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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα: Θέση σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 
αριθ. 573/2007/EK σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσφύγων, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού 
προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», 
και την κατάργηση της απόφασης 2004/904/ΕΚ του Συμβουλίου
= Σκεπτικό του Συμβουλίου
Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 8 Μαρτίου 2012
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2009, η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση απόφασης για την τροποποίηση της 

απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για 

την περίοδο 2008 έως 2013 ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών» και την κατάργηση της απόφασης 2004/904/ΕΚ του Συμβουλίου.

Στις 18 Μαΐου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδότησε σε πρώτη ανάγνωση για την 

έκδοση της απόφασης. Το Συμβούλιο δεν ήταν σε θέση να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου 

και ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 8 Μαρτίου 2012 σύμφωνα με το άρθρο 294 

της Συνθήκης.

II. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Στόχος της πρότασης είναι να συμβάλει στη θέσπιση κοινού προγράμματος επανεγκατάστασης της 

ΕΕ. Η μεν ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη 

θέσπιση ενός κοινού προγράμματος επανεγκατάστασης της ΕΕ της 2ας Σεπτεμβρίου 2009 θέτει το 

πολιτικό πλαίσιο και τις κατευθυντήριες αρχές αυτού του προγράμματος, η δε πρόταση προτείνει 

μηχανισμό για τον προσδιορισμό κοινών προτεραιοτήτων της ΕΕ για την επανεγκατάσταση σε

ετήσια βάση. Η δημιουργία ενός κοινού προγράμματος επανεγκατάστασης της ΕΕ θα εξυπηρετήσει 

τον καλύτερο συντονισμό της προσέγγισης της ΕΕ για την επανεγκατάσταση και θα ενθαρρύνει 

περισσότερα κράτη μέλη να αναλάβουν δράσεις επανεγκατάστασης.
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III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Γενικά

Οι διαπραγματεύσεις διεξήχθηκαν εντός του πλαισίου πολιτικής που διαμορφώθηκε από το 

πρόγραμμα της Χάγης, το οποίο θέτει τους στόχους και τα μέσα στον τομέα της δικαιοσύνης και 

των εσωτερικών υποθέσεων για την περίοδο 2005-2010, και ακολούθως από το πρόγραμμα της 

Στοκχόλμης που καλύπτει την περίοδο 2010-2014. Και στις δύο περιπτώσεις, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο εξέφρασε τη δέσμευσή του να αναπτύξει περαιτέρω το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Ασύλου με την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου και την ενίσχυση της πρακτικής 

συνεργασίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε επίσης τη σημασία της ανάπτυξης της εξωτερικής 

διάστασης του ασύλου με τη συνεργασία με τα κράτη και τις περιοχές προέλευσης. Στο πρόγραμμα 

της Χάγης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε να εκπονηθούν περιφερειακά προγράμματα 

προστασίας της ΕΕ τα οποία να συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων κοινό πρόγραμμα 

επανεγκατάστασης για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτό. Στο πρόγραμμα της 

Στοκχόλμης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενθάρρυνε την εθελοντική συμμετοχή των κρατών μελών 

στο κοινό πρόγραμμα επανεγκατάστασης της ΕΕ και την αύξηση του αριθμού των προσφύγων που 

επανεγκαθίστανται.

Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4α παρ. 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου 

Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το 

οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στην έκδοση και 

την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης, ενώ η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στην έκδοση της εν λόγω 

απόφασης και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της.

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 22 για τη θέση της Δανίας, το οποίο 

προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση της απόφασης και δεν δεσμεύεται από 

αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της.
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Κυριότερα ζητήματα

Σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής δήλωσης σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της 

διαδικασίας συναπόφασης1, οι αντιπρόσωποι του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της 

Επιτροπής διεξήγαγαν επαφές προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία στο στάδιο της θέσης του 

Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Προκειμένου να διευκολυνθεί η προσέγγιση των θέσεων των δύο 

θεσμικών οργάνων και να ληφθεί υπόψη η συμφωνία που επετεύχθη κατά τις εν λόγω επαφές, το 

Συμβούλιο εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά την πρόταση απόφασης για την 

τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/EK σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Προσφύγων, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη 

και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», και την κατάργηση της απόφασης 2004/904/ΕΚ του 

Συμβουλίου, εισάγοντας τις εξής βασικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής:

Θέσπιση κοινών προτεραιοτήτων της ΕΕ (άρθρο 1 παρ. 1 στοιχείο α))

Ως αποτέλεσμα των άτυπων επαφών μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο 

τροποποιεί την πρόταση της Επιτροπής ενσωματώνοντας τις προτεραιότητες επανεγκατάστασης 

στην απόφαση σε αντίθεση με την αρχική πρόταση της  Επιτροπής σύμφωνα με την οποία οι κοινές 

προτεραιότητες της ΕΕ για την επανεγκατάσταση καθορίζονται με τη διαδικασία επιτροπολογίας 

σε ετήσια βάση. Δεδομένου ότι το ισχύον Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων καλύπτει την περίοδο 

μέχρι το τέλος του 2013, ουσιαστικά υπολείπεται ένα μόνο έτος προγραμματισμού δυνάμει του 

ισχύοντος Ταμείου. Συνεπώς, δικαιολογείται να περιληφθούν στην παρούσα απόφαση οι 

προτεραιότητες για αυτό το έτος και μόνον και να συσταθεί μηχανισμός για τη θέσπιση των κοινών 

προτεραιοτήτων της ΕΕ για την επανεγκατάσταση με την πράξη που θα δημιουργεί νέο ταμείο για 

την περίοδο 2014-2020.

Ενόψει του έτους προγραμματισμού 2013, η θέση του Συμβουλίου προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα 

κοινοποιήσουν στην Επιτροπή μέχρι την 1η Μαΐου 2012 μια εκτίμηση ως προς τον αριθμό των 

προσώπων που προτίθενται να επανεγκαταστήσουν στη διάρκεια του 2013 σύμφωνα με τις 

προτεραιότητες που παρατίθενται στην απόφαση. Εφόσον στη θέση του Συμβουλίου δεν 

προβλέπεται μηχανισμός για τη θέσπιση προτεραιοτήτων της ΕΕ για την επανεγκατάσταση σε 

ετήσια βάση, όλες οι διατάξεις της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με τον ετήσιο 

προγραμματισμό παύουν να ισχύουν.

                                               
1 ΕΕ C 145, 30.6.2007, σ. 5.
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Κοινές προτεραιότητες της ΕΕ για την επανεγκατάσταση για το 2013 (άρθρο 1 παρ. 1 

στοιχείο α), αιτιολογικές παράγραφοι 3, 4 και 5)

Οι κοινές προτεραιότητες της ΕΕ για την επανεγκατάσταση για το 2013 όπως παρατίθενται στη 

θέση του Συμβουλίου καλύπτουν πρόσωπα από χώρα ή περιοχή η οποία έχει οριστεί για την 

εφαρμογή περιφερειακού προγράμματος προστασίας, άτομα που ανήκουν σε συγκεκριμένη 

ευάλωτη ομάδα ή πρόσφυγες από συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή. Τα δύο πρώτα σύνολα 

προτεραιοτήτων καθορίζονται ως γενικά και συνδέονται στενά με τις κατηγορίες που παρατίθενται 

στο άρθρο 13 παρ. 3 της απόφασης αριθ. 573/2007/EΚ για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013. Σε σύγκριση με την απόφαση αριθ. 573/2007/ΕΚ, η 

θέση του Συμβουλίου προσθέτει τις ακόλουθες ευάλωτες ομάδες στον κατάλογο: επιζώντες βίας 

και βασανιστηρίων καθώς και πρόσωπα χρήζοντα επείγουσας και επιτακτικής επανεγκατάστασης 

λόγω αναγκών νομικής προστασίας ή προστασίας της σωματικής τους ακεραιότητας. Η εν λόγω 

προσθήκη δικαιολογείται δεδομένου ότι και οι δύο αυτές κατηγορίες προσώπων εμπίπτουν επίσης 

στις προτεραιότητες επανεγκατάστασης της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους 

Πρόσφυγες (UNHCR).

Το τρίτο σύνολο προτεραιοτήτων αναφέρεται ως ειδικές κοινές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2013, 

ενώ ο κατάλογος αυτών των προτεραιοτήτων περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της εν λόγω 

απόφασης. Όπως εξηγείται στην αιτιολογική παράγραφο 3, ο εν λόγω κατάλογος ειδικών κοινών 

προτεραιοτήτων της ΕΕ για το 2013 θεσπίζεται βάσει των κριτηρίων επανεγκατάστασης της 

UNHCR και των ετήσιων προβλέψεων επανεγκατάστασης της UNHCR λαμβανομένων υπόψη των 

σημείων στα οποία η κοινή δράση της ΕΕ θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αντιμετώπιση των 

αναγκών προστασίας.

Στη θέση του Συμβουλίου έχει εξάλλου προστεθεί η αιτιολογική παράγραφος 5 η οποία αποτελεί 

επικαιροποίηση της αιτιολογικής παραγράφου 26 της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ για τη σύσταση 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013. Στην αιτιολογική 

παράγραφο 5, η θέση του Συμβουλίου επικαιροποιεί της πληροφορίες σχετικά με τις χώρες και 

περιοχές οι οποίες έχουν επί του παρόντος οριστεί για την εφαρμογή περιφερειακού προγράμματος 

προστασίας.
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Κατ' αποκοπή ποσό που λαμβάνεται για κάθε άτομο που επανεγκαθίσταται (άρθρο 1 παρ. 1) 

στοιχείο β), αιτιολογική παράγραφος 6) 

Ως αποτέλεσμα των άτυπων επαφών με το Κοινοβούλιο, η θέση του Συμβουλίου τροποποιεί την 

πρόταση της Επιτροπής προτείνοντας την είσπραξη από το Ταμείο υψηλότερου κατ' αποκοπή 

ποσού για κάθε πρόσωπο που επανεγκαθίσταται από τα κράτη μέλη που δεν έχουν προηγουμένως 

χρησιμοποιήσει το Ταμείο για αυτόν το σκοπό. Ενώ το άρθρο 13 παρ. 3) της απόφασης αριθ. 

573/2007/ΕΚ για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 

2013 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατ' αποκοπή ποσό ύψους 4.000 ευρώ ανά 

επανεγκατεστημένο άτομο σύμφωνα με τις προτεραιότητες που ορίζονται στην απόφαση, η θέση 

του Συμβουλίου προβλέπει ποσό ύψους 6.000 ευρώ ανά επανεγκατεστημένο άτομο για τα κράτη 

μέλη που θα εισπράξουν το κατ' αποκοπή ποσό από το Ταμείο για πρώτη φορά και ποσό ύψους 

5.000 ευρώ για τα κράτη μέλη που έχουν εισπράξει το κατ' αποκοπή ποσό από το Ταμείο μόνον μία 

φορά προηγουμένως. Σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη που δεν 

το έχουν ακόμη πράξει, να εφαρμόσουν προγράμματα επανεγκατάστασης.

Προσθήκη στην αιτιολογική παράγραφο 2

Η θέση του Συμβουλίου τροποποιεί την πρόταση της Επιτροπής προσθέτοντας την αιτιολογική 

παράγραφο 2. Η Προεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων (LIBE), με επιστολή της προς την Προεδρία της Επιτροπής των Μόνιμων 

Αντιπροσώπων της 10ης Φεβρουαρίου 2012 (έγγρ. 6370/12) στην οποία ανέφερε ότι θα συστήσει 

στα μέλη της επιτροπής LIBE και στην Ολομέλεια, στη δεύτερη ανάγνωσή της, να δεχθούν τη 

συμφωνία που έχει επιτευχθεί για την απόφαση χωρίς τροπολογίες, ζήτησε να προστεθεί το άρθρο 

80 ΣΛΕΕ στη νομική βάση της εν λόγω απόφασης. Εντούτοις, κατά την άποψη του Συμβουλίου, το 

άρθρο 80 δεν μπορεί να αποτελέσει νομική βάση για την έκδοση της πράξης αυτής δεδομένου ότι 

δεν αποδίδει εξουσίες για την έκδοση νομικών πράξεων στα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Κατόπιν 

τούτου, το Συμβούλιο αποφάσισε, ως συμβιβαστική λύση, να προσθέσει την αιτιολογική 

παράγραφο 2 η οποία αναφέρεται στο άρθρο 80 ΣΛΕΕ και τις αρχές του.
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Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στη θέση του, το Συμβούλιο δέχεται στο σύνολο, εν μέρει ή κατ' αρχήν τις τροπολογίες 2, 3 και 4. 

Το Συμβούλιο δεν δέχεται τις τροπολογίες 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 δεδομένου ότι αφορούν διαδικασία 

για τον καθορισμό κοινών προτεραιοτήτων της ΕΕ σε ετήσια βάση. Η θέση του Συμβουλίου 

υιοθετεί διαφορετική προσέγγιση και καθορίζει κατάλογο κοινών προτεραιοτήτων της ΕΕ για την 

επανεγκατάσταση για το 2013, το οποίο είναι το μόνο έτος προγραμματισμού που έχει απομείνει 

δυνάμει του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση απηχεί τη συμβιβαστική λύση που επετεύχθη κατά τις 

διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η οποία κατέστη εφικτή 

χάρη στην Επιτροπή. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων συμφώνησε με την εν λόγω 

συμβιβαστική λύση κατά τη συνεδρίασή της στις 22 Φεβρουαρίου 2012. Προηγουμένως, η 

Προεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέφερε σε επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΕΜΑ, με ημερομηνία 

10 Φεβρουαρίου 2012, ότι σε περίπτωση που το συμβιβαστικό κείμενο διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ως θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, θα εισηγηθεί στα μέλη της LIBE και 

ακολούθως στην ολομέλεια να εγκριθεί η θέση του Συμβουλίου χωρίς τροπολογίες από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση, με την επιφύλαξη της οριστικοποίησης του 

κειμένου από τους Γλωσσομαθείς Νομικούς και των δύο οργάνων.

________________
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της 
απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013 ως μέρος του γενικού 
προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών»
- Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο στις 8 Μαρτίου 2012
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. .../2012/ΕE

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ

σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων

για την περίοδο 2008 έως 2013 ως μέρος του γενικού προγράμματος

«Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 

στοιχείο ζ), 

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία1,

                                               

1 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 (EE C 161E, 31.5.2011 σ.1) και
Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 8ης Μαρτίου 2012 (δεν δημοσιεύθηκε 
ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... (δεν 
δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Λαμβανομένης υπόψη της θέσπισης ενός κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος 

επανεγκατάστασης, που προορίζεται να αυξήσει τον αντίκτυπο των προσπαθειών 

επανεγκατάστασης που καταβάλλονται από την Ένωση για τη χορήγηση προστασίας 

στους πρόσφυγες και να μεγιστοποιήσει τον στρατηγικό αντίκτυπο της επανεγκατάστασης 

μέσω καλύτερης στοχοθέτησης σε εκείνα τα πρόσωπα που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη 

για επανεγκατάσταση, πρέπει να καθορίζονται στο επίπεδο της Ένωσης κοινές 

προτεραιότητες όσον αφορά την επανεγκατάσταση.

(2) Στο άρθρο 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται ότι οι 

πολιτικές της Ένωσης που εκτίθενται στο κεφάλαιο για τους συνοριακούς ελέγχους, το 

άσυλο και τη μετανάστευση και την εφαρμογή τους διέπονται από την αρχή της 

αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ 

άλλων και στο οικονομικό επίπεδο, και ότι, όποτε απαιτείται, οι πράξεις της Ένωσης που 

θεσπίζονται βάσει του εν λόγω κεφαλαίου περιέχουν κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή 

της εν λόγω αρχής.

(3) Για το σκοπό αυτό, θεσπίζονται ειδικές κοινές ενωσιακές προτεραιότητες 

επανεγκατάστασης για το 2013, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα που προστίθεται 

στην απόφαση αριθ. 573/2007/ΕΚ, βάσει δύο κατηγοριών, η πρώτη εκ των οποίων θα 

πρέπει να περιλαμβάνει πρόσωπα που ανήκουν σε ειδική κατηγορία η οποία εμπίπτει στα 

κριτήρια επανεγκατάστασης της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους 

Πρόσφυγες (UNCHR), και η δεύτερη κατηγορία θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόσωπα από 

χώρα ή περιοχή που έχει οριστεί στην πρόβλεψη ετήσιας πρόβλεψης επανεγκατάστασης 

της UNHCR και στην οποία η κοινή δράση της Ένωσης θα είχε σημαντική επίπτωση για 

την αντιμετώπιση των αναγκών προστασίας.
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(4) Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες επανεγκατάστασης που περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα που προστίθεται στην απόφαση αριθ. 573/2007/ΕΚ στο οποίο απαριθμούνται 

ειδικές κοινές ενωσιακές προτεραιότητες επανεγκατάστασης, πρέπει επίσης να χορηγείται 

πρόσθετη δημοσιονομική στήριξη για την επανεγκατάσταση προσώπων σχετικά με 

ορισμένες ειδικές γεωγραφικές περιοχές και εθνικότητες καθώς και ειδικές κατηγορίες 

προσφύγων προς επανεγκατάσταση, εφόσον η επανεγκατάσταση θεωρείται ως πλέον 

ενδεδειγμένη απάντηση στις ειδικές ανάγκες τους.

(5) Δεδομένης της σημασίας της στρατηγικής χρήσης της επανεγκατάστασης από χώρες ή 

περιοχές που προσδιορίζονται για την εφαρμογή περιφερειακών προγραμμάτων 

προστασίας είναι απαραίτητο να χορηγηθεί επιπρόσθετη χρηματοοικονομική στήριξη για 

την επανεγκατάσταση προσώπων από την Τανζανία, την Ανατολική Ευρώπη 

(Λευκορωσία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ουκρανία), το Κέρας της Αφρικής (Τζιμπουτί, 

Κένυα, Υεμένη), και Βόρεια Αφρική (Αίγυπτος, Λιβύη, Τυνησία), και από τυχόν άλλες 

χώρες ή περιοχές που θα λάβουν αυτό το χαρακτηρισμό στο μέλλον.

(6) Προκειμένου περισσότερα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα επανεγκατάστασης, είναι 

επίσης αναγκαίο να χορηγείται πρόσθετη δημοσιονομική στήριξη στα κράτη μέλη εκείνα 

που αποφασίζουν να επανεγκαταστήσουν πρόσωπα για πρώτη φορά.

(7) Είναι εξίσου απαραίτητο να καθοριστούν οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών που θα 

ισχύουν όσον αφορά την πρόσθετη δημοσιονομική στήριξη για μέτρα επανεγκατάστασης.
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(8) Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4α(1) του Πρωτοκόλλου (αριθ. 21) για τη θέση του Ηνωμένου 

Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, 

που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι επιθυμεί να 

συμμετάσχει στην έκδοση και την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

(9) Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 4α(1) του Πρωτοκόλλου (αριθ. 21) για τη θέση του 

Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης, που προσαρτώνται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη 

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 

του ανωτέρω πρωτοκόλλου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας 

απόφασης και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της.

(10) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Πρωτοκόλλου (αριθ. 22) για τη θέση της Δανίας, που 

προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας απόφασης 

και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
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Άρθρο 1

Η απόφαση αριθ. 573/2007/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. «Τα κράτη μέλη λαμβάνουν πάγιο ποσό, σύμφωνα με την παράγραφο 3α, για 

κάθε πρόσωπο που επανεγκαθίσταται επί τη βάσει μίας ή περισσοτέρων από 

τις ακόλουθες προτεραιότητες:

α) πρόσωπα από χώρα ή περιοχή που έχει επιλεγεί για την εφαρμογή 

περιφερειακού προγράμματος προστασίας,

β) πρόσωπα από μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ευάλωτες ομάδες:

– παιδιά και γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο,

– ασυνόδευτους ανηλίκους,

– επιζώντες βίας και/ή βασανιστηρίων,

– πρόσωπα με σοβαρές ιατρικές ανάγκες οι οποίες μπορούν να 

αντιμετωπιστούν μόνο εάν αυτά επανεγκατασταθούν,

– πρόσωπα που έχουν ανάγκη από επείγουσα επανεγκατάσταση ή 

επανεγκατάσταση για λόγους νομικής και/ή σωματικής 

προστασίας.
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γ) οι ειδικές κοινές ενωσιακές προτεραιότητες επανεγκατάστασης για το 

2013 αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης.»

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν πάγιο ποσό ύψους 4 000 ευρώ ανά άτομο που 

επανεγκαθίσταται επί τη βάσει των προτεραιοτήτων που απαριθμούνται στην 

παράγραφο 3.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω, το πάγιο ποσό αυξάνεται ως 

εξής:

– 6 000 ευρώ για κάθε επανεγκαθιστάμενο άτομο για τα κράτη μέλη εκείνα 

που λαμβάνουν το πάγιο ποσό επανεγκατάστασης από το Ταμείο για 

πρώτη φορά,

– 5 000 ευρώ για κάθε επανεγκαθιστάμενο άτομο για τα κράτη μέλη εκείνα 

που έχουν ήδη λάβει από το Ταμείο το πάγιο ποσό επανεγκατάστασης 

μία φορά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών λειτουργίας του 

Ταμείου.»

γ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Όταν ένα κράτος μέλος επανεγκαθιστά ένα άτομο επί τη βάσει μίας ή 

περισσοτέρων ενωσιακών προτεραιοτήτων επανεγκατάστασης που 

απαριθμούνται στην παράγραφο 3, λαμβάνει το πάγιο ποσό μόνο μια φορά για 

το συγκεκριμένο άτομο.»
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δ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6. Το αργότερο την 1η Μαΐου 2012, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 

εκτίμηση του αριθμού προσώπων που θα επανεγκαταστήσουν επί τη βάσει των

προτεραιοτήτων που απαριθμούνται στην παράγραφο 3 κατά τη διάρκεια του 

επόμενου ημερολογιακού έτους, περιλαμβανομένης της κατανομής στις 

διάφορες κατηγορίες που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο. Η Επιτροπή 

ανακοινώνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες στην επιτροπή που προβλέπεται 

στο άρθρο 52.»

ε) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«7. Τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις του δημοσιονομικού κινήτρου για μέτρα 

επανεγκατάστασης επί τη βάσει των προτεραιοτήτων που απαριθμούνται στην 

παράγραφο 3 παρουσιάζονται από τα κράτη μέλη στην έκθεση που αναφέρεται 

στο άρθρο 50 παράγραφος 2, και από την Επιτροπή στην έκθεση που 

αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3.»

2. Στο άρθρο 35, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5. Το πάγιο ποσό που χορηγείται στα κράτη μέλη ανά επανεγκαθιστάμενο πρόσωπο 

χορηγείται υπό τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού για κάθε πράγματι 

επανεγκαθιστάμενο πρόσωπο.»

3. Το παράρτημα της παρούσας απόφασης γίνεται παράρτημα της απόφασης αριθ.

573/2007/ΕΚ.
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Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

..,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των ειδικών κοινών ενωσιακών προτεραιοτήτων επανεγκατάστασης για το 2013

(1) Πρόσφυγες από το Κονγκό στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (Μπουρούντι, Μαλάουι, 

Ρουάντα, Ζάμπια),

(2) Ιρακινοί πρόσφυγες στην Τουρκία, τη Συρία, τον Λίβανο, την Ιορδανία,

(3) Αφγανοί πρόσφυγες στην Τουρκία, το Πακιστάν, το Ιράν,

(4) Σομαλοί πρόσφυγες στην Αιθιοπία,

(5) Πρόσφυγες της Βιρμανίας στο Μπαγκλαντές, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη,

(6) Πρόσφυγες από την Ερυθραία στο ανατολικό Σουδάν.»
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 1η Μαρτίου 2012 (05.03)
(OR. en)

Διοργανικός φάκελος:
2009/0127 (COD)

6977/12
ADD 1

CODEC 498
ASILE 35
CADREFIN 113
OC 92

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α»
της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
προς: την ΕΜΑ / το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Θέμα: Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/EK σχετικά με τη σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του 
γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών 
ροών», και με την κατάργηση της απόφασης 2004/904/ΕΚ του Συμβουλίου 
[πρώτη ανάγνωση]
- Έγκριση
(α) της θέσης του Συμβουλίου
(β) του σκεπτικού του Συμβουλίου
- Δηλώσεις
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Προθεσμία διαβούλευσης: 7 Μαρτίου 2012

Δήλωση της Επιτροπής

Η Επιτροπή, διαπνεόμενη από πνεύμα συμβιβασμού και προκειμένου να εξασφαλιστεί η άμεση 

υιοθέτηση της πρότασης, υποστηρίζει το τελικό κείμενο· ωστόσο σημειώνει ότι το ανωτέρω δεν 

θίγει το δικαίωμα πρωτοβουλίας της σχετικά με την επιλογή των νομικών βάσεων, ειδικότερα όσον 

αφορά τη μελλοντική χρήση του άρθρου 80 της ΣΛΕΕ.
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Δήλωση του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο δηλώνει ότι, η παρούσα απόφαση λαμβάνεται με επιφύλαξη των διαπραγματεύσεων 

για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 και ακολούθως των 

διαπραγματεύσεων για την «πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης» για την περίοδο 

2014 έως 2020, (COM(2011) 751), ιδίως αν ειδικές κοινές προτεραιότητες της ΕΕ για την 

επανεγκατάσταση, με βάση μεταξύ άλλων γεωγραφικά κριτήρια, ορίζονται στον κανονισμό για το 

Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης για την περίοδο 2014-2020.

________________



 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 9.3.2012  
COM(2012) 110 final 

2009/0127 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
σχετικά με τη 

θέση του Συμβουλίου περί έκδοσης πρότασης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 573/2007/ΕΚ σχετικά με τη 
σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως 
μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών 
ροών», και με την κατάργηση της απόφασης 2004/904/ΕΚ του Συμβουλίου («θέσπιση 

κοινού προγράμματος της EE για την επανεγκατάσταση») 
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2009/0127 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
σχετικά με τη 

θέση του Συμβουλίου περί έκδοσης πρότασης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 573/2007/ΕΚ σχετικά με τη 
σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως 
μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών 
ροών», και με την κατάργηση της απόφασης 2004/904/ΕΚ του Συμβουλίου («θέσπιση 

κοινού προγράμματος της EE για την επανεγκατάσταση») 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ημερομηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο 
(έγγραφο COM(2009) 456 τελικό – 2009/0127 COD): 

 

3 Σεπτεμβρίου 2009 

Ημερομηνία καθορισμού της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σε πρώτη ανάγνωση: 

18 Μαΐου 2010 

Προβλεπόμενη ημερομηνία καθορισμού της θέσης του Συμβουλίου  8 Μαρτίου 2012: 

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ο στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι διττός: αφενός να αυξηθεί η επανεγκατάσταση 
προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - τόσο όσον αφορά τους απόλυτους αριθμούς όσο και 
τον αριθμό των κρατών μελών που διαθέτουν εθνικά συστήματα επανεγκατάστασης - και 
αφετέρου, να σταλεί ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα σχετικά με τη σημασία που αποδίδει η ΕΕ 
στην εξασφάλιση βιώσιμων λύσεων για τους πρόσφυγες, ιδίως για τους πιο ευάλωτους από 
αυτούς. Για την επίτευξη του στόχου αυτού καταρτίζεται κοινό πρόγραμμα της ΕΕ για την 
επανεγκατάσταση. Η δημιουργία του αναμένεται να συμβάλει σε μία πιο συντονισμένη 
προσέγγιση από την ΕΕ του θέματος της επανεγκατάστασης. 

3. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Η θέση του Συμβουλίου είναι απόρροια μακράς διαδικασίας διαπραγματεύσεων. Μετά τον 
καθορισμό της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (εκδόθηκε στις 18 
Μαΐου 2010), οι συνομοθέτες δεν κατέληξαν σε συμβιβασμό λόγω του θεσμικού ζητήματος 
της επιλογής διαδικασίας για τον καθορισμό των ετήσιων προτεραιοτήτων επανεγκατάστασης 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο (διαδικασία βάσει πράξεων κατ΄εξουσιοδότηση έναντι εκτελεστικών 
πράξεων). Η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις αντιμετωπίστηκε με την πρόταση που 
υπέβαλε η προεδρία στα τέλη Δεκεμβρίου 2011. Η συμβιβαστική πρόταση βασίζεται στο 
γεγονός ότι η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες προβλέπεται μόνο 
μέχρι τα τέλη του 2013. Τούτο σημαίνει ότι η διαδικασία ανάληψης δεσμεύσεων που θα 
λάβει χώρα το 2012 είναι η τελευταία στο πλαίσιο του παρόντος Ταμείου. Τούτο με τη σειρά 
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του συνεπάγεται ότι δεν είναι απαραίτητο να θεσπιστεί διαδικασία για τον καθορισμό 
ετήσιων προτεραιοτήτων επανεγκατάστασης, καθώς τέτοιες προτεραιότητες θα καθοριστούν 
μία μόνο φορά πριν τη λήξη του ισχύοντος Ταμείου. Η λύση που βρέθηκε είναι να 
ενσωματωθούν οι ειδικές ενωσιακές προτεραιότητες επανεγκατάστασης για το 2013 ως 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης στο παράρτημα Ι. 

Μετά τον καθορισμό της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (που 
εκδόθηκε στις 18 Μαΐου 2010), οι συννομοθέτες συμφώνησαν τελικά επί της ουσίας της 
πρότασης ως προς τα εκκρεμή θέματα κατά τον τριμερή διάλογο στις 9 Φεβρουαρίου 2012. 
Έμεινε ανοικτό μόνο το σχετικό με τη νομική βάση της παρούσας πρότασης σημείο. 

Στις 10 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος της επιτροπής LIBE έστειλε επιστολή στην προεδρία του 
Συμβουλίου με την οποία επιβεβαίωνε τη συμφωνία των εισηγητών και των σκιωδών 
εισηγητών επί του κειμένου που υποστήριξε το Συμβούλιο, και ανέφερε ότι εάν το εν λόγω 
κείμενο υποβαλλόταν επίσημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την προσεχή σύνοδο της 
ολομέλειας ως θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την εν λόγω νομοθετική 
πρόταση, θα συνιστούσε στα μέλη της επιτροπής LIBE και εν συνεχεία στη σύνοδο της 
ολομέλειας να το αποδεχθούν άνευ τροπολογιών. Η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων 
(Coreper) επιβεβαίωσε στις 22 Φεβρουαρίου τη συμφωνία επί του κειμένου που θα 
υποβληθεί στο Συμβούλιο προς έγκριση. 

Οι κυριότερες διαφορές μεταξύ της κοινής θέσης και της αρχικής πρότασης της Επιτροπής 
εκτίθενται κατωτέρω. 

Θέσπιση κοινών προτεραιοτήτων της ΕΕ (Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α)) 

Η κοινή θέση περιλαμβάνει τις προτεραιότητες επανεγκατάστασης στην απόφαση σε 
αντίθεση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής η οποία προβλέπει ότι οι κοινές 
προτεραιότητες της ΕΕ για την επανεγκατάσταση προσδιορίζονται με διαδικασία 
επιτροπολογίας σε ετήσια βάση. Δεδομένου ότι το ισχύον Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους 
Πρόσφυγες καλύπτει την περίοδο μέχρι τα τέλη του 2013, η απόφαση προσδιορίζει 
προτεραιότητες επανεγκατάστασης για ένα μόνο έτος. Συνεπώς είναι σύμφωνο με την 
πρόταση της Επιτροπής να περιληφθούν οι προτεραιότητες για το εν λόγω έτος στην παρούσα 
απόφαση. Ο μηχανισμός για τον καθορισμό κοινών προτεραιοτήτων της ΕΕ για την 
επανεγκατάσταση προβλέπεται στο μέσο για την ίδρυση ενός νέου Ταμείου Ασύλου και 
Μετανάστευσης για την περίοδο 2014-2020.  

Κοινές προτεραιότητες της ΕΕ όσον αφορά την επανεγκατάσταση το 2013 (Άρθρο 1 
παράγραφος 1 στοιχείο α)) 

Οι κοινές προτεραιότητες της ΕΕ όσον αφορά την επανεγκατάσταση για το 2013 όπως 
απαριθμούνται στην κοινή θέση καλύπτουν τρεις κατηγορίες προτεραιοτήτων: 1) πρόσωπα 
από χώρα ή περιοχή που είχε επιλεγεί για την εφαρμογή περιφερειακού προγράμματος 
προστασίας, 2) πρόσωπα που υπάγονται σε συγκεκριμένη ευάλωτη ομάδα, 3) πρόσφυγες από 
συγκεκριμένη χώρα ή περιφέρεια. Οι πρώτες δύο κατηγορίες προτεραιοτήτων διατυπώνονται 
ως γενικής φύσεως προτεραιότητες και βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ σχετικά με τη 
σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013. Σε σύγκριση 
με την απόφαση αριθ. 573/2007/ΕΚ, η κοινή θέση προσθέτει στον κατάλογο τις ακόλουθες 
ευάλωτες ομάδες: επιζώντες βίας και βασανιστηρίων καθώς και πρόσωπα που έχουν ανάγκη 
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από επείγουσα επανεγκατάσταση ή επιτακτική επανεγκατάσταση για λόγους νομικής ή 
σωματικής προστασίας.  

Η τρίτη κατηγορία προτεραιοτήτων αφορά τις ειδικές κοινές προτεραιότητες της ΕΕ για το 
2013 και ο κατάλογος των προτεραιοτήτων αυτών βρίσκεται στο παράρτημα της παρούσας 
απόφασης. Ο κατάλογος έχει καταρτιστεί με βάση τα κριτήρια επανεγκατάστασης της 
UNHCR και τις ετήσιες προβλέψεις επανεγκατάστασης της UNHCR λαμβάνοντας υπόψη σε 
ποιους τομείς η κοινή δράση της ΕΕ θα είχε σημαντική επίπτωση στην αντιμετώπιση των 
αναγκών προστασίας. Τούτο ευθυγραμμίζεται με την πρόταση της Επιτροπής. 

Το πάγιο ποσό που λαμβάνεται ανά επανεγκατεστημένο άτομο (Άρθρο 1 παράγραφος 1 
στοιχείο β)) 

Η κοινή θέση τροποποιεί την πρόταση της Επιτροπής προτείνοντας μεγαλύτερο πάγιο ποσό 
για κάθε επανεγκατεστημένο άτομο, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που λαμβάνονται από το 
Ταμείο από εκείνα τα κράτη μέλη που δεν χρησιμοποίησαν προγενέστερα το Ταμείο για τον 
εν λόγω σκοπό. Ενώ το άρθρο 13 παράγραφος 3 της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ σχετικά με 
τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013 προβλέπει 
ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατ΄αποκοπήν ποσό ύψους 4000 ευρώ ανά επανεγκατεστημένο 
άτομο σύμφωνα με τις προτεραιότητες που ορίζονται στην απόφαση, η κοινή απόφαση 
προβλέπει ποσό 6000 ευρώ για κάθε επανεγκαθιστάμενο άτομο για τα κράτη μέλη εκείνα που 
λαμβάνουν το πάγιο ποσό από το Ταμείο για πρώτη φορά, και ποσό 5000 ευρώ για τα κράτη 
μέλη εκείνα που έχουν ήδη λάβει από το Ταμείο το πάγιο ποσό μία μόνο φορά κατά τη 
διάρκεια των προηγουμένων ετών. Ο στόχος της τροπολογίας αυτής είναι να ενθαρρυνθούν 
εκείνα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει μέχρι σήμερα να δρομολογήσουν 
προγράμματα επανεγκατάστασης. Τούτο συμβαδίζει σε γενικές γραμμές με το στόχο της 
Επιτροπής και συγκεκριμένα τη διασφάλιση αυξημένης δυνατότητας επανεγκατάστασης στην 
ΕΕ από μεγαλύτερο αριθμό κρατών μελών.  

Η νομική βάση της πρότασης 

Η πρόταση της Επιτροπής του 2009 έχει αρχικά βασιστεί στο άρθρο 63 παράγραφος 2 
στοιχείο β) της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αλλά η γενική 
ανακοίνωση για τις συνέπειες από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας για υπό 
εξέλιξη διοργανικές διαδικασίες λήψεως αποφάσεων ανέφερε ως νέα νομική βάση τα άρθρα 
78 και 80 της ΣΛΕΕ (το τελευταίο για την εσωτερική αλληλεγγύη εντός της ΕΕ). Η αναφορά 
στο άρθρο αυτό, από κοινού με το άρθρο 78 της ΣΛΕΕ, είχε ως στόχο να υπογραμμίσει ότι ο 
στόχος των προτεινόμενων μέτρων ήταν η διασφάλιση «δίκαιης κατανομής των βαρών» όπως 
αναφέρει το πρώην άρθρο 63 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
Ωστόσο, το Συμβούλιο εκτιμά ότι η ορθή προσαρμογή της νομικής βάσης στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας είναι το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της ΣΛΕΕ και ότι το άρθρο 80 της 
ΣΛΕΕ δεν μπορεί να συνιστά νομική βάση, ούτε καν συμπληρωματική νομική βάση. 

Στις 13 Φεβρουαρίου η προεδρία της Δανίας εξέδωσε έγγραφο με δύο εναλλακτικές λύσεις, η 
μία εκ των οποίων ήταν να προταθεί η προσθήκη αιτιολογικής σκέψης με παραπομπή στο 
άρθρο 80 της ΣΛΕΕ. Η Coreper αποφάσισε στις 15 Φεβρουαρίου τη διατήρηση μόνο του 
άρθρου 78 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της ΣΛΕΕ ως νομικής βάσης για την πρόταση. Η θέση 
αυτή επιβεβαιώθηκε από την Coreper στις 22 Φεβρουαρίου. Το κείμενο διαβιβάστηκε για να 
εγκριθεί από το Συμβούλιο στις 8 Μαρτίου. 
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Παρόλο που δεν ευθυγραμμίζεται με τη γενική ανακοίνωση, η Επιτροπή δύναται να 
υποστηρίζει ότι η νομική βάση πρέπει να αποτελείται αποκλειστικά από το άρθρο 78 
παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της ΣΛΕΕ, καθώς η μη προσθήκη του άρθρου 80 της ΣΛΕΕ, το 
οποίο δεν συνιστά καθ' εαυτό νομική βάση, δεν επηρεάζει την ουσία της πρότασης και 
συμφωνεί με τους πίνακες αντιστοιχίας της Συνθήκης της Λισαβόνας. Επιπλέον, συμφωνεί με 
τις πρόσφατες προτάσεις του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου στον τομέα των 
εσωτερικών υποθέσεων οι οποίες εγκρίθηκαν χωρίς να περιλαμβάνουν αναφορά στο άρθρο 
80 της ΣΛΕΕ. Η προστιθέμενη αιτιολογική σκέψη μπορεί να υποστηριχθεί από την Επιτροπή 
δεδομένου ότι υπογραμμίζει τη σημασία της αλληλεγγύης στο Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Ασύλου και περιλαμβάνει ρητή αναφορά στο άρθρο 80 της ΣΛΕΕ. 

4. ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την αιτιολογική σκέψη που αναφέρεται στο άρθρο 80 
της ΣΛΕΕ και την αρχή της αλληλεγγύης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την 
Επιτροπή να εκδώσει δήλωση σχετικά με το μελλοντικό της δικαίωμα πρωτοβουλίας όσον 
αφορά την επιλογή των νομικών βάσεων. 

Η Επιτροπή συμφώνησε με το εν λόγω αίτημα. Το κείμενο της δήλωσης είναι το ακόλουθο: 

 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Η Επιτροπή, επιδεικνύοντας πνεύμα συμβιβασμού και για να εξασφαλίσει την άμεση έγκριση 
της πρότασης, υποστηρίζει το τελικό κείμενο· επισημαίνει ωστόσο ότι τούτο δεν θίγει το 
δικαίωμα πρωτοβουλίας της σχετικά με την επιλογή των νομικών βάσεων, ειδικότερα όσον 
αφορά την μελλοντική χρήση του άρθρου 80 της ΣΛΕΕ.  
 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η κοινή θέση ικανοποιεί τον αρχικό στόχο της Επιτροπής να εξασφαλίσει την 
επανεγκατάσταση περισσότερων προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της αύξησης 
τόσο του αριθμού των προσφύγων που επανεγκαθίστανται όσο και του αριθμού των κρατών 
μελών που διαθέτουν εν ενεργεία εθνικά προγράμματα επανεγκατάστασης. Τούτο καθιστά 
δυνατή την επανεγκατάσταση εντός της ΕΕ με πιο στρατηγικό τρόπο. Το κείμενο της θέσης 
του Συμβουλίου συμφωνεί επί της ουσίας και σε γενικές γραμμές με την πρόταση της 
Επιτροπής και, επομένως, μπορεί να υποστηριχθεί.  
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