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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα : Θέση σε πρώτη ανάγνωση που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Φεβρουαρίου 

2010 για την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ σχετικά 
με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, για την περίοδο 2008 έως 
2013, όσον αφορά την κατάργηση της χρηματοδότησης ορισμένων κοινοτικών 
δράσεων και την αλλαγή του ορίου για τη χρηματοδότησή τους
= Σκεπτικό του Συμβουλίου
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 18 Φεβρουαρίου 2009 η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση τροποποίησης της απόφασης σχετικά 

με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ΕΤΠ)1 που συνοδεύει την πρόταση κανονισμού για την 

ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ)2.

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

για την απόφαση ΕΤΠ για την οποία δεν προτάθηκαν τροπολογίες3 και για τον κανονισμό ΕΥΥΑ 

με 40 τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής4.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2010, το Συμβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση τη θέση του 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. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η απόφαση ΕΤΠ τροποποιήθηκε ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που οφείλονται στην ίδρυση 

της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο και, ειδικότερα, για να επιτραπεί στην 

Υπηρεσία να αναλάβει την ευθύνη ορισμένων δράσεων που χρηματοδοτούνταν ως τώρα από το 

Ταμείο Προσφύγων. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο αποσκοπεί στη βελτίωση 

της εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος για το άσυλο, ενισχύοντας την πρακτική 

συνεργασία μεταξύ κρατών μελών στον τομέα του ασύλου και την παροχή και/ή το συντονισμό 

επιχειρησιακής στήριξης σε κράτη μέλη, των οποίων τα εθνικά συστήματα ασύλου υφίστανται 

ειδικές και δυσανάλογες πιέσεις.

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

Γενικές παρατηρήσεις

Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε ένα πολιτικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε από το 

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

των εσωτερικών υποθέσεων για την περίοδο 2005-2010. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επεσήμανε ότι 

δεσμεύεται για την περαιτέρω ανάπτυξη του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος για το άσυλο μέσω 

τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου και ενίσχυσης της πρακτικής και συλλογικής 

συνεργασίας, μεταξύ άλλων με την ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το 

Άσυλο. Ακολούθως, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη μετανάστευση 

και το άσυλο που ενέκρινε τον Οκτώβριο του 2008, συμφώνησε να ιδρυθεί αυτή η Υπηρεσία εντός 

του 2009.

Δυνάμει του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας 

όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία κοινοποίησαν την επιθυμία τους να μετάσχουν στην έκδοση και 

την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη 

συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση της απόφασης ΕΤΠ και δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία ούτε 

υπόκειται στην εφαρμογή της.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής δήλωσης σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της 

διαδικασίας συναπόφασης1, οι αντιπρόσωποι του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της 

Επιτροπής διεξήγαγαν επαφές προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία στο στάδιο της θέσης του 

Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Οι επαφές αυτές κατέληξαν σε συμφωνία για τα κείμενα σχετικά 

με τον κανονισμό ΕΥΥΑ και την απόφαση ΕΤΠ.

                                               
1 ΕΕ C 148, 28.5.1999, σ. 1.
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IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση απηχεί τη συμβιβαστική λύση που επετεύχθη κατά τις 

διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η οποία κατέστη εφικτή 

χάρη στην Επιτροπή. Στις 20 Νοεμβρίου 2009, η ΕΜΑ στήριξε αυτήν τη συμβιβαστική λύση 

εγκρίνοντας πολιτική συμφωνία για την απόφαση ΕΤΠ και τον κανονισμό ΕΥΥΑ. Η Προεδρία της 

Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέφερε τότε σε επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΕΜΑ ότι, σε 

περίπτωση που το συμβιβαστικό κείμενο διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως κοινή θέση 

του Συμβουλίου, θα εισηγηθεί στα μέλη της LIBE και ακολούθως στην ολομέλεια να εγκριθεί η 

κοινή θέση χωρίς τροπολογίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση, με την 

επιφύλαξη επαλήθευσης από τους Γλωσσομαθείς Νομικούς και των δύο οργάνων. Μόλις εκδοθούν 

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

ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο η οποία θα έχει καθοριστική 

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

______________________


