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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων παρουσιάζει στην 

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, την ακόλουθη τροπολογία: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Λόγω των διαρκών αλλαγών και 

της πολυμορφίας που παρουσιάζουν οι 

τρέχουσες μεταναστευτικές ροές, 

απαιτούνται ολοκληρωμένα και 

συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για τον 

πληθυσμό των μεταναστών, με ανάλυση 

κατά φύλο, με σκοπό την κατανόηση της 

πραγματικότητας, τον προσδιορισμό 

τρωτών σημείων και ανισοτήτων, και την 

παροχή αξιόπιστων στοιχείων και 

πληροφοριών στους φορείς χάραξης 

πολιτικής για τον καθορισμό των 

δημόσιων πολιτικών στο μέλλον. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Για τη στήριξη της Ένωσης ώστε 

να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις 

προκλήσεις που θέτει η μετανάστευση, 

είναι αναγκαία η συχνότητα διαβίβασης 

στοιχείων για το άσυλο και τη διαχείριση 

της μετανάστευσης να είναι μικρότερη της 

ετήσιας. 

(3) Για τη στήριξη της Ένωσης ώστε 

να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις 

προκλήσεις που θέτει η μετανάστευση και 

να αναπτύξει πολιτικές που λαμβάνουν 

υπόψη τη διάσταση του φύλου και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, είναι αναγκαίο η 

συχνότητα διαβίβασης στοιχείων για το 

άσυλο και τη διαχείριση της 

μετανάστευσης να είναι μικρότερη της 

ετήσιας. 

 

Τροπολογία  3 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Οι στατιστικές για το άσυλο και τη 

διαχείριση της μετανάστευσης έχουν 

θεμελιώδη σημασία για τη μελέτη, τον 

καθορισμό και την αξιολόγηση ενός 

ευρέος φάσματος πολιτικών, ιδίως όσον 

αφορά την αντιμετώπιση της άφιξης των 

ατόμων που ζητούν προστασία στην 

Ευρώπη. 

(4) Οι στατιστικές για το άσυλο και τη 

διαχείριση της μετανάστευσης έχουν 

θεμελιώδη σημασία για τη μελέτη, τον 

καθορισμό και την αξιολόγηση ενός 

ευρέος φάσματος πολιτικών, ιδίως όσον 

αφορά την αντιμετώπιση της άφιξης των 

ατόμων που ζητούν προστασία στην 

Ευρώπη, καθώς και για την αναγνώριση 

των ειδικών αναγκών που ενδέχεται να 

έχουν και των υπηρεσιών που ενδέχεται 

να χρειάζονται οι συγκεκριμένες ομάδες ή 

τα συγκεκριμένα πρόσωπα, ιδίως εκείνα 

που αντιμετωπίζουν πολλαπλές μορφές 

διακρίσεων και τα οποία ενδέχεται να 

είναι πιο ευάλωτα κατά τη διαδικασία 

μετανάστευσης και ασύλου, όπως είναι οι 

γυναίκες, οι έγκυοι, τα παιδιά, οι 

ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι ηλικιωμένοι, τα 

άτομα με αναπηρίες, τα άτομα ΛΟΑΔΜ+ 

και τα θύματα έμφυλης βίας, μεταξύ 

άλλων. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Η δίωξη ενός προσώπου λόγω 

φύλου αποτελεί λόγο για αίτηση παροχής 

και για παροχή διεθνούς προστασίας. Οι 

εθνικές και οι ευρωπαϊκές στατιστικές 

αρχές συλλέγουν τις στατιστικές σχετικά 

με τις αιτήσεις παροχής διεθνούς 

προστασίας που βασίζονται σε λόγους 

φύλου, συμπεριλαμβανομένης της 

έμφυλης βίας. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 
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Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Για να εξασφαλισθεί η ποιότητα, 

και ιδίως η συγκρισιμότητα, των στοιχείων 

που παρέχουν τα κράτη μέλη, και για να 

υπάρξουν αξιόπιστες επισκοπήσεις σε 

ενωσιακό επίπεδο, τα στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται θα πρέπει να βασίζονται 

στις ίδιες έννοιες και να αναφέρονται στην 

ίδια ημερομηνία ή περίοδο αναφοράς. 

(5) Για να εξασφαλισθεί η ποιότητα, 

και ιδίως η συγκρισιμότητα, των στοιχείων 

που παρέχουν τα κράτη μέλη, και για να 

υπάρξουν αξιόπιστες επισκοπήσεις σε 

ενωσιακό επίπεδο, τα στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται θα πρέπει να βασίζονται 

στις ίδιες έννοιες και να αναφέρονται στην 

ίδια ημερομηνία ή περίοδο αναφοράς. Τα 

στοιχεία αυτά θα πρέπει να αναλύονται 

κατά φύλο και ηλικία και να 

περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις ροές 

νόμιμων και παράτυπων μεταναστών, την 

εμπορία ανθρώπων, τις ανάγκες των 

προσφύγων, των μεταναστών και των 

κοινοτήτων υποδοχής, και για άλλα 

θέματα. 1α 

 _________________ 

 1α 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=A/RES/71/1 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Ο παρών κανονισμός εγγυάται το 

δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και της 

οικογενειακής ζωής, καθώς και το 

δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται 

στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

(10) Ο παρών κανονισμός εγγυάται το 

δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και της 

οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, την απαγόρευση των 

διακρίσεων και την ισότητα των φύλων, 

όπως ορίζονται στα άρθρα 7, 8, 21 και 23 

του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Η συλλογή στοιχείων κατά φύλο 

επιτρέπει τον εντοπισμό και την ανάλυση 

συγκεκριμένων τρωτών σημείων και 

χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν 

γυναίκες και άνδρες, αποκαλύπτοντας 

κενά και ανισότητες. Τα στοιχεία για τη 

μετανάστευση που λαμβάνουν υπόψη τη 

διάσταση του φύλου έχουν τη δυνατότητα 

να προωθήσουν την ισότητα των φύλων 

και να προσφέρουν ευκαιρίες για τις 

μειονεκτούσες ομάδες. Οι στατιστικές για 

τη μετανάστευση θα πρέπει επίσης να 

λαμβάνουν υπόψη μεταβλητές όπως η 

έμφυλη ταυτότητα και ο σεξουαλικός 

προσανατολισμός, ώστε να συλλέγονται 

δεδομένα σχετικά με τις εμπειρίες των 

ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ και τις ανισότητες που 

τα πλήττουν κατά τις διαδικασίες 

μετανάστευσης και ασύλου. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)   

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 

(Eurostat) στατιστικά στοιχεία σχετικά με 

τον αριθμό: 

    

α) των εισερχόμενων στην επικράτεια ενός 

κράτους μέλους μεταναστών, κατά: 

    

i) ομάδες υπηκοοτήτων κατά ηλικία και 

φύλο· 

    

ii) ομάδες χωρών γέννησης κατά ηλικία 

και φύλο· 

    

iii) ομάδες χωρών προηγούμενης συνήθους 

διαμονής κατά ηλικία και φύλο· 

    

β) των εξερχόμενων από την επικράτεια     
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ενός κράτους μέλους μεταναστών, κατά: 

i) ομάδες υπηκοοτήτων·     

ii)ηλικία·     

iii) φύλο·     

iv) ομάδες χωρών της επόμενης συνήθους 

διαμονής· 

    

γ) των προσώπων που έχουν τη συνήθη 

διαμονή τους στο κράτος μέλος στο τέλος 

της περιόδου αναφοράς, κατά: 

    

i) ομάδες υπηκοοτήτων κατά ηλικία και 

φύλο· 

    

ii) ομάδες χωρών γέννησης κατά ηλικία 

και φύλο· 

    

δ) των προσώπων που έχουν τη συνήθη 

διαμονή τους στην επικράτεια του κράτους 

μέλους και έχουν αποκτήσει κατά τη 

διάρκεια του έτους αναφοράς την 

υπηκοότητα του κράτους μέλους και είχαν 

προηγουμένως την υπηκοότητα άλλου 

κράτους μέλους ή τρίτης χώρας ή ήταν 

προηγουμένως απάτριδες, κατά ηλικία και 

φύλο, και κατά την προηγούμενη 

υπηκοότητα των συγκεκριμένων 

προσώπων και κατά το αν τα πρόσωπα 

ήταν προηγουμένως απάτριδες. 

    

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=EL) 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα στατιστικά αυτά στοιχεία αναλύονται 

κατά ηλικία, φύλο και υπηκοότητα των 

συγκεκριμένων προσώπων και κατά 

ασυνόδευτων ανηλίκων. Έχουν περίοδο 

αναφοράς τον ένα ημερολογιακό μήνα και 

παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός 

δύο μηνών από το τέλος του μήνα 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)     
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αναφοράς. Πρώτος μήνας αναφοράς είναι 

ο Ιανουάριος του 2020. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχεία ε α και ε β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α)  Στην παράγραφο 2, προστίθενται 

τα ακόλουθα στοιχεία ε α) και ε β): 

 «ε α) των προσώπων που καλύπτονται 

από πρωτοβάθμιες αποφάσεις απόρριψης 

αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης με 

δικαιούχο διεθνούς προστασίας· 

 ε β) των προσώπων που καλύπτονται από 

πρωτοβάθμιες αποφάσεις έγκρισης 

οικογενειακής επανένωσης με δικαιούχο 

διεθνούς προστασίας.» 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα στατιστικά αυτά στοιχεία αναλύονται 

κατά ηλικία, φύλο και υπηκοότητα των 

συγκεκριμένων προσώπων και κατά 

ασυνόδευτων ανηλίκων. Έχουν περίοδο 

αναφοράς τους τρεις ημερολογιακούς 

μήνες και παρέχονται στην Επιτροπή 

(Eurostat) εντός δύο μηνών από το τέλος 

της περιόδου αναφοράς. Η πρώτη περίοδος 

αναφοράς εκτείνεται από τον Ιανουάριο 

έως τον Μάρτιο του 2020. 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)     

 

Τροπολογία  12 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται 

στα στοιχεία β), γ), δ), ε), στ) και ζ) 

αναλύονται περαιτέρω κατά ηλικία και 

φύλο και κατά υπηκοότητα των 

συγκεκριμένων προσώπων, και κατά 

ασυνόδευτων ανηλίκων. Επιπλέον, όσον 

αφορά το στοιχείο ζ), τα στατιστικά 

στοιχεία αναλύονται περαιτέρω κατά τη 

χώρα διαμονής και κατά το είδος της 

αίτησης ασύλου. Έχουν περίοδο αναφοράς 

ένα ημερολογιακό έτος και παρέχονται 

στην Επιτροπή (Eurostat) εντός τριών 

μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς. 

Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το 2020. 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)       

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)   

Τα στατιστικά στοιχεία του στοιχείου β) 

αναλύονται κατά ηλικία και φύλο και κατά 

υπηκοότητα των συγκεκριμένων 

προσώπων. 

  

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=EL) 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) άδειες που εκδόθηκαν στη διάρκεια 

της περιόδου αναφοράς κατά την οποία 

χορηγήθηκε στο άτομο άδεια παραμονής 

για πρώτη φορά, κατά υπηκοότητα, 

αιτιολογία έκδοσης της άδειας, διάρκεια 

ισχύος της άδειας, ηλικία και φύλο· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)   

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο ii 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) άδειες που εκδόθηκαν στη διάρκεια 

της περιόδου αναφοράς κατά την οποία 

ένα άτομο άλλαξε καθεστώς μετανάστη ή 

αιτία παραμονής, κατά υπηκοότητα, 

αιτιολογία έκδοσης της άδειας, διάρκεια 

ισχύος της άδειας, ηλικία και φύλο· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)   

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) έγκυρες άδειες στο τέλος της 

περιόδου αναφοράς (αριθμός αδειών που 

εκδόθηκαν, δεν ανεστάλησαν και δεν 

έληξαν) κατά υπηκοότητα, αιτιολογία 

έκδοσης της άδειας, διάρκεια ισχύος της 

άδειας, ηλικία και φύλο· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)   

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 
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Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τον αριθμό των επί μακρόν 

διαμενόντων στο τέλος της περιόδου 

αναφοράς, κατά υπηκοότητα, είδος 

καθεστώτος επί μακρόν διαμονής, κατά 

ηλικία και φύλο.» 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)   

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι στατιστικές της παραγράφου 1 

έχουν περιόδους αναφοράς τρεις 

ημερολογιακούς μήνες και παρέχονται 

στην Επιτροπή (Eurostat) εντός δύο μηνών 

από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Η 

πρώτη περίοδος αναφοράς εκτείνεται από 

τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο 2020. 

2. Οι στατιστικές της παραγράφου 1 

αναλύονται κατά ηλικία και φύλο του 

προσώπου που αφορούν, και κατά 

ασυνόδευτους ανηλίκους. Έχουν 

περιόδους αναφοράς τρεις ημερολογιακούς 

μήνες και παρέχονται στην Επιτροπή 

(Eurostat) εντός δύο μηνών από το τέλος 

της περιόδου αναφοράς. Η πρώτη περίοδος 

αναφοράς εκτείνεται από τον Ιανουάριο 

έως τον Μάρτιο 2020. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) στο άρθρο 9 παράγραφος 1, 

παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 Κατά γενική αρχή ως προς την 

προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων των μεταναστών και των 

αιτούντων άσυλο, το δικαίωμά τους στην 

ιδιωτική ζωή και στην προστασία των 

προσωπικών δεδομένων τους θα πρέπει 
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EL 

να γίνεται σεβαστό, και τα δεδομένα θα 

πρέπει να συλλέγονται με τη συγκατάθεση 

και την εκούσια συμμετοχή τους* 

 _________________ 

 * Αρχές και Κατευθυντήριες γραμμές, με 

πρακτική καθοδήγηση, σχετικά με την 

προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων των μεταναστών που 

βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση στο 

πλαίσιο μεγάλων και/ή μικτών ροών 

 

 

 

 

 

 

 


