
 

PR\1118296EL.docx  PE599.751v02-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
 

2016/0133(COD) 

24.2.2017 

***I 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον 

προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 

αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 

τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση) 

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

Εισηγήτρια: Cecilia Wikström 

(Αναδιατύπωση – άρθρο 104 του Κανονισμού) 



 

PE599.751v02-00 2/101 PR\1118296EL.docx 

EL 

 

PR_COD_1recastingam 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους 

μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που 

υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα 

(αναδιατύπωση) 

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2016)0270),  

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχείο ε) 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 

υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0173/2016),  

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

– έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν, στο πλαίσιο του 

Πρωτοκόλλου (αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και 

αναλογικότητας, από την τσεχική Βουλή των Αντιπροσώπων, την τσεχική Γερουσία, 

την ιταλική Γερουσία, το ουγγρικό Κοινοβούλιο, την πολωνική Δίαιτα, την πολωνική 

Γερουσία, τη ρουμανική Βουλή των Αντιπροσώπων και το σλοβακικό Κοινοβούλιο, 

στις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή 

της επικουρικότητας, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

19ης Οκτωβρίου 20161, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 8ης Δεκεμβρίου 20162, 

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον 

συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων3, 

– έχοντας υπόψη την από 30 Νοεμβρίου 2016 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων 

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,  

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,  

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

                                                 
1 ΕΕ C 34 της 2.2.2017, σ. 144. 
2 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 
3 ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1. 
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Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 

και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0000/2017),  

Α. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της 

Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως 

τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των 

αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η 

πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, 

χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους· 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας 

υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να 

παρέχει κατάλληλη στήριξη για την 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως 

με την κατάρτιση της κλείδας αναφοράς 

για την κατανομή των αιτούντων άσυλο 

στο πλαίσιο του διορθωτικού μηχανισμού 

κατανομής, και με την προσαρμογή των 

αριθμητικών στοιχείων στα οποία 

βασίζεται η κλείδα αναφοράς σε ετήσια 

βάση, καθώς και της κλείδας αναφοράς με 

βάση τα στοιχεία της Eurostat. 

(9) Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το Άσυλο («Οργανισμός για 

το Άσυλο») θα πρέπει να παρέχει 

κατάλληλη στήριξη για την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού, ιδίως με την 

κατάρτιση της κλείδας αναφοράς για την 

κατανομή των αιτούντων άσυλο στο 

πλαίσιο του διορθωτικού μηχανισμού 

κατανομής, και με την προσαρμογή των 

αριθμητικών στοιχείων στα οποία 

βασίζεται η κλείδα αναφοράς σε ετήσια 

βάση, καθώς και της κλείδας αναφοράς με 

βάση τα στοιχεία της Eurostat. Ο 

Οργανισμός για το Άσυλο θα πρέπει 

επίσης να αναπτύξει ενημερωτικό υλικό, 

σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες 

αρχές των κρατών μελών. Ο Οργανισμός 

για το Άσυλο θα πρέπει σταδιακά να 

αναλάβει την ευθύνη για τη μεταφορά 

των αιτούντων ή των δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας, δυνάμει του 
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παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Με την τροπολογία επικαιροποιείται η αιτιολογική σκέψη, δεδομένων των αλλαγών ιδίως στα 

άρθρα 6 και 38. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Σύμφωνα με τη σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα 

δικαιώματα του παιδιού και τον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει κατά την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού να λαμβάνουν πρωτίστως 

υπόψη το μείζον συμφέρον του παιδιού. 

Κατά την αξιολόγηση του μείζονος 

συμφέροντος του παιδιού, τα κράτη μέλη 

θα πρέπει, ιδιαίτερα, να λαμβάνουν 

σοβαρά υπόψη την καλή διαβίωση και την 

κοινωνική ανάπτυξη του ανηλίκου, 

ζητήματα ασφάλειας και προστασίας και 

τις απόψεις του ανηλίκου ανάλογα με την 

ηλικία του και την ωριμότητά του, 

συμπεριλαμβανομένων των καταβολών 

του. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να 

θεσπιστούν ειδικές διαδικαστικές 

εγγυήσεις για ασυνόδευτους ανηλίκους 

λόγω της ιδιαίτερα ευάλωτης κατάστασής 

τους. 

(15) (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Επικαιροποίηση που συνδέεται με τις τροποποιήσεις στο άρθρο 8. 
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Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 

οι αιτούντες που υποβάλλουν μη 

παραδεκτά αιτήματα ή που είναι πιθανό 

να μην χρήζουν διεθνούς προστασίας ή 

που αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια 

να μεταφέρονται μεταξύ των κρατών 

μελών, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί 

ότι το κράτος μέλος στο οποίο η αίτηση 

υποβάλλεται για πρώτη φορά ελέγχει το 

παραδεκτό του αιτήματος σε σχέση με 

την πρώτη χώρα ασύλου και την ασφαλή 

τρίτη χώρα, εξετάζει με ταχείες 

διαδικασίες τις αιτήσεις που 

υποβάλλονται από αιτούντες που 

προέρχονται από ασφαλή χώρα 

καταγωγής η οποία αναφέρεται στον 

κατάλογο της ΕΕ, καθώς και από 

αιτούντες που εγείρουν ανησυχίες όσον 

αφορά την ασφάλεια. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία αποτελεί συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 3 παράγραφος 3. Η 

εισηγήτρια δεν τάσσεται κατά της άσκησης αυτής καθαυτής των διαδικασιών ελέγχου του 

παραδεκτού, αλλά η άσκησή τους πριν από τη διαπίστωση του υπεύθυνου κράτους μέλους 

ενδέχεται να συνεπάγεται την επιβολή άσκοπης (νέας) πρόσθετης επιβάρυνσης στα κράτη μέλη 

πρώτης γραμμής. Τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν τη 

διαδικασία ελέγχου του παραδεκτού εφόσον ο αιτών βρίσκεται στο υπεύθυνο κράτος μέλος 

(βάσει των διατάξεων του κανονισμού για τις διαδικασίες ασύλου). Τυχόν ζητήματα που 

άπτονται της ασφάλειας θα εξεταστούν χωριστά. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Η κοινή εξέταση των αιτήσεων (18) Η κοινή εξέταση των αιτήσεων 
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διεθνούς προστασίας των μελών μιας 

οικογένειας από το ίδιο κράτος μέλος 

αποτελεί μέτρο που επιτρέπει να 

εξασφαλισθεί η εις βάθος εξέταση των 

αιτήσεων και η συνοχή των αποφάσεων 

που λαμβάνονται σε σχέση με αυτές, 

καθώς και να αποφευχθεί ο χωρισμός των 

μελών μιας οικογένειας. 

διεθνούς προστασίας των μελών μιας 

οικογένειας από το ίδιο κράτος μέλος 

αποτελεί μέτρο που επιτρέπει να 

εξασφαλισθεί η εις βάθος εξέταση των 

αιτήσεων και η συνοχή των αποφάσεων 

που λαμβάνονται σε σχέση με αυτές, 

καθώς και να αποφευχθεί ο χωρισμός των 

μελών μιας οικογένειας. Η κοινή εξέταση 

των αιτήσεων μιας οικογένειας δεν θίγει 

το δικαίωμα ενός αιτούντος να υποβάλει 

ατομική αίτηση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρόκειται για διευκρίνιση του εφαρμοστέου δικαίου και όχι για τροποποίηση. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Για να εξασφαλιστεί η πλήρης 

τήρηση της αρχής της ενότητας της 

οικογένειας και του μείζονος συμφέροντος 

του παιδιού, η ύπαρξη σχέσης εξάρτησης 

μεταξύ αιτούντος και του τέκνου, αδελφού 

ή γονιού του λόγω εγκυμοσύνης ή 

μητρότητας, κατάστασης υγείας ή 

προχωρημένης ηλικίας του αιτούντος θα 

πρέπει να αποτελεί δεσμευτικό κριτήριο 

ευθύνης. Όταν ο αιτών είναι ασυνόδευτος 

ανήλικος, η παρουσία μέλους της 

οικογένειας ή συγγενούς στο έδαφος άλλου 

κράτους μέλους που μπορεί να μεριμνήσει 

για αυτόν θα πρέπει επίσης να αποτελεί 

δεσμευτικό κριτήριο ευθύνης. 

Προκειμένου να αποθαρρύνονται οι 

δευτερογενείς μετακινήσεις των 

ασυνόδευτων ανηλίκων, οι οποίες δεν 

είναι προς το μείζον συμφέρον τους, εάν 

δεν υπάρχει μέλος της οικογένειας ή 

συγγενής, υπεύθυνο κράτος μέλος θα 

πρέπει να είναι εκείνο στο οποίο ο 

(20) Για να εξασφαλιστεί η πλήρης 

τήρηση της αρχής της ενότητας της 

οικογένειας και του μείζονος συμφέροντος 

του παιδιού, η ύπαρξη σχέσης εξάρτησης 

μεταξύ αιτούντος και του τέκνου, αδελφού 

ή γονιού του λόγω εγκυμοσύνης ή 

μητρότητας, κατάστασης υγείας ή 

προχωρημένης ηλικίας του αιτούντος θα 

πρέπει να αποτελεί δεσμευτικό κριτήριο 

ευθύνης. Όταν ο αιτών είναι ασυνόδευτος 

ανήλικος, η παρουσία μέλους της 

οικογένειας ή συγγενούς στο έδαφος άλλου 

κράτους μέλους που μπορεί να μεριμνήσει 

για αυτόν θα πρέπει επίσης να αποτελεί 

δεσμευτικό κριτήριο ευθύνης. Πριν ο 

ασυνόδευτος ανήλικος μεταφερθεί σε άλλο 

κράτος μέλος, το κράτος μέλος που 

προβαίνει στη μεταφορά πρέπει να 

διασφαλίσει ότι το εν λόγω κράτος μέλος 

θα λάβει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα 

μέτρα για να εξασφαλιστεί η επαρκής 

προστασία του παιδιού, και ιδίως τον 
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ασυνόδευτος ανήλικος υπέβαλε για πρώτη 

φορά την αίτησή του διεθνούς 

προστασίας, εκτός εάν αποδειχθεί ότι 

αυτό δεν θα ήταν προς το μείζον 

συμφέρον του παιδιού. Πριν ο 

ασυνόδευτος ανήλικος μεταφερθεί σε άλλο 

κράτος μέλος, το κράτος μέλος που 

προβαίνει στη μεταφορά πρέπει να 

διασφαλίσει ότι το εν λόγω κράτος μέλος 

θα λάβει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα 

μέτρα για να εξασφαλιστεί η επαρκής 

προστασία του παιδιού, και ιδίως τον 

άμεσο διορισμό αντιπροσώπου ή 

αντιπροσώπων επιφορτισμένων με το 

καθήκον να εγγυηθούν τον σεβασμό όλων 

των δικαιωμάτων τα οποία δικαιούνται οι 

ανήλικοι. Πριν από κάθε απόφαση 

μεταφοράς ασυνόδευτου ανήλικου θα 

πρέπει να προηγείται αξιολόγηση του 

μείζονος συμφέροντός του από προσωπικό 

που διαθέτει τα αναγκαία προσόντα και 

την απαραίτητη εμπειρογνωσία. 

άμεσο διορισμό κηδεμόνα επιφορτισμένου 

με το καθήκον να εγγυηθούν τον σεβασμό 

όλων των δικαιωμάτων τα οποία 

δικαιούνται οι ανήλικοι. Πριν από κάθε 

απόφαση μεταφοράς ασυνόδευτου 

ανήλικου θα πρέπει να προηγείται 

αξιολόγηση του μείζονος συμφέροντός του 

από διεπιστημονική ομάδα που διαθέτει 

τα αναγκαία προσόντα και την απαραίτητη 

εμπειρογνωσία. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Unaccompanied children are some of the most vulnerable applicants and their interests must 

be appropriately protected. Attempting to transfer unaccompanied minors back to the first 

member state of arrival has proven to be an extremely time-consuming exercise which the 

CJEU has considered not to be in the best interest of the child in the landmark ruling MA and 

Others V the UK. Your rapporteur therefor suggests a model which would ensure a fair 

distribution between Member States for the reception of unaccompanied minors whilst 

ensuring full respect of the right of the minors as well as their swift access to the asylum 

procedure in a stable environment. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Η ανάληψη της ευθύνης από 

κράτος μέλος για την εξέταση αίτησης 

που υποβάλλεται σε αυτό στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι 

(21) Το κράτος μέλος θα πρέπει να 

μπορεί να παρεκκλίνει από τα κριτήρια 

ευθύνης και να εξετάζει αίτηση διεθνούς 

προστασίας που υποβάλλεται σε αυτό ή σε 
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υπεύθυνο για την εν λόγω εξέταση 

δυνάμει των κριτηρίων που ορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό μπορεί να 

υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα και 

βιωσιμότητα του συστήματος και πρέπει 

να αποτελεί εξαίρεση. Ως εκ τούτου, το 
κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να 

παρεκκλίνει από τα κριτήρια ευθύνης, 

μόνο για ανθρωπιστικούς λόγους , ιδίως 

για οικογενειακούς λόγους, πριν 

προσδιοριστεί το κράτος μέλος που είναι 

υπεύθυνο και να εξετάζει αίτηση διεθνούς 

προστασίας που υποβάλλεται σε αυτό ή σε 

άλλο κράτος μέλος, ακόμα και εάν η 

εξέταση αυτή δεν εμπίπτει στην ευθύνη 

του σύμφωνα με τα δεσμευτικά κριτήρια 

που καθορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό. 

άλλο κράτος μέλος, ακόμα και εάν η 

εξέταση αυτή δεν εμπίπτει στην ευθύνη 

του σύμφωνα με τα δεσμευτικά κριτήρια 

που καθορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό. Προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των 

δευτερογενών μετακινήσεων και να 

ενθαρρύνονται οι αιτούντες άσυλο να 

υποβάλλουν εγκαίρως αίτηση στο πρώτο 

κράτος μέλος άφιξης, ο αιτών θα πρέπει 

να έχει δικαίωμα να υποβάλλει γραπτό, 

δεόντως αιτιολογημένο αίτημα, που θα 

βασίζεται ιδίως στα μέλη της ευρύτερης 

οικογένειάς του, στους πολιτιστικούς ή 

κοινωνικούς δεσμούς ή τις γλωσσικές 

ικανότητες που θα διευκολύνουν την 

ένταξή του σε ένα συγκεκριμένο κράτος 

μέλος, ούτως ώστε η αίτηση να εξεταστεί 

από το κράτος μέλος στο οποίο 

υποβλήθηκε ή το εν λόγω κράτος μέλος 

να ζητήσει από άλλο κράτος μέλος να 

αναλάβει την ευθύνη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το παρόν αντιστοιχεί σε τροπολογίες του άρθρου 19 με σκοπό την επιστροφή στη διατύπωση 

του Δουβλίνου ΙΙΙ, με την οποία τα κράτη μέλη διέθεταν μεγαλύτερη ευελιξία και διακριτική 

ευχέρεια να αναλαμβάνουν την ευθύνη και σε περιπτώσεις όπου δεν ήταν υποχρεωμένα να το 

κάνουν σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 

δευτερογενείς μετακινήσεις και να παρασχεθεί ένα απλό εργαλείο αντιστοίχισης μεταξύ 

αιτούντων και κρατών μελών, οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από 

ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος να αναλαμβάνει την ευθύνη για την αίτησή τους. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Προκειμένου να διασφαλιστούν η 

επίτευξη των στόχων του παρόντος 

κανονισμού και η πρόληψη των εμποδίων 

στην εφαρμογή του, προκειμένου ιδίως να 

αποφευχθούν η διαφυγή και οι 

(22) Προκειμένου να διασφαλιστούν η 

επίτευξη των στόχων του παρόντος 

κανονισμού και η πρόληψη των εμποδίων 

στην εφαρμογή του, προκειμένου ιδίως να 

αποφευχθούν η διαφυγή και οι 
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δευτερογενείς μετακινήσεις μεταξύ κρατών 

μελών, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 

σαφείς υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να 

τηρεί ο αιτών στο πλαίσιο της 

διαδικασίας και για τις οποίες το εν λόγω 

άτομο θα πρέπει να ενημερώνεται 

δεόντως και εγκαίρως. Η παραβίαση των 

εν λόγω νομικών υποχρεώσεων θα πρέπει 

να επισύρει κατάλληλες και αναλογικές 

διαδικαστικές συνέπειες για τον αιτούντα, 

καθώς και κατάλληλες και αναλογικές 

συνέπειες όσον αφορά τις συνθήκες 

υποδοχής του. Σύμφωνα με τον Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κράτος μέλος 

στο οποίο βρίσκεται ο εν λόγω αιτών θα 

πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει 

ότι καλύπτονται οι άμεσες υλικές ανάγκες 

του ατόμου αυτού. 

δευτερογενείς μετακινήσεις μεταξύ κρατών 

μελών, θα πρέπει να θεσπιστούν 

διαδικασίες που θα διασφαλίζουν τη 

συνεργασία μεταξύ αιτούντων και 

κρατών μελών προκειμένου να αρθούν τα 

κίνητρα παρεμπόδισης από αυτούς της 

λειτουργίας του παρόντος κανονισμού. 

Είναι επίσης αναγκαία η θέσπιση σαφών 

υποχρεώσεων με τις οποίες θα πρέπει να 

συμμορφώνεται ο αιτών στο πλαίσιο της 

διαδικασίας και η διασφάλιση της 

κατάλληλης ενημέρωσης όλων των 

αιτούντων σχετικά με την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει ιδίως 

να ενισχυθεί η στήριξη και η προστασία 

των ανηλίκων, κυρίως δε των 

ασυνόδευτων ανηλίκων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η εισηγήτρια επέλεξε μια διαφορετική φιλοσοφία για την αντιμετώπιση των δευτερογενών 

μετακινήσεων. Αντί να προσπαθήσουμε να επιβάλουμε αναποτελεσματικές κυρώσεις για μια 

συμπεριφορά που είναι εντελώς εύλογη βάσει των ισχυόντων κανόνων, θα πρέπει να 

επιχειρήσουμε να εξαλείψουμε τους λόγους που ωθούν σε δευτερογενείς μετακινήσεις. Ένας 

αιτών θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καθορίζει ποιο κράτος μέλος θα αναλαμβάνει την 

ευθύνη για την εξέταση της αίτησής του, ταξιδεύοντας σε αυτό. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (22 α) Προκειμένου να αυξηθεί η 

κατανόηση από πλευράς των αιτούντων 

της λειτουργίας του Κοινού Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ), είναι 

αναγκαία η σημαντική βελτίωση της 

παροχής πληροφοριών. Η επένδυση στην 

έγκαιρη παροχή προσβάσιμων 

πληροφοριών στους αιτούντες θα αυξήσει 

σε σημαντικό βαθμό το ενδεχόμενο να 
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κατανοήσουν, να αποδεχτούν και να 

τηρήσουν τις διαδικασίες του παρόντος 

κανονισμού σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι 

σήμερα. Προκειμένου να μειωθούν οι 

διοικητικές απαιτήσεις και να 

χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικό 

τρόπο οι κοινοί πόροι, ο Οργανισμός για 

το Άσυλο θα πρέπει να αναπτύξει 

κατάλληλο πληροφοριακό υλικό, σε στενή 

συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Ο 

Οργανισμός για το Άσυλο θα πρέπει να 

αξιοποιήσει στο έπακρο τις σύγχρονες 

τεχνολογίες της πληροφόρησης κατά την 

ανάπτυξη του υλικού αυτού. Προκειμένου 

να παρασχεθεί δέουσα βοήθεια στους 

αιτούντες άσυλο, ο Οργανισμός για το 

Άσυλο θα πρέπει επίσης να αναπτύξει 

οπτικοακουστικό πληροφοριακό υλικό 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

συμπλήρωμα στο γραπτό πληροφοριακό 

υλικό. Ο Οργανισμός για το Άσυλο θα 

πρέπει να είναι υπεύθυνος για την τήρηση 

ειδικού δικτυακού τόπου που θα περιέχει 

πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του 

ΚΕΣΑ για αιτούντες και δυνητικούς 

αιτούντες και θα σχεδιαστεί με σκοπό την 

αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης 

που λαμβάνουν συχνά από τους 

διακινητές. Το πληροφοριακό υλικό που 

θα αναπτυχθεί από τον Οργανισμό για το 

Άσυλο θα πρέπει να μεταφραστεί και να 

διατεθεί στις κυριότερες ομιλούμενες 

γλώσσες από τους αιτούντες άσυλο που 

φτάνουν στην Ευρώπη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αν και η παροχή βελτιωμένων πληροφοριών στους αιτούντες συνιστά επένδυση τόσο για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τα κράτη μέλη, θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη 

μείωση μεγαλύτερου κόστους σε άλλα τμήματα του συστήματος, αποτρέποντας τις δευτερογενείς 

μετακινήσεις, τις δαπανηρές δευτερογενείς μεταφορές και τις νομικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα, 

θα συνέβαλλε σημαντικά στην αύξηση της κατανόησης και της αποδοχής του ΚΕΣΑ. 
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Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (22 β) Οι διαφορετικές κατηγορίες 

αιτούντων έχουν διαφορετικές ανάγκες 

ενημέρωσης και, συνεπώς, οι 

πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται με 

διαφορετικούς τρόπους και να 

προσαρμόζονται στις ανάγκες αυτές. 

Είναι ιδίως αναγκαίο να διασφαλισθεί ότι 

οι ανήλικοι θα έχουν πρόσβαση σε φιλικές 

προς τα παιδιά πληροφορίες, ειδικά 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στην 

κατάστασή τους. Η παροχή ορθών 

πληροφοριών καλής ποιότητας τόσο σε 

συνοδευόμενους όσο και σε ασυνόδευτους 

ανηλίκους σε ένα φιλικό για το παιδί 

περιβάλλον μπορεί να διαδραματίσει 

ουσιώδη ρόλο τόσο όσον αφορά την 

παροχή ενός καλού περιβάλλοντος για τον 

ανήλικο όσο και προκειμένου να 

εντοπιστούν περιπτώσεις όπου υπάρχουν 

υπόνοιες εμπορίας ανθρώπων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Με την παρούσα αιτιολογική σκέψη διευκρινίζονται οι λόγοι για τις διάφορες κατηγορίες 

πληροφοριών που περιέχονται στο άρθρο 6. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Θα πρέπει να οργανώνεται 

προσωπική συνέντευξη με τον αιτούντα 

προκειμένου να διευκολύνεται ο 

προσδιορισμός του κράτους μέλους που 

είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης 

διεθνούς προστασίας εκτός αν ο αιτών έχει 

(23) Θα πρέπει να οργανώνεται 

προσωπική συνέντευξη με τον αιτούντα 

προκειμένου να διευκολύνεται ο 

προσδιορισμός του κράτους μέλους που 

είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης 

διεθνούς προστασίας εκτός αν ο αιτών έχει 
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διαφύγει ή οι πληροφορίες που παρέχει ο 

αιτών επαρκούν για να προσδιοριστεί το 

κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο. Αμέσως 

μόλις υποβάλλεται η αίτηση διεθνούς 

προστασίας, ο αιτών θα πρέπει να 

ενημερώνεται ιδίως σχετικά με την 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, για 

την έλλειψη επιλογής όσον αφορά το 

κράτος μέλος το οποίο θα εξετάσει την 

αίτηση ασύλου του, τις υποχρεώσεις που 

υπέχει δυνάμει του παρόντος κανονισμού 

και τις συνέπειες που έχει η μη 

συμμόρφωσή του με αυτές. 

διαφύγει ή οι πληροφορίες που παρέχει ο 

αιτών επαρκούν για να προσδιοριστεί το 

κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο. Αμέσως 

μόλις υποβάλλεται η αίτηση διεθνούς 

προστασίας, ο αιτών θα πρέπει να 

ενημερώνεται ιδίως σχετικά με την 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, για 

την έλλειψη επιλογής όσον αφορά το 

κράτος μέλος το οποίο θα εξετάσει την 

αίτηση ασύλου του, τις υποχρεώσεις που 

υπέχει δυνάμει του παρόντος κανονισμού 

και τις συνέπειες που έχει η μη 

συμμόρφωσή του με αυτές. Ο αιτών θα 

πρέπει επίσης να ενημερώνεται πλήρως 

σχετικά με τα δικαιώματά του, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 

πραγματικής προσφυγής και του 

δικαιώματος νομικής συνδρομής. Οι 

πληροφορίες προς τον αιτούντα θα πρέπει 

να παρέχονται σε γλώσσα που κατανοεί, 

με συνοπτική, διαφανή, εύληπτη και 

εύκολα προσβάσιμη μορφή, 

χρησιμοποιώντας σαφή και απλή γλώσσα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Διευκρίνιση της αιτιολογικής σκέψης προκειμένου να διασφαλισθεί ότι καλύπτονται, όχι μόνο οι 

υποχρεώσεις, αλλά και τα δικαιώματα του αιτούντος που απορρέουν από τα άρθρα 6 και 7. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Για την εγγύηση της 

αποτελεσματικής προστασίας των 

δικαιωμάτων των ενδιαφερόμενων 

προσώπων, θα πρέπει να θεσπιστούν 

νομικές εγγυήσεις και το δικαίωμα 

πραγματικής προσφυγής όσον αφορά 

αποφάσεις για μεταφορές στο υπεύθυνο 

κράτος μέλος, σύμφωνα, ιδίως, με τα 

δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο 

(24) Για την εγγύηση της 

αποτελεσματικής προστασίας των 

δικαιωμάτων των ενδιαφερόμενων 

προσώπων, θα πρέπει να θεσπιστούν 

νομικές εγγυήσεις και το δικαίωμα 

πραγματικής προσφυγής όσον αφορά 

αποφάσεις για μεταφορές στο υπεύθυνο 

κράτος μέλος, σύμφωνα, ιδίως, με τα 

δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο 
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άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Θα πρέπει επίσης να παρέχεται η 

δυνατότητα πραγματικής προσφυγής στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν 

λαμβάνεται απόφαση μεταφοράς, αλλά ο 

αιτών ισχυρίζεται ότι άλλο κράτος μέλος 

είναι υπεύθυνο βάσει του γεγονότος ότι 

έχει μέλος της οικογένειάς του ή, για 

ασυνόδευτο ανήλικο, συγγενή σε άλλο 

κράτος μέλος. Προκειμένου να τηρείται το 

διεθνές δίκαιο, η πραγματική προσφυγή 

κατά των ανωτέρω αποφάσεων θα πρέπει 

να καλύπτει την εξέταση της εφαρμογής 

του παρόντος κανονισμού και της νομικής 

και της πραγματικής κατάστασης στο 

κράτος μέλος στο οποίο μεταφέρεται ο 

αιτών. Το πεδίο εφαρμογής της 

πραγματικής προσφυγής θα πρέπει να 

περιορίζεται στην αξιολόγηση του 

κινδύνου να παραβιαστούν τα θεμελιώδη 

δικαιώματα των αιτούντων για σεβασμό 

της οικογενειακής ζωής, τα δικαιώματα 

του παιδιού ή η απαγόρευση απάνθρωπης 

ή εξευτελιστικής μεταχείρισης. 

άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Θα πρέπει επίσης να παρέχεται η 

δυνατότητα πραγματικής προσφυγής στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν 

λαμβάνεται απόφαση μεταφοράς, αλλά ο 

αιτών ισχυρίζεται ότι άλλο κράτος μέλος 

είναι υπεύθυνο βάσει του γεγονότος ότι 

έχει μέλος της οικογένειάς του ή, για 

ασυνόδευτο ανήλικο, συγγενή σε άλλο 

κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι 

μια τέτοια μεταφορά λαμβάνει υπόψη το 

μείζον συμφέρον του παιδιού. 

Προκειμένου να τηρείται το διεθνές δίκαιο, 

η πραγματική προσφυγή κατά των 

ανωτέρω αποφάσεων θα πρέπει να 

καλύπτει την εξέταση της εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού και της νομικής και 

της πραγματικής κατάστασης στο κράτος 

μέλος στο οποίο μεταφέρεται ο αιτών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαγραφή αντιστοιχεί στις αλλαγές στο άρθρο 28 σχετικά με τις προσφυγές εφόσον δεν θα 

ήταν συμβατές με τις απαιτήσεις του άρθρου 47 του Χάρτη για τον περιορισμό του δικαιώματος 

προσφυγής σε συγκεκριμένες μόνο παραβιάσεις δικαιωμάτων. Έχει επίσης γίνει μια μικρή 

προσθήκη προκειμένου να διευκρινιστεί ότι η μεταφορά παιδιών πρέπει να εστιάζει στο μείζον 

συμφέρον τους. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Η ορθή καταχώριση όλων των 

αιτήσεων ασύλου στην ΕΕ με έναν 

μοναδικό αριθμό αίτησης θα συμβάλλει 

στον εντοπισμό των πολλαπλών αιτήσεων 

(29) Η ορθή καταχώριση όλων των 

αιτήσεων ασύλου στην ΕΕ με έναν 

μοναδικό αριθμό αίτησης θα συμβάλλει 

στον εντοπισμό των πολλαπλών αιτήσεων 
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και θα αποτρέπει τις παράτυπες 

δευτερογενείς μετακινήσεις και την 

αναζήτηση του ευνοϊκότερου κράτους 

υποδοχής από τους αιτούντες άσυλο. Θα 

πρέπει να δημιουργηθεί αυτοματοποιημένο 

σύστημα προκειμένου να διευκολύνει την 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Το εν 

λόγω σύστημα θα πρέπει να καθιστά 

δυνατή την καταχώριση των αιτήσεων 

ασύλου που υποβάλλονται στην ΕΕ, την 

αποτελεσματική παρακολούθηση του 

ποσοστού αιτήσεων κάθε κράτους μέλους 

και την ορθή εφαρμογή του διορθωτικού 

μηχανισμού κατανομής. 

και θα αποτρέπει τις παράτυπες 

δευτερογενείς μετακινήσεις και την 

αναζήτηση του ευνοϊκότερου κράτους 

υποδοχής από τους αιτούντες άσυλο. Θα 

πρέπει να δημιουργηθεί αυτοματοποιημένο 

σύστημα προκειμένου να διευκολύνει την 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Το εν 

λόγω σύστημα θα πρέπει να καθιστά 

δυνατή την καταχώριση των αιτήσεων 

ασύλου που υποβάλλονται στην ΕΕ, την 

αποτελεσματική παρακολούθηση του 

ποσοστού αιτήσεων κάθε κράτους μέλους 

και την ορθή εφαρμογή του διορθωτικού 

μηχανισμού κατανομής. Λαμβάνοντας 

πλήρως υπόψη την αρχή του 

οριοθετημένου σκοπού, ο μοναδικός 

αριθμός ταυτοποίησης δεν θα πρέπει σε 

καμία περίπτωση να χρησιμοποιείται για 

σκοπούς πέραν αυτών που περιγράφονται 

στον παρόντα κανονισμό. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η προσθήκη προτάθηκε από τον ΕΕΠΔ με σκοπό να διασφαλιστεί η εφαρμογή της αρχής του 

οριοθετημένου σκοπού όσον αφορά τον νέο προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης και η εισηγήτρια 

θεωρεί σκόπιμη την ένταξή της στο σημείο αυτό. 

 

Τροπολογία  13 

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 

(32) Στο πλαίσιο της λειτουργίας του 

διορθωτικού μηχανισμού κατανομής θα 

πρέπει να εφαρμοστεί κλείδα αναφοράς, 

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 
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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 

επανεγκαθίστανται στο εν λόγω κράτος 

μέλος θα πρέπει να προστίθεται στον 

αριθμό των αιτήσεων διεθνούς προστασίας 

για τους σκοπούς του εν λόγω 

υπολογισμού. 

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. Η διορθωτική 

κατανομή θα πρέπει να παύει να ισχύει 

όταν ο αριθμός των αιτούντων για τους 

οποίους είναι υπεύθυνο ένα κράτος μέλος 

μειωθεί κάτω από το 75 % του αριθμού 

που καθορίζεται στην κλείδα αναφοράς. 

Προκειμένου να αποτυπώνονται συνολικά 

οι προσπάθειες που καταβάλλει κάθε 

κράτος μέλος, ο αριθμός των ατόμων που 

πράγματι επανεγκαθίστανται στο εν λόγω 

κράτος μέλος θα πρέπει να προστίθεται 

στον αριθμό των αιτήσεων διεθνούς 

προστασίας για τους σκοπούς του εν λόγω 

υπολογισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το παρόν συνδέεται με προσαρμογές στο διορθωτικό σύστημα κατανομής του κεφαλαίου VII. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (32α) Τα κράτη μέλη έχουν 

διαφορετικές εμπειρίες όσον αφορά την 

υποδοχή αιτούντων διεθνή προστασία. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 

κράτη μέλη που δεν συγκαταλέγονται τα 

τελευταία έτη στις κύριες χώρες 

προορισμού για αιτούντες διεθνή 

προστασία διαθέτουν επαρκή χρόνο ώστε 

να αναπτύξουν τις ικανότητες υποδοχής 

τους, ο διορθωτικός μηχανισμός 

κατανομής θα πρέπει να επιτρέπει τη 

σταδιακή μετάβαση από την τρέχουσα 

κατάσταση σε μια κατάσταση με 
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δικαιότερη κατανομή των ευθυνών στο 

πλαίσιο του διορθωτικού μηχανισμού 

κατανομής. Το μεταβατικό σύστημα θα 

πρέπει να δημιουργήσει μια βάση 

αναφοράς σύμφωνα με τον μέσο σχετικό 

αριθμό των αιτήσεων διεθνούς 

προστασίας που έχουν υποβληθεί στο 

παρελθόν στα κράτη μέλη και στη 

συνέχεια να προχωρήσει από αυτό το 

«εδραιωμένο» πρότυπο προς μια δίκαιη 

κατανομή αφαιρώντας ποσοστό 20% από 

τη βάση αναφοράς και προσθέτοντας 

ποσοστό 20% του προτύπου δίκαιης 

κατανομής κατ' έτος έως ότου το 

σύστημα βασίζεται εξ ολοκλήρου στη 

δίκαιη κατανομή των ευθυνών. Έχει 

καίρια σημασία να αξιοποιήσουν τα 

κράτη μέλη που δεν αποτελούσαν τα 

τελευταία χρόνια χώρες προορισμού για 

αιτούντες διεθνή προστασία στο έπακρο 

τις δυνατότητες που παρέχονται από τη 

σταδιακή εφαρμογή του διορθωτικού 

μηχανισμού κατανομής ούτως ώστε να 

διασφαλισθεί ότι η ικανότητα υποδοχής 

τους θα ενισχυθεί επαρκώς, ιδίως όσον 

αφορά την υποδοχή ανηλίκων. Ο 

Οργανισμός για το Άσυλο θα πρέπει να 

πραγματοποιήσει ιδίως απογραφή της 

ικανότητας υποδοχής των ασυνόδευτων 

ανηλίκων σε όλα τα κράτη μέλη κατά τη 

διάρκεια της μεταβατικής περιόδου με 

σκοπό τον εντοπισμό ανεπαρκειών και 

την παροχή βοήθειας για την 

αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αιτιολογική σκέψη αναφέρεται στη σταδιακή εφαρμογή ενός προτύπου δίκαιης κατανομής και 

συνδέεται με το άρθρο 53 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το παράρτημα Ια. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 33  
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Όταν εφαρμόζεται ο μηχανισμός 

κατανομής, οι αιτούντες που υπέβαλαν τις 

αιτήσεις τους στο επωφελούμενο κράτος 

μέλος θα πρέπει να κατανέμονται στα 

κράτη μέλη που υπολείπονται του δικού 

τους ποσοστού αιτήσεων με βάση την 

κλείδα αναφοράς όπως εφαρμόζεται στα εν 

λόγω κράτη μέλη. Θα πρέπει να 

προβλεφθούν κατάλληλοι κανόνες για τις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αιτών 

ενδέχεται, εξαιτίας σοβαρών λόγων, να 

θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την 

εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, ιδίως 

όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ των αρμόδιων για το άσυλο αρχών 

των κρατών μελών. Μετά τη μεταφορά, το 

κράτος μέλος κατανομής θα πρέπει να 

προσδιορίζει το κράτος μέλος που είναι 

υπεύθυνο και να καθίσταται υπεύθυνο για 

την εξέταση της αίτησης, εκτός εάν τα 

πρωταρχικά κριτήρια ευθύνης, ιδίως όσον 

αφορά την παρουσία μελών της 

οικογένειας, ορίζουν ότι θα πρέπει να είναι 

υπεύθυνο άλλο κράτος μέλος. 

(33) Όταν εφαρμόζεται ο μηχανισμός 

κατανομής, οι αιτούντες που υπέβαλαν τις 

αιτήσεις τους στο επωφελούμενο κράτος 

μέλος θα πρέπει να κατανέμονται στα 

κράτη μέλη που υπολείπονται του δικού 

τους ποσοστού αιτήσεων με βάση την 

κλείδα αναφοράς όπως εφαρμόζεται στα εν 

λόγω κράτη μέλη. Θα πρέπει να 

προβλεφθούν κατάλληλοι κανόνες για τις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αιτών 

ενδέχεται, εξαιτίας σοβαρών λόγων, να 

θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την 

εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, ιδίως 

όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ των αρμόδιων για το άσυλο αρχών 

των κρατών μελών. Μετά τη μεταφορά, το 

κράτος μέλος κατανομής θα πρέπει να 

προσδιορίζει το κράτος μέλος που είναι 

υπεύθυνο και να καθίσταται υπεύθυνο για 

την εξέταση της αίτησης, εκτός εάν τα 

πρωταρχικά κριτήρια ευθύνης ορίζουν ότι 

θα πρέπει να είναι υπεύθυνο άλλο κράτος 

μέλος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σχετίζεται με την προσθήκη της «απλουστευμένης διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης» του 

άρθρου 36β. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (33α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διασφαλίσουν, ιδίως όταν επωφελούνται 

της διορθωτικής κατανομής, ότι οι 

διαδικασίες είναι αποδοτικές και 

παρέχουν στους αιτούντες διεθνή 
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προστασία τη δυνατότητα ταχείας 

μετεγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος. 

Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν 

δαπανηρές και χρονοβόρες 

δευτερεύουσες μεταφορές και να 

παρασχεθεί αποδοτική πρόσβαση στην 

οικογενειακή ενότητα για τους αιτούντες 

στο πλαίσιο του διορθωτικού μηχανισμού 

κατανομής, χωρίς υπερβολική 

επιβάρυνση των κρατών μελών πρώτης 

γραμμής, θα πρέπει να εξεταστεί μια 

απλουστευμένη διαδικασία οικογενειακής 

επανένωσης που θα επιτρέπει τη 

μεταφορά των αιτούντων που ενδέχεται 

να πληρούν τα σχετικά κριτήρια ώστε να 

μπορέσουν να επανενωθούν με τα μέλη 

της οικογένειάς τους σε ένα συγκεκριμένο 

κράτος μέλος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σχετίζεται με την «απλουστευμένη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης» του άρθρου 36β. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 33 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (33β) Προκειμένου να αποφευχθούν οι 

δευτερογενείς μετακινήσεις και να 

αυξηθούν οι προοπτικές ένταξης και η 

διευκόλυνση της επεξεργασίας των 

αιτήσεων διεθνούς προστασίας από τις 

διοικητικές αρχές , θα ήταν χρήσιμο να 

διασφαλισθεί ότι οι αιτούντες που 

επιθυμούν από κοινού μεταφορά μπορούν 

να καταχωρίζονται και να μεταφέρονται 

στο πλαίσιο του διορθωτικού μηχανισμού 

κατανομής ως ομάδα προς ένα κράτος 

μέλος αντί να χωρίζονται σε διάφορα 

κράτη μέλη. Θα πρέπει να εναπόκειται 

στους ίδιους τους αιτούντες να 

καθορίζουν την ομάδα τους και θα πρέπει 
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να καθίσταται σαφές σε αυτούς ότι αυτού 

του είδους η ομαδική καταχώριση δεν 

συνεπάγεται δικαίωμα μεταφοράς προς 

ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος παρά 

μόνο το δικαίωμα από κοινού μεταφοράς 

προς ένα κράτος μέλος, όπως αυτό θα 

προσδιοριστεί από τον διορθωτικό 

μηχανισμό κατανομής. Σε περίπτωση που 

ένας αιτών είναι επιλέξιμος για 

επανένωση με τα μέλη της οικογένειάς 

του ή που ένα κράτος μέλος επιλέξει να 

αναλάβει την ευθύνη για την αίτηση, στο 

πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας που 

του παρέχει ο παρών κανονισμός, ο αιτών 

δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να μετέχει 

σε ομάδα κατά την έννοια του 

διορθωτικού μηχανισμού κατανομής. 

Προκειμένου να καταστεί εφικτή η ομαλή 

και πρακτική εφαρμογή των ανωτέρω, το 

σύστημα μετεγκατάστασης θα πρέπει να 

βασίζεται σε καταλόγους μεταφοράς που 

θα περιέχουν 30 αιτούντες ανά κατάλογο. 

Συνεπώς, μια ομάδα με περισσότερους 

από 30 αιτούντες θα πρέπει να 

κατανέμεται σε περισσότερους 

καταλόγους, διασφαλίζοντας παράλληλα 

τον σεβασμό της οικογενειακής ενότητας. 

Σε περιπτώσεις όπου ένας αιτών που 

ανήκει σε μια ομάδα δεν μπορεί να 

μεταφερθεί, π.χ. για λόγους υγείας ή για 

λόγους δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας 

τάξης, θα πρέπει να είναι δυνατή η 

μεταφορά των υπόλοιπων μελών της 

ομάδας ή τμημάτων αυτής πριν από τον 

αιτούντα, του οποίου δεν είναι δυνατή η 

μεταφορά. Μόλις εξαλειφθούν τα εμπόδια 

στη μεταφορά, ο εν λόγω αιτών θα πρέπει 

να μεταφερθεί στο ίδιο κράτος μέλος με 

την υπόλοιπη ομάδα του. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι τροποποιήσεις της εισηγήτριας στο διορθωτικό σύστημα κατανομής περιλαμβάνουν τη 

δυνατότητα ομαδικής μετεγκατάστασης των αιτούντων. Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει 

ορισμένες από τις διατάξεις των άρθρων. 
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Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 34 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) 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. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία προτείνεται λόγω της σύστασης της εισηγήτριας για διαγραφή του 

άρθρου 37. 
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Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (38α) Οι πληροφορίες σχετικά με τους 

αιτούντες διεθνή προστασία στην Ένωση 

ενδέχεται να είναι πολύτιμες για τις αρχές 

στην τρίτη χώρα, από την οποία έφυγαν 

οι αιτούντες αναζητώντας διεθνή 

προστασία. Με δεδομένο τον αυξημένο 

βαθμό απειλής που αντιμετωπίζουν τα 

πληροφοριακά συστήματα της ΕΕ από 

τρίτες χώρες και καθώς το σύστημα που 

προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό 

συνεπάγεται ότι όλες οι καταχωρίσεις θα 

λαμβάνουν μοναδικό αριθμό 

ταυτοποίησης, τόσο τα κράτη μέλη όσο 

και οι αρμόδιοι οργανισμοί της Ένωσης 

θα πρέπει να λαμβάνουν κάθε κατάλληλο 

και αναγκαίο μέτρο ούτως ώστε να 

διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα 

αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι αιτούντες διεθνή προστασία, ιδίως εκείνοι που διαφεύγουν λόγω πολιτικών διώξεων, 

δραπετεύουν συχνά από καθεστώτα τρίτων χωρών που ενδέχεται να έχουν συμφέρον να τους 

εντοπίσουν. Δεδομένης της αυξημένης και συστηματικής χρήσης από ορισμένες χώρες τεχνικών 

παραβίασης (hacking) και ηλεκτρονικού πολέμου, τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι υπηρεσίες της 

ΕΕ θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι δεδομένα που αφορούν 

αιτούντες διεθνή προστασία στην Ευρώπη δεν θα καταλήξουν σε λάθος χέρια. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 45 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(45) Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει 

να χρησιμοποιείται για την έκδοση κοινού 

φυλλαδίου για το Δουβλίνο/Eurodac, 

καθώς και ειδικού φυλλαδίου για 

(45) Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει 

να χρησιμοποιείται για την έκδοση 

υποδείγματος για την ανταλλαγή σχετικών 

πληροφοριών για ασυνόδευτους 
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ασυνόδευτους ανηλίκους, για την έκδοση 
υποδείγματος για την ανταλλαγή σχετικών 

πληροφοριών για ασυνόδευτους 

ανηλίκους, για τον καθορισμό ενιαίων 

όρων για τη διαβούλευση και την 

ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά 

ανηλίκους και εξαρτώμενα πρόσωπα, για 

τον καθορισμό ενιαίων όρων για την 

προετοιμασία και την υποβολή αιτημάτων 

αναδοχής ή κοινοποιήσεων εκ νέου 

ανάληψης, για την κατάρτιση δύο 

καταλόγων σχετικών αποδεικτικών 

στοιχείων και έμμεσων αποδείξεων και την 

τακτική επανεξέτασή τους, για την έκδοση 

άδειας ελεύθερης διέλευσης, για τον 

καθορισμό ενιαίων όρων για τη 

διαβούλευση και την ανταλλαγή 

πληροφοριών όσον αφορά τις μεταφορές, 

για την έκδοση υποδείγματος για την 

ανταλλαγή δεδομένων πριν από μια 

μεταφορά, για την έκδοση ενιαίου 

πιστοποιητικού υγείας, για τον καθορισμό 

ενιαίων όρων και πρακτικών ρυθμίσεων 

για την ανταλλαγή πληροφοριών για τα 

δεδομένα σχετικά με την υγεία ενός 

προσώπου πριν από μια μεταφορά και για 

τον καθορισμό ασφαλών διαύλων 

ηλεκτρονικής διαβίβασης για τη διαβίβαση 

αιτημάτων. 

ανηλίκους, για τον καθορισμό ενιαίων 

όρων για τη διαβούλευση και την 

ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά 

ανηλίκους και εξαρτώμενα πρόσωπα, για 

τον καθορισμό ενιαίων όρων για την 

προετοιμασία και την υποβολή αιτημάτων 

αναδοχής ή κοινοποιήσεων εκ νέου 

ανάληψης, για την κατάρτιση δύο 

καταλόγων σχετικών αποδεικτικών 

στοιχείων και έμμεσων αποδείξεων και την 

τακτική επανεξέτασή τους, για την έκδοση 

άδειας ελεύθερης διέλευσης, για τον 

καθορισμό ενιαίων όρων για τη 

διαβούλευση και την ανταλλαγή 

πληροφοριών όσον αφορά τις μεταφορές, 

για την έκδοση υποδείγματος για την 

ανταλλαγή δεδομένων πριν από μια 

μεταφορά, για την έκδοση ενιαίου 

πιστοποιητικού υγείας, για τον καθορισμό 

ενιαίων όρων και πρακτικών ρυθμίσεων 

για την ανταλλαγή πληροφοριών για τα 

δεδομένα σχετικά με την υγεία ενός 

προσώπου πριν από μια μεταφορά και για 

τον καθορισμό ασφαλών διαύλων 

ηλεκτρονικής διαβίβασης για τη διαβίβαση 

αιτημάτων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αυτή η αλλαγή γίνεται λόγω αλλαγής στο άρθρο 6, όπου η εισηγήτρια μεταφέρει την ευθύνη για 

την κατάρτιση πληροφοριακού υλικού από την Επιτροπή στον Οργανισμό. Αυτό συνεπάγεται ότι 

η ανάγκη για την έκδοση εκτελεστικής πράξης παύει να υφίσταται εν προκειμένω. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ια) «εκπρόσωπος»: πρόσωπο ή 

οργάνωση που έχει ορισθεί από τις 

ια) «κηδεμόνας»: πρόσωπο, όπως 

ορίζεται στο άρθρο [4 παράγραφος 2 
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αρμόδιες αρχές για να συνδράμει και να 

αντιπροσωπεύει ασυνόδευτο ανήλικο σε 

διαδικασίες που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό, ώστε να διασφαλίζει 

το μείζον συμφέρον του τέκνου και να 

ασκεί νομική ικανότητα για λογαριασμό 

του οσάκις είναι αναγκαίο. Σε περίπτωση 

που οργάνωση ενεργεί ως εκπρόσωπος, 

ορίζει ένα πρόσωπο υπεύθυνο για να 

επιτελεί τα καθήκοντά της όσον αφορά 

τον ανήλικο, σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό, 

στοιχείο στ)] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

XXX/XXX [κανονισμός για τις 

διαδικασίες] 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός της πρότασης της εισηγήτριας είναι η ευθυγράμμιση της ορολογίας με τον κανονισμό 

για τις διαδικασίες ασύλου και την οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής, όπου ο όρος 

«εκπρόσωπος» έχει αντικατασταθεί από τον όρο «κηδεμόνας». Ο όρος «κηδεμόνας» ορίζεται 

στον κανονισμό και η διατύπωση που χρησιμοποιείται εδώ αποτελεί την παραπομπή που 

χρησιμοποιείται στην οδηγία. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί το 

υπεύθυνο κράτος μέλος βάσει των 

κριτηρίων που αναφέρονται στον παρόντα 

κανονισμό, υπεύθυνο για την εξέταση της 

αίτησης είναι το πρώτο κράτος μέλος στο 

οποίο υποβλήθηκε η αίτηση διεθνούς 

προστασίας. 

Εάν δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί το 

υπεύθυνο κράτος μέλος βάσει των 

κριτηρίων που αναφέρονται στον παρόντα 

κανονισμό, το υπεύθυνο για την εξέταση 

της αίτησης διεθνούς προστασίας κράτος 

μέλος προσδιορίζεται σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 

24α. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 
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State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν είναι αδύνατη η μεταφορά αιτούντος 

στο κράτος μέλος που έχει προσδιορισθεί 

πρωτίστως ως υπεύθυνο, εξαιτίας 

βάσιμων λόγων που οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι υπάρχουν συστημικές 

ελλείψεις στη διαδικασία ασύλου και στις 

συνθήκες υποδοχής των αιτούντων στο εν 

λόγω κράτος μέλος, με αποτέλεσμα να 

υπάρχει κίνδυνος απάνθρωπης ή 

εξευτελιστικής μεταχείρισης, κατά την 

έννοια του άρθρου 4 του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το προσδιορίζον 

κράτος μέλος εξακολουθεί να εξετάζει τα 

κριτήρια του κεφαλαίου ΙΙΙ, ώστε να 

διαπιστώσει αν άλλο κράτος μέλος μπορεί 

να προσδιοριστεί ως υπεύθυνο. 

Όταν είναι αδύνατη η μεταφορά αιτούντος 

στο κράτος μέλος που έχει προσδιορισθεί 

ως υπεύθυνο, εξαιτίας βάσιμων λόγων που 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αιτών 

υπόκειται σε πραγματικό κίνδυνο 

σοβαρής παραβίασης των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων του, το προσδιορίζον κράτος 

μέλος εξακολουθεί να εξετάζει τα κριτήρια 

του κεφαλαίου ΙΙΙ, ώστε να διαπιστώσει αν 

άλλο κράτος μέλος μπορεί να 

προσδιοριστεί ως υπεύθυνο, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτό δεν παρατείνει τη 

διαδικασία για υπερβολικά μεγάλο 

χρονικό διάστημα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός των συστημικών ελλείψεων έχει οδηγήσει σε αποκλίνουσες μεταξύ τους αποφάσεις 

διαφόρων εθνικών δικαστηρίων, παρά την καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Tarakhel κατά Ελβετίας. Οι αλλαγές που 

προτείνονται εν προκειμένω γίνονται με σκοπό να διασφαλισθεί νομική σαφήνεια και 
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ομοιόμορφη εφαρμογή της αρχής που απαγορεύει τη μεταφορά ανθρώπων εάν αντιμετωπίζουν 

πραγματικό κίνδυνο σοβαρής κακομεταχείρισης, δυνάμει του άρθρου 3 της ΕΣΑΔ (άρθρο 4 του 

Χάρτη). Η αλλαγή είναι επίσης σύμφωνη με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του άρθρου 28 

παράγραφος 4 σχετικά με τα μέτρα επανόρθωσης. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η μεταφορά δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί, βάσει της παρούσας 

παραγράφου, σε κάποιο κράτος μέλος που 

έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με τα 

κριτήρια του κεφαλαίου ΙΙΙ ή στο πρώτο 

κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η 

αίτηση, το προσδιορίζον κράτος μέλος 

καθίσταται το υπεύθυνο κράτος μέλος. 

Όταν η μεταφορά δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί, βάσει της παρούσας 

παραγράφου, σε κάποιο κράτος μέλος που 

έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με τα 

κριτήρια του κεφαλαίου ΙΙΙ ή στο πρώτο 

κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η 

αίτηση, το κράτος μέλος που είναι 

υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης 

διεθνούς προστασίας προσδιορίζεται 

σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 24α. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 
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Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Πριν από την εφαρμογή των 

κριτηρίων για τον καθορισμό του 

υπεύθυνου κράτους μέλους σύμφωνα με 

τα κεφάλαια III και IV, το πρώτο κράτος 

μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση 

διεθνούς προστασίας: 

διαγράφεται 

α)  εξετάζει αν η αίτηση διεθνoύς 

προστασίας είναι απαράδεκτη σύμφωνα 

με το άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχεία β) 

και γ) της οδηγίας 2013/32/ΕΕ όταν μια 

χώρα που δεν είναι κράτος μέλος 

θεωρείται ως πρώτη χώρα ασύλου ή ως 

ασφαλής τρίτη χώρα για τον αιτούντα και 

και 

 

β)  εξετάζει την αίτηση με ταχεία 

διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 31 

παράγραφος 8 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ 

όταν συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι: 

 

i)  ο αιτών έχει την ιθαγένεια τρίτης 

χώρας ή είναι ανιθαγενής και είχε 

προηγουμένως τη συνήθη διαμονή του 

στην εν λόγω χώρα που έχει 

χαρακτηρισθεί ως ασφαλής χώρα 

καταγωγής στον ενωσιακό κοινό 

κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής 

που θεσπίστηκε δυνάμει του κανονισμού 

[πρόταση COM (2015) 452 της 9ης 

Σεπτεμβρίου 2015] ή ή 

 

ii)  ο αιτών ενδέχεται, για σοβαρούς 

λόγους, να θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο 

για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια 

τάξη του κράτους μέλους, ή ο αιτών έχει 

απελαθεί διά της βίας για σοβαρούς 

λόγους δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας 

τάξης δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας. 

 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα αυτό συνδέεται με τον κανονισμό για τις διαδικασίες ασύλου, στον 

οποίο ρυθμίζεται η χρήση αυτών των διαδικασιών. Εφόσον έχει προσδιοριστεί το υπεύθυνο 

κράτος μέλος σύμφωνα με τον κανονισμό του Δουβλίνου, το εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να 

έχει τη δυνατότητα να εκτελεί αυτούς τους ελέγχους του παραδεκτού. Ωστόσο, η εισηγήτρια 

θεωρεί ότι η καθιέρωση των ελέγχων αυτών πριν από την εφαρμογή των «κριτηρίων του 

Δουβλίνου» συνεπάγεται σημαντική επιπρόσθετη επιβάρυνση για τα κράτη μέλη της πρώτης 

γραμμής. Επομένως, θα μειωθούν τα κίνητρά τους για τη δέουσα καταχώριση των αιτούντων 

και θα δοθούν κίνητρα για δευτερογενείς μετακινήσεις. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 

το κράτος μέλος κρίνει την αίτηση 

απαράδεκτη ή εξετάζει μια αίτηση με 

ταχεία διαδικασία σύμφωνα με την 

παράγραφο 3, το εν λόγω κράτος μέλος 

θεωρείται το υπεύθυνο κράτος μέλος. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα αυτό συνδέεται με τον κανονισμό για τις διαδικασίες ασύλου, στον 

οποίο ρυθμίζεται η χρήση αυτών των διαδικασιών. Εφόσον έχει προσδιοριστεί το υπεύθυνο 

κράτος μέλος σύμφωνα με τον κανονισμό του Δουβλίνου, το εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να 

έχει τη δυνατότητα να εκτελεί αυτούς τους ελέγχους του παραδεκτού. Ωστόσο, η εισηγήτρια 

θεωρεί ότι η καθιέρωση των ελέγχων αυτών πριν από την εφαρμογή των «κριτηρίων του 

Δουβλίνου» συνεπάγεται σημαντική επιπρόσθετη επιβάρυνση για τα κράτη μέλη της πρώτης 

γραμμής. Επομένως, θα μειωθούν τα κίνητρά τους για τη δέουσα καταχώριση των αιτούντων 

και θα δοθούν κίνητρα για δευτερογενείς μετακινήσεις. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Το κράτος μέλος που εξέτασε την 

αίτηση διεθνούς προστασίας, 

5. Το κράτος μέλος που ήταν 

υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης 
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συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 

που αναφέρονται στην παράγραφο 3, είναι 

υπεύθυνο να εξετάζει τα τυχόν περαιτέρω 

διαβήματα ή μεταγενέστερη αίτηση του εν 

λόγω αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 40, 

το άρθρο 41 και το άρθρο 42 της οδηγίας 

2013/32/ΕΕ, ανεξαρτήτως του αν ο 

προσφεύγων αναχώρησε ή απομακρύνθηκε 

από το έδαφος των κρατών μελών. 

διεθνούς προστασίας, είναι υπεύθυνο να 

εξετάζει τα τυχόν περαιτέρω διαβήματα ή 

μεταγενέστερη αίτηση του εν λόγω 

αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 40, το 

άρθρο 41 και το άρθρο 42 της οδηγίας 

2013/32/ΕΕ, ανεξαρτήτως του αν ο 

προσφεύγων αναχώρησε ή απομακρύνθηκε 

από το έδαφος των κρατών μελών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Με την τροπολογία προτείνεται τεχνική τροποποίηση με σκοπό να διευκρινιστεί ότι μόνιμη 

ευθύνη ισχύει από τη στιγμή που ένα κράτος μέλος προσδιοριστεί ως υπεύθυνο και όχι απλώς 

κατόπιν εξέτασης των κριτηρίων του Δουβλίνου. Η εισηγήτρια συμμερίζεται την άποψη της 

Επιτροπής ότι μια σταθερή ευθύνη όσον αφορά τις αιτήσεις θα δημιουργήσει ένα 

λειτουργικότερο σύστημα, αλλά, προκειμένου να είναι εφικτή η εφαρμογή μιας τέτοιας διάταξης 

στην πραγματικότητα, έχει επίσης καίρια σημασία να διασφαλιστεί ότι η ευθύνη για τις αιτήσεις 

κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ των κρατών μελών. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο αιτών υποβάλλει το συντομότερο 

δυνατόν και το αργότερο κατά τη 

συνέντευξη, σύμφωνα με το άρθρο 7, όλα 

τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι 

συναφή για τον προσδιορισμό του κράτους 

μέλους που είναι υπεύθυνο και 

συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών. 

2. Ο αιτών υποβάλλει το συντομότερο 

δυνατόν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις 

πληροφορίες που είναι συναφή για τον 

προσδιορισμό του κράτους μέλους που 

είναι υπεύθυνο και συνεργάζεται με τις 

αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Οι 

αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τα 

στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι 

συναφή για τον προσδιορισμό του 

κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο μόνον 

εφόσον αυτά έχουν υποβληθεί πριν από τη 

λήψη της τελικής απόφασης για τον 

προσδιορισμό του κράτους μέλους που 

είναι υπεύθυνο. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Your rapporteur agrees that there should be a clear obligation on the applicant to cooperate 

with the authorities, at the same time rigid procedural requirements increase the risk for 

complicated and time consuming litigation. It should also be noted that although applicants 

should communicate all information that is available to them as soon as possible, it is not 

certain that all relevant information is immediately available to them. Such information could 

concern for example the presence of family members in other Member States. Given the 

current lack of appropriate information to applicants in many Member States the interview in 

Article 7 could also serve as an opportunity to identify possible additional information that 

could help determine correctly the responsible Member State, it should therefore be possible 

to submit information also after the interview but not after the authorities have reached a 

final decision on the Member State responsible. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Αν ο αιτών δεν συμμορφώνεται με 

την υποχρέωση που ορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1, το κράτος μέλος που είναι 

υπεύθυνο σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό εξετάζει την αίτηση με την 

ταχεία διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 

31 παράγραφος 8 της οδηγίας 

2013/32/ΕΕ. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. Accelerated procedures 

should be considered as a practical tool to improve the efficiency of the procedures in cases 

where it will be relatively easy for the administration to reach a decision. In the view of the 

rapporteur they do not however constitute an effective sanction. Although the proposal to 

push all absconding applicants into accelerated procedures has been presented by the 

commission as a sanction it might actually imply that applicants with a high likelihood of 

getting a favourable decision would consider the accelerated procedure as more attractive 

than a normal procedure. The intended sanction could thus in practice be considered by some 

applicants even to be an incentive. For the Member State administrations it would also imply 

the risk of having to manage complex applications under unreasonably short deadlines. 
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Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο αιτών δεν δικαιούται τις υλικές 

συνθήκες υποδοχής που προβλέπονται 

στα άρθρα 14 έως 19 της οδηγίας 

2013/33/ΕΕ, με εξαίρεση την επείγουσα 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κατά τη 

διάρκεια των διαδικασιών που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

διαφορετικό από εκείνο στο οποίο 

υποχρεούται να βρίσκεται. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. The commission has clarified 

in recital 22 that the withholding of reception conditions must be in conformity with the 

requirements of the charter of fundamental rights, which in practice implies that hardly any 

reception conditions currently offered could legally be withheld. Several Member States as 

well as NGOs have also pointed out that imposing far reaching limits to the access to basic 

needs would be unconstitutional in a number of Member States. Your rapporteur is of the 

view that applicants that abscond from the Member State that is responsible for their 

application should be promptly returned to the responsible Member State. The process to 

return the applicants should however be dignified and respect the fundamental rights of 

applicants. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Μόλις υποβληθεί σε κράτος μέλος 

αίτηση διεθνούς προστασίας κατά την 

έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2, οι 

αρμόδιες αρχές του ενημερώνουν τον 

αιτούντα για την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού και για τις υποχρεώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 4, καθώς και για 

1. Μόλις καταχωριστεί σε κράτος 

μέλος αίτηση διεθνούς προστασίας κατά 

την έννοια του άρθρου 27 [πρόταση 

κανονισμού για τις διαδικασίες ασύλου], 

οι αρμόδιες αρχές του ενημερώνουν τον 

αιτούντα για την εφαρμογή του παρόντος 
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τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης που 

προβλέπονται στο άρθρο 5, και ιδίως: 

κανονισμού και ιδίως: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

The process of applying for asylum is regulated by the Asylum Procedures Regulation (APR) 

has three main steps, the making of the application, registration and finally lodging. The first 

step of "making" is the least formal one and Article 26(1) in the APR foresees the provision of 

basic information already at this step about the two further steps. The registration of the 

application is the first more structured step in the application process where the applicant 

gives basic information to the authorities. It is your rapporteurs view that this step of the 

procedure should also mark the start for information measures towards the applicant, not 

least since the applicant is required to submit all elements required for the application at the 

stage of lodging the application it would seem sensible to use the point of registration as a 

starting point for ensuring the applicant has all the relevant information in order to 

understand and comply with the provisions of the Regulation. The last sentence is moved to a 

point in the list below this paragraph for clarity through the amendment below. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) για τις υποχρεώσεις του αιτούντος 

που προβλέπονται στο άρθρο 4, καθώς 

και για τις συνέπειες της μη 

συμμόρφωσης που προβλέπονται στο 

άρθρο 5· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το κείμενο μεταφέρεται από το άρθρο 6 παράγραφος 1 προκειμένου να ενταχθεί στον κατάλογο, 

δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτόν το άρθρο καθίσταται περισσότερο ευανάγνωστο και σαφές. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) για τους στόχους του παρόντος 

κανονισμού και τις συνέπειες της 

υποβολής άλλης αίτησης σε διαφορετικό 

κράτος μέλος, καθώς και τις συνέπειες της 

αναχώρησης από το κράτος μέλος στο 

οποίο υποχρεούται να βρίσκεται κατά τη 

διάρκεια των σταδίων προσδιορισμού του 

κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο βάσει 

του παρόντος κανονισμού και κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης της αίτησης 

διεθνούς προστασίας, ιδίως ότι ο αιτών 

δεν δικαιούται τις συνθήκες υποδοχής 

που προβλέπονται στα άρθρα 14 έως 19 

της οδηγίας 2013/33/ΕΕ σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο 

οποίο υποχρεούται να βρίσκεται, με 

εξαίρεση την επείγουσα 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη , 

β) για τους στόχους του παρόντος 

κανονισμού και τις συνέπειες της 

υποβολής άλλης αίτησης σε διαφορετικό 

κράτος μέλος, καθώς και τις συνέπειες της 

αναχώρησης από το κράτος μέλος στο 

οποίο υποχρεούται να βρίσκεται κατά τη 

διάρκεια των σταδίων προσδιορισμού του 

κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο βάσει 

του παρόντος κανονισμού και κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης της αίτησης 

διεθνούς προστασίας, 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η εισηγήτρια προτείνει ένα απλούστερο και γενικότερο κείμενο εν προκειμένω, ιδίως δεδομένης 

της πρότασης διαγραφής της μη παροχής των υλικών συνθηκών υποδοχής στο άρθρο 5. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 — παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) για τις διατάξεις που συνδέονται 

με την οικογενειακή επανένωση και, εν 

προκειμένω, για τον ισχύοντα ορισμό των 

μελών της οικογένειας και των συγγενών, 

καθώς και για την ανάγκη δήλωσης από 

τον αιτούντα σε πρώιμο στάδιο της 

διαδικασίας κάθε συναφούς πληροφορίας 

που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό 

μελών της οικογένειας ή συγγενών που 

βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη, και την 

παροχή κάθε δυνατής μορφής βοήθειας 
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από το κράτος μέλος όσον αφορά τον 

εντοπισμό μελών της οικογένειας ή 

συγγενών· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους σαφήνειας, οι διατάξεις περί ενότητας της οικογένειας έχουν μεταφερθεί από την 

παράγραφο που αναφέρεται στην προσωπική συνέντευξη και έχουν επεκταθεί ώστε να 

διασφαλιστεί ότι ο αιτών θα ενημερωθεί σχετικά με τον ισχύοντα ορισμό της οικογένειας, 

σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ β) για τη δυνατότητα που παρέχεται 

δυνάμει του άρθρου 19 σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος να ζητήσει εφαρμογή της 

ρήτρας διακριτικής ευχέρειας από το 

κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται, 

καθώς και για τους ειδικές λεπτομέρειες 

που σχετίζονται με τη διαδικασία· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαδικασία του άρθρου 19 επιτρέπει σε έναν αιτούντα να υποβάλει αίτηση για εφαρμογή της 

ρήτρας διακριτικής ευχέρειας σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος ήδη ενώ βρίσκεται στο πρώτο 

κράτος μέλος υποβολής της αίτησης. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην αποτροπή των 

δευτερογενών μετακινήσεων καθώς και στην παροχή ενός βαθμού διαμεσολάβησης για τον 

μεμονωμένο αιτούντα άσυλο. Η ένταξη του εν λόγω στοιχείου εδώ θα συνεπαγόταν ότι οι αρχές 

θα όφειλαν να παρέχουν ενημέρωση σχετικά με την ύπαρξη της εν λόγω διαδικασίας και τις 

λεπτομέρειες που σχετίζονται με αυτήν. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) για την προσωπική συνέντευξη 

σύμφωνα με το άρθρο 7 και την 

υποχρέωση υποβολής και τεκμηρίωσης 

πληροφοριών σχετικά με την παρουσία 

στα κράτη μέλη μελών της οικογένειας, 

συγγενών ή οποιωνδήποτε άλλων 

προσώπων με τα οποία έχει σχέση, 

συμπεριλαμβανομένων των μέσων με τα 

οποία ο αιτών μπορεί να υποβάλλει τις 

πληροφορίες αυτές, 

δ) για τον σκοπό της προσωπικής 

συνέντευξης σύμφωνα με το άρθρο 7 

καθώς και για τις πληροφορίες που θα 

κληθεί να υποβάλει ο αιτών κατά τη 

διάρκειά της, 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι το νέο στοιχείο γα) εστιάζει σε πληροφορίες που συνδέονται με τον εντοπισμό 

της οικογένειας, συνιστάται να εστιάσει η παρούσα παράγραφος περισσότερο στην παροχή στον 

αιτούντα πληροφοριών σχετικά με τον σκοπό της προσωπικής συνέντευξης καθώς και σχετικά 

με τις πληροφορίες που θα κληθεί να παράσχει στις αρχές. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) για τη δυνατότητα προσβολής της 

απόφασης μεταφοράς εντός 7 ημερών από 

την κοινοποίηση και για το γεγονός ότι η 

εν λόγω προσβολή περιορίζεται σε 

εκτίμηση σχετικά με το εάν 

παραβιάστηκαν το άρθρο 3 παράγραφος 

2 σχετικά με την ύπαρξη κινδύνου 

απάνθρωπης ή εξευτελιστικής 

μεταχείρισης ή τα άρθρα 10 έως 13 και 

το άρθρο 18, 

ε) για τη δυνατότητα και τις 

λεπτομέρειες της διαδικασίας προσβολής 

της απόφασης μεταφοράς , καθώς και για 

το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής 

ενώπιον δικαστηρίου σύμφωνα με το 

άρθρο 28, μεταξύ άλλων σε μια 

κατάσταση όπου δεν έχει ληφθεί 

απόφαση μεταφοράς· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροποποίηση γίνεται για να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις του άρθρου 28. 

Επίσης, πλέον γίνεται ρητή αναφορά στο δικαίωμα πραγματικής προσφυγής σε περιπτώσεις 
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όπου δεν προβλέπεται μεταφορά, π.χ. στο πλαίσιο μεταφοράς για λόγους οικογενειακής 

επανένωσης. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 θ α) στην περίπτωση ασυνόδευτων 

ανηλίκων, για τον ρόλο και τις ευθύνες 

του κηδεμόνα· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Έχει καίρια σημασία να λαμβάνουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι κατάλληλη ενημέρωση σχετικά με 

τον ρόλο και τις ευθύνες των κηδεμόνων στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Ασύλου, διότι αυτό θα συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο σύστημα 

ασύλου, θα παράσχει ένα υψηλό πρότυπο προστασίας και θα ενθαρρύνει τους ασυνόδευτους 

ανηλίκους να μη διαφεύγουν. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο θ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 θ β) για το δικαίωμα αίτησης δωρεάν 

νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης 

σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 

σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 της 

[πρότασης κανονισμού για τις 

διαδικασίες ασύλου]· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

The revision of the Asylum Procedures Regulation includes a provision granting applicants 

access to free legal assistance, your rapporteur is of the view that it is imperative to inform 

the applicant of this right in order to ensure that the applicant gets the appropriate support to 

provide the correct information in a timely way. Ensuring the access to legal assistance early 
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on in the process, although an investment in the system, will be an important measure to 

increase the trust and cooperation in the system from the side of applicants and should ensure 

a better quality in first instance decisions, reducing the need to have recourse to costly and 

time consuming appeals. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 θ γ) για την ύπαρξη του ενημερωτικού 

δικτυακού τόπου που έχει καταρτιστεί 

σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 

στοιχείο α)· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Με το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) εισάγεται ένας ειδικός δικτυακός τόπος υπό την 

επίβλεψη του ΟΕΕΑ. Κρίνεται εύλογο να παρέχονται στον αιτούντα πληροφορίες σχετικά με τον 

εν λόγω δικτυακό τόπο προκειμένου να βοηθηθεί να βρίσκει πληροφορίες μόνος του. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 παρέχονται γραπτώς σε 

γλώσσα την οποία κατανοεί ή ευλόγως 

τεκμαίρεται ότι κατανοεί ο αιτών. Τα 

κράτη μέλη χρησιμοποιούν το κοινό 

φυλλάδιο που συντάσσεται σύμφωνα με 

την παράγραφο 3 για τον σκοπό αυτό. 

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 παρέχονται γραπτώς σε 

γλώσσα την οποία κατανοεί ο αιτών, με 

συνοπτική, διαφανή, εύληπτη και εύκολα 

προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας 

σαφή και απλή γλώσσα. Όσον αφορά τους 

ανηλίκους και, ιδίως, τους ασυνόδευτους 

ανηλίκους, οι πληροφορίες παρέχονται με 

φιλικό προς τα παιδιά τρόπο από 

κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Τα 

κράτη μέλη χρησιμοποιούν το κοινό 

πληροφοριακό υλικό που συντάσσεται 

σύμφωνα με την παράγραφο 3 για τον 

σκοπό αυτό. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι τα παιδιά, ιδίως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, λαμβάνουν 

πληροφοριακό υλικό προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες τους. Εάν επιθυμούμε να 

συνεργάζονται οι αιτούντες άσυλο με το επίσημο Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και να μην 

προβαίνουν σε δευτερογενείς μετακινήσεις, έχει καίρια σημασία να τους παρέχονται ακριβείς 

και προσαρμοσμένες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που αναμένεται να ακολουθήσουν. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εφόσον είναι απαραίτητο για την ορθή 

κατανόηση από μέρους του αιτούντος, οι 
πληροφορίες παρέχονται σε αυτόν και 

προφορικά, φέρ’ ειπείν, σε σχέση με την 

προσωπική συνέντευξη, όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 7. 

Οι πληροφορίες παρέχονται αμέσως μόλις 

καταχωριστεί η αίτηση. Οι πληροφορίες 

παρέχονται τόσο σε γραπτή όσο και σε 

προφορική μορφή, κατά περίπτωση με 

την υποστήριξη πολυμέσων. Προφορικές 
πληροφορίες μπορούν να παρέχονται είτε 

ατομικά είτε ομαδικά και οι αιτούντες 

έχουν τη δυνατότητα να θέτουν 

ερωτήσεις σχετικά με τα βήματα της 

διαδικασίας που αναμένεται να 

ακολουθήσουν όσον αφορά τον 

προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους 

μέλους σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό. Στην περίπτωση των 

ανηλίκων, οι πληροφορίες παρέχονται με 

φιλικό προς το παιδί τρόπο μέσω 

κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού 

και με τη συμμετοχή του κηδεμόνα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εάν επιθυμούμε να εντάσσονται οι αιτούντες άσυλο στο επίσημο Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Ασύλου και να μην προβαίνουν σε δευτερογενείς μετακινήσεις, έχει καίρια σημασία να τους 

παρέχονται ακριβείς και προσαρμοσμένες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που οφείλουν 

να ακολουθήσουν. Η προφορική παροχή πληροφοριών καθώς και η δυνατότητα να θέτουν 

ερωτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες μπορεί να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την κατανόηση των 

διαδικασιών για τους μεμονωμένους αιτούντες και να βελτιώσει έτσι τη συνεργασία τους με τις 

αρχές, μειώνοντας τη διαφυγή και τις δευτερογενείς μετακινήσεις. 
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Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών 

πράξεων, συντάσσει κοινό φυλλάδιο, 

καθώς και ειδικό φυλλάδιο για τους 

ασυνόδευτους ανηλίκους το οποίο 

περιλαμβάνει οπωσδήποτε τις πληροφορίες 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου. Το κοινό αυτό φυλλάδιο 

περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά 

με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 603/2013 [πρόταση κανονισμού για 

την αναδιατύπωση του κανονισμού αριθ. 

603/2013] και, συγκεκριμένα, σχετικά με 

τον σκοπό για τον οποίο τα δεδομένα 

αιτούντος δύναται να τύχουν επεξεργασίας 

στο πλαίσιο του Eurodac. Το κοινό 

φυλλάδιο καταρτίζεται κατά τρόπο που 

επιτρέπει στα κράτη μέλη να το 

συμπληρώνουν με πρόσθετες πληροφορίες 

που αφορούν τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2 
του παρόντος κανονισμού. 

3. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το Άσυλο συντάσσει, σε 

στενή συνεργασία με τους αρμόδιους 

εθνικούς οργανισμούς, κοινό 

πληροφοριακό υλικό το οποίο 

περιλαμβάνει οπωσδήποτε τις πληροφορίες 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου. Το κοινό αυτό 

πληροφοριακό υλικό περιλαμβάνει επίσης 

πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013 [πρόταση 

κανονισμού για την αναδιατύπωση του 

κανονισμού αριθ. 603/2013] και, 

συγκεκριμένα, σχετικά με τον σκοπό για 

τον οποίο τα δεδομένα αιτούντος δύναται 

να τύχουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του 

Eurodac. Το κοινό πληροφοριακό υλικό 

καταρτίζεται κατά τρόπο που επιτρέπει στα 

κράτη μέλη να το συμπληρώνουν με 

πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τα 

κράτη μέλη. Ο Οργανισμός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο 

καταρτίζει ειδικό πληροφοριακό υλικό 

που προορίζεται ειδικά για τις ακόλουθες 

κατηγορίες στόχους: 

 α)  ενήλικοι αιτούντες· 

 β)  ασυνόδευτοι ανήλικοι· 

 γ)  συνοδευόμενοι ανήλικοι. 

 Ειδικό πληροφοριακό υλικό θα πρέπει να 

καταρτίζεται για περιπτώσεις όπου 

εφαρμόζεται ο διορθωτικός μηχανισμός 

κατανομής και όπου ισχύουν οι συνήθεις 

διαδικασίες βάσει του παρόντος 

κανονισμού. 

Or. en 



 

PE599.751v02-00 42/101 PR\1118296EL.docx 

EL 

Αιτιολόγηση 

If we want asylum seekers to operate within the official Common European Asylum System 

and not engage in secondary movements it is crucial that they are provided with accurate and 

adapted information about the procedures that they are expected to follow. It would seem 

reasonable that the European Asylum Agency as the expert agency in this field be given the 

task to create these information materials. By asking the agency to cooperate with national 

authorities which are responsible for the reception of asylum seekers on the ground it is 

hoped that the practical usefulness of the materials can be improved. It would also seem 

reasonable to specify that the information shall be translated and made available in at least 

the major languages spoken by asylum seekers arriving in Europe as the usefulness of 

handing out information in Greek or Italian to Syrian or Afghan applicants is mostly not very 

high. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το Άσυλο παρέχει ειδικό 

δικτυακό τόπο με πληροφορίες σχετικά 

με το ΚΕΣΑ και ιδίως σχετικά με τη 

λειτουργία του παρόντος κανονισμού, 

απευθυνόμενος σε αιτούντες διεθνή 

προστασία καθώς και σε δυνητικούς 

αιτούντες. Οι πληροφορίες στον δικτυακό 

τόπο είναι ολοκληρωμένες και 

επικαιροποιημένες και παρέχονται με 

συνοπτική, διαφανή, εύληπτη και εύκολα 

προσβάσιμη μορφή, με χρήση σαφούς και 

απλής γλώσσας, ενώ είναι διαθέσιμες σε 

όλες τις βασικές γλώσσες που ομιλούνται 

από τους αιτούντες διεθνή προστασία, οι 

οποίοι φτάνουν στην Ευρώπη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Παρέχοντας έναν ειδικό δικτυακό τόπο που θα αφορά την πρακτική λειτουργία του ΚΕΣΑ και 

θα απευθύνεται στους αιτούντες άσυλο και τους δυνητικούς αιτούντες άσυλο στην Ευρώπη, θα 

είμαστε αφενός σε θέση να προσφέρουμε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες στους 

ανθρώπους που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας στην Ευρώπη και αφετέρου 

θα μπορέσουν να καταρρίψουμε μύθους και να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση που 
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διαδίδεται από τους διακινητές και άλλους, ούτως ώστε άνθρωποι που είναι μάλλον απίθανο να 

είναι επιλέξιμοι για διεθνή προστασία να μην επιχειρήσουν επικίνδυνα και δαπανηρά ταξίδια 

διασχίζοντας τη Μεσόγειο προκειμένου να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας στην 

Ευρώπη. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 

μελών τηρούν ενήμερους τους αιτούντες 

σχετικά με την πρόοδο των διαδικασιών 

που εκτελούνται στο πλαίσιο του 

παρόντος κανονισμού όσον αφορά την 

αίτησή τους. Αυτού του είδους οι 

πληροφορίες παρέχονται γραπτώς σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. Σε 

περίπτωση ανηλίκων, οι αρμόδιες αρχές 

ενημερώνουν τόσο τον ανήλικο όσο και 

τον κηδεμόνα με τις ίδιες λεπτομέρειες. Η 

Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις για τον 

καθορισμό των λεπτομερειών όσον αφορά 

την παροχή τέτοιου είδους πληροφοριών. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης του άρθρου 56 παράγραφος 2. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Έχει καίρια σημασία να τηρούνται ενήμεροι οι αιτούντες σχετικά με την πρόοδο της αίτησής 

τους προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη στο σύστημα ασύλου. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειμένου να διευκολύνει τη 

διαδικασία προσδιορισμού του υπεύθυνου 

1. Προκειμένου να διευκολύνει τη 

διαδικασία προσδιορισμού του υπεύθυνου 
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κράτους μέλους, το προσδιορίζον κράτος 

μέλος διεξάγει προσωπική συνέντευξη με 

τον αιτούντα, εκτός αν ο αιτών έχει 

διαφύγει ή οι πληροφορίες που παρείχε ο 

αιτών σύμφωνα με το άρθρο 4 

παράγραφος 2 επαρκούν για τον 

προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους 

μέλους. Η συνέντευξη επιτρέπει επίσης την 

ορθή κατανόηση των πληροφοριών που 

παρέχονται στον αιτούντα σύμφωνα με το 

άρθρο 6. 

κράτους μέλους, το προσδιορίζον κράτος 

μέλος διεξάγει προσωπική συνέντευξη με 

τον αιτούντα. Το προσδιορίζον κράτος 

μέλος θέτει προορατικά ερωτήματα 

σχετικά με όλες τις πτυχές της αίτησης 

που θα επιτρέψουν τον προσδιορισμό του 

υπεύθυνου κράτους μέλους. Η συνέντευξη 

επιτρέπει επίσης την ορθή κατανόηση των 

πληροφοριών που παρέχονται στον 

αιτούντα στο άρθρο 6. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

This amendment should be read together with 7(1a)new since it moves certain elements to this 

AM for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. It is for example important that the person conducting the interview asks questions on 

the presence of family and other things even if the applicant does not provide this information 

automatically. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow 

Member State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Το προσδιορίζον κράτος μέλος 

μπορεί να παραλείψει την προσωπική 

συνέντευξη με τον αιτούντα, εάν αυτός 

έχει διαφύγει ή οι πληροφορίες που 

παρείχε ο αιτών σύμφωνα με το άρθρο 4 

παράγραφος 2 επαρκούν για τον 

προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους 

μέλους. Σε περίπτωση που κράτος μέλος 

παραλείψει τη συνέντευξη, δίνει στον 

αιτούντα τη δυνατότητα να παράσχει 

όλες τις περαιτέρω σχετικές για τον ορθό 

προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους 

μέλους πληροφορίες, πριν από τη λήψη 
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τελικής απόφασης για τη μεταφορά του 

αιτούντος στο υπεύθυνο κράτος μέλος, 

σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

This amendment should be read together with 7(1) since it moves certain elements to this AM 

for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow Member 

State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η προσωπική συνέντευξη 

πραγματοποιείται σε γλώσσα την οποία 

κατανοεί ή ευλόγως θεωρείται ότι 

κατανοεί ο αιτών και στην οποία μπορεί 

αυτός να επικοινωνήσει. Όπου απαιτείται, 

τα κράτη μέλη διαθέτουν διερμηνέα ο 

οποίος μπορεί να διασφαλίσει τη δέουσα 

επικοινωνία μεταξύ του αιτούντος και του 

προσώπου που διεξάγει την προσωπική 

συνέντευξη. 

3. Η προσωπική συνέντευξη 

πραγματοποιείται σε γλώσσα την οποία 

κατανοεί ο αιτών και στην οποία μπορεί 

αυτός να επικοινωνήσει. Οι συνεντεύξεις 

με ανηλίκους πραγματοποιούνται με 

φιλικό προς το παιδί τρόπο παρουσία του 

κηδεμόνα και, κατά περίπτωση, του 

νομικού ή άλλου συμβούλου. Όπου 

απαιτείται, τα κράτη μέλη διαθέτουν 

διερμηνέα με κατάλληλα επαγγελματικά 

προσόντα ο οποίος μπορεί να διασφαλίσει 

τη δέουσα επικοινωνία μεταξύ του 

αιτούντος και του προσώπου που διεξάγει 

την προσωπική συνέντευξη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό οι συνεντεύξεις με παιδιά, είτε συνοδεύονται είτε όχι, να πραγματοποιούνται με 

φιλικό προς το παιδί τρόπο από κοινού με τον κηδεμόνα. Η τροπολογία περιλαμβάνει επίσης 

τροποποίηση με σκοπό να διευκρινιστεί ότι η συνέντευξη πρέπει πάντα να πραγματοποιείται σε 
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γλώσσα που κατανοεί ο αιτών και ότι ο διερμηνέας πρέπει να διαθέτει κατάλληλα 

επαγγελματικά προσόντα. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Το κράτος μέλος που διεξάγει την 

προσωπική συνέντευξη συντάσσει γραπτή 

περίληψη η οποία περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τις κύριες πληροφορίες που 

παρασχέθηκαν από τον αιτούντα κατά τη 

συνέντευξη. Η περίληψη μπορεί να έχει τη 

μορφή έκθεσης ή έντυπου υποδείγματος. 

Το κράτος μέλος παρέχει εγκαίρως στον 

αιτούντα και/ή τον νομικό ή άλλο 

σύμβουλο που εκπροσωπεί τον αιτούντα 

έγκαιρη πρόσβαση στην περίληψη. 

5. Το κράτος μέλος που διεξάγει την 

προσωπική συνέντευξη συντάσσει γραπτή 

περίληψη η οποία περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τις κύριες πληροφορίες που 

παρασχέθηκαν από τον αιτούντα κατά τη 

συνέντευξη. Η περίληψη μπορεί να έχει τη 

μορφή έκθεσης ή έντυπου υποδείγματος. 

Το κράτος μέλος παρέχει εγκαίρως στον 

αιτούντα και/ή τον κηδεμόνα, τον νομικό 

ή άλλο σύμβουλο που εκπροσωπεί τον 

αιτούντα έγκαιρη πρόσβαση στην 

περίληψη όσο το δυνατόν συντομότερα 

μετά το πέρας της συνέντευξης και σε 

κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη 

απόφασης μεταφοράς. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σχετικά με την όλη προσπάθεια καθιέρωσης της έννοιας των κηδεμόνων αντί για 

«εκπροσώπους» για τους ασυνόδευτους ανηλίκους (ευθυγραμμίζοντας τη διατύπωση με τον 

κανονισμό για τις διαδικασίες ασύλου και την οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής). Προστίθεται 

το στοιχείο ότι ο αιτών πρέπει να έχει πρόσβαση στην περίληψη όσο το δυνατόν συντομότερα ή 

τουλάχιστον πριν από τη λήψη απόφασης μεταφοράς. Τυχόν πρόσθετα καθήκοντα που 

δημιουργούνται από τον κανόνα αυτόν και με τα οποία επιφορτίζεται η διοίκηση των κρατών 

μελών αντισταθμίζονται εφόσον αυτός συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων 

σε πρώτο βαθμό και συνεπώς στη μείωση της ανάγκης για δαπανηρές και χρονοβόρες εφέσεις 

και/ή δευτερογενείς μεταφορές. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το μείζον συμφέρον του παιδιού 

αποτελεί το πρωταρχικό μέλημα των 

κρατών μελών όσον αφορά όλες τις 

διαδικασίες που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό. 

1. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το μείζον συμφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί το 

πρωταρχικό μέλημα και όχι κάποιο μέλημα μεταξύ όλων όσα πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε κράτος μέλος στο οποίο υποχρεούται 

να βρίσκεται ο ασυνόδευτος ανήλικος 

εξασφαλίζει ότι ένας εκπρόσωπος 

εκπροσωπεί και/ή συνδράμει τον 

ασυνόδευτο ανήλικο όσον αφορά τις 

σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται 

στον παρόντα κανονισμό. Ο εκπρόσωπος 

διαθέτει τα προσόντα και την πείρα ώστε 

να εξασφαλίζεται η συνεκτίμηση του 

μείζονος συμφέροντος του ανήλικου 

παιδιού κατά τις διαδικασίες που 

διεξάγονται βάσει του παρόντος 

κανονισμού. Ο εν λόγω εκπρόσωπος έχει 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των σχετικών 

εγγράφων του φακέλου του αιτούντος, 

συμπεριλαμβανομένου του ειδικού 

φυλλαδίου για τους ασυνόδευτους 

ανηλίκους. 

Κάθε κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο 

ασυνόδευτος ανήλικος εξασφαλίζει ότι 

ένας κηδεμόνας εκπροσωπεί και/ή 

συνδράμει τον ασυνόδευτο ανήλικο όσον 

αφορά όλες τις διαδικασίες που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Ο 

κηδεμόνας διαθέτει τα προσόντα και την 

πείρα ώστε να εξασφαλίζεται η 

συνεκτίμηση του μείζονος συμφέροντος 

του ανήλικου παιδιού κατά τις διαδικασίες 

που διεξάγονται βάσει του παρόντος 

κανονισμού. Ο εν λόγω κηδεμόνας έχει 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των σχετικών 

εγγράφων του φακέλου του αιτούντος, 

συμπεριλαμβανομένου του ειδικού 

πληροφοριακού υλικού για τους 

ασυνόδευτους ανηλίκους. Ο κηδεμόνας 

ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα, 

αλλά το αργότερο εντός πέντε ημερών 

από την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

The revised Asylum Procedures Regulation and Reception Conditions Directive refer to the 

terminology of "guardians" rather than "representatives" and in order to ensure coherence 

between the different CEAS instruments the same terminology should be applied also in the 

Dublin regulation. The current Dublin III regulation states that the guardian should assist the 

unaccompanied minor in all procedures which is an important safeguard. Your rapporteur 

therefor suggests removing the limitation introduced by the commission to "the relevant" 

procedures and stay with the present wording. Your rapporteur suggests clarifying that the 

appointment of a guardian should be done as soon as possible, but at least within five days. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο κηδεμόνας μετέχει στη διαδικασία 

προσδιορισμού της ευθύνης του κράτους 

μέλους βάσει του παρόντος κανονισμού 

στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Ως εκ 

τούτου, ο κηδεμόνας στηρίζει τον 

ανήλικο παρέχοντας πληροφορίες 

σχετικές με την αξιολόγηση του μείζονος 

συμφέροντός του σύμφωνα με την 

παράγραφο 3, όσον αφορά μεταξύ άλλων 

την άσκηση του δικαιώματός του σε 

ακρόαση, και στηρίζει τη συνεργασία του 

ανηλίκου με άλλους φορείς, όπως 

οργανώσεις εντοπισμού της οικογένειάς 

του, κατά περίπτωση, και λαμβάνοντας 

δεόντως υπόψη τις υποχρεώσεις 

εμπιστευτικότητας έναντι του παιδιού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διάταξη αυτή περιλαμβάνεται σήμερα στον εκτελεστικό κανονισμό, αλλά δεδομένης της 

σημασίας της θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον ίδιο τον κανονισμό. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) την ευζωία και την κοινωνική 

ανάπτυξη του ανηλίκου, 

β) την ευζωία και την κοινωνική 

ανάπτυξη του ανηλίκου, λαμβάνοντας 

ιδίως υπόψη το εθνοτικό, θρησκευτικό, 

πολιτιστικό και γλωσσικό του υπόβαθρο 

και την ανάγκη για σταθερότητα και 

συνέχεια στην φροντίδα του ανηλίκου, 

καθώς και τις ρυθμίσεις όσον αφορά τη 

φύλαξή του και την πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η εισηγήτρια θεωρεί τα παραπάνω πολύτιμες προσθήκες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για 

το μείζον συμφέρον του παιδιού. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τις παραμέτρους που σχετίζονται με 

την ασφάλεια και την προστασία, ιδίως 

όπου υπάρχει κίνδυνος το παιδί να είναι 

θύμα εμπορίας ανθρώπων, 

γ) τις παραμέτρους που σχετίζονται με 

την ασφάλεια και την προστασία, ιδίως 

όπου υπάρχει κίνδυνος το παιδί να είναι 

θύμα οποιασδήποτε μορφής βίας και 

εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης 

εμπορίας ανθρώπων, 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το στοιχείο θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει, όχι μόνο την εμπορία ανθρώπων, αλλά 

και άλλες μορφές βίας και εκμετάλλευσης. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) την εγγύηση της παράδοσης σε 

καθορισμένο κηδεμόνα στο κράτος μέλος 

υποδοχής, 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν, πριν από τη λήψη απόφασης μεταφοράς, ότι 

υπάρχει εγγύηση ότι ο ανήλικος θα ανατεθεί σε κηδεμόνα στο κράτος μέλος υποδοχής. Ο 

κηδεμόνας αυτός θα πρέπει να προσδιοριστεί και να μετέχει στη διαδικασία μεταφοράς πριν 

από την έναρξή της. Θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι αυτό αντικατοπτρίζει μια ισχύουσα 

διάταξη στο άρθρο 10 παράγραφος 2 της οδηγίας για την επιστροφή (2008/115(ΕΚ)), όπου 

ορίζεται ότι προτού μπορέσει να πραγματοποιηθεί μεταφορά, το κράτος υποδοχής πρέπει να 

έχει διορίσει κηδεμόνα. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ β) τις πληροφορίες που παρέχονται 

από τον κηδεμόνα στο κράτος μέλος στο 

οποίο βρίσκεται ο ανήλικος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον κηδεμόνα θα πρέπει να εντάσσονται στην αξιολόγηση 

του μείζονος συμφέροντος. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Πριν από τη μεταφορά 

ασυνόδευτου ανηλίκου στο υπεύθυνο 

4. Πριν από τη μεταφορά 

ασυνόδευτου ανηλίκου στο υπεύθυνο 
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κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, στο 

κράτος μέλος κατανομής, το κράτος μέλος 

που προβαίνει στη μεταφορά διασφαλίζει 

ότι το υπεύθυνο κράτος μέλος ή το κράτος 

μέλος κατανομής λαμβάνει τα μέτρα που 

αναφέρονται στο άρθρο 14 και στο άρθρο 

24 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ και στο άρθρο 

25 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ χωρίς 

καθυστέρηση. Πριν από κάθε απόφαση 

μεταφοράς ασυνόδευτου ανηλίκου 

προηγείται αξιολόγηση του μείζονος 

συμφέροντός του. Η αξιολόγηση βασίζεται 

στους παράγοντες που απαριθμούνται στην 

παράγραφο 3. Η αξιολόγηση πρέπει να 

πραγματοποιείται γρήγορα από προσωπικό 

που διαθέτει τα προσόντα και την πείρα 

ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτίμηση του 

μείζονος συμφέροντος του ανηλίκου. 

κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, στο 

κράτος μέλος κατανομής, το κράτος μέλος 

που προβαίνει στη μεταφορά διασφαλίζει 

ότι το υπεύθυνο κράτος μέλος ή το κράτος 

μέλος κατανομής λαμβάνει τα μέτρα που 

αναφέρονται στο άρθρο 14 και στο άρθρο 

24 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ και στο άρθρο 

25 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ χωρίς 

καθυστέρηση. Πριν από κάθε απόφαση 

μεταφοράς ασυνόδευτου ανηλίκου 

προηγείται αξιολόγηση του μείζονος 

συμφέροντός του. Η αξιολόγηση βασίζεται 

στους παράγοντες που απαριθμούνται στην 

παράγραφο 3 και τα συμπεράσματα της 

αξιολόγησης σχετικά με καθέναν από 

τους παράγοντες διατυπώνονται σαφώς 

στην απόφαση μεταφοράς. Η αξιολόγηση 

πρέπει να πραγματοποιείται γρήγορα από 

διεπιστημονική ομάδα που διαθέτει τα 

προσόντα και την πείρα ώστε να 

εξασφαλίζεται η συνεκτίμηση του μείζονος 

συμφέροντος του ανηλίκου. Η 

διεπιστημονική ομάδα περιλαμβάνει 

αρμόδιο προσωπικό με 

εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των 

δικαιωμάτων του παιδιού και της 

ψυχολογίας και ανάπτυξης των παιδιών, 

ενώ περιλαμβάνει επίσης τον κηδεμόνα 

του ανηλίκου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η κατάλληλη αξιολόγηση του μείζονος συμφέροντος απαιτεί ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και δεν θα 

πρέπει συνεπώς να πραγματοποιηθεί από ένα μόνο μέλος του προσωπικού, αλλά από μια 

διεπιστημονική ομάδα ενηλίκων που μπορούν να εκτιμήσουν με δέοντα τρόπο το μείζον 

συμφέρον του παιδιού. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Πριν από τη μεταφορά ενός 
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ασυνόδευτου ανηλίκου, οι αρχές 

διασφαλίζουν τον διορισμό κηδεμόνα στο 

κράτος μέλος υποδοχής. Οι αρχές 

κοινοποιούν τις πληροφορίες που 

αφορούν τον κηδεμόνα που έχει διοριστεί 

από το κράτος μέλος υποδοχής στον 

τρέχοντα κηδεμόνα, από κοινού με τις 

λεπτομέρειες της μεταφοράς. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διασφάλιση της κατάλληλης παράδοσης από τον ένα κηδεμόνα στον άλλο σε περίπτωση 

μεταφοράς ασυνόδευτων ανηλίκων μπορεί επίσης να αποδειχτεί αποτελεσματικός τρόπος 

διασφάλισης της μεταφοράς των σχετικών πληροφοριών από τον ένα κηδεμόνα στον άλλο, 

καθώς και διασφάλισης ότι το παιδί θα τύχει καλής υποδοχής στο νέο κράτος μέλος και ότι 

μειώνονται οι κίνδυνοι εξαφάνισης παιδιών. Θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι αυτό 

αντικατοπτρίζει μια ισχύουσα διάταξη στο άρθρο 10 παράγραφος 2 της οδηγίας για την 

επιστροφή (2008/115(ΕΚ)), όπου ορίζεται ότι προτού μπορέσει να πραγματοποιηθεί μεταφορά, 

το κράτος υποδοχής πρέπει να έχει διορίσει κηδεμόνα. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα)  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Η Επιτροπή εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 57, συμπληρωματικά προς τον 

παρόντα κανονισμό, ορίζοντας, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, τους κανόνες και τις 

διαδικασίες που αφορούν τη διακρατική 

συνεργασία για τη διενέργεια 

αξιολογήσεων όσον αφορά το μείζον 

συμφέρον του παιδιού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η ύπαρξη μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης σχετικά με την αξιολόγηση του μείζονος 

συμφέροντος θα εξασφαλίσει μια περισσότερο εναρμονισμένη προσέγγιση αυτής μεταξύ των 

κρατών μελών. 
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Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Εάν δεν υπάρχει μέλος της 

οικογένειας ή συγγενής, όπως αναφέρεται 

στις παραγράφους 2 και 3, υπεύθυνο 

κράτος μέλος είναι εκείνο στο οποίο ο 

ασυνόδευτος ανήλικος υπέβαλε πρώτη 

φορά την αίτησή του διεθνούς 

προστασίας, εκτός αν αποδεικνύεται ότι 

είναι αυτό δεν είναι προς το μείζον 

συμφέρον του ανηλίκου. 

5. Εάν δεν υπάρχει μέλος της 

οικογένειας ή συγγενής, όπως αναφέρεται 

στις παραγράφους 2 και 3, το υπεύθυνο 

κράτος μέλος προσδιορίζεται από το 

κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο 

αιτών σύμφωνα με τη διαδικασία του 

άρθρου 15 παράγραφοι 1 ή 1α, εκτός αν 

προσδιοριστεί ότι αυτό δεν είναι προς το 

μείζον συμφέρον του ανηλίκου. Πριν από 

έναν τέτοιο προσδιορισμό, ο αιτών 

δύναται να κάνει χρήση των διαδικασιών 

που προβλέπονται στο άρθρο 19. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

In cases where the responsible Member State cannot be determined through criteria of family 

reunification there is a need for a system that would ensure that the applicant is given quick 

access to the asylum procedure and a stable environment where his or her rights can be fully 

respected. It is also important to ensure that unaccompanied minors are not incentivised to 

"go under the radar" but receive appropriate care from the authorities. Furthermore it is 

crucial to establish a fair sharing of the responsibilities between Member States also when it 

comes to unaccompanied minors. Your rapporteur suggests a system where the Member State 

where the child is present would make the determination. If the child has entered this Member 

State directly from a third country the Member State becomes responsible (unless under 

collective allocation, where the rules in chapter VII apply). If the child has entered the 

Member State by passing through other Member States without registering it will be almost 

impossible to ascertain which was the Member State of first entry and responsibility should 

instead be determined randomly among the remaining Member States. This proposal 

effectively breaks the link between the registration of an unaccompanied minor and this 

Member State becoming responsible for the minor which will remove the main reason both 

for applicants to engage in secondary movements and for Member States not to register 

applicants. At the same time it provides a speedy method for determining a responsible 

Member State ensuring quick access to the asylum procedure. 
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Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν διαπιστώνεται, βάσει αποδεικτικών 

στοιχείων ή των έμμεσων αποδείξεων, 

όπως περιγράφεται στους δύο καταλόγους 

που αναφέρονται στο άρθρο 25 

παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που 

αναφέρονται στον κανονισμό [Πρόταση 

κανονισμού για την αναδιατύπωση του 

κανονισμού (EΕ) αριθ. 603/2013], ότι ο 

αιτών διέβη παράτυπα, οδικώς, διά 

θαλάσσης ή δι’ αέρος, τα σύνορα κράτους 

μέλους προερχόμενος από τρίτη χώρα, 

αυτό το κράτος μέλος στο οποίο εισήλθε 

παράτυπα είναι υπεύθυνο για την εξέταση 

της αίτησης διεθνούς προστασίας. 

Όταν διαπιστώνεται, βάσει αποδεικτικών 

στοιχείων ή των έμμεσων αποδείξεων, 

όπως περιγράφεται στους δύο καταλόγους 

που αναφέρονται στο άρθρο 25 

παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που 

αναφέρονται στον κανονισμό [Πρόταση 

κανονισμού για την αναδιατύπωση του 

κανονισμού (EΕ) αριθ. 603/2013], ότι ο 

αιτών διέβη παράτυπα , οδικώς, διά 

θαλάσσης ή δι’ αέρος, τα σύνορα κράτους 

μέλους προερχόμενος άμεσα από τρίτη 

χώρα, αυτό το κράτος μέλος στο οποίο 

εισήλθε παράτυπα είναι υπεύθυνο για την 

εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται στενά με την επόμενη τροπολογία στο άρθρο 15 παράγραφος 

1α. Με τις δύο τροπολογίες δημιουργείται μια χωριστή διαδικασία σε περίπτωση που ο αιτών 

καταχωριστεί στο πρώτο κράτος μέλος παράτυπης εισόδου ή σε περίπτωση που ο αιτών 

ταξίδεψε μέσω άλλου(-ων) κράτους(-τών) μέλους(-ών) για να φτάσει στο κράτος μέλος στο 

οποίο υπέβαλε εντέλει αίτηση. Αυτό το πρώτο μέρος συνίσταται στα «κλασικά» κριτήρια πρώτης 

εισόδου που ισχύουν σε περιπτώσεις όπου ο αιτών καταχωρίζεται στο πρώτο κράτος μέλος 

παράτυπης εισόδου, όπως συμβαίνει σήμερα. Συνοδεύεται από το σύστημα διορθωτικής 

κατανομής σε περιόδους μεγάλων εισροών αιτούντων σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σε περίπτωση που ο αιτών διήλθε τα 

σύνορα και μπήκε στο κράτος μέλος στο 

οποίο υποβλήθηκε η αίτησή του μέσω 

άλλου κράτους μέλους και σε περίπτωση 

που δεν είναι δυνατό, βάσει αποδείξεων ή 
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έμμεσων αποδείξεων, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1, να καθοριστεί σαφώς το 

κράτος μέλος πρώτης παράτυπης 

εισόδου, το κράτος μέλος που είναι 

υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης 

διεθνούς προστασίας προσδιορίζεται 

σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 

στο άρθρο 24α. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

This amendment is closely linked with the previous one on 15(1). The two amendments create 

a separate procedure if the applicant registers in the first Member State of irregular entry or 

if the applicant has travelled through other Member State(s) in order to reach the Member 

State where he or she finally applies. The second part of the proposal, in this amendment, 

constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases where an applicant has not 

registered in the Member State of first irregular entry, or any other Member State, it has until 

now been practically impossible for the determining Member State to return the applicant as 

it is impossible to conclusively determine the responsible Member State. In practice the result 

has often been that the Member State to which the applicant has moved irregularly would de 

facto have no choice but to assume responsibility for the application. In practice this has 

implied that applicants that manage to evade registration by Member States achieve de facto 

a free choice of destination country. It has also implied that Member States have known that 

registering an applicant would likely imply that they would have to assume responsibility for 

the applicant which has promoted wave-through policies amongst Member States for 

applicants wishing to continue traveling towards other Member States. The provision in this 

amendment implies that any applicant registered in a state they could not have entered 

directly into from a third country would be automatically relocated to another Member State. 

This effectively removes the primary driver of secondary movements and incentivises Member 

States to register all applicants as soon as possible. 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν, λόγω εγκυμοσύνης, 

πρόσφατου τοκετού, σοβαρής ασθένειας, 

σοβαρής αναπηρίας ή προχωρημένης 

ηλικίας, ένας αιτών εξαρτάται από τη 

βοήθεια του τέκνου, του αδελφού ή του 

γονέα του που διαμένει νομίμως σε κράτος 

μέλος ή νομίμως διαμένον σε κράτος μέλος 

1. Όταν, λόγω εγκυμοσύνης, 

πρόσφατου τοκετού, σοβαρής ασθένειας, 

σοβαρής αναπηρίας, σοβαρού 

τραυματισμού ή προχωρημένης ηλικίας, 

ένας αιτών εξαρτάται από τη βοήθεια του 

τέκνου, του αδελφού ή του γονέα του που 

διαμένει νομίμως σε κράτος μέλος ή 
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τέκνο, αδελφός ή γονέας αιτούντος 

εξαρτάται από τη βοήθεια του αιτούντος, 

τα κράτη μέλη συνήθως τοποθετούν μαζί ή 

επανενώνουν τον αιτούντα με το τέκνο, 

αδερφό ή γονέα, υπό την προϋπόθεση ότι 

οι οικογενειακοί δεσμοί υπήρχαν στη 

χώρα καταγωγής, ότι το τέκνο, ο αδερφός 

ή ο γονέας ή ο αιτών μπορεί να φροντίσει 

το εξαρτώμενο πρόσωπο και ότι τα 

ενδιαφερόμενα πρόσωπα εξέφρασαν την 

επιθυμία τους γραπτώς. 

νομίμως διαμένον σε κράτος μέλος τέκνο, 

αδελφός ή γονέας αιτούντος εξαρτάται από 

τη βοήθεια του αιτούντος, τα κράτη μέλη 

συνήθως τοποθετούν μαζί ή επανενώνουν 

τον αιτούντα με το τέκνο, αδερφό ή γονέα, 

εφόσον οι οικογενειακοί δεσμοί υπήρχαν 

ήδη προτού φτάσει ο αιτών στην 

επικράτεια του κράτους μέλους, το τέκνο, 

ο αδερφός ή ο γονέας ή ο αιτών μπορεί να 

φροντίσει το εξαρτώμενο πρόσωπο και τα 

ενδιαφερόμενα πρόσωπα εξέφρασαν την 

επιθυμία τους γραπτώς. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Βασικός σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι η ευθυγράμμιση του ορισμού των 

οικογενειακών δεσμών με την πρόταση της Επιτροπής στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) ούτως ώστε να 

περιλαμβάνει και οικογένειες που διαμορφώθηκαν καθ’ οδόν προς την Ευρώπη, αλλά όχι στη 

χώρα προέλευσης. Μια μικρή προσαρμογή έχει γίνει επίσης για να ενταχθεί ο σοβαρός 

τραυματισμός στον κατάλογο των κριτηρίων που καθορίζουν την εξάρτηση. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3, 

παράγραφος 1, και μόνο για όσο χρονικό 

διάστημα κανένα κράτος μέλος δεν έχει 

προσδιοριστεί ως υπεύθυνο, κάθε κράτος 

μέλος δύναται να αποφασίζει να εξετάζει 

αίτηση διεθνούς προστασίας που έχει 

κατατεθεί από υπήκοο τρίτης χώρας ή από 

απάτριδα για οικογενειακούς λόγους όσον 

αφορά την ευρύτερη οικογένεια που δεν 

καλύπτεται από το άρθρο 2 στοιχείο ζ), 

ακόμη και αν δεν είναι υπεύθυνο για την 

εξέταση δυνάμει των κριτηρίων που 

ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 

παράγραφος 1, κάθε κράτος μέλος δύναται 

να αποφασίζει να εξετάζει αίτηση διεθνούς 

προστασίας που έχει κατατεθεί από 

υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα, 

ακόμη και αν δεν είναι υπεύθυνο για την 

εξέταση δυνάμει των κριτηρίων που 

ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η ρήτρα διακριτικής ευχέρειας, η οποία χρησιμοποιείται από λίγα μόνο κράτη μέλη, έχει 

αποδειχτεί ευέλικτο και προοδευτικό εργαλείο για τη διασφάλιση των κατάλληλων όρων από 

ανθρωπιστική σκοπιά σε μεμονωμένες περιπτώσεις και χαίρει επομένως εκτίμησης τόσο μεταξύ 

των κρατών μελών όσο και μεταξύ των ΜΚΟ που εργάζονται με αιτούντες άσυλο. Ως εκ 

τούτου, η εισηγήτρια θα ήθελε να δει τη χρήση της διαδικασίας αυτής να επεκτείνεται και όχι να 

περιορίζεται. Με την τροπολογία στο άρθρο 19 αποκαθίσταται η διατύπωση του ισχύοντος 

κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το κράτος μέλος που αποφασίζει να 

εξετάσει αίτηση διεθνούς προστασίας 

σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 

καθίσταται το υπεύθυνο κράτος μέλος και 

αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που 

συνδέονται με αυτήν την ευθύνη. Κατά 

περίπτωση ενημερώνει το κράτος μέλος 

που ήταν προηγουμένως υπεύθυνο, το 

κράτος μέλος που διεξάγει διαδικασία 

προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους 

μέλους ή το κράτος μέλος στο οποίο 

υποβλήθηκε αίτημα αναδοχής του 

αιτούντος. 

Το κράτος μέλος που αποφασίζει να 

εξετάσει αίτηση διεθνούς προστασίας 

σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 

καθίσταται το υπεύθυνο κράτος μέλος και 

αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που 

συνδέονται με αυτήν την ευθύνη. Κατά 

περίπτωση ενημερώνει, χρησιμοποιώντας 

το δίκτυο ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

«DubliNet» που δημιουργήθηκε βάσει του 

άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1560/2003, το κράτος μέλος που ήταν 

προηγουμένως υπεύθυνο, το κράτος μέλος 

που διεξάγει διαδικασία προσδιορισμού 

του υπεύθυνου κράτους μέλους ή το 

κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε 

αίτημα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης του 

αιτούντος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η ρήτρα διακριτικής ευχέρειας, η οποία χρησιμοποιείται από λίγα μόνο κράτη μέλη, έχει 

αποδειχτεί ευέλικτο και προοδευτικό εργαλείο για τη διασφάλιση των κατάλληλων όρων από 

ανθρωπιστική σκοπιά σε μεμονωμένες περιπτώσεις και χαίρει επομένως εκτίμησης τόσο μεταξύ 

των κρατών μελών όσο και μεταξύ των ΜΚΟ που εργάζονται με αιτούντες άσυλο. Ως εκ 

τούτου, η εισηγήτρια θα ήθελε να δει τη χρήση της διαδικασίας αυτής να επεκτείνεται και όχι να 

περιορίζεται. Με την τροπολογία στο άρθρο 19 αποκαθίσταται η διατύπωση του ισχύοντος 

κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ. 
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Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο αιτών διεθνή προστασία δύναται να 

ζητεί από το κράτος μέλος στο οποίο 

υπέβαλε την αίτηση να εφαρμόσει την 

παράγραφο 1. Ένα τέτοιο αίτημα πρέπει 

να υποβάλλεται γραπτώς και να 

αιτιολογείται δεόντως. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η εισηγήτρια προτείνει να μπορεί ο αιτών να ζητήσει από το κράτος μέλος στο οποίο υπέβαλε 

την αίτησή του να κάνει χρήση του δικαιώματος εφαρμογής της ρήτρας διακριτικής ευχέρειας 

του άρθρου 19 παράγραφος 1. Το κράτος μέλος θα εξετάσει στη συνέχεια εάν επιθυμεί να 

ασκήσει τα δικαιώματά του στο πλαίσιο της εν λόγω ρήτρας. Βάσει των ισχυόντων κανόνων, τα 

κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση της διαδικασίας του άρθρου 19 παράγραφος 1, αλλά ο 

αιτών δεν έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί επισήμως από αυτά να το πράξουν. 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται 

αίτηση διεθνούς προστασίας και το οποίο 

διεξάγει τη διαδικασία του προσδιορισμού 

του υπεύθυνου κράτους μέλους μπορεί, 

οποτεδήποτε πριν προσδιοριστεί το 

υπεύθυνο κράτος μέλος, να υποβάλει σε 

άλλο κράτος μέλος αίτημα αναδοχής 

αιτούντος για να επανενώσει οποιαδήποτε 

πρόσωπα με τα οποία έχει σχέση, ακόμα 

και όταν το άλλο κράτος μέλος δεν είναι 

υπεύθυνο κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων 

που θεσπίζονται στα άρθρα 10 έως 13 και 

στο άρθρο 18. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει 

να εκφράσουν τη συναίνεσή τους γραπτώς. 

Το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται 

αίτηση διεθνούς προστασίας και το οποίο 

διεξάγει τη διαδικασία του προσδιορισμού 

του υπεύθυνου κράτους μέλους ή το 

υπεύθυνο κράτος μέλος μπορεί, 

οποτεδήποτε πριν από τη λήψη πρώτης 

απόφασης επί της ουσίας, να υποβάλει σε 

άλλο κράτος μέλος αίτημα αναδοχής 

αιτούντος για να επανενώσει οποιαδήποτε 

πρόσωπα με τα οποία έχει σχέση, για 

ανθρωπιστικούς λόγους, βάσει ιδίως 

οικογενειακών, πολιτισμικών ή 

κοινωνικών δεσμών ή γλωσσικών 

ικανοτήτων που θα διευκολύνουν την 

ένταξη του σε αυτό το άλλο κράτος 

μέλος, ακόμα και όταν το άλλο κράτος 
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μέλος δεν είναι υπεύθυνο κατ’ εφαρμογή 

των κριτηρίων που θεσπίζονται στα άρθρα 

10 έως 13 και στο άρθρο 18. Οι 

ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκφράσουν τη 

συναίνεσή τους γραπτώς. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

The discretionary clause, whilst being used only by a handful of Member States, has provided 

a flexible and progressive tool in order to ensure proper considerations of humanitarian 

grounds in individual cases and has thus been an appreciated tool both among Member States 

and NGOs working with asylum seekers. Your rapporteur therefor would like to further the 

use of the procedure rather than limit it. The amendments in Article 19 restore the wordings 

of the current Dublin III regulation but also add a small extension to broaden the scope 

somewhat in order to allow for broader discretionary rights in the context of the possibility to 

apply for application of the discretionary clause in 19(2a). 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Ο αιτών διεθνή προστασία 

δύναται να ζητήσει από το κράτος μέλος 

υποβολής της αίτησης να εφαρμόσει την 

παράγραφο 2. Το αίτημα αυτό είναι 

γραπτό και δεόντως αιτιολογημένο και 

απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές στις 

οποίες υποβλήθηκε η αίτηση. Οι εν λόγω 

αρχές διασφαλίζουν τη διαβίβαση του 

αιτήματος στις αρμόδιες αρχές του 

κράτους μέλος που ζητήθηκε από τον 

αιτούντα μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών DubliNet το οποίο 

θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 18 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1560/2003. 

 Το κράτος μέλος που λαμβάνει αίτημα 

σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο απαντά 

εντός δύο εβδομάδων εάν επιθυμεί να 

είναι υπεύθυνο για την εξέταση της 

αίτησης. Το κράτος μέλος προς το οποίο 

απευθύνεται το αίτημα δύναται να 

παρατείνει την προθεσμία κατά δύο 
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επιπλέον εβδομάδες εάν το έχει 

κοινοποιήσει στο κράτος μέλος στο οποίο 

υποβλήθηκε η αίτηση γραπτώς μέσω του 

δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

DubliNet. Εάν δεν ληφθεί απάντηση 

εντός της προθεσμίας αυτής, θεωρείται 

ότι το αίτημα έχει απορριφθεί. Με την 

επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, οι 

αιτούντες διεθνή προστασία έχουν 

δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν αυτή τη 

διαδικασία μόνο μία φορά. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

An applicant should be able to avail him- or herself of the right to apply for the application of 

Article 19(2) in any Member State from any other Member State. Such a possibility removes 

the incentives to abscond in order to travel to this Member State and instead incentivizes 

asylum seekers to apply for asylum in the Member State of first entry. Especially under the 

context of corrective allocation this would create a sort of flexible matching tool between 

applicants and Member States. Under corrective allocation the Member States will have a 

rough idea of the number of applicants that they will be expected to accommodate through 

relocation, this provision will allow Member States to accept applicants with a particular tie 

and desire to travel to their Member State rather than randomly allocated applicants. This 

should allow for the facilitation of integration measures, a reduction of secondary movements 

and more voluntary relocation transfers. The rapporteur wishes to stress that in order for 

such a system to be workable in practice it would have to be strictly based on the 

discretionary right of Member States to approve or reject an application in a streamlined 

process and with no right of appeal in case of rejections. 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Εάν το κράτος μέλος προς το 

οποίο απευθύνεται το αίτημα το 

αποδεχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 

2α, η ευθύνη για την εξέταση της αίτησης 

μεταβιβάζεται σε αυτό. Το κράτος μέλος 

στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση 

διασφαλίζει τη μεταφορά του αιτούντος 

σύμφωνα με το άρθρο 27. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα παράγραφος αφορά επίσης τη νέα διαδικασία που επιτρέπει την υποβολή αιτήσεων 

του άρθρου 19 από διαφορετικό κράτος μέλος. Απλώς αποσαφηνίζει τη διαδικασία όσον αφορά 

τις μεταφορές σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποδέχεται την ευθύνη δυνάμει της νέας 

διαδικασίας. 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2γ. Η Επιτροπή καταρτίζει, μέσω 

εκτελεστικών πράξεων, κοινό έντυπο που 

χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της 

διαδικασίας που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2α. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης του άρθρου 56 

παράγραφος 2. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου, προτείνεται να 

εκδώσει η Επιτροπή εκτελεστική πράξη όσον αφορά το έντυπο που θα χρησιμοποιείται για τα 

αιτήματα στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας η οποία επιτρέπει την υποβολή αιτήσεων βάσει του 

άρθρου 19 από διαφορετικό κράτος μέλος. 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να αναδέχεται, υπό τους όρους που 

προβλέπονται στα άρθρα 24, 25 και 30, 

αιτούντα ο οποίος υπέβαλε αίτηση σε άλλο 

κράτος μέλος, 

α) να αναδέχεται, υπό τους όρους που 

προβλέπονται στα άρθρα 24, 24α, 25 και 

30, αιτούντα ο οποίος υπέβαλε αίτηση σε 

άλλο κράτος μέλος, 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρόκειται για τεχνική τροπολογία προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τη νέα διαδικασία που 

προτείνεται στο άρθρο 24α (κοινοποίηση αναδοχής). 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 στοιχείο α), το 

υπεύθυνο κράτος μέλος εξετάζει ή 

ολοκληρώνει την εξέταση της αίτησης 

διεθνούς προστασίας. 

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή στοιχείο 

β), το υπεύθυνο κράτος μέλος εξετάζει ή 

ολοκληρώνει την εξέταση της αίτησης 

διεθνούς προστασίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι ταχείες διαδικασίες αποτελούν σημαντικό μέσο για τη διατήρηση της αποδοτικότητας του 

συστήματος μέσω των επιταχυμένων αιτήσεων για τις οποίες είναι σχετικά εύκολη η λήψη 

απόφασης. Η εισηγήτρια τάσσεται κατά της χρήσης των ταχειών διαδικασιών ως μορφής 

τιμωρίας της διαφυγής, πρωτίστως διότι δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, ενώ θα μπορούσε 

μάλιστα να εννοηθεί ότι ενθαρρύνεται η διαφυγή των αιτούντων με μεγάλη πιθανότητα θετικής 

απάντησης στην αίτηση ασύλου τους. 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στην περίπτωση που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 στοιχείο β), το 

υπεύθυνο κράτος μέλος εξετάζει ή 

ολοκληρώνει την εξέταση της αίτησης 

διεθνούς προστασίας με ταχεία 

διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 31 

παράγραφος 8 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ. 

διαγράφεται 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι ταχείες διαδικασίες αποτελούν σημαντικό μέσο για τη διατήρηση της αποδοτικότητας του 

συστήματος μέσω των επιταχυμένων αιτήσεων για τις οποίες είναι σχετικά εύκολη η λήψη 

απόφασης. Η εισηγήτρια τάσσεται κατά της χρήσης των ταχειών διαδικασιών ως μορφής 

τιμωρίας της διαφυγής, πρωτίστως διότι δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, ενώ θα μπορούσε 

μάλιστα να εννοηθεί ότι ενθαρρύνεται η διαφυγή των αιτούντων με μεγάλη πιθανότητα θετικής 

απάντησης στην αίτηση ασύλου τους. 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Στην περίπτωση που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), το 

υπεύθυνο κράτος μέλος αντιμετωπίζει 

τυχόν περαιτέρω διαβήματα ή τη νέα 

αίτηση που υποβάλει ο αιτών ως 

μεταγενέστερη αίτηση σύμφωνα με την 

οδηγία 2013/32/ΕΕ. 

4. Στην περίπτωση που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), όταν το 

υπεύθυνο κράτος μέλος διέκοψε την 

εξέταση αίτησης μετά από ανάκλησή της 

από τον αιτούντα πριν από τη λήψη 

απόφασης επί της ουσίας πρωτοδίκως, το 

εν λόγω κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι ο 

αιτών έχει δικαίωμα να ζητήσει να 

ολοκληρωθεί η εξέταση της αίτησής του 

ή να υποβάλει νέα αίτηση διεθνούς 

προστασίας, η οποία δεν θα 

αντιμετωπιστεί ως μεταγενέστερη αίτηση, 

όπως προβλέπεται στην οδηγία 

2013/32/ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή, τα 

κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

ολοκληρώνεται η εξέταση της αίτησης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η επιβολή της υποχρεωτικής αντιμετώπισης όλων των περαιτέρω διαβημάτων ως νέων ή 

μεταγενέστερων έχει σημαντικές διαδικαστικές επιπτώσεις για τον αιτούντα (ρυθμίζεται επίσης 

εν μέρει από τον κανονισμό για τη διαδικασία ασύλου). Η εισηγήτρια προτείνει την επαναφορά 

της διατύπωσης του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ» επί του θέματος αυτού. 
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Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Στην περίπτωση που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), η απόφαση 

που λαμβάνεται από την αρμόδια αρχή 

του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο 

για την απόρριψη της αίτησης δεν 

υπόκειται πλέον σε άσκηση ένδικου 

μέσου στο πλαίσιο του κεφαλαίου V της 

οδηγίας 2013/32/ΕΕ. 

5. Στην περίπτωση που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), όταν η 

αίτηση έχει απορριφθεί πρωτοδίκως 

μόνο, το υπεύθυνο κράτος μέλος 

εξασφαλίζει ότι το ενδιαφερόμενο 

πρόσωπο έχει ή είχε δυνατότητα 

πραγματικής προσφυγής, σύμφωνα με το 

άρθρο 46 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αφαίρεση του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής στο πλαίσιο ουσιώδους απόφασης επί 

αιτήσεως παροχής ασύλου είναι πιθανό να αντιβαίνει στα δικαιώματα που χορηγούνται από το 

άρθρο 47 του Χάρτη σχετικά με το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής. Η εισηγήτρια συμφωνεί 

ότι στην περίπτωση αυτή ο αιτών θα πρέπει να αναληφθεί εκ νέου από το υπεύθυνο κράτος 

μέλος (παράγραφος 1 στοιχείο δ)), θα πρέπει όμως να συνεχίσει να είναι σε θέση να ασκεί τα 

δικαιώματά του που συνδέονται με την προσβολή της απόφασης επί της αιτήσεώς του. Ως εκ 

τούτου, προτείνεται η επαναφορά της διατύπωσης του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ». 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η διαδικασία προσδιορισμού του 

υπευθύνου κράτους μέλους κινείται μόλις 

υποβληθεί για πρώτη φορά αίτηση 

διεθνούς προστασίας σε ένα κράτος μέλος, 

με την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος 

πρώτης αίτησης δεν είναι ήδη το υπεύθυνο 

κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 3 

παράγραφος 4 ή παράγραφος 5. 

1. Η διαδικασία προσδιορισμού του 

υπευθύνου κράτους μέλους κινείται μόλις 

υποβληθεί για πρώτη φορά αίτηση 

διεθνούς προστασίας σε ένα κράτος μέλος, 

με την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος 

πρώτης αίτησης δεν είναι ήδη το υπεύθυνο 

κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 3 

παράγραφος 5. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η αλλαγή αυτή συνδέεται με τη διαγραφή του άρθρου 3 παράγραφοι 3 και 4. 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) κατά περίπτωση, τη σχέση με τις 

αιτήσεις μελών της οικογένειας ή 

συγγενών που ταξιδεύουν μαζί, 

β) κατά περίπτωση, τη σχέση με τις 

αιτήσεις μελών της οικογένειας, συγγενών 

ή ομάδων αιτούντων που ζητούν να 

καταχωριστούν ως άτομα που ταξιδεύουν 

μαζί, 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

This amendment relates to the modifications proposed in the relocation scheme where your 

rapporteur suggests that applicants should be able to register not only family links but also 

wider connections with whom they would like to be registered together. The intention is not to 

expand the scope of the family definition beyond the proposal of the Commission but to 

enable to relocation (through the corrective allocation mechanism) of groups of applicants 

rather than only individual applicants. This should make it easier to avoid secondary 

movements whilst respecting core wishes of applicants traveling together without creating a 

system where the applicant would be allowed to choose the country responsible for the 

application. The system implies a right for the group to be transferred as group to a country 

determined by the corrective allocation system, not to travel to a specific country of their 

choice. For Member States it would imply facilitated logistical operations as groups of 

arriving applicants will likely require similar support with regards to interpretation etc. 

which will reduce the administrative burdens on the Member States. 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) όταν εφαρμόζεται ο μηχανισμός 

κατανομής σύμφωνα με το κεφάλαιο VII, 

οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 

άρθρο 36 παράγραφος 4 και στο άρθρο 39 

η) όταν εφαρμόζεται ο μηχανισμός 

κατανομής σύμφωνα με το κεφάλαιο VII, 

οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 

άρθρο 36α παράγραφος 3 και στο άρθρο 
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στοιχείο η). 39 στοιχείο η). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρόκειται για τεχνική τροποποίηση λόγω της διαγραφής του άρθρου 36 παράγραφος 4 και της 

μετακίνησης ορισμένων στοιχείων του στο άρθρο 36α. 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν το κράτος μέλος στο οποίο 

υποβλήθηκε αίτηση διεθνούς προστασίας 

θεωρεί ότι άλλο κράτος μέλος είναι 

υπεύθυνο για την εξέτασή της, απευθύνει 

σε αυτό αίτημα περί αναδοχής του 

αιτούντος, το συντομότερο δυνατό και, σε 

κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας ενός 

μήνα από την υποβολή της αίτησης κατά 

την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2. 

Εάν το κράτος μέλος στο οποίο 

υποβλήθηκε αίτηση διεθνούς προστασίας 

θεωρεί ότι άλλο κράτος μέλος είναι 

υπεύθυνο για την εξέτασή της, απευθύνει 

σε αυτό αίτημα περί αναδοχής του 

αιτούντος, το συντομότερο δυνατό και, σε 

κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας δύο 

μηνών από την υποβολή της αίτησης κατά 

την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Έχουν διατυπωθεί πολυάριθμες παρατηρήσεις από κράτη μέλη ότι οι νέες προτεινόμενες 

προθεσμίες (μείωση από τρεις μήνες σε έναν μήνα στην πρόταση της Επιτροπής σε σύγκριση με 

τον κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ») δεν είναι ρεαλιστικές. Η εισηγήτρια συμφωνεί ότι είναι 

σημαντικό να μειωθούν οι προθεσμίες των διαδικασιών του Δουβλίνου, αλλά συγχρόνως πρέπει 

να δοθεί στα κράτη μέλη εύλογο χρονικό διάστημα για να διεκπεραιώσουν όλες τις 

προβλεπόμενες στον παρόντα κανονισμό διαδικασίες. 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, σε 

περίπτωση σύμπτωσης Eurodac με 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, σε 

περίπτωση σύμπτωσης Eurodac με 
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δεδομένα που έχουν καταχωρισθεί 

σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού 

[πρόταση κανονισμού για την 

αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

603/2013] ή σύμπτωσης VIS με δεδομένα 

που έχουν καταγραφεί σύμφωνα με το 

άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΕ) 767/2008 , το αίτημα αποστέλλεται 

εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή 

της σύμπτωσης. 

δεδομένα που έχουν καταχωρισθεί 

σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού 

[πρόταση κανονισμού για την 

αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

603/2013] ή σύμπτωσης VIS με δεδομένα 

που έχουν καταγραφεί σύμφωνα με το 

άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΕ) 767/2008 , το αίτημα αποστέλλεται 

εντός ενός μήνα από την παραλαβή της 

σύμπτωσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Έχουν διατυπωθεί πολυάριθμες παρατηρήσεις από κράτη μέλη ότι οι νέες προτεινόμενες 

προθεσμίες (μείωση από τρεις μήνες σε έναν μήνα στην πρόταση της Επιτροπής σε σύγκριση με 

τον κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ») δεν είναι ρεαλιστικές. Η εισηγήτρια συμφωνεί ότι είναι 

σημαντικό να μειωθούν οι προθεσμίες των διαδικασιών του Δουβλίνου, αλλά συγχρόνως πρέπει 

να δοθεί στα κράτη μέλη εύλογο χρονικό διάστημα για να διεκπεραιώσουν όλες τις 

προβλεπόμενες στον παρόντα κανονισμό διαδικασίες. 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όσον αφορά τους ανηλίκους, για τον 

υπολογισμό των προθεσμιών που 

αναφέρονται στο πρώτο και στο δεύτερο 

εδάφιο της παρούσας παραγράφου, ο 

χρόνος αρχίζει να μετράει μόλις οριστεί 

κηδεμόνας και αφού ολοκληρωθεί η 

αξιολόγηση του μείζονος συμφέροντος 

σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος για τις διαδικασίες που αφορούν τους ανηλίκους 

και ότι ο ανήλικος λαμβάνει τη δέουσα στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η 

εισηγήτρια προτείνει την έναρξη των επίσημων προθεσμιών μόνο αφού οριστεί κηδεμόνας και 

έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του μείζονος συμφέροντος. 



 

PE599.751v02-00 68/101 PR\1118296EL.docx 

EL 

 

Τροπολογία  82 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 24α 

 Υποβολή κοινοποίησης αναδοχής 

 1.  Όταν ένας αιτών πρόκειται να 

μεταφερθεί σε άλλο κράτος μέλος 

σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1α 

ή το άρθρο 36β παράγραφος 4, το κράτος 

μέλος κατανομής καθορίζεται τυχαία από 

το αυτοματοποιημένο σύστημα που 

αναφέρεται στο άρθρο 44 μεταξύ των 

κρατών μελών που δεν επωφελούνται επί 

του παρόντος από τον διορθωτικό 

μηχανισμό κατανομής που αναφέρεται 

στο άρθρο 34.  

 2.  Μόλις καθοριστεί το κράτος μέλος 

κατανομής σύμφωνα με την παράγραφο 

1, οι σχετικές πληροφορίες εγγράφονται 

αυτομάτως στο Eurodac και το κράτος 

μέλος κατανομής ενημερώνεται μέσω 

αυτόματης κοινοποίησης. 

 3.  Το κράτος μέλος στο οποίο 

βρίσκεται ο αιτών ενημερώνει τον 

αιτούντα για τον καθορισμό σύμφωνα με 

την παράγραφο 2 και, σε συνεργασία με 

τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για το Άσυλο, για τις λεπτομέρειες της 

μεταφοράς. 

 4.  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το Άσυλο διασφαλίζει την 

ταχεία μεταφορά του αιτούντος από το 

κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται στο 

υπεύθυνο κράτος μέλος. 

 5.  Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται 

στα άρθρα 39, 40, 41 και 42 

εφαρμόζονται τηρουμένων των 

αναλογιών. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

This new procedure applies in two specific cases designed as a deterrent for applicants to 

work against the system. It should be applied in cases where the applicant has not registered 

in the first member state of arrival but moved irregularly within Europe before registering (15 

1a) or where the applicant has falsely declared having family in a specific member state 

(36b(4)) in order to benefit from the family reunification procedure. In the first instance the 

applicant will be deterred from irregularly moving onwards from the first Member State of 

arrival since he or she would not be able to make a specific Member State of choice de facto 

responsible for his or her application. Instead the applicant would, upon applying in a 

Member State that is not that of the first entry be automatically relocated to another 

(randomly decided) Member State. This removes the need for the procedure to return the 

applicant to a specific first Member State of arrival in cases where there are no registrations 

as it has proven impossible to prove which Member State the applicant entered through. In 

the second case it acts like a deterrence for the newly introduced lighter model of family 

reunification where an applicant would be relocated if he or she has claimed to have a family 

link with a specific Member State that would not prove to be legitimate on further scrutiny. 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στο 

ενδιαφερόμενο πρόσωπο διάστημα 7 

ημερών μετά την κοινοποίηση της 

απόφασης μεταφοράς εντός του οποίου 

μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα 

πραγματικής προσφυγής σύμφωνα με την 

παράγραφο 1. 

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στο 

ενδιαφερόμενο πρόσωπο εύλογο διάστημα 

τουλάχιστον 15 ημερών μετά την 

κοινοποίηση της απόφασης μεταφοράς 

εντός του οποίου μπορεί να ασκήσει το 

δικαίωμα πραγματικής προσφυγής 

σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της προσφυγής, έχει κρίσιμη σημασία να 

έχει το πρόσωπο αρκετό χρόνο ώστε να επωφεληθεί από το δικαίωμα. Η προθεσμία των επτά 

ημερών είναι απλώς πολύ μικρή. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο αιτών έχει τουλάχιστον 15 μέρες 

για να ασκήσει προσφυγή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το σύστημα παρέχει κατάλληλες 

εγγυήσεις, ωστόσο τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να προβλέπουν μεγαλύτερο 

διάστημα εάν το επιθυμούν. 
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Τροπολογία  84 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 4  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το πεδίο εφαρμογής της 

πραγματικής προσφυγής που προβλέπεται 

στην παράγραφο 1 περιορίζεται σε 

εκτίμηση ενδεχόμενης παραβίασης του 

άρθρου 3 παράγραφος 2 όσον αφορά τον 

κίνδυνο απάνθρωπης ή εξευτελιστικής 

μεταχείρισης ή των άρθρων 10 έως 13 

και 18 . 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι δεν είναι δυνατό να περιορίζονται τα δικαιώματα άσκησης προσφυγής 

σε ορισμένες πτυχές του Χάρτη χωρίς να δημιουργηθούν αμέσως θέματα με το δικαίωμα 

πραγματικής προσφυγής όπως προβλέπεται από το άρθρο 47 του Χάρτη. 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 5  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Όταν δεν λαμβάνεται απόφαση 

μεταφοράς όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 1, τα κράτη μέλη παρέχουν 

δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον 

δικαστηρίου, στο οποίο ο αιτών 

υποστηρίζει ότι μέλος της οικογένειας ή, 

στην περίπτωση ασυνόδευτων ανηλίκων, 

συγγενής ευρίσκεται νόμιμα σε κράτος 

μέλος άλλο από εκείνο που εξετάζει την 

αίτησή του για διεθνή προστασία και, ως 

εκ τούτου, θεωρεί αυτό το άλλο κράτος 

μέλος ως υπεύθυνο κράτος μέλος για την 

εξέταση της αίτησης. 

5. Όταν δεν λαμβάνεται απόφαση 

μεταφοράς όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 1, τα κράτη μέλη παρέχουν 

δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον 

δικαστηρίου, στο οποίο ο αιτών 

υποστηρίζει ότι άλλο κράτος μέλος είναι 

υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η νέα πρόταση της Επιτροπής να προβλεφθεί δικαίωμα προσφυγής σε περιπτώσεις εμπλοκής 

της οικογενειακής επανένωσης λόγω μη μεταφοράς στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η 

οικογένεια είναι ευπρόσδεκτη. Θα ήταν, ωστόσο, εύλογη, κυρίως υπό το φως της απόφασης του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Ghezelbash, η διεύρυνση του πεδίου 

εφαρμογής αυτού του δικαιώματος σε όλες τις διαπιστωθείσες περιπτώσεις κακής εφαρμογής 

των κριτηρίων του Δουβλίνου. 

 

Τροπολογία  86 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι απαραίτητες δαπάνες για τη 

μεταφορά αιτούντος ή άλλου προσώπου 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 

παράγραφος 1 στοιχείο γ), δ) ή ε) προς το 

υπεύθυνο κράτος μέλος καλύπτονται από 

το κράτος μέλος που προβαίνει στη 

μεταφορά. 

1. Οι απαραίτητες δαπάνες για τη 

μεταφορά αιτούντος ή άλλου προσώπου 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 

παράγραφος 1 στοιχείο γ), δ) ή ε) προς το 

υπεύθυνο κράτος μέλος καλύπτονται από 

τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ως συμπληρωματικό μέτρο για την ενίσχυση των κινήτρων που παρέχονται σε κάθε κράτος 

μέλος για την άμεση καταχώριση όλων των αιτούντων άσυλο που βρίσκονται στο έδαφός τους 

και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη δεν επιβαρύνονται με πρόσθετο οικονομικό 

κόστος για την τήρηση των διατάξεων του κανονισμού, κάθε μεταφορά δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τροπολογία  87 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 2 

 

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 

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 
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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. 

κριτήρια του κεφαλαίου ΙΙΙ άρθρο 3 

παράγραφος 2, 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. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το διορθωτικό σύστημα κατανομής θα πρέπει να ενεργοποιείται προτού το επωφελούμενο 

κράτος μέλος κατακλυστεί από την εισροή αιτούντων άσυλο. Ως εκ τούτου, το ποσοστό 

ενεργοποίησης έχει μειωθεί από 150% σε 100% της κλείδας αναφοράς. Η εισηγήτρια είναι 

επίσης της άποψης ότι και οι αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 3 παράγραφος 1 θα 

πρέπει να καταλογίζονται στην τιμή αναφοράς. 

 

Τροπολογία  88 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι αιτούντες που υπέβαλαν την 

αίτησή τους στο επωφελούμενο κράτος 

μέλος μετά τη γνωστοποίηση της 

κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 34 

παράγραφος 5, κατανέμονται στα κράτη 

μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

και τα εν λόγω κράτη μέλη προσδιορίζουν 

το υπεύθυνο κράτος μέλος. 

2. Οι αιτούντες που υπέβαλαν την 

αίτησή τους στο επωφελούμενο κράτος 

μέλος μετά τη γνωστοποίηση της 

κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 34 

παράγραφος 5, εάν δεν κατέστη δυνατός ο 

προσδιορισμός υπεύθυνου κράτους 

μέλους σύμφωνα με το άρθρο 19 

παράγραφος 2 ή το άρθρο 36β, 
κατανέμονται στα κράτη μέλη που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα εν 

λόγω κράτη μέλη προσδιορίζουν το 

υπεύθυνο κράτος μέλος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αυτό συνεπάγεται ότι η απλουστευμένη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης και η δυνατότητα 

να ζητείται η εφαρμογή της ρήτρας διακριτικής ευχέρειας θα πρέπει να επιτρέπονται πριν από 
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τη μετεγκατάσταση του αιτούντος με τη χρήση του διορθωτικού συστήματος κατανομής. 

 

Τροπολογία  89 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι αιτήσεις που χαρακτηρίστηκαν 

απαράδεκτες ή που εξετάστηκαν με 

ταχεία διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 

3 παράγραφος 3 δεν υπόκεινται σε 

κατανομή. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαγραφή αυτή είναι συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 3 παράγραφος 3 σχετικά με τις 

διαδικασίες που αφορούν το παραδεκτό πριν από τον προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους 

μέλους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα κράτη μέλη, αμέσως μόλις προσδιοριστεί το 

υπεύθυνο κράτος μέλος, είναι ελεύθερα να διενεργούν έλεγχο παραδεκτού σύμφωνα με τις 

διατάξεις του κανονισμού για τις διαδικασίες ασύλου. 

 

Τροπολογία  90 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Το επωφελούμενο κράτος μέλος 

διασφαλίζει ότι οι αιτούντες που 

υπέβαλαν την αίτησή τους στο 

επωφελούμενο κράτος μέλος μετά τη 

γνωστοποίηση κατανομής που 

αναφέρεται στο άρθρο 34 έχουν 

πρόσβαση στη διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2α 

και στο άρθρο 36β. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

The procedure referred to in 19(2a) is the new possibility to request the application of the 

discretionary clause directly from the Member State of first entry which would remove the 

incentives for applicants to attempt avoiding registration in order to be able to avail 

themselves of this possibility. It would leave decision on acceptance of the request with the 

Member State concerned but would at the same time allow for the expression of a preference 

by the asylum seeker that would thus gain in agency through the proposal and would likely 

become more willing to participate in the system. The rule relative to the procedure in 36b 

refers to the new light procedure on family reunification which would allow applicants with 

family to quickly reunite with them. 

 

Τροπολογία  91 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Με βάση την εφαρμογή της 

κλείδας αναφοράς σύμφωνα με την 

παράγραφο 1, το αυτοματοποιημένο 

σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 44 

παράγραφος 1 υποδεικνύει το κράτος 

μέλος κατανομής και διαβιβάζει τις εν 

λόγω πληροφορίες, το αργότερο εντός 72 

ωρών από την καταχώριση που 

αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1, 

στο επωφελούμενο κράτος μέλος και στο 

κράτος μέλος κατανομής, και προσθέτει 

το κράτος μέλος κατανομής στον 

ηλεκτρονικό φάκελο που αναφέρεται στο 

άρθρο 23 παράγραφος 2. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο αυτό διαγράφεται δεδομένου ότι έχει προταθεί ένα νέο σύστημα για τον προσδιορισμό 

του κράτους μέλους κατανομής στο άρθρο 36α. 

 

Τροπολογία  92 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 36α 

 Προσδιορισμός του κράτους μέλους 

κατανομής 

 1. Βάσει της κλείδας αναφοράς που 

αναφέρεται στο άρθρο 35, το 

αυτοματοποιημένο σύστημα που 

αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 

επιλέγει τα έξι κράτη μέλη με τον 

χαμηλότερο αριθμό αιτούντων σε σχέση 

με το οικείο ποσοστό δίκαιης κατανομής. 

 2. Το αυτοματοποιημένο σύστημα 

καταρτίζει κατάλογο μεταφοράς 30 

διαθέσιμων θέσεων για καθένα από αυτά 

τα έξι κράτη μέλη. Ο Οργανισμός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο 

διασφαλίζει την κατανομή των αιτούντων 

σε οποιονδήποτε από τους ανοικτούς 

καταλόγους μεταφοράς σύμφωνα με το 

άρθρο 41. 

 3. Όποτε όλες οι διαθέσιμες θέσεις 

ενός καταλόγου μεταφοράς καλυφθούν 

σύμφωνα με την παράγραφο 2, το 

αυτοματοποιημένο σύστημα κοινοποιεί 

τις πληροφορίες αυτές στο επωφελούμενο 

κράτος μέλος και στο κράτος μέλος 

κατανομής και προσθέτει το κράτος 

μέλος κατανομής στον ηλεκτρονικό 

φάκελο που αναφέρεται στο άρθρο 23 

παράγραφος 2. 

 4. Όταν ένας κατάλογος μεταφοράς 

είναι πλήρης σύμφωνα με την παράγραφο 

3, ανοίγει νέος κατάλογος μεταφοράς από 

το αυτοματοποιημένο σύστημα για το 

κράτος μέλος με τον χαμηλότερο αριθμό 

αιτούντων σε σχέση με το οικείο ποσοστό 

δίκαιης κατανομής για το οποίο δεν έχει 

ακόμη ανοίξει κατάλογος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

This would create a new system for the corrective allocation of applicants that would allow 



 

PE599.751v02-00 76/101 PR\1118296EL.docx 

EL 

for the relocation both of individual applicants and groups of applicants. It would maintain 

the automated nature of the system and would not introduce any element of choice of 

destination for the applicants but it would enable groups of applicants that have declared 

themselves being a group to be relocated together rather than being split up between a large 

number of Member States. Your rapporteur believes that this would have a positive effect on 

integration, work to reduce secondary movements and reduce administrative burdens on 

Member States. 

 

Τροπολογία  93 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 36β 

 Διαδικασία οικογενειακής επανένωσης σε 

περίπτωση διορθωτικής κατανομής 

 1. Ένα κράτος μέλος που 

επωφελείται από τον διορθωτικό 

μηχανισμό κατανομής σύμφωνα με το 

άρθρο 34 είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια 

ειδικής διαδικασίας οικογενειακής 

επανένωσης για τον αιτούντα 

προκειμένου να διασφαλιστούν η ταχεία 

οικογενειακή επανένωση και η πρόσβαση 

των αιτούντων στις διαδικασίες ασύλου 

όταν υπάρχουν, εκ πρώτης όψεως, 

επαρκείς ενδείξεις ότι ενδέχεται να έχουν 

το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης 

σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11, 12 ή 13. 

 2. Προκειμένου να καθοριστεί κατά 

πόσο υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι ο 

αιτών έχει, κατά τους ισχυρισμούς του, 

οικογένεια σε συγκεκριμένο κράτος, το 

προσδιορίζον κράτος μέλος διασφαλίζει 

ότι ο αιτών έχει κατανοήσει τον ισχύοντα 

ορισμό των μελών της οικογένειας και/ή 

των συγγενών και ότι ο αιτών είναι 

βέβαιος ότι τα εικαζόμενα μέλη της 

οικογένειας και/ή οι συγγενείς δεν 

βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος. Το 

προσδιορίζον κράτος μέλος διασφαλίζει 

επίσης ότι ο αιτών κατανοεί ότι δεν θα 

του επιτραπεί να παραμείνει στο κράτος 

μέλος στο οποίο ισχυρίζεται ότι 

βρίσκονται μέλη της οικογένειά τους 
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και/ή συγγενείς, εάν δεν επαληθευτεί 

αυτός ο ισχυρισμός από το κράτος μέλος. 

Εάν οι πληροφορίες που έχει παράσχει ο 

αιτών δεν δικαιολογούν την αμφισβήτηση 

της παρουσίας μελών της οικογένειας 

και/ή συγγενών στο κράτος μέλος που 

έχει επισημανθεί από τον αιτούντα, 

συνάγεται το συμπέρασμα ότι, εκ πρώτης 

όψεως, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι ο 

αιτών έχει οικογένεια και/ή συγγενείς στο 

εν λόγω κράτος μέλος για την εκπλήρωση 

των απαιτήσεων της παραγράφου 1. 

 3. Εάν αποφασιστεί σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 και 2 ότι ο αιτών 

ενδέχεται να έχει, εκ πρώτης όψεως, το 

δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης 

σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11, 12 ή 13, το 

επωφελούμενο κράτος μέλος το 

γνωστοποιεί στο οικείο κράτος μέλος και 

ο αιτών μεταφέρεται στο κράτος μέλος 

αυτό. 

 4. Το κράτος μέλος που δέχεται τον 

αιτούντα σύμφωνα με τη διαδικασία που 

αναφέρεται στην παράγραφο 3 

προσδιορίζει κατά πόσο πληρούνται οι 

προϋποθέσεις για την οικογενειακή 

επανένωση σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11, 

12 ή 13. Εάν αποφασιστεί ότι δεν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις για την 

οικογενειακή επανένωση, το κράτος 

μέλος υποδοχής διασφαλίζει ότι ο αιτών 

μετεγκαθίσταται σε άλλο κράτος μέλος 

σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 

στο άρθρο 24α. 

 5. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους στο οποίο ο αιτών ισχυρίζεται 

πως έχει οικογένεια και/ή συγγενείς 

συνδράμουν τις αρμόδιες αρχές του 

προσδιορίζοντος κράτους μέλους 

προκειμένου να απαντήσουν σε τυχόν 

ερωτήσεις που έχουν στόχο να 

αποσαφηνίσουν κατά πόσον οι 

εικαζόμενοι οικογενειακοί δεσμοί 

πράγματι υπάρχουν. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

This new procedure creates a light family reunification procedure which would allow a quick 

access to the asylum procedure for all applicants with family somewhere in Europe. It would 

operate on the basis that the Member State where the applicant first applies does a light 

check to determine whether it is likely that the applicant has family somewhere else in the 

European Union. If this is the case the applicant is transferred to this member state that has 

to make the full formal determination of whether the conditions for family reunification are 

fulfilled or not. If they are not fulfilled the applicant would be automatically relocated to 

another Member State in order to prevent abusive claims of family ties. 

 

Τροπολογία  94 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 37 διαγράφεται 

Οικονομική αλληλεγγύη  

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. 

 

2.  Στην περίπτωση αυτή, το 

αυτοματοποιημένο σύστημα που 

αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 

εφαρμόζει την κλείδα αναφοράς κατά τη 

διάρκεια της εν λόγω δωδεκάμηνης 

περιόδου στα κράτη μέλη με αριθμό 

αιτήσεων για τις οποίες είναι τα υπεύθυνα 

κράτη μέλη που είναι μικρότερος από το 

ποσοστό τους σύμφωνα με το άρθρο 35 

παράγραφος 1, με εξαίρεση το κράτος 

μέλος που καταχώρισε την πληροφορία, 

καθώς και το επωφελούμενο κράτος 

μέλος. Το αυτοματοποιημένο σύστημα 
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που αναφέρεται στο άρθρο 44 

παράγραφος 1 προσμετρά κάθε αίτηση 

που θα είχε διαφορετικά κατανεμηθεί στο 

κράτος μέλος που εισήγαγε την 

πληροφορία, σύμφωνα με το άρθρο 36 

παράγραφος 4, στο ποσοστό του εν λόγω 

κράτους μέλους. 

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 

250.000 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. 

 

4.  Η Επιτροπή εκδίδει, με 

εκτελεστικές πράξεις, απόφαση σύμφωνα 

με τη διαδικασία εξέτασης που 

προβλέπεται στο άρθρο 56, με την οποία 

καθορίζονται οι κανόνες για την 

εφαρμογή της παραγράφου 3. 

 

5.  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το Άσυλο παρακολουθεί και 

υποβάλλει σε ετήσια βάση στην Επιτροπή 

έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 

μηχανισμού οικονομικής αλληλεγγύης. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

The corrective allocation system is intended to balance the unfair sharing of responsibilities 

under a system that places a lot of efforts on frontline Member States. Allowing other Member 

States to buy themselves out from the system would not be fair to frontline Member States and 

for such a system to work the cost of the opt out would have to be so dissuasively high that it 

would become fundamentally unfair also to less economically strong Member States. Finally 

your rapporteur does not agree with the concept of Member States paying for avoiding a 
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responsibility to assist people in need of international protection. 

 

Τροπολογία  95 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) μεταφέρει τον αιτούντα στο κράτος 

μέλος κατανομής το αργότερο εντός 

τεσσάρων εβδομάδων από την οριστική 

απόφαση μεταφοράς. 

γ) παρέχει την αναγκαία βοήθεια 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

το Άσυλο είναι σε θέση να μεταφέρει τον 

αιτούντα στο κράτος μέλος κατανομής το 

αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων από 

την οριστική απόφαση μεταφοράς. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία συνδέεται με την προτεινόμενη μετάθεση της ευθύνης για τις μεταφορές στον 

Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. 

 

Τροπολογία  96 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 40 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όταν από το αποτέλεσμα του 

ελέγχου ασφάλειας επιβεβαιωθεί ότι ο 

αιτών μπορεί, για σοβαρούς λόγους, να 

θεωρηθεί ότι συνιστά κίνδυνο για την 

εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, το 

επωφελούμενο κράτος μέλος στο οποίο 

υποβλήθηκε η αίτηση είναι το υπεύθυνο 

κράτος μέλος και εξετάζει την αίτηση με 

ταχεία διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 

31 παράγραφος 8 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ. 

3. Όταν από το αποτέλεσμα του 

ελέγχου ασφάλειας επιβεβαιωθεί ότι ο 

αιτών μπορεί, για σοβαρούς λόγους, να 

θεωρηθεί ότι συνιστά κίνδυνο για την 

εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, το 

επωφελούμενο κράτος μέλος στο οποίο 

υποβλήθηκε η αίτηση είναι το υπεύθυνο 

κράτος μέλος και μπορεί να εξετάσει την 

αίτηση με ταχεία διαδικασία σύμφωνα με 

το άρθρο 31 παράγραφος 8 της οδηγίας 

2013/32/ΕΕ. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Ο κανονισμός του Δουβλίνου θα πρέπει να θέτει σαφείς κανόνες για τον προσδιορισμό της 

ευθύνης των αιτήσεων μεταξύ των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρούν το 

δικαίωμα να αξιολογούν την καλύτερη διαδικασία, στο πλαίσιο του κανονισμού για τις 

διαδικασίες ασύλου (APR), για την εξέταση της αίτησης. Εάν αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα στο 

πλαίσιο της ταχείας διαδικασίας, θα πρέπει να είναι δυνατό, αλλά όχι υποχρεωτικό. 

 

Τροπολογία  97 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Οι αιτούντες που έχουν 

καταχωριστεί ως άτομα που ταξιδεύουν 

μαζί όπως αναφέρεται στο στοιχείο β) του 

άρθρου 22 παράγραφος 1, στους οποίους 

εφαρμόζεται η διαδικασία κατανομής 

αλλά δεν αποτελούν μέλη της ίδιας 

οικογένειας, κατανέμονται, στο μέτρο του 

δυνατού, στο ίδιο κράτος μέλος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στο αναθεωρημένο μοντέλο μετεγκατάστασης που προτείνει η εισηγήτρια, οι αιτούντες θα 

μπορούν να μετεγκαθίστανται στα κράτη μέλη σε ομάδες αντί ως μεμονωμένα άτομα. Ωστόσο, 

αυτό δεν θα συνεπάγεται δικαίωμα επιλογής του προορισμού και θα είναι εφικτό στο μέτρο του 

δυνατού, σε αντίθεση με τα μέλη της οικογένειας που θα μεταφέρονται πάντα στο ίδιο κράτος 

μέλος. 

 

Τροπολογία  98 

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 

Οι δαπάνες μεταφοράς του αιτούντος στο 

κράτος μέλος κατανομής από τον 

Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

το Άσυλο καλύπτονται από τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης και 
επιστρέφεται κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 
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στήριξη υλοποιείται με την εφαρμογή των 

διαδικασιών που προβλέπονται στο 

άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

516/2014. 

300 EUR για κάθε πρόσωπο που 

μεταφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 38 

στοιχείο γ). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η εισηγήτρια προτείνει τη μετάθεση της ευθύνης για τις μεταφορές δυνάμει του κανονισμού του 

Δουβλίνου από τα κράτη μέλη στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Η 

μείωση της αποζημίωσης από 500 σε 300 EUR θα οδηγούσε σε σημαντική εξοικονόμηση η 

οποία, κατά τη γνώμη της εισηγήτριας, θα πρέπει να επενδυθεί στη στήριξη του συστήματος. 

 

Τροπολογία  99 

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 75 % 

του ποσοστού του σύμφωνα με το άρθρο 

35 παράγραφος 1. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

It is proposed that corrective allocation commences once the quota of a Member State has 

been fulfilled (at 100%). Your rapporteur suggests lowering the point at which corrective 

allocation ceases to 75% of the quota in order to avoid situations where a Member State 

continuously close to this level of capacity in relation to arrivals would be going in and out of 

the corrective allocation mechanism. Once the arrivals have diminished to 75% of the 

national quota it could reasonably be argued that the risk that the Member State would 

shortly once again need the support of the corrective allocation mechanism would be much 

smaller. This will increase the predictability and stability of the system. 
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Τροπολογία  100 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο VII α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κεφάλαιο VIΙα 

 Αμοιβαία αλληλεγγύη 

Or. en 

 

Τροπολογία  101 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 43α 

 Αναστολή του διορθωτικού μηχανισμού 

κατανομής 

 Εάν ένα κράτος μέλος υπόκειται στην 

απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 19 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/1624 ελλείψει ορθής εκπλήρωσης 

των υποχρεώσεων που αφορούν τη 

διαχείρισης μέρους των εξωτερικών του 

συνόρων, το Συμβούλιο, βάσει πρότασης 

της Επιτροπής, δύναται να εγκρίνει 

αμέσως απόφαση μέσω εκτελεστικής 

πράξης που να αναστέλλει την εφαρμογή 

του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής 

που αναφέρεται στο άρθρο 34 του 

παρόντος κανονισμού για το 

συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η απόφαση 

αναστολής του διορθωτικού μηχανισμού 

κατανομής ισχύει για καθορισμένο 

διάστημα ενός έτους κατ’ ανώτατο όριο 

και δύναται να ανανεωθεί. Κατά την 

προετοιμασία και τη σύνταξη της 

εκτελεστικής πράξης, η Επιτροπή 

εξασφαλίζει την έγκαιρη και ταυτόχρονη 

διαβίβαση όλων των εγγράφων, 

συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου 

πράξης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
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στο Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμελλητί για 

όλα τα επακόλουθα μέτρα και αποφάσεις 

που έχουν ληφθεί. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

It is necessary to ensure that all Member States exercise an appropriate control and 

management of their part of the external border of the European Union. In order to ensure 

that Member States are properly incentivised to do so, and as a measure of last resort should 

there be a major problem, there should be an option to suspend the application of the 

corrective allocation mechanism for a determined period until any issues are remedied by the 

benefitting Member State. The pre-requisite for such an action should in your rapporteurs 

view be that there already exists an active decision under the existing provisions of the 

European Border and Coast Guards Regulation (EBCGR). The commission would then, if it 

deems that the situation requires it, present an implementing act for the adoption by the 

Council (by qualified majority). Your rapporteur considered using a delegated act in this 

context in order to also give the European Parliament a say in the procedure but due to the 

way this instrument works it would have implied that council would automatically accept the 

proposal from the European Commission unless there was a qualified majority -against- the 

proposal to suspend the corrective allocation system. The procedure in the EBCGR also 

foresees an implementing act with similar safeguards with regards to the information to the 

European Parliament. 

 

Τροπολογία  102 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 43β 

 Αναγκαστικά μέτρα 

 Εάν ένα κράτος μέλος δεν εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του δυνάμει του κεφαλαίου 

VII, εφαρμόζεται η διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο ΧΧΧ του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όπως 

τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. ΧΧΧΧ. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Your rapporteur is of the view that there should be clear consequences if a Member State 

would not respect its obligations with respect to the solidarity measures under this regulation. 

Normally your rapporteur would assume that every Member State would to the best of their 

ability faithfully apply the Union law, unfortunately recent statements by various national 

leaders give reason to doubt this. With this background the rapporteur favours introducing a 

system of conditionality in Regulation 1303/2013 governing the use of the European 

Structural and Investment Funds between the complete participation by Member States in the 

solidarity aspects of this regulation and the national envelopes for the European Structural 

and Investment Funds. Your rapporteur notes that Regulation 1303/2013 is currently under 

review and that the substantive measures should be introduced directly into the modified 

proposal of regulation 1303/2013, and not in this regulation. It should also be noted that the 

commission has proposed that the area of migration and asylum should be covered as a 

priority area for the cohesion policy. The structural and investment funds are based on the 

principle of solidarity between Member States. It would seem, in the view of the rapporteur, 

illogical that Member States would be able to benefit from the solidarity of other Member 

States through these funds whilst at the same time not abiding by key provisions of solidarity 

within the framework of the Common European Asylum Policy, especially as this is suggested 

as a key policy area for European cohesion policy. 

 

Τροπολογία  103 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 44 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με σκοπό την καταχώριση και την 

παρακολούθηση του ποσοστού των 

αιτήσεων διεθνούς προστασίας, σύμφωνα 

με το άρθρο 22, και την εφαρμογή του 

μηχανισμού κατανομής που προβλέπεται 

στο κεφάλαιο VII δημιουργείται 

αυτοματοποιημένο σύστημα. 

1. Με σκοπό την καταχώριση και την 

παρακολούθηση του ποσοστού των 

αιτήσεων διεθνούς προστασίας, σύμφωνα 

με τα άρθρα 22 και 24α, και την 

εφαρμογή του μηχανισμού κατανομής που 

προβλέπεται στο κεφάλαιο VII 

δημιουργείται αυτοματοποιημένο 

σύστημα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το αυτοματοποιημένο σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει, εκτός από τη διορθωτική κατανομή, 

και το μοντέλο κατανομής που προβλέπεται στο νέο άρθρο 24α. 
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Τροπολογία  104 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 45 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το Άσυλο έχει πρόσβαση στο 

αυτοματοποιημένο σύστημα για την 

καταχώριση και την προσαρμογή της 

κλείδας αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 

35 παράγραφος 4 και για την καταχώριση 

των πληροφοριών που αναφέρονται στο 

άρθρο 22 παράγραφος 3. 

2. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το Άσυλο έχει πρόσβαση στο 

αυτοματοποιημένο σύστημα για την 

καταχώριση και την προσαρμογή της 

κλείδας αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 

35 παράγραφος 4, για την καταχώριση των 

πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 

22 παράγραφος 3 και για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών του δυνάμει του 

άρθρου 36α. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στο νέο άρθρο 36α, προτείνεται να είναι ο ΟΕΕΑ υπεύθυνος για την «συμπλήρωση» των 

καταλόγων αιτούντων από τα κράτη στο πλαίσιο της διορθωτικής κατανομής. Η παρούσα 

τροπολογία διασφαλίζει ότι, για να το κάνει αυτό, έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα. 

 

Τροπολογία  105 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 53 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 35, η 

κλείδα αναφοράς για τη διορθωτική 

κατανομή υπολογίζεται μέσω του τύπου 

του παραρτήματος Ια στη διάρκεια των 

πρώτων πέντε ετών μετά ... [ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού]. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation (in an Annex). The political idea is to ensure that Member States that do not have 
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as much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities.The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 

 

Τροπολογία  106 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 53 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο γ) του 

άρθρου 38, το κράτος μέλος που 

επωφελείται από τη διορθωτική 

κατανομή διασφαλίζει τη μεταφορά του 

αιτούντος στο κράτος μέλος κατανομής 

το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων 

από την οριστική απόφαση μεταφοράς 

στη διάρκεια των πρώτων πέντε ετών 

μετά ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισμού]. 

 Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 42 

παράγραφος 1, 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 53. Αυτή η οικονομική στήριξη 

υλοποιείται με την εφαρμογή των 

διαδικασιών που προβλέπονται στο 

άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

516/2014. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία θεσπίζει πενταετές διάστημα κατά το οποίο τα κράτη μέλη θα διατηρούν 

την ευθύνη των μεταφορών στο πλαίσιο του διορθωτικού συστήματος κατανομής, κατά 

παρέκκλιση συνεπώς από το άρθρο 38 στοιχείο γ), προκειμένου να δοθεί στον ΟΕΕΑ επαρκής 

χρόνος για την ανάπτυξη της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης και οργάνωσης για την ανάληψη 

αυτής της ευθύνης. Ο ΟΕΕΑ θα αναλάβει πολλές συμπληρωματικές αρμοδιότητες βάσει των 

νέων κανονισμών ΚΕΣΑ και είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα στον εν λόγω 

οργανισμό να εστιαστεί αρχικά στις πλέον καθοριστικές πτυχές του συστήματος προκειμένου να 

μπορέσει να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. 

 

Τροπολογία  107 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 58 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για το Άσυλο πραγματοποιεί απογραφή 

της ικανότητας υποδοχής των 

ασυνόδευτων ανηλίκων σε όλα τα κράτη 

μέλη κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 

περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 53 

παράγραφος 2α με σκοπό τον εντοπισμό 

των ανεπαρκειών και την παροχή 

βοήθειας στα κράτη μέλη για την 

αντιμετώπιση των εν λόγω ανεπαρκειών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Έχει ιδιαίτερη σημασία οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που μεταφέρονται στο πλαίσιο του μοντέλου 

διορθωτικής κατανομής να λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα σε κάθε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα ήταν σκόπιμο να δοθεί στον ΟΕΕΑ η εντολή να 

αξιολογήσει τις εθνικές ικανότητες υποδοχής των ασυνόδευτων ανηλίκων προκειμένου να 

βοηθήσει εκείνα τα κράτη μέλη που πρέπει να βελτιώσουν τη σχετική ικανότητά τους. 

 

Τροπολογία  108 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 60 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 

καταργείται για τα κράτη μέλη που 

δεσμεύονται από τον παρόντα κανονισμό 

όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους στις 

σχέσεις τους μεταξύ τους. 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 

καταργείται. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη που απολαύουν εξαίρεσης θα πρέπει να έχουν 

σαφή επιλογή ένταξης ή μη στο σύστημα του Δουβλίνου. Θα δημιουργούσε άσκοπες περιπλοκές 

το να επιτραπεί σε ορισμένα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν στον 

κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ», όταν όλα τα άλλα κράτη μέλη θα έχουν προχωρήσει στο Δουβλίνο 

IV. 

 

Τροπολογία  109 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Παράρτημα Ια 

 Μεταβατικές διατάξεις για τον 

υπολογισμό της κλείδας αναφοράς του 

άρθρου 35 

 1. Για τους σκοπούς του 

διορθωτικού μηχανισμού κατανομής, ο 

αριθμός αναφοράς για κάθε κράτος μέλος 

προσδιορίζεται, κατά τη διάρκεια 

μεταβατικής περιόδου που καθορίζεται 

στο παρόν παράρτημα, από τον 

συνδυασμό βασικής κλείδας και της 

κλείδας αναφοράς που αναφέρεται στο 

άρθρο 35. Αυτή η προσωρινή κλείδα 

αναφοράς αναφέρεται ως μεταβατική 

κλείδα αναφοράς και εφαρμόζεται αντί 

της κλείδας αναφοράς που αναφέρεται 

στο άρθρο 35 κατά τη μεταβατική 

περίοδο. 

 2. Η βασική κλείδα αναφοράς που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 
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υπολογίζεται με την πρόσθεση των 

υποβληθεισών αιτήσεων, βάσει των 

αριθμητικών στοιχείων της Eurostat, στα 

κράτη μέλη για τα έτη 2011, 2012, 2013, 

2014 και 2016, διαιρούμενη με τον 

συνολικό όγκο των υποβληθεισών 

αιτήσεων σε όλα τα κράτη μέλη στη 

διάρκεια αυτής της περιόδου. 

 3. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το Άσυλο καθορίζει τη 

βασική κλείδα αναφοράς, καθώς και την 

κλείδα αναφοράς του άρθρου 35. 

 4. Η μεταβατική κλείδα αναφοράς 

υπολογίζεται ως εξής: 

 α) από την έναρξη ισχύος έως το 

τέλος του πρώτου ημερολογιακού έτους 

μετά την έναρξη ισχύος («έτος Χ»), η 

μεταβατική κλείδα αναφοράς ισούται με 

τη βασική κλείδα αναφοράς· 

 β) το έτος Χ+1, η μεταβατική κλείδα 

αναφοράς αποτελείται από το 80 % της 

βασικής κλείδας αναφοράς και το 20 % 

της κλείδας αναφοράς που αναφέρεται 

στο άρθρο 35 του παρόντος κανονισμού· 

 γ) το έτος Χ+2, η μεταβατική κλείδα 

αναφοράς αποτελείται από το 60 % της 

βασικής κλείδας αναφοράς και το 40 % 

της κλείδας αναφοράς που αναφέρεται 

στο άρθρο 35 του παρόντος κανονισμού· 

 δ) το έτος Χ+3, η μεταβατική κλείδα 

αναφοράς αποτελείται από το 40 % της 

βασικής κλείδας αναφοράς και το 60 % 

της κλείδας αναφοράς που αναφέρεται 

στο άρθρο 35 του παρόντος κανονισμού· 

 ε) το έτος Χ+4, η μεταβατική κλείδα 

αναφοράς αποτελείται από το 20 % της 

βασικής κλείδας αναφοράς και το 80 % 

της κλείδας αναφοράς που αναφέρεται 

στο άρθρο 35 του παρόντος κανονισμού. 

 5. Μετά τη λήξη της περιόδου που 

αναφέρεται στο στοιχείο ε) της 

παραγράφου 4, η κλείδα αναφοράς 

υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 35. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation. Due to technical limitations in the EP amendment tools the rapporteur has opted 

for a written rule, this could potentially be simplified by use of mathematical formulas in the 

final version of the text. The political idea is to ensure that Member States that do not have as 

much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities.The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ένα εύρυθμο σύστημα ασύλου βασιζόμενο στην αλληλεγγύη είναι δυνατό! 

 

Ο ισχύων κανονισμός του Δουβλίνου, ο οποίος προσδιορίζει τη χώρα που είναι υπεύθυνη για 

την αίτηση ασύλου ενός πρόσφυγα, δεν είναι πλέον κατάλληλος για την επίτευξη των στόχων 

του. Το γεγονός αυτό κατέστη εμφανές το 2015, όταν περισσότερα από ένα εκατομμύριο 

άτομα εξαναγκάστηκαν σε φυγή λόγω πολέμου, συγκρούσεων και διώξεων και υπέβαλαν 

αίτηση διεθνούς προστασίας στην ΕΕ με αποτέλεσμα τη γενική κατάρρευση του συστήματος 

του Δουβλίνου. 

 

Σε απάντηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού 

του Δουβλίνου τον Μάιο του 2016. Αφότου ορίστηκα εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση αυτή, ανέλυσα την πρόταση και άρχισα να διαμορφώνω 

τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είμαι τώρα έτοιμη να παρουσιάσω το σχέδιο 

έκθεσής μου. 

 

Η ΕΕ βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Δεν μπορούμε πλέον να συνεχίζουμε με αποδυναμωμένους 

συμβιβασμούς και ad hoc απαντήσεις έκτακτης ανάγκης στις καταστάσεις κρίσης που όλοι 

γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι θα υλοποιηθούν πολύ αργά ή δεν θα υλοποιηθούν καθόλου. 

Πράγματι, πρέπει να σκεφτούμε καινοτόμα και δημιουργικά. Το συμπέρασμά μου είναι ότι ο 

ισχύων κανονισμός του Δουβλίνου πρέπει να τροποποιηθεί ριζικά και ο νέος κανονισμός 

πρέπει να διασφαλίζει ότι: 

• όλες οι χώρες μοιράζονται την ευθύνη για τους αιτούντες άσυλο.  

• Τα κράτη μέλη με εξωτερικά σύνορα, το πρώτο μέρος άφιξης των περισσοτέρων 

προσφύγων στην Ευρώπη, αναλαμβάνουν την ευθύνη να καταχωρίσουν όλα τα 

αφιχθέντα άτομα, καθώς και να προστατεύσουν και να διαφυλάξουν τα 

εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. 

• Τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας λαμβάνουν αυτή την προστασία 

ταχύτερα από ό,τι σήμερα, ενώ εκείνα που αποδεδειγμένα δεν έχουν το 

δικαίωμα ασύλου επιστρέφονται στις χώρες καταγωγής τους με ταχύ και 

αξιοπρεπή τρόπο. 

 

Είναι καιρός να σταματήσουμε να στηρίζουμε ένα σύστημα στο οποίο οι πρόσφυγες 

εξωθούνται στα χέρια αδίστακτων διακινητών ανθρώπων οι οποίοι τους περνούν λαθραία 

στην Ευρώπη. Αντίθετα, πρέπει να αναπτύξουμε ένα σύστημα που δημιουργεί κίνητρα για 

την άμεση καταχώριση όλων των προσφύγων αμέσως μετά την άφιξή τους στην ΕΕ. 

 

Οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να μπορούν να αισθάνονται σίγουροι ότι θα υποβληθούν σε 

νομικά ορθή διαδικασία ασύλου ανεξάρτητα από το ευρωπαϊκό κράτος μέλος στο οποίο 

υπέβαλαν στην αίτησή τους. Θα πρέπει επίσης να ξέρουν ότι δεν έχουν δικαίωμα να 

αποφασίζουν οι ίδιοι σε ποιο κράτος μέλος της ΕΕ θα ζητήσουν άσυλο, αλλά ότι είναι 

αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάζει την αίτηση ασύλου τους και τελικά να 

τους χορηγεί διεθνή προστασία. 

 

Ο νέος κανονισμός του Δουβλίνου πρέπει να είναι απλός, να βασίζεται σε χρηστές αρχές και 

να είναι εφικτός στην πράξη. Άποψή μου είναι ότι κατάφερα να προετοιμάσω το έδαφος για 

τη διαδικασία αυτή στο σχέδιο έκθεσής μου. Προϋποθέτει την πλήρη και ίση συμμετοχή 
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όλων των κρατών μελών. Εάν εφαρμοστεί πλήρως, θα συνεπάγεται επιμερισμένες ευθύνες 

και πραγματική αλληλεγγύη. 

 

Απαιτείται ένα εφαρμόσιμο μόνιμο σύστημα μετεγκατάστασης 

 

Η ad hoc μετεγκατάσταση 160.000 αιτούντων άσυλο από την Ιταλία στην Ελλάδα στέφθηκε 

εν πολλοίς από αποτυχία. Πρέπει να αντλήσουμε τα διδάγματα από την εμπειρία αυτού του 

συστήματος προκειμένου να αναπτυχθεί ένα ανθεκτικό και πρακτικά λειτουργικό σύστημα 

στον κανονισμό του Δουβλίνου. 

 

Το πιο σημαντικό μάθημα που αντλούμε από το προσωρινό σύστημα μετεγκατάστασης, το 

οποίο θεσπίστηκε μεσούσης της κρίσης, είναι ότι πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί κρίσης και 

έκτακτης ανάγκης πριν από την εκδήλωση της κρίσης. Οι ευρωπαϊκές διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων απλώς δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν καταλλήλως και εγκαίρως ένα τόσο 

περίπλοκο ζήτημα μεσούσης της κρίσης. 

 

Τα υφιστάμενα μέτρα, όπως ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης στον κανονισμό του 

Δουβλίνου ή η οδηγία για την προσωρινή προστασία, που θα χρησιμοποιούνταν σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης αλλά απαιτούσαν ψηφοφορία στο Συμβούλιο για την έναρξή 

τους, δεν ενεργοποιήθηκαν ποτέ, ανεξάρτητα από το μέγεθος της κρίσης. Δεν θα ήταν 

συνεπώς συνετό να βασιστεί το σύστημα μετεγκατάστασης σε οτιδήποτε άλλο από ένα 

αυτοματοποιημένο σύστημα. 

 

Προτεινόμενες από την Επιτροπή τροποποιήσεις του διορθωτικού μοντέλου κατανομής 

 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις έχουν προταθεί από την Επιτροπή για τη βελτίωση του 

διορθωτικού μοντέλου κατανομής: 

 

Απουσία ελέγχων παραδεκτού προ Δουβλίνου 

Η πρόταση επιβολής απαίτησης προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο μια αίτηση είναι 

παραδεκτή πριν από τον προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους θα δημιουργούσε 

ανυπέρβλητο διοικητικό φόρτο στα κράτη μέλη πρώτης γραμμής. 

 

Θέσπιση απλουστευμένης διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης 

Η πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε την πραγματοποίηση όλης της οικογενειακής 

επανένωσης από δεύτερο κράτος μέλος κατανομής, το οποίο θα συνεπαγόταν δαπανηρές 

διπλές μεταφορές. Η άλλη βασική εναλλακτική είναι να αναλάβουν τα κράτη μέλη πρώτης 

γραμμής την οικογενειακή επανένωση, γεγονός που επιφέρει υπερβολικό διοικητικό φόρτο 

και παρατείνει τις διαδικασίες. Εγώ προτείνω μια μέση οδό στην οποία ο αιτών μεταφέρεται 

στο κράτος μέλος όπου ισχυρίζεται ότι έχει οικογένεια και όπου το εν λόγω κράτος διενεργεί 

την αξιολόγηση. Εάν ένας αιτών ισχυρίζεται ότι έχει οικογένεια σε ένα κράτος μέλος ενώ δεν 

είναι αληθές, τότε μεταφέρεται σε κράτος μέλος που έχει επιλεγεί από τον διορθωτικό 

μηχανισμό κατανομής.  

 

Υποβολή αιτήματος για τη χρήση της ρήτρας διακριτικής ευχέρειας 

Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από ένα κράτος μέλος να κάνει 

χρήση των δικαιωμάτων του διακριτικής ευχέρειας προκειμένου να αναλαμβάνει την ευθύνη 

και για τις περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται αυστηρά να το κάνει. Η εθελοντική 

αποδοχή ορισμένων αιτούντων θα μετρά στην ποσόστωση του εν λόγω κράτους μέλους. Η 
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αποδοχή αιτούντων με καλύτερες προοπτικές ένταξης στο αντίστοιχο κράτος μέλος στο 

πλαίσιο του συστήματος αυτού θα μπορούσε συνεπώς να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα 

πρόταση για τα κράτη μέλη και να προσφέρει στους αιτούντες κίνητρα για να παραμένουν 

εντός του συστήματος. 

 

Κατανομή ομάδων 

Αντί της μετεγκατάστασης αιτούντων με βάση το σύστημα «ένα άτομο τη φορά», η 

μετεγκατάσταση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε ομάδες έως 30 αιτούντων τη φορά. Στο 

πλαίσιο αυτής της αλλαγής, προτείνω να επιτραπεί στους αιτούντες να έχουν την επιλογή να 

καταχωρίζονται ως ομάδα άμα τη άφιξή τους στην Ευρώπη. Αυτή η ομαδική καταχώριση δεν 

θα συνεπαγόταν δικαίωμα μεταφοράς σε συγκεκριμένο κράτος μέλος, αλλά δικαίωμα 

ομαδικής μεταφοράς με τα άλλα μέλη της ομάδας σε κράτος μέλος καθορισμένο από το 

διορθωτικό σύστημα κατανομής. 

 

Σχέση μεταξύ διορθωτικής κατανομής και προστασίας των συνόρων 

Εάν ένα κράτος μέλος που επωφελείται από τον διορθωτικό μηχανισμό κατανομής δεν τηρεί 

τις υποχρεώσεις του προς τα άλλα κράτη μέλη, όσον αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών 

συνόρων του και την καταχώριση των αιτούντων, θα πρέπει να είναι δυνατή η αναστολή του 

διορθωτικού μηχανισμού κατανομής για αυτό το κράτος μέλος, μέσω απόφασης του 

Συμβουλίου. 

 

Κατώτατα όρια για την ενεργοποίηση της διορθωτικής κατανομής 

Η πρόταση της Επιτροπής απαιτεί από ένα κράτος μέλος να αναλάβει 150 τοις εκατό από το 

δίκαιο ποσοστό του στις αιτήσεις ασύλου προτού λάβει βοήθεια από το διορθωτικό σύστημα 

κατανομής. Προτείνω το όριο αυτό να μειωθεί στο 100 τοις εκατό. Προτείνω επίσης τη 

διακοπή της διορθωτικής κατανομής μόλις το αντίστοιχο ποσοστό κράτους μέλους που 

υπόκειται σε διορθωτική κατανομή μειωθεί στο 75 τοις εκατό των συνολικών κατανομών, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη δεν μπαινοβγαίνουν στο διορθωτικό 

σύστημα κατανομής. 

 

Αναγκαστικά μέτρα και ρήτρα εξαίρεσης από την οικονομική αλληλεγγύη 

Η Επιτροπή πρότεινε την εισαγωγή ρήτρας εξαίρεσης (opt-out) από το διορθωτικό σύστημα 

κατανομής, το οποίο θα επέτρεπε στα κράτη μέλη να εξαγοράσουν τη μη συμμετοχή τους 

στην διορθωτική κατανομή καταβάλλοντας 250.000 ευρώ ανά αιτούντα. Θεωρώ απαράδεκτη 

αυτή την κοστολόγηση ανθρώπων και, ως εκ τούτου, προτείνω τη διαγραφή της διάταξης. 

 

Όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να σέβονται τη νομοθεσία που έχει 

δημοκρατικά συμφωνηθεί μεταξύ των συννομοθετών. Στο πλαίσιο αυτό, με ανησυχούν οι 

παρατηρήσεις πολλών κορυφαίων πολιτικών οι οποίοι δηλώνουν ότι θα αγνοήσουν τις 

δημοκρατικές αποφάσεις της ΕΕ, εάν δεν ευθυγραμμίζονται με τις εθνικές προτιμήσεις τους. 

Ενόψει αυτών των παρατηρήσεων, πρότεινα τη θέσπιση προϋποθέσεων μεταξύ της δέουσας 

συμμετοχής στον διορθωτικό μηχανισμό κατανομής και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων. Δεν θα ήταν λογικό να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επωφελούνται 

από την αλληλεγγύη άλλων ενώ αυτά θα αγνοούν τις δεσμεύσεις τους όπως απορρέουν από 

τους κοινώς συμφωνηθέντες κανόνες μας. 

 

Σταδιακή εισαγωγή του διορθωτικού μοντέλου κατανομής 

Προτείνω μεταβατική περίοδο πέντε ετών για την κλείδα κατανομής, προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι ποσοστώσεις για κάθε κράτος μέλος. Στην αρχή της μεταβατικής 
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περιόδου, η κλείδα πρέπει να βασίζεται στη μέση αναλογία των ιστορικά υποβληθεισών 

αιτήσεων διεθνούς προστασίας στα διάφορα κράτη μέλη. Για κάθε έτος, θα αφαιρείται είκοσι 

τοις εκατό της ιστορικής κλείδας και θα προστίθεται δώδεκα τοις εκατό της κλείδας που 

προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει του ΑΕγχΠ και του πληθυσμού. 

 

Μέσω αυτού του συστήματος, τα κράτη μέλη που έλαβαν προηγουμένως πολλές αιτήσεις 

ασύλου θα διαβεβαιωθούν ότι τα μερίδια ευθύνης τους θα μειωθούν σταδιακά. Συγχρόνως θα 

δοθεί χρόνος στα κράτη μέλη που δεν έχουν την ίδια πείρα να αναπτύξουν τα δικά τους 

συστήματα υποδοχής, κατά προτίμηση με τη βοήθεια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 

και Ένταξης (AMIF) και με τη στήριξη του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

Άσυλο. 

 

Κατάλληλη φροντίδα για τα παιδιά με ιδιαίτερη έμφαση στους ασυνόδευτους ανηλίκους 

Όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανηλίκους, ο ταχύς ορισμός κηδεμόνων (εντός πέντε 

ημερών), η βελτίωση των αξιολογήσεων μείζονος συμφέροντος, καθώς και η χρήση 

πολυεπιστημονικών ομάδων για τις αξιολογήσεις θα επιτρέψουν στις αρχές να κερδίσουν την 

εμπιστοσύνη των ανηλίκων, καθώς και να σταματήσουν την αρνητική επίδραση των 

λαθρεμπόρων και των διακινητών. Με τον τρόπο αυτόν, θα βελτιωθούν οι πιθανότητες να 

έχουν οι ανήλικοι εμπιστοσύνη στο σύστημα και να παραμένουν σε αυτό. Δεν μπορούμε να 

συνεχίζουμε να έχουμε ένα σύστημα που οδηγεί σε χιλιάδες αγνοούμενα παιδιά, όπως 

δυστυχώς συμβαίνει σήμερα. Σε συνδυασμό με τις εξαιρετικά βελτιωμένες διαδικασίες 

οικογενειακής επανένωσης και τη διαδικασία με την οποία ζητείται η εφαρμογή της ρήτρας 

διακριτικής ευχέρειας, οι ανήλικοι θα έχουν ταχύτερη πρόσβαση στις διαδικασίες και 

σταθερό περιβάλλον. 

 

Οι επενδύσεις στην ενημέρωση και την κατάλληλη φροντίδα, ιδίως των ασυνόδευτων 

ανηλίκων, αμέσως μόλις εισέλθουν στην Ένωση, θα επιφέρουν σημαντική εξοικονόμηση σε 

άλλα μέρη του συστήματος του Δουβλίνου, δεδομένου ότι θα μειωθούν οι ανάγκες 

πολλαπλών μεταφορών, παρατεταμένων προσφυγών κ.ο.κ.  

 

Ένα σύστημα για τη θεμελιώδη αντιμετώπιση της βασικής αιτίας των δευτερογενών 

μετακινήσεων 

Η αποσύνδεση της καταχώρισης μιας αίτησης από τον προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους 

μέλους έχει καίρια σημασία για να διασφαλιστεί η λειτουργία του κανονισμού του 

Δουβλίνου. Ένα στοιχείο της διαδικασίας αυτής είναι να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες του 

κανονισμού είναι εκτελεστές και πρακτικές. 

 

Υποστηρίζω πλήρως τη φιλοδοξία της Επιτροπής ως προς την κάλυψη των κενών που 

επέτρεπαν τη μετάθεση της ευθύνης και τη φιλοδοξία να διασφαλιστεί η επιτάχυνση των 

διαδικασιών. Ωστόσο, αυτό αποτελεί μέρος μόνο του προβλήματος. Θεωρητικά, ισχύει η 

αρχή ότι, εάν δεν υπάρχουν κριτήρια στον κανονισμό για την ανάθεση της ευθύνης σε 

συγκεκριμένη χώρα, την ευθύνη αναλαμβάνει η πρώτη χώρα εισόδου στην ΕΕ. Ωστόσο, στην 

πράξη, αυτό είναι λίγο πολύ αδύνατο να προσδιοριστεί εκτός εάν υπάρχει καταχώριση στη 

βάση δεδομένων Eurodac, πράγμα που σπάνια συμβαίνει σήμερα. 

 

Μετά από μήνες άσκοπης γραφειοκρατίας, το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο αιτών 

καταλήγει συνήθως να πρέπει να αναλάβει την ευθύνη. Αυτό συνεπάγεται καθυστερήσεις 

στις διαδικασίες, με όλα τα παρεπόμενα έξοδα, αβεβαιότητα για τον αιτούντα, και το πιο 

σημαντικό, η μετακίνηση σε μια συγκεκριμένη χώρα συχνά συμφέρει τους αιτούντες που 
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επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση σε συγκεκριμένο κράτος μέλος. Ενθαρρύνει τις 

δευτερογενείς μετακινήσεις. 

 

Προκειμένου να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος και να διασφαλιστεί ένας απλός κανόνας για 

την κατανομή, προτείνω την τροποποίηση των κριτηρίων παράτυπης εισόδου. Εάν ένας αιτών 

υποβάλλει αίτηση σε κράτος μέλος πρώτης γραμμής που δεν υπόκειται σε διορθωτική 

κατανομή, το εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για την αίτηση, ακριβώς 

όπως συμβαίνει σήμερα. Αυτό έχει καίρια σημασία προκειμένου να διασφαλιστεί η σχέση 

μεταξύ της ορθής διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και του συστήματος του Δουβλίνου. 

Με το νέο σύστημα, το κράτος μέλος πρώτης γραμμής θα λαμβάνει επίσης βοήθεια μέσω του 

διορθωτικού συστήματος κατανομής, αμέσως μόλις επωμιστεί το μερίδιο συλλογικής 

ευθύνης που του αναλογεί. 

 

Εάν ένας αιτών μετακινηθεί από την πρώτη χώρα εισόδου χωρίς να καταχωριστεί σε άλλο 

κράτος μέλος και υποβάλλει αίτηση για άσυλο εκεί, αυτό το κράτος μέλος δεν θα είναι 

υπεύθυνο για την αίτηση. Αντί του περίπλοκου και μη λειτουργικού συστήματος στο οποίο 

υποκρινόμαστε ότι μπορούμε να επιστρέφουμε τους πρόσφυγες στην πρώτη χώρα άφιξης, ο 

αιτών θα μετεγκαθίσταται από τον διορθωτικό μηχανισμό στο υπεύθυνο κράτος μέλος και θα 

μεταφέρεται εκεί. 

 

Το σύστημα αυτό διασφαλίζει ότι οι αιτούντες άσυλο θα ξέρουν ότι η μετακίνηση σε 

συγκεκριμένο κράτος μέλος θα συνεπάγεται την αυτόματη απομάκρυνσή τους από τη χώρα 

αυτή. Τα κριτήρια θα είναι εύκολο να εφαρμοστούν και λογικά θα αποδειχθούν αποτρεπτικά 

για τους αιτούντες, δεδομένου ότι δεν θα συντρέχουν πλέον οι βασικοί λόγοι για τη μη 

υποβολή αίτησης στην πρώτη χώρα εισόδου στην ΕΕ. Το σύστημα αίρει επίσης όλα τα 

κίνητρα που έχουν τα κράτη μέλη να αποφεύγουν την καταχώριση των δυνάμει αιτούντων 

άσυλο στο έδαφός τους. 

 

Πρέπει να είναι απολύτως σαφές στους αιτούντες άσυλο ότι δεν μπορούν να επιλέγουν ποια 

χώρα θα είναι υπεύθυνη για την αίτησή τους και ότι ο μόνος τρόπος απόκτησης νόμιμου 

καθεστώτος στην Ευρώπη είναι να παραμείνουν εντός του επίσημου συστήματος. 

 

Ένας κανονισμός του Δουβλίνου που μπορεί να κερδίσει την κατανόηση και την 

αποδοχή των αιτούντων 

Η ακύρωση των κινήτρων δευτερογενών μετακινήσεων και η μετάβαση σε ένα μοντέλο που 

θα διασφαλίζει την άμεση καταχώριση όλων των αιτούντων άμα τη άφιξή τους παρέχουν μια 

ευκαιρία επένδυσης στην ενημέρωση των αιτούντων, καθώς και ειδική προστασία στους 

ανηλίκους. Διασφαλίζοντας την κατάλληλη ενημέρωση των αιτούντων και δίνοντάς τους την 

ευκαιρία να θέτουν ερωτήσεις για τη λειτουργία του συστήματος, μπορούμε να αναπτύξουμε 

την εμπιστοσύνη στο σύστημα και να εξασφαλίσουμε πιο ομαλές διαδικασίες. 

 

Ο παρών κανονισμός διασφαλίζει την έκδοση από την Επιτροπή μόνο λίγων απλών 

ενημερωτικών φυλλαδίων. Αυτό είναι ανεπαρκές δεδομένων των αναγκών των αιτούντων. 

Κατά συνέπεια, προτείνω να ανατεθεί στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

Άσυλο, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές, η ανάπτυξη μιας σειράς ενημερωτικών 

προϊόντων. Δεν θα πρέπει να αποφασίζουν οι νομοθέτες για τον μορφότυπο και το 

περιεχόμενό τους, αλλά μάλλον να ενθαρρύνουν τον ίδιο τον οργανισμό να χρησιμοποιεί τον 

πιο χρήσιμο μορφότυπο, μέσω εργαλείων ΤΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 

πληροφορίες μπορούν να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες στα κέντρα υποδοχής, στα 
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κέντρα ταυτοποίησης προσφύγων, κ.τ.λ. 

 

Η επιβίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρώπη εξαρτάται από τις 

μεταρρυθμίσεις του Δουβλίνου 

Το 2015, διαπιστώσαμε πώς το ένα κράτος μέλος μετά το άλλο επανεισήγε ελέγχους στα 

εσωτερικά σύνορα της ΕΕ, ως άμεσο αποτέλεσμα της αποκαλούμενης προσφυγικής κρίσης. 

Εάν δεν μεταρρυθμίσουμε άρδην το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου με τον κανονισμό του 

Δουβλίνου ως βάση του και αφήσουμε το σύστημα σε αυτή τη δυσλειτουργική κατάσταση, 

θα μπορούσαμε κάλλιστα να είμαστε μάρτυρες της αρχής του τέλους του συστήματος 

Σένγκεν που διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στην Ευρώπη. 

 

Αυτό είναι ένα γεγονός που κάθε υπεύθυνος πολιτικός στην Ευρώπη πρέπει να αντιληφθεί, 

ανεξάρτητα από τη θέση του στο θέμα της νομοθεσίας για το άσυλο. Το μεταρρυθμισμένο 

σύστημα ασύλου πρέπει να είναι αποτελεσματικό επί τόπου, στην πράξη και, αντίθετα με το 

σημερινό σύστημα, πρέπει να διασφαλίζει την παροχή κινήτρων για την τήρηση των κανόνων 

από όλους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 

Ref. D(2016)51537 

 

 

Claude Moraes 

Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

ASP 13G205  

Βρυξέλλες 

 

 

 

Θέμα:  Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του 

κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς 

προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή 

από απάτριδα (αναδιατύπωση) 

 (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε την πρόταση που αναφέρεται ανωτέρω, σύμφωνα με 

το σχετικό με την αναδιατύπωση άρθρο 104 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου ορίζει τα εξής:  

 

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση 

επιφέρει επί της ουσίας της κοινοτικής νομοθεσίας, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με 

την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. 

 

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 169 και 170, γίνονται δεκτές από 

την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα 

τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις. 

Ωστόσο, εάν, σύμφωνα με το σημείο 8 της Διοργανικής Συμφωνίας, η αρμόδια επί της ουσίας 

επιτροπή προτίθεται επίσης να υποβάλει τροπολογίες στα κωδικοποιημένα τμήματα της 

πρότασης, κοινοποιεί αμέσως την πρόθεσή της στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, η οποία θα 

πρέπει να ενημερώσει την επιτροπή, πριν από την ψηφοφορία κατά το άρθρο 58, σχετικά με την 

τοποθέτησή της όσον αφορά τις τροπολογίες καθώς και εάν προτίθεται ή όχι να αποσύρει την 

πρόταση αναδιατύπωσης.» 

Μετά τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, εκπρόσωποι της οποίας συμμετείχαν στις 

συνεδριάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας που εξέτασε την πρόταση 

αναδιατύπωσης, και ακολουθώντας τις συστάσεις του συντάκτη γνωμοδότησης, η Επιτροπή 

Νομικών Θεμάτων κρίνει ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση 
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πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την 

κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων 

αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφιστάμενων πράξεων, 

χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους. 

 

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αφού εξέτασε την πρόταση κατά τη συνεδρίασή 

της στις 29 Νοεμβρίου 2016, συνιστά στην επιτροπή σας, αρμόδια επί της ουσίας, με 12 

ψήφους υπέρ, 2 κατά και μία αποχή1, να προχωρήσει στην εξέταση της ως άνω πρότασης 

σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού. 

 

 

 

Με εξαιρετική εκτίμηση, 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

συνημμ.: Γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας. 

 

 

                                                 
1 Ήταν παρόντες οι ακόλουθοι βουλευτές: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel 

Buda, Jean-Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονος, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, 

Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho 

e Pinto, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, 

Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2016 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που 

είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε 

κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση) 

COM(2016)0270 της 4.5.2016 – 2016/0133(COD) 

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για την πλέον 

συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων και, 

κυρίως, το σημείο 9, η συμβουλευτική ομάδα, που αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές 

υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε 

στις 25 Μαΐου και στις 7 Ιουλίου 2016, προκειμένου να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την 

προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή. 

Στις ανωτέρω συνεδριάσεις, κατόπιν εξέτασης της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για τη 

θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι 

υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος 

από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα, η συμβουλευτική ομάδα, διά κοινής συμφωνίας, 

αποφάσισε ότι τα ακόλουθα σημεία θα έπρεπε να έχουν επισημανθεί με την γκρίζα σκίαση, η 

οποία χρησιμοποιείται γενικά για να επισημαίνονται οι ουσιαστικές αλλαγές: 

- στο άρθρο 1, η προτεινόμενη προσθήκη της φράσης «ενός και μόνου»· 

- στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 8, η προτεινόμενη διαγραφή των φράσεων «τους 

αδελφούς» και «των αδελφών» αντίστοιχα· 

- στο άρθρο 10 παράγραφος 1, η λέξη «μόνο»· 

- στο άρθρο 10 παράγραφος 2, η προτεινόμενη διαγραφή της φράσης «ή αδελφός»· 
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- στο άρθρο 13, στο εισαγωγικό μέρος, η προτεινόμενη διαγραφή της φράσης «και/ή ανήλικοι 

άγαμοι αδελφοί»· 

- το σύνολο του κειμένου του παραρτήματος Ι. 

Συνεπώς, από την εξέταση αυτή της πρότασης, η συμβουλευτική ομάδα συνεπέρανε διά 

κοινής συμφωνίας ότι η πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση, πλην όσων 

προσδιορίζονται ως τοιαύτες, στην πρόταση ή στην παρούσα γνωμοδότηση. Η 

συμβουλευτική ομάδα διαπίστωσε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των 

αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων σε συνδυασμό με τις ως άνω 

τροποποιήσεις, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων 

πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους. 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

Jurisconsult   Jurisconsult   Γενικός Διευθυντής 

 


