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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τις κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία
(COM(2005)0375 – C6-0279/2005 – 2005/0156(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2005)0375)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 285, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0279/2005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

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 και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

(8α) Ο παρών κανονισμός δεν καλύπτει 
εκτιμήσεις του αριθμού των προσώπων 
που διαμένουν παρανόμως στα κράτη 
μέλη. Τα κράτη μέλη δεν παρέχουν 
τέτοιες εκτιμήσεις ή στοιχεία για τους 
παρανόμως διαμένοντες στην Επιτροπή 
(Eurostat), παρότι τα εν λόγω πρόσωπα 
μπορούν να περιλαμβάνονται σε 
καταγραφές πληθυσμού στα πλαίσια 
μελετών.

  
1 ΕΕ C.. / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Λόγω της φύσεως της παράνομης διαμονής δεν υπάρχουν σχετικά στατιστικά δεδομένα με 
επιστημονική βάση. Επίσης δεν είναι εφικτές στατιστικές εκτιμήσεις. Κατά συνέπεια, αυτά τα 
σχετικά ανασφαλή δεδομένα δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στις κοινοτικές στατιστικές.

Όμως, δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη χρησιμοποίηση τέτοιων δεδομένων σε 
καταγραφές πληθυσμών για μελέτες.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

(12α) Με το ψήφισμά του της 5ης 
Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με την 
εφαρμογή της νομοθεσίας στο πλαίσιο 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να 
διαδραματίζει ισότιμο ρόλο με το 
Συμβούλιο κατά την εποπτεία του τρόπου 
με τον οποίο η Επιτροπή ασκεί τις 
εκτελεστικές της αρμοδιότητες, ώστε να 
αντανακλώνται οι νομοθετικές εξουσίες 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 
άρθρου 251 της συνθήκης. Με την 
επίσημη δήλωση στην οποία προέβη την 
ίδια ημέρα ο πρόεδρός της ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή 
υποστήριξε το αίτημα αυτό. Στις 11 
Δεκεμβρίου 2002, η Επιτροπή πρότεινε 
τροποποιήσεις στην απόφαση 
1999/468/ΕΚ (COM(2002)0719), που 
τροποποιήθηκε στις 22.04.2004 
(COM(2004)0324 τελ.). Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο φρονεί ότι η εν λόγω 
πρόταση δεν διασφαλίζει τη διατήρηση 
των νομοθετικών του προνομιών. Κατά 
την άποψη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν την 
ευκαιρία να αξιολογούν την ανάθεση 
εκτελεστικών εξουσιών στην Επιτροπή 
εντός προκαθορισμένου χρονικού 
διαστήματος. Είναι, ως εκ τούτου, 
σκόπιμο να περιορισθεί το χρονικό 
διάστημα εντός του οποίου η Επιτροπή 
μπορεί να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα.
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Τροπολογία 3
Άρθρο 1, σημείο (β)

β) την υπηκοότητα και τη χώρα γέννησης 
των φυσικών προσώπων που συνήθως 
διαμένουν στην επικράτεια των κρατών 
μελών·

β) την υπηκοότητα και τη χώρα γέννησης 
των προσώπων που συνήθως διαμένουν 
στην επικράτεια των κρατών μελών·

Αιτιολόγηση

Ο όρος ‘φυσικών’ δεν προσθέτει κάποια πληροφορία.

Τροπολογία 4
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο (α)

α) «συνήθης διαμονή» είναι ο τόπος στον 
οποίο ένα άτομο περνά τις καθημερινές 
ώρες ανάπαυσης, ανεξάρτητα από την 
περιστασιακή απουσία του για λόγους 
αναψυχής, διακοπών, επισκέψεων σε 
φίλους και συγγενείς, εργασίας, ιατρικής 
περίθαλψης ή θρησκευτικού 
προσκυνήματος·

α) «συνήθης διαμονή» είναι ο τόπος στον 
οποίο ένα άτομο περνά τις καθημερινές 
ώρες ανάπαυσης, ανεξάρτητα από την 
περιστασιακή απουσία του για λόγους 
αναψυχής, διακοπών, επισκέψεων σε 
φίλους και συγγενείς, εργασίας, ιατρικής 
περίθαλψης ή θρησκευτικού 
προσκυνήματος ή, εν τη απουσία αυτού, ο 
τόπος της νόμιμης ή δηλωμένης 
διαμονής·

Αιτιολόγηση

Ο τόπος της νόμιμης ή δηλωμένης διαμονής πρέπει να επιτρέπεται ως αναφορά για τις χώρες με 
μητρώα πληθυσμού, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης του όρου 
«συνήθης διαμονή».

Τροπολογία 5
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο (β)

β) «εισερχόμενη μετανάστευση» είναι η 
ενέργεια κατά την οποία ένα φυσικό
πρόσωπο επιλέγει ως συνήθη τόπο 

β) «εισερχόμενη μετανάστευση» είναι η 
ενέργεια κατά την οποία ένα πρόσωπο 
επιλέγει ως συνήθη τόπο διαμονής και 
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διαμονής και εγκαθίσταται στην 
επικράτεια ενός κράτους μέλους για μια 
περίοδο η οποία είναι, ή αναμένεται να 
είναι, δώδεκα μήνες τουλάχιστον, ενώ 
προηγουμένως ο συνήθης τόπος διαμονής 
του ήταν σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη 
χώρα·

εγκαθίσταται στην επικράτεια ενός 
κράτους μέλους για μια περίοδο η οποία 
είναι, ή αναμένεται να είναι, δώδεκα μήνες 
τουλάχιστον, ενώ προηγουμένως ο 
συνήθης τόπος διαμονής του ήταν σε άλλο 
κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα·

(Η τροπολογία αυτή αφορά ολόκληρο το 
κείμενο. Εάν εγκριθεί θα πρέπει να 
πραγματοποιηθούν αντίστοιχες αλλαγές σε 
ολόκληρο το κείμενο.)

Αιτιολόγηση

Ο όρος ‘φυσικό’ δεν προσθέτει κάποια πληροφορία.

Τροπολογία 6
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο (γ α) (νέο)

(γα) «υπηκοότητα» είναι ο συγκεκριμένος 
νομικός δεσμός μεταξύ ενός προσώπου 
και του κράτους του, ο οποίος αποκτάται 
με τη γέννηση ή πολιτογράφηση, δια 
δηλώσεως, επιλογής, γάμου ή άλλων 
μέσων, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία·

Αιτιολόγηση

Ορίζεται ένας βασικός όρος που χρησιμοποιείται στον παρόντα κανονισμό. Έχει ληφθεί από τις 
συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών.

Τροπολογία 7
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο (γ β) (νέο)

(γβ) «χώρα γεννήσεως» είναι η χώρα 
διαμονής (εντός των ισχυόντων συνόρων, 
εφόσον υπάρχουν) της μητέρας κατά τη 
στιγμή της γεννήσεως, ή, εάν δεν υπάρχει, 
η χώρα (εντός των ισχυόντων συνόρων, 
εφόσον υπάρχουν), στην οποία επήλθε η 
γέννηση·
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Αιτιολόγηση

Ορίζεται ένας βασικός όρος που χρησιμοποιείται στον παρόντα κανονισμό· οι αναφερόμενες 
χώρες νοούνται με τα σημερινά σύνορα. Εάν δεν υπάρχουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλοι 
ορισμοί (όπως τα σύνορα κατά τη στιγμή της γέννησης) Ο ορισμός έχει ληφθεί από τις 
συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών.

Τροπολογία 8
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο (ιγ α) (νέο)

(ιγ α) «εξωτερικά σύνορα» είναι τα 
εξωτερικά σύνορα ως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού 
562/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης Μαρτίου 2006 για τη θέσπιση του 
κοινοτικού κώδικα σχετικά με το 
καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα 
σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)1·
___________
1 ΕΕ L 105, 13.4.2006, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Ορίζεται ένας βασικός όρος που χρησιμοποιείται στον παρόντα κανονισμό. Ο αναφερόμενος 
κανονισμός περιλαμβάνει τον κοινοτικό κώδικα για τους κανόνες που διέπουν τη διέλευση 
προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν).

Τροπολογία 9
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο (ιγ β) (νέο)

(ιγ β) «υπήκοοι τρίτων χωρών στους 
οποίους απαγορεύεται η είσοδος» είναι οι 
υπήκοοι τρίτων χωρών στους οποίους 
απαγορεύεται η είσοδος στα εξωτερικά 
σύνορα επειδή δεν πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις εισόδου που ορίζει η 
παράγραφος 1 του άρθρου 5 του 
κανονισμού 562/2006/ΕΚ και δεν ανήκουν 
στις κατηγορίες των προσώπων που 
αναφέρει η παράγραφος 4 του άρθρου 5 
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του εν λόγω κανονισμού·

Αιτιολόγηση

Ορίζεται ένας βασικός όρος που χρησιμοποιείται στον παρόντα κανονισμό. Ο ορισμός 
προστέθηκε κατ’ αναλογία προς τον ορισμό του CIREFI (Κέντρου πληροφόρησης, μελετών και 
ανταλλαγών στον τομέα της διέλευσης των συνόρων και της μετανάστευσης).

Τροπολογία 10
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο (ιγ γ) (νέο)

(ιγ γ) «παρανόμως παρόντες υπήκοοι 
τρίτων χωρών» είναι οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών που διαπιστώνεται επισήμως ότι 
βρίσκονται στην επικράτεια ενός κράτους 
μέλους και δεν πληρούν, ή δεν πληρούν 
πλέον, τις προϋποθέσεις παραμονής ή 
διαμονής στο εν λόγω κράτος μέλος·

Αιτιολόγηση

Ορίζεται ένας βασικός όρος που χρησιμοποιείται στον παρόντα κανονισμό. Ο ορισμός 
βασίζεται στον περιεχόμενο στον κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Δεδομένου ότι το άρθρο 13 του 
κώδικα αυτού ζητεί την υποβολή στατιστικών για τις αρνήσεις, πραγματοποιείται κατωτέρω 
διασύνδεση του κειμένου του κανονισμού (άρθρο 5) με το άρθρο 13 του κώδικα.

Τροπολογία 11
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο (ιδ)

ιδ) «μετεγκατάσταση» είναι η χορήγηση 
έγκρισης σε υπηκόους τρίτων χωρών να 
παραμείνουν σε κάποιο κράτος μέλος για 
λόγους διεθνούς προστασίας μέσα στο 
πλαίσιο ενός εθνικού ή κοινοτικού 
συστήματος μετεγκατάστασης.

ιδ) «μετεγκατάσταση» είναι η μεταφορά 
υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων, επί 
τη βάσει αξιολόγησης των αναγκών τους 
για διεθνή προστασία και μόνιμη λύση, σε 
κράτος μέλος, στο οποίο τους επιτρέπεται 
η διαμονή με ασφαλές νομικό καθεστώς.

Αιτιολόγηση

Διασαφηνίζεται ο ορισμός ενός βασικού όρου που χρησιμοποιείται στον παρόντα κανονισμό 
στο άρθρο 4.2(η).
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Τροπολογία 12
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Εάν χρειαστεί, οι ορισμοί της 
παραγράφου 1 είναι δυνατόν να 
προσαρμοστούν, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Όπου παρίσταται ανάγκη, οι ορισμοί της παραγράφου 1 μπορούν να προσαρμόζονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 2.

Δεν υπάρχει ανάγκη ειδικής διάταξης.

Τροπολογία 13
Άρθρο 2, παράγραφος 3

3. Εάν χρειαστεί, για να εξασφαλιστεί η 
εναρμόνιση των στατιστικών που 
αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, 
είναι δυνατόν να εγκριθούν περαιτέρω 
ορισμοί εκτός από αυτούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 11 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Όπου χρειάζεται να εξασφαλιστεί η εναρμόνιση των στατιστικών που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό είναι δυνατόν να εγκριθούν περαιτέρω ορισμοί εκτός από τους 
αναφερόμενους στην παράγραφο 1 σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 2.

Δεν υπάρχει ανάγκη ειδικής διάταξης.

Τροπολογία 14
Άρθρο 2, παράγραφος 4

4. Το γεγονός ότι ένα κράτος μέλος δεν 
δεσμεύεται από ένα ή περισσότερα από τα 

4. Το γεγονός ότι ένα κράτος μέλος δεν 
δεσμεύεται από ένα ή περισσότερα από τα 
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νομικά κείμενα που αναφέρονται στους 
ορισμούς της παραγράφου 1 δεν 
απαλλάσσει το κράτος μέλος αυτό από την 
υποχρέωση να παρέχει τις στατιστικές
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

νομικά κείμενα που αναφέρονται στους 
ορισμούς της παραγράφου 1 δεν 
απαλλάσσει το κράτος μέλος αυτό από την 
υποχρέωση να χρησιμοποιεί τους 
ορισμούς της παραγράφου αυτής κατά τη 
συλλογή, σύνταξη και παροχή των 
στατιστικών που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Διασαφηνίζεται ότι οι ορισμοί εγκρίνονται μόνο για τις στατιστικές που συντάσσονται βάσει του 
κανονισμού και ότι δεν υπάρχει πρόθεση τροποποίησης των νομικών και διοικητικών 
διαδικασιών που εφαρμόζουν χώρες που δεν δεσμεύονται από τις αντίστοιχες νομικές πράξεις.

Τροπολογία 15
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο (β)

β) εξερχόμενων μεταναστών που 
μετακινούνται από την επικράτεια ενός 
κράτους μέλους κατά:

β) εξερχόμενων μεταναστών που 
μετακινούνται από την επικράτεια ενός 
κράτους μέλους κατά υπηκοότητα, ηλικία, 
φύλο και χώρα επόμενης συνήθους 
διαμονής·

i) υπηκοότητα κατά ηλικία και φύλο·
ii) χώρα γέννησης κατά ηλικία και φύλο·
iii) χώρα επόμενης συνήθους διαμονής 
κατά ηλικία και φύλο·

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της έλλειψης πληροφοριών για τους μετανάστες περιττεύει η απαρίθμηση τριπλής 
ανάλυσης στο άρθρο.

Τροπολογία 16
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο (γ), εισαγωγική πρόταση

γ) των φυσικών προσώπων που έχουν τη 
συνήθη διαμονή τους στο κράτος μέλος 
κατά:

γ) των προσώπων που έχουν τη συνήθη 
διαμονή τους στο κράτος μέλος στο τέλος 
της περιόδου αναφοράς, κατά:
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Αιτιολόγηση

Ο όρος ‘φυσικών’ δεν προσθέτει κάποια πληροφορία.

Η φράση «στο τέλος …αναφοράς» προστίθεται για να διασαφηνίσει την ημερομηνία αναφοράς 
αυτών των βασικών δεδομένων.

Τροπολογία 17
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο (δ)

δ) των φυσικών προσώπων που έχουν 
αποκτήσει την υπηκοότητα του κράτους 
μέλους και είχαν προηγουμένως την 
υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους ή 
τρίτης χώρας ή ήταν προηγουμένως 
απάτριδες, κατά ηλικία και φύλο, και κατά 
την προηγούμενη υπηκοότητα των 
συγκεκριμένων προσώπων και κατά το αν 
τα πρόσωπα ήταν προηγουμένως 
απάτριδες.

δ) των προσώπων που έχουν τη συνήθη 
διαμονή τους στην επικράτεια του 
κράτους μέλους και απέκτησαν κατά τη 
διάρκεια του έτους αναφοράς την 
υπηκοότητα αυτού του κράτους μέλους 
και τα οποία είχαν προηγουμένως την 
υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους ή 
τρίτης χώρας ή ήταν προηγουμένως 
απάτριδες, κατά ηλικία και φύλο, και κατά 
την προηγούμενη υπηκοότητα των 
συγκεκριμένων προσώπων και κατά το αν 
τα πρόσωπα ήταν προηγουμένως 
απάτριδες.

Αιτιολόγηση

Ο όρος ‘φυσικών’ δεν προσθέτει κάποια πληροφορία.

Η φράση ‘τη συνήθη διαμονή τους στην επικράτεια’ προστίθεται για να καταστήσει σαφές ότι 
μόνο η πολιτογράφηση προσώπων που ζουν στο κράτος μέλος έχουν σημασία για τις 
στατιστικές πληθυσμού των κρατών μελών (αποκλείοντας συνεπώς την πολιτογράφηση 
προσώπων που ζουν στο εξωτερικό).

Η φράση ‘κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς’ προστίθεται για να καταστήσει σαφές ότι 
πρόκειται για δεδομένα που αφορούν τις ροές και όχι τους πληθυσμούς.

Τροπολογία 18
Άρθρο 3, παράγραφος 2

2. Οι στατιστικές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 συνδέονται με τις περιόδους 
αναφοράς ενός ημερολογιακού έτους και 
παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός 

2. Οι στατιστικές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 συνδέονται με τις περιόδους 
αναφοράς ενός ημερολογιακού έτους και 
παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός 
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δέκα μηνών από το τέλος του έτους 
αναφοράς. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι 
το 2006.

δέκα μηνών από το τέλος του έτους 
αναφοράς. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι 
το 2007.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ρεαλιστικός ο ορισμός του 2006 ως πρώτου έτους αναφοράς. Το 2007 είναι 
λογικότερο.

Τροπολογία 19
Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο (α)

α) προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση 
παροχής διεθνούς προστασίας ή έχουν 
συμπεριληφθεί σε τέτοιου είδους αίτηση 
ως μέλη οικογένειας·

α) προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση 
παροχής διεθνούς προστασίας ή έχουν 
συμπεριληφθεί σε τέτοιου είδους αίτηση 
ως μέλη οικογένειας κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς·

Αιτιολόγηση

Η φράση ‘κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς’ προστίθεται για να καταστήσει σαφές ότι 
ζητούνται δεδομένα για τις ροές και όχι για τον πληθυσμό.

Τροπολογία 20
Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο (β)

β) προσώπων που καλύπτονται από 
αιτήσεις παροχής διεθνούς προστασίας οι 
οποίες εξετάζονται από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές στο τέλος της περιόδου 
αναφοράς·

β) προσώπων που αποτελούν το 
αντικείμενο αιτήσεων παροχής διεθνούς 
προστασίας οι οποίες εξετάζονται από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές στο τέλος της 
περιόδου αναφοράς·

Αιτιολόγηση

Οι στατιστικές για τον αριθμό ‘προσώπων’ που ζητούν διεθνή προστασία καλύπτονται ήδη στο 
άρθρο 8.

Τροπολογία 21
Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο (γ)
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γ) των πρωτοβάθμιων αποφάσεων που 
απορρίπτουν αιτήσεις για παροχή 
διεθνούς προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων 
που θεωρούν τις αιτήσεις μη αποδεκτές ή 
αβάσιμες·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή μεταφέρεται σε νέα παράγραφο 1α, σημεία (α) έως (ε), με απαίτηση 
τριμηνιαίας μόνο υποβολής, δεδομένου ότι το προηγούμενο modus operandi για τη συλλογή και 
διαβίβαση δεδομένων δεν ισχύει πλέον για τεχνικούς λόγους.

Τροπολογία 22
Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο (δ)

δ) των πρωτοβάθμιων αποφάσεων που 
χορηγούν ή απορρίπτουν το καθεστώς 
πρόσφυγα·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή μεταφέρεται σε νέα παράγραφο 1α, σημεία (α) έως (ε), με απαίτηση 
τριμηνιαίας μόνο υποβολής, δεδομένου ότι το προηγούμενο modus operandi για τη συλλογή και 
διαβίβαση δεδομένων δεν ισχύει πλέον για τεχνικούς λόγους.

Τροπολογία 23
Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο (ε)

ε) των πρωτοβάθμιων αποφάσεων που 
χορηγούν ή απορρίπτουν το καθεστώς 
επικουρικής προστασίας·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή μεταφέρεται σε νέα παράγραφο 1α, σημεία (α) έως (ε), με απαίτηση 
τριμηνιαίας μόνο υποβολής, δεδομένου ότι το προηγούμενο modus operandi για τη συλλογή και 
διαβίβαση δεδομένων δεν ισχύει πλέον για τεχνικούς λόγους.
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Τροπολογία 24
Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο (στ)

στ) των πρωτοβάθμιων αποφάσεων που 
χορηγούν ή απορρίπτουν την προσωρινή 
προστασία·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή μεταφέρεται σε νέα παράγραφο 1α, σημεία (α) έως (ε), με απαίτηση 
τριμηνιαίας μόνο υποβολής, δεδομένου ότι το προηγούμενο modus operandi για τη συλλογή και 
διαβίβαση δεδομένων δεν ισχύει πλέον για τεχνικούς λόγους.

Τροπολογία 25
Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο (ζ)

ζ) άλλων πρωτοβάθμιων αποφάσεων που 
χορηγούν, αρνούνται ή απορρίπτουν την 
έγκριση παραμονής για ανθρωπιστικούς 
ή άλλους λόγους σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή μεταφέρεται σε νέα παράγραφο 1α, σημεία (α) έως (ε), με απαίτηση 
τριμηνιαίας μόνο υποβολής, δεδομένου ότι το προηγούμενο modus operandi για τη συλλογή και 
διαβίβαση δεδομένων δεν ισχύει πλέον για τεχνικούς λόγους.

Τροπολογία 26
Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο (η)

η) αιτήσεων για διεθνή προστασία που 
έχουν αποσυρθεί.

η) αιτήσεων για διεθνή προστασία που 
έχουν αποσυρθεί κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς.

Αιτιολόγηση

Παρέχεται ακριβέστερη περιγραφή των δεδομένων που ζητούνται.
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Τροπολογία 27
Άρθρο 4, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2

Τα στατιστικά αυτά στοιχεία πρέπει να 
αναλύονται κατά ηλικία και φύλο, και 
κατά υπηκοότητα των συγκεκριμένων 
προσώπων. Αναφέρονται σε περιόδους 
αναφοράς ενός ημερολογιακού έτους και 
παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός 
τριών μηνών από το τέλος του μήνα 
αναφοράς. Ο πρώτος μήνας αναφοράς 
είναι ο Ιανουάριος 2006.

Τα στατιστικά αυτά στοιχεία πρέπει να 
αναλύονται κατά ηλικία και φύλο, και 
κατά υπηκοότητα των συγκεκριμένων 
προσώπων. Αναφέρονται σε περιόδους 
αναφοράς ενός ημερολογιακού έτους και 
παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός 
τριών μηνών από το τέλος του μήνα 
αναφοράς. Ο πρώτος μήνας αναφοράς 
είναι ο Ιανουάριος 2007.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ρεαλιστικός ο ορισμός του 2006 ως πρώτου έτους αναφοράς. Το 2007 είναι 
λογικότερο.

Τροπολογία 28
Άρθρο 4, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην 
Επιτροπή (Eurostat) στατιστικά στοιχεία 
σχετικά με τους αριθμούς των:
(α) προσώπων που καλύπτονται από 
πρωτοβάθμιες αποφάσεις που 
απορρίπτουν αιτήσεις παροχής διεθνούς 
προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
αποφάσεων που θεωρούν τις αιτήσεις μη 
αποδεκτές ή αβάσιμες, οι οποίες 
λαμβάνονται από διοικητικά ή δικαστικά 
όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς·
(β) προσώπων που καλύπτονται από 
πρωτοβάθμιες αποφάσεις που χορηγούν ή 
ανακαλούν το καθεστώς πρόσφυγα, οι 
οποίες λαμβάνονται από διοικητικά ή 
δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς
(γ) προσώπων που καλύπτονται από 
πρωτοβάθμιες αποφάσεις που χορηγούν ή 
ανακαλούν το καθεστώς επικουρικής 
προστασίας, οι οποίες λαμβάνονται από 
διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη 
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διάρκεια της περιόδου αναφοράς
(δ) προσώπων που καλύπτονται από 
πρωτοβάθμιες αποφάσεις που χορηγούν ή 
ανακαλούν την προσωρινή προστασία, οι 
οποίες λαμβάνονται από διοικητικά ή 
δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς
(ε) προσώπων που καλύπτονται από 
πρωτοβάθμιες αποφάσεις που χορηγούν, 
αρνούνται ή ανακαλούν την έγκριση 
παραμονής για ανθρωπιστικούς ή άλλους 
λόγους σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, οι οποίες λαμβάνονται από 
διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς
Τα στατιστικά αυτά στοιχεία πρέπει να 
αναλύονται κατά ηλικία και φύλο, και 
κατά υπηκοότητα των συγκεκριμένων 
προσώπων. Αναφέρονται σε περιόδους 
αναφοράς τριών ημερολογιακών μηνών 
και παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) 
εντός δύο μηνών από το τέλος της 
περιόδου αναφοράς. Η πρώτη περίοδος 
αναφοράς είναι από τον Ιανουάριο έως το 
Μάρτιο 2008.

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή πρέπει να δημιουργηθεί για να θεσπίζει ότι αυτή η ομάδα δεδομένων 
πρέπει να παρέχονται ανά τρίμηνο, δεδομένου ότι το προηγούμενο modus operandi για τη 
συλλογή και διαβίβαση δεδομένων δεν ισχύει πλέον για τεχνικούς λόγους.

Η φράση ‘προσώπων που καλύπτονται από’ προστέθηκε όποτε ζητούνται δεδομένα για 
αποφάσεις, ούτως ώστε τα δεδομένα να αφορούν άτομα και όχι υποθέσεις/αποφάσεις.

Τροπολογία 29
Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο (α)

α) αιτούντων παροχή διεθνούς προστασίας 
που θεωρούνται από την αρμόδια εθνική 
αρχή ασυνόδευτοι ανήλικοι·

α) αιτούντων παροχή διεθνούς προστασίας 
που θεωρούνται από την αρμόδια εθνική 
αρχή ασυνόδευτοι ανήλικοι κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς·
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Αιτιολόγηση

Η φράση ‘κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς’ προστίθεται για να καταστήσει σαφές ότι 
ζητούνται δεδομένα για τις ροές και όχι για τον πληθυσμό.

Τροπολογία 30
Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο (β)

β) αποφάσεων απόρριψης αιτήσεων 
παροχής διεθνούς προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων 
που θεωρούν τις αιτήσεις μη αποδεκτές ή 
αβάσιμες, οι οποίες έχουν ληφθεί 
διοικητικά ή δικαστικά όργανα ύστερα από 
έφεση ή επανεξέταση·

β) προσώπων που καλύπτονται από 
τελεσίδικες αποφάσεις απόρριψης 
αιτήσεων παροχής διεθνούς προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων 
που θεωρούν τις αιτήσεις μη αποδεκτές ή 
αβάσιμες, οι οποίες έχουν ληφθεί από
διοικητικά ή δικαστικά όργανα ύστερα από 
έφεση ή επανεξέταση κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αναφοράς·

Αιτιολόγηση

Η λέξη ‘τελεσίδικες’ προστέθηκε για να καταστήσει σαφές ότι οι προκαταρκτικές ή προσωρινές 
αποφάσεις δεν θα περιλαμβάνονται στις στατιστικές.

Η φράση ‘κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς’ προστίθεται για να καταστήσει σαφές ότι 
ζητούνται δεδομένα για τις ροές και όχι για τον πληθυσμό.

Η φράση ‘προσώπων που καλύπτονται από’ προστέθηκε όποτε ζητούνται δεδομένα για 
αποφάσεις, ούτως ώστε τα δεδομένα να αφορούν άτομα και όχι υποθέσεις/αποφάσεις.

Τροπολογία 31
Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο (γ)

γ) αποφάσεων για τη χορήγηση ή την 
αναστολή του καθεστώτος του πρόσφυγα 
που ελήφθησαν από διοικητικά ή νομικά 
όργανα ύστερα από έφεση ή επανεξέταση·

γ) προσώπων που καλύπτονται από 
τελεσίδικες αποφάσεις για τη χορήγηση ή 
την αναστολή του καθεστώτος του 
πρόσφυγα που ελήφθησαν από διοικητικά 
ή νομικά όργανα ύστερα από έφεση ή 
επανεξέταση κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς·
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Αιτιολόγηση

Η λέξη ‘τελεσίδικες’ προστέθηκε για να καταστήσει σαφές ότι οι προκαταρκτικές ή προσωρινές 
αποφάσεις δεν θα περιλαμβάνονται στις στατιστικές.

Η φράση ‘κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς’ προστίθεται για να καταστήσει σαφές ότι 
ζητούνται δεδομένα για τις ροές και όχι για τον πληθυσμό.

Η φράση ‘προσώπων που καλύπτονται από’ προστέθηκε όποτε ζητούνται δεδομένα για 
αποφάσεις, ούτως ώστε τα δεδομένα να αφορούν άτομα και όχι υποθέσεις/αποφάσεις.

Τροπολογία 32
Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο (δ)

δ) αποφάσεων για τη χορήγηση ή την 
αναστολή του καθεστώτος επικουρικής 
προστασίας που ελήφθησαν από διοικητικά 
ή νομικά όργανα ύστερα από έφεση ή 
επανεξέταση·

δ) προσώπων που καλύπτονται από 
τελεσίδικες αποφάσεις για τη χορήγηση ή 
την αναστολή του καθεστώτος επικουρικής 
προστασίας που ελήφθησαν από διοικητικά 
ή νομικά όργανα ύστερα από έφεση ή 
επανεξέταση κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς·

Αιτιολόγηση

Η λέξη ‘τελεσίδικες’ προστέθηκε για να καταστήσει σαφές ότι οι προκαταρκτικές ή προσωρινές 
αποφάσεις δεν θα περιλαμβάνονται στις στατιστικές.

Η φράση ‘κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς’ προστίθεται για να καταστήσει σαφές ότι 
ζητούνται δεδομένα για τις ροές και όχι για τον πληθυσμό.

Η φράση ‘προσώπων που καλύπτονται από’ προστέθηκε όποτε ζητούνται δεδομένα για 
αποφάσεις, ούτως ώστε τα δεδομένα να αφορούν άτομα και όχι υποθέσεις/αποφάσεις.

Τροπολογία 33
Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο (ε)

ε) αποφάσεων για τη χορήγηση ή την 
αναστολή του καθεστώτος προσωρινής 
προστασίας που ελήφθησαν από διοικητικά 
ή νομικά όργανα ύστερα από έφεση ή 
επανεξέταση·

ε) προσώπων που καλύπτονται από 
τελεσίδικες αποφάσεις για τη χορήγηση ή 
την αναστολή του καθεστώτος προσωρινής 
προστασίας που ελήφθησαν από διοικητικά 
ή νομικά όργανα ύστερα από έφεση ή
επανεξέταση κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς·
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Αιτιολόγηση

Η λέξη ‘τελεσίδικες’ προστέθηκε για να καταστήσει σαφές ότι οι προκαταρκτικές ή προσωρινές 
αποφάσεις δεν θα περιλαμβάνονται στις στατιστικές.

Η φράση ‘κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς’ προστίθεται για να καταστήσει σαφές ότι 
ζητούνται δεδομένα για τις ροές και όχι για τον πληθυσμό.

Η φράση ‘προσώπων που καλύπτονται από’ προστέθηκε όποτε ζητούνται δεδομένα για 
αποφάσεις, ούτως ώστε τα δεδομένα να αφορούν άτομα και όχι υποθέσεις/αποφάσεις.

Τροπολογία 34
Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο (στ)

στ) άλλων αποφάσεων που ελήφθησαν 
από διοικητικά ή νομικά όργανα ύστερα 
από έφεση ή επανεξέταση για τη 
χορήγηση, την άρνηση ή την αναστολή 
εγκρίσεων παραμονής για ανθρωπιστικούς 
ή άλλους λόγους σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο·

στ) προσώπων που καλύπτονται από 
άλλες τελεσίδικες αποφάσεις που 
ελήφθησαν από διοικητικά ή νομικά 
όργανα ύστερα από έφεση ή επανεξέταση 
για τη χορήγηση ή την αναστολή 
εγκρίσεων παραμονής για ανθρωπιστικούς 
λόγους σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο όσον 
αφορά τη διεθνή προστασία κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς·

Αιτιολόγηση

Η λέξη ‘τελεσίδικες’ προστέθηκε για να καταστήσει σαφές ότι οι προκαταρκτικές ή προσωρινές 
αποφάσεις δεν θα περιλαμβάνονται στις στατιστικές.

Η φράση ‘όσον αφορά τη διεθνή προστασία’ προστέθηκε για να καταστήσει σαφές ότι μόνον οι 
άδειες παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στο πλαίσιο της διεθνούς προστασίας 
καλύπτονται από αυτά τα εδάφια, και όχι οι άδειες διαμονής για άλλους ανθρωπιστικούς λόγους 
που καλύπτονται από το άρθρο 6.

Η φράση ‘κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς’ προστίθεται για να καταστήσει σαφές ότι 
ζητούνται δεδομένα για τις ροές και όχι για τον πληθυσμό.

Η φράση ‘προσώπων που καλύπτονται από’ προστέθηκε όποτε ζητούνται δεδομένα για 
αποφάσεις, ούτως ώστε τα δεδομένα να αφορούν άτομα και όχι υποθέσεις/αποφάσεις.

Τροπολογία 35
Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο (ζ)
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ζ) των αιτήσεων και μεταφορών που 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 343/2003 και τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1560/20031

-------------
1ΕΕ L 222 της 5.9.2003, σ. 3

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα του Δουβλίνου, επειδή είναι μάλλον συγκεκριμένα και διαφορετικά από τα 
υπόλοιπα δεδομένα, μεταφέρονται σε νέα παράγραφο.

Τροπολογία 36
Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο (η)

η) των ατόμων που έχουν επιλεγεί για 
μετεγκατάσταση στο κράτος μέλος.

η) των ατόμων στα οποία έχει δοθεί άδεια 
διαμονής στο κράτος μέλος εντός του 
πλαισίου εθνικού ή κοινοτικού 
προγράμματος μετεγκατάστασης κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς, όποτε 
εφαρμόζεται τέτοιο πρόγραμμα στο 
κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Παρέχεται ακριβέστερη περιγραφή των δεδομένων που ζητούνται. Ο ορισμός της 
‘μετεγκατάστασης’ δίδεται στο άρθρο 2.1(ιδ). Η φράση ‘όποτε εφαρμόζεται τέτοιο πρόγραμμα 
στο κράτος μέλος’ προστίθεται για να αναφερθεί ρητώς ότι μόνον οι χώρες στις οποίες 
εφαρμόζεται τέτοια πολιτική πρέπει να υποβάλλουν δεδομένα.

Τροπολογία 37
Άρθρο 4, παράγραφος 2, υποπαράγραφος

Τα στατιστικά αυτά στοιχεία πρέπει να 
αναλύονται κατά ηλικία και φύλο, και 
κατά υπηκοότητα των συγκεκριμένων 
προσώπων. Συνδέονται με περιόδους 
αναφοράς ενός ημερολογιακού έτους και 
παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός 
τριών μηνών από το τέλος του έτους 
αναφοράς. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι 

Τα στατιστικά αυτά στοιχεία πρέπει να 
αναλύονται κατά ηλικία και φύλο, και 
κατά υπηκοότητα των συγκεκριμένων 
προσώπων. Συνδέονται με περιόδους 
αναφοράς ενός ημερολογιακού έτους και 
παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός 
τριών μηνών από το τέλος του έτους 
αναφοράς. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι 
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το 2006. το 2007.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ρεαλιστικός ο ορισμός του 2006 ως πρώτου έτους αναφοράς. Το 2007 είναι 
λογικότερο.

Τροπολογία 38
Άρθρο 4, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή (Eurostat) τις κάτωθι 
στατιστικές που αφορούν την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 και 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1560/20031,
όσον αφορά:
(α) τον αριθμό των αιτήσεων για την 
απόσυρση ή αναδοχή ευθύνης για τους 
αιτούντες άσυλο,
(β) τις διατάξεις επί των οποίων 
βασίζονται οι αιτήσεις που αναφέρονται 
στο σημείο (α),
(γ) τις αποφάσεις που λαμβάνονται επί 
των αιτήσεων που αναφέρονται στο 
σημείο (α),
(δ) τον αριθμό των μεταφορών που 
συνεπάγονται οι αποφάσεις του σημείου 
(γ),
(ε) τον αριθμό των αιτήσεων για 
πληροφορίες.
Οι στατιστικές αυτές αναφέρονται σε 
περιόδους αναφοράς ενός ημερολογιακού 
έτους και παρέχονται στην Επιτροπή 
(Eurostat) εντός τριών μηνών από το 
τέλος του έτους αναφοράς. Το πρώτο 
έτος αναφοράς είναι το 2008.
_________
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1560/2003 της 
Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα 
μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
343/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση των 
κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό 
του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την 
εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε 
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κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας
(ΕΕ L 222, 5.9.2003, σ. 3).

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα του Δουβλίνου, επειδή είναι μάλλον συγκεκριμένα και διαφορετικά από τα 
υπόλοιπα δεδομένα, μεταφέρονται στη νέα αυτή παράγραφο.

Είναι εύλογη η διατήρηση των λεπτομερειών για τα δεδομένα του Δουβλίνου στον κανονισμό, 
με μερικές μόνο προσαρμογές. Οι προσαρμογές αυτές λαμβάνονται τώρα υπόψη στη νέα αυτή 
παράγραφο του άρθρου 4.

Τροπολογία 39
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Οι στατιστικές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 συνδέονται με τις περιόδους 
αναφοράς ενός ημερολογιακού έτους και 
παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός 
τριών μηνών από το τέλος του έτους 
αναφοράς. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι 
το 2006.

2. Οι στατιστικές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 συνδέονται με τις περιόδους 
αναφοράς ενός ημερολογιακού έτους και 
παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός 
τριών μηνών από το τέλος του έτους 
αναφοράς. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι 
το 2007.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ρεαλιστικός ο ορισμός του 2006 ως πρώτου έτους αναφοράς. Το 2007 είναι 
λογικότερο.

Τροπολογία 40
Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο (α), εδάφιο (iii)

iii) έγκυρες άδειες την περίοδο αναφοράς 
(αριθμός αδειών που εκδόθηκαν, δεν 
ανεστάλησαν και δεν έληξαν) κατά 
υπηκοότητα, κατά αιτιολογία έκδοσης της 
άδειας και κατά διάρκεια ισχύος της 
άδειας·

iii) έγκυρες άδειες στο τέλος της περιόδου
αναφοράς (αριθμός αδειών που εκδόθηκαν, 
δεν ανεστάλησαν και δεν έληξαν) κατά 
υπηκοότητα, κατά αιτιολογία έκδοσης της 
άδειας και κατά διάρκεια ισχύος της 
άδειας·

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σημείο (α,) εδάφιο (iii) και 



PR\610041EL.doc 25/37 PE 371.980v01-00

EL

στην παράγραφο 1, σημείο (β) αποτελούν στοιχεία για τον πληθυσμό χρειάζεται προσδιορισμός 
της ημερομηνίας αναφοράς.

Τροπολογία 41
Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο (β)

β) τον αριθμό των επί μακρόν διαμενόντων 
κατά υπηκοότητα.

β) τον αριθμό των επί μακρόν διαμενόντων 
στο τέλος της περιόδου αναφοράς κατά 
υπηκοότητα.

Αιτιολόγηση

Ρητή παραπομπή στον αριθμό των προσώπων και όχι στον αριθμό των διοικητικών πράξεων.

Τροπολογία 42
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Οι στατιστικές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 συνδέονται με περιόδους 
αναφοράς ενός ημερολογιακού έτους και 
παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός 
έξι μηνών από το τέλος του έτους 
αναφοράς. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι 
το 2006.

3. Οι στατιστικές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 συνδέονται με περιόδους 
αναφοράς ενός ημερολογιακού έτους και 
παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός 
έξι μηνών από το τέλος του έτους 
αναφοράς. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι 
το 2007.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ρεαλιστικός ο ορισμός του 2006 ως πρώτου έτους αναφοράς. Το 2007 είναι 
λογικότερο.

Τροπολογία 43
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
(Eurostat) στατιστικές σχετικά με τον 
αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών οι 
οποίοι επιστρέφουν στις χώρες 
καταγωγής, διαμετακόμισης ή άλλες 
τρίτες χώρες, είτε οικειοθελώς είτε διά 
της βίας, ύστερα από διοικητική ή 
δικαστική απόφαση ή πράξη με την οποία 

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
(Eurostat) στατιστικές σχετικά με
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επιβάλλεται η υποχρέωση επιστροφής, 
κατά ηλικία και φύλο και κατά 
υπηκοότητα των ατόμων που 
επιστρέφουν.

(α) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων 
χωρών οι οποίοι διαπιστώνεται ότι 
βρίσκονται παρανόμως στην επικράτεια 
του κράτους μέλους και οι οποίοι 
αποτελούν το αντικείμενο διοικητικής ή 
δικαστικής απόφασης ή πράξης στην 
οποία αναφέρεται ή δηλώνεται ότι η 
διαμονή τους είναι παράνομη και 
επιβάλλεται η υποχρέωση εγκατάλειψης 
της επικράτειας του κράτους μέλους, 
κατά υπηκοότητα των ενδιαφερομένων
(β) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων 
χωρών οι οποίοι πράγματι εγκατέλειψαν 
την επικράτεια του κράτους μέλους μετά 
από διοικητική ή δικαστική απόφαση ή 
πράξη, ως αναφέρεται στο σημείο (α), 
κατά υπηκοότητα των ενδιαφερομένων.

Αιτιολόγηση

Tο σημερινό κείμενο ζητεί απλώς στοιχεία για τον αριθμό των λαθρομεταναστών που έχουν 
πράγματι επιστραφεί. Αυτό πρέπει να διατηρηθεί (ως 7.1(β)).

Όμως, χρειάζονται και στοιχεία για τον αριθμό των αποφάσεων επιστροφής. Ζητούνται από την 
πρόταση για το Ταμείο Επιστροφών (COM (2005) 123) προκειμένου να υπολογίζεται η 
κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των κρατών μελών. Τα στοιχεία αυτά θα ζητούνται στο άμεσο 
μέλλον από τα κράτη μέλη και θα ήταν επομένως σκόπιμο να περιληφθούν στον κανονισμό.

Η ανάλυση κατά ηλικία και φύλο διαγράφηκε από το άρθρο 7 και θα εισαχθεί μόνον με 
εκτελεστικά μέτρα υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 και με τη διαδικασία του 
άρθρου 11.2, επειδή δεν είναι γενικώς διαθέσιμα και δεν έχουν ύψιστη προτεραιότητα.

Τροπολογία 44
Άρθρο 7, παράγραφος 2

2. Οι στατιστικές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 συνδέονται με περιόδους 
αναφοράς ενός ημερολογιακού έτους και 
παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός 
τριών μηνών από το τέλος του έτους 
αναφοράς. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι 

2. Οι στατιστικές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 συνδέονται με περιόδους 
αναφοράς ενός ημερολογιακού έτους και 
παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός 
τριών μηνών από το τέλος του έτους 
αναφοράς. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι 
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το 2006. το 2007.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ρεαλιστικός ο ορισμός του 2006 ως πρώτου έτους αναφοράς. Το 2007 είναι 
λογικότερο.

Τροπολογία 45
Άρθρο 7, παράγραφος 2 α (νέα)

(2α) Οι στατιστικές της παραγράφου 1 
δεν περιλαμβάνουν τους υπηκόους τρίτων 
χωρών που μεταφέρονται από ένα κράτος 
μέλος σε άλλο βάσει του μηχανισμού που 
θεσπίζεται με τους κανονισμούς (ΕΚ) 
αριθ. 343/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1560/2003.

Αιτιολόγηση

Τα πρόσωπα που μεταφέρονται δυνάμει της νομοθεσίας του Δουβλίνου εξαιρούνται ρητώς από 
τις περί επιστροφών στατιστικές.

Τροπολογία 46
Άρθρο 8, παράγραφος 1, σημείο (α) 

α) για τις στατιστικές που απαιτούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχεία κατά:
i) καθεστώς απασχόλησης,
ii) επάγγελμα,
iii) κλάδο,
iv) επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης,
v) έτος πρώτης άφιξης,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Θα ήταν επιθυμητή στο μέλλον η συλλογή και διαβίβαση δεδομένων σχετικά με την εκπαίδευση 
και επιμόρφωση. Όμως, τα εν λόγω δεδομένα δεν υπάρχουν σήμερα στα (περισσότερα) κράτη 
μέλη. Νέες πηγές δεδομένων πρέπει να βρεθούν και χρησιμοποιηθούν. Πάντως, ο παρών 
κανονισμός πρέπει να οδηγήσει σε εναρμόνιση ήδη υφισταμένων δεδομένων και πηγών 
δεδομένων. Όσον αφορά διαφορετικούς - όχι μόνο καθαρά τεχνικούς - παράγοντες θα πρέπει 
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στο επόμενο στάδιο να συλλέγονται άλλα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επειδή πολλά κράτη 
μέλη εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των πρόσθετων στοιχείων 
που ζητούνται προτείνεται η πλήρης διαγραφή τους.

Τροπολογία 47
Άρθρο 8, παράγραφος 1, σημείο (β) 

β) για τις στατιστικές που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα στοιχεία α), β) και γ) του 
άρθρου 3 παράγραφος 1 αναλυτικά 
στοιχεία κατά:
περιφέρεια τρέχουσας συνήθους 
διαμονής,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Θα ήταν επιθυμητή στο μέλλον η συλλογή και διαβίβαση δεδομένων σχετικά με την εκπαίδευση 
και επιμόρφωση. Όμως, τα εν λόγω δεδομένα δεν υπάρχουν σήμερα στα κράτη μέλη. Νέες 
πηγές δεδομένων πρέπει να βρεθούν και χρησιμοποιηθούν. Πάντως, ο παρών κανονισμός 
πρέπει να οδηγήσει σε εναρμόνιση ήδη υφισταμένων δεδομένων και πηγών δεδομένων. Όσον 
αφορά διαφορετικούς - όχι μόνο καθαρά τεχνικούς - παράγοντες θα πρέπει στο επόμενο στάδιο 
να συλλέγονται άλλα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επειδή πολλά κράτη μέλη εξέφρασαν 
έντονες επιφυλάξεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των πρόσθετων στοιχείων που ζητούνται 
προτείνεται η πλήρης διαγραφή τους.

Τροπολογία 48
Άρθρο 8, παράγραφος 1, σημείο (γ), εδάφια (i) έως (iii) 

i) αριθμό ατόμων που εμπίπτουν στη 
διοικητική απόφαση,

i) αριθμό ατόμων που εμπίπτουν στην 
εφαρμογή ή στη διοικητική απόφαση,

ii) κατηγορία προστασίας που 
εφαρμόζεται,

ii) κατηγορία προστασίας που 
εφαρμόζεται,

iii) έτος υποβολής της αίτησης iii) έτος υποβολής της αίτησης

(iiiα) αριθμό ατόμων που εμπίπτουν στην 
αίτηση, απόφαση και μεταφορά που 
σχετίζεται με την εφαρμογή των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 343/2003 και 
(ΕΚ) αριθ. 1560/2003. 

Αιτιολόγηση

Για να προβλέπεται ανάλυση κατά τον αριθμό των ατόμων που αφορούν οι αιτήσεις, αποφάσεις 
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και μεταφορές του Δουβλίνου.

Τροπολογία 49
Άρθρο 8, παράγραφος 1, σημείο (ε), εδάφια (ii) και (iii) 

ii) επάγγελμα,
iii) οικονομική δραστηριότητα

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Θα ήταν επιθυμητή στο μέλλον η συλλογή και διαβίβαση δεδομένων σχετικά με την εκπαίδευση 
και επιμόρφωση. Όμως, τα εν λόγω δεδομένα δεν υπάρχουν σήμερα στα κράτη μέλη. Νέες 
πηγές δεδομένων πρέπει να βρεθούν και χρησιμοποιηθούν. Πάντως, ο παρών κανονισμός 
πρέπει να οδηγήσει σε εναρμόνιση ήδη υφισταμένων δεδομένων και πηγών δεδομένων. Όσον 
αφορά διαφορετικούς - όχι μόνο καθαρά τεχνικούς - παράγοντες θα πρέπει στο επόμενο στάδιο 
να συλλέγονται άλλα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επειδή πολλά κράτη μέλη εξέφρασαν 
έντονες επιφυλάξεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των πρόσθετων στοιχείων που ζητούνται 
προτείνεται η πλήρης διαγραφή τους.

Τροπολογία 50
Άρθρο 8, παράγραφος 1, σημείο (στ), τελευταίο μέρος 

αιτιολογία επιστροφής. (i) αιτιολογία της απόφασης ή πράξης που 
επιβάλλει την υποχρέωση αναχώρησης
(ii) ηλικία
(iii) φύλλο.

Αιτιολόγηση

Η φράση ‘της απόφασης ή πράξης που επιβάλλει την υποχρέωση αναχώρησης’ αντί της 
‘επιστροφής’ προστίθεται εξαιτίας των αλλαγών στο άρθρο 7.

Η ανάλυση κατά ηλικία και φύλο διαγράφηκε από το άρθρο 7 και θα εισαχθεί μόνον με 
εκτελεστικά μέτρα υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 και με τη διαδικασία του 
άρθρου 11.2, επειδή δεν είναι γενικώς διαθέσιμα και δεν έχουν ύψιστη προτεραιότητα.

Τροπολογία 51
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Η Επιτροπή, κατά τη λήψη της 2. Η Επιτροπή, κατά τη λήψη της 



PE 371.980v01-00 30/37 PR\610041EL.doc

EL

απόφασής της σχετικά με το εάν θα 
ζητήσει επιπλέον στοιχεία σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, θα μελετήσει την 
αναγκαιότητα των πληροφοριών αυτών για 
τους σκοπούς της ανάπτυξης και της 
παρακολούθησης των κοινοτικών 
πολιτικών και θα εξετάσει τη 
διαθεσιμότητα των κατάλληλων πηγών 
δεδομένων.

απόφασής της σχετικά με το εάν 
χρειάζονται επιπλέον στοιχεία, θα 
μελετήσει την αναγκαιότητα των 
πληροφοριών αυτών για τους σκοπούς της 
ανάπτυξης και της παρακολούθησης των 
κοινοτικών πολιτικών και θα εξετάσει τη 
διαθεσιμότητα των κατάλληλων πηγών 
δεδομένων και το σχετικό κόστος.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αναφέρεται ρητώς ότι η απόφαση για πρόσθετα στοιχεία θα λάβει υπόψη το 
κόστος.

Τροπολογία 52
Άρθρο 8, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Οι διαπραγματεύσεις για επιπλέον 
στοιχεία που ενδεχομένως απαιτούνται 
για την εφαρμογή των άρθρων 3 έως 7 
κινούνται από..*.
____________
* Δύο έτη μετά από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αναφέρεται ρητώς ότι η απόφαση για πρόσθετα στοιχεία θα λάβει υπόψη τις 
ανάγκες πολιτικής της ΕΕ.

Τροπολογία 53
Άρθρο 9, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση 
στην Επιτροπή (Eurostat) σχετικά με τις 
πηγές δεδομένων που χρησιμοποίησαν, 
τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν τις 
συγκεκριμένες πηγές και τις συνέπειες των 
επιλεγμένων πηγών δεδομένων στην 
ποιότητα των στατιστικών.

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση 
στην Επιτροπή (Eurostat) σχετικά με τις 
πηγές δεδομένων που χρησιμοποίησαν, 
τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν τις 
συγκεκριμένες πηγές και τις συνέπειες των 
επιλεγμένων πηγών δεδομένων στην 
ποιότητα των στατιστικών, και τηρούν 
ενήμερη την Επιτροπή (Eurostat) όσον 
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αφορά τις αλλαγές αυτών.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καταστεί σαφές ότι τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν αρχικά έκθεση στην 
Επιτροπή για τις πηγές δεδομένων και θα την ενημερώνουν εν συνεχεία εφόσον παραστεί 
ανάγκη.

Τροπολογία 54
Άρθρο 10, εισαγωγική πρόταση

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που 
απαιτούνται για να ληφθούν υπόψη οι 
οικονομικές και τεχνικές αλλαγές, 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 
2. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ιδίως:

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που 
απαιτούνται για να ληφθούν υπόψη οι 
οικονομικές και τεχνικές αλλαγές, 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 
2. Τα μέτρα αυτά συνίστανται εκ των 
κάτωθι:

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο κατάλογος των μέτρων (a) έως (ε) είναι εξαντλητικός.

Τροπολογία 55
Άρθρο 10, σημείο (α)

α) την προσαρμογή των ορισμών και την 
έγκριση πρόσθετων ορισμών όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 2

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ως συνέπεια των αλλαγών στην παράγραφο 2 του άρθρου 2.

Τροπολογία 56
Άρθρο 11, παράγραφος 2
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2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται η διαδικασία 
της κανονιστικής επιτροπής που 
προβλέπεται από τα άρθρα 5 και 7 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω 
απόφασης. Η περίοδος που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

2. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της 
κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αναγνωρίσεις από το 1970 (απόφαση Koster 25/70) το 
δικαίωμα του Συμβουλίου, ως νομοθέτη, να μεταβιβάζει εν μέρει τις εκτελεστικές του 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου απαιτούσε επίσης να 
προσδιορίζει η εν λόγω μεταβίβαση τις αρχές καθώς και τους όρους της άσκησής της (όπως η 
σύσταση επιτροπών εκπροσώπων των κρατών μελών προς συνδρομή της Επιτροπής) και 
ενδεχομένως την εξουσία ‘ανάκλησης’ της μεταβίβασης.

Οι αρχές αυτές ενσωματώθηκαν στο άρθρο 202 ΣΕΚ. Το Συμβούλιο όμως ‘ξέχασε’ κατά την 
εφαρμογή του άρθρου 202 (της απόφασης επιτροπολογίας 1999/468) να αναγνωρίσει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ίδιο δικαίωμα ‘ανάκλησης’ σε πράξεις που εγκρίνονται με 
συναπόφαση.

Για να έχει αυτό το δικαίωμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να το ενσωματώνει στην 
αρχική απόφαση που προβλέπει τη μεταβίβαση εκτελεστικών εξουσιών. Αυτός είναι ο λόγος 
ύπαρξης των τροπολογιών επί του άρθρου 11. Αντί να παραπέμπουν στα άρθρα της απόφασης 
1999/468, οι τροπολογίες αναπαράγουν το περιεχόμενό τους όσον αφορά το ρόλο του 
Συμβουλίου και προτείνουν παρεμφερείς εξουσίες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας ‘ανάκλησης’).

Τροπολογία 57
Άρθρο 11, παράγραφος 3

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της 
κανονισμό.

3. Όποτε ο παρών κανονισμός επιβάλλει 
διαδικαστικές απαιτήσεις για την έγκριση 
εκτελεστικών μέτρων, ο αντιπρόσωπος 
της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή 
και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχέδιο 
των μέτρων αυτών.
Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της επί 
του σχεδίου αυτού εντός προθεσμίας που 
μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με 
το επείγον του θέματος και η οποία είναι 
τουλάχιστον ενός μηνός. Η γνώμη δίδεται 
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με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο 
άρθρο 205 παράγραφος 2 της Συνθήκης. 
Οι ψήφοι των αντιπροσώπων των 
κρατών μελών στην επιτροπή 
σταθμίζονται με τον τρόπο που ορίζεται 
στο άρθρο αυτό. Ο πρόεδρος δεν 
λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.
3a. Η Επιτροπή εγκρίνει τα 
προβλεπόμενα μέτρα εάν είναι σύμφωνα 
με τη γνώμη που διατύπωσε η επιτροπή 
και εφόσον δεν έχει εν τω μεταξύ 
εκφραστεί αντίρρηση από την αρμόδια 
επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3β. Όποτε τα προβλεπόμενα μέτρα δεν 
είναι σύμφωνα με τη γνώμη που 
διατύπωσε η επιτροπή, ή εάν δεν 
διατυπώθηκε γνώμη ή εάν εκφράστηκε 
αντίρρηση από την αρμόδια επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή 
υποβάλλει αμέσως στο Συμβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόταση 
σχετικά με τα ληπτέα μέτρα.
3γ. Η πρόταση εγκρίνεται από την 
Επιτροπή εάν δεν απορριφθεί εντός 
τριμήνου από της παραπομπής είτε από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών του, είτε από το 
Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή 
υποβάλλει τροποποιημένη πρόταση ή 
νομοθετική πρόταση βάσει της 
Συνθήκης.
3δ. Με την επιφύλαξη των εκτελεστικών 
μέτρων που έχουν ήδη εγκριθεί, δύο έτη 
μετά από την έγκριση της παρούσας 
οδηγίας, και το αργότερο την 1η Απριλίου 
2008, αναστέλλεται η εφαρμογή των 
διατάξεών της για την έγκριση τεχνικών 
κανόνων, τροποποιήσεων και αποφάσεων 
δυνάμει της παραγράφου 2. Κατόπιν 
προτάσεως της Επιτροπής, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δύνανται να ανανεώσουν την 
ισχύ των διατάξεων αυτών σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 251 της 
Συνθήκης και, προς τούτο, τις 
επανεξετάζουν πριν από τη λήξη της 
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ανωτέρω περιόδου ή ημερομηνίας. 

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αναγνωρίσεις από το 1970 (απόφαση Koster 25/70) το 
δικαίωμα του Συμβουλίου, ως νομοθέτη, να μεταβιβάζει εν μέρει τις εκτελεστικές του 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου απαιτούσε επίσης να 
προσδιορίζει η εν λόγω μεταβίβαση τις αρχές καθώς και τους όρους της άσκησής της (όπως η 
σύσταση επιτροπών εκπροσώπων των κρατών μελών προς συνδρομή της Επιτροπής) και 
ενδεχομένως την εξουσία ‘ανάκλησης’ της μεταβίβασης.

Οι αρχές αυτές ενσωματώθηκαν στο άρθρο 202 ΣΕΚ. Το Συμβούλιο όμως ‘ξέχασε’ κατά την 
εφαρμογή του άρθρου 202 (της απόφασης επιτροπολογίας 1999/468) να αναγνωρίσει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ίδιο δικαίωμα ‘ανάκλησης’ σε πράξεις που εγκρίνονται με 
συναπόφαση.

Για να έχει αυτό το δικαίωμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να το ενσωματώνει στην 
αρχική απόφαση που προβλέπει τη μεταβίβαση εκτελεστικών εξουσιών. Αυτός είναι ο λόγος 
ύπαρξης των τροπολογιών επί του άρθρου 11. Αντί να παραπέμπουν στα άρθρα της απόφασης 
1999/468, οι τροπολογίες αναπαράγουν το περιεχόμενό τους όσον αφορά το ρόλο του 
Συμβουλίου και προτείνουν παρεμφερείς εξουσίες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας ‘ανάκλησης’).
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη θέση σε ισχύ την 1η Μαΐου 1999 της Συνθήκης του Άμστερνταμ θεσπίστηκαν επίσημα 
οι αρμοδιότητες της Κοινότητας επί θεμάτων μετανάστευσης και ασύλου, στο νέο Τίτλο IV της 
τροποποιημένης Συνθήκης περί θεσπίσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (άρθρο 63 ΣΕΚ1). 
Έκτοτε, το Συμβούλιο μπόρεσε να εγκρίνει μέτρα με στόχο την παραγωγή στατιστικών στους 
τομείς αυτούς (άρθρο 285 ΣΕΚ). Στα πορίσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
στη Θεσσαλονίκη (20 Ιουνίου 2003) εκφράζεται η ανάγκη αποτελεσματικών μηχανισμών για 
τη συλλογή και ανάλυση στοιχείων όσον αφορά τη μετανάστευση και το άσυλο στην ΕΕ.

Όλες οι πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου έχουν ανέκαθεν τονίσει ότι η ύπαρξη αξιόπιστων 
στοιχείων για τη διεθνή μετανάστευση είναι ουσιαστικής σημασίας για την περαιτέρω 
ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής: στο ψήφισμά του της 6ης Νοεμβρίου 2003, το 
Κοινοβούλιο τόνισε ότι πρέπει να εγκριθεί νομοθεσία για να εξασφαλιστεί η παραγωγή 
συνεκτικών στατιστικών που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς εκπόνηση μιας δίκαιης
και αποτελεσματικής κοινοτικής πολιτικής για τη μετανάστευση2. Στο ψήφισμά του της 26ης

Οκτωβρίου 2005, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εκπονήσει και εφαρμόσει, από
κοινού με τα κράτη μέλη και χωρίς καθυστέρηση, προσανατολισμούς όσον αφορά την 
αντικειμενική σύνταξη χρήσιμων στατιστικών, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης και 
διαφοροποιημένη εικόνα της μετανάστευσης και της οικονομικής της επίπτωσης επί των 
κρατών μελών και των χωρών προέλευσης3.

Η σημαντική διεύρυνση του πεδίου που καλύπτει η κοινοτική πολιτική για τη μετανάστευση 
έχει μεγάλη σημασία όσον αφορά το είδος των πληροφοριών που χρειάζονται για να 
επιτευχθεί αποτελεσματικά ο σχεδιασμός, η έγκριση, η υλοποίηση, η αξιολόγηση και η 
παρακολούθηση των πολιτικών μέτρων που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εξέλιξη 
αυτή κατέδειξε σαφώς την ανάγκη για συνεκτικές και συγκρίσιμες ευρωπαϊκές στατιστικές
επί σειράς θεμάτων που έχουν σχέση με τη μετανάστευση. Οι στατιστικές για τη 
μετανάστευση χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως μέτρο με το οποίο μπορούν να 
αξιολογηθούν η αποτελεσματικότητα και οι επιπτώσεις των πολιτικών των κρατών μελών και 
η αποτελεσματικότητα της κοινοτικής πολιτικής σε ένα δεδομένο τομέα. Ακόμα 
σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι οι στατιστικές αυτές αποτελούν ένα από τα κριτήρια με 
τα οποία προσδιορίζεται ο τρόπος κατανομής των κονδυλίων στα κράτη μέλη4.

Επί του παρόντος, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί στατιστικοί ορισμοί και έννοιες για τη 
μετανάστευση, καθιστώντας αδύνατη την εκπόνηση συγκρίσιμων στατιστικών. Επί σειράν 
ετών καταβλήθηκαν προσπάθειες για τη συλλογή δεδομένων επί τη βάσει ‘συμφωνιών
κυρίων’, με τις οποίες θεσπιζόντουσαν εναρμονισμένοι ορισμοί· τα κράτη μέλη όμως δεν 

  
1 Συνθήκη περί θεσπίσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
2 P5_TA(2003)0471, ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της ανακοινώσεως της Επιτροπής προς το
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αφορά την παρουσίαση σχεδίου δράσης για τη συλλογή και 
ανάλυση κοινοτικών στατιστικών στον τομέα της μετανάστευσης.
3 P6_TA(2005)0408, ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κοινοτική προσέγγιση της διαχείρισης της 
οικονομικής μετανάστευσης.
4 Για παράδειγμα, η δίκαιη κατανομή των πόρων του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών θα
εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την εκπόνηση συγκρίσιμων στατιστικών σχετικά με τις επιστροφές 
μεταναστών. Η ίδια αρχή ισχύει και για τη λειτουργία του σχεδιαζόμενου Κοινοτικού Ταμείου Διαχείρισης των 
Συνόρων και την κατανομή των πρόσθετων κονδυλίων για μέτρα ενσωμάτωσης.
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κατάφεραν να εφαρμόσουν τους εν λόγω ορισμούς. Γενικά, η ισχύουσα πρακτική δεν 
επιτρέπει την ταχεία και τακτική εκπόνηση και διάδοση ενιαίων και εκσυγχρονισμένων 
στατιστικών που θα είναι διαθέσιμες στο κοινό.

Η πρόταση κανονισμού προσπαθεί να θεσπίσει ένα κοινό πλαίσιο για τη συλλογή και 
σύνταξη κοινοτικών στατιστικών όσον αφορά τη διεθνή μετανάστευση και το άσυλο. Στόχος 
του, με σεβασμό της εντεινόμενης ανάγκης για συγκρίσιμες μεταναστευτικές στατιστικές για 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, είναι το να ξεπεραστούν οι ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά τις διοικητικές ρυθμίσεις και τις πηγές των στοιχείων, την 
παραγωγή των στατιστικών για τη μετανάστευση και τον ορισμό των ατόμων που πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως μετανάστες.

Οι στατιστικές που θα εκπονούνται βάσει της προτάσεως κανονισμού θα είναι συνεπείς, όσο 
το δυνατόν περισσότερο, προς τις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τις στατιστικές που 
αφορούν τη διεθνή μετανάστευση. Σε μεγάλο βαθμό, οι στατιστικές θα βασίζονται στις 
υπάρχουσες ετήσιες στατιστικές για τη μετανάστευση που εκπονεί η Eurostat και στα μηνιαία 
στοιχεία που συγκεντρώνονται για τις αιτήσεις ασύλου και τα μέτρα προς αντιμετώπιση της 
λαθρομετανάστευσης. Άλλος σχετικός τομέας θα είναι η νόμιμη μετανάστευση από υπηκόους
τρίτων χωρών.

Με την προτεινόμενη νομοθετική πράξη θα πρέπει τα κράτη μέλη να προβαίνουν στη 
βέλτιστη δυνατή χρήση των διαθέσιμων στοιχείων και να παράγουν στατιστικές που είναι 
όσο το δυνατόν συνεπέστερες προς τους εναρμονισμένους ορισμούς.

Η μεγάλη ποικιλία των πηγών δεδομένων που χρησιμοποιούνται κατά την εκπόνηση των 
στατιστικών για τη μετανάστευση στην ΕΕ αποκλείει κάθε διάταξη που θα ορίζει ότι μια 
συγκεκριμένη πηγή δεδομένων πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλα τα κράτη μέλη. Για το λόγο
αυτό, δεν περιλαμβάνεται διάταξη για την εισαγωγή εντελώς νέων πηγών δεδομένων ή για 
τροποποιήσεις υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης των μεταναστών ή των αιτούντων 
άσυλο. Τα κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να εκπονούν τις σχετικές στατιστικές και θα 
μπορούν με βάση τις εθνικές ρυθμίσεις και διαδικασίες να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε 
κατάλληλη εθνική πηγή δεδομένων. Όμως, θα πρέπει να εξηγούν τις πηγές δεδομένων που 
επέλεξαν και την αναμενόμενη επίπτωση αυτής της επιλογής επί του βαθμού συνέπειας με
τους εναρμονισμένους ορισμούς. Οι λεπτομέρειες αυτές θα χρησιμοποιούνται εν συνεχεία ως 
βοήθημα για την ερμηνεία των στατιστικών.

Η πρόταση κανονισμού ισχύει μόνον για τους εναρμονισμένους στατιστικούς ορισμούς που 
αφορούν τη διεθνή μετανάστευση και το άσυλο.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, η πρόταση δεν θα έχει επίπτωση επί του κοινοτικού
προϋπολογισμού.

Καμία πολιτική ομάδα του Κοινοβουλίου, αλλά ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε τα κράτη 
μέλη, έχουν την παραμικρή αμφιβολία ότι χρειαζόμαστε επειγόντως αξιόπιστα δεδομένα για 
τη μετανάστευση και το άσυλο, εάν θέλουμε να εξελίξουμε περαιτέρω την πολιτική για την 
ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη.

Όμως, οι στατιστικές που εκπονούνται στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της 
δικαιοσύνης, αντλούν τα δεδομένα τους από τις δημόσιες διοικήσεις και είναι γνωστό ότι τα
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συστήματα διοίκησης και οι πηγές δεδομένων διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών
μελών της ΕΕ. Για το λόγο αυτό πρέπει να υιοθετηθεί εξισορροπημένη προσέγγιση του 
ζωτικού έργου της εναρμόνισης των ορισμών και της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ 
των κρατών μελών και της Ένωσης.

Με βάση τα ανωτέρω, η εισηγήτρια υποστηρίζει μια σταδιακή αντιμετώπιση του θέματος της 
βελτίωσης της εκπόνησης των στατιστικών για τη μετανάστευση.

Στόχος πρέπει να είναι η βελτίωση των στατιστικών και η δημιουργία στατιστικών βάσεων 
για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά μελλοντικά μέτρα πολιτικής. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται στον τομέα των κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή 
προστασία πρέπει να μας οδηγήσουν, το συντομότερο δυνατόν, στην ύπαρξη συγκρίσιμων 
και αξιόπιστων στοιχείων, χωρίς όμως να αγνοούμε κατά την έγκρισή τους το εάν είναι 
εφικτά από τεχνικής απόψεως. Η συλλογή και σύνταξη των στοιχείων που χρειάζονται για 
την εκπόνηση μεσο- και μακροπρόθεσμων ευρωπαϊκών κανόνων για τη μετανάστευση θα 
ακολουθήσει σε μεταγενέστερο μόνο στάδιο.

Για να εξασφαλίσουμε την ταχεία πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα, η εισηγήτρια προτρέπει 
να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε πρώτη ανάγνωση. Το παρόν σχέδιο έκθεσης λαμβάνει ήδη 
υπόψη τις διιστάμενες απόψεις των ενδιαφερομένων οργάνων και προσπαθεί να τις 
συμφιλιώσει όσο το δυνατόν περισσότερο.


