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κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου
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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Inger Segelström

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 5α (νέα)

- λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης 
Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων από 
το Ιράκ,1

Or. sv

Τροπολογία: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler και Claude Moraes

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμα για την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας 
του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις 
οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα της 
27ης Σεπτεμβρίου 20052,

  
1 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2007)0056.
2  ΕΕ C 227 E της 21.9.2006, σελ.. 46.
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Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

-A. εκτιμώντας ότι η εγγύηση του δικαιώματος στο άσυλο αποτελεί θεμελιώδες 
στοιχείο του νομικού πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του οποίου 
πρέπει να υπάρχει ο απόλυτος σεβασμός των διεθνών συμβάσεων και της 
σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, και να τηρείται πάντοτε η αρχή της μη επαναπροώθησης·

Or. it

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη -A α (νέα)

-A α. εκτιμώντας ότι, κατά τα τελευταία έτη, όπως έχει ήδη καταγγελθεί σε διάφορα 
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παραβιάστηκε από διάφορα κράτη 
μέλη η αρχή της μη επαναπροώθησης·

Or. it

Τροπολογία: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler και Claude Moraes

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. υπενθυμίζοντας ότι τα μέσα που έχουν εγκριθεί ως τώρα στον τομέα του ασύλου είναι 
μόνον ελάχιστες προδιαγραφές, και έχοντας υπόψη ότι η τάση να υπάρχει συμφωνία 
σε έναν ελάχιστον κοινό παρανομαστή πρέπει να ξεπεραστεί ώστε να αποφεύγεται 
μία τάση προς το χειρότερο, υποβαθμίζοντας την προστασία και την ποιότητα της 
υποδοχής, των διαδικασιών και της προστασίας,

Or. en
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Τροπολογία: Sarah Ludford

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από το Συμβούλιο και 
την Επιτροπή στο πρόγραμμα της Χάγης της 4ης και 5ης Νοεμβρίου 2004 να 
δημιουργήσουν κατάλληλες δομές που θα συμπεριλαμβάνουν τις αρμόδιες για θέματα 
ασύλου εθνικές υπηρεσίες των κρατών μελών με σκοπό τη διευκόλυνση της 
πρακτικής συνεργασίας, και θεωρώντας ότι η ενίσχυση αυτής της πρακτικής 
συνεργασίας, καθώς και της ανταλλαγής πληροφοριών και δοκιμασμένων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη του 
στόχου της κοινής διαδικασίας χορήγησης ασύλου και ενιαίου καθεστώτος,

Or. en

Τροπολογία: Sarah Ludford

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη F

F. εκτιμώντας ότι η ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο 
για τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος ασύλου και ότι μια τακτική πρακτική 
συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της διοίκησης των κρατών μελών που 
έχουν τα ίδια καθήκοντα είναι το καταλληλότερο μέσο για τη δημιουργία μιας τέτοιας 
εμπιστοσύνης· ότι η ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης απαιτεί επίσης από την
πρακτική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών να διεξάγεται με διαφανή τρόπο με 
δημόσια εντολή και κατάλληλες λειτουργίες πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης 
της εποπτείας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· ότι αυτό είναι απαραίτητο για να 
εξασφαλισθεί η ποιότητα και να αυξηθεί επίσης η εμπιστοσύνη του κοινού στη 
διαχείριση του ασύλου, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό μία περισσότερο 
αποτελεσματική διαδικασία με λιγότερες αντιπαλότητες, 

Or. en

Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. εκτιμώντας ότι η ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο 
για τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος ασύλου και ότι μια τακτική πρακτική 
συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της διοίκησης των κρατών μελών που 
έχουν τα ίδια καθήκοντα και τα εκτελούν κατά τρόπο διαφανή μεριμνώντας 
δεόντως για την υποβολή αναφορών μεταξύ άλλων και στο Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο, είναι το καταλληλότερο μέσο για τη δημιουργία μιας τέτοιας 
εμπιστοσύνης,

Or. nl

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

ΣΤ α. εκτιμώντας ότι, παρά την αύξηση των πολέμων και των ανθρωπιστικών 
τραγωδιών, είμαστε μάρτυρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τα τελευταία έτη, 
μιας συνεχούς μείωσης των αιτήσεων ασύλου και αυτό προφανώς οφείλεται στη 
δυσκολία εκ μέρους των αιτούντων άσυλο να προσεγγίσουν στα κράτη μέλη·

Or. it

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. τονίζοντας ότι μια αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής ασύλου προϋποθέτει την 
επιδίωξη ορισμένων αλληλοσυμπληρούμενων στόχων, όπως είναι για παράδειγμα η 
βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων και η γρήγορη και ασφαλής επεξεργασία των 
αιτήσεων προστασίας (διαγραφή),

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. τονίζοντας ότι μια αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής ασύλου προϋποθέτει την 
επιδίωξη ορισμένων αλληλοσυμπληρούμενων στόχων, όπως είναι για παράδειγμα η 
βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων, η γρήγορη και ασφαλής επεξεργασία των 
αιτήσεων προστασίας και η οργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών στις χώρες καταγωγής 
οι οποίες θα παρέχουν πληροφορίες για τις δυνατότητες νόμιμης μετανάστευσης, τις 
λεπτομέρειες απόκτησης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή της ανθρωπιστικής 
προστασίας, τις συνέπειες της παράνομης μετανάστευσης και της άρνησης χορήγησης 
καθεστώτος πρόσφυγα (διαγραφή),

Or. it
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Τροπολογία: Javier Moreno Sánchez

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. τονίζοντας ότι μια αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής ασύλου προϋποθέτει την 
επιδίωξη ορισμένων αλληλοσυμπληρούμενων στόχων, όπως είναι για παράδειγμα η 
βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων, η γρήγορη και ασφαλής επεξεργασία των 
αιτήσεων προστασίας και η οργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών στις χώρες καταγωγής
και διαμετακόμισης οι οποίες θα παρέχουν πληροφορίες για τις συνέπειες της 
παράνομης μετανάστευσης, τους κινδύνους της σωματεμπορίας, ιδιαίτερα για τις 
γυναίκες και τους ασυνόδευτους ανήλικους και της άρνησης χορήγησης καθεστώτος 
πρόσφυγα, αλλά και για τις δυνατότητες της νόμιμης μετανάστευσης,

Or. es

Τροπολογία: Sarah Ludford

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. υπενθυμίζοντας ότι το Κοινοβούλιο προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 8 
Μαρτίου 2006 κατά του Συμβουλίου για την ακύρωση της οδηγίας 2005/85/ΕΚ 
(υπόθεση C-133/06)· ότι το Κοινοβούλιο ισχυρίζεται ότι το Δικαστήριο πρέπει να 
καταργήσει τα άρθρα 29, παράγραφος 1 και 2 και 36, παράγραφος 1 της Οδηγίας, 
τα οποία εξετάζουν την έγκριση κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής και 
κοινού καταλόγου ευρωπαϊκών ασφαλών τρίτων χωρών,

Or. en

Τροπολογία: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler και Claude Moraes

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. υπενθυμίζοντας ότι το Συμβούλιο δεν έλαβε υπόψη του τη γνώμη του Κοινοβουλίου 
κατά την έγκριση της οδηγίας 2005/85/ΕΚ (διαγραφή),

Or. en
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Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. υπενθυμίζοντας ότι το άρθρο 29 της οδηγίας 2005/85 σχετικά με τις διαδικασίες 
προβλέπει την κατάρτιση ελάχιστου κοινού καταλόγου των τρίτων χωρών που 
θεωρούνται από τα κράτη μέλη ως ασφαλείς χώρες καταγωγής (διαγραφή)

Or. nl

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. υπενθυμίζοντας ότι το άρθρο 29 της οδηγίας 2005/85 σχετικά με τις διαδικασίες 
προβλέπει την κατάρτιση ελάχιστου κοινού καταλόγου των τρίτων χωρών που 
θεωρούνται από τα κράτη μέλη ως ασφαλείς χώρες καταγωγής, (διαγραφή) 

Or. en

Τροπολογία: Patrick Gaubert

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. υπενθυμίζοντας ότι το άρθρο 29 της οδηγίας 2005/85 σχετικά με τις διαδικασίες 
προβλέπει την κατάρτιση ελάχιστου κοινού καταλόγου των τρίτων χωρών που 
θεωρούνται από τα κράτη μέλη ως ασφαλείς χώρες καταγωγής και εκφράζοντας τη 
λύπη του διότι δεν έχει ακόμα καταρτιστεί ο εν λόγω κατάλογος, γνωρίζοντας δε ότι 
αυτό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την καθιέρωση κοινού συστήματος ασύλου 
και για τις γρήγορες αποφάσεις σχετικά με το καθεστώς του πρόσφυγα·
υπογραμμίζοντας ότι η προσθήκη μιας χώρας στον κατάλογο αυτό δεν σημαίνει  
ότι η αίτηση για άσυλο των ατόμων  καταγωγής της χώρας αυτής απορρίπτεται 
αυτομάτως, αλλά ότι η αίτησή τους εξετάζεται κατά,

Or. fr
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Τροπολογία: Giusto Catania και Αδάμου Αδάμου

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. υπενθυμίζοντας ότι το άρθρο 29 της οδηγίας 2005/85 σχετικά με τις διαδικασίες 
προβλέπει την κατάρτιση ελάχιστου κοινού καταλόγου των τρίτων χωρών που 
θεωρούνται από τα κράτη μέλη ως ασφαλείς χώρες καταγωγής, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι δεν έχει ακόμη καταρτισθεί ο εν λόγω κατάλογος και θεωρώντας ως εκ τούτου 
προφανές ότι είναι αδύνατο να καθοριστεί, με απόλυτη ακρίβεια, ποιες είναι οι 
χώρες που μπορούν να θεωρηθούν ασφαλείς, 

Or. it

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. υπενθυμίζοντας ότι το άρθρο 29 της οδηγίας 2005/85 σχετικά με τις διαδικασίες 
προβλέπει την κατάρτιση ελάχιστου κοινού καταλόγου των τρίτων χωρών που 
θεωρούνται από τα κράτη μέλη ως ασφαλείς χώρες καταγωγής, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι δεν έχει ακόμη καταρτισθεί ο εν λόγω κατάλογος και θεωρώντας ως εκ τούτου 
προφανές ότι είναι αδύνατο να καθοριστεί, με απόλυτη ακρίβεια, ποιες είναι οι 
χώρες που μπορούν να θεωρηθούν ασφαλείς, 

Or. it

Τροπολογία: Sarah Ludford

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania και Αδάμου Αδάμου

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

διαγράφεται
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Or. it

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία: Javier Moreno Sánchez

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

ΙΓ. υπενθυμίζοντας ότι προκειμένου να εξασφαλίσουν τα κράτη μέλη υπεύθυνες και 
δίκαιες διαδικασίες, οι οποίες εγγυώνται το σεβασμό των δικαιωμάτων των 
αιτούντων άσυλο, πρέπει να διαθέτουν υψηλής ποιότητας πληροφορίες σχετικά με 
τον βαθμό επικινδυνότητας της κατάστασης στις χώρες καταγωγής,

Or. es

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά και πολιτικά προβλήματα που εμποδίζουν την κοινή 
χρησιμοποίηση ευαίσθητων δεδομένων για τις χώρες καταγωγής, και ότι οι αιτούντες 
άσυλο και οι σύμβουλοί τους θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ίδια βάση 
δεδομένων,

Or. en

Τροπολογία: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler και Claude Moraes

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά και πολιτικά προβλήματα που εμποδίζουν την κοινή 
χρησιμοποίηση ευαίσθητων δεδομένων για τις χώρες καταγωγής, ούτως ώστε όλοι οι 
λαμβάνοντες αποφάσεις να μπορούν να βασίζονται στις ίδιες πληροφορίες κατά την 
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εξέταση μεμονωμένης αίτησης,

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά και πολιτικά προβλήματα που εμποδίζουν την κοινή 
χρησιμοποίηση ευαίσθητων δεδομένων για τις χώρες καταγωγής, θεωρώντας όμως ότι 
μακροπρόθεσμα πρέπει να επιτευχθεί η δημιουργία κοινής βάσης δεδομένων σχετικά 
με τις συνθήκες διαβίωσης και τους κινδύνους διώξεων σε βάρος ατόμων από τις 
χώρες καταγωγής, ούτως ώστε να μπορούν όλα τα κράτη μέλη να βασίζουν τις 
αποφάσεις τους σε ταυτόσημες πληροφορίες,

Or. it

Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων είναι απαραίτητο 
οι υπάλληλοι που λαμβάνουν τις αποφάσεις αυτές να έχουν παρακολουθήσει κατάλληλη 
κατάρτιση και να έχουν αποκτήσει σχετική εμπειρογνωμοσύνη,

Or. nl

Τροπολογία: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler και Claude Moraes

Τροπολογία 28
Παράγραφος -1 (νέα)

-1. Επιβεβαιώνει την ανάγκη για προορατική κοινή πολιτική ασύλου της ΕΕ, που θα 
βασίζεται στην υποχρέωση να γίνονται δεκτοί οι αιτούντες άσυλο και στο σεβασμό 
της αρχής της μη επαναπροώθησης καθώς επίσης και σε μία σταθερή στρατηγική 
για περιφερειακή προστασία, και μέσω περιφερειακών προγραμμάτων προστασίας· 
υπενθυμίζει, σχετικά με αυτό, τον θεμελιώδη ρόλο μίας ισχυρής κοινής εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, που θα προωθεί και θα διασφαλίζει τη 
δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en
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Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 29
Παράγραφος -1 (νέα)

-1. εκτιμώντας ότι η εγγύηση του δικαιώματος στο άσυλο αποτελεί θεμελιώδες 
στοιχείο νομικού πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του οποίου 
πρέπει να υπάρχει απόλυτος σεβασμός των διεθνών συμβάσεων και της σύμβασης 
για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, και να τηρείται πάντοτε η αρχή της μη επαναπροώθησης·

Or. it

Τροπολογία: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler και Claude Moraes

Τροπολογία 30
Παράγραφος 1

1. επαναλαμβάνει κατηγορηματικά ότι ο τελικός στόχος της καθιέρωσης κοινού 
συστήματος ασύλου πρέπει να εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα προστασίας, 
αξιολόγησης των μεμονωμένων αιτήσεων ασύλου, και διαδικασίες που θα 
καταλήγουν σε δεόντως εμπεριστατωμένες και δίκαιες αποφάσεις· επισημαίνει ότι η 
βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων πρέπει να εξασφαλίζει ότι εκείνοι που 
χρήζουν προστασίας μπορούν να εισέρχονται στην ΕΕ με ασφάλεια και οι αιτήσεις 
τους να τυγχάνουν πλήρους επεξεργασίας, και επίσης να διασφαλίζεται η αυστηρή 
προσήλωση στα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη νομοθεσία για 
τους πρόσφυγες, ιδιαίτερα δε στην αρχή της μη επαναπροώθησης·

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 31
Παράγραφος 3

3. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει την καθιέρωση μίας κοινής διαδικασίας σε όλα τα 
κράτη μέλη με σκοπό την αύξηση της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας·
προκειμένου να εξασφαλιστεί το συντομότερο δυνατό, η αναγνώριση του 
καθεστώτος του πρόσφυγα σε όλους εκείνους που έχουν το δικαίωμα·

Or. it
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Τροπολογία: Javier Moreno Sánchez

Τροπολογία 32
Παράγραφος 3

3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιδιώξουν την καθιέρωση μίας κοινής 
διαδικασίας σε όλα τα κράτη μέλη με σκοπό την αύξηση της ταχύτητας και της 
αποτελεσματικότητας·

Or. es

Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 33
Παράγραφος 3

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιδιώξουν την καθιέρωση μίας κοινής 
διαδικασίας σε όλα τα κράτη μέλη με σκοπό την αύξηση της ταχύτητας και της 
αποτελεσματικότητας· 

Or. nl

Τροπολογία: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler και Claude Moraes

Τροπολογία 34
Παράγραφος 3

3. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει την καθιέρωση μίας ενιαίας διαδικασίας σε όλα τα 
κράτη μέλη με σκοπό μία δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων
την αύξηση της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας·

Or. en

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 35
Παράγραφος 4

4. επισημαίνει ότι όσο οι ισχύουσες νομικές διατάξεις στον τομέα του ασύλου θα 
στηρίζονται σε ελάχιστες προδιαγραφές, θα υπάρχουν και διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών ως προς τους όρους και τους τρόπους χορήγησης διεθνούς προστασίας 
και ιδίως επικουρικής προστασίας (διαγραφή)·

Or. en
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Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 36
Παράγραφος 4

4. επισημαίνει ότι όσο οι ισχύουσες νομικές διατάξεις στον τομέα του ασύλου θα στηρίζονται 
σε ελάχιστες προδιαγραφές και θα διαμορφώνονται βάσει του ελάχιστου κοινού 
παρονομαστή, θα υπάρχουν και διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς τους όρους και 
τους τρόπους χορήγησης διεθνούς προστασίας και ιδίως επικουρικής προστασίας και θα 
διατηρείται η κατάσταση της λεγόμενης «αγοράς ασύλου» (asylum-shopping)·

Or. nl

Τροπολογία: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler και Claude Moraes

Τροπολογία 37
Παράγραφος 6

6. (διαγραφή) περιμένει ήδη με ενδιαφέρον την αξιολόγηση του κανονισμού «Δουβλίνο 
ΙΙ» από την Επιτροπή και την πιθανή αναθεώρησή του προκειμένου να αρθεί το 
δυσανάλογο βάρος που φέρουν εκείνα τα κράτη μέλη στα εξωτερικά σύνορα της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 38
Παράγραφος 6

6. θεωρεί ότι μία από τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στο ευρωπαϊκό σύστημα 
ασύλου είναι να κατανεμηθεί καλύτερα το βάρος μεταξύ των κρατών μελών
αποφεύγοντας την υπερβολική επιβάρυνση των χωρών της πρώτης προσέγγισης, 
όπως π.χ. η Μάλτα, με διοικητικά βάρη που δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν 
τάχιστα και περιμένει ήδη με ενδιαφέρον την αξιολόγηση του κανονισμού «Δουβλίνο 
ΙΙ» από την Επιτροπή και ενδεχόμενες προτάσεις στον εν λόγω τομέα προκειμένου να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι αιτούντες άσυλο να υποχρεώνονται να περιμένουν 
πολλούς μήνες, και συχνά υπό κακές συνθήκες κράτησης, πριν εξετασθεί η 
περίπτωσή τους·

Or. it
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Τροπολογία: Inger Segelström

Τροπολογία 39
Παράγραφος 6

6. θεωρεί ότι μία από τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στο ευρωπαϊκό σύστημα 
ασύλου είναι να κατανεμηθεί καλύτερα το βάρος μεταξύ των κρατών μελών, όπως 
ζητείται μεταξύ άλλων και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης 
Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων από
το Ιράκ, και περιμένει ήδη με ενδιαφέρον την αξιολόγηση του κανονισμού «Δουβλίνο 
ΙΙ» από την Επιτροπή και ενδεχόμενες προτάσεις στον εν λόγω τομέα·

Or. sv

Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 40
Παράγραφος 6

6. θεωρεί ότι μία από τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στο ευρωπαϊκό σύστημα 
ασύλου είναι να κατανεμηθεί καλύτερα το βάρος μεταξύ των κρατών μελών και 
περιμένει ήδη με ενδιαφέρον την υποβολή των προτάσεων για την εισαγωγή 
μηχανισμού κατανομής του βάρους, ούτως ώστε η αρχή της αλληλεγγύης να 
αποκτήσει δεσμευτικό χαρακτήρα·

Or. nl

Τροπολογία: Javier Moreno Sánchez

Τροπολογία 41
Παράγραφος 6

6. θεωρεί ότι μία από τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στο ευρωπαϊκό σύστημα 
ασύλου είναι να αυξηθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, και περιμένει ήδη 
με ενδιαφέρον την αξιολόγηση του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙ» από την Επιτροπή και 
ενδεχόμενες προτάσεις στον εν λόγω τομέα·

Or. es

Τροπολογία: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler και Claude Moraes

Τροπολογία 42
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. πιστεύει ότι ένα από τα όργανα για την εξασφάλιση της καλύτερης διαχείρισης της 
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εισόδου στην ΕΕ ατόμων που χρειάζονται διεθνή προστασία θα πρέπει να 
συνίσταται σε ένα σύστημα επανεγκατάστασης κοινοτικής εμβέλειας, το οποίο θα 
βασίζεται στο σεβασμό των επιθυμιών των ατόμων και την εθελοντική συμμετοχή 
όλων των κρατών μελών στο σύστημα, βάσει του οποίου τα άτομα αυτά θα 
μεταφέρονται από μία πρώτη χώρα υποδοχής σε κράτος μέλος, όπου θα τους 
εξασφαλίζεται προστασία και θα έχουν προοπτικές ενσωμάτωσης και αυτονομίας, 
ενώ η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες θα συμμετέχει 
στην επιλογή και την διαβίβαση συγκεκριμένων περιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία: Sarah Ludford

Τροπολογία 43
Παράγραφος 7

7. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε οι υπάλληλοι και οι δικαστές που είναι 
υπεύθυνοι για την αναγνώριση του καθεστώτος να διαθέτουν επαρκή κατάρτιση, 
πιστεύει ότι μια τέτοια κατάρτιση πρέπει να περιλαμβάνει προσανατολισμό όσον 
αφορά τις τεχνικές συνεντεύξεων, εργασία με ευάλωτα και τραυματισμένα άτομα, 
αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών της χώρας καταγωγής, αξιολόγηση της 
αξιοπιστίας, νομοθεσία διεθνών προσφύγων και  ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
εκπόνηση αποφάσεων, και θα πρέπει να αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία με την 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και ανεξάρτητους ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες· είναι της γνώμης 
ότι η κατάρτιση των ατόμων που λαμβάνουν αποφάσεις θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική και συνεχής και θα πρέπει να προβλέπεται επανεκπαίδευση για το 
πεπειραμένο προσωπικό· θεωρεί ότι η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ενός 
Ευρωπαϊκού προγράμματος σπουδών με θέμα το Άσυλο όπως είναι τώρα, έχει τη 
δυνατότητα δημιουργίας υψηλού επιπέδου κατάρτισης των ατόμων που λαμβάνουν 
αποφάσεις σε όλη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Hubert Pirker

Τροπολογία 44
Παράγραφος 7

7. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε οι υπάλληλοι που είναι υπεύθυνοι για την 
αναγνώριση του καθεστώτος να διαθέτουν επαρκή κατάρτιση που να βασίζεται σε 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών·

Or. de
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Τροπολογία: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler και Claude Moraes

Τροπολογία 45
Παράγραφος 7

7. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε οι υπάλληλοι που είναι υπεύθυνοι για την 
αναγνώριση του καθεστώτος να διαθέτουν επαρκή κατάρτιση, με τη δυνατότητα να 
εισαχθούν υποχρεωτικά προσόντα ή υποχρεωτικό επίπεδο προσόντων·

Or. en

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 46
Παράγραφος 8

8. ζητεί να διεξαχθούν στις χώρες προορισμού ενημερωτικές εκστρατείες για την 
συνειδητοποίηση και αποδοχή μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου και για 
την ανάγκη να προβλεφθεί διεθνής προστασία για τους πρόσφυγες·

Or. en

Τροπολογία: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler και Claude Moraes

Τροπολογία 47
Παράγραφος 8

8. ζητεί να διεξαχθούν στις χώρες καταγωγής ενημερωτικές εκστρατείες που θα 
ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τις διαδικασίες ασύλου στην ΕΕ και 
πιθανούς διαύλους νόμιμης μετανάστευσης·

Or. en

Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 48
Παράγραφος 8

8. ζητεί να διεξαχθούν στις χώρες καταγωγής ενημερωτικές εκστρατείες που θα δίνουν 
στους ενδεχόμενους αιτούντες άσυλο πληροφορίες για τους κινδύνους της παράνομης 
μετανάστευσης και τις συνέπειες της άρνησης χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα, 
αλλά και για τις δυνατότητες νόμιμης μετανάστευσης, (διαγράφεται)

Or. nl
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Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 49
Παράγραφος 8

8. ζητεί να διεξαχθούν στις χώρες καταγωγής ενημερωτικές εκστρατείες που θα δίνουν 
στους ενδεχόμενους αιτούντες άσυλο πληροφορίες για τη δυνατότητα μόνιμης 
μετανάστευσης, τις λεπτομέρειες απόκτησης του καθεστώτος του πρόσφυγα και 
της ανθρωπιστικής βοήθειας, τους κινδύνους της παράνομης μετανάστευσης και τις 
συνέπειες της άρνησης χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα, (διαγραφή) και τούτο 
προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα υποδοχής των προσφύγων εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποφευχθούν οι πιθανοί οικονομικοί μετανάστες που 
επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ως μη όφειλαν πρακτικές ασύλου, να αποφευχθούν 
οι τραγικοί θάνατοι μεταναστών στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τα σύνορα, 
αλλά και για να μειωθεί ο αριθμός των αβάσιμων αιτήσεων ασύλου και των 
παράνομων διελεύσεων από τα σύνορα· 

Or. it

Τροπολογία: Javier Moreno Sánchez

Τροπολογία 50
Παράγραφος 8

8. ζητεί να διεξαχθούν στις χώρες καταγωγής και διαμετακόμισης ενημερωτικές 
εκστρατείες που θα δίνουν στους ενδεχόμενους αιτούντες άσυλο πληροφορίες για 
τους κινδύνους της παράνομης μετανάστευσης και τις συνέπειες της άρνησης 
χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα, αλλά και για τις δυνατότητες νόμιμης 
μετανάστευσης, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των αβάσιμων αιτήσεων ασύλου, 
οι κίνδυνοι σωματεμπορίας, ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τους ασυνόδευτους 
ανηλίκους καθώς και ο αριθμός των παράνομων διελεύσεων από τα σύνορα·

Or. es

Τροπολογία: Patrick Gaubert

Τροπολογία 51
Παράγραφος 8

8. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διεξαγάγουν στις χώρες καταγωγής 
ενημερωτικές εκστρατείες που θα δίνουν στους ενδεχόμενους αιτούντες άσυλο 
πληροφορίες για τους κινδύνους της παράνομης μετανάστευσης και τις συνέπειες της 
άρνησης χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα, αλλά και για τις δυνατότητες νόμιμης 
μετανάστευσης, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των αβάσιμων αιτήσεων ασύλου 
και των παράνομων διελεύσεων από τα σύνορα·
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Or. fr

Τροπολογία: Martine Roure

Τροπολογία 52
Παράγραφος 8 

8. (δεν ισχύει για το ελληνικό κείμενο)

Or. fr

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 53
Παράγραφος 8 α (νέα)

8 α. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναστείλουν όλες τις 
χρηματοδοτήσεις για την οικοδόμηση υποδομών κράτησης των αιτούντων άσυλο 
εκτός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις υποψήφιες για ένταξη στην 
ΕΕ χωρών·

Or. it

Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 54
Παράγραφος 9

9. ζητεί τη δίκαιη εφαρμογή, με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων που ισχύουν για 
όλους, των μέτρων που αφορούν πρόσωπα, στα οποία δεν χορηγήθηκε ή ανακλήθηκε το 
καθεστώς του πρόσφυγα· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη της  δημιουργίας μιας 
ευρωπαϊκής διαδικασίας επιστροφής·

Or. nl

Τροπολογία: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler και Claude Moraes

Τροπολογία 55
Παράγραφος 9

9. ζητεί τη δίκαιη (διαγραφή) εφαρμογή των μέτρων που αφορούν πρόσωπα, στα οποία 
δεν χορηγήθηκε ή ανακλήθηκε το καθεστώς του πρόσφυγα, ευθύς ως εξαντληθούν τα 
ένδικα μέσα, με πλήρη σεβασμό της αρχής της μη επαναπροώθησης και της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας καθώς και με την τήρηση των διαδικασιών ασύλου·
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Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 56
Παράγραφος 9

9. ζητεί τη δίκαιη και ταχεία εφαρμογή των μέτρων που αφορούν πρόσωπα, στα οποία 
δεν χορηγήθηκε ή ανακλήθηκε το καθεστώς του πρόσφυγα, εφόσον έχει αιτιολογηθεί 
η απόφαση και έχει επιτραπεί η αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών 
προσφυγής·

Or. it

Τροπολογία: Luciana Sbarbati

Τροπολογία 57
Παράγραφος 9

9. ζητεί τη δίκαιη και ταχεία εφαρμογή των μέτρων που αφορούν πρόσωπα, στα οποία 
δεν χορηγήθηκε ή ανακλήθηκε το καθεστώς του πρόσφυγα, ενώ δεν πρέπει να 
παραβιάζονται τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο σε οποιαδήποτε επιχείρηση 
επαναπατρισμού και οι χώρες καταγωγής θα πρέπει να σέβονται τις διεθνείς 
συμφωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. it

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 58
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. ζητεί την ταχεία και δίκαιη εφαρμογή των μέτρων που εφαρμόζονται στα άτομα 
στα οποία έχει χορηγηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα ή ανθρωπιστική προστασία, 
προκειμένου να ευνοηθούν καλές συνθήκες διαβίωσης, αποτελεσματική ένταξη 
στην κοινωνική και πολιτική ζωή και ενεργός και συνυπεύθυνη συμμετοχή σε 
αποφάσεις που λαμβάνονται από την κοινότητα υποδοχής·

Or. it
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Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 59
Παράγραφος 10

10. ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες για την χώρα καταγωγής 
κοινής βάσης δεδομένων είναι ακριβείς, διαφανείς, ενημερωμένες και 
προσπελάσιμες από το κοινό· αναγνωρίζει ότι οι πληροφορίες για την χώρα 
καταγωγής αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο στην αξιολόγηση των 
αιτήσεων ασύλου και ότι η αρχή της ισότητας των μέσων απαιτεί να έχουν 
πρόσβαση οι αιτούντες άσυλο και οι νομικοί σύμβουλοί τους στις ίδιες πληροφορίες 
στις χώρες καταγωγής με τα όργανα λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία: Sarah Ludford

Τροπολογία 60
Παράγραφος 10

10. ζητεί από την Επιτροπή να λύσει το συντομότερο δυνατό τα τεχνικά και πολιτικά 
προβλήματα που αφορούν την καθιέρωση μίας κοινής βάσης δεδομένων για τις χώρες 
καταγωγής· επιθυμεί να βρεθεί μια ρεαλιστική λύση για το πρόβλημα της 
πολυγλωσσίας· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες για την 
χώρα καταγωγής κοινής βάσης δεδομένων είναι ακριβείς, διαφανείς, ενημερωμένες 
και προσπελάσιμες από το κοινό· αναγνωρίζει ότι οι πληροφορίες για την χώρα 
καταγωγής αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο στην αξιολόγηση των 
αιτήσεων ασύλου και ότι η αρχή της ισότητας των μέσων απαιτεί να έχουν 
πρόσβαση οι αιτούντες άσυλο και οι νομικοί σύμβουλοί τους στις ίδιες πληροφορίες 
στις χώρες καταγωγής με τα όργανα λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler και Claude Moraes

Τροπολογία 61
Παράγραφος 10

10. ζητεί από την Επιτροπή να λύσει το συντομότερο δυνατό τα τεχνικά και πολιτικά 
προβλήματα που αφορούν την καθιέρωση μίας κοινής βάσης δεδομένων για τις χώρες 
καταγωγής· θεωρεί ότι μία βάση δεδομένων της ΕΕ θα πρέπει να λειτουργήσει ως 
ένα ανοικτό σύστημα όπου οι πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής είναι 
διαφανείς, ενημερωμένες, δημόσιες και εγκεκριμένες από ομάδα εμπειρογνωμόνων· 
επιμένει ότι οι αιτούντες άσυλο και οι νομικοί σύμβουλοί τους θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες για την χώρα καταγωγής με τα όργανα λήψης 
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αποφάσεων· επιθυμεί να βρεθεί μια ρεαλιστική λύση για το πρόβλημα της 
πολυγλωσσίας·

Or. en

Τροπολογία: Patrick Gaubert

Τροπολογία 62
Παράγραφος 10

10. ζητεί από την Επιτροπή να λύσει το συντομότερο δυνατό τα τεχνικά και πολιτικά 
προβλήματα που αφορούν την καθιέρωση μίας κοινής βάσης δεδομένων για τις χώρες 
καταγωγής, προκειμένου τα κράτη μέλη να έχουν στη διάθεσή τους ταυτόσημες 
πληροφορίες ως βάση για τη λήψη των αποφάσεών τους· επιθυμεί να βρεθεί μια 
ρεαλιστική λύση για το πρόβλημα της πολυγλωσσίας·

Or. fr

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 63
Παράγραφος 10

10. ζητεί από την Επιτροπή να λύσει το συντομότερο δυνατό τα τεχνικά και πολιτικά 
προβλήματα που αφορούν την καθιέρωση μίας κοινής βάσης δεδομένων για τις 
συνθήκες ζωής και τους κινδύνους διώξεων σε βάρος ατόμων από τις χώρες 
καταγωγής· επιθυμεί να βρεθεί μια ρεαλιστική λύση για το πρόβλημα της 
πολυγλωσσίας·

Or. it

Τροπολογία: Inger Segelström

Τροπολογία 64
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a. υπενθυμίζει το ψήφισμα του της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την 
εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από την CIA για τη μεταφορά και την 
παράνομη κράτηση ατόμων, το οποίο αποβλέπει μεταξύ άλλων και στη δυνατότητα 
αποφυγής της επανάληψης παρομοίων ανωμαλιών και παραβιάσεων όπως έχουν 
λάβει χώρα σε συνάρτηση με τα μέτρα καταπολέμησης της τρομοκρατίας. 
Επιβεβαιώνει τη θέση του ότι η τρομοκρατία πρέπει να καταπολεμάται με νόμιμα 
μέσα και να υπερνικηθεί στο πλαίσιο της διεθνούς και εθνικού δικαίου. Πιο 
συγκεκριμένα δεν πρέπει να γίνονται ποτέ συμβιβασμοί όταν πρόκειται για την 
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υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Ο 
σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου πρέπει πάντοτε να υπερισχύει, ούτως 
ώστε να διασφαλίζεται πάντοτε στους ύποπτους για τρομοκρατικές ενέργειες
δίκαιη εξέταση της υπόθεσής τους και δίκαιη δίκη. Τούτο πρέπει να λαμβάνεται 
κυρίως υπόψη εις ό, τι αφορά τις νέες αιτήσεις χορήγησης ασύλου που εξετάζονται 
αυτή τη στιγμή στα κράτη μέλη·

Or. sv

Τροπολογία: Inger Segelström

Τροπολογία 65
Παράγραφος 10 β (νέα)

10β. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Συμβούλιο, σύμφωνα με τα ψηφίσματά του 
της 6ης Ιουλίου 2006 και της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την εικαζόμενη 
χρήση ευρωπαϊκών κρατών από την CIA για τη μεταφορά και την παράνομη 
κράτηση ατόμων, να υιοθετήσει κοινή θέση που να καθορίζει ότι διπλωματικές και 
μόνο εγγυήσεις από τρίτες χώρες δεν γίνονται δεκτές ως βάση για τη λήψη 
απόφασης σχετικά με νόμιμη έκδοση, όταν υφίστανται βάσιμοι λόγοι για υποψίες 
ότι τα ενδιαφερόμενα άτομα ενδέχεται να υποβληθούν σε βασανιστήρια ή 
κακομεταχείριση·

Or. sv

Τροπολογία: Sarah Ludford

Τροπολογία 66
Παράγραφος 11

11. καλεί την Επιτροπή να αναστείλει οποιεσδήποτε προσπάθειες για την κατάρτιση 
καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής έως ότου εκδώσει το Δικαστήριο την
απόφασή του για την προσφυγή ακύρωσης των διατάξεων σχετικά με την έγκριση 
ενός ελάχιστου κοινού καταλόγου τρίτων χωρών που θεωρούνται ασφαλείς χώρες 
καταγωγής και του κοινού καταλόγου ευρωπαϊκών ασφαλών τρίτων χωρών στην 
Οδηγία 2005/85/EΚ που ασκήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 67
Παράγραφος 11

11. καλεί την Επιτροπή να αναστείλει οποιεσδήποτε προσπάθειες για την κατάρτιση 



PE 386.357v01-00 22/28 AM\656408EL.doc

EL

καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής έως ότου εκδώσει το Δικαστήριο την 
απόφασή του για την προσφυγή ακύρωσης των διατάξεων σχετικά με την έγκριση 
ενός ελάχιστου κοινού καταλόγου τρίτων χωρών που θεωρούνται ασφαλείς χώρες 
καταγωγής και του κοινού καταλόγου ευρωπαϊκών ασφαλών τρίτων χωρών στην 
Οδηγία 2005/85/EΚ που ασκήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler και Claude Moraes

Τροπολογία 68
Παράγραφος 11

11. καλεί την Επιτροπή να αναστείλει τις προσπάθειες για κατάρτιση καταλόγου ασφαλών 
τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 της Οδηγίας για τις 
διαδικασίες χορήγησης ασύλου, εφόσον εκκρεμεί ακόμα η απόφαση του Ευρωπαϊκού 
δικαστηρίου για το θέμα αυτό· επισημαίνει ότι μπορεί μόνο να δεχθεί ένα κοινό 
ευρωπαϊκό κατάλογο ασφαλών τρίτων χωρών καταγωγής που έχει εγκριθεί στα 
πλαίσια διαδικασίας συναπόφασης και που σέβεται τις κύριες διατάξεις στο θέμα 
αυτό όπως ορίζονται στο νομοθετικό του ψήφισμα της 27ης Σεπτεμβρίου 2005 για
την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και 
ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα1· επισημαίνει, περαιτέρω, ότι η έννοια της 
ασφαλούς τρίτης χώρας δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από τις υποχρεώσεις τους 
στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, ιδιαίτερα των διατάξεων που ορίζονται στη 
σύμβαση της Γενεύης σχετικά με την αρχή της μη επαναπροώθησης και της 
μεμονωμένης αξιολόγησης ξεχωριστά κάθε αίτησης ασύλου·

Or. en

Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 69
Παράγραφος 11

11. επιθυμεί να ενημερωθεί εκτενέστερα σχετικά με τις προσπάθειες της Επιτροπής για 
κατάρτιση καταλόγου ασφαλών τρίτων χωρών βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 της 
οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου (διαγράφεται)·

Or. nl

  
1 ΕΕ C 227 E της 21.9.2006, σελ. 46.
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Τροπολογία: Giusto Catania και Αδάμου Αδάμου

Τροπολογία 70
Παράγραφος 11

11. επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής για κατάρτιση καταλόγου ασφαλών τρίτων 
χωρών βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου, 
επισημαίνει ότι είναι αδύνατη η κατάρτιση ενός καταλόγου ασφαλών τρίτων 
χωρών και ζητεί από το Συμβούλιο να λάβει άμεσα σχετικές αποφάσεις·

Or. it

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 71
Παράγραφος 11

11. επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής για κατάρτιση καταλόγου ασφαλών τρίτων 
χωρών βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου, 
επισημαίνει ότι είναι αδύνατη η κατάρτιση ενός καταλόγου ασφαλών τρίτων 
χωρών και ζητεί από το Συμβούλιο να λάβει άμεσα σχετικές αποφάσεις·

Or. it

Τροπολογία: Sarah Ludford

Τροπολογία 72
Παράγραφος 12

12. θεωρεί ότι η ιδέα ενός ευρωπαϊκού γραφείου παροχής στήριξης θα πρέπει να 
διερευνηθεί περαιτέρω και καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις απαραίτητες 
εγγυήσεις για τη διαφάνεια και την απόδοση λογαριασμών·

Or. en

Τροπολογία: Jeanine Hennis-Plasschaert

Τροπολογία 73
Παράγραφος 12

12. (διαγράφεται) καλεί την Επιτροπή (διαγράφεται), στην έκθεση που θα υποβάλει στις 
αρχές του 2008 για τις προόδους κατά την πρώτη φάση των δραστηριοτήτων, να 
αναφέρει εάν η δημιουργία "ευρωπαϊκού γραφείου παροχής στήριξης" θεωρείται 
πράγματι απαραίτητη διευκρινίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
καθώς και τις επιπλέον δαπάνες·
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Or. nl

Τροπολογία: Jean Lambert

Τροπολογία 74
Παράγραφος 12

12. θεωρεί ότι ο συντονισμός των δραστηριοτήτων που αφορούν την πρακτική 
συνεργασία στον τομέα του ασύλου θα πρέπει να παραμείνει υπό την ευθύνη της 
Επιτροπής, η οποία θα πρέπει να διαθέτει τους ανάλογους πόρους γι’ αυτό· είναι της 
άποψης ότι η ιδέα ενός ευρωπαϊκού γραφείου παροχής στήριξης θα πρέπει να 
διερευνηθεί περαιτέρω και καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις απαραίτητες 
εγγυήσεις για τη διαφάνεια και την απόδοση λογαριασμών·

Or. en

Τροπολογία: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler και Claude Moraes

Τροπολογία 75
Παράγραφος 12

12. θεωρεί ότι ο συντονισμός των δραστηριοτήτων που αφορούν την πρακτική συνεργασία 
στον τομέα του ασύλου θα πρέπει να παραμείνει καθήκον της Επιτροπής, η οποία θα 
πρέπει να διαθέτει τους ανάλογους πόρους γι’ αυτό· καλεί την Επιτροπή να ταχθεί υπέρ 
της άποψης ότι η ιδέα ενός ευρωπαϊκού γραφείου παροχής στήριξης θα πρέπει να 
διερευνηθεί περαιτέρω και καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις απαραίτητες 
εγγυήσεις για τη διαφάνεια και την απόδοση λογαριασμών·

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 76
Παράγραφος 12 α (νέα)

12 α. θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να κρατούνται υπό 
συνθήκες που τους στερούν την ατομική τους ελευθερία και τονίζει την ανάγκη να 
τοποθετούνται οι αιτούντες άσυλο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης 
ασύλου σε εγκαταστάσεις άλλες εκτός των κέντρων κράτησης για παράνομους 
μετανάστες·

Or. it
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Τροπολογία: Javier Moreno Sánchez

Τροπολογία 77
Παράγραφος 13

13. καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την UNHCR, να καθιερώσουν μια 
«πρωτοβουλία ποιότητας» (διαγραφή) και να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της 
πρωτοβουλίας αυτής προκειμένου να γνωστοποιούνται και να προωθούνται οι 
βέλτιστες πρακτικές κατά την επεξεργασία των αιτήσεων διεθνούς προστασίας·

Or. es

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 78
Παράγραφος 13

13. καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την UNHCR, να καθιερώσουν μια 
«πρωτοβουλία ποιότητας» (διαγραφή) και να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της 
πρωτοβουλίας αυτής προκειμένου να γνωστοποιούνται και να προωθούνται οι 
βέλτιστες πρακτικές κατά την επεξεργασία των αιτήσεων διεθνούς προστασίας·

Or. it

Τροπολογία: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler και Claude Moraes

Τροπολογία 79
Παράγραφος 13

13. καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν πλήρως με την UNHCR, και να της 
παράσχουν την απαραίτητη υποστήριξη συμπεριλαμβανομένης και πρόσθετης και 
συντονισμένης χρηματοδότησης, και να καθιερώσουν μια «πρωτοβουλία 
ποιότητας» σύμφωνα με το πρότυπο του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστρίας, και 
να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας αυτής προκειμένου να 
γνωστοποιούνται και να προωθούνται οι βέλτιστες πρακτικές κατά την επεξεργασία 
των αιτήσεων διεθνούς προστασίας·

Or. en

Τροπολογία: Luciana Sbarbati

Τροπολογία 80
Παράγραφος 14

14. επιδοκιμάζει τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή για την υποστήριξη (και 
οικονομική) των κρατών μελών προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η γεωγραφική 
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τους τοποθεσία δεν τα θέτει αδίκως σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τη διαχείριση 
της μετανάστευσης και την προστασία των προσφύγων, εφόσον οι αιτήσεις για 
χορήγηση ασύλου απαιτούν κατάλληλες υποδομές και την εφαρμογή επειγόντων 
διαδικασιών μέσω και της αποστολής ομάδων εμπειρογνωμόνων·

Or. it

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 81
Παράγραφος 14

14. επιδοκιμάζει τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή για την υποστήριξη των 
κρατών μελών στα οποία ασκείται μεγάλη πίεση, προκειμένου να καταφέρουν να 
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αφορούν την υποδοχή των αιτούντων άσυλο και 
την εξέταση των αιτήσεων ασύλου, ιδίως και κυρίως με την αποστολή ομάδων 
εμπειρογνωμόνων και θεωρεί ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα περαιτέρω βήμα 
με την πρόβλεψη παρεκκλίσεων από τον κανονισμό του Δουβλίνου II·

Or. it

Τροπολογία: Patrick Gaubert

Τροπολογία 82
Παράγραφος 14

14. επιδοκιμάζει τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή για την υποστήριξη των 
κρατών μελών στα οποία ασκείται μεγάλη πίεση, προκειμένου να καταφέρουν να 
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αφορούν την υποδοχή των αιτούντων άσυλο και 
την εξέταση των αιτήσεων ασύλου, ιδίως και κυρίως με την αποστολή ομάδων 
εμπειρογνωμόνων το συντονισμό των οποίων θα μπορούσε να αναλάβει ο 
Οργανισμός Διαχείρισης Εξωτερικών Συνόρων( FRONTEX)·

Or. fr

Τροπολογία: Hubert Pirker

Τροπολογία 83
Παράγραφος 14

14. επιδοκιμάζει τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή για την υποστήριξη των 
κρατών μελών στα οποία ασκείται μεγάλη πίεση, προκειμένου να καταφέρουν να
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αφορούν την υποδοχή των αιτούντων άσυλο και 
την εξέταση των αιτήσεων ασύλου, ιδίως και κυρίως με την αποστολή ομάδων 
εμπειρογνωμόνων, που θα αποτελούνται από εμπειρογνώμονες διαφόρων κρατών 
μελών·
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Or. de

Τροπολογία: Patrick Gaubert

Τροπολογία 84
Παράγραφος 15 α (νέα)

15 α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να διευκολύνει την πρόσβαση στα μέσα χρηματοδότησης, 
όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες και το Πρόγραμμα  ARGO, 
προκειμένου να μπορούν τα κράτη μέλη να λαμβάνουν ταχέως χρήματα σε 
επείγουσες καταστάσεις·

Or. fr

Τροπολογία: Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler και Claude Moraes

Τροπολογία 85
Παράγραφος 16

16. επισημαίνει ότι το σύνολο των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου που αφορούν την 
πολιτική ασύλου απαιτεί ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή σε ολόκληρη την Ένωση· 
θεωρεί ότι η εναρμόνιση στον τομέα της πολιτικής ασύλου θα διευκολυνθεί και θα 
επιταχυνθεί, καθώς τώρα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα μπορούν να 
προσφεύγουν πλέον και άλλα δικαστήρια εκτός από τα ανώτατα εθνικά δικαστήρια, 
όπως ισχύει σήμερα· ως εκ τούτου καλεί το Συμβούλιο να παραχωρήσει και πάλι στο 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όλες τις αρμοδιότητές του στον τομέα της 
προδικαστικής απόφασης σύμφωνα με τον τίτλο IV της Συνθήκης ΕΚ· επιδοκιμάζει το 
έγγραφο συζήτησης  του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου1 για την επεξεργασία θεμάτων 
που αφορούν προδικαστική απόφαση σχετικά με τον τομέα της ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης και ενθαρρύνει τη συζήτηση για την ανάγκη διαδικασιών 
που είναι προσαρμοσμένες στον ειδικό χαρακτήρα περιπτώσεων στον τομέα του 
άσυλου και της μετανάστευσης·
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Τροπολογία: Sarah Ludford

Τροπολογία 86
Παράγραφος 16 α (νέα)

16a. στηρίζει τη θέση της Επιτροπής στην Ανακοίνωσή της στις 28 Ιουνίου 2006
σχετικά με την προσαρμογή των διατάξεων του Τίτλου IV της Συνθήκης ΕΚ 

  
1 Έγγραφο του Συμβουλίου 13272/06.
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αναφορικά με τη νομολογία του Δικαστηρίου προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
μεγαλύτερη αποτελεσματική νομική προστασία (COM(2006)0346)· υπενθυμίζει στο 
Συμβούλιο ότι σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ. 2 της Συνθήκης ΕΚ, το Συμβούλιο 
έχει την υποχρέωση να λάβει απόφαση για την προσαρμογή των διατάξεων που 
αφορούν τη νομολογία του Δικαστηρίου στο τέλος της πενταετούς μεταβατικής  
περιόδου από την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης του Άμστερνταμ· καλεί το
Συμβούλιο να εγκρίνει το ταχύτερο δυνατόν το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου 
για την προσαρμογή των διατάξεων που αφορούν το Δικαστήριο στους τομείς που 
καλύπτονται από τον Τίτλο IV της Συνθήκης ΕΚ· εκφράζει συγχρόνως την 
ανησυχία του για τη διάρκεια της διαδικασίας προδικαστικής απόφασης ενώπιον 
του Δικαστηρίου, εφόσον στις περιπτώσεις ασύλου η προδικαστική απόφαση του 
Δικαστηρίου όσον αφορά την ερμηνεία ή την εγκυρότητα κοινοτικών εγγράφων 
μπορεί να είναι επείγουσα λόγω επικείμενων μέτρων απέλασης π.χ. · χαιρετίζει το 
έγγραφο συζήτησης του Δικαστηρίου για την επεξεργασία θεμάτων που αφορούν 
την προδικαστική απόφαση σχετικά με τον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης ως βάση για συζήτηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.
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