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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 18 Φεβρουαρίου 2009, η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση κανονισμού για την ίδρυση 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ)1 καθώς και τη συνοδευτική πρόταση 

για την τροποποίηση της απόφασης σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ΕΤΠ)2.

Στις 7 Μαΐου 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση γνώμες αντιστοίχως 

για τον κανονισμό ΕΥΥΑ υποβάλλοντας 40 τροπολογίες στην πρόταση3 της Επιτροπής και για την 

απόφαση ΕΤΠ σχετικά με την οποία προτάθηκαν δύο τροπολογίες4. 

Στις 25 Φεβρουαρίου 2010, το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση και για τις δύο 

προτάσεις σύμφωνα με το άρθρο 294 της Συνθήκης.

Στις 5-7 Οκτωβρίου 2009, η Επιτροπή των Περιφερειών εξέδωσε γνώμη σχετικά με Το μελλοντικό 

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου ΙΙ5, που περιλαμβάνει διάφορες συστάσεις όσον αφορά τον 

κανονισμό ΕΥΥΑ.

ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ο κανονισμός για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο προορίζεται να 

βελτιώσει την εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, ενισχύοντας την πρακτική 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για το άσυλο και την παροχή και/ή το συντονισμό της 

επιχειρησιακής στήριξης σε κράτη μέλη των οποίων τα εθνικά συστήματα ασύλου αντιμετωπίζουν 

συγκεκριμένες και δυσανάλογες. Η απόφαση ΕΤΠ τροποποιήθηκε παραλλήλως δεδομένου ότι η 

Υπηρεσία θα αναλάβει την ευθύνη για ορισμένες ενέργειες που χρηματοδοτούνταν μέχρι τώρα από 

το Ταμείο Προσφύγων.

                                               
1 Έγγρ. 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2.
2 Έγγρ. 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213.
3 T6-0379/2009, 07.05.2009.
4 T6-0375/2009, 07.05.2009.
5 CdR 90/2009 fin.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γενικές παρατηρήσεις

ΟΙ διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε ένα πολιτικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε από το 

πρόγραμμα της Χάγης, το οποίο καθορίζει τους στόχους και τα μέσα στον τομέα της δικαιοσύνης 

και των εσωτερικών υποθέσεων για την περίοδο 2005 -2010. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε τη 

δέσμευσή του για την περαιτέρω ανάπτυξη του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου μέσω 

τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου και ενίσχυσης της πρακτικής συνεργασίας, μεταξύ άλλων 

με την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο. Ακολούθως, στο ευρωπαϊκό 

σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο που του Οκτωβρίου του 2008, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο συμφώνησε να ιδρυθεί η εν λόγω υπηρεσία το 2009. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας 

όσον αφορά τον τομέα ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, που προσαρτάται στη Συνθήκη για 

την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Iρλανδία γνωστοποίησαν την 

επιθυμία τους να συμμετάσχουν στην θέσπιση και την εφαρμογή του κανονισμού για την σύσταση 

μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο. 

Η Δανία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, που 

προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του κανονισμού και δεν δεσμεύεται από 

αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

Κυριότερα ζητήματα

Σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής δήλωσης σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη της νέας 

διαδικασίας συναπόφασης1 , οι αντιπρόσωποι του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου διεξήγαγαν 

επαφές προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την πρόταση κανονισμού του 

Συμβουλίου. Προκειμένου να διευκολυνθεί η προσέγγιση των θέσεων των δύο θεσμικών οργάνων 

και να ληφθεί υπόψη η συμφωνία που επετεύχθη κατά τις εν λόγω επαφές, το Συμβούλιο εγκρίνει, 

τόσο στις προτάσεις κανονισμού ΕΥΥΑ όσο και στις προτάσεις για τις προτάσεις τροποποίησης 

της απόφασης ΕΤΠ, τις θέσεις σε πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου που περιέχουν τις εξής βασικές 

τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής:

                                               
1 ΕΕ C 148, 28.5.1999, σ. 1.
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Συνδρομή στα κράτη μέλη που υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις (Τροπολογίες 22, 23, 37, 38)

Το Συμβούλιο τροποποιεί την πρόταση της Επιτροπής για να αποσαφηνιστούν οι προϋποθέσεις για 
την χορήγηση συνδρομής της Υπηρεσίας προς τα κράτη μέλη που υφίστανται ιδιαίτερη πίεση, 
ειδικότερα της συνδρομής από ομάδες υποστήριξης για το άσυλο. Πρώτον, το Συμβούλιο καθορίζει 
τα καθήκοντα των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο και τους κανόνες για την αξιοποίηση 
εμπειρογνωμόνων σε αυτές τις ομάδες. Δεύτερον, το Συμβούλιο διευκρινίζει ότι η ευθύνη για την 
αίτηση συνδρομής από τις ομάδες υποστήριξης για τον άσυλο ανήκει στα κράτη μέλη που 
υφίστανται ιδιαίτερη πίεση. Τρίτον, υιοθετώντας την τροπολογία του Κοινοβουλίου, διευκρινίζεται 
ότι η εμπειρογνωμοσύνη που θα πρόκειται να χορηγείται από τις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο 
πρέπει να συμφωνείται στο επιχειρησιακό σχέδιο. Τέλος, η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση προβλέπει ότι η Υπηρεσία θα είναι υπεύθυνη για την ανάλυση δεδομένων σε περίπτωση 
αιφνίδιας άφιξης μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην 
άσκηση ιδιαίτερης πίεσης στο σύστημα υποδοχής και ασύλου, καθώς και για την εξασφάλιση 
ταχείας ανταλλαγής συναφών πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και Επιτροπής, μεταξύ άλλων 
κάνοντας χρήση των υπαρχόντων συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και, εν ανάγκη, του δικού 
της ειδικού συστήματος.

Αλληλεγγύη (τροπολογίες 2, 13, 19, 24)

Όσον αφορά το ρόλο της Υπηρεσίας για τη μετεγκατάσταση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας 
μεταξύ των κρατών μελών, το αποτέλεσμα μεταξύ των άτυπων επαφών μεταξύ Συμβουλίου και 
Κοινοβουλίου συνίσταται στο ότι η ανάπτυξη ενδοκοινοτικής αλληλεγγύης πρέπει να προωθηθεί σε 
βάση συμφωνίας, τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και με τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου 
προσώπου. Επί πλέον, ένα κράτος μέλος διαβουλεύεται, ενδεχομένως, με την Ύπατη Αρμοστεία 
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR). 

Ομοίως, όσον αφορά την επανεγκατάσταση των απολαυόντων διεθνούς προστασίας από αυτές τις 
τρίτες χώρες προς τα κράτη μέλη, η Υπηρεσία θα είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των 
ανταλλαγών πληροφοριών και άλλων δράσεων που αναλαμβάνονται σχετικά με την 
επανεγκατάσταση των προσφύγων από τα κράτη μέλη, με σκοπό να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες 
προστασίας των προσφύγων σε τρίτες χώρες και ως απόδειξη αλληλεγγύης προς τις χώρες 
υποδοχής τους.

Ακόμη, διευκρινίζεται στη θέση σε πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου ότι κατά την αξιολόγηση των 
επιτευγμάτων της Υπηρεσίας θα λαμβάνεται δεόντως υπόψη η πρόοδος που σημειώνεται, μεταξύ 
άλλων η εκτίμησή του, αν είναι αναγκαία πρόσθετα μέτρα για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
αλληλεγγύη και η κατανομή ευθυνών με τα κράτη μέλη που υφίστανται ιδιαίτερη πίεση. 
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Διορισμός και λογοδοσία του Εκτελεστικού Διευθυντή (Τροπολογίες 4, 25, 29, 30)

Ως αποτέλεσμα των άτυπων επαφών μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, η θέση του 

Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση προβλέπει διαδικασία επιλογής για τη θέση του εκτελεστικού 

διευθυντή η οποία επιβάλλει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για το διάφανο, αποτελεσματικό και 

έγκαιρο διορισμό του πλέον κατάλληλου υποψηφίου ενώ εξασφαλίζει ισόρροπη από θεσμική 

άποψη συμμετοχή της Επιτροπής, των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακόμη, 

νέα καθήκοντα υποβολής εκθέσεων ενισχύουν την υποχρέωση λογοδοσίας του Εκτελεστικού 

διευθυντή, ιδίως σε συνάρτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλος, Συμβούλιο, Επιτροπή και 

Κοινοβούλιο συμφωνούν σε διοργανική δήλωση σχετικά με τη διοργανική ομάδα που είναι σε 

διαδικασία αξιολόγησης της συνοχής, της αποτελεσματικότητας και της υποχρέωσης λογοδοσίας 

των ρυθμιστικών οργανισμών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

Δομή της διεύθυνσης και της διαχείρισης της Υπηρεσίας

Για να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι της Υπηρεσίας θα προορίζονται για το κύριο καθήκον της που 

είναι η ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, η δομή της διεύθυνσης και 

της διαχείρισης της Υπηρεσίας συνίσταται στο Διοικητικό Συμβούλιο και τον Εκτελεστικό 

Διευθυντή. Σε περίπτωση ανάγκης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συστήσει Εκτελεστική 

Επιτροπή που να επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Εκτελεστικό Διευθυντή.

Ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για 

τους Πρόσφυγες (UNHCR) (Τροπολογία 3, 18, 21, 26, 31, 35, 42)

Το Συμβούλιο θεωρεί σημαντικό να διατηρηθεί στενός διάλογος μεταξύ της Υπηρεσίας και της 

Κοινωνίας των πολιτών. Κατόπιν τούτου, το Συμβούλιο υιοθετεί την πρόταση της Επιτροπής για τη 

σύσταση Συμβουλευτικού Φόρουμ, που θα είναι αποσπασμένο από τη δομή διεύθυνσης και 

διαχείρισης της Υπηρεσίας. Το συμβουλευτικό φόρουμ συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. 

Ακόμη, το Συμβούλιο αποδέχεται τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου για το ρόλο της κοινωνίας των 

πολιτών στην Υπηρεσία, διευκρινίζοντας ιδίως ότι οι αντιπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών 

συμμετέχουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και μπορούν να προσκαλούνται σε ομάδες 

εργασίας.
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Ιδιαίτερος ρόλος στις εργασίες της Υπηρεσίας προβλέπεται για την Ύπατη Αρμοστεία των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Πρώτον, ένας εκπρόσωπος της Αρμοστείας μπορεί να 

συμμετέχει ως παρατηρητής στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός αν συζητούνται ειδικά σημεία που 

θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων. Επίσης, κατά τη σύνταξη τεχνικών 

εγγράφων που παραπέμπουν σε σημεία του διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες, η Υπηρεσία 

λαμβάνει δεόντως υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της UNHCR. Τέλος, η θέση του Συμβουλίου 

σε πρώτη ανάγνωση προβλέπει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με συμφωνίες 

εργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας και της UNHCR περιλαμβανομένων των δημοσιονομικών τους 

επιπτώσεων, καθώς και ότι μπορεί να αποφασίζει τη διάθεση οικονομικών πόρων για να 

καλυφθούν τα έξοδα της UNHCR για δραστηριότητες που δεν προβλέποντας σε αυτές τις 

συμφωνίες εργασίας. 

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η αντίδραση του Συμβουλίου στις τροπολογίες 2, 3, 4, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 

35, 37, 38, 42 εκτίθεται ανωτέρω σε σχέση με τα βασικά ζητήματα. Επιπλέον το Συμβούλιο 

αποδέχεται στο σύνολό τους, εν μέρει ή κατά βάση τις τροπολογίες 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 

18, 20, 34, 39, 40 και 41. Τέλος, το Συμβούλιο δεν αποδέχεται έξι τροπολογίες για τους κάτωθι 

λόγους:

- δεν είναι ενδεδειγμένη να αναφέρεται η ανάγκη συμμόρφωσης με διεθνή και κοινοτικά 

νομικά πρότυπα (τροπολογίες 6 και 7), 

- όσον αφορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έγκριση τεχνικών εγγράφων 

για την εφαρμογή κοινοτικών μέσων για το άσυλο, είναι επαρκές ότι η Υπηρεσία είναι 

υποχρεωμένη να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις του Κοινοβουλίου, οσάκις αυτή 

προετοιμάζει την έκδοση αυτών των εγγράφων (τροπολογία 27),

- θεωρήθηκε περιττό να ενσωματωθεί διάταξη που να διευκρινίζει ότι η Υπηρεσία μπορεί να 

λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να αντλεί εμπειρογνωμοσύνη βασιζόμενη στην 

εμπειρογνωμοσύνη του Συμβουλευτικού Φόρουμ (τροπολογία 28),

- στον κανονισμό ΕΥΥΑ πρέπει να χρησιμοποιηθεί η διατύπωση που περιέχεται συνήθως στη 

νομοθεσία περί ιδρύσεως οργανισμού (τροπολογίες 32 και 33).
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IV. ΣYMΠΕΡΑΣΜΑ

Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντανακλά τη συμβιβαστική λύση που επετεύχθη 

κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία κατέστη 

εφικτή από την Επιτροπή. Στις 20 Νοεμβρίου 2009 η ΕΜΑ αποδέχτηκε αυτήν τη συμβιβαστική 

λύση εγκρίνοντας πολιτικές συμφωνίες για τον κανονισμό ΕΥΥΑ και την απόφαση ΕΤΠ. Η 

Προεδρία της επιτροπής LIBE (Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων) 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επεσήμανε τότε σε επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΕΜΑ ότι εάν 

τα συμβιβαστικά κείμενα διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο ως θέση του Συμβουλίου σε πρώτη 

ανάγνωση, θα συστήσει στα μέλη της LIBE, και ακολούθως στην ολομέλεια, να γίνουν δεκτές οι 

θέσεις του Συμβουλίου χωρίς τροπολογίες κατά τη δεύτερη ανάγνωση του Κοινοβουλίου, αφού 

ελεγχθούν από τους γλωσσομαθείς νομικούς και των δύο θεσμικών οργάνων. Μόλις εγκριθούν ο 

κανονισμός ΕΥΥΑ και η απόφαση ΕΤΠ, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την έγκαιρη 

ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο που θα είναι καθοριστικής 

σημασίας για την περαιτέρω ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας στον τομέα του ασύλου.

____________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Διοργανική δήλωση

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συνέστησαν μια διοργανική ομάδα 

προκειμένου να εκτιμήσει τη συνοχή, την αποτελεσματικότητα, τη δυνατότητα λογοδοσίας και τη 

διαφάνεια των ρυθμιστικών οργανισμών και να αναζητήσουν κοινό έδαφος όσον αφορά τους 

τρόπους βελτίωσης του έργου τους. Η Ομάδα επικεντρώνεται προς το παρόν σε διάφορους 

βασικούς τομείς, όπως ο ρόλος και η θέση των ρυθμιστικών οργανισμών εντός του θεσμικού 

πλαισίου της ΕΕ, η δημιουργία, δομή και λειτουργία τους και σημεία που συνδέονται με τη 

χρηματοδότησή τους, τον προϋπολογισμό, την εποπτεία και διαχείρισή τους. 

Η διατύπωση που συμφωνήθηκε για το διορισμό του διευθυντή της μελλοντικής Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (άρθρο 28 του βασικού κανονισμού), σύμφωνα με την 

οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «μπορεί να εκδώσει γνώμη που περιέχει την άποψή του για τον 

επιλεγέντα υποψήφιο και το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποιεί στο ΕΚ τον τρόπο με τον οποίο 

λήφθηκε υπόψη η γνώμη του αυτή», θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εντάσσεται στο πλαίσιο των 

διοργανικών προσπαθειών για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της λογοδοσίας των 

οργανισμών.

_____________


