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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου
(2007/2262(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 343/2003 της 18ης 
Φεβρουαρίου 2003 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό 
του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που 
υποβάλλεται σε κάθε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ("Κανονισμός 
Δουβλίνου")1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 της 11ης 
Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» σχετικά με τη σύγκριση των 
δακτυλικών αποτυπωμάτων για την ουσιαστική εφαρμογή της Σύμβασης του Δουβλίνου2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 2004/83/ΕΚ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά 
με τη θέσπιση ελαχίστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων 
τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρίζουν διεθνούς 
προστασίας για άλλους λόγους καθώς και σχετικά με το περιεχόμενο της προστασίας 
αυτής3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 2003/9/ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 2003 που 
προβλέπει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο4 («Οδηγία 
Υποδοχής»),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία της 
Κοινότητας για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία που ακυρώνει τον κανονισμό 
του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 311/76 σχετικά με τη συμπλήρωση στατιστικών στοιχείων 
για τους ξένους εργαζόμενους5,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην 
Eurodac της αστυνομίας και των δικαστικών αρχών των κρατών μελών καθώς και της 
Europol6,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 
για το χρονικό διάστημα 2008-2013 ως τμήμα του γενικού προγράμματος Αλληλεγγύη 
και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ρευμάτων που καταργεί την απόφαση του 

                                               
1 ΕΕ L 50, 25.2.2003, σελ. 1.
2 ΕΕ L 316, 15.12.2000, σελ. 1
3 ΕΕ L 304, 30.9.2004, σελ. 12.
4 ΕΕ L 31, 6.2.2003, σελ. 18.
5 ΕΕ L 199, 31.7.2007, σελ. 23.
6 2807η συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, 12 και 13 
Ιουνίου 2007.
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Συμβουλίου 2004/904/ΕΚ1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2006 σχετικά με την κατάσταση που 
επικρατεί στα στρατόπεδα προσφύγων στη Μάλτα2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιουνίου 2007 σχετικά με το άσυλο: πρακτική 
συνεργασία, ποιότητα της λήψης αποφάσεων στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα περί 
ασύλου3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2008: σχετικά με μια στρατηγική 
της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2008 σχετικά με την υπόθεση του 
ιρανού πολίτη Seyed Mehdi Kazemi5,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0000/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε άτομο που ζητεί άσυλο δικαιούται πλήρους εξέτασης της 
ατομικής του αξίωσης,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία και η πρακτική περί ασύλου εξακολουθούν να 
διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από χώρα σε χώρα και ότι συνεπεία τούτου, οι αιτούντες 
άσυλο τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης από το ένα κράτος που καλύπτει η 
συμφωνία του Δουβλίνου με το άλλο,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα του Δουβλίνου βασίζεται σε προϋποθέσεις όπως η 
αμοιβαία εμπιστοσύνη και αξιοπιστία και ότι στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις αυτές όπως όταν υπάρχουν σοβαρά κενά στη συλλογή στοιχείων ή 
ασυνέπειες σε σχέση με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ορισμένα κράτη μέλη το όλο 
σύστημα θα πάσχει,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ενδείξεις πως ορισμένα κράτη μέλη δεν διασφαλίζουν 
ουσιαστική πρόσβαση σε μια διαδικασία για τον προσδιορισμό του καθεστώτος του 
πρόσφυγα,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν ουσιαστικά την οδηγία 
υποδοχής, είτε σε σχέση με τους αιτούντες άσυλο που αναμένουν μεταφορά σε άλλο 
κράτος μέλος βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου είτε από πλευράς επιστροφής στο 
αρμόδιο κράτος μέλος,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό επίπεδο πολλαπλών αιτημάτων και το χαμηλό επίπεδο 
των μεταφορών που πραγματοποιούνται είναι δείκτες των ανεπαρκειών του συστήματος 

                                               
1 L 144, 6.6.2007, σελ. 1.
2 ΕΕ C 293 Ε της 2.12.2006, σελ. 301.
3 Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6_ΤΑ(2007)0286.
4 Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6_ΤΑ(2008)0012.
5 Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6_ΤΑ(2008)0107.
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του Δουβλίνου,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ορθή εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου μπορεί 
σαφώς να έχει ως αποτέλεσμα την άνιση κατανομή των ευθυνών για τα άτομα που ζητούν 
προστασία, σε βάρος ορισμένων κρατών μελών που εκτίθενται ιδιαίτερα στα 
μεταναστευτικά ρεύματα απλώς λόγω της γεωγραφικής τους θέσης,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη ενδέχεται να μην έχουν συμφέρον να 
συμμορφωθούν με την υποχρέωση καταχώρησης των παράνομων παιδιών στην τράπεζα 
δεδομένων Eurodac, δεδομένου ότι τούτο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του 
αριθμού των αιτήσεων για παροχή ασύλου με τις οποίες θα πρέπει να ασχοληθούν,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός του Δουβλίνου θεσπίζει ένα σύστημα το οποίο 
είναι σχεδιασμένο για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που θα είναι υπεύθυνο για 
την αντιμετώπιση μιας αίτησης, χωρίς όμως να θεσπίζει ένα μηχανισμό καταμερισμού του 
φόρτου εργασίας,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιώδους σημασίας οι ατομικές αιτήσεις να αξιολογούν 
πλήρως τη διαδικασία του Δουβλίνου και τις πιθανές συνέπειές της,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι σε όλες τις ενέργειες σχετικά με το παιδί, είτε 
λαμβάνονται από τις δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικά ιδρύματα το συμφέρον του παιδιού 
πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη θέση,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και η ενότητα της οικογένειας αναφέρεται ως πρώτη στην 
ιεράρχηση των κριτηρίων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του κανονισμού του Δουβλίνου, 
η διάταξη αυτή συχνά δεν εφαρμόζεται,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται μια προφανής έλλειψη ακρίβειας στα στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τις μεταφορές, δεδομένου ότι δεν δείχνουν π.χ. το ποσοστό των 
αιτήσεων για την αναδοχή ενός ατόμου που ζητεί άσυλο βάσει μιας παράνομης διέλευσης 
των συνόρων, ή την αναλογία μεταξύ των αιτήσεων για "αναδοχή" και των αιτήσεων για 
"εκ νέου αναδοχή",

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που 
συνεδρίασε στο Λουξεμβούργο στις 12 και 13 Ιουνίου 2007 κάλεσε την Επιτροπή να 
υποβάλει το συντομότερο δυνατόν μια τροποποίηση στο διαγωνισμό Eurodac με σκοπό 
να μπορούν οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές των κρατών μελών καθώς και η Europol
να έχουν πρόσβαση, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στο Eurodac, μια τράπεζα δεδομένων 
που σχεδιάστηκε αρχικά ως εργαλείο για την εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου,

Αποτελεσματικότητα του συστήματος και καταμερισμός ευθυνών

1. πιστεύει ακράδαντα ότι εκτός και αν επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό και ουσιαστικό 
επίπεδο προστασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύστημα του Δουβλίνου θα έχει 
πάντοτε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα τόσο από τεχνικής όσο και από ανθρώπινης 
πλευράς και ότι οι αιτούντες άσυλο θα εξακολουθήσουν να έχουν ισχυρούς λόγους να 
επιθυμούν να καταθέσουν την αίτησή τους σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος και 
επομένως να προσπαθούν να παρακάμψουν το σύστημα·
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2. τονίζει εκ νέου την επείγουσα ανάγκη για βελτίωση τόσο της ποιότητας όσο και της 
συνέπειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων· είναι πεπεισμένο ότι ένα Ευρωπαϊκό 
Γραφείο Υποστήριξης Ασύλου θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν αξιόλογο ρόλο 
σχετικά·

3. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τους τρόπους παροχής άμεσης χρηματοδότησης στην 
UΝΗCR (Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες) αντί για μια 
χρηματοδότηση βασιζόμενη σε πρόγραμμα, προκειμένου να μπορέσει η τελευταία να 
ενισχύσει τον έλεγχό της και το συμβουλευτικό της έργο στην ΕΕ και να εξακολουθήσει 
να αναπτύσσει μεθόδους με στόχο την υποστήριξη των εθνικών αρχών στις προσπάθειές 
τους να βελτιώσουν την ποιότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που ακολουθούν·

4. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με μηχανισμούς καταμερισμού 
του φόρτου εργασίας που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν προκειμένου να αμβλυνθεί το 
δυσανάλογο βάρος που ενδεχομένως πέφτει σε ορισμένα κράτη μέλη, το οποίο όμως δεν 
ταιριάζει στο σύστημα του Δουβλίνου·

5. ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει έναν μηχανισμό για την παύση των μεταφορών 
αιτούντων άσυλο σε κράτη μέλη που δεν διασφαλίζουν πλήρη και δίκαια αντιμετώπιση 
των αιτήσεών τους·

Δικαιώματα των αιτούντων

6. ζητεί από την Επιτροπή να καθιερώσει στο πλαίσιο ενός νέου κανονισμού σαφέστερες και 
περισσότερο δεσμευτικές διατάξεις σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους θα 
ενημερώνονται τα άτομα που ζητούν προστασία για τις επιπτώσεις του κανονισμού του 
Δουβλίνου και να εξετάσει το ενδεχόμενο εκπόνησης ενός τυποποιημένου φυλλαδίου που 
θα μπορούσε να μεταφραστεί σε ορισμένες γλώσσες και να διανέμεται σε όλα τα κράτη 
μέλη·

7. ζητεί από την Επιτροπή να τροποποιήσει τα άρθρα 19 και 20 του κανονισμού του 
Δουβλίνου περί «αναδοχής και εκ νέου αναδοχής» εις τρόπον ώστε να παρέχεται στους 
αιτούντες ένα αυτόματο δικαίωμα αναστολής ακύρωσης σε σχέση με μια απόφαση 
μεταφοράς της ευθύνης σε άλλο κράτος μέλος βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου·

8. τονίζει εκ νέου ότι η αρχή της μη επιστροφ·ης θα έπρεπε να παραμείνει ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους οποιουδήποτε συστήματος ασύλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
επιμένει ότι η εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου ουδέποτε θα έπρεπε να οδηγεί 
στο κλείσιμο της εξέτασης μιας αίτησης για διαδικαστικούς λόγους και να μην 
επανεξετάζεται πλήρως εκ νέου η αρχική αίτηση μετά από μια μεταφορά βάσει της 
διαδικασίας του Δουβλίνου· θεωρεί ότι τούτο θα έπρεπε να καταστεί σαφές στον 
κανονισμό·

9. θεωρεί ότι ο καταμερισμός πληροφοριών σχετικά με τις μεταφορές μεταξύ των κρατών 
μελών θα έπρεπε να βελτιωθεί, ιδίως σε σχέση με την ειδική ιατρική φροντίδα που 
χρειάζονται οι μεταφερόμενοι·

Επανένωση οικογενειών και αρχή του πρωταρχικού συμφέροντος του παιδιού

10. συνιστά την έγκριση μιας σειράς κοινών κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τον 
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υπολογισμό της ηλικίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι σε περίπτωση 
αβεβαιότητας να δίνεται στο παιδί το ευεργέτημα της αμφιβολίας·

11. υπενθυμίζει ότι σε όλες τις αποφάσεις σχετικά με τα παιδιά, πρέπει να υπερτερεί το 
πρωταρχικό συμφέρον του παιδιού· επιμένει ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ουδέποτε θα 
έπρεπε να κρατούνται ή να μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος, εκτός από τις 
περιπτώσεις επανένωσης οικογενειών και ότι στην περίπτωση που μια τέτοια μεταφορά 
αποδειχθεί αναγκαία, το παιδί πρέπει να εκπροσωπείται δεόντως και να συνοδεύεται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της διαδικασίας· χαιρετίζει ως εκ τούτου την πρόθεση της Επιτροπής να 
διευκρινίσει περαιτέρω το κατά πόσον εφαρμόζονται οι κανόνες του Δουβλίνου στους 
ασυνόδευτους ανήλικους·

12. εκφράζει τη λύπη του γιατί ο ορισμός του μέλους μιας οικογένειας βάσει του ισχύοντος 
κανονισμού είναι πολύ περιοριστικός και ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει τον 
ορισμό αυτό προκειμένου να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξαρτώμενα μέλη όπως οι 
στενοί συγγενείς που δεν έχουν άλλη οικογενειακή υποστήριξη και οι ενήλικοι που δεν 
είναι σε θέση να φροντίσουν τον εαυτό τους·

13. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
του Δουβλίνου προκειμένου να περιλαμβάνει επικουρική προστασία δεδομένου ότι τούτο 
θα επιτρέψει στους αιτούντες για προστασία αυτοί να επανενωθούν με την οικογένειά 
τους στην οποία έχει χορηγηθεί αυτός ο τύπος προστασίας ή να την αναζητήσουν σε ένα 
άλλο κράτος μέλος·

Κράτηση

14. ζητεί από την Επιτροπή να προσθέσει μια διάταξη που θα περιορίζει την κράτηση των 
αιτούντων βάσει της διαδικασίας του Δουβλίνου ως ύστατο μέτρο διευκρινίζοντας έτσι 
τους λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να ασκηθεί η κράτηση και τις διαδικαστικές 
ρήτρες που θα έπρεπε να προβλεφθούν για το σκοπό αυτό·

15. ζητεί από την Επιτροπή να δηλώσει σαφώς στο πλαίσιο του κανονισμού του Δουβλίνου 
ότι οι αιτούντες βάσει του κανονισμού αυτού δικαιούνται να έχουν τις ίδιες συνθήκες 
υποδοχής με άλλους αιτούντες άσυλο, σύμφωνα με την οδηγία υποδοχής, άρθρο 3, παρ. 1 
που θεσπίζει τους γενικούς κανόνες ιδιαίτερα σχετικά με τις υλικές συνθήκες υποδοχής, 
υγειονομικής περίθαλψης, ελευθερίας κίνησης και σχολικής εκπαίδευσης των ανηλίκων·

Ανθρωπιστικές ρήτρες και ρήτρες κυριαρχίας

16. θεωρεί ότι η ανθρωπιστική ρήτρα που περιλαμβάνεται στο άρθρο 15 του κανονισμού του 
Δουβλίνου παρέχει σημαντική ελαστικότητα στο σύστημα του Δουβλίνου, θα έπρεπε 
όμως να εφαρμόζεται ευρύτερα εις τρόπον ώστε να αποφεύγονται άσκοπες επιβαρύνσεις 
σε οικογένειες συνεπεία ενός χωρισμού·

17. θεωρεί ότι στην περίπτωση που ένα άτομο το οποίο ζητεί άσυλο βρίσκεται σε ιδιαίτερα 
ευάλωτη κατάσταση λόγω σοβαρής ασθενείας ή σοβαρής αναπηρίας, μεγάλης ηλικίας ή 
εγκυμοσύνης και εξαρτάται ως εκ τούτου από τη βοήθεια ενός συγγενούς στο έδαφος 
ενός κράτους μέλους διάφορου εκείνου της αναδοχής το άτομο αυτό πρέπει να συναντά 
πάντοτε τον συγγενή του· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
καταστούν υποχρεωτικές οι σχετικές διατάξεις της ανθρωπιστικής ρήτρας στο άρθρο 15, 
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παρ. 2·

18. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να διευκρινίσει καλύτερα τις περιστάσεις και τις 
διαδικασίες για την εφαρμογή της ρήτρας κυριαρχίας, ιδίως προκειμένου να καθιερωθεί η 
προϋπόθεση της συναίνεσης του ατόμου που ζητεί άσυλο·

Συλλογή δεδομένων και Eurodac

19. εκφράζει την ανησυχία του για τις ασυμφωνίες και ανεπάρκειες στη συλλογή στοιχείων 
που αποκάλυψε η αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου εκ μέρους της Επιτροπής, 
ιδίως σε σχέση με την καταχώρηση των δακτυλικών αποτυπωμάτων των 
λαθρομεταναστών στα σύνορα της Ένωσης, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες 
σχετικά με την αξία του συστήματος· έχει εμπιστοσύνη ότι ο νέος κανονισμός σχετικά με 
τα κοινοτικά στατιστικά στοιχεία και τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία θα 
παράσχει στους ενδιαφερόμενους μια ακριβέστερη εικόνα της λειτουργίας του 
συστήματος του Δουβλίνου και άλλων κοινοτικών μέσων σε σχέση με τη διεθνή 
προστασία·

20. επισημαίνει με ενδιαφέρον τις ανησυχίες που διετύπωσε η Επιτροπή σχετικά με τη 
συλλογή και την ποιότητα δεδομένων που αποστέλλονται στην Κεντρική Μονάδα 
Eurodac, καθώς και σε σχέση με τη μη συμμόρφωση με την υποχρέωση να διαγράφονται 
ορισμένα δεδομένα και με τους κανόνες όσον αφορά την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων· θεωρεί ότι οι παραλείψεις αυτές, που θέτουν εν αμφιβόλω την αξιοπιστία του 
Eurodac, θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν κατά τον δέοντα τρόπο προτού προβλεφθεί 
κάποια άλλη χρήση της τράπεζας αυτής δεδομένων·

21. τονίζει ότι η εκτεταμένη πρόσβαση στην τράπεζα δεδομένων Eurodac εκ μέρους των 
αστυνομικών και δικαστικών αρχών των κρατών μελών καθώς και της Europol εμπεριέχει 
τον κίνδυνο να περνούν οι πληροφορίες αυτές σε τρίτες χώρες, γεγονός που θα είχε 
αρνητικούς αντικτύπους στους αιτούντες άσυλο και τις οικογένειές τους· είναι πεπεισμένο 
ότι τούτο θα μπορούσε επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο στιγματισμού των αιτούντων 
άσυλο·

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Υπενθύμιση των βασικών αρχών του κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙ

Στις 18 Φεβρουαρίου 2003, το Συμβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 343/2003 
σχετικά με τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους 
μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος 
μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας με τον κανονισμό εφαρμογής του1 και τον κανονισμό 
«ΕURΟDΑC»2, το σύστημα του Δουβλίνου. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται σήμερα στα 27 
κράτη μέλη καθώς και στη Νορβηγία και την Ισλανδία και θα επεκταθεί προσεχώς στην 
Ελβετία και στο Λιχτενστάιν.

Το σύστημα αυτό έχει σκοπό να διασφαλίζει ότι θα υπάρχει πάντοτε ένα κράτος μέλος (και 
ένα μόνο) υπεύθυνο για την εξέταση κάθε αίτησης, με στόχο ιδιαίτερα να αποφεύγεται το 
φαινόμενο των "προσφύγων σε τροχιά", των δευτερογενών μεταναστεύσεων και των 
πολλαπλών αιτήσεων (κοινώς «asylum shopping»). Βασίζεται σε μια σειρά κριτηρίων 
(κεφάλαιο ΙΙΙ) που διαρθρώνεται ως εξής:

1. Τα κριτήρια που συνδέονται με την αρχή της επανένωσης των οικογενειών
2. Τα κριτήρια που συνδέονται με την χορήγηση άδειας παραμονής ή άδειας εισόδου
3. Τα κριτήρια που συνδέονται με την είσοδο ή την παράνομη παραμονή στο έδαφος ενός 
κράτους μέλους
4. Τα κριτήρια που συνδέονται με τη νόμιμη είσοδο στο έδαφος ενός κράτους μέλους.

Ο κανονισμός του Δουβλίνου συνεπάγεται εξάλλου δύο διατάξεις διακριτικού χαρακτήρα 
που παρέχουν στο σύστημα την αναγκαία ελαστικότητα. Πρόκειται για την αποκαλούμενη
ρήτρα «κυριαρχίας» που επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να εξετάζει μια αίτηση για άσυλο 
ακόμη και αν η εξέταση αυτή δεν του αντιστοιχεί βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται 
στον κανονισμό (άρθρο 3, παράγραφος 2) και την ανθρωπιστική ρήτρα που επιτρέπει σε ένα 
κράτος μέλος ακόμη και αν δεν είναι υπεύθυνο κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων του 
κανονισμού να επανενώνει μέλη οικογένειας καθώς και άλλους εξαρτώμενους συγγενείς για 
ανθρωπιστικούς λόγους βάσει ιδίως οικογενειακών ή πολιτισμικών κριτηρίων (άρθρο 15).

Ο κανονισμός του Δουβλίνου καθορίζει τους μηχανισμούς αναδοχής και εκ νέου αναδοχής 
των αιτούντων άσυλο (κεφάλαιο V) και συνεπάγεται διατάξεις σχετικά με την διοικητική 
συνεργασία (κεφάλαιο VΙ).

Το άρθρο 28 του κανονισμού προβλέπει ότι το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού και θα προτείνει ενδεχομένως τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις. Η παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας αφορά την αξιολόγηση αυτή.

Προβλήματα μεθοδολογίας

Κατά την ανάγνωση της αξιολόγησης της Επιτροπής, η εισηγήτρια αντιμετώπισε ορισμένα 
προβλήματα που δυσχέραναν το καθήκον του. Πράγματι, ακόμη και μια ενδελεχής μελέτη 
                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1560/2003 της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2003, ΕΕ L 222 της 5.9.2003.
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με τη δημιουργία του 
συστήματος «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή 
της σύμβασης του Δουβλίνου.
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της έκθεσης αξιολόγησης και του παραρτήματός της δεν του επέτρεψαν να διακρίνει τη 
λογική που ακολούθησε η Επιτροπή στα συμπεράσματά της, εξάλλου πολύ ισχνά, δεδομένου 
ότι καλύπτουν στην έκθεση ορισμένες λίγες γραμμές. Είναι ενδιαφέρον να επισημανθεί ότι το 
παράρτημα, το οποίο περιλαμβάνει άνω των 50 σελίδων, περιέχει μια εισαγωγή στην οποία 
εκτίθενται τα τέσσερα κριτήρια επί των οποίων βασίζεται η Επιτροπή για να «καταμετρήσει 
την αποτελεσματικότητα» του συστήματος του Δουβλίνου1, χωρίς όμως να υπάρχει η 
παραμικρή συστηματική ανάλυση των κριτηρίων αυτών και ιδιαίτερα το οποιοδήποτε 
συμπέρασμα. Υπό αυτές τις συνθήκες, η εισηγήτρια προσπάθησε απλώς να αξιολογήσει η 
ίδια τα κριτήρια που προσδιορίζονται από την Επιτροπή προκειμένου να σχηματίσει γνώμη 
για το βαθμό αποτελεσματικότητας του συστήματος.

Το πρώτο κριτήριο συνίσταται στο να εξεταστεί «εάν το σύστημα του Δουβλίνου έθιξε τους 
στόχους του που προσδιορίζονται σαφώς στο προοίμιο του κανονισμού». Στην έκθεσή της, η 
Επιτροπή ανήγγειλε εν κατακλείδι ότι «σε γενικές γραμμές, οι στόχοι του συστήματος του 
Δουβλίνου και ιδιαίτερα η δημιουργία ενός σαφούς και βιώσιμου μηχανισμού για τον 
προσδιορισμό του κράτους μέλους που θα είναι υπεύθυνο για την εξέταση μιας αίτησης 
ασύλου επετεύχθησαν σε μεγάλο βαθμό»2. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ανεπαρκειών 
που με μεγάλη οξυδέρκεια επισημαίνει η Επιτροπή στην αξιολόγησή της και τον αριθμό των 
διευκρινίσεων που προτίθεται να επιφέρει δικαιολογημένα στις διατάξεις του κανονισμού, η 
δήλωση αυτή, η οποία είναι αρκετά ασαφής για να αμφισβητηθεί δύσκολα, είναι ωστόσο 
εκπληκτική. Δεδομένου ότι πρόκειται για την καταπολέμηση του φαινομένου των προσφύγων 
σε τροχιά και της αγοράς ασύλου που θεωρούνται σε άλλο τμήμα του παραρτήματος ως ένας 
από τους κύριους στόχους του συστήματος του Δουβλίνου, δεν φαίνεται ότι υπήρξαν επαρκή 
αποτελέσματα δεδομένου ότι το ποσοστό των πολλαπλών αιτήσεων πέρασε από το 7% το 
2003 στο 16% το 2005, γεγονός που οδηγεί την ίδια την Επιτροπή να συμπεράνει ότι το 
σύστημα του Δουβλίνου δεν είχε το αναμενόμενο αποτρεπτικό αποτέλεσμα3. Χρειάζεται ως 
εκ τούτου περαιτέρω εξέταση των λόγων για τους οποίους το σύστημα δεν λειτουργεί.

Το δεύτερο κριτήριο που λαμβάνει υπόψη η Επιτροπή αφορά το ερώτημα «εάν ο 
κανονισμός του Δουβλίνου ρύθμισε ορισμένα προβλήματα που συναντήθηκαν κατά την 
εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου… δηλαδή τις προθεσμίες για την εξέταση των αιτήσεων, 
την οικογενειακή επανένωση και την όλη αποτελεσματικότητα του συστήματος, δεδομένου ότι 
πρόκειται ιδιαίτερα για ουσιαστικές μεταφορές». Στην έκθεσή της, η Επιτροπή επισημαίνει ότι 
το πρόβλημα των μεταφορών, των οποίων το ένα μόλις τρίτο πραγματοποιείται, συνιστά ένα 
από τα κύρια εμπόδια για την αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος4. Ως προς την 
επανένωση των οικογενειών, που εμφανίζονται ως πρωταρχικό κριτήριο στον κανονισμό, 
φαίνεται ότι είναι περισσότερο θεωρητική παρά αληθινή, δεδομένου ότι η Επιτροπή αναφέρει 
στο παράρτημα ότι οι διατάξεις του κανονισμού "πολύ σπάνια εφαρμόζονται"5. Στα δύο αυτά 
σημεία φαίνεται επομένως ότι το δεύτερο κριτήριο επ’ ουδενί πληρούται.

Το τρίτο κριτήριο βασίστηκε ειδικά στον πραγματικό αριθμό μεταφορών το ποσοστό των 
οποίων ήταν εκπληκτικά χαμηλό και αποκαλυπτικό των ανεπαρκειών του συστήματος και θα 
έπρεπε να εξηγηθεί σαφέστερα.

                                               
1 SΕC(2007) 742, σελ. 7.
2 CΟΜ(2007) 299 τελικό, σελ. 13.
3 SEC(2007) 742, σελ. 47.
4 Για 40.180 αιτήσεις που έγιναν δεκτές, μόνο 16.842 μεταφορές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του Σεπτεμβρίου 
2003 και του Δεκεμβρίου 2005.
5 SEC(2007) 742, σελ. 23.
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Το τέταρτο κριτήριο συνδεόταν με «την επιρροή του συστήματος του Δουβλίνου στα 
συστήματα ασύλου των διαφόρων κρατών μελών» δεδομένου ότι ο σκοπός της ανάλυσης ήταν 
να προσδιοριστεί εάν το σύστημα ευνοούσε ή όχι ορισμένα κράτη μέλη.

Κατά τη γνώμη της εισηγήτριας, η ανάλυση της Επιτροπής σε σχέση με τα «ρεύματα του 
Δουβλίνου» που εμπίπτει στο τέταρτο αυτό κριτήριο, πρέπει να αντιμετωπιστεί με επιφύλαξη 
και τούτο για διάφορους λόγους. Από τη μια πλευρά, όπως η ίδια η Επιτροπή αναφέρει στο 
παράρτημα, τα στατιστικά στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη παρουσιάζουν ανισότητα1, 
δεδομένου ότι ορισμένα κράτη καταχωρούν π.χ. μια ολόκληρη οικογένεια ως μια και 
μοναδική περίπτωση, ενώ άλλα λαμβάνουν υπόψη το κάθε μέλος της οικογένειας. Από την 
άλλη πλευρά, η Επιτροπή βασίζει την αξιολόγησή της σε σχέση με τα ρεύματα του 
Δουβλίνου στις ουσιαστικές μεταφορές και όχι στις αποδεκτές μεταφορές (που δεν έχουν 
όμως πραγματοποιηθεί). Όμως, όπως η ίδια παραδέχεται στην περίπτωση που γίνει σεβαστός 
ο μηχανισμός αυτός μεταφοράς, τούτο θα είχε ως συνέπεια τη σημαντική αύξηση του 
αριθμού των αιτούντων σε ορισμένες συνοριακές χώρες. Τέλος, όπως αφήνει να εννοηθεί η 
Επιτροπή σαφώς στην αξιολόγησή της, δεδομένου του «εκπληκτικά χαμηλού» αριθμού των 
ατόμων που εισήλθαν παράνομα και καταχωρήθηκαν βάσει των δεδομένων Eurodac2, η 
υποχρέωση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων των ατόμων που διήλθαν παράνομα κάποια 
εξωτερικά σύνορα δεν τηρήθηκε από όλα τα κράτη μέλη. Τα δεδομένα όμως αυτά που έχουν 
καταχωρηθεί στο Eurodac είναι απαραίτητα όχι μόνο για την εφαρμογή ενός εκ των 
κριτηρίων του Δουβλίνου αλλά επίσης και για κάθε κριτική και αντικειμενική αξιολόγηση 
της λειτουργίας του συστήματος και των αντικτύπων του.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η εισηγήτρια θεωρεί ότι η δήλωση της Επιτροπής στην αξιολόγησή 
της σύμφωνα με την οποία «αντίθετα με την εξαπλωμένη ιδέα σύμφωνα με την οποία οι 
μεταφορές κατευθύνονται προς τα κράτη μέλη που είναι τοποθετημένα στα εξωτερικά σύνορα 
της ΕΕ, η γενική κατανομή μεταξύ των τελευταίων και των άλλων κρατών μελών φαίνεται ότι 
είναι εκ των πραγμάτων μάλλον ισορροπημένη» βασίζεται σε πεποιθήσεις μάλλον παρά 
κίνητρα. Και τούτο στο βαθμό που η διάκριση της Επιτροπής μεταξύ «κρατών στα εξωτερικά 
σύνορα» και άλλων βασίζεται, όπως είναι βέβαια η εισηγήτρια, σε κριτήρια που διαφεύγουν 
από τα στοιχειώδη δεδομένα γεωγραφίας δεδομένου ότι η Φιλανδία ιδιαίτερα που διαθέτει 
κοινά σύνορα με τη Ρωσία μήκους 1300 χιλιομέτρων περίπου κατατάσσεται μεταξύ των 
κρατών χωρίς εξωτερικά σύνορα3.

Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι το αισιόδοξο συμπέρασμα της Επιτροπής στην αξιολόγησή της 
βάσει του οποίου «οι στόχοι του Δουβλίνου πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό», 
εμφανίζεται μεροληπτικό έναντι του συστήματος το οποίο συμμεριζόμαστε ή όχι, μια 
ενδελεχής όμως ανάλυση είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί λόγω της ανισότητας και του 
ελλειμματικού χαρακτήρα των διαθεσίμων στοιχείων.

Προτάσεις τροποποίησης στον κανονισμό

                                               
1 SEC(2997) 742, σελ. 6.
2 CΟΜ(2007) 299 τελικό, σελ. 9
3 Θεωρούνται ως χώρες με εξωτερικά σύνορα οι χώρες εκείνες που έχουν χερσαία σύνορα με τρίτες χώρες και 
εκείνες με θαλάσσια σύνορα εκτεθειμένα σε μεταναστευτικές πιέσεις: Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, Πολωνία, 
Σλοβακία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα, Ελλάδα, Πορτογαλία και 
Κύπρος. Θεωρούνται ως χώρες χωρίς εξωτερικά σύνορα: η Σουηδία, Νορβηγία, Ισλανδία, Δανία, Ιρλανδία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Ομοσπονδιακή Γερμανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Αυστρία, 
Τσεχοσλοβακία και Φιλανδία.
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Βάσει ιδιαίτερα των προβλημάτων που ανίχνευσε η Επιτροπή, η εισηγήτρια προτείνει να 
διευκρινιστούν ή να τροποποιηθούν οι ακόλουθες πτυχές του συστήματος:

1. Σεβασμός της βασικής αρχής της μη επιστροφής: κάθε αίτηση πρέπει να αποτελεί 
αντικείμενο μιας σε βάθος εξέτασης και κανένας φάκελος δεν μπορεί να κλείνει για 
«διαδικαστικούς» λόγους χωρίς να πραγματοποιείται η εξέταση αυτή.
2. Οι αιτούντες πρέπει να λαμβάνουν κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με το σύστημα του 
Δουβλίνου σε γλώσσα που κατανοούν και να έχουν πρόσβαση σε νομική συνδρομή κατά τη 
διάρκεια της όλης διαδικασίας· πρέπει εξάλλου να έχουν το δικαίωμα έφεσης για κάθε 
απόφαση μεταφοράς τους.
3. Τα κριτήρια προσδιορισμού της ηλικίας των ανηλίκων θα έπρεπε να εναρμονιστούν και οι 
ανήλικοι δεν θα έπρεπε να μεταφέρονται παρά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και τούτο προς 
το συμφέρον τους· θα έπρεπε έτσι να συνοδεύονται και να εκπροσωπούνται κατά τον δέοντα 
τρόπο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς προκειμένου να αποφεύγονται οι εξαφανίσεις 
παιδιών.
4. Ο ορισμός της οικογένειας θα έπρεπε να διευρυνθεί εις τρόπον ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα των αιτούντων· οι διατάξεις σχετικά με την οικογενειακή 
επανένωση θα έπρεπε να επεκταθούν στους αιτούντες ή τους δικαιούχους επικουρικής 
προστασίας.
5. Θα έπρεπε να προβλεφθεί η απόδοση υποχρεωτικού χαρακτήρα σε ορισμένες διατάξεις της 
ανθρωπιστικής ρήτρας, ιδίως όσον αφορά τα ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα.
6. Η ρήτρα της κυριαρχίας δεν θα έπρεπε να ενεργοποιείται χωρίς τη συναίνεση του 
αιτούντος.
7. Η κράτηση δεν θα έπρεπε να εφαρμόζεται παρά μόνο σε περιπτώσεις απόλυτης ανάγκης 
δεόντως αιτιολογημένης και οι αιτούντες εν αναμονή μεταφοράς θα έπρεπε να απολαμβάνουν 
των ιδίων συνθηκών υποδοχής με κάθε άλλον αιτούντα.
8. Θα έπρεπε να δημιουργηθούν μηχανισμοί προκειμένου να παγώσουν οι μεταφορές προς τα 
κράτη που καταφανώς δεν σέβονται τα δικαιώματα των αιτούντων ή προς εκείνα που πρέπει 
να αντιμετωπίσουν έντονες μεταναστευτικές πιέσεις σε ορισμένες χρονικές περιόδους.
9. Προτού προβλεφθεί μια επέκταση της πρόσβασης στη βάση δεδομένων Eurodac εκ μέρους 
των δυνάμεων της τάξης και της Europol καλό θα ήταν κατά πάσα πιθανότητα να ρυθμιστούν 
τα υφιστάμενα προβλήματα και να προβλεφθούν οι αναγκαίες εγγυήσεις σε επίπεδο 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Συμπεράσματα

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι πρέπει να αναρωτηθούμε εάν το σύστημα του Δουβλίνου είναι 
πράγματι "έτοιμο να λειτουργήσει". Φαίνεται ότι το σύστημα αυτό αποδίδει δυσανάλογες 
ευθύνες στα κράτη μέλη στα σύνορα της ΕΕ και έστω και αν διευκρινίζει ότι τα κράτη μέλη 
είναι υπεύθυνα για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου, δεν υπάρχουν πραγματικοί 
μηχανισμοί για την παροχή υποστήριξης στα κράτη αυτά. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημασία της ενσωμάτωσης, θα έπρεπε να ληφθούν περισσότερο υπόψη οι υφιστάμενοι 
θεσμοί μεταξύ των αιτούντων άσυλο και των συγκεκριμένων κρατών μελών όπου έχει ήδη 
εγκατασταθεί μια σημαντική κοινότητα μεταναστών ή με τα κράτη με τα οποία ο υποψήφιος 
μετανάστης έχει κοινή γλώσσα ή πολιτισμό.

Ένα βασικό πρόβλημα έγκειται ωστόσο στο γεγονός ότι όσο τα κράτη μέλη δεν προσφέρουν 
στους αιτούντες ένα επίπεδο και μια ποιότητα προστασίας αν όχι όμοια, τουλάχιστον 
ισοδύναμα, οι αιτούντες άσυλο θα εξακολουθήσουν να έχουν το νόμιμο δικαίωμα να 
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υποβάλουν την αίτησή τους σε κάποιο συγκεκριμένο κάποιο κράτος και όχι σε άλλο ή θα 
έχουν την τάση να καταθέτουν πολλαπλές αιτήσεις και επομένως να παρακάμπτουν τις 
διατάξεις του συστήματος του Δουβλίνου. Πρόκειται για μια τάση που η περιοριστική 
εφαρμογή του κριτηρίου της οικογενειακής επανένωσης δεν μπορεί παρά να εντείνει. Το 
πρόβλημα αυτό δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού 
του Δουβλίνου, θα πρέπει όμως να επιλυθεί κατά την αναθεώρηση των προσεχών μέσων του 
ευρωπαϊκού κοινού συστήματος ασύλου. Όσον αφορά τον κανονισμό του Δουβλίνου, ένας 
από τους κύριους στόχους της αναθεώρησης θα πρέπει να συνίσταται στο να ληφθούν υπόψη, 
στο μέτρο του δυνατού, οι εύλογες επιθυμίες των αιτούντων, να εξασφαλιστεί η ενημέρωσή 
τους και να διασφαλιστεί το ότι η αίτησή τους θα εξετάζεται κατά τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο σύμφωνα με την Σύμβαση της Γενεύης.


