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Hôm qua, 24/06/2018, tổng thống và thủ tướng của 16 nước trong Liên Hiệp Châu Âu 28 thành 

viên đã họp tại Bruxelles để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh Hội Đồng Châu Âu sẽ được tổ 

chức trong các ngày 28 và 29 sắp tới. 

Tại cuộc họp làm việc được coi là tiểu thượng đỉnh này, các nước vẫn tiếp tục bất đồng với nhau 

trong hồ sơ nhập cư và không ra được thông cáo chung. 

Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet cho biết thêm thông tin : 

« Các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu tiếp tục có lập trường trái ngược nhau trong hồ sơ nhập 

cư. Một bên là các nước Trung Âu và đại diện cho nhóm này tại hội nghị thượng đỉnh châu Âu 

ngày hôm qua là Áo. Các nước này nhấn mạnh rằng việc định ra hạn ngạch phân chia đón nhận 

người nhập cư, ngay cả trong trường hợp có khủng hoảng, vẫn là chủ đề cấm kỵ. Bên kia là các 

nước thuộc vùng Địa Trung Hải, đặc biệt là Ý. Các nước này phàn nàn sự thiếu vắng tình đoàn 

kết bên trong Liên Hiệp Châu Âu và tố cáo việc duy trì quy định Dublin (người nhập cư làm thủ 

tục xin tị nạn tại nước đầu tiên đặt chân đến). 

Thế nhưng, đối với tổng thống Pháp Emmanuel Macron, chính các vấn đề chính trị nội bộ tại một 

số nước đã làm chao đảo các cuộc thảo luận về nhập cư. Ông nói: Hiện nay, đó là một thách thức 

gắn liền với áp lực chính trị tại một số nước thành viên và người ta gọi đó là tình trạng nhập cư 

lần thứ hai, đó là những người đặt chân đến một nước để xin tị nạn nhưng sau đó họ lại sang nước 

khác. Hiện nay, châu Âu làm việc chưa đủ hiệu quả để hỗ trợ hồi hương những người không đủ 

điều kiện tị nạn. Trong hồ sơ nay, châu Âu cần phải là việc nhiều hơn, nhưng đồng thời, chúng ta 

cũng không nên tự dối mình. Lãnh đạo một số nước thành viên khai thác tình trạng di dân hiện 

nay để tạo ra căng thẳng chính trị và khai thác nỗi sợ hãi của người dân. 

Dù sao, hội nghị thượng đỉnh hôm qua cũng đạt được một số kết quả cụ thể. Các nước châu Âu 

đạt đồng thuận đề ra ba hướng làm việc : thúc đẩy nhanh tiến trình cải cách trong từng nước, bảo 

vệ biên giới và tìm kiếm sự hợp tác với các nước vùng Balkan hay châu Phi, để ngăn chặn từ trước 

áp lực nhập cư ». 
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