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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων 
τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας για άλλους λόγους

Ιστορικό της νομοθεσίας

Πλαίσιο

Το ιστορικό της αναθεωρημένης οδηγίας περιγράφεται στην πρόταση της Επιτροπής. Στο 
παρόν έγγραφο εργασίας, η εισηγήτρια προβαίνει σε αξιολόγηση των τροποποιήσεων που 
προτάθηκαν υπό το πρίσμα των ελλείψεων που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων παρακολούθησής της σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την 
εφαρμογή της οδηγίας, καθώς και από μελέτες που εκπόνησε η Ύπατη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE) και άλλες μεγάλες ΜΚΟ. Το παρόν έγγραφο δεν 
είναι σε καμία περίπτωση εξαντλητικό – στόχος του είναι παράσχει πληροφορίες και 
συστάσεις και να κατευθύνει τη συζήτηση ως προς τη θέση του Κοινοβουλίου στην πρώτη 
ανάγνωση.

Ισχύουσα οδηγία

Η οδηγία για «θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των 
υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν 
διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους» (2004/83/ΕΚ), εφεξής καλούμενη «οδηγία», 
βρίσκεται σε ισχύ από το 2004. Η νομοθετική πράξη στοχεύει να θεσπίσει κοινά πρότυπα 
μεταξύ των κρατών μελών για την εναρμόνιση των κριτηρίων προσδιορισμού των προσώπων 
που χρήζουν διεθνούς προστασίας και των δικαιωμάτων και ευεργετημάτων που πρέπει να 
τους χορηγούνται.

Η οδηγία εξετάζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να αναγνωριστεί σε ένα 
πρόσωπο το καθεστώς πρόσφυγα ή το καθεστώς επικουρικής προστασίας. Αυτό 
περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των προσώπων που μπορούν να χαρακτηριστούν «φορείς 
δίωξης ή σοβαρής βλάβης» (άρθρο 6) ή «φορείς προστασίας (άρθρο 7)· τις συνθήκες υπό τις 
οποίες η «εγχώρια προστασία» μπορεί να θεωρηθεί εναλλακτική λύση για την παροχή 
διεθνούς προστασίας (άρθρο 8)· το τι συνιστά δίωξη βάσει της Σύμβασης της Γενεύης του 
1951 και των σχετικών πρωτοκόλλων (άρθρα 9, 10)· το τι συνιστά σοβαρή βλάβη (άρθρο 15), 
και τους λόγους και τις προϋποθέσεις για τον αποκλεισμό από το καθεστώς πρόσφυγα ή 
επικουρικής προστασίας ή την παύση του καθεστώτος πρόσφυγα ή της επικουρικής 
προστασίας (άρθρα 11,12,16,17). Η οδηγία αναφέρει επίσης λεπτομερώς το περιεχόμενο της 
παρεχόμενης διεθνούς προστασίας (κεφάλαιο VII) όσον αφορά την πρόσβαση σε 
πληροφορίες, τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας, τις άδειες διαμονής, τα ταξιδιωτικά 
έγγραφα και την πρόσβαση στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική αρωγή, 
στην ιατρική περίθαλψη, σε κατάλυμα και σε υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης. Παρατίθενται 
λεπτομερώς ειδικές διατάξεις για τους ασυνόδευτους ανηλίκους.

Λόγοι αναθεώρησης
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Η ισχύουσα οδηγία αύξησε την εναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών ως προς ορισμένα 
νομικά ζητήματα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ευρείες αποκλίσεις ερμηνείας σε 
ορισμένους τομείς. Αξιολογήσεις κατέδειξαν ότι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επίτευξη ταχειών και εμπεριστατωμένων αποφάσεων: η 
δυνατότητα ερμηνείας των εννοιών με διάφορους τρόπους οδηγεί σε εντατική χρήση των 
προσφυγών και σε υψηλά ποσοστά επιτυχών προσφυγών κατά αρνητικών αποφάσεων. Από 
στατιστικά στοιχεία διαπιστώνεται ότι η οδηγία δεν είχε καμία επίδραση στη μείωση των 
δευτερογενών μετακινήσεων: Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων1 της Επιτροπής, οι 
ελάχιστες απαιτήσεις της οδηγίας είναι αόριστες και ασαφείς, περιλαμβάνουν κενά και 
επιτρέπουν τις δυνατότητες εξαιρέσεων. Αυτό με τη σειρά του οδήγησε σε εντυπωσιακές 
διαφορές στην εφαρμογή της οδηγίας και, ως εκ τούτου, στα ποσοστά αναγνώρισης των 
αιτούντων άσυλο από τις ίδιες χώρες μεταξύ των κρατών μελών. Ελλείψεις της ισχύουσας 
οδηγίας έχουν επισημανθεί σε πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, π.χ.:

στην απόφαση της 11ης Ιανουαρίου 2007 στην υπόθεση Salah Sheekh κατά Κάτω 
Χωρών2, η οποία αφορά το άρθρο 8 της οδηγίας, δηλαδή την εγχώρια προστασία, και στις 
αποφάσεις της 15ης Φεβρουαρίου 2006 στις υποθέσεις Niedzwiecki κατά Γερμανίας3 και
Okpisz κατά Γερμανίας4, που αφορούν την ευθυγράμμιση των δύο καθεστώτων 
προστασίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει σαφώς την άποψη ότι οι αποκλίσεις ως προς τις 
πρακτικές που ακολουθούν τα διάφορα κράτη μέλη πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η 
αναθεώρηση της οδηγίας είναι απαραίτητη προκειμένου να αποσαφηνιστούν ορισμένα 
τμήματα του κειμένου, κάτι που με τη σειρά του θα οδηγήσει σε βελτιωμένη εφαρμογή και σε 
μείωση των αποκλίσεων μεταξύ των πρακτικών των κρατών μελών: πρέπει επίσης να
διασφαλίσουμε ότι η οδηγία είναι απόλυτα σύμφωνη με τις διεθνείς νομοθετικές πράξεις για 
τους πρόσφυγες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις οποίες έχουν υπογράψει όλα τα κράτη 
μέλη. Το άρθρο 37 της ισχύουσας οδηγίας προβλέπει τη δυνατότητα αναθεώρησης. Η 
έμπρακτη συνεργασία και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, τις 
οποίες θα διευκολύνει η επικείμενη ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το 
Άσυλο, δεν είναι αρκετές για να βελτιώσουν την εφαρμογή της οδηγίας.

Πεδίο της αναθεώρησης

Στην πρόταση αναδιατύπωσης5 επιχειρείται η αντιμετώπιση διαφόρων ελλείψεων που 
εντοπίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Διατυπώθηκαν αρκετές επικρίσεις στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης του Κοινοβουλίου το 20026. Τα ζητήματα που υπογράμμισε το Κοινοβούλιο 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:EL:PDF
2 ΕΔΑΔ, Salah Sheekh κατά Κάτω Χωρών, προσφυγή αριθ. 1948/04, 11 Ιανουαρίου 2007, αιτιολογική σκέψη 
141.
3 ΕΔΑΔ, Niedzwiecki κατά Γερμανίας, 58453/00, 25 Οκτωβρίου 2005.
4 ΕΔΑΔ, Okpisz κατά Γερμανίας, 59140/00, 25 Οκτωβρίου 2005.
5 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ 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 (αναδιατύπωση) COM(2009) 
551
6 Βλ. τελική έκθεση T5-0494/2002 της 22/10/2002.



PE448.868v01 4/9 DT\830750EL.doc

EL

αφορούσαν συγκεκριμένα την έννοια των «φορέων προστασίας», της «εγχώριας προστασίας» 
και το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας το οποίο περιορίζεται σε υπηκόους τρίτων χωρών και 
απάτριδες, αποκλείοντας τους υπηκόους της ΕΕ. Άλλα ζητήματα που υπογραμμίστηκαν 
εκείνη την περίοδο περιλάμβαναν τους φορείς δίωξης, τις γυναίκες και τον γενετήσιο 
προσανατολισμό ως χαρακτηριστικό ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας, καθώς και τον ορισμό 
της οικογένειας. Αντικείμενο κριτικής αποτέλεσε επίσης η «επιτόπου» ανάλυση που απαιτεί 
την εκτίμηση τού εάν ο αιτών άσυλο δημιούργησε την κατάσταση που εγκυμονεί τον κίνδυνο 
δίωξης ή σοβαρής βλάβης εσκεμμένως, η οποία παραμένει στο άρθρο 5, παράγραφος 3, 
καθώς εκφράζει περιορισμό των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο στην ελευθερία της 
έκφρασης, τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι.

Στην αναθεώρησή της, η Επιτροπή επέλεξε να μην ανοίξει εκ νέου ορισμένα ευρύτερα 
ζητήματα τα οποία έχουν υπογραμμιστεί ως προβληματικά. Παρότι αυτό αναμφίβολα λυπεί 
ορισμένους, συμπεριλαμβανομένης της εισηγήτριας, είναι σαφές ότι τα κράτη μέλη δεν είναι 
πρόθυμα επί του παρόντος να καλύψουν ορισμένες από τις ευρύτερες ανεπάρκειες της 
οδηγίας. Η Επιτροπή επέλεξε την αναδιατύπωση με μερική τροποποίηση του κειμένου σε 
ορισμένους βασικούς τομείς. Η εισηγήτρια συνιστά η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να ακολουθήσει γενικά αυτήν την προσέγγιση 
στην παρούσα φάση της ανάπτυξης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου,
ζητώντας ωστόσο από το Συμβούλιο να εξετάσει τα εκκρεμή ζητήματα που προαναφέρθηκαν.
Υπάρχουν επίσης ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τη θέση των παιδιών όσον αφορά τη 
συνέχεια της μεταχείρισης στο πλαίσιο της όλης διαδικασίας προστασίας. Η εισηγήτρια καλεί 
την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν τα εν λόγω θέματα.

Ακολουθεί μια μη εξαντλητική επισκόπηση των προτεινόμενων από την Επιτροπή 
τροποποιήσεων και η προκαταρκτική αξιολόγηση των αλλαγών από την εισηγήτρια.

Αντικατάσταση των όρων «καθεστώς πρόσφυγα» και «καθεστώς επικουρικής 
προστασίας» με τον όρο «δικαιούχοι διεθνούς προστασίας» (άρθρο 1, άρθρο 2, στοιχείο 
β) και στοιχείο ι) και άλλα) – αυτό είναι σύμφωνο με το πρόγραμμα της Χάγης, το οποίο 
ζητεί τη δημιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας, και επιβεβαιώθηκε εκ νέου στο 
πρόγραμμα της Στοκχόλμης1. Αποτύπωση της συγκεκριμένης πρότασης αποτελεί η 
ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων όπως περιγράφεται στο επόμενο σημείο. Αρκετά κράτη μέλη 
το πράττουν ήδη.

Η εισηγήτρια επικροτεί την προσέγγιση της Επιτροπής. Η επικουρική προστασία 
θεωρείται συχνά ότι καλύπτει μια βραχυπρόθεσμη ανάγκη, αλλά δεν έχει αποδειχθεί ότι 
ισχύει κάτι τέτοιο. Η αναγνώριση του καθεστώτος πρέπει να εξαρτάται από τις εκάστοτε 
μεμονωμένες περιστάσεις, όχι από μια αντίληψη σχετικά με την ενδεχόμενη διάρκεια 
διαμονής. Ανέκαθεν η πρόθεση ήταν οι ορισμοί των δύο καθεστώτων να καλύπτουν 
διαφορετικές ανάγκες προστασίας και δεν μπορεί ο ένας να αντικαθιστά τον άλλον.

Ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων των δικαιούχων επικουρικής προστασίας με τα 
δικαιώματα των προσφύγων (άρθρα 22-27, 29, 30, 33) – αυτό αναμένεται να απλοποιήσει 
και να εκσυγχρονίσει τις διαδικασίες, να μειώσει το διοικητικό κόστος, να διασφαλίσει την 
πλήρη τήρηση της αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης, και να εναρμονίσει το κείμενο με 

                                               
1 Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, σ. 69.
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τη νομολογία του ΕΔΑΔ.1. Οι τροποποιήσεις ανταποκρίνονται επίσης στο πρόγραμμα της 
Χάγης, όπως επιβεβαιώθηκε εκ νέου στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το οποίο ζητεί τη 
δημιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας. Οι τροποποιήσεις καταργούν τις διαφορές 
μεταξύ των δύο καθεστώτων οι οποίες επιτρέπονται βάσει της ισχύουσας οδηγίας όσον 
αφορά τη διάρκεια της άδειας διαμονής, την πρόσβαση του δικαιούχου στην απασχόληση και 
σε εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με την απασχόληση, την πρόσβαση στην 
κοινωνική αρωγή, στην ιατρική περίθαλψη και σε υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, καθώς και 
την πρόσβαση σε ευεργετήματα για τα μέλη της οικογένειάς του.

Η εισηγήτρια στηρίζει σθεναρά τις τροποποιήσεις της Επιτροπής. Όπως έχουν 
διαπιστώσει ορισμένα κράτη μέλη, η ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων μπορεί να οδηγήσει 
σε απλούστευση της διοίκησης και, ως εκ τούτου, σε καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή 
του συστήματος. Αυτή η ευθυγράμμιση μπορεί να συμβάλει στην ένταξη, να μειώσει τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και να βοηθήσει όσους έχουν τις ανάλογες δυνατότητες να 
μεταβούν από τα κρατικά επιδόματα στην απασχόληση. Σημαντικές διαφορές στη 
μεταχείριση μεταξύ των ατόμων με διαφορετικό καθεστώς μπορούν να λειτουργήσουν ως 
κίνητρο ώστε να μετακινηθούν οι αιτούντες σε άλλο κράτος μέλος και να υποβάλουν νέα 
αίτηση, κάτι που με τη σειρά του αυξάνει την πίεση που ασκείται στο σύστημα του 
Δουβλίνου. Δεδομένου ότι το Συμβούλιο επιθυμεί να μειώσει τις διαφορές μεταξύ της 
προσέγγισης των κρατών μελών και να μειώσει τον αριθμό των πρόσθετων αιτήσεων, 
είναι λογικό να μειωθούν αυτές οι διαφορές με την ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων που 
σχετίζονται με τα δύο καθεστώτα, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής. Αυτό το 
ζήτημα του ενδεχόμενου πρόσθετου κόστους καλύπτεται στην περίληψη της εκτίμησης 
επιπτώσεων και το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής2. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 
είναι διαθέσιμο για τη συγχρηματοδότηση ορισμένων μέτρων.

Φορείς προστασίας (άρθρο 7) – αποσαφήνιση της έννοιας προκειμένου να διασφαλιστεί η 
πλήρης συμμόρφωση προς τη Σύμβαση της Γενεύης, η ενίσχυση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και η ερμηνευτική συνέπεια και 
συνοχή.

Η εισηγήτρια επικροτεί τις προτεινόμενες αλλαγές, αλλά θεωρεί ότι το άρθρο θα μπορούσε 
να βελτιωθεί περιορίζοντας τον ρόλο των «φορέων προστασίας» μόνο στις κρατικές αρχές.
Το ισχύον άρθρο ουσιαστικά αναθέτει καθήκοντα κράτους σε έναν φορέα που δεν μπορεί 
να θεωρηθεί νομικά υπεύθυνος και η ικανότητα του οποίου να επιβάλλει στην πράξη το 
κράτος δικαίου και συνεπώς να προσφέρει προστασία είναι περιορισμένη. Στη μελέτη της 
UNHCR σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την αναγνώριση3 διαπιστώθηκε ότι, 
παρότι οι αρχές ορισμένων κρατών μελών είναι έτοιμες να δεχθούν διεθνείς οργανισμούς 
ως φορείς προστασίας, σε γενικές γραμμές, οι διεθνείς οργανισμοί αποδείχθηκε τελικά ότι 
δεν ήταν σε θέση να παράσχουν προστασία αυτού του είδους: συνεπώς, η ιδέα είναι 
προβληματική.

                                               
1 Αποφάσεις της 15ης Φεβρουαρίου 2006 στις υποθέσεις Niedzwiecki κατά Γερμανίας και Okpisz κατά 
Γερμανίας.
2 Βλ. σ. 5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:EL:PDF

3 «Asylum in the European Union, A study of the implementation of the Qualification Directive», (Άσυλο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, Μια μελέτη σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την αναγνώριση). Νοέμβριος 2007, σ. 
48.
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Θα μπορούσαν επίσης να εξεταστούν πρόσθετες τροποποιήσεις στο συγκεκριμένο άρθρο 
ώστε να γίνεται αναφορά στην προθυμία και την ικανότητα ενός κράτους να επιβάλλει το 
κράτος δικαίου.

Πράξεις δίωξης (άρθρο 9)

Η εισηγήτρια στηρίζει πλήρως την τροποποίηση της Επιτροπής στο άρθρο 9, παράγραφος 
3, καθώς καθιστά σαφές ότι καθεστώς πρέπει να χορηγείται όχι μόνο όταν υφίσταται μια 
πράξη δίωξης, αλλά και όταν υπάρχει έλλειψη ή αδυναμία παροχής προστασίας. Η 
τροποποίηση είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν κενά που προκύπτουν 
συγκεκριμένα από μη κρατικούς φορείς και σχετίζεται ιδιαιτέρως με αιτήματα που 
βασίζονται στο φύλο.

Εγχώρια προστασία (άρθρο 8) – καθορίζει τα κριτήρια για την αξιολόγηση της 
προσβασιμότητας και της αποτελεσματικότητας της προστασίας που πρέπει να διατίθεται 
στον αιτούντα εντός άλλου τμήματος της χώρας καταγωγής ή διαμονής του, και διασφαλίζει 
τη συμβατότητα με την έννοια του άρθρου 3 της ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ), όπως ερμηνεύεται 
σε πρόσφατη απόφαση του ΕΔΑΔ1.

Η εισηγήτρια θεωρεί τις τροποποιήσεις που προτείνει η Επιτροπή ουσιώδους σημασίας 
για τη βελτίωση της σαφήνειας του κειμένου και της συμβατότητάς του με την πρόσφατη 
απόφαση του ΕΔΑΔ. Η εισηγήτρια θα ήθελε επίσης να συστήσει να διατηρηθεί η 
διατύπωση της ισχύουσας οδηγίας σχετικά με τον έλεγχο του εύλογου χαρακτήρα, ο οποίος 
θα διασφαλίζει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να διάγουν ένα σχετικά φυσιολογικό 
βίο στο εν λόγω τμήμα της χώρας καταγωγής. Αυτό θα εναρμονίσει το κείμενο με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της UNHCR «Internal Flight or Relocation Alternative» 
(«Εσωτερική φυγή ή εναλλακτική λύση επανεγκατάστασης»), στοιχεία που αρκετά κράτη 
μέλη ήδη λαμβάνουν υπόψη2. Αυτή η περαιτέρω αποσαφήνιση και εφαρμογή του ελέγχου 
του εύλογου χαρακτήρα θα συνεισφέρει στην περαιτέρω εναρμόνιση της πρακτικής των 
κρατών μελών, η οποία επί του παρόντος ποικίλλει σημαντικά στον εν λόγω τομέα. Για 
παράδειγμα, πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας, σε πολλούς τσετσένους αιτούντες 
άσυλο δεν χορηγήθηκε το καθεστώς του πρόσφυγα με την αιτιολογία ότι θα μπορούσαν να 
ζήσουν αλλού στη Ρωσική Ομοσπονδία, παρότι αναγνωρίστηκε ότι ενδέχεται να μην 
επιτύγχαναν βασικό επίπεδο διαβίωσης. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι μπορεί επίσης να είναι 
χρήσιμο να εξεταστεί πώς πρέπει να εφαρμόζεται η εναλλακτική λύση της εγχώριας 
προστασίας στην περίπτωση των παιδιών.

Συμπερίληψη του γένους στον ορισμό της ιδιότητας μέλους «ιδιαίτερης κοινωνικής 
ομάδας» (άρθρο 10 και αιτιολογική σκέψη 29) – η τροποποίηση της Επιτροπής έχει ως 
αποτέλεσμα την απαίτηση να λαμβάνεται δεόντως υπόψη το φύλο κατά τον ορισμό μιας 
ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας. Αυτό διασφαλίζει τη συνολικότερη ερμηνεία της έννοιας της 
«ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας» σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης της Γενεύης, και 

                                               
1 Απόφαση της 11ης Ιανουαρίου 2007, Selah Sheikh κατά Κάτω Χωρών, αιτιολογική σκέψη 141.
2 Έρευνα ELENA, «The application of the concept of Internal Protection Alternative» («Η εφαρμογή της έννοιας 
της εναλλακτικής εγχώριας προστασίας»), επικαιροποιήθηκε το 2000, σ. 17-18.
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θα βελτιώσει την πρόσβαση στην προστασία, ιδίως για τις γυναίκες.

Η εισηγήτρια επικροτεί αυτήν την αναθεώρηση, αλλά καλεί την Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να εξετάσει εάν η τροποποίηση 
αντικατοπτρίζει πλήρως τη διάσταση του φύλου και, μάλιστα, το ζήτημα της ταυτότητας 
του φύλου. Επιπλέον, ως έχει το κείμενο επί του παρόντος, ως «ιδιαίτερη κοινωνική 
ομάδα» ορίζεται η ομάδα που τα μέλη της 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 συνείδησή τους ώστε 
ένα πρόσωπο να μην πρέπει να αναγκάζεται να τις αποκηρύξει, και γίνεται κοινωνικά 
αποδεκτή ως τέτοια. Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κενά προστασίας, η εισηγήτρια 
θεωρεί ότι το κείμενο πρέπει να απαιτεί την εκπλήρωση μόνο μίας από αυτές τις 
προϋποθέσεις, δηλαδή συνιστά να αλλάξει το «και» και να γίνει «ή». Η εισηγήτρια ελπίζει 
ότι το Συμβούλιο θα εξετάσει αυτήν την ελάσσονα τροποποίηση του κειμένου.

Ορισμός των «μελών της οικογένειας» (άρθρο 2, στοιχείο ι)) – η Επιτροπή προτείνει την 
διεύρυνση του ορισμού ώστε να περιλαμβάνει: τα έγγαμα ανήλικα τέκνα όταν η διαμονή τους 
στην ίδια χώρα με τον δικαιούχο είναι προς το μείζον συμφέρον τους· τον πατέρα, τη μητέρα 
ή άλλο ενήλικο συγγενή που είναι υπεύθυνος για τον δικαιούχο όταν αυτός είναι ανήλικος και 
άγαμος ή έγγαμος και είναι προς το μείζον συμφέρον του να διαμένει στην ίδια χώρα με τον 
πατέρα, τη μητέρα ή άλλο ενήλικο συγγενή που είναι υπεύθυνος· και τα ανήλικα άγαμα 
αδέλφια του δικαιούχου όταν αυτός είναι ανήλικος και άγαμος ή έγγαμος και είναι προς το 
μείζον συμφέρον ενός ή περισσοτέρων εξ αυτών να διαμένουν στην ίδια χώρα.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις εναρμονίζουν το κείμενο με το δικαίωμα στην 
οικογενειακή ενότητα, όπως περιγράφεται στο σχετικό εγχειρίδιο της UNHCR. Ωστόσο, η 
εισηγήτρια επίσης θεωρεί ότι αυτό το δικαίωμα πρέπει να παρέχεται σε οικογένειες που 
δημιουργήθηκαν μετά τη φυγή από τη χώρα καταγωγής, ενώ πρέπει να ληφθούν υπόψη 
και οι οικογένειες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της φυγής ή μετά την άφιξη στο 
κράτος παροχής ασύλου. Η εισηγήτρια στηρίζει τη θέση την οποία επιβεβαίωσε το
Κοινοβούλιο1 στην απάντησή του προς την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού», ότι δηλαδή σε όλες τις αποφάσεις 
σχετικά με τα παιδιά πρέπει να υπερτερεί το πρωταρχικό συμφέρον του παιδιού.

Παύση (άρθρα 11 και 16) – προσθήκη ρήτρας σχετικά με επιτακτικούς λόγους που 
υπαγορεύουν τη μη παύση του καθεστώτος· η συγκεκριμένη τροποποίηση εναρμονίζει 
πλήρως το κείμενο με τη Σύμβαση της Γενεύης και τις γενικές ανθρωπιστικές αρχές.

Δεν είναι σαφές από τις περιορισμένες αλλαγές που προτείνονται πώς θα προστατεύονται 
τα παιδιά στο πλαίσιο της παρούσας διατύπωσης. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλείται να εξετάσει περαιτέρω το συγκεκριμένο 
ζήτημα.

Ευάλωτα πρόσωπα (άρθρο 20, παράγραφος 3)

Η εισηγήτρια επικροτεί τις τροποποιήσεις της Επιτροπής στο άρθρο 20, παράγραφος 3, το 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0012&language=EL
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οποίο αναφέρει ρητά τα θύματα εμπορίας ανθρώπων και τα πρόσωπα με προβλήματα 
ψυχικής υγείας στον μη εξαντλητικό κατάλογο των ευάλωτων προσώπων τα οποία τα 
κράτη μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά την εφαρμογή του κεφαλαίου VII.

Ασυνόδευτοι ανήλικοι (άρθρο 30) – υποχρεώνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν διαδικασίες 
για την αναζήτηση των μελών της οικογένειας του ασυνόδευτου ανήλικου το συντομότερο 
δυνατόν μετά τη χορήγηση της διεθνούς προστασίας, ενώ προστατεύουν το μείζον συμφέρον 
του ανηλίκου, και βελτιώνει τις απαιτήσεις κατάρτισης όσων εργάζονται με ασυνόδευτους 
ανηλίκους.

Η παραπάνω τροποποίηση πρέπει να επικροτηθεί. Ωστόσο, η έναρξη προγραμμάτων 
αναζήτησης μελών της οικογένειας και κηδεμόνων κατά τη φάση της αίτησης ασύλου, 
όπως προτείνει η Επιτροπή στην αναδιατύπωση της οδηγίας για την υποδοχή1, θα ήταν 
επιθυμητή και θα διασφάλιζε συνέπεια μεταξύ των δύο οδηγιών.

Το μείζον συμφέρον του παιδιού

Στην αιτιολογική σκέψη 17, η Επιτροπή συμπεριέλαβε αναφορά στη Σύμβαση των 
Ηνωμένων εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία πρέπει να επικροτηθεί. Ωστόσο, οι 
βουλευτές ίσως επιθυμούν να εξετάσουν εάν η επέκταση αυτής της αιτιολογικής σκέψης 
ώστε να συμπεριλαμβάνει τις αρχές που εμπεριέχονται στη Σύμβαση θα συνέβαλε σε μια 
πιο ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας.

Βελτίωση των ευκαιριών ένταξης (άρθρα 26, 28, 32, 34) – μέσω της αναγνώρισης τίτλων, 
της βελτιωμένης πρόσβασης σε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία σχετίζονται με την 
απασχόληση και σε προγράμματα ένταξης και μέσω αιτήματος να εφαρμόσουν τα κράτη 
μέλη μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε 
κατάλυμα.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει πλήρως αυτές τις τροποποιήσεις και συνιστά στην Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να στηρίξει τις 
προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συμπέρασμα

Η εισηγήτρια συνιστά να γίνουν καταρχήν αποδεκτές οι προτάσεις της Επιτροπής.

Σε γενικές γραμμές, η εισηγήτρια επικροτεί τις τροποποιήσεις της Επιτροπής και τις θεωρεί 
ουσιώδους σημασίας προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης και συνολική ερμηνεία των σχετικών 
διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις συνάδουν επίσης με 
τους στόχους που τέθηκαν στα προγράμματα της Χάγης και της Στοκχόλμης που ενέκρινε το 
Συμβούλιο, σχετικά με την καθιέρωση ενιαίου καθεστώτος προστασίας και την περαιτέρω 
πρόοδο όσον αφορά την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών. Η ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων 
είναι ζωτικής σημασίας για να επιτευχθεί αυτό. Η αυξημένη νομική σαφήνεια του κειμένου 
                                               
1 Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (αναδιατύπωση), άρθρο 
23, παράγραφος 3.
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θα συμβάλει στην εναρμόνιση των πρακτικών των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, στη 
μείωση των δευτερογενών μετακινήσεων και των υποθέσεων του Δουβλίνου. Η αυξημένη 
σαφήνεια θα οδηγήσει επίσης σε μείωση του αριθμού των προσφυγών, ενώ και τα δύο θα 
μειώσουν τις διοικητικές και οικονομικές επιβαρύνσεις των κρατών μελών.


