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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

18.12.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(0049/2009)

Θέμα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη 
χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα (αναδιατύπωση)
(COM(2009)554 – 2009/0165(COD))

Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων1, κάθε 
πρόταση αναδιατύπωσης που υποβάλλεται από την Επιτροπή εξετάζεται από συμβουλευτική 
ομάδα αποτελούμενη από τις νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Επισυνάπτεται προς ενημέρωση των μελών η γνώμη της συμβουλευτικής ομάδας σχετικά με 
την εν λόγω πρόταση.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα αποφανθεί κατ’ αρχήν σχετικά με το κείμενο αυτό κατά τη 
συνεδρίασή της στις 27-28 Ιανουαρίου 2010.

Συνημμένο

                                               
1 ΕΕ C 77 της 28.03.02, σ. 1.



PE431.033v01-00 2/3 CM\799636EL.doc

EL

Συνημμένο

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟN
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και 
ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα
COM(2009)554 της 21.10.2009 – 2009/0165(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και 
ειδικότερα το σημείο 9 αυτής, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, η οποία αποτελείται από τις 
αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, συνεδρίασε στις 29 Οκτωβρίου και στις 4 Νοεμβρίου 2009 με σκοπό, μεταξύ 
άλλων, να εξετάσει την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τις εν λόγω συνεδριάσεις1, κατόπιν εξέτασης της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της οδηγίας 2005/85/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις 
διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του 
πρόσφυγα, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, με κοινή συμφωνία, διαπίστωσε τα εξής:

1) Τα ακόλουθα τμήματα του κειμένου της πρότασης αναδιατύπωσης έπρεπε να είχαν 
επισημανθεί με τη χρήση γκρίζας σκίασης, η οποία χρησιμοποιείται κατά κανόνα για την 
επισήμανση ουσιαστικών αλλαγών:

- στην αιτιολογική σκέψη 30, η προταθείσα αντικατάσταση της λέξης «πρόσφυγας» από τις 
λέξεις «άτομο που δικαιούται διεθνή προστασία»·
- στο άρθρο 13, παράγραφος 4, οι λέξεις «της παραγράφου 2 στοιχείο β)» και η προταθείσα 
διαγραφή των λέξεων «και γ) και της παραγράφου 3»·
- στο άρθρο 21, παράγραφος 1, η εισαγωγική διατύπωση, και στο άρθρο 21, παράγραφος 3, 
                                               
1 Η συμβουλευτική ομάδα εργασίας είχε στη διάθεσή της την αγγλική, τη γαλλική και τη γερμανική έκδοση της 
πρότασης και εργάστηκε βάσει της αγγλικής έκδοσης, η οποία αποτελεί την κύρια γλωσσική έκδοση του υπό 
συζήτηση κειμένου.
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στοιχείο α), η προταθείσα διαγραφή των λέξεων «και 14» και η προταθείσα προσθήκη των 
λέξεων «και 15»·
- στο άρθρο 24, παράγραφος 1, στοιχείο α), η προταθείσα προσθήκη του αριθμού άρθρου
«15» και η προταθείσα αντικατάσταση του αριθμού άρθρου «14» από τον αριθμό άρθρου
«16»·
- στο άρθρο 36, παράγραφος 3, στοιχείο β), η προταθείσα διαγραφή του αριθμού άρθρου «32 
παράγραφος 2» και η προταθείσα προσθήκη του αριθμού άρθρου «35 παράγραφος 3»·
- στο άρθρο 40, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β), η προταθείσα προσθήκη των 
λέξεων «και 15»·
- στο άρθρο 46, πρώτη παράγραφος, η τελευταία περίοδος «Κοινοποιούν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων αυτών, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω 
διατάξεων και της παρούσας οδηγίας»·
- στο άρθρο 46, τέταρτη παράγραφος, οι τελευταίες λέξεις «καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 
μεταξύ των διατάξεων αυτών και της παρούσας οδηγίας».

2) Στο άρθρο 50, πρέπει να εισαχθούν εκ νέου οι τελευταίες λέξεις του άρθρου 46 της 
οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου («σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας»).

Συνεπώς, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας στο ομόφωνο 
συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιέχει τροποποιήσεις ουσίας, πέραν εκείνων που 
προσδιορίζονται ως τροποποιήσεις ουσίας στο κείμενο ή στην παρούσα γνωμοδότηση. Η 
ομάδα εργασίας συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων 
διατάξεων της προηγούμενης πράξης σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας 
τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος κειμένου, 
χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
Νομικός Σύμβουλος Νομικός Σύμβουλος Γενικός Διευθυντής


