en una vulneració de l’equilibri institucional de la 

UE47.  

No s’incidirà més en l’eventual infracció de l’article 218 del TFUE degut a que, com ja 

s’ha manifestat reiteradament, la naturalesa jurídica de la Declaració no està definida i, 

per tant, aquesta possible vulneració del mateix queda supeditada a si l’Acord és una 

declaració d’intencions o un tractat internacional.  

 

3. Problemes i conseqüències de l’aplicació de la Declaració UE-Turquia  

L'acord, el principal objectiu del qual era limitar el nombre d'arribades des de Turquia, ha 

tingut un impacte significatiu en el nombre d'arribades d'immigrants a Europa i, en 

particular, a Grècia. Així mateix, el nombre de persones desaparegudes al mar Egeu 

també s’ha reduït.   

Tot i el que s’ha mencionat, no hi ha proves clares que la disminució del nombre 

d'immigrants que arriben a Grècia es degui exclusivament a l'aplicació de l'acord. 

 
47 Meroni & Co., Industrie Metallurgiche, SpA contra Alta Autoridad de la Comunidad Económica del 
Carbón y del Acero. Sentència del Tribunal de Justícia de 13 de juny de 1958. 
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L'evolució de les rutes migratòries, també pot haver contribuït a la disminució del nombre 

d'arribades a Grècia, per exemple. 

L'acord migratori també preveia la devolució a Turquia de tots els migrants arribats de 

manera irregular a les illes gregues a partir del 20 de març de 2016. A partir d'aquesta 

declaració, els sol·licitants d'asil que arriben a les illes han de romandre a l’espera de que 

s'examini la seva sol·licitud i el seu possible retorn a Turquia. La falta de recursos per 

part de les autoritats gregues i d'una resposta coordinada per part de la UE ha provocat 

importants retards en la tramitació d’aquestes sol·licituds d’asil, el que dificulta encara 

més l’efectiva aplicació de la Declaració. 

A més, tot i que era un dels eixos centrals de l'acord, durant els cinc anys d'aplicació del 

mateix s’han produït molt poques devolucions a Turquia, ja hagi estat de persones que no 

van sol·licitar asil o que van ser rebutjades a Grècia. Segons un informe de la Comissió 

Europea publicat el 22 de març de 2021, només 2.140 migrants van ser retornats a Turquia 

entre la data de la signatura de l'acord i març de 2020.  

D’altra banda, també s’ha donat la negativa de per part de Turquia de denegar  sol·licituds 

de readmissió. Per exemple, l’any 2021 Grècia va enviar la sol·licitud de readmissió de 

més d’un miler de persones que havien sol·licitat l’asil i se’ls havia rebutjat, i a dia d’avui, 

Turquia encara no l’ha acceptat. 

Davant el fracàs de l'aplicació de diversos elements clau de la Declaració, en el sentit de 

que no s’han fet tants retorns com s’esperava, la Comissió ha manifestat que “els resultats 

en l’aplicació de la Declaració no són satisfactoris i són necessaris majors esforços per 

augmentar el número de retorns48”. 

D’altra banda, el govern turc ha dit en més d’una ocasió que vol renegociar l’acord, entre 

d’altres coses, per demanar un augment del capital. De fet, dels 6.000 milions d’euros que 

es van prometre destinar, ja s’ha gastat el 65%, permetent millorar el sistema d’asil turc, 

però ho segueix considerant insuficient. De fet, per tal de pressionar la UE, el 27 de febrer 

de 2020 el President turc va obrir les seves fronteres amb Grècia, fent política a favor que 

els migrants creuessin la frontera i es moguessin cap a la UE. Això va fer que molts 

 
48 Comissió Europea, setè informe sobre els progressos realitzats en l’aplicació de la UE-Turquia. 

COM/2017/0407. 
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immigrants arribessin a Grècia, el que va suposar que tanquessin, temporalment, el 

registre de sol·licituds d’asil. 

Malgrat que des de la UE s’afirma que els fluxos migratoris cap a Grècia s’han reduït, no 

són poques les organitzacions internacionals que han denunciat que s’estan portant a 

terme devolucions en calent, ja sigui en territori terrestre o en alta mar, sense respectar el 

principi de no devolució, sense donar l’oportunitat de sol·licitar el dret a l’asil i sense 

tenir cura, així mateix, dels drets fonamentals de les persones migrants.  

Malgrat tot, la conclusió que s’extreu és un descontent mutu: per part de la UE pel que fa 

a l’aplicació de la Declaració, de la qual esperava més retorns, i pel que fa a Turquia, 

manifesta que es veu sobresaturada d’immigrants irregulars i sol·licita més diners per 

gestionar la crisi humanitària, sota la coacció d’obrir les fronteres si no és així.  

 

Conclusions 

Com s’ha vist, la gestió de la migració és un dels grans reptes actuals als quals s’enfronta 

la UE. Per fer-ho, diferencia la seva normativa entre la dimensió interna i la dimensió 

externa, basant aquesta en la incisió en el control efectiu de les fronteres mitjançant la 

cooperació amb tercers estats. 

A través d’aquesta cooperació, delega en ells la tasca de controlar les fronteres, 

encarregar-se de les mateixes i, en definitiva, de la gestió de les persones migrants que 

allà hi arriben. En altres paraules, externalitza el control de les fronteres. Per establir 

aquestes bases de cooperació, cada cop amb més freqüència, opta per recórrer a 

mecanismes informals, com acords polítics, declaracions, comunicats o pactes, control 

jurisdiccional dels quals és molt difícil de justificar. Aquestes eines permeten aportar 

flexibilitat i rapidesa en la presa d’acords, però posen en dubte el respecte al principi de 

respecte institucional (en prescindir del Parlament Europeu) i també pot tenir 

repercussions sobre la situació dels migrants irregulars i les persones sol·licitants de 

protecció internacional. 

Aquesta conducció cap a un model en el qual tant la gestió de les fronteres, com la 

immigració i l’asil s’externalitza no presta suficient atenció a la protecció dels drets 

humans. Es veu l’exemple amb el cas de Turquia (tot i que no és l’únic). Encarregada de 
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gestionar tota la immigració que vol creuar cap a la frontera grega, es troba sobresaturada 

pel que fa a la seva capacitat de recepció.  

Un altre dels aspectes a comentar, tot i que no han significat el tronc del treball, és la 

doble cara de la UE a l’hora de gestionar les crisis migratòries. L’exemple de Síria va 

provocar, davant la crisi humanitària de 2015, que la UE manifestés que no podia assolir 

tal relleu de migrants que fugien d’una guerra per no disposar dels recursos suficients per 

rebre’ls i donar-los suport. En canvi, al febrer de l’any 2022 ha tingut lloc un exemple 

equiparable resposta del qual ha estat transcendentment diferent.  

En iniciar-se la invasió russa al territori ucraïnès i començar a rebre països com Polònia i 

Romania onades de persones que fugien del territori en guerra i entraven a espai europeu, 

de manera incessant i en grans quantitats, la resposta de la UE va no va ser de rebuig ni 

de defensar-se en una impossibilitat de recursos suficients per acollir. En poc temps, es 

va activar la Directiva 2001/55/CE, de concessió de protecció temporal per arribada 

massiva de persones49. 

La justificació que la UE ha donat per ambdós casos és que en el primer d’ells, no va 

arribar una afluència de prop d’un milió de persones en una setmana com sí ha estat el 

cas d’Ucraïna. És rellevant fer una crítica a aquesta afirmació: si aquestes persones 

provinents de Síria no van entrar a territori europeu en una gran afluència és perquè, degut 

a l’externaltizació de fronteres i al control que els països tercers fan d’aquestes en favor 

de la UE, no es va permetre l’entrada aquests immigrants, que, d’haver tingut la facilitat 

que han tingut les persones ucraïneses, probablement també haurien entrat.  

Per això és rellevant posar de manifest que els mecanismes informals per arribar als 

acords amb tercers estats per establir com es gestionarà la immigració dificulten l’exercici 

efectiu dels drets de les persones migrants, que en molts casos es veuen desemparades. 

No obstant, està clar que la política en matèria de cooperació de tercers estats per exercir 

el control de les fronteres s’encamina a aquesta externalització, el que planteja molts 

dubtes de cara al futur ja no només sobre el respecte en l’exercici de competències de les 

 
49 Directiva 2001/55/CE del Consell, de 20 de juliol de 2001, relativa a les normes mínimes per a la 

concessió de protecció temporal en cas d’afluència massiva de persones desplaçades i a mesures de foment 

d’un esforç equitatiu entre els Estats membres per acollir a dites persones i assumir les conseqüències de la 

seva acollida. DOUE L 212, de 7 d’agost de 2001. 
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institucions, sinó cap al control jurisdiccional dels mateixos i els efectes que provoquen 

sobre les persones migrants.  
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