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Τροπολογία 15
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για την αναγνώριση και το 
καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή 
των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας  και το περιεχόμενο της 
παρεχόμενης προστασίας

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για την αναγνώριση και το 
καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή 
των ανιθαγενών ως προσφύγων και ως 
προσώπων που χρειάζονται άλλου είδους 
διεθνή προστασία και το περιεχόμενο της 
παρεχόμενης προστασίας

Or. de

Τροπολογία 16
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη 
μετανάστευση και το άσυλο, που εκδόθηκε 
στις 16 Οκτωβρίου 2008, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο σημείωσε ότι παραμένουν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών 
μελών σχετικά με την παροχή προστασίας 
και τις μορφές που λαμβάνει η προστασία 
αυτή και ζήτησε νέες πρωτοβουλίες για 
την ολοκλήρωση της εγκαθίδρυσης κοινού 
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, που 
προβλέπεται στο πρόγραμμα της Χάγης, 
και επομένως για την παροχή υψηλότερου 
επίπεδου προστασίας.

(8) Στο ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη 
μετανάστευση και το άσυλο, που εκδόθηκε 
στις 16 Οκτωβρίου 2008, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο σημείωσε ότι παραμένουν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών 
μελών σχετικά με την παροχή προστασίας 
και τις μορφές που λαμβάνει η προστασία 
αυτή και ζήτησε νέες πρωτοβουλίες για 
την ολοκλήρωση της εγκαθίδρυσης κοινού 
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, που 
προβλέπεται στο πρόγραμμα της Χάγης, 
και επομένως για την παροχή υψηλότερου 
επίπεδου προστασίας. Αναγνώρισε δε ότι 
πρέπει να προωθείται η αλληλεγγύη και η 
καλύτερη ανακατανομή των δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας από το ένα κράτος 
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μέλος στο άλλο προκειμένου να 
βοηθηθούν εκείνα τα κράτη μέλη τα 
οποία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες και 
δυσανάλογες πιέσεις στα συστήματα 
ασύλου τους, ιδίως λόγω της 
γεωγραφικής τους θέσης ή της 
δημογραφικής τους κατάστασης.

Or. el

Τροπολογία 17
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη  10 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Το άρθρο 80 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπει ότι οι πολιτικές της Ένωσης 
σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το 
άσυλο και τη μετανάστευση διέπονται 
από την αρχή της αλληλεγγύης και της 
δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των 
κρατών μελών, μεταξύ άλλων και στο 
οικονομικό επίπεδο, και ότι, όποτε 
απαιτείται, οι πράξεις της Ένωσης που 
θεσπίζονται στον τομέα αυτό περιέχουν 
κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της 
εν λόγω αρχής.

Or. el

Τροπολογία 18
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το « μείζον συμφέρον του παιδιού» 
θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα 
των κρατών μελών κατά την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με τη 

(17) Το « μείζον συμφέρον του παιδιού» 
θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα 
των κρατών μελών κατά την εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και 
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σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 
για τα δικαιώματα του παιδιού.

σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών του 1989 για τα δικαιώματα του 
παιδιού. Για να εκτιμήσουν το μείζον 
συμφέρον των ανηλίκων, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν συγκεκριμένα υπόψη 
παράγοντες όπως: 
την προστασία της οικογενειακής ζωής, 
παρέχοντας τη δυνατότητα επανένωσης 
των οικογενειών στην περίπτωση 
απομακρυσμένων από τις οικογένειές 
τους ανηλίκων εάν αυτό είναι προς το 
μείζον συμφέρον τους· 
την ευημερία και την κοινωνική 
ανάπτυξη του ανηλίκου, λαμβάνοντας 
υπόψη το εθνικό, πολιτιστικό, γλωσσικό 
και θρησκευτικό  υπόβαθρό του και 
έχοντας επιπλέον κατά νου την ανάγκη 
για σταθερότητα και συνέχεια στις 
ρυθμίσεις σχετικά με την φροντίδα και 
την επιμέλεια καθώς και πρόσβαση στις 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και 
εκπαίδευσης·
ζητήματα ασφάλειας και προστασίας, 
ειδικά εάν υπάρχει ο κίνδυνος το παιδί να 
είναι θύμα οιασδήποτε μορφής βίας και 
εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης 
και της εμπορίας ανθρώπων· και
τις απόψεις του ανηλίκου, δίδοντας 
ιδιαίτερο βάρος στις απόψεις αυτές 
ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητα 
του ανηλίκου.

Or. en

Τροπολογία 19
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το « μείζον συμφέρον του παιδιού» 
θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα 
των κρατών μελών κατά την εφαρμογή της 

(17) Το « μείζον συμφέρον του παιδιού» 
θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα 
των κρατών μελών κατά την εφαρμογή της 
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παρούσας οδηγίας , σύμφωνα με τη 
σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 
για τα "δικαιώματα του παιδιού" .

παρούσας οδηγίας , σύμφωνα με τη 
σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 
για τα δικαιώματα του παιδιού .

Για να εκτιμήσουν το μείζον συμφέρον 
του παιδιού, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη ιδίως τους ακόλουθους 
παράγοντες:
(α) την προστασία της οικογενειακής 
ζωής, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας επανένωσης των 
οικογενειών εντός ή και εκτός της 
επικράτειας των κρατών μελών στην 
περίπτωση απομακρυσμένων από τις 
οικογένειές τους παιδιών·
β) την ευημερία και την κοινωνική 
ανάπτυξη του παιδιού, λαμβάνοντας 
ιδιαιτέρως υπόψη το εθνικό, 
θρησκευτικό, πολιτιστικό και γλωσσικό 
υπόβαθρο του παιδιού και έχοντας 
επιπλέον κατά νου την ανάγκη για 
σταθερότητα και συνέχεια στις ρυθμίσεις 
σχετικά με την φροντίδα και την 
επιμέλεια καθώς και πρόσβαση στις 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και 
εκπαίδευσης·
γ) ζητήματα ασφάλειας και προστασίας, 
ιδίως εάν υπάρχει ο κίνδυνος το παιδί να 
είναι θύμα οιασδήποτε μορφής βίας και 
εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης 
της εμπορίας ανθρώπων·
δ) τις απόψεις του παιδιού, δίδοντας 
ιδιαίτερο βάρος στις απόψεις αυτές 
ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητα 
του παιδιού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη το μείζον συμφέρον του παιδιού, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο επανένωσης των οικογενειών εκτός αλλά και εκτός των επικρατειών 
των κρατών μελών.
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Τροπολογία 20
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Πρέπει να διευρυνθεί η έννοια των 
"μελών οικογένειας", λαμβανομένων 
υπόψη των διαφόρων ειδικών 
περιστάσεων εξάρτησης και της 
ιδιαίτερης προσοχής που πρέπει να 
δίδεται στο μείζον συμφέρον του παιδιού.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή των περιπτώσεων κακομεταχείρισης και των δυσκολιών απόδειξης των 
οικογενειακών σχέσεων καθώς και προς το συμφέρον του πυρήνα της οικογένειας είναι 
προτιμότερος ένας στενός ορισμός της οικογένειας.

Τροπολογία 21
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Προστασία μπορεί να παρέχεται όχι 
μόνον από το κράτος, αλλά και από ομάδες 
ή οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων 
διεθνών οργανισμών, που πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας και 
ελέγχουν περιοχή ή ευρύτερο χώρο εντός 
του εδάφους του κράτους και που 
επιθυμούν να επιβάλλουν την τήρηση του 
κράτους δικαίου και είναι σε θέση να το 
πράξουν. Η προστασία αυτή πρέπει να 
είναι αποτελεσματική και διαρκής .

(25) Προστασία μπορεί να παρέχεται όχι 
μόνον από το κράτος, αλλά και από ομάδες 
ή οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων 
διεθνών οργανισμών, οι οποίες πληρούν τις
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας και 
ελέγχουν περιοχή ή ευρύτερο χώρο εντός 
του εδάφους του κράτους. Η προστασία 
αυτή πρέπει να είναι αποτελεσματική και 
διαρκής .

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ο σεβασμός του κράτους δικαίου εκ μέρους ενός φορέα που παρέχει προστασία και η 
νομιμότητα αυτού του φορέα δεν συγκαταλέγονται στους στόχους και δεν αποτελούν 
αντικείμενο ρύθμισης της παρούσας οδηγίας.  Πρωταρχικός στόχος είναι η ασφάλεια και η 
προστασία ενός προσώπου που ζητεί διεθνή προστασία. Το ερώτημα στο πλαίσιο ποιας μορφής 
κυβέρνησης ή κράτους μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος σχετίζεται με ζητήματα παγκόσμιας 
χρηστής διακυβέρνησης και εκδημοκρατισμού και δεν μπορεί να απαντηθεί μέσω ενός κοινού 
ευρωπαϊκού συστήματος παροχής ασύλου.

Τροπολογία 22
Sylvie Guillaume

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Προστασία μπορεί να παρέχεται όχι 
μόνον από το κράτος, αλλά και από 
ομάδες ή οργανώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων διεθνών 
οργανισμών, που πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας και 
ελέγχουν περιοχή ή ευρύτερο χώρο εντός 
του εδάφους του κράτους και που 
επιθυμούν να επιβάλλουν την τήρηση του 
κράτους δικαίου και είναι σε θέση να το
πράξουν. Η προστασία αυτή πρέπει να 
είναι αποτελεσματική και διαρκής .

(25) Προστασία δεν μπορεί να παρέχεται
παρά από το κράτος που είναι 
διατεθειμένο να επιβάλλει την τήρηση του 
κράτους δικαίου και είναι σε θέση να το
πράξει. Η προστασία αυτή πρέπει να είναι 
αποτελεσματική και διαρκής .

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι φορείς της προστασίας πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικώς στις εθνικές αρχές. "Ομάδες 
ή οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων διεθνών οργανισμών" δεν διαθέτουν, ως προβλέπει το 
άρθρο υπό την αναθεωρημένη του μορφή κατά την πρόταση της Επιτροπής, την δυνατότητα να 
επιβάλλουν την τήρηση του κράτους δικαίου και να εξασφαλίσουν έτσι μία "αποτελεσματική και 
διαρκή" προστασία. Επιπλέον, καθώς δεν μπορούν να υπογράφουν διεθνείς νομικές πράξεις 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορούν να θεωρούνται ως νομικά υπεύθυνες σε 
περίπτωση μη τήρησης των διεθνών υποχρεώσεων επί θεμάτων προστασία των προσφύγων και 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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Τροπολογία 23
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ο αιτών πρέπει να έχει όντως 
πρόσβαση στην εγχώρια προστασία σε 
τμήμα της χώρας καταγωγής όπου μπορεί 
νόμιμα και με ασφάλεια να ταξιδέψει, να 
γίνει δεκτός και να εγκατασταθεί.

(26) Ο αιτών πρέπει να έχει όντως 
πρόσβαση στην εγχώρια προστασία σε 
τμήμα της χώρας καταγωγής όπου μπορεί 
χωρίς κίνδυνο και χωρίς ποινές να 
ταξιδέψει και να ζήσει.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μία νόμιμη και τυπικά σωστή είσοδος και εγκατάσταση σύμφωνα με τα πρότυπά μας δεν είναι 
δυνατή, λόγω των ανεπαρκών κρατικών διαρθρώσεων σε ορισμένες χώρες καταγωγής. Αυτές οι 
ανεπαρκείς ή διαφορετικά διαμορφωμένες διαρθρώσεις δεν αποτελούν ωστόσο καθαυτές ούτε 
εμπόδιο για την παροχή εσωτερικής προστασίας ούτε ένδειξη ανεπαρκούς ασφάλειας. 

Τροπολογία 24
Carmen Romero López

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Ο αιτών πρέπει να έχει όντως 
πρόσβαση στην εγχώρια προστασία σε 
τμήμα της χώρας καταγωγής όπου μπορεί 
νόμιμα και με ασφάλεια να ταξιδέψει, να 
γίνει δεκτός και να εγκατασταθεί.

(26) Ο αιτών πρέπει να έχει όντως 
πρόσβαση στην εγχώρια προστασία σε 
τμήμα της χώρας καταγωγής όπου μπορεί 
νόμιμα και με ασφάλεια να ταξιδέψει, να 
γίνει δεκτός και να εγκατασταθεί και όπου 
μπορεί λογικά να αναμένεται να μείνει.
Συγκεκριμένα, για να εκτιμήσουν το 
μείζον συμφέρον του παιδιού, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους 
ακόλουθους παράγοντες: τις προσωπικές 
περιστάσεις του αιτούντος, αν έχει 
διωχθεί στο παρελθόν, ζητήματα 
ασφάλειας και προστασίας, το σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς 
και τη δυνατότητα οικονομικής 
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επιβίωσης σ' αυτό το μέρος της χώρας.    

Or. en

Αιτιολόγηση

Έτσι θα ευθυγραμμισθεί το κείμενο προς τις Κατευθυντήριες γραμμές για τη διεθνή προστασία  
της UNHCR:  «Εσωτερική φυγή ή εναλλακτική λύση επανεγκατάστασης» κατά την έννοια του 
άρθρου 1A(2)  της Σύμβασης του 1951 και του Πρωτοκόλλου του  1967 σε σχέση με το 
καθεστώς των προσφύγων.

Τροπολογία 25
Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οσάκις αξιολογούνται αιτήματα 
ανηλίκων για παροχή διεθνούς 
προστασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις μορφές δίωξης που 
αφορούν ειδικά τα παιδιά.

(27) Οσάκις αξιολογούνται αιτήματα 
ανηλίκων για παροχή διεθνούς 
προστασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις μορφές δίωξης που 
αφορούν ειδικά τα παιδιά, όπως 
πρόσληψη κάτω του ορίου ηλικίας, 
εμπορία ανθρώπων, ακρωτηριασμός των 
γεννητικών οργάνων γυναικών, 
οικογενειακή και κατ' οίκον βία, 
καταναγκαστικός ή κάτω του ορίου 
ηλικίας γάμος και καταναγκαστική 
εργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή παρέχει μη εξαντλητικό κατάλογο μερικών ειδικών μορφών παιδικής δίωξης 
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Τροπολογία 26
Carmen Romero López

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27 α) Χρειάζεται επίσης τα κράτη μέλη 
να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη στιγμή 
της αξιολόγησης των αιτήσεων διεθνούς 
προστασίας την ύπαρξη ανταγωνιστικών 
νομικών παραδόσεων και εθίμων που 
ενέχουν πράξεις που θίγουν τη σωματική 
ακεραιότητα ή αξιοπρέπεια κάποιου, 
όπως ο ακρωτηριασμός γεννητικών 
οργάνων, λιθοβολισμός, οι αναγκαστικοί 
γάμοι ή τα εγκλήματα τιμής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αυτή η νέα αιτιολογική σκέψη είναι συνεπής προς τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν στο άρθρο, 
σε σχέση με τις νομικές παραδόσεις και τα έθιμα που θίγουν τη σωματική ακεραιότητα ή την 
αξιοπρέπεια κάποιου.

Τροπολογία 27
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Είναι εξίσου αναγκαίο να καθιερωθεί 
κοινή εννοιολογική αντίληψη του λόγου 
δίωξης που στηρίζεται στην «ιδιότητα 
μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας». Για 
τους σκοπούς του καθορισμού της 
ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας, πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη θέματα που 
απορρέουν από το φύλο του αιτούντος.

(29) Είναι εξίσου αναγκαίο να καθιερωθεί 
κοινή εννοιολογική αντίληψη του λόγου 
δίωξης που στηρίζεται στην «ιδιότητα 
μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας». Για 
τους σκοπούς του καθορισμού της 
ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας, πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη θέματα που 
απορρέουν από το φύλο του αιτούντος.
Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να αποδοθεί σε φαινόμενα όπως οι 
ακρωτηριασμοί των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, οι αναγκαστικές 
αμβλώσεις και οι υποχρεωτικές 
στειρώσεις.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Οι ακρωτηριασμοί των γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι αναγκαστικές αμβλώσεις και οι 
υποχρεωτικές στειρώσεις συνιστούν σοβαρότατες μορφές άσκησης βίας επί των γυναικών και 
πρέπει να γίνεται ειδική μνεία περί αυτών στην παρούσα οδηγία. Το ψήφισμα 1765 (2010) της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφέρεται ρητώς στην ανάγκη να 
λαμβάνονται υπόψη τα φαινόμενα αυτά εν σχέσει προς τις αιτήσεις ασύλου.

Τροπολογία 28
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36a) Καίτοι τα ευεργετήματα που 
παρέχονται στα μέλη της οικογένειας 
δικαιούχων του καθεστώτος της 
επικουρικής προστασίας δεν ταυτίζονται 
κατ' ανάγκη με τα παρεχόμενα στον 
πληρούντα τις προϋποθέσεις δικαιούχο, 
πρέπει, εντούτοις, να είναι δίκαια σε 
σύγκριση προς τα ευεργετήματα που 
απολαμβάνουν οι δικαιούχοι του 
καθεστώτος επικουρικής προστασίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εξαιτίας των διαφορετικών λόγων προσφυγής σε διεθνή προστασία και της συνακόλουθης 
διαφορετικής διάρκειας παραμονής στο κράτος μέλος, πρέπει να εξακολουθήσει να είναι δυνατή 
η διαφοροποίηση των παροχών για τους πρόσφυγες και τους δικαιούχους του καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας

Τροπολογία 29
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί η (37) Είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί η 
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πλήρης τήρηση της αρχής της μη 
διακριτικής μεταχείρισης, με την 
παράλληλη ανταπόκριση στην 
πρόσκληση του προγράμματος της Χάγης 
για εγκαθίδρυση ενιαίου καθεστώτος. 
Προς τούτο, και εκτός των εξαιρέσεων 
που είναι αναγκαίες και αντικειμενικά 
δικαιολογημένες, στους δικαιούχους 
επικουρικής προστασίας πρέπει να 
παρέχονται τα ίδια δικαιώματα και 
ευεργετήματα με αυτά που παρέχονται 
στους πρόσφυγες και πρέπει να πληρούν 
τις ίδιες προϋποθέσεις για την παροχή της 
εν λόγω προστασίας.

πλήρης τήρηση της αρχής της μη 
διακριτικής μεταχείρισης. Στους 
δικαιούχους επικουρικής προστασίας θα 
πρέπει να παρέχονται τα ίδια δικαιώματα 
και ευεργετήματα με αυτά που παρέχονται 
στους πρόσφυγες και πρέπει να πληρούν 
τις ίδιες προϋποθέσεις για την παροχή της 
εν λόγω προστασίας. Ταυτόχρονα πρέπει, 
σύμφωνα με το άρθρο 78, παράγραφος 2, 
στοιχεία α και β της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να 
εξακολουθήσει να είναι δυνατή η 
διαφοροποίηση μεταξύ ενός ενιαίου 
καθεστώτος ασύλου και ενός ενιαίου 
καθεστώτος επικουρικής προστασίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sieht eine Unterscheidung 
zwischen Flüchtlingen und Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, vor. 
Wenngleich das Ziel eine sachlich gerechtfertigte Annäherung der Leistungen für beide 
Statusformen ist, muss auf Grund der unterschiedlichen Gründe für die Inanspruchnahme von 
internationalem Schutz und der daraus resultierenden unterschiedlichen Aufenthaltslänge im 
Mitgliedstaats daher weiterhin eine Unterscheidung in den Leistungen für Flüchtlinge und 
Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, möglich sein.

Τροπολογία 30
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Για να βελτιωθεί η αποτελεσματική 
άσκηση των δικαιωμάτων και των 
ευεργετημάτων που θεσπίζονται στην 
οδηγία από τους δικαιούχους διεθνούς 
προστασίας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οι συγκεκριμένες τους ανάγκες και οι 
ιδιαίτερες προκλήσεις ένταξης τις οποίες 
αυτοί αντιμετωπίζουν.

(39) Για να βελτιωθεί η αποτελεσματική 
άσκηση των δικαιωμάτων και των 
ευεργετημάτων που θεσπίζονται στην 
οδηγία από τους δικαιούχους διεθνούς 
προστασίας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οι συγκεκριμένες τους ανάγκες και οι 
ιδιαίτερες προκλήσεις ένταξης τις οποίες 
αυτοί αντιμετωπίζουν. Ταυτόχρονα, οι 
δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είναι 
υποχρεωμένοι να προσφέρουν τη δική 
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τους συμβολή στην ένταξή τους στην 
κοινωνία, κάνοντας χρήση της 
προσφοράς μαθημάτων ένταξης και να 
σέβονται τους βασικούς κανόνες των 
φιλελεύθερων δημοκρατικών έννομων 
τάξεων των κρατών μελών και ιδιαίτερα 
το απαραβίαστο της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, την ισότητα ανδρών και 
γυναικών, τον διαχωρισμό κράτους και 
εκκλησίας και τη θρησκευτική ελευθερία.  
Οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας 
είναι υποχρεωμένοι να κάνουν χρήση της 
προσφοράς μαθημάτων ένταξης, εφόσον 
τούτο κρίνεται σκόπιμο από τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την άσκηση δικαιωμάτων στο πλαίσιο της διεθνούς προστασίας συνδέονται επίσης και 
υποχρεώσεις. Τούτο περιλαμβάνει συνήθως την τήρηση της ισχύουσας έννομης τάξης αλλά και 
την χρήση των προγραμμάτων ένταξης που προσφέρει το κράτος μέλος.

Τροπολογία 31
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Είναι σκόπιμο, ιδίως προκειμένου να 
αποφεύγονται οι κοινωνικές δυσχέρειες, να 
προβλέπεται υπέρ των δικαιούχων 
διεθνούς  προστασίας η άνευ διακρίσεων 
παροχή επαρκούς κοινωνικής συνδρομής 
και επαρκών μέσων διαβιώσεως στο 
πλαίσιο της κοινωνικής αρωγής.

(43) Είναι σκόπιμο, ιδίως προκειμένου να 
αποφεύγονται οι κοινωνικές δυσχέρειες, να 
προβλέπεται υπέρ των δικαιούχων 
καθεστώτος πρόσφυγα ή καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας η άνευ 
διακρίσεων παροχή επαρκούς κοινωνικής 
συνδρομής και επαρκών μέσων 
διαβιώσεως στο πλαίσιο της κοινωνικής 
αρωγής.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Εξαιτίας των διαφορετικών λόγων προσφυγής σε διεθνή προστασία και της συνακόλουθης 
διαφορετικής διάρκειας παραμονής στο κράτος μέλος, πρέπει να εξακολουθήσει να είναι δυνατή 
η διαφοροποίηση των παροχών για τους πρόσφυγες και τους δικαιούχους του καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας

Τροπολογία 32
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43α) Όσον αφορά την κοινωνική αρωγή 
και την ιατρική περίθαλψη, οι 
διαδικασίες και λεπτομέρειες της 
παροχής των βασικών ευεργετημάτων θα 
πρέπει να καθορίζονται από το εθνικό 
δίκαιο. Η δυνατότητα περιορισμού των 
ευεργετημάτων για τους δικαιούχους του 
καθεστώτος επικουρικής προστασίας στα 
βασικά εξ αυτών πρέπει να γίνεται 
κατανοητή υπό την έννοια ότι τα εν λόγω 
ευεργετήματα καλύπτουν τουλάχιστον την 
ελάχιστη στήριξη του εισοδήματος, την 
αρωγή σε περίπτωση ασθένειας, κύησης 
και γονικής μέριμνας, καθόσον 
χορηγούνται στους υπηκόους σύμφωνα με 
τη νομοθεσία του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους.

Or. de

Τροπολογία 33
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Οι ειδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες 
της κατάστασης των δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, 

(45) Οι ειδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες 
της κατάστασης των δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, 
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στο μέτρο του δυνατού, στα προγράμματα 
ένταξης που παρέχονται σ’ αυτούς.

στο μέτρο του δυνατού, στα προγράμματα 
ένταξης που παρέχονται σ’ αυτούς. Η 
προσφορά προγραμμάτων ένταξης 
περιλαμβάνει το καθήκον συμμετοχής 
των προσφύγων σε αυτά τα 
προγράμματα. Οι δικαιούχοι επικουρικής 
προστασίας είναι υποχρεωμένοι να 
κάνουν χρήση της προσφοράς 
μαθημάτων ένταξης, εφόσον τούτο 
κρίνεται σκόπιμο από τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την άσκηση δικαιωμάτων στο πλαίσιο της διεθνούς προστασίας συνδέονται επίσης και 
υποχρεώσεις. Τούτο περιλαμβάνει συνήθως την τήρηση της ισχύουσας έννομης τάξης αλλά και 
την χρήση των προγραμμάτων ένταξης που προσφέρει το κράτος μέλος.

Τροπολογία 34
Sylvie Guillaume

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) «αιτών», ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο 
ανιθαγενής που έχει υποβάλει αίτηση 
διεθνούς προστασίας για την οποία δεν 
έχει ακόμη ληφθεί τελεσίδικη απόφαση·

i) «αιτών», κάθε άτομο που δεν είναι 
πολίτης του κράτους μέλους στο οποίο 
κατατέθηκε η αίτηση διεθνούς προστασίας 
για την οποία δεν έχει ακόμη ληφθεί 
τελεσίδικη απόφαση·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αναδιατύπωση της οδηγίας περί αναγνώρισης θα έπρεπε να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας ώστε ο καθένας να μπορεί να υποβάλλει αίτηση ασύλου, δεδομένου ότι η Συνθήκη της 
Γενεύης σχετικά με  το καθεστώς των προσφύγων δεν επιτρέπει πράγματι παρόμοιο περιορισμό 
του πεδίου εφαρμογής της με γεωγραφικά κριτήρια ή κριτήρια ιθαγένειας.
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Τροπολογία 35
Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) «αιτών», ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο 
ανιθαγενής που έχει υποβάλει αίτηση 
διεθνούς προστασίας για την οποία δεν 
έχει ακόμη ληφθεί τελεσίδικη απόφαση·

(i) «αιτών», άτομο που δεν είναι πολίτης 
της Ένωσης και οποίος έχει υποβάλει 
αίτηση διεθνούς προστασίας για την οποία 
δεν έχει ακόμη ληφθεί τελεσίδικη 
απόφαση·

Or. en

Τροπολογία 36
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ι – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(j) «μέλη της οικογένειας», εφόσον η 
οικογένεια υπήρχε ήδη στη χώρα 
καταγωγής, τα ακόλουθα μέλη της 
οικογένειας του δικαιούχου διεθνούς
προστασίας τα οποία ευρίσκονται στο ίδιο 
κράτος μέλος σε σχέση με την αίτηση 
παροχής διεθνούς προστασίας:

(ι) «μέλη της οικογένειας», εφόσον η 
οικογένεια υπήρχε ήδη στη χώρα 
καταγωγής, τα ακόλουθα μέλη της 
οικογένειας του δικαιούχου  καθεστώτος  
πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας τα 
οποία ευρίσκονται στο ίδιο κράτος μέλος 
σε σχέση με την αίτηση παροχής διεθνούς 
προστασίας:

Or. en

Τροπολογία 37
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ι – παύλα 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ο/η σύζυγος του δικαιούχου διεθνούς
προστασίας ή ο/η σύντροφος που διατηρεί 
σταθερή σχέση με το εν λόγω πρόσωπο σε 

– ο/η σύζυγος του δικαιούχου καθεστώτος  
πρόσφυγα ή επικουρικής  προστασίας ή 
ο/η σύντροφος που διατηρεί σταθερή 
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ελεύθερη ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι 
η νομοθεσία ή η πρακτική του οικείου 
κράτους μέλους αντιμετωπίζει τα άγαμα 
ζεύγη κατά τρόπο παρόμοιο με τον 
ισχύοντα για τα έγγαμα ζεύγη βάσει του 
δικαίου περί αλλοδαπών·

σχέση με το εν λόγω πρόσωπο σε ελεύθερη 
ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι η 
νομοθεσία ή η πρακτική του οικείου 
κράτους μέλους αντιμετωπίζει τα άγαμα 
ζεύγη κατά τρόπο παρόμοιο με τον 
ισχύοντα για τα έγγαμα ζεύγη βάσει του 
δικαίου περί αλλοδαπών·

Or. en

Τροπολογία 38
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ι – παύλα 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τα ανήλικα τέκνα των ζευγών  της 
πρώτης περίπτωσης ή του δικαιούχου 
διεθνούς προστασίας, υπό την προϋπόθεση 
ότι είναι άγαμα , ανεξαρτήτως αν 
γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάμου ή αν είναι 
υιοθετημένα, όπως ορίζεται από την εθνική 
νομοθεσία·

– τα ανήλικα τέκνα των ζευγών  της 
πρώτης περίπτωσης ή του δικαιούχου 
καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής
προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι 
άγαμα, ανεξαρτήτως αν γεννήθηκαν εντός 
ή εκτός γάμου ή αν είναι υιοθετημένα, 
όπως ορίζεται από την εθνική νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 39
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ι – παύλα 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τα έγγαμα ανήλικα τέκνα των ζευγών 
της πρώτης περίπτωσης ή του 
δικαιούχου διεθνούς προστασίας, 
ανεξαρτήτως αν γεννήθηκαν εντός ή 
εκτός γάμου ή αν είναι υιοθετημένα, όπως 
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, 
εφόσον είναι προς το μείζον συμφέρον 
τους να διαμένουν στην ίδια χώρα με τον 
δικαιούχο·

διαγράφεται
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Or. it

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη στην έννοια "οικείοι" έγγαμων ανηλίκων τέκνων είναι συζητήσιμη, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την μη ενηλικίωσή τους, πρόκειται για διαφορετική οικογενειακή 
μονάδα. Η πρόταση θέτει εξάλλου και προβλήματα σχετικά με το θέμα των αναγκαστικών 
γάμων ανηλίκων σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία 40
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ι – παύλα 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τα έγγαμα ανήλικα τέκνα των ζευγών 
της πρώτης περίπτωσης ή του 
δικαιούχου διεθνούς προστασίας, 
ανεξαρτήτως αν γεννήθηκαν εντός ή 
εκτός γάμου ή αν είναι υιοθετημένα, όπως 
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, 
εφόσον είναι προς το μείζον συμφέρον 
τους να διαμένουν στην ίδια χώρα με τον 
δικαιούχο·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή των περιπτώσεων κακομεταχείρισης και των δυσκολιών απόδειξης των 
οικογενειακών σχέσεων καθώς και προς το συμφέρον του πυρήνα της οικογένειας είναι 
προτιμότερος ένας στενός ορισμός της οικογένειας.

Τροπολογία 41
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ι – παύλα 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ο πατέρας, η μητέρα ή άλλος ενήλικος 
συγγενής που είναι υπεύθυνος για τον 

διαγράφεται
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δικαιούχο διεθνούς προστασίας βάσει 
νόμου ή εθίμου, αν αυτός είναι ανήλικος 
και άγαμος, ή αν είναι ανήλικος και 
έγγαμος αλλά είναι προς το μείζον 
συμφέρον του να διαμένει στην ίδια χώρα 
με τον πατέρα, τη μητέρα ή άλλο ενήλικο 
συγγενή που είναι υπεύθυνος·

Or. de

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή των περιπτώσεων κακομεταχείρισης και των δυσκολιών απόδειξης των 
οικογενειακών σχέσεων καθώς και προς το συμφέρον του πυρήνα της οικογένειας είναι 
προτιμότερος ένας στενός ορισμός της οικογένειας.

Τροπολογία 42
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ι – παύλα 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τα ανήλικα άγαμα αδέλφια του 
δικαιούχου διεθνούς προστασίας, αν 
αυτός είναι ανήλικος και άγαμος, ή αν ο 
δικαιούχος διεθνούς προστασίας ή τα 
αδέλφια του είναι ανήλικοι και έγγαμοι 
αλλά είναι προς το μείζον συμφέρον ενός 
ή περισσοτέρων εξ αυτών να διαμένουν 
στην ίδια χώρα·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή των περιπτώσεων κακομεταχείρισης και των δυσκολιών απόδειξης των 
οικογενειακών σχέσεων καθώς και προς το συμφέρον του πυρήνα της οικογένειας είναι 
προτιμότερος ένας στενός ορισμός της οικογένειας.
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Τροπολογία 43
Ernst Strasser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ι – παύλα 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τα ανήλικα άγαμα αδέλφια του 
δικαιούχου διεθνούς προστασίας, αν 
αυτός είναι ανήλικος και άγαμος, ή αν ο 
δικαιούχος διεθνούς προστασίας ή τα 
αδέλφια του είναι ανήλικοι και έγγαμοι 
αλλά είναι προς το μείζον συμφέρον ενός 
ή περισσοτέρων εξ αυτών να διαμένουν 
στην ίδια χώρα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 44
Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
σύμβασης της Γενεύης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν ότι δεν 
αναγνωρίζεται καταρχήν καθεστώς 
πρόσφυγα στον αιτούντα που υποβάλλει 
μεταγενέστερη αίτηση, εάν ο κίνδυνος 
δίωξης βασίζεται σε περιστάσεις που ο 
αιτών προκάλεσε εσκεμμένως μετά την 
αναχώρησή του από τη χώρα καταγωγής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 45
Σταύρος Λαμπρινίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
σύμβασης της Γενεύης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν ότι δεν 
αναγνωρίζεται καταρχήν καθεστώς 
πρόσφυγα στον αιτούντα που υποβάλλει 
μεταγενέστερη αίτηση, εάν ο κίνδυνος 
δίωξης βασίζεται σε περιστάσεις που ο 
αιτών προκάλεσε εσκεμμένως μετά την 
αναχώρησή του από τη χώρα καταγωγής.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
σύμβασης της Γενεύης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίζουν ότι δεν 
αναγνωρίζεται καταρχήν καθεστώς 
πρόσφυγα στον αιτούντα που υποβάλλει 
μεταγενέστερη αίτηση, εάν ο κίνδυνος 
δίωξης βασίζεται σε περιστάσεις που ο 
αιτών προκάλεσε εσκεμμένως μετά την 
αναχώρησή του από τη χώρα καταγωγής. 
Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο αιτών 
προκάλεσε τον κίνδυνο αυτό με δική του 
απόφαση κατά την άσκηση κάποιου εκ 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
σύμφωνα με την νομοθεσία της ΕΕ, και 
συγκεκριμένα του δικαιώματος της 
ελευθερίας του λόγου.

Or. en

Τροπολογία 46
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η προστασία κατά της δίωξης ή της 
σοβαρής βλάβης πρέπει να είναι 
αποτελεσματική και διαρκής και  μπορεί 
να παρέχεται μόνο από:

1. Η προστασία κατά της δίωξης ή της 
σοβαρής βλάβης πρέπει να είναι 
αποτελεσματική και διαρκής και  μπορεί 
να παρέχεται από:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παροχή προστασίας είναι δυνατή ακόμα και όταν δεν υπάρχει φορέας παροχής προστασίας. 
Ο απόλυτος περιορισμός στην παροχή προστασίας από φορείς παροχής προστασίας θα είχε ως 
αποτέλεσμα να μη λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα εσωτερικών τρόπων παροχής προστασίας.
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Τροπολογία 47
Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η προστασία κατά της δίωξης ή της 
σοβαρής βλάβης πρέπει να είναι 
αποτελεσματική και διαρκής και  μπορεί 
να παρέχεται μόνο  από:

1. Η προστασία κατά της δίωξης ή της 
σοβαρής βλάβης πρέπει να είναι 
αποτελεσματική και διαρκής και  μπορεί 
να παρέχεται μόνο  από:

α) το κράτος· ή α) το κράτος· ή
β) ομάδες ή οργανώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων διεθνών 
οργανισμών, που ελέγχουν το κράτος ή 
σημαντικό μέρος του εδάφους του κράτους 
και που επιθυμούν να επιβάλλουν την 
τήρηση του κράτους δικαίου και είναι σε 
θέση να το πράξουν.

β) ομάδες ή οργανώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων διεθνών 
οργανισμών, που ελέγχουν το κράτος ή 
ουσιώδες μέρος του εδάφους του κράτους,

υπό τον όρο ότι αυτοί οι παράγοντες 
προστασίας που ορίζονται στα σημεία (α) 
και (β) επιθυμούν και είναι σε θέση να 
επιβάλλουν την τήρηση του κράτους 
δικαίου και υποχρεούνται να 
λογοδοτήσουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φράση «οι οποίοι επιθυμούν και είναι σε θέση να επιβάλλουν το κράτος δικαίου» θα πρέπει 
επίσης να ισχύει με σαφήνεια για το κράτος εφόσον δεν πρέπει να συνάγεται ότι το κράτος από 
το οποίο αιτών άσυλο ζητά προστασία υποχρεωτικά «επιθυμεί και είναι σε θέση να επιβάλλει το 
κράτος δικαίου». Εκείνοι που θεωρούνται ότι είναι σε θέση να προσφέρουν αποτελεσματική 
προστασία θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διασφαλίσουν την υποχρέωσή τους για 
λογοδοσία με βάση το διεθνές δίκαιο.

Τροπολογία 48
Sylvie Guillaume

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ομάδες ή οργανώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων διεθνών 
οργανισμών, που ελέγχουν το κράτος ή 
σημαντικό μέρος του εδάφους του 
κράτους και που επιθυμούν να επιβάλλουν 
την τήρηση του κράτους δικαίου και είναι 
σε θέση να το πράξουν .

διαγράφεται 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι φορείς της προστασίας πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικώς στις εθνικές αρχές. "Ομάδες 
ή οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων διεθνών οργανισμών" δεν διαθέτουν, ως προβλέπει το 
άρθρο υπό την αναθεωρημένη του μορφή κατά την πρόταση της Επιτροπής, την δυνατότητα να 
επιβάλλουν την τήρηση του κράτους δικαίου και να εξασφαλίσουν έτσι μία "αποτελεσματική και 
διαρκή" προστασία. Επιπλέον, καθώς δεν μπορούν να υπογράφουν διεθνείς νομικές πράξεις 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορούν να θεωρούνται ως νομικά υπεύθυνες σε 
περίπτωση μη τήρησης των διεθνών υποχρεώσεων επί θεμάτων προστασία των προσφύγων και 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τροπολογία 49
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ομάδες ή οργανώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων διεθνών 
οργανισμών, που ελέγχουν το κράτος ή 
σημαντικό μέρος του εδάφους του κράτους 
και που επιθυμούν να επιβάλλουν την 
τήρηση του κράτους δικαίου και είναι σε 
θέση να το πράξουν.

β) ομάδες ή οργανώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων διεθνών 
οργανισμών, που ελέγχουν το κράτος ή 
ουσιώδες μέρος του εδάφους του κράτους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο σεβασμός του κράτους δικαίου εκ μέρους ενός φορέα που παρέχει προστασία και η 
νομιμότητα αυτού του φορέα δεν συγκαταλέγονται στους στόχους και δεν αποτελούν 
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αντικείμενο ρύθμισης της παρούσας οδηγίας.  Πρωταρχικός στόχος είναι η ασφάλεια και η 
προστασία ενός προσώπου που ζητεί διεθνή προστασία. Το ερώτημα στο πλαίσιο ποιας μορφής 
κυβέρνησης ή κράτους μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος αφορά ζητήματα παγκόσμιας 
χρηστής διακυβέρνησης και εκδημοκρατισμού και δεν μπορεί να απαντηθεί μέσω ενός κοινού 
ευρωπαϊκού συστήματος παροχής ασύλου.

Τροπολογία 50
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ομάδες ή οργανώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων διεθνών 
οργανισμών, που ελέγχουν το κράτος ή 
σημαντικό μέρος του εδάφους του κράτους 
και που επιθυμούν να επιβάλλουν την 
τήρηση του κράτους δικαίου και είναι σε 
θέση να το πράξουν.

β) ομάδες ή οργανώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων διεθνών ή τοπικών 
οργανισμών, που ελέγχουν το κράτος ή 
σημαντικό μέρος του εδάφους του κράτους 
και που επιθυμούν να επιβάλλουν την 
τήρηση του κράτους δικαίου και είναι σε 
θέση να το πράξουν.

Or. en

Τροπολογία 51
Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αποτελεσματική και διαρκής
προστασία παρέχεται κατά κανόνα όταν οι 
υπεύθυνοι της παραγράφου 1 λαμβάνουν 
εύλογα μέτρα για να αποτρέψουν τη δίωξη 
ή την πρόκληση σοβαρής βλάβης, μεταξύ 
άλλων με τη λειτουργία αποτελεσματικού 
νομικού συστήματος για τον εντοπισμό, 
την ποινική δίωξη και τον κολασμό 
πράξεων που συνιστούν δίωξη ή σοβαρή 
βλάβη, και ο αιτών έχει πρόσβαση στην 
προστασία αυτή.

2. Αποτελεσματική και διαρκής
προστασία παρέχεται όταν οι υπεύθυνοι 
της παραγράφου 1 λαμβάνουν εύλογα 
μέτρα για να αποτρέψουν τη δίωξη ή την 
πρόκληση σοβαρής βλάβης, μεταξύ άλλων 
με τη λειτουργία αποτελεσματικού νομικού 
συστήματος για τον εντοπισμό, την ποινική 
δίωξη και τον κολασμό πράξεων που 
συνιστούν δίωξη ή σοβαρή βλάβη, και ο 
αιτών έχει πρόσβαση στην προστασία 
αυτή.

Or. en
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Τροπολογία 52
Sylvie Guillaume

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οσάκις τα κράτη μέλη αξιολογούν εάν 
διεθνής οργάνωση ελέγχει ένα κράτος ή 
σημαντικό μέρος του εδάφους του και 
παρέχει προστασία όπως περιγράφεται 
στην παράγραφο 2, λαμβάνουν υπόψη 
τυχόν κατευθυντήριες γραμμές που 
παρέχονται σε οικείες πράξεις του 
Συμβουλίου.

διαγράφεται 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι φορείς της προστασίας πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικώς στις εθνικές αρχές. "Ομάδες 
ή οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων διεθνών οργανισμών" δεν διαθέτουν, ως προβλέπει το 
άρθρο υπό την αναθεωρημένη του μορφή κατά την πρόταση της Επιτροπής, την δυνατότητα να 
επιβάλλουν την τήρηση του κράτους δικαίου και να εξασφαλίσουν έτσι μία "αποτελεσματική και 
διαρκή" προστασία. Επιπλέον, καθώς δεν μπορούν να υπογράφουν διεθνείς νομικές πράξεις 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορούν να θεωρούνται ως νομικά υπεύθυνες σε 
περίπτωση μη τήρησης των διεθνών υποχρεώσεων επί θεμάτων προστασία των προσφύγων και 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τροπολογία 53
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στα πλαίσια της αξιολόγησης των 
αιτήσεων διεθνούς προστασίας, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι ο αιτών 
δεν χρήζει διεθνούς προστασίας εάν έχει 
πρόσβαση σε προστασία κατά της δίωξης ή 
της σοβαρής βλάβης, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 7, σε τμήμα της χώρας καταγωγής 

1. Στα πλαίσια της αξιολόγησης των 
αιτήσεων διεθνούς προστασίας, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι ο αιτών 
δεν χρήζει διεθνούς προστασίας εάν έχει 
πρόσβαση στην απαιτούμενη προστασία 
κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 7, σε τμήμα της 
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και  μπορεί νόμιμα και με ασφάλεια να 
ταξιδέψει, να γίνει δεκτός και να 
εγκατασταθεί  στο τμήμα αυτό της χώρας.

χώρας καταγωγής ή εάν δεν υπάρχει 
βάσιμος φόβος δίωξης σε τμήμα της 
χώρας καταγωγής και μπορεί χωρίς 
κίνδυνο και χωρίς ποινές να ταξιδέψει και 
να ζήσει στο τμήμα αυτό της χώρας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μία νόμιμη και τυπικά σωστή είσοδος και εγκατάσταση σύμφωνα με τα πρότυπά μας δεν είναι 
δυνατή, λόγω των ανεπαρκών κρατικών διαρθρώσεων σε ορισμένες χώρες καταγωγής. Αυτές οι 
ανεπαρκείς ή διαφορετικά διαμορφωμένες διαρθρώσεις δεν αποτελούν ωστόσο καθαυτές ούτε 
εμπόδιο για την παροχή εσωτερικής προστασίας ούτε ένδειξη ανεπαρκούς ασφάλειας. 

Τροπολογία 54
Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στα πλαίσια της αξιολόγησης των 
αιτήσεων διεθνούς προστασίας, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι ο αιτών 
δεν χρήζει διεθνούς προστασίας εάν έχει 
πρόσβαση σε προστασία κατά της δίωξης 
ή της σοβαρής βλάβης, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 7, σε τμήμα της χώρας 
καταγωγής και  μπορεί νόμιμα και με 
ασφάλεια να ταξιδέψει, να γίνει δεκτός και 
να εγκατασταθεί  στο τμήμα αυτό της 
χώρας.

1. Στα πλαίσια της αξιολόγησης των 
αιτήσεων διεθνούς προστασίας, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι ο αιτών 
δεν χρήζει διεθνούς προστασίας εάν σε 
τμήμα της χώρας καταγωγής δεν υπάρχει 
βάσιμος φόβος ότι θα υποστεί δίωξη ή ότι 
διατρέχει  πραγματικό κίνδυνο σοβαρής 
βλάβης και  μπορεί νόμιμα και με 
ασφάλεια να ταξιδέψει, να γίνει δεκτός, να 
εγκατασταθεί  και να αναμένεται λογικά 
να μείνει στο τμήμα αυτό της χώρας.

Or. en

Τροπολογία 55
Jan Mulder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εξετάζοντας εάν ο αιτών έχει πρόσβαση 
σε προστασία κατά της δίωξης ή της 
σοβαρής βλάβης σε τμήμα της χώρας 
καταγωγής σύμφωνα  με την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη, κατά τον χρόνο λήψεως της 
αποφάσεως επί της αιτήσεως, λαμβάνουν 
υπόψη τις γενικές περιστάσεις που 
επικρατούν στο εν λόγω τμήμα της χώρας 
και τις προσωπικές περιστάσεις του 
αιτούντος. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν για τη λήψη ακριβών και 
ενημερωμένων πληροφοριών από διάφορες 
πηγές, όπως την Ύπατη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR) και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο.

2. Εξετάζοντας εάν ο αιτών έχει πρόσβαση 
σε προστασία κατά της δίωξης ή της 
σοβαρής βλάβης σε τμήμα της χώρας 
καταγωγής σύμφωνα  με την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη, κατά τον χρόνο λήψεως της 
αποφάσεως επί της αιτήσεως, λαμβάνουν 
υπόψη τις γενικές περιστάσεις που 
επικρατούν στο εν λόγω τμήμα της χώρας 
και τις προσωπικές περιστάσεις του 
αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 4. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μεριμνούν για 
τη λήψη ακριβών και ενημερωμένων 
πληροφοριών από διάφορες πηγές, όπως 
την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης 
για το Άσυλο.

Or. en

Τροπολογία 56
Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εξετάζοντας εάν ο αιτών έχει πρόσβαση 
σε προστασία κατά της δίωξης ή της 
σοβαρής βλάβης σε τμήμα της χώρας 
καταγωγής σύμφωνα  με την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη, κατά τον χρόνο λήψεως της 
αποφάσεως επί της αιτήσεως, λαμβάνουν 
υπόψη τις γενικές περιστάσεις που 
επικρατούν στο εν λόγω τμήμα της χώρας 
και τις προσωπικές περιστάσεις του 
αιτούντος. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν για τη λήψη ακριβών και 
ενημερωμένων πληροφοριών από διάφορες 
πηγές, όπως την Ύπατη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR) και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο.

2. Εξετάζοντας εάν ο αιτών έχει πρόσβαση 
σε προστασία κατά της δίωξης ή της 
σοβαρής βλάβης σε τμήμα της χώρας 
καταγωγής σύμφωνα  με την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη, κατά τον χρόνο λήψεως της 
αποφάσεως επί της αιτήσεως, λαμβάνουν 
υπόψη τις γενικές περιστάσεις που 
επικρατούν στο εν λόγω τμήμα της χώρας 
και τις προσωπικές περιστάσεις του 
αιτούντος. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν για τη λήψη ακριβών και 
ενημερωμένων πληροφοριών από διάφορες 
πηγές, όπως την Ύπατη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR) και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο και την 
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επακόλουθη χρήση τους.

Or. en

Τροπολογία 57
Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Η παράγραφος 1 ισχύει παρά τα 
τεχνικά εμπόδια στην επιστροφή στη 
χώρα καταγωγής.

Or. en

Τροπολογία 58
Franziska Keller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ποινικής δίωξης ή επιβολής ποινής για 
την άρνηση εκπλήρωσης στρατιωτικής 
θητείας σε σύρραξη, εάν η εκπλήρωση της 
στρατιωτικής θητείας θα συμπεριλάμβανε 
εγκλήματα ή πράξεις που εμπίπτουν στις 
ρήτρες εξαίρεσης που προβλέπονται στο 
άρθρο 12 παράγραφος 2·

ε) ποινικής δίωξης ή επιβολής ποινής για 
την άρνηση εκπλήρωσης στρατιωτικής 
θητείας σε σύρραξη, εάν η εκπλήρωση της 
στρατιωτικής θητείας θα συμπεριλάμβανε 
εγκλήματα ή πράξεις που εμπίπτουν στις 
ρήτρες εξαίρεσης που προβλέπονται στο 
άρθρο 12 παράγραφος 2 ή θα ήταν 
ασυμβίβαστη προς βαθιές ηθικές, 
θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις ή 
άλλους έγκυρους λόγους συνείδησης του 
υπό συζήτηση προσώπου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο κείμενο πρέπει να αναγνωρισθεί επίσης η δίωξη λόγω άρνησης στράτευσης για λόγους 
συνείδησης. 
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Τροπολογία 59
Carmen Romero López

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) πράξεων που στοχεύουν το φύλο ή τα
παιδιά.

στ) πράξεις σεξουαλικής φύσης που 
στοχεύουν σε ενήλικες ή παιδιά, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
ανακύπτουν από νομικές παραδόσεις ή 
έθιμα και θίγουν τη σωματική 
ακεραιότητα ή την αξιοπρέπεια κάποιου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να λάβει δεόντως υπόψη η οδηγία τις νομικές παραδόσεις και τα έθιμα που 
ενέχουν πράξεις που θίγουν τη σωματική ακεραιτότητα ή την αξιοπρέπεια κάποιου, όπως ο 
ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων, ο λιθοβολισμός, οι αναγκαστικοί γάμοι ή τα 
εγκλήματα τιμής.

Τροπολογία 60
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο γ) 
πρέπει να υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των 
λόγων που αναφέρονται στο άρθρο 10 και 
των πράξεων δίωξης όπως ορίζονται στην 
παράγραφο 1 ή της έλλειψης προστασίας 
κατά των πράξεων αυτών .

3. Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο γ) 
πρέπει να υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των 
λόγων που αναφέρονται στο άρθρο 10 και 
των πράξεων δίωξης όπως ορίζονται στην 
παράγραφο 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη προστασίας από πράξεις δίωξης δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί καθαυτή πράξη 
δίωξης.  Μία πράξη μπορεί να χαρακτηρισθεί πράξη δίωξης μόνο εάν πρόκειται για 
συγκεκριμένη δίωξη. Η έλλειψη προστασίας από δίωξη δεν αποτελεί, ωστόσο συγκεκριμένη 
πράξη δίωξης.
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Τροπολογία 61
Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τα μέλη της ομάδας αυτής έχουν κοινά 
εγγενή χαρακτηριστικά ή κοινό ιστορικό 
παρελθόν το οποίο δεν μπορεί να 
μεταβληθεί ή έχουν από κοινού 
χαρακτηριστικά ή πεποιθήσεις τόσο 
θεμελιώδους σημασίας για την ταυτότητα 
ή τη συνείδηση ώστε ένα πρόσωπο να μην 
πρέπει να αναγκάζεται να τις αποκηρύξει 
και 

– τα μέλη της ομάδας αυτής έχουν κοινά 
εγγενή χαρακτηριστικά ή κοινό ιστορικό 
παρελθόν το οποίο δεν μπορεί να 
μεταβληθεί ή έχουν από κοινού 
χαρακτηριστικά ή πεποιθήσεις τόσο 
θεμελιώδους σημασίας για την ταυτότητα 
ή τη συνείδηση ώστε ένα πρόσωπο να μην 
πρέπει να αναγκάζεται να τις αποκηρύξει  
ή

Or. en

Τροπολογία 62
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εδάφιο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν 
στη χώρα καταγωγής μια ιδιαίτερη 
κοινωνική ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει 
ομάδα που βασίζεται στο κοινό 
χαρακτηριστικό του γενετήσιου 
προσανατολισμού. Ο γενετήσιος 
προσανατολισμός δεν μπορεί να νοηθεί ως 
περιλαμβάνων πράξεις θεωρούμενες 
αξιόποινες κατά το εθνικό δίκαιο των 
κρατών μελών. Πρέπει να λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη πτυχές συνδεόμενες με το 
φύλο κατά τον καθορισμό της ιδιότητας 
μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας ή τον 
προσδιορισμό χαρακτηριστικού αυτής της 
ομάδας.

Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν 
στη χώρα καταγωγής μια ιδιαίτερη 
κοινωνική ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει 
ομάδα που βασίζεται στο κοινό 
χαρακτηριστικό του γενετήσιου 
προσανατολισμού. Ο γενετήσιος 
προσανατολισμός δεν μπορεί να νοηθεί ως 
περιλαμβάνων πράξεις θεωρούμενες 
αξιόποινες κατά το εθνικό δίκαιο των 
κρατών μελών. Πρέπει να λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη πτυχές συνδεόμενες με το 
φύλο κατά τον καθορισμό της ιδιότητας 
μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας ή τον 
προσδιορισμό χαρακτηριστικού αυτής της 
ομάδας.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η αναφορά στον όρο "γένος" είναι νομικά ανακριβής ακόμη και σε σχέση με την διατύπωση 
των Συνθηκών, όπου γίνεται αναφορά πάντοτε στο "φύλο" και ποτέ στο "γένος". Εξάλλου η 
έννοια του "γένους" έχει "ηθικό" χαρακτήρα και δεν μπορεί να θεωρείται κοινώς αποδεκτή.

Τροπολογία 63
Gianni Vattimo, Sonia Alfano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εδάφιο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν 
στη χώρα καταγωγής μια ιδιαίτερη 
κοινωνική ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει 
ομάδα που βασίζεται στο κοινό 
χαρακτηριστικό του γενετήσιου 
προσανατολισμού. Ο γενετήσιος 
προσανατολισμός δεν μπορεί να νοηθεί 
ως περιλαμβάνων πράξεις θεωρούμενες 
αξιόποινες κατά το εθνικό δίκαιο των 
κρατών μελών. Πρέπει να λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη πτυχές συνδεόμενες με το 
φύλο κατά τον καθορισμό της ιδιότητας 
μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας ή τον 
προσδιορισμό χαρακτηριστικού αυτής της 
ομάδας.

Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν 
στη χώρα καταγωγής μια ιδιαίτερη 
κοινωνική ομάδα περιλαμβάνει ομάδα που 
βασίζεται στο κοινό χαρακτηριστικό του 
γενετήσιου προσανατολισμού.
Λαμβάνονται δεόντως υπόψη πτυχές 
συνδεόμενες με το φύλο, 
συμπεριλαμβανόμενης της ταυτότητας 
του φύλου, κατά τον καθορισμό της 
ιδιότητας μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής 
ομάδας ή τον προσδιορισμό 
χαρακτηριστικού αυτής της ομάδας.

Or. en

Τροπολογία 64
Carmen Romero López

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εδάφιο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν 
στη χώρα καταγωγής μια ιδιαίτερη 
κοινωνική ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει 
ομάδα που βασίζεται στο κοινό 
χαρακτηριστικό του γενετήσιου 
προσανατολισμού. Ο γενετήσιος 

Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν 
στη χώρα καταγωγής μια ιδιαίτερη 
κοινωνική ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει 
ομάδα που βασίζεται στο κοινό 
χαρακτηριστικό του γενετήσιου 
προσανατολισμού. Ο γενετήσιος 
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προσανατολισμός δεν μπορεί να νοηθεί ως 
περιλαμβάνων πράξεις θεωρούμενες 
αξιόποινες κατά το εθνικό δίκαιο των 
κρατών μελών. Πρέπει να λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη πτυχές συνδεόμενες με το 
φύλο κατά τον καθορισμό της ιδιότητας 
μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας ή τον 
προσδιορισμό χαρακτηριστικού αυτής της 
ομάδας.

προσανατολισμός δεν μπορεί να νοηθεί ως 
περιλαμβάνων πράξεις θεωρούμενες 
αξιόποινες κατά το εθνικό δίκαιο των 
κρατών μελών. Πρέπει να λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη πτυχές συνδεόμενες με το 
φύλο κατά τον καθορισμό της ιδιότητας 
μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας ή τον 
προσδιορισμό χαρακτηριστικού αυτής της 
ομάδας. Επίσης, για τον καθορισμό της εν 
λόγω ιδιότητας του μέλους,  δίδεται 
προσοχή στην ύπαρξη ανταγωνιστικών 
νομικών παραδόσεων ή εθίμων που 
αποτελούν προσβολή της σωματικής 
ακεραιότητας ή της αξιοπρέπειας 
κάποιου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να λάβει δεόντως υπόψη η οδηγία τις νομικές παραδόσεις και τα έθιμα που 
ενέχουν πράξεις που θίγουν τη σωματική ακεραιτότητα ή την αξιοπρέπεια κάποιου, όπως ο 
ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων, ο λιθοβολισμός, οι αναγκαστικοί γάμοι ή τα 
εγκλήματα τιμής.

Τροπολογία 65
Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα στοιχεία ε) και στ) της παραγράφου 
1 δεν εφαρμόζονται σε πρόσφυγα ο 
οποίος είναι σε θέση να επικαλεσθεί 
επιτακτικούς λόγους που απορρέουν από 
προηγούμενη δίωξη για να αρνηθεί την 
προστασία που του παρέχει η χώρα 
ιθαγένειας, ή στην περίπτωση 
ανιθαγενούς, η χώρα της προηγούμενης 
συνήθους διαμονής του.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 66
Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε 
δικαιούχο επικουρικής προστασίας ο 
οποίος είναι σε θέση να επικαλεσθεί 
επιτακτικούς λόγους που απορρέουν από 
προηγούμενη σοβαρή βλάβη για να 
αρνηθεί την προστασία που του παρέχει η 
χώρα ιθαγένειας, ή στην περίπτωση 
ανιθαγενούς, η χώρα της προηγούμενης 
συνήθους διαμονής του.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 67
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κεφαλαίου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη την ειδική κατάσταση ευάλωτων 
προσώπων, όπως οι ανήλικοι, οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα πρόσωπα με 
ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι, 
οι άγαμοι γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα , 
τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, πρόσωπα 
με προβλήματα ψυχικής υγείας  και 
πρόσωπα που υπήρξαν θύματα 
βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων 
σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής 
ή σεξουαλικής βίας.

3. Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κεφαλαίου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη την ειδική κατάσταση ευάλωτων 
προσώπων, όπως οι ανήλικοι, οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα πρόσωπα με 
ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι, 
οι άγαμοι γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα , 
τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, πρόσωπα 
με προβλήματα ψυχικής υγείας  και 
πρόσωπα που υπήρξαν θύματα 
βασανιστηρίων ή σκληρής, απάνθρωπης ή 
ταπεινωτικής μεταχείρισης όπως 
ακρωτηριασμού των γεννητικών
οργάνων, υποχρεωτικής στείρωσης,
βιασμού ή αναγκαστικής άμβλωσης 
καθώς και άλλων σοβαρών μορφών 
ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής 
βίας.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Οι ακρωτηριασμοί των γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι αναγκαστικές αμβλώσεις και οι 
υποχρεωτικές στειρώσεις συνιστούν σοβαρότατες μορφές άσκησης βίας επί των γυναικών και 
πρέπει να γίνεται ειδική μνεία περί αυτών στην παρούσα οδηγία. Το ψήφισμα 1765 (2010) της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφέρεται ρητώς στην ανάγκη να 
λαμβάνονται υπόψη τα φαινόμενα αυτά εν σχέσει προς τις αιτήσεις ασύλου.

Τροπολογία 68
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κεφαλαίου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη την ειδική κατάσταση ευάλωτων 
προσώπων, όπως οι ανήλικοι, οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα πρόσωπα με 
ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι, 
οι άγαμοι γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα, 
τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, πρόσωπα 
με προβλήματα ψυχικής υγείας  και 
πρόσωπα που υπήρξαν θύματα 
βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων 
σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής 
ή σεξουαλικής βίας.

3. Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κεφαλαίου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη την ειδική κατάσταση ευάλωτων 
προσώπων, όπως οι ανήλικοι, οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα πρόσωπα με 
ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι, 
οι άγαμοι γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα, 
τα θύματα εμπορίας ανθρώπων και 
πρόσωπα που υπήρξαν θύματα 
βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων 
σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής 
ή σεξουαλικής βίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα ψυχικά προβλήματα δεν ορίζονται επαρκώς στο πλαίσιο αυτό και επιπλέον καλύπτονται από 
την περαιτέρω απαρίθμηση πράξεων δίωξης. 

Τροπολογία 69
Carmen Romero López

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κεφαλαίου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη την ειδική κατάσταση ευάλωτων 
προσώπων, όπως οι ανήλικοι, οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα πρόσωπα με 
ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι, 
οι άγαμοι γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα , 
τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, πρόσωπα 
με προβλήματα ψυχικής υγείας  και 
πρόσωπα που υπήρξαν θύματα 
βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων 
σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής 
ή σεξουαλικής βίας.

3. Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κεφαλαίου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη την ειδική κατάσταση ευάλωτων 
προσώπων, όπως οι ανήλικοι, οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα πρόσωπα με 
ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι, 
οι άγαμοι γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα , 
τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, τα θύματα 
νομικών παραδόσεων ή εθίμων που 
θίγουν τη σωματική ακεραιότητα ή την 
αξιοπρέπειά τους, τα πρόσωπα με 
προβλήματα ψυχικής υγείας  και πρόσωπα 
που υπήρξαν θύματα βασανιστηρίων, 
βιασμού ή άλλων σοβαρών μορφών 
ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής 
βίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να λάβει δεόντως υπόψη η οδηγία την ιδιαίτερα ανίσχυρη θέση  των θυμάτων 
εθίμων ή νομικών παραδόσεων που ενέχουν πρακτικές ή τιμωρίες αντίθετες προς τα θεμελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα, όπως  ακρωτηριασμός γεννητικών οργάνων, λιθοβολισμός ή 
εγκλήματα τιμής.

Τροπολογία 70
Ernst Strasser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κεφαλαίου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη την ειδική κατάσταση ευάλωτων 
προσώπων, όπως οι ανήλικοι, οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα πρόσωπα με 
ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι, 
οι άγαμοι γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα , 
τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, 
πρόσωπα με προβλήματα ψυχικής υγείας

3. Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κεφαλαίου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη την ειδική κατάσταση ευάλωτων 
προσώπων, όπως οι ανήλικοι, οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα πρόσωπα με 
ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι, 
οι άγαμοι γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα
και πρόσωπα που υπήρξαν θύματα 
βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων 



AM\836911EL.doc 37/58 PE452.552v01-00

EL

και πρόσωπα που υπήρξαν θύματα 
βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων 
σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής 
ή σεξουαλικής βίας.

σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής 
ή σεξουαλικής βίας.

Or. en

Τροπολογία 71
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το μείζον συμφέρον του παιδιού 
αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για τα κράτη 
μέλη κατά την εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντος κεφαλαίου που αφορούν 
ανηλίκους.

5. Τα « μείζονα συμφέροντα του παιδιού» 
θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα
των κρατών μελών κατά την εφαρμογή 
των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και 
σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών του 1989 για τα δικαιώματα του
παιδιού. Για να εκτιμήσουν τα μείζονα 
συμφέροντα των ανηλίκων, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν συγκεκριμένα υπόψη 
παράγοντες όπως:
(α) την προστασία της οικογενειακής 
ζωής, παρέχοντας τη δυνατότητα 
επανένωσης των οικογενειών στην 
περίπτωση απομακρυσμένων από τις 
οικογένειές τους ανηλίκων εάν αυτό είναι 
προς το μείζον συμφέρον τους·
β) την ευημερία και την κοινωνική 
ανάπτυξη του ανηλίκου, λαμβάνοντας 
υπόψη το εθνικό, πολιτιστικό, γλωσσικό 
και θρησκευτικό  υπόβαθρό του και 
έχοντας επιπλέον κατά νου την ανάγκη 
για σταθερότητα και συνέχεια στις 
ρυθμίσεις σχετικά με την φροντίδα και 
την επιμέλεια καθώς και πρόσβαση στις 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και 
εκπαίδευσης·
γ) ζητήματα ασφάλειας και προστασίας, 
ειδικά εάν υπάρχει ο κίνδυνος το παιδί να 
είναι θύμα οιασδήποτε μορφής βίας και 
εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης 
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και της εμπορίας ανθρώπων·
δ) τις απόψεις του ανηλίκου, δίδοντας 
ιδιαίτερο βάρος στις απόψεις αυτές 
ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητα 
του ανηλίκου.

Or. en

Τροπολογία 72
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Τα κράτη μέλη δύνανται να
περιορίζουν, εντός των ορίων της 
σύμβασης της Γενεύης, τα ευεργετήματα 
του παρόντος κεφαλαίου τα οποία 
παρέχονται σε πρόσφυγα, το καθεστώς 
ως πρόσφυγα του οποίου έχει χορηγηθεί 
βάσει δραστηριοτήτων στις οποίες 
επιδόθηκε με μοναδικό ή κύριο σκοπό τη 
δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών 
για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη κατάχρηση, πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα 
περιορισμού της ιδιότητας του πρόσφυγα, εάν ένας πρόσφυγας έχει προβεί σε συνειδητές 
ενέργειες για την απόκτηση του καθεστώτος του πρόσφυγα.

Τροπολογία 73
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
περιορίζουν, εντός των ορίων των 
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διεθνών τους υποχρεώσεων, τα 
ευεργετήματα του παρόντος κεφαλαίου, 
τα οποία παρέχονται σε πρόσωπο που 
δικαιούται επικουρική προστασία, το 
καθεστώς επικουρικής προστασίας του 
οποίου έχει χορηγηθεί βάσει 
δραστηριοτήτων στις οποίες επιδόθηκε 
με μοναδικό ή κύριο σκοπό τη δημιουργία 
των απαραίτητων συνθηκών για να 
αναγνωρισθεί ως πρόσωπο που 
δικαιούται επικουρικής προστασίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη κατάχρηση, πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα 
περιορισμού του καθεστώτος επικουρικής προστασίας, εάν ένας δικαιούχος επικουρικής 
προστασίας έχει προβεί σε συνειδητές ενέργειες για την απόκτηση της ιδιότητας του δικαιούχου 
επικουρικής προστασίας.

Τροπολογία 74
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) όταν σε κάθε περίπτωση υπάρχει 
βάσιμος λόγος να θεωρηθεί ότι ο 
ενδιαφερόμενος συμπεριφέρθηκε με 
τρόπο που θεωρείται ασυμβίβαστος με 
την είσοδο και την παραμονή του στο 
κράτος μέλος υποδοχής.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου προστασίας των πολιτών, φαίνεται ότι 
είναι απαραίτητο να προβλεφθούν όλα τα συγκεκριμένα ενδεχόμενα, περιλαμβανόμενης της 
περίπτωσης ενός ατόμου, η συμπεριφορά του οποίου, μολονότι δεν συνεπάγεται ενδεχόμενο 
κινδύνου στο κράτος προέλευσης, μπορεί δυνητικά να είναι επικίνδυνη στο κράτος υποδοχής.
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Τροπολογία 75
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη παρέχουν στους 
δικαιούχους  διεθνούς προστασίας, το 
συντομότερο δυνατόν μετά τη χορήγηση 
του αντίστοιχου καθεστώτος, πρόσβαση σε 
πληροφορίες, σε γλώσσα την οποία 
ευλόγως εικάζεται  ότι κατανοούν, σχετικά 
με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από 
το εν λόγω καθεστώς.

Τα κράτη μέλη παρέχουν στους 
δικαιούχους  διεθνούς προστασίας, το 
συντομότερο δυνατόν μετά τη χορήγηση 
του αντίστοιχου καθεστώτος, πρόσβαση σε 
πληροφορίες, σε γλώσσα την οποία
κατανοούν ή ευλόγως εικάζεται  ότι 
κατανοούν, σχετικά με τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις από το εν λόγω καθεστώς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας πρέπει να μπορεί να κατανοεί πλήρως και να επικοινωνεί σε 
μια γλώσσα που γνωρίζει αρκετά καλά.

Τροπολογία 76
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1α  και 1β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τα μέλη της οικογένειας των 
δικαιούχων του καθεστώτος επικουρικής 
προστασίας, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν τους όρους που ισχύουν για 
τα ευεργετήματα αυτά.
Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ούτως ώστε τα τυχόν 
παρεχόμενα ευεργετήματα να 
εξασφαλίζουν ικανοποιητικό βιοτικό 
επίπεδο.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Εξαιτίας των διαφορετικών λόγων προσφυγής σε διεθνή προστασία και της συνακόλουθης 
διαφορετικής διάρκειας παραμονής στο κράτος μέλος, πρέπει να εξακολουθήσει να είναι δυνατή 
η διαφοροποίηση των παροχών για τους πρόσφυγες και τους δικαιούχους του καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας.

Τροπολογία 77
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα μέλη 
της οικογένειας του δικαιούχου διεθνούς
προστασίας, που δεν πληρούν ατομικώς τις 
προϋποθέσεις για την αναγνώριση της 
προστασίας αυτής , να δικαιούνται να 
αιτηθούν τα ευεργετήματα των άρθρων 24 
έως 34, σύμφωνα με τις εθνικές 
διαδικασίες και εφόσον αυτό συμβιβάζεται 
με το προσωπικό νομικό καθεστώς του 
μέλους της οικογένειας.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα μέλη 
της οικογένειας του δικαιούχου
καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής 
προστασίας, που δεν πληρούν ατομικώς τις 
προϋποθέσεις για την αναγνώριση του 
καθεστώτος αυτού, να δικαιούνται να 
αιτηθούν τα ευεργετήματα των άρθρων 24 
έως 34, σύμφωνα με τις εθνικές 
διαδικασίες και εφόσον αυτό συμβιβάζεται 
με το προσωπικό νομικό καθεστώς του 
μέλους της οικογένειας.

Σ' ό, τι αφορά τα μέλη της οικογένειας 
των δικαιούχων καθεστώτος επικουρικής 
προστασίας, τα κράτη μέλη μπορούν να 
ορίσουν τους όρους που ισχύουν για τα εν 
λόγω οφέλη. 
Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε 
παρεχόμενα οφέλη εγγυώνται κατάλληλο 
επίπεδο διαβίωσης.

Or. en

Τροπολογία 78
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – εδάφιο 1



PE452.552v01-00 42/58 AM\836911EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το συντομότερο μετά τη χορήγηση του 
σχετικού καθεστώτος, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 21 παράγραφος 3 και εάν δεν 
υφίστανται επιτακτικοί λόγοι εθνικής 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης περί του 
αντιθέτου, τα κράτη μέλη χορηγούν στους 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας άδεια 
διαμονής , η οποία πρέπει να ισχύει για μία 
τριετία τουλάχιστον και να είναι 
ανανεώσιμη.

Το συντομότερο μετά τη χορήγηση του 
σχετικού καθεστώτος, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 21 παράγραφος 3 και εάν δεν 
υφίστανται επιτακτικοί λόγοι εθνικής 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης περί του 
αντιθέτου, τα κράτη μέλη χορηγούν στους 
δικαιούχους του καθεστώτος πρόσφυγα
άδεια διαμονής, η οποία πρέπει να ισχύει 
για μία τριετία τουλάχιστον και να είναι 
ανανεώσιμη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εξαιτίας των διαφορετικών λόγων προσφυγής σε διεθνή προστασία και της συνακόλουθης 
διαφορετικής διάρκειας παραμονής στο κράτος μέλος, πρέπει να εξακολουθήσει να είναι δυνατή 
η διαφοροποίηση των παροχών για τους πρόσφυγες και τους δικαιούχους του καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας.

Τροπολογία 79
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το συντομότερο μετά τη χορήγηση του 
σχετικού καθεστώτος, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 21 παράγραφος 3 και εάν δεν 
υφίστανται επιτακτικοί λόγοι εθνικής 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης περί του 
αντιθέτου, τα κράτη μέλη χορηγούν στους 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας άδεια
διαμονής , η οποία πρέπει να ισχύει για μία 
τριετία τουλάχιστον και να είναι 
ανανεώσιμη.

Το συντομότερο μετά τη χορήγηση του 
σχετικού καθεστώτος, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 21 παράγραφος 3 και εάν δεν 
υφίστανται επιτακτικοί λόγοι εθνικής 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης περί του 
αντιθέτου, τα κράτη μέλη χορηγούν στους 
δικαιούχους καθεστώτος πρόσφυγα ή 
επικουρικής προστασίας άδεια διαμονής, 
η οποία πρέπει να ισχύει για μία τριετία 
τουλάχιστον και να είναι ανανεώσιμη.

Or. en



AM\836911EL.doc 43/58 PE452.552v01-00

EL

Τροπολογία 80
Ernst Strasser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το συντομότερο μετά τη χορήγηση του 
σχετικού καθεστώτος, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 21 παράγραφος 3 και εάν δεν 
υφίστανται επιτακτικοί λόγοι εθνικής 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης περί του 
αντιθέτου, τα κράτη μέλη χορηγούν στους 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας  άδεια 
διαμονής, η οποία πρέπει να ισχύει για μία 
τριετία τουλάχιστον και να είναι 
ανανεώσιμη.

Το συντομότερο δυνατόν μετά τη 
χορήγηση του σχετικού καθεστώτος, με 
την επιφύλαξη του άρθρου 21 παράγραφος 
3 και εάν δεν υφίστανται επιτακτικοί λόγοι 
εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης περί 
του αντιθέτου, τα κράτη μέλη χορηγούν 
στους δικαιούχους καθεστώτος πρόσφυγα
άδεια διαμονής, η οποία πρέπει να ισχύει 
για μία τριετία τουλάχιστον και να είναι 
ανανεώσιμη.

Or. en

Τροπολογία 81
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 23 
παράγραφος 1, η άδεια διαμονής που 
χορηγείται στα μέλη της οικογένειας των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας  μπορεί 
να ισχύει για διάστημα μικρότερο των 
τριών ετών και να είναι ανανεώσιμη.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 23 
παράγραφος 1, η άδεια παραμονής που 
χορηγείται στα μέλη της οικογένειας των 
δικαιούχων του καθεστώτος πρόσφυγα
μπορεί να ισχύει για διάστημα μικρότερο 
των τριών ετών και να είναι ανανεώσιμη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εξαιτίας των διαφορετικών λόγων προσφυγής σε διεθνή προστασία και της συνακόλουθης 
διαφορετικής διάρκειας παραμονής στο κράτος μέλος, πρέπει να εξακολουθήσει να είναι δυνατή 
η διαφοροποίηση των παροχών για τους πρόσφυγες και τους δικαιούχους του καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας.
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Τροπολογία 82
Ernst Strasser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 23 
παράγραφος 1, η άδεια διαμονής που 
χορηγείται στα μέλη της οικογένειας των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας  μπορεί 
να ισχύει για διάστημα μικρότερο των 
τριών ετών και να είναι ανανεώσιμη.

Το συντομότερο δυνατόν μετά τη 
χορήγηση του σχετικού καθεστώτος, εάν 
δεν υφίστανται επιτακτικοί λόγοι εθνικής 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης περί του 
αντιθέτου, τα κράτη μέλη χορηγούν στους 
δικαιούχους επικουρικής προστασίας 
άδεια διαμονής, η οποία πρέπει να ισχύει 
για ένα έτος τουλάχιστον και να είναι 
ανανεώσιμη.

Or. en

Τροπολογία 83
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Το συντομότερο μετά την αναγνώριση 
του σχετικού καθεστώτος τα κράτη μέλη 
χορηγούν στους δικαιούχους του 
καθεστώτος επικουρικής προστασίας 
άδεια παραμονής η οποία πρέπει να 
ισχύει για δύο έτη τουλάχιστον και να 
είναι ανανεώσιμη εκτός αν επιβάλλουν 
άλλως επιτακτικοί λόγοι εθνικής 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εξαιτίας των διαφορετικών λόγων προσφυγής σε διεθνή προστασία και της συνακόλουθης 
διαφορετικής διάρκειας παραμονής στο κράτος μέλος, πρέπει να εξακολουθήσει να είναι δυνατή 
η διαφοροποίηση των παροχών για τους πρόσφυγες και τους δικαιούχους του καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας.
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Τροπολογία 84
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας  να 
ασκούν μισθωτή ή ανεξάρτητη 
επαγγελματική δραστηριότητα σύμφωνα 
με τους κανόνες που εφαρμόζονται γενικά 
στο επάγγελμα και στη δημόσια διοίκηση, 
αμέσως μετά τη χορήγηση προστασίας .

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
δικαιούχους του καθεστώτος πρόσφυγα
να ασκούν μισθωτή ή ανεξάρτητη 
επαγγελματική δραστηριότητα σύμφωνα 
με τους κανόνες που εφαρμόζονται γενικά 
στο επάγγελμα και στη δημόσια διοίκηση, 
αμέσως μετά τη χορήγηση του 
καθεστώτος πρόσφυγα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εξαιτίας των διαφορετικών λόγων προσφυγής σε διεθνή προστασία και της συνακόλουθης 
διαφορετικής διάρκειας παραμονής στο κράτος μέλος, πρέπει να εξακολουθήσει να είναι δυνατή 
η διαφοροποίηση των παροχών για τους πρόσφυγες και τους δικαιούχους του καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας.

Τροπολογία 85
Kinga Göncz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
πρόσβαση των δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας σε μικροπίστωση για να τους 
βοηθήσουν να ξεκινήσουν μικρο-
επιχειρήσεις. 

Or. en



PE452.552v01-00 46/58 AM\836911EL.doc

EL

Τροπολογία 86
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
παρέχονται στους δικαιούχους διεθνούς 
προστασίας  δυνατότητες να συμμετέχουν 
σε ορισμένες δραστηριότητες, όπως 
εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες τα 
οποία σχετίζονται με την απασχόληση, 
επαγγελματική κατάρτιση , 
συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων 
κατάρτισης για την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων,  πρακτική εξάσκηση σε 
χώρους εργασίας και παροχή συμβουλών 
από υπηρεσίες απασχόλησης , υπό όρους 
ισοδύναμους με τους ισχύοντες για τους 
υπηκόους τους.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
παρέχονται στους δικαιούχους του 
καθεστώτος πρόσφυγα  δυνατότητες να 
συμμετέχουν σε ορισμένες 
δραστηριότητες, όπως εκπαιδευτικά 
προγράμματα για ενήλικες τα οποία 
σχετίζονται με την απασχόληση, 
επαγγελματική κατάρτιση , 
συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων 
κατάρτισης για την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων,  πρακτική εξάσκηση σε 
χώρους εργασίας και παροχή συμβουλών 
από υπηρεσίες απασχόλησης , υπό όρους 
ισοδύναμους με τους ισχύοντες για τους 
υπηκόους τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εξαιτίας των διαφορετικών λόγων προσφυγής σε διεθνή προστασία και της συνακόλουθης 
διαφορετικής διάρκειας παραμονής στο κράτος μέλος, πρέπει να εξακολουθήσει να είναι δυνατή 
η διαφοροποίηση των παροχών για τους πρόσφυγες και τους δικαιούχους του καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας.

Τροπολογία 87
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν 
προσπάθειες για να διευκολύνουν την 
πρόσβαση των δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα τα οποία σχετίζονται με 
την απασχόληση και στην επαγγελματική 

διαγράφεται
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κατάρτιση που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 μέσω μέτρων, όπως η 
παροχή, όπου ενδείκνυται, υποτροφιών 
και δανείων για την κάλυψη των 
δαπανών διαβίωσης ή της δυνατότητας 
μερικής απασχόλησης και μερικής 
παρακολούθησης σπουδών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 3 καλύπτεται ήδη επαρκώς από τις παραγράφους 1 και 2. Πρέπει να 
αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις. 

Τροπολογία 88
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
δικαιούχους καθεστώτος επικουρικής 
προστασίας να ασκούν μισθωτή ή 
ανεξάρτητη επαγγελματική 
δραστηριότητα σύμφωνα με τους κανόνες 
και τους όρους που εφαρμόζονται γενικά 
στο επάγγελμα και στη δημόσια διοίκηση, 
αμέσως μετά την αναγνώριση του 
καθεστώτος επικουρικής προστασίας. Η 
κατάσταση της αγοράς εργασίας στα 
κράτη μέλη μπορεί να λαμβάνεται υπόψη, 
μεταξύ άλλων και για τον ενδεχόμενο 
προσδιορισμό προτεραιοτήτων όσον 
αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα που 
καθορίζεται σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
δικαιούχος του καθεστώτος επικουρικής 
προστασίας να έχει πρόσβαση σε θέση 
απασχόλησης για την οποία έχει λάβει 
προσφορά σύμφωνα με τους εθνικούς 
κανόνες για τον προσδιορισμό 
προτεραιοτήτων στην αγορά εργασίας.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Εξαιτίας των διαφορετικών λόγων προσφυγής σε διεθνή προστασία και της συνακόλουθης 
διαφορετικής διάρκειας παραμονής στο κράτος μέλος, πρέπει να εξακολουθήσει να είναι δυνατή 
η διαφοροποίηση των παροχών για τους πρόσφυγες και τους δικαιούχους του καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας.

Τροπολογία 89
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δικαιούχοι καθεστώτος επικουρικής 
προστασίας να έχουν πρόσβαση σε 
ορισμένες δραστηριότητες, όπως 
εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες 
τα οποία σχετίζονται με την απασχόληση, 
επαγγελματική κατάρτιση και πρακτική 
εξάσκηση σε χώρους εργασίας, υπό όρους 
που θα πρέπει να αποφασισθούν από τα 
κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εξαιτίας των διαφορετικών λόγων προσφυγής σε διεθνή προστασία και της συνακόλουθης 
διαφορετικής διάρκειας παραμονής στο κράτος μέλος, πρέπει να εξακολουθήσει να είναι δυνατή 
η διαφοροποίηση των παροχών για τους πρόσφυγες και τους δικαιούχους του καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας.

Τροπολογία 90
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την 
πρόσβαση των δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας σε προγράμματα εκμάθησης 
της γλώσσας των κρατών μελών, 
προκειμένου να είναι εφικτή η πλήρης 
πρόσβαση τόσο των ανηλίκων όσο και 
των ενηλίκων στο εκπαιδευτικό σύστημα 
των κρατών μελών.

Or. el

Τροπολογία 91
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δικαιούχοι διεθνούς  προστασίας να 
λαμβάνουν στο κράτος μέλος στο οποίο 
έχει  χορηγηθεί η προστασία αυτή  την 
αναγκαία συνδρομή, από άποψη 
κοινωνικής αρωγής, όπως οι υπήκοοι του 
εν λόγω κράτους μέλους.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δικαιούχοι καθεστώτος πρόσφυγα ή 
καθεστώτος επικουρικής προστασίας να 
λαμβάνουν στο κράτος μέλος στο οποίο 
έχει  χορηγηθεί η προστασία αυτή την 
αναγκαία συνδρομή, από άποψη 
κοινωνικής αρωγής, όπως οι υπήκοοι του 
εν λόγω κράτους μέλους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εξαιτίας των διαφορετικών λόγων προσφυγής σε διεθνή προστασία και της συνακόλουθης 
διαφορετικής διάρκειας παραμονής στο κράτος μέλος, πρέπει να εξακολουθήσει να είναι δυνατή 
η διαφοροποίηση των παροχών για τους πρόσφυγες και τους δικαιούχους του καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας.

Τροπολογία 92
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δικαιούχοι διεθνούς  προστασίας να 
λαμβάνουν στο κράτος μέλος στο οποίο 
έχει  χορηγηθεί η προστασία αυτή  την 
αναγκαία συνδρομή, από άποψη 
κοινωνικής αρωγής, όπως οι υπήκοοι του 
εν λόγω κράτους μέλους.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δικαιούχοι καθεστώτος πρόσφυγα ή 
επικουρικής προστασίας να λαμβάνουν 
στο κράτος μέλος στο οποίο έχει
χορηγηθεί η προστασία αυτή  την 
αναγκαία συνδρομή, από άποψη 
κοινωνικής αρωγής, όπως οι υπήκοοι του 
εν λόγω κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 93
Ernst Strasser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Κατ' εξαίρεση προς το γενικό κανόνα 
που ορίζεται στην παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν την 
κοινωνική αρωγή την παρεχόμενη στους 
δικαιούχους του καθεστώτος επικουρικής 
προστασίας στα βασικά ευεργετήματα, τα 
οποία στη συνέχεια θα παρέχονται στα 
ίδια επίπεδα και υπό τους ίδιους όρους 
πρόσβασης με τους ισχύοντες για τους 
υπηκόους αυτών των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 94
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Κατ' εξαίρεση από τον γενικό κανόνα 
της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη 
μπορούν να περιορίσουν την κοινωνική 
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αρωγή που χορηγείται στους δικαιούχους 
του καθεστώτος επικουρικής προστασίας 
στα βασικά ευεργετήματα, τα οποία θα 
χορηγούνται στα ίδια επίπεδα και υπό 
τους ίδιους όρους επιλεξιμότητας που 
ισχύουν για τους υπηκόους τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εξαιτίας των διαφορετικών λόγων προσφυγής σε διεθνή προστασία και της συνακόλουθης 
διαφορετικής διάρκειας παραμονής στο κράτος μέλος, πρέπει να εξακολουθήσει να είναι δυνατή 
η διαφοροποίηση των παροχών για τους πρόσφυγες και τους δικαιούχους του καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας.

Τροπολογία 95
Nadja Hirsch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Κατ' εξαίρεση προς το γενικό κανόνα 
που ορίζεται στην παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν την 
κοινωνική αρωγή την παρεχόμενη στους 
δικαιούχους του καθεστώτος επικουρικής 
προστασίας στα βασικά ευεργετήματα, τα 
οποία στη συνέχεια θα παρέχονται στα 
ίδια επίπεδα και υπό τους ίδιους όρους 
πρόσβασης με τους ισχύοντες για τους 
υπηκόους αυτών των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή, η οποία αρχικά βρισκόταν στην πρόταση της Επιτροπής, διατηρείται 
επειδή ενθαρρύνει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και για τα δυο καθεστώτα, των 
προσφύγων και επικουρικής προστασίας.
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Τροπολογία 96
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δικαιούχοι διεθνούς  προστασίας να έχουν 
πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη υπό 
όρους ίδιους με τους ισχύοντες για τους 
υπηκόους του κράτους μέλους που έχει 
χορηγήσει την προστασία αυτή .

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δικαιούχοι καθεστώτος πρόσφυγα ή 
καθεστώτος επικουρικής προστασίας να 
έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη υπό 
όρους ίδιους με τους ισχύοντες για τους 
υπηκόους του κράτους μέλους που έχει 
χορηγήσει την προστασία αυτή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εξαιτίας των διαφορετικών λόγων προσφυγής σε διεθνή προστασία και της συνακόλουθης 
διαφορετικής διάρκειας παραμονής στο κράτος μέλος, πρέπει να εξακολουθήσει να είναι δυνατή 
η διαφοροποίηση των παροχών για τους πρόσφυγες και τους δικαιούχους του καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας.

Τροπολογία 97
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Κατ' εξαίρεση από τον γενικό κανόνα 
της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη 
μπορούν να περιορίσουν την ιατρική 
περίθαλψη που χορηγείται στους 
δικαιούχους του καθεστώτος επικουρικής 
προστασίας στα βασικά ευεργετήματα, τα 
οποία θα χορηγούνται στα ίδια επίπεδα 
και υπό τους ίδιους όρους επιλεξιμότητας 
που ισχύουν για τους υπηκόους τους.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Εξαιτίας των διαφορετικών λόγων προσφυγής σε διεθνή προστασία και της συνακόλουθης 
διαφορετικής διάρκειας παραμονής στο κράτος μέλος, πρέπει να εξακολουθήσει να είναι δυνατή
η διαφοροποίηση των παροχών για τους πρόσφυγες και τους δικαιούχους του καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας.

Τροπολογία 98
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν, υπό ίδιους 
όρους πρόσβασης με τους ισχύοντες για 
τους υπηκόους του κράτους μέλους που 
έχει χορηγήσει το καθεστώς, επαρκή 
ιατρική περίθαλψη , συμπεριλαμβανομένης 
της περίθαλψης που αφορά την ψυχική 
υγεία όπου απαιτείται,  στους δικαιούχους 
διεθνούς  προστασίας οι οποίοι έχουν 
ιδιαίτερες ανάγκες, π.χ. τις εγκύους, τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες, τα πρόσωπα που 
έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή 
άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, 
σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή τους 
ανηλίκους που υπήρξαν θύματα 
οποιασδήποτε μορφής κακομεταχείρισης, 
αμέλειας, εκμετάλλευσης, βασανιστηρίων, 
βάναυσης, απάνθρωπης και εξευτελιστικής 
μεταχείρισης ή που έχουν υποφέρει από 
ένοπλες συγκρούσεις.

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν, υπό ίδιους 
όρους πρόσβασης με τους ισχύοντες για 
τους υπηκόους του κράτους μέλους που 
έχει χορηγήσει το καθεστώς, επαρκή 
ιατρική περίθαλψη , συμπεριλαμβανομένης 
της περίθαλψης που αφορά την ψυχική 
υγεία όπου απαιτείται,  στους δικαιούχους 
διεθνούς  προστασίας οι οποίοι έχουν 
ιδιαίτερες ανάγκες, π.χ. τις εγκύους, τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες, τα πρόσωπα που 
έχουν υποστεί βασανιστήρια ή σκληρή,
απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση 
όπως ακρωτηριασμό των γεννητικών 
οργάνων, υποχρεωτική στείρωση, βιασμό 
ή αναγκαστική άμβλωση καθώς και άλλες 
σοβαρές μορφές ψυχολογικής, σωματικής 
ή σεξουαλικής βίας ή τους ανηλίκους που 
υπήρξαν θύματα οποιασδήποτε μορφής 
κακομεταχείρισης, αμέλειας, 
εκμετάλλευσης, βασανιστηρίων, 
βάναυσης, απάνθρωπης και εξευτελιστικής 
μεταχείρισης ή που έχουν υποφέρει από 
ένοπλες συγκρούσεις.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι ακρωτηριασμοί των γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι αναγκαστικές αμβλώσεις και οι 
υποχρεωτικές στειρώσεις συνιστούν σοβαρότατες μορφές άσκησης βίας επί των γυναικών και 
πρέπει να γίνεται ειδική μνεία περί αυτών στην παρούσα ρύθμιση. Το ψήφισμα 1765 (2010) της 
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Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφέρεται ρητώς στην ανάγκη να 
λαμβάνονται υπόψη τα φαινόμενα αυτά εν σχέσει προς τις αιτήσεις ασύλου.

Τροπολογία 99
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν, υπό ίδιους 
όρους πρόσβασης με τους ισχύοντες για 
τους υπηκόους του κράτους μέλους που 
έχει χορηγήσει το καθεστώς, επαρκή 
ιατρική περίθαλψη , συμπεριλαμβανομένης 
της περίθαλψης που αφορά την ψυχική 
υγεία όπου απαιτείται,  στους δικαιούχους 
διεθνούς  προστασίας οι οποίοι έχουν 
ιδιαίτερες ανάγκες, π.χ. τις εγκύους, τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες, τα πρόσωπα που 
έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή 
άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, 
σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή τους 
ανηλίκους που υπήρξαν θύματα 
οποιασδήποτε μορφής κακομεταχείρισης, 
αμέλειας, εκμετάλλευσης, βασανιστηρίων, 
βάναυσης, απάνθρωπης και εξευτελιστικής 
μεταχείρισης ή που έχουν υποφέρει από 
ένοπλες συγκρούσεις.

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν, υπό ίδιους 
όρους πρόσβασης με τους ισχύοντες για 
τους υπηκόους του κράτους μέλους που 
έχει χορηγήσει το καθεστώς, επαρκή 
ιατρική περίθαλψη , συμπεριλαμβανομένης 
της περίθαλψης που αφορά την ψυχική 
υγεία όπου απαιτείται,  στους δικαιούχους 
καθεστώτος πρόσφυγα ή καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας οι οποίοι έχουν 
ιδιαίτερες ανάγκες, π.χ. τις εγκύους, τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες, τα πρόσωπα που 
έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή 
άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, 
σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή τους 
ανηλίκους που υπήρξαν θύματα 
οποιασδήποτε μορφής κακομεταχείρισης, 
αμέλειας, εκμετάλλευσης, βασανιστηρίων, 
βάναυσης, απάνθρωπης και εξευτελιστικής 
μεταχείρισης ή που έχουν υποφέρει από 
ένοπλες συγκρούσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εξαιτίας των διαφορετικών λόγων προσφυγής σε διεθνή προστασία και της συνακόλουθης 
διαφορετικής διάρκειας παραμονής στο κράτος μέλος, πρέπει να εξακολουθήσει να είναι δυνατή 
η διαφοροποίηση των παροχών για τους πρόσφυγες και τους δικαιούχους του καθεστώτος 
επικουρικής προστασίας.
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Τροπολογία 100
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
πρόσβαση σε όλες τις υγειονομικές 
υπηρεσίες περιλαμβανομένων και αυτών 
που συνδέονται με διαμεθοριακή 
περίθαλψη, ανεξαρτήτως του τόπου όπου 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αρχή της κινητικότητας στο επίπεδο της περίθαλψης και να 
παρέχονται πράγματι υγειονομικές υπηρεσίες βάσει των αυτών κανόνων που ισχύουν για τους 
πολίτες του κράτους μέλους, πρέπει να εξασφαλίζεται επίσης η πρόσβαση των δικαιούχων 
προστασίας στις διαμεθοριακές υπηρεσίες.

Τροπολογία 101
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 6 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Τα κράτη μέλη οφείλουν, σε κάθε 
περίπτωση, να εξασφαλίζουν ειδική 
ιατρική υποστήριξη, ειδικότερα 
ψυχολογικής φύσεως, στους μη 
συνοδευόμενους ανηλίκους.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των ειδικών αναγκών των πλέον εκτεθειμένων κατηγοριών, η ιατρική υποστήριξη, 
ιδίως ψυχολογικής φύσεως, φαίνεται ότι είναι θεμελιώδους σημασίας.
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Τροπολογία 102
Simon Busuttil

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσβαση σε κατάλυμα διαγράφεται
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δικαιούχοι διεθνούς  προστασίας να έχουν 
πρόσβαση σε κατάλυμα υπό όρους 
ισοδύναμους με τους ισχύοντες για 
άλλους  υπηκόους τρίτων χωρών που 
διαμένουν νομίμως στο έδαφός τους. Τα 
κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες 
για την υλοποίηση πολιτικών που 
αποβλέπουν στην πρόληψη των 
διακρίσεων έναντι των δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας και στη διασφάλιση 
ίσων ευκαιριών όσον αφορά την 
πρόσβαση σε κατάλυμα.

Or. en

Τροπολογία 103
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξη 
των δικαιούχων διεθνούς προστασίας  στην 
κοινωνία, τα κράτη μέλη μεριμνούν για 
την πρόσβαση σε  προγράμματα ένταξης 
τα οποία θεωρούν κατάλληλα για να 
λάβουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας  ή 
δημιουργούν προϋποθέσεις που 
εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε παρόμοια 
προγράμματα.

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξη 
των δικαιούχων διεθνούς προστασίας  στην 
κοινωνία, τα κράτη μέλη μεριμνούν για 
την πρόσβαση σε  προγράμματα ένταξης 
τα οποία θεωρούν κατάλληλα για να 
λάβουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας  ή 
δημιουργούν προϋποθέσεις που 
εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε παρόμοια 
προγράμματα. Επίσης, τα κράτη μέλη 
προβλέπουν για τους πρόσφυγες την 
υποχρέωση να κάνουν χρήση αυτών των 
προσφορών προγραμμάτων ένταξης και 
να συμμετέχουν με αυτόν τον τρόπο στην 
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ένταξή τους στην κοινωνία. Οι δικαιούχοι 
καθεστώτος επικουρικής προστασίας 
είναι υποχρεωμένοι να κάνουν χρήση της 
προσφοράς μαθημάτων ένταξης, εφόσον 
τούτο κρίνεται σκόπιμο από τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών και είναι 
συμβατό με τη διάρκεια της ανάγκης 
τους για προστασία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την άσκηση δικαιωμάτων στο πλαίσιο της διεθνούς προστασίας συνδέονται επίσης και 
υποχρεώσεις. Τούτο περιλαμβάνει συνήθως την τήρηση της ισχύουσας έννομης τάξης αλλά και 
την χρήση των προγραμμάτων ένταξης που προσφέρει το κράτος μέλος.

Τροπολογία 104
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αυτά τα προγράμματα ένταξης θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν εισαγωγικά 
προγράμματα και γλωσσική κατάρτιση
προσαρμοσμένα, στο μέτρο του δυνατού, 
στις ανάγκες των δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας.

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν γλωσσική 
κατάρτιση με σκοπό να διευκολύνουν την 
ένταξη. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται 
επίσης να αναπτύξουν προγράμματα 
κατάρτισης σχετικά με τους θεμελιώδεις 
νόμους και τις βασικές αρχές του 
κράτους μέλους διαμονής και την αρχή 
της δημοκρατίας, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την ισότητα καθώς και 
τα ατομικά δικαιώματα και  τις 
υποχρεώσεις στο εν λόγω κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 105
Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως […]  , η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας και προτείνει τυχόν 
τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες. Τα 
κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή 
όλα τα στοιχεία που είναι χρήσιμα για την 
κατάρτιση της εν λόγω έκθεσης έως […] .

1. Έως […]  , η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας και προτείνει τυχόν 
τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες. Αυτές 
οι προτάσεις για τροποποιήσεις 
υποβάλλονται κατά προτεραιότητα στα 
5,7,14 και 19. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν 
στην Επιτροπή όλα τα στοιχεία που είναι 
χρήσιμα για την κατάρτιση της εν λόγω 
έκθεσης έως […] .

Or. en

Τροπολογία 106
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά την υποβολή της εν λόγω έκθεσης 
η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
τουλάχιστον ανά πενταετία, έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας.

2. Μετά την υποβολή της εν λόγω έκθεσης 
η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
τουλάχιστον ανά τριετία, έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να είναι δυνατή η τακτική επανεξέταση της εφαρμογής και της προόδου, είναι 
αναγκαία η υποβολή έκθεσης εκ μέρους της Επιτροπής, τουλάχιστον ανά τριετία.


