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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής που αποσκοπεί να 

αναδιατυπώσει και να αντικαταστήσει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Συμβουλίου 

σχετικά με τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 

αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα. 

Λαμβάνοντας υπόψη την μεταναστευτική και την προσφυγική κρίση, κρίθηκε αναγκαίο να 

μεταρρυθμιστεί το σύστημα του Δουβλίνου, προκειμένου να απλουστευθεί και να βελτιωθεί 

η αποτελεσματικότητά του στην πράξη, και, ταυτόχρονα, για να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι 

ορισμένα κράτη μέλη αντιμετώπιζαν δυσανάλογες πιέσεις όσον αφορά τις αιτήσεις. 

Διορθωτικός μηχανισμός  

Οι πιστώσεις που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η εφαρμογή της πρότασης ανέρχονται σε 

1,828 δισεκατομμύρια EUR για την περίοδο 2017-2020. Το ποσό αυτό θα μπορούσε να 

καλύψει τις δαπάνες μεταφοράς από τη στιγμή που θα έχει ενεργοποιηθεί ο διορθωτικός 

μηχανισμός κατανομής προς όφελος ενός κράτους μέλους και την εγκατάσταση και 

λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος για την καταχώριση και την αυτόματη κατανομή 

των αιτούντων άσυλο, καθώς και το κόστος για τη δημιουργία πρόσθετης ικανότητας 

υποδοχής και για την παροχή τροφής και βασικών υπηρεσιών στους αιτούντες άσυλο που 

μεταφέρονται. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης σημειώνει τη θέση της Επιτροπής που καθορίζει ένα αριθμητικό 

κατώφλι για τις αιτήσεις ασύλου πέραν του οποίου ενεργοποιείται αυτόματα ο διορθωτικός 

μηχανισμός κατανομής. Εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ένα κατώφλι 

ενεργοποίησης προκειμένου να αποφευχθεί ένα κράτος μέλος να αντιμετωπίσει δυσανάλογες 

πιέσεις όσον αφορά τις αιτήσεις ασύλου ή να ζητήσει να χρησιμοποιήσει αυτόν τον 

μηχανισμό κατανομής τη στιγμή που υποδέχεται μόνο ένα μικρό αριθμό αιτούντων άσυλο 

λαμβάνοντας υπόψη την κλείδα κατανομής. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί, ωστόσο, ότι, καθορίζοντας το κατώφλι ενεργοποίησης 

στο 150% του ποσοστού αναφοράς, η Επιτροπή επιβαρύνει υπερβολικά ορισμένα κράτη μέλη 

επειδή αυτά πρέπει να αναλάβουν από μόνα τους τη διεκπεραίωση ενός αριθμού αιτήσεων 

που υπερβαίνει κατά το ήμισυ τις δυνατότητές τους προτού ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός 

αλληλεγγύης. Εκτιμά επίσης ότι ένα ιδιαίτερα χαμηλό κατώφλι χωρίς επιπρόσθετους όρους 

θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα να μην επιδεικνύει ένα κράτος μέλος αίσθημα ευθύνης 

κατά τον έλεγχο και τη διαχείριση των συνόρων του. Προτείνει, ως εκ τούτου, να καθοριστεί 

το κατώφλι αυτό στο 100% του ποσοστού αναφοράς ενός κράτους μέλους αλλά να 

αποφευχθούν δυνητικά χαλαρές πολιτικές στα σύνορα μέσω της προσθήκης μιας ρήτρας 

αμοιβαίας αλληλεγγύης που θα καθιστά δυνατό να αναστέλλεται ο διορθωτικός μηχανισμός 

όταν ένα κράτος μέλος δεν εκπληρώνει δεόντως τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη 

διαχείριση των εξωτερικών του συνόρων σύμφωνα με τον κανονισμό σχετικά με την 

ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή. Προτείνει, τέλος, να προβλεφθεί η παύση της 

εφαρμογής του διορθωτικού μηχανισμού μόνο όταν ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου προς το 

επωφελούμενο κράτος μέλος έχει ξανακατέβει στο 90% του ποσοστού αναφοράς του ώστε να 

αποφεύγονται επαναλαμβανόμενες παλινδρομήσεις στο σύστημα.  

Δαπάνες μεταφοράς  
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Επί του συνόλου των προβλεπόμενων 1,828 δισεκατομμυρίων EUR, 375 εκατομμύρια EUR 

διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών μεταφοράς μεταξύ κρατών μελών, για ένα σύνολο 

750.000 μεταφερομένων ατόμων. Το άρθρο 42 της πρότασης αναδιατύπωσης προβλέπει ότι 

στο επωφελούμενο κράτος μέλος που εξασφαλίζει τη μεταφορά ενός αιτούντος άσυλο στο 

κράτος κατανομής επιστρέφεται ένα κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 500 EUR για κάθε πρόσωπο 

που μεταφέρεται.  

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει την πρόταση σύμφωνα με την οποία το κράτος που 

αναλαμβάνει την υποχρέωση της μεταφοράς δικαιούται να επωφεληθεί αποζημίωσης. Θεωρεί 

ότι μια κατ’ αποκοπή αποζημίωση είναι δικαιολογημένη επειδή καθιστά δυνατό να 

αποφευχθεί το τεράστιο γραφειοκρατικό βάρος που θα συνεπαγόταν ο έλεγχος των 

πραγματικών εξόδων. Θεωρεί, ωστόσο, ότι, καθορίζοντας το ποσό αυτό στα 500 EUR για 

κάθε μεταφερόμενο άτομο με την πρόφαση ότι τα οφέλη που απέχουν από το πραγματικό 

κόστος θα μπορούν να ενισχύουν τα πλέον εκτεθειμένα κράτη μέλη, η Επιτροπή δεν 

λαμβάνει υπόψη την πρόσφατη θέσπιση ενός μηχανισμού βοήθειας έκτακτης ανάγκης1, που 

καλείται να συμπληρώνει τη δράση που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη που θίγονται 

ειδικότερα από την αιφνίδια και μαζική εισροή υπηκόων τρίτων χωρών (προσφύγων και 

μεταναστών) στην επικράτειά τους. 

Ως εκ τούτου, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να καθοριστεί το κατ’ αποκοπή αυτό 

ποσό στα 300 EUR ανά μεταφερόμενο άτομο προκειμένου να προσεγγίσει λίγο περισσότερο 

το εκτιμώμενο πραγματικό κόστος. Το συνολικό ποσό για τις μεταφορές για την περίοδο 

2017-2020 θα ανερχόταν τότε στα 225 εκατομμύρια EUR, πράγμα που θα επέτρεπε 

εξοικονομήσεις ύψους 150 εκατομμυρίων EUR. Από τις εξοικονομήσεις αυτές, τουλάχιστον 

110 εκατομμύρια EUR θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδότηση του ταμείου 

βοήθειας έκτακτης ανάγκης (30 εκατομμύρια EUR το 2017 και 40 εκατομμύρια EUR για το 

2018 και το 2019) πριν την εκπνοή της νομικής του βάσης τον Μάρτιο του 2019.  

Οικονομική αλληλεγγύη και δημιουργία ενός «αποθεματικού Δουβλίνο» υπό το Ταμείο 

ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης (AMIF)  

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί νόμιμη, αναγκαία και αναλογική, την πρόταση της 

Επιτροπής που στοχεύει να επιβάλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να συνεισφέρουν 

οικονομικά όταν αρνούνται να επιληφθούν των αιτούντων άσυλο που έχουν τεθεί υπό την 

ευθύνη τους από τον μηχανισμό κατανομής. Επιμένει στο ό,τι η εν λόγω υποχρεωτική 

οικονομική συνεισφορά δεν έχει επ’ ουδενί τιμωρητικό χαρακτήρα αλλά συνιστά μια δίκαιη 

συμμετοχή στην απαραίτητη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών (Άρθρο 80 ΣΛΕΕ). 

Θεωρεί, ωστόσο, ότι ο χρηματοδοτικός μηχανισμός που προβλέπεται από την Επιτροπή στην 

παρούσα περίπτωση δεν είναι ο πλέον κατάλληλος ούτε όσον αφορά το ποσό ούτε ως προς τη 

μέθοδο.  

Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει, για λόγους οικονομικής αλληλεγγύης, κάθε κράτος 

μέλος που πληροί τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής, 

να πρέπει να καταβάλλει, για κάθε αιτούντα που θα είχε κατανεμηθεί σε αυτό, 50 000 EUR 

το πρώτο και το δεύτερο έτος,  75 000 EUR το τρίτο και το τέταρτο έτος, και 100 000 EUR 

το πέμπτο και τα επόμενα έτη. Τα ποσά αυτά θα καταβάλλονται εξ ολοκλήρου στο ταμείο 

AMIF, που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014, προκειμένου να δημιουργηθεί 

                                                 
1 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/369 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2016, για την παροχή στήριξης έκτακτης 

ανάγκης εντός της Ένωσης. 
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ένα «αποθεματικό Δουβλίνο». Εξυπακούεται ότι το αποθεματικό αυτό δεν θα καταστεί 

δυνατό να δημιουργηθεί παρά μόνο κατά τη στιγμή της επανεξέτασης του ταμείου AMIF η 

οποία προβλέπεται στο άρθρο 60 του κανονισμού 514/2014 και στο άρθρο 28 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 για τις 30 Ιουνίου 2020 το αργότερο. Σε περίπτωση μη 

πληρωμής από κράτος μέλος, η Επιτροπή παρακρατεί τα ποσά αυτά από τις πληρωμές που 

δικαιούται να λάβει το εν λόγω κράτος μέλος από άλλα ταμεία της Ένωσης. 

Οι πιστώσεις αυτού του «αποθεματικού Δουβλίνο» προορίζονται να καλύψουν τη χορήγηση 

ενός κατ’ αποκοπή ποσού ανά αιτούντα άσυλο και κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των 

κρατών μελών που συμμετέχουν ορθά στον διορθωτικό μηχανισμό κατανομής. Η απόφαση 

(ΕΕ) 2015/1601 διευκρινίζει ότι τα μέτρα μετεγκατάστασης τυγχάνουν της οικονομικής 

στήριξης του ταμείου AMIF. Προς τούτο, τα κράτη μέλη μετεγκατάστασης λαμβάνουν κατ’ 

αποκοπή ποσό ύψους 6.000 EUR ανά αιτούντα διεθνούς προστασίας που μετεγκαταστάθηκε 

στην επικράτειά τους.  Για την επανεγκατάσταση, το ποσό αυτό ανέρχεται στα 10.000 EUR 

ανά άτομο. Συνεπώς, ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλεφθεί 

χρηματοδοτική στήριξη στα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε αυτόν τον μηχανισμό 

αλληλεγγύης. Με το προτεινόμενο σύστημα, τα ποσά που προβλέπονται ανά αιτούντα για τη 

χρηματοδοτική αυτή στήριξη θα αυξάνονται αναλογικά με το βάρος που θα πρέπει να 

επιμεριστούν λόγω της μη συμμετοχής ορισμένων κρατών μελών.  

Αυτοματοποιημένο σύστημα για την καταχώριση και την παρακολούθηση των αιτήσεων  

Επί του συνόλου των 1,828 δισεκατομμυρίων EUR, 3,603 εκατομμύρια EUR χορηγούνται 

στον προϋπολογισμό του EU-LISA για την προετοιμασία, τον σχεδιασμό και τη λειτουργική 

διαχείριση του αυτοματοποιημένου πληροφοριακού συστήματος για την κατανομή των 

αιτούντων άσυλο. Μόλις το αυτοματοποιημένο σύστημα για τη καταχώριση και την 

παρακολούθηση των αιτήσεων, και για τον μηχανισμό κατανομής που προβλέπεται στο 

άρθρο 44 θα έχει προσδιορίσει το κράτος μέλος κατανομής, η πληροφορία αυτή πρέπει να 

εισαχθεί αυτόματα στο Eurodac. Πρέπει, συνεπώς, να προβλεφθεί η διαλειτουργικότητα 

μεταξύ του κεντρικού συστήματος του διορθωτικού μηχανισμού και του κεντρικού 

συστήματος του Eurodac. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 

ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη 

Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ 

Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 

Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, 

(30) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη 

Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ 

Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 

Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, 
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που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1077/201121, θα πρέπει να είναι 

υπεύθυνος για την προετοιμασία, την 

ανάπτυξη και τη λειτουργική διαχείριση 

του κεντρικού συστήματος και της 

υποδομής επικοινωνίας μεταξύ του 

κεντρικού συστήματος και των εθνικών 

υποδομών. 

που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1077/201121, θα πρέπει να είναι 

υπεύθυνος για την προετοιμασία, την 

ανάπτυξη και τη λειτουργική διαχείριση 

του κεντρικού συστήματος, της 

διαλειτουργικότητάς του με άλλα 

συστήματα και της υποδομής επικοινωνίας 

μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των 

εθνικών υποδομών. 

___ ___ 

21 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 

σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση 

συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον 

χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης (ΕΕ L 286 της 1.11.2011, σ. 

1). 

21 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 

σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση 

συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον 

χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης (ΕΕ L 286 της 1.11.2011, σ. 

1). 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Στο πλαίσιο της λειτουργίας του 

διορθωτικού μηχανισμού κατανομής θα 

πρέπει να εφαρμοστεί κλείδα, ως σημείο 

αναφοράς, με βάση το μέγεθος του 

πληθυσμού και της οικονομίας των κρατών 

μελών σε συνδυασμό με ένα κατώτατο 

όριο, ώστε να καταστεί δυνατό ο 

μηχανισμός να λειτουργεί ως μέσο 

συνδρομής των κρατών μελών που 

υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις. Η 

εφαρμογή της διορθωτικής κατανομής 

υπέρ κράτους μέλους θα πρέπει να 

ενεργοποιείται αυτόματα στις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες ο αριθμός των αιτήσεων 

διεθνούς προστασίας για τις οποίες ένα 

κράτος μέλος είναι υπεύθυνο υπερβαίνει το 

150 % του αριθμού που καθορίζεται στην 

κλείδα αναφοράς. Προκειμένου να 

αποτυπώνονται συνολικά οι προσπάθειες 

που καταβάλλει κάθε κράτος μέλος, ο 

αριθμός των ατόμων που πράγματι 

(32) Στο πλαίσιο της λειτουργίας του 

διορθωτικού μηχανισμού κατανομής θα 

πρέπει να εφαρμοστεί κλείδα, ως σημείο 

αναφοράς, με βάση το μέγεθος του 

πληθυσμού και της οικονομίας των κρατών 

μελών σε συνδυασμό με ένα κατώτατο 

όριο, ώστε να καταστεί δυνατό ο 

μηχανισμός να λειτουργεί ως μέσο 

συνδρομής των κρατών μελών που 

υφίστανται δυσανάλογες πιέσεις. Η 

εφαρμογή της διορθωτικής κατανομής 

υπέρ κράτους μέλους θα πρέπει να 

ενεργοποιείται αυτόματα στις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες ο αριθμός των αιτήσεων 

διεθνούς προστασίας για τις οποίες ένα 

κράτος μέλος είναι υπεύθυνο υπερβαίνει το 

100 % του αριθμού που καθορίζεται στην 

κλείδα αναφοράς. Προκειμένου να 

αποτυπώνονται συνολικά οι προσπάθειες 

που καταβάλλει κάθε κράτος μέλος, ο 

αριθμός των ατόμων που πράγματι 
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επανεγκαθίστανται στο εν λόγω κράτος 

μέλος θα πρέπει να προστίθεται στον 

αριθμό των αιτήσεων διεθνούς προστασίας 

για τους σκοπούς του εν λόγω 

υπολογισμού. 

επανεγκαθίστανται στο εν λόγω κράτος 

μέλος θα πρέπει να προστίθεται στον 

αριθμό των αιτήσεων διεθνούς προστασίας 

για τους σκοπούς του εν λόγω 

υπολογισμού. 

Αιτιολόγηση 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι, καθορίζοντας το κατώφλι ενεργοποίησης στο 150% του 

ποσοστού αναφοράς, η Επιτροπή επιβαρύνει υπερβολικά ορισμένα κράτη μέλη ή αυτά πρέπει να 

αναλάβουν από μόνα τους τη διεκπεραίωση ενός αριθμού αιτήσεων που υπερβαίνει κατά το 

ήμισυ τις δυνατότητές τους προτού ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αλληλεγγύης. Εκτιμά επίσης ότι 

ένα ιδιαίτερα χαμηλό κατώφλι χωρίς επιπρόσθετους όρους θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα 

να μην επιδεικνύει ένα κράτος μέλος αίσθημα ευθύνης κατά τον έλεγχο και τη διαχείριση των 

συνόρων του. Προτείνει, ως εκ τούτου, να καθοριστεί το κατώφλι αυτό στο 100% του ποσοστού 

αναφοράς ενός κράτους μέλους αλλά να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη χαλαρή πολιτική στα 

σύνορα μέσω της προσθήκης μιας ρήτρας αμοιβαίας αλληλεγγύης που θα καθιστά δυνατό να 

αναστέλλεται ο διορθωτικός μηχανισμός όταν ένα κράτος μέλος δεν εκπληρώνει δεόντως τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκού οργανισμού συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής (βλ. προσθήκη ενός άρθρου 43α). 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 34 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Στο πλαίσιο του μηχανισμού 

κατανομής, τα έξοδα μεταφοράς του 

αιτούντος στο κράτος μέλος κατανομής θα 

πρέπει να επιστρέφονται από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ. 

(34) Στο πλαίσιο του μηχανισμού 

κατανομής, τα έξοδα μεταφοράς του 

αιτούντος στο κράτος μέλος κατανομής θα 

πρέπει να επιστρέφονται από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ ως ένα κατ’ 

αποκοπή ποσό 300 EUR για κάθε 

πρόσωπο που μεταφέρεται. 

Αιτιολόγηση 

Το προτεινόμενο ποσόν των 500 EUR ακολουθεί την προσέγγιση που καθορίζεται στην 

απόφαση (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου, στην οποία η επιστροφή των εξόδων μεταφοράς 

χρησίμευε επίσης στην υποβοήθηση ενός κράτους μέλους που βρισκόταν σε κατάσταση 

εκτάκτου ανάγκης ή αντιμέτωπο με έναν δυσανάλογο αριθμό αιτήσεων ασύλου. Εν των μεταξύ, 

συγκροτήθηκε ταμείο έκτακτης βοήθειας προς τον σκοπό αυτό. Ο συντάκτης γνωμοδότησης 

εκτιμά, συνεπώς, ότι θα πρέπει να μειωθεί το ποσόν αυτό στα 300 EUR, ώστε να αντιστοιχεί 

κάπως περισσότερο στο πραγματικό κόστος των μεταφορών. Από το συνολικό ποσόν που 

προβλέπεται στο δημοσιονομικό δελτίο της πρότασης, 1,825 δισ. προβλέπονται για τη 

χρηματοδότηση αυτών των μεταφορών. Μειώνοντας το κατ’ αποκοπή ποσόν στα 300 EUR, 

εξοικονομούνται 730 εκατομμύρια, τα οποία αναμένεται να χρησιμεύσουν για την τροφοδότηση 
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του ταμείο έκτακτης βοήθειας. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 35 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Το κράτος μέλος κατανομής 

δύναται να αποφασίσει να μη δεχθεί για 

χρονική περίοδο δώδεκα μηνών τους 

αιτούντες που του αναλογούν από την 

κατανομή. Σε αυτή την περίπτωση θα 

πρέπει να καταχωρίσει τις εν λόγω 

πληροφορίες στο αυτοματοποιημένο 

σύστημα και να το γνωστοποιήσει στα 

υπόλοιπα κράτη μέλη, την Επιτροπή και 

τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για το Άσυλο. Στη συνέχεια, οι αιτούντες 

που προβλεπόταν να κατανεμηθούν στο εν 

λόγω κράτος μέλος κατανέμονται στα 

υπόλοιπα κράτη μέλη. Το κράτος μέλος 

που δεν συμμετέχει προσωρινά στον 

διορθωτικό μηχανισμό κατανομής θα 

πρέπει να καταβάλει εισφορά αλληλεγγύης 

ύψους 250 000 EUR ανά αιτούντα που 

δεν γίνεται δεκτός, στο κράτος μέλος που 

προσδιορίστηκε ως υπεύθυνο για την 

εξέταση των σχετικών αιτήσεων. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει τις 

πρακτικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή 

του μηχανισμού εισφοράς αλληλεγγύης σε 

εκτελεστική πράξη. Ο Οργανισμός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα 

παρακολουθεί και θα υποβάλλει σε ετήσια 

βάση έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με 

την εφαρμογή του μηχανισμού 

οικονομικής αλληλεγγύης. 

(35) Ένα κράτος μέλος κατανομής που 

δεν δέχεται για χρονική περίοδο δώδεκα 

μηνών τους αιτούντες που του αναλογούν 

από την κατανομή, θα πρέπει να 

καταχωρίσει τις εν λόγω πληροφορίες στο 

αυτοματοποιημένο σύστημα και να το 

γνωστοποιήσει στα υπόλοιπα κράτη μέλη, 

την Επιτροπή και τον Οργανισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Στη 

συνέχεια, οι αιτούντες που προβλεπόταν να 

κατανεμηθούν στο εν λόγω κράτος μέλος 

κατανέμονται στα υπόλοιπα κράτη μέλη. 

Θα πρέπει να συγκροτηθεί ταμείο (το 

«Αποθεματικό Ταμείο Δουβλίνο») και το 
κράτος μέλος που δεν συμμετέχει στον 

διορθωτικό μηχανισμό κατανομής θα 

πρέπει να καταβάλλει στο ταμείο αυτό, 

για κάθε αιτούντα ο οποίος θα 

κατανεμόταν σε αυτό και τον οποίο το 

κράτος μέλος δεν δέχεται, ετήσιες 

πληρωμές ύψους 50.000 EUR για το 

πρώτο και το δεύτερο έτος, 75.000 EUR 

για το τρίτο και τέταρτο έτος, και 100.000 

EUR για τα επόμενα έτη. Η 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 

Αποθεματικού Ταμείου Δουβλίνο 

προορίζεται να καλύψει τη χορήγηση ενός 

κατ’ αποκοπή ποσού ανά αιτούντα διεθνή 

προστασία, το οποίο κατανέμεται 

αναλογικά μεταξύ των κρατών μελών που 

συμμετέχουν στον διορθωτικό μηχανισμό 

κατανομής. Σε περίπτωση μη πληρωμής 

από κράτος μέλος, η Επιτροπή θα πρέπει 

να παρακρατεί το ίδιο ποσό από τις 

πληρωμές που οφείλονται στο εν λόγω 

κράτος μέλος από άλλα ταμεία της 

Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

καθορίσει τις πρακτικές λεπτομέρειες για 
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την εφαρμογή της ανωτέρω 

περιγραφείσας αρχής σε εκτελεστική 

πράξη και ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το Άσυλο θα παρακολουθεί 

και θα υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση 

στην Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 41 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(41) Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 

συνέχεια μεταξύ του συστήματος 

προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους 

που θεσπίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 604/2013 και του συστήματος που 

θεσπίζεται από τον παρόντα κανονισμό. 

Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί η 

συνοχή μεταξύ του παρόντος κανονισμού 

και [της πρότασης κανονισμού για την 

αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου] 

(41) Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 

συνέχεια μεταξύ του συστήματος 

προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους 

που θεσπίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 604/2013 και του συστήματος που 

θεσπίζεται από τον παρόντα κανονισμό. 

Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί η 

συνοχή μεταξύ του παρόντος κανονισμού 

και [της πρότασης κανονισμού για την 

αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου] Μόλις το 

αυτοματοποιημένο σύστημα για τη 

καταχώριση και την παρακολούθηση των 

αιτήσεων, και για τον μηχανισμό 

κατανομής που προβλέπεται στο άρθρο 

44 θα έχει προσδιορίσει το κράτος μέλος 

κατανομής, η πληροφορία αυτή πρέπει να 

εισαχθεί αυτόματα στο Eurodac. Πρέπει, 

συνεπώς, να διασφαλιστεί η 

διαλειτουργικότητα μεταξύ του κεντρικού 

συστήματος του διορθωτικού μηχανισμού 

και του κεντρικού συστήματος του 

Eurodac. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει τη σχέση μεταξύ των δύο εν λόγω νομοθεσιών, με στόχο να 

διασφαλιστεί η συνεκτικότητα μεταξύ των δύο συστημάτων με βάση τη διαλειτουργικότητά τους. 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται όταν 

από το αυτοματοποιημένο σύστημα του 

άρθρου 44 παράγραφος 1 προκύπτει ότι ο 

αριθμός των αιτήσεων διεθνούς 

προστασίας για τις οποίες ένα κράτος 

μέλος είναι υπεύθυνο σύμφωνα με τα 

κριτήρια του κεφαλαίου ΙΙΙ άρθρο 3 

παράγραφος 2 ή παράγραφος 3, άρθρο 18 

και άρθρο 19, επιπλέον του αριθμού των 

προσώπων που πράγματι 

επανεγκαταστάθηκαν, είναι μεγαλύτερος 

από το 150 % του αριθμού αναφοράς για 

το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με την 

κλείδα κατανομής που αναφέρεται στο 

άρθρο 35. 

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται όταν 

από το αυτοματοποιημένο σύστημα του 

άρθρου 44 παράγραφος 1 προκύπτει ότι ο 

αριθμός των αιτήσεων διεθνούς 

προστασίας για τις οποίες ένα κράτος 

μέλος είναι υπεύθυνο σύμφωνα με τα 

κριτήρια του κεφαλαίου ΙΙΙ άρθρο 3 

παράγραφος 2 ή παράγραφος 3, άρθρο 18 

και άρθρο 19, επιπλέον του αριθμού των 

προσώπων που πράγματι 

επανεγκαταστάθηκαν, είναι μεγαλύτερος 

από το 100 % του αριθμού αναφοράς για 

το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με την 

κλείδα κατανομής που αναφέρεται στο 

άρθρο 35. 

Αιτιολόγηση 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι, καθορίζοντας το κατώφλι ενεργοποίησης στο 150% του 

ποσοστού αναφοράς, η Επιτροπή επιβαρύνει υπερβολικά ορισμένα κράτη μέλη ή αυτά πρέπει να 

αναλάβουν από μόνα τους τη διεκπεραίωση ενός αριθμού αιτήσεων που υπερβαίνει κατά το 

ήμισυ τις δυνατότητές τους προτού ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αλληλεγγύης. Εκτιμά επίσης ότι 

ένα ιδιαίτερα χαμηλό κατώφλι χωρίς επιπρόσθετους όρους θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα 

να μην επιδεικνύει ένα κράτος μέλος αίσθημα ευθύνης κατά τον έλεγχο και τη διαχείριση των 

συνόρων του. Προτείνει, ως εκ τούτου, να καθοριστεί το κατώφλι αυτό στο 100% του ποσοστού 

αναφοράς ενός κράτους μέλους αλλά να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη χαλαρή πολιτική στα 

σύνορα μέσω της προσθήκης μιας ρήτρας αμοιβαίας αλληλεγγύης που θα καθιστά δυνατό να 

αναστέλλεται ο διορθωτικός μηχανισμός όταν ένα κράτος μέλος δεν εκπληρώνει δεόντως τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκού οργανισμού συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής (βλ. προσθήκη ενός άρθρου 43α). 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οικονομική αλληλεγγύη Οικονομική αλληλεγγύη και δημιουργία 

του Αποθεματικού Ταμείου Δουβλίνο 

 



 

AD\1126078EL.docx 11/16 PE597.582v02-00 

 EL 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ένα κράτος μέλος δύναται, κατά 

τη λήξη της περιόδου των τριών μηνών 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού και κατά τη λήξη κάθε 

δωδεκάμηνης περιόδου μετά την εν λόγω 

ημερομηνία, να καταχωρεί στο 

αυτοματοποιημένο σύστημα ότι δεν θα 

συμμετέχει προσωρινά στον διορθωτικό 

μηχανισμό κατανομής που προβλέπεται 

στο κεφάλαιο VII του παρόντος 

κανονισμού ως κράτος μέλος κατανομής 
και ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη, 

την Επιτροπή και τον Οργανισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. 

1. Ένα κράτος μέλος που δεν πληροί 

τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του 

διορθωτικού μηχανισμού κατανομής, οι 

οποίες ορίζονται στο Κεφάλαιο VII, θα 

πρέπει, κατά τη λήξη της περιόδου των 

τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισμού και κατά τη λήξη 

κάθε δωδεκάμηνης περιόδου μετά την εν 

λόγω ημερομηνία, να καταχωρεί την 

πληροφορία αυτή στο αυτοματοποιημένο 

σύστημα και να ενημερώνει σχετικά τα 

κράτη μέλη, την Επιτροπή και τον 

Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

Άσυλο. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – παράγραφος 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατά τη λήξη της δωδεκάμηνης 

περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 

2, το αυτοματοποιημένο σύστημα 

γνωστοποιεί στο κράτος μέλος που δεν 

συμμετέχει στον διορθωτικό μηχανισμό 

κατανομής τον αριθμό των αιτούντων για 

τους οποίους θα ήταν διαφορετικά το 

κράτος μέλος κατανομής. Στη συνέχεια, το 

εν λόγω κράτος μέλος προβαίνει σε 

εισφορά αλληλεγγύης ύψους 000 EUR για 

κάθε αιτούντα που θα του είχε 

διαφορετικά κατανεμηθεί κατά τη 

διάρκεια της αντίστοιχης δωδεκάμηνης 

περιόδου. Η εισφορά αλληλεγγύης 

καταβάλλεται στο κράτος μέλος που 

προσδιορίστηκε ως υπεύθυνο για την 

εξέταση των αντίστοιχων αιτήσεων. 

3. Κατά τη λήξη της δωδεκάμηνης 

περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 

2, το αυτοματοποιημένο σύστημα 

γνωστοποιεί στο κράτος μέλος που δεν 

συμμετέχει στον διορθωτικό μηχανισμό 

κατανομής τον αριθμό των αιτούντων για 

τους οποίους θα ήταν διαφορετικά το 

κράτος μέλος κατανομής. Συγκροτείται 

ταμείο (το «Αποθεματικό Ταμείο 

Δουβλίνο») και το κράτος μέλος που δεν 

συμμετέχει στον διορθωτικό μηχανισμό 

κατανομής να καταβάλλει στο ταμείο 

αυτό, για κάθε αιτούντα ο οποίος θα 

κατανεμόταν σε αυτό και τον οποίο το 

κράτος μέλος δεν δέχεται, ετήσιες 

πληρωμές ύψους 50.000 EUR για το 

πρώτο και το δεύτερο έτος, 75.000 EUR 
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για το τρίτο και τέταρτο έτος, και 100.000 

EUR για τα επόμενα έτη. Η 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 

Αποθεματικού Ταμείου Δουβλίνο 

καλύπτει τη χορήγηση ενός κατ’ αποκοπή 

ποσού ανά αιτούντα διεθνή προστασία, το 

οποίο κατανέμεται αναλογικά μεταξύ των 

κρατών μελών που συμμετέχουν στον 

διορθωτικό μηχανισμό κατανομής. Σε 

περίπτωση μη καταβολής της 

αποζημίωσης, η Επιτροπή παρακρατεί το 

ίδιο ποσό από τις ενισχύσεις που 

πρόκειται να λάβει εν λόγω κράτος μέλος 

από άλλα ταμεία της Ένωσης. 

 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τις δαπάνες μεταφοράς του αιτούντος 

στο κράτος μέλος κατανομής, επιστρέφεται 

στο επωφελούμενο κράτος μέλος κατ’ 

αποκοπή ποσό ύψους 500 EUR για κάθε 

πρόσωπο που μεταφέρεται σύμφωνα με το 

άρθρο 38 στοιχείο γ). Αυτή η οικονομική 

στήριξη υλοποιείται με την εφαρμογή των 

διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 

18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014. 

Για τις δαπάνες μεταφοράς του αιτούντος 

στο κράτος μέλος κατανομής, επιστρέφεται 

στο επωφελούμενο κράτος μέλος κατ’ 

αποκοπή ποσό ύψους 300 EUR για κάθε 

πρόσωπο που μεταφέρεται σύμφωνα με το 

άρθρο 38 στοιχείο γ). Αυτή η οικονομική 

στήριξη υλοποιείται με την εφαρμογή των 

διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 

18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014. 

Αιτιολόγηση 

Το προτεινόμενο ποσόν των 500 EUR ακολουθεί την προσέγγιση που καθορίζεται στην 

απόφαση (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου, στην οποία η επιστροφή των εξόδων μεταφοράς 

χρησίμευε επίσης στην υποβοήθηση ενός κράτους μέλους που βρισκόταν σε κατάσταση 

εκτάκτου ανάγκης ή αντιμέτωπο με έναν δυσανάλογο αριθμό αιτήσεων ασύλου. Εν των μεταξύ, 

συγκροτήθηκε ταμείο έκτακτης βοήθειας προς τον σκοπό αυτό. Ο συντάκτης γνωμοδότησης 

εκτιμά, συνεπώς, ότι θα πρέπει να μειωθεί το ποσόν αυτό στα 300 EUR, ώστε να αντιστοιχεί 

κάπως περισσότερο στο πραγματικό κόστος των μεταφορών. Από το συνολικό ποσόν που 

προβλέπεται στο δημοσιονομικό δελτίο της πρότασης, 1,825 δισ. προβλέπονται για τη 

χρηματοδότηση αυτών των μεταφορών. Μειώνοντας το κατ’ αποκοπή ποσόν στα 300 EUR, 

εξοικονομούνται 730 εκατομμύρια, τα οποία αναμένεται να χρησιμεύσουν για την τροφοδότηση 

του ταμείο έκτακτης βοήθειας. 
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Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το αυτοματοποιημένο σύστημα 

ενημερώνει τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή αμέσως μόλις ο αριθμός των 

αιτήσεων στο επωφελούμενο κράτος 

μέλος, για τις οποίες είναι το υπεύθυνο 

κράτος μέλος βάσει του παρόντος 

κανονισμού, είναι μικρότερος του 150 % 

του ποσοστού του σύμφωνα με το άρθρο 

35 παράγραφος 1. 

Το αυτοματοποιημένο σύστημα 

ενημερώνει τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή αμέσως μόλις ο αριθμός των 

αιτήσεων στο επωφελούμενο κράτος 

μέλος, για τις οποίες είναι το υπεύθυνο 

κράτος μέλος βάσει του παρόντος 

κανονισμού, είναι μικρότερος του 90 % 

του ποσοστού του σύμφωνα με το άρθρο 

35 παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Εάν ένα κράτος μέλος δεν εκπληρώνει 

δεόντως τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων 

του σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου1α, το Συμβούλιο, 

αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, 

μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει τον 

διορθωτικό μηχανισμό κατανομής. Η 

απόφαση για την αναστολή του εν λόγω 

μηχανισμού ισχύει για ορισμένη περίοδο 

που δεν υπερβαίνει το ένα έτος. 

 ___ 

 1a Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, 

για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή, για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2007/2004 του Συμβουλίου και της 

απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου 

(ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1). 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 44 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η διαλειτουργικότητα μεταξύ του 

αυτοματοποιημένου συστήματος και του 

Eurodac εξασφαλίζεται μέσω ενός 

διαύλου άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των 

κεντρικών συστημάτων, ώστε να είναι 

δυνατή η αυτοματοποιημένη διαβίβαση 

των πληροφοριών σχετικά με τον 

προσδιορισμό του κράτους μέλους 

κατανομής από τον διορθωτικό 

μηχανισμό. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 44 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη 

Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ 

Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 

Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, 

που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1077/2011, είναι υπεύθυνος για την 

προετοιμασία, την ανάπτυξη και τη 

λειτουργική διαχείριση του κεντρικού 

συστήματος και της υποδομής 

επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού 

συστήματος και των εθνικών υποδομών. 

3. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη 

Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ 

Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 

Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, 

που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1077/201121, θα πρέπει να είναι 

υπεύθυνος για την προετοιμασία, την 

ανάπτυξη και τη λειτουργική διαχείριση 

του κεντρικού συστήματος, της 

διαλειτουργικότητάς του με άλλα 

συστήματα και της υποδομής επικοινωνίας 

μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των 

εθνικών υποδομών. 
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