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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  
που αφορά 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)0551 – C7 0250/2009 – 2009/0164(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2009)0551),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 63, παράγραφος 1,  σημείο 1γ, 
2α και 3α  της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την 
Επιτροπή (C7-0250/2009),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις 
τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και το άρθρο 78, παράγραφος 3 της 
Συνθήκης ΛΕΕ,

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο 
διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων1,

– έχοντας υπόψη την από 2  Φεβρουαρίου 2010 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων 
προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 87, παράγραφος 3, του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2010),

A. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν 
περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες 
στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων 
διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση 
περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς 
τροποποίηση της ουσίας τους,

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του 

                                               
1 ΕΕ C 77, 28.3.2002, σ. 1.
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις 
αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως, στον 
Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης . Ειδικότερα, η 
παρούσα οδηγία σκοπεί να διασφαλίσει 
τον πλήρη σεβασμό της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και του δικαιώματος ασύλου 
των αιτούντων άσυλο και των μελών της 
οικογενείας τους που τους συνοδεύουν και 
να προωθήσει την εφαρμογή των άρθρων 
1, 7, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 και 35 του 
Χάρτη και πρέπει να εφαρμοστεί 
αναλόγως .

(15) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις 
αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως, στον 
Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η 
παρούσα οδηγία σκοπεί να διασφαλίσει 
τον πλήρη σεβασμό της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και του δικαιώματος ασύλου 
των αιτούντων άσυλο και των μελών της 
οικογενείας τους που τους συνοδεύουν και 
να προωθήσει την εφαρμογή των άρθρων 
1, 7, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 34 και 35 
του Χάρτη και πρέπει να εφαρμοστεί 
αναλόγως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προστεθεί το Άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ισότητα γυναικών και ανδρών προκειμένου να 
εξασφαλισθεί μια ευαίσθητη από άποψη φύλου προσέγγιση κατά την εξέταση των αιτήσεων 
χορήγησης ασύλου.

Τροπολογία 2

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 
σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 

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

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προσφέρει σαφείς οδηγίες σχετικά με το πώς πρέπει να ορισθεί το  «μείζον 
συμφέρον του παιδιού» κατά την αξιολόγηση των αναγκών προστασίας και θα συμβάλλει στην 
ευθυγράμμιση της πρακτικής των κρατών μελών. 
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Τροπολογία 3

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, 
μεταξύ δε αυτών η  ταυτότητα και ο 
σεξουαλικός προσανατολισμός του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή εξασφαλίζει ότι το κείμενο αντικατοπτρίζει πλήρως τη διάσταση του φύλου 
και τον διαφορετικό και μεταβαλλόμενο χαρακτήρα των ομάδων στις διάφορες κοινωνίες, και 
τα εξελισσόμενα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο ι – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) «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": τα ακόλουθα 
μέλη της οικογένειας του αιτούντος άσυλο 
που ευρίσκονται στο ίδιο κράτος μέλος σε 
σχέση με την αίτηση διεθνούς προστασίας: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσδιοριστική ρήτρα «εφόσον η οικογένεια υπήρχε ήδη στη χώρα καταγωγής» δεν 
συμβιβάζεται με τους οικογενειακούς δεσμούς που σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της πτήσης 
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ή στην χώρα υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παιδιών που γεννιούνται μετά την 
αναχώρηση. Ο σεβασμός για την ενότητα της οικογένειας δεν πρέπει να εξαρτάται από το εάν η 
οικογένεια έχει σχηματισθεί πριν από την πτήση από την χώρα καταγωγής και οι οικογένειες, οι 
οποίες σχηματίσθηκαν κατά τη διάρκεια της πτήσης  ή με την άφιξη στο κράτος ασύλου, θα 
πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη. 

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο  ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια α ) το « μείζον συμφέρον του παιδιού»  
τα συμφέροντα εκείνα όπως ορίζονται 
σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα  του Παιδιού 
και τις συστάσεις, καταληκτικές 
παρατηρήσεις και εκθέσεις της 
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού και άλλων 
οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να διευκρινισθεί το «μείζον συμφέρον του 
παιδιού» σε συμφωνία με την αιτιολογική σκέψη 17.

Τροπολογία 6

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 μόνο  από τους ακόλουθους 
παράγοντες οι οποίοι επιθυμούν και είναι 
σε θέση να επιβάλλουν το κράτος δικαίου, 
και υποχρεούνται να λογοδοτήσουν:

Or. en
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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 7

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. 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 8

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 

2. Αποτελεσματική και διαρκής
προστασία παρέχεται όταν οι υπεύθυνοι 
της παραγράφου 1 αποτρέπουν τη δίωξη ή 
την πρόκληση σοβαρής βλάβης, μεταξύ 
άλλων με τη λειτουργία αποτελεσματικού 
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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.

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

Αιτιολόγηση

Ο στόχος είναι η «αποτελεσματική και διαρκής  προστασία»:  εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί τότε 
τα «εύλογα μέτρα» δεν επαρκούν.

Τροπολογία 9

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 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 
και είναι λογικό να αναμένεται ότι θα 
παραμείνει στην χώρα αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μπορεί να διάγει μια σχετικά φυσιολογική ζωή σε ένα άλλο 
τμήμα της χώρας καταγωγής, χωρίς δυσανάλογες δυσχέρειες (διατύπωση που προέρχεται από 
την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες). Η ανάλυση του εύλογου 
χαρακτήρα συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση διαφόρων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων 
των προσωπικών περιστάσεων του αιτούντος και της δυνατότητας για οικονομική επιβίωση 
στην περιοχή, στοιχεία που ορισμένα κράτη μέλη λαμβάνουν ήδη υπόψη τους.  Η διατήρηση 
αυτής της απαίτησης συμβαδίζει επίσης με τις κατευθυντήριες γραμμές της UNHCR για τη 
διεθνή προστασία:  «Εσωτερική φυγή ή εναλλακτική λύση επανεγκατάστασης», πρόσφατη 
υπόθεση Shalah Sheikh της ΕΣΑΔ, η οποία περιλαμβάνει διατύπωση σχετικά με το «ευλόγως 
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εφικτό», και καθιερωμένη νομολογία που επιβεβαιώνει την σημασία του ελέγχου του εύλογου 
χαρακτήρα. 

Τροπολογία 10

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. Όταν ο αιτών είναι 
ασυνόδευτος ανήλικος, η παροχή 
ασφαλούς και συγκεκριμένης φροντίδας 
και η πρόβλεψη ρυθμίσεων για την 
επιμέλειά του, οι οποίες είναι προς το 
μείζον συμφέρον του ασυνόδευτου 
ανηλίκου, αποτελούν μέρος της 
αξιολόγησης στα πλαίσια της 
παραγράφου 1.   Για το σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν για τη λήψη και 
χρησιμοποίηση 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. Υπάρχουν 
ισχυρά τεκμήρια κατά  της εφαρμογής 
αυτής της παραγράφου όπου το κράτος ή 
τα όργανα του κράτους είναι οι φορείς 
της δίωξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

i) Όταν ο αιτών είναι ασυνόδευτος ανήλικος, η παροχή ασφαλούς και συγκεκριμένης φροντίδας 
και η πρόβλεψη ρυθμίσεων για την επιμέλειά του, οι οποίες είναι προς το μείζον συμφέρον του 
ασυνόδευτου ανηλίκου, πρέπει να αποτελούν μέρος της αξιολόγησης στα πλαίσια της 
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παραγράφου 1.  
ii) Οι συλλεγείσες πληροφορίες πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία αξιολόγησης. 
Αυτό  προσθέτει μια πιο αποτελεσματική αξιολόγηση και μειώνει τη δυνατότητα νομικής 
αμφισβήτησης.
 iii) Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Μίσιγκαν σχετικά με τη Διεθνή 
Προστασία των Προσφύγων οι οποίες αναφέρουν ότι «θα πρέπει να υπάρχει λόγος να 
πιστεύεται ότι η απόσταση του οργάνου ή υπεύθυνου της δίωξης είναι πιθανό να παραμείνει 
εκτός του υποδεικνυόμενου μέρους εσωτερικής επανεγκατάστασης. Συνεπώς πρέπει να 
υπάρχουν ισχυρά τεκμήρια κατά της αναζήτησης «εναλλακτικών λύσεων εγχώριας προστασίας» 
όπου το όργανο ή ο υπεύθυνος του αρχικού κινδύνου δίωξης είναι η εθνική κυβέρνηση, ή 
υποστηρίζεται από αυτήν».

Τροπολογία 11

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

Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ και στο διεθνές δίκαιο αρκεί ήδη να πληρούται μία από τις δύο 
απαιτήσεις για τον καθορισμό συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας.  Η πρακτική αυτή πρέπει να 
ενισχυθεί σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να αποφευχθούν τα κενά ως προς την προστασία και να 
αυξηθεί η συνοχή των πολιτικών χορήγησης ασύλου των κρατών μελών.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν 
στη χώρα καταγωγής μια ιδιαίτερη 

Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν 
στη χώρα καταγωγής μια ιδιαίτερη 
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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.

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, συμπεριλαμβανόμενης της 
ταυτότητας του φύλου, κατά τον 
καθορισμό της ιδιότητας μέλους ιδιαίτερης 
κοινωνικής ομάδας ή τον προσδιορισμό 
χαρακτηριστικού αυτής της ομάδας.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι το παρόν άρθρο έχει 
εφαρμογή και σε άλλους στενούς 
συγγενείς οι οποίοι συγκατοικούσαν με την 
οικογένεια ως τμήμα της κατά τον χρόνο 
αναχώρησης από τη χώρα καταγωγής, ήταν 
δε τότε εξαρτημένοι, εν όλω ή κατά κύριο 
λόγο, από τον δικαιούχο διεθνούς
προστασίας.

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους
ότι το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και σε 
άλλους στενούς συγγενείς οι οποίοι 
συγκατοικούσαν με την οικογένεια ως 
τμήμα της κατά τον χρόνο αναχώρησης 
από τη χώρα καταγωγής, ήταν δε τότε 
εξαρτημένοι, εν όλω ή κατά κύριο λόγο, 
από τον δικαιούχο διεθνούς  προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αφορά την εναρμόνιση της πρακτικής των κρατών μελών.
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Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 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 
ανήλικου. Σε περιπτώσεις ενδεχόμενης 
απειλής κατά της ζωής ή της ακεραιότητας 
του ανηλίκου ή των στενών συγγενών του, 
ιδίως εάν έχουν παραμείνει στη χώρα 
καταγωγής, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα 
ούτως ώστε η συλλογή, επεξεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα 
πρόσωπα αυτά να γίνεται σε εμπιστευτική 
βάση.

5. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διαδικασίες 
για την αναζήτηση των μελών της 
οικογένειας του ασυνόδευτου ανήλικου 
κατά τη στιγμή της υποβολής της 
αίτησης για διεθνή προστασία
ενώ προστατεύουν το μείζον συμφέρον του 
ανήλικου. Σε περιπτώσεις ενδεχόμενης 
απειλής κατά της ζωής ή της ακεραιότητας 
του ανηλίκου ή των στενών συγγενών του, 
ιδίως εάν έχουν παραμείνει στη χώρα 
καταγωγής, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα 
ούτως ώστε η συλλογή, επεξεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα 
πρόσωπα αυτά να γίνεται σε εμπιστευτική 
βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έναρξη προγραμμάτων για την αναζήτηση μελών της οικογένειας κατά τη φάση της αίτησης 
ασύλου, όπως προτείνει η Επιτροπή στην αναδιατύπωση της οδηγίας για την υποδοχή, θα ήταν 
επιθυμητή και θα διασφάλιζε τη συνέπεια μεταξύ των δύο οδηγιών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής αφορά την αναδιατύπωση (μερική τροπολογία) της αρχικής 
Οδηγίας 2004/83/ΕΚ. Για την πρωτότυπη πρόταση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενημερώθηκε μόνο: τώρα, μετά την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το 
Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα συναπόφασης. Η ισχύουσα Οδηγία έχει δύο βασικά στοιχεία: οι 
λόγοι για τους οποίους κάποιος είναι επιλέξιμος για το καθεστώς του πρόσφυγα ή  
επικουρικής προστασίας και το περιεχόμενο της προστασίας από άποψη διαμονής, 
απασχόλησης και κοινωνικών δικαιωμάτων εντός του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για 
την προστασία.

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση αναδιατύπωσης (Οδηγία COM (2009) 551 τελικό 2) ως 
αποτέλεσμα της απαιτούμενης αναθεώρησης της προηγούμενης Οδηγίας και της 
εξελισσόμενης νομολογίας. Είναι επίσης σαφές ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην 
πράξη μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή από αυτά της τρέχουσας 
Οδηγίας. Αυτό οδηγεί σε μεγάλες διαφορές στα ποσοστά αναγνώρισης συνολικά και 
δημιουργεί τον κίνδυνο να συνεχιστούν οι δευτερογενείς μετακινήσεις των αιτούντων άσυλο.  
Ενώ μερικές από τις διαφορές θα μπορούσαν να επιλυθούν με καλλίτερη συνεργασία, στην 
οποία θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο η νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για 
το Άσυλο, είναι ανάγκη να υπάρξουν διευκρινίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο - την ίδια την 
Οδηγία - προκειμένου να θεσπισθεί ένα ισχυρότερο, σαφέστερο πλαίσιο για τη διαδικασία 
εφαρμογής.

Γενικά, η εισηγήτριά σας επιδοκιμάζει τις αλλαγές που προτείνονται από την Επιτροπή και θα 
υποβάλει με την ευκαιρία αυτή λίγες τροπολογίες. 

Μια σημαντική αλλαγή που προτείνεται είναι να υπάρξει στενότερη προσέγγιση των δύο 
κατηγοριών προστασίας και συνεπώς να γίνεται αναφορά σε δικαιούχους διεθνούς 
προστασίας (Άρθρο 1, 2β, 2ι και λοιπά). Αυτό θα συμβάλλει στο να υπενθυμίσει στις 
εκτελεστικές αρχές ότι οι δύο κατηγορίες προστασίας είναι συμπληρωματικές: η επικουρική 
προστασία δεν είναι λιγότερο σημαντική για εκείνους που αντιμετωπίζουν σοβαρές απειλές 
εάν επιστρέψουν στην χώρα καταγωγής τους. Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί επίσης 
στην στενότερη προσέγγιση των δικαιωμάτων στο πλαίσιο της προστασίας (Άρθρα 22-27, 29, 
30, 33, 34 και σχετικές αιτιολογικές αναφορές). Η πλειοψηφία των κρατών μελών κάνει ήδη 
ελάχιστη διάκριση μεταξύ των δύο ομάδων: μόνον τρία περιορίζουν την πλήρη πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας για εκείνους με επικουρική προστασία· ένα άλλο κάνει διάκριση όσον 
αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη·  οκτώ περιορίζουν την διάρκεια της 
άδειας παραμονής για αυτήν την ομάδα, ίσως αντικατοπτρίζοντας την άποψη που έχουν 
ορισμένοι ότι αυτοί που έχουν ανάγκη την επικουρική προστασία θα έχουν μόνον μια 
βραχυπρόθεσμη ανάγκη, αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί.  Κατά συνέπεια, οι προτάσεις της 
Επιτροπής φαίνεται να αντανακλούν τις θέσεις των κρατών μελών.

Η εισηγήτριά σας πρότεινε μικρό αριθμό τροπολογιών σχετικά με το φύλο και την ταυτότητα 
του φύλου (αιτιολογικές αναφορές 15 και 29, Άρθρο 10, παράγραφος 1 δ) παράλληλα με την 
πρόταση της Επιτροπής για το Άρθρο 10. Ενώ ορισμένα κράτη μέλη έχουν καλή πρακτική 
στον τομέα αυτό, άλλα είναι λιγότερο πρόθυμα να δώσουν τη δέουσα σημασία σε αυτό.
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Η εισηγήτριά σας πρότεινε συμπληρωματική τροπολογία στο Άρθρο 10 δ): οι δύο 
προϋποθέσεις σχετικά με τις ομάδες πρέπει να είναι εναλλακτικές και σωρευτικές.  Αυτή 
είναι μια σημαντική διάκριση όσον αφορά την αξιολόγηση των αναγκών προστασίας και θα 
πρέπει να διευκρινισθεί ώστε να συμβαδίζει περισσότερο με τους όρους της Σύμβασης για 
τους Πρόσφυγες.

Άλλες τροπολογίες κατατέθηκαν από την εισηγήτρια σχετικά με τα παιδιά: το μείζον 
συμφέρον του παιδιού αναπτύσσεται στην πρόταση της Επιτροπής στην αιτιολογική αναφορά 
17. Η εισηγήτριά σας πιστεύει ότι αυτή η έννοια θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω ώστε να 
γίνει πιο συγκεκριμένη ως προς τι θα πρέπει να συνεπάγεται· επίσης προτείνει το Άρθρο 2, 
παράγραφος 1, για να τη συνδέσει με την αιτιολογική αναφορά και, ως εκ τούτου, να 
συμπεριλάβει την εν λόγω έννοια στο ισχύον κείμενο.  Η προτεινόμενη τροπολογία στο 
Άρθρο 8, παράγραφος 2, αφορά συγκεκριμένα την φροντίδα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Η 
συνέχεια της φροντίδας για τα παιδιά αυτά είναι ένας στόχος που θα πρέπει να επιδιώκεται σε 
όλο το φάσμα του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ), εξού και η 
προτεινόμενη τροπολογία στο Άρθρο 31, παράγραφος 5. Η εισηγήτριά σας θα ζητήσει από 
την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν την απαραίτητη συνέχεια, κυρίως όσον αφορά 
την επιμέλεια αυτών των παιδιών. 

Θα επιδοκίμαζε επίσης την περαιτέρω διευκρίνιση από το Συμβούλιο και την Επιτροπή ως 
προς το πώς θα μπορούσαν να εξετασθούν καλύτερα θέματα που αφορούν τη συνήθη 
πρακτική όταν αυτό οδηγεί σε σαφή απειλή για εκείνους που αντιπαραθέτουν τέτοιες 
πρακτικές ή θεωρούνται ότι τις έχουν παραβιάσει.  Θα χρειασθεί θέσπιση νομοθετικού 
κειμένου για να διευκρινισθεί η ανάγκη να ληφθεί τούτο υπόψη, ή θα αρκούσαν οι σαφείς 
κατευθυντήριες γραμμές;

Οι προτάσεις για τον ορισμό της οικογένειας έχουν επίσης επίπτωση στα παιδιά. Η 
εισηγήτριά σας επιδοκιμάζει τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τους ύπανδρους 
ανηλίκους, μια μικρή ομάδα αλλά οι ανάγκες προστασίας της οποίας δεν πρέπει να υπάγονται 
στην οικογενειακή τους κατάσταση.   Πολλές ομάδες εμπειρογνωμόνων τόνισαν ότι για τις 
οικογένειες που σχηματίσθηκαν κατά τη διάρκεια της φυγής από τη χώρα ή με την άφιξη 
μπορεί να μην αξιολογούνται πλήρως οι ανάγκες προστασίας τους και ενδεχομένως να 
αντιμετωπίσουν τον χωρισμό στα πλαίσια της διαδικασίας. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι 
αντιβαίνει στο δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή. 

Το Άρθρο 7 αναφέρεται στους Υπεύθυνους Προστασίας. Υφίσταται μια θεμελιωμένη άποψη 
ότι, κατ' αρχήν, μόνον τα κράτη μπορούν να θεωρηθούν ως υπεύθυνοι προστασίας. τα διεθνή 
όργανα δεν έχουν τα χαρακτηριστικά κράτους και δεν μπορούν να είναι μέρη διεθνών 
συμβάσεων. Η προτεινόμενη αλλαγή στο Άρθρο αυτό από την Επιτροπή αποσκοπεί να 
ενισχύσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από μη κρατικούς υπεύθυνους ώστε να 
θεωρηθούν ότι είναι ικανοί να παρέχουν αποτελεσματική και διαρκή προστασία. Η 
εισηγήτριά σας επέλεξε να αναδιατυπώσει το Άρθρο που καθιστά αποτελεσματικές τις 
προϋποθέσεις σχετικά με τους κρατικούς και μη κρατικούς υπεύθυνους.

Το Άρθρο 8 αφορά την εσωτερική προστασία εντός της χώρας καταγωγής. Η εισηγήτρια 
προτείνει να διατηρηθεί η αρχική διατύπωση της παραγράφου 8, παράγραφος 1, παράλληλα 
με την πρόταση της Επιτροπής: της επισημάνθηκε ότι η έννοια του «εύλογου χαρακτήρα» 
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εδώ είναι ουσιώδους σημασίας από νομική άποψη, όπως είναι η διευκρίνιση της Επιτροπής. . 
Η εισηγήτριά σας εξετάζει περαιτέρω σχετική τροπολογία στα Άρθρα 11 και 16 σχετικά με 
την Παύση.

Ακόμη και στα περιορισμένα πλαίσια μιας πρότασης αναδιατύπωσης, η εισηγήτριά σας 
εκφράζει την απογοήτευσή της για το ότι δεν εξετάζονται σημαντικά νομικά ζητήματα 
σχετικά με τα Άρθρα 14 και 19 και το θέμα της μη επαναπροώθησης που αφορά κάποιον ο 
οποίος δεν έχει ανθρωπιστική προστασία.    Άλλα θέματα σχετικά με τους μη κρατικούς 
υπεύθυνους προστασίας όπως τα διεθνή όργανα κατ’ αρχήν δεν εξετάζονται. Για το λόγο 
αυτό η εισηγήτρια έχει συμπεριλάβει ειδικά Άρθρα στα πλαίσια της ρήτρας αναθεώρησης.

Γενικά, ωστόσο, η εισηγήτριά σας συνιστά τις προτάσεις της Επιτροπής στο Κοινοβούλιο· 
ελπίζει ότι οι δικές της τροπολογίες θα αντιμετωπισθούν θετικά και αναμένει την απάντηση 
της Επιτροπής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ref.: D(2010)5206

Κον Fernando LOPEZ AGUILAR
Επικεφαλής της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης  
και Εσωτερικών Υποθέσεων
ASP 11G306
Βρυξέλλες

Θέμα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 
COM(2009) 551 τελικό της 21.10.2009 – 2009/0164 (COD)

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, εξέτασε την 
ανωτέρω πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 87 σχετικά με την αναδιατύπωση, όπως εισήχθη 
στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου.

Η παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού έχει ως εξής: 

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία ουσιαστική 
τροποποίηση επιφέρει, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, 
ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. 

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 156 και 157, γίνονται δεκτές από 
την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα 
τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, εάν, σύμφωνα με το σημείο 8 της Διοργανικής Συμφωνίας, η αρμόδια επί της ουσίας 
επιτροπή προτίθεται επίσης να υποβάλει τροπολογίες στα κωδικοποιημένα τμήματα της 
πρότασης της Επιτροπής, κοινοποιεί αμέσως την πρόθεσή της στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, 
η οποία θα πρέπει να ενημερώσει την επιτροπή, πριν από την ψηφοφορία κατά το άρθρο 54, 
σχετικά με την τοποθέτησή της όσον αφορά τις τροπολογίες καθώς και εάν προτίθεται ή όχι να 
αποσύρει την πρόταση αναδιατύπωσης.»

Μετά τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, εκπρόσωποι της οποίας συμμετείχαν στις 
συνεδριάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας που εξέτασε την πρόταση 
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αναδιατύπωσης, και ακολουθώντας τις συστάσεις του συντάκτη, η Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων φρονεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πέραν 
όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση ή στην γνωμοδότηση της 
Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων 
διατάξεων των προηγούμενων πράξεων με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιέχει μια 
καθαρή κωδικοποίηση των εν ισχύ κειμένων, χωρίς τροποποίηση επί της ουσίας.

Επιπλέον, σύμφωνα, με το άρθρο 87, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έκρινε ότι οι 
προσαρμογές τεχνικού χαρακτήρα που υποδεικνύει η γνωμοδότηση της προαναφερθείσας 
ομάδας εργασίας ήταν απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πρόταση τηρεί τους 
κανόνες αναδιατύπωσης.

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αφού εξέτασε την πρόταση κατά τη συνεδρίασή 
της στις 27 Ιανουαρίου 2010, συνιστά στην επιτροπή σας, αρμόδια επί της ουσίας, με 22 
ψήφους υπέρ και καμία αποχή, να προχωρήσει στην εξέταση της ανωτέρω πρότασης 
σύμφωνα με το άρθρο 87 του Κανονισμού. 

Με τιμή,

Klaus-Heiner LEHNE

συνημμ.: Γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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

(αναδυατύπωση)

COM(2009)551 της 21.10.2009 – 2009/0164(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και 
ειδικότερα το σημείο 9 αυτής, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, η οποία αποτελείται από τις 
αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, συνεδρίασε στις 29 Οκτωβρίου 2009 με σκοπό, μεταξύ άλλων, να εξετάσει την 
προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.
Κατά την εν λόγω συνεδρίαση1, κατόπιν εξέτασης της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της οδηγίας 2004/83/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 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 και το περιεχόμενο της 
παρεχόμενης προστασίας, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, με κοινή συμφωνία, διαπίστωσε 
τα εξής:

                                               
1 Η συμβουλευτική ομάδα εργασίας είχε στη διάθεσή της την αγγλική, τη γαλλική και τη γερμανική έκδοση της 
πρότασης και εργάστηκε βάσει της αγγλικής έκδοσης, η οποία αποτελεί την κύρια γλωσσική έκδοση του υπό 
συζήτηση κειμένου.
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1) Στο άρθρο 9, παράγραφος 3, η αρχική διατύπωση «Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο γ)» 
πρέπει να αντικατασταθεί από τη διατύπωση «Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο δ)».

2) Στο άρθρο 19, παράγραφος 1, οι λέξεις «μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας» 
πρέπει να αντικατασταθούν από τις λέξεις «μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας 2004/83/ΕΚ».

3) Στο άρθρο 23, παράγραφος 2, η αναφορά των «άρθρων 24 έως 34» πρέπει να 
αντικατασταθεί από την αναφορά των «άρθρων 24 έως 27 και 29 έως 35».

4) Στο άρθρο 39, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, η τελική περίοδος «Γνωστοποιούν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων αυτών και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων 
αυτών και της παρούσας οδηγίας» έπρεπε να είχε επισημανθεί με τη χρήση γκρίζας σκίασης, η 
οποία χρησιμοποιείται κατά κανόνα για την επισήμανση ουσιαστικών αλλαγών σε 
αναδιατυπωμένα κείμενα.

5) Στο άρθρο 39, παράγραφος 2, οι τελευταίες λέξεις «και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των 
διατάξεων αυτών και της παρούσας οδηγίας» έπρεπε να είχαν επισημανθεί με γκρίζα σκίαση.

6) Στο άρθρο 42, πρέπει να εισαχθούν εκ νέου οι τελευταίες λέξεις του άρθρου 40 της 
οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου («σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας»).
7) Στο παράρτημα Ι, μέρος Β, η ένδειξη της ημερομηνίας «10 Οκτωβρίου 2006» πρέπει να 
αντικατασταθεί από την ένδειξη της ημερομηνίας «9 Οκτωβρίου 2006».
Συνεπώς, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας στο ομόφωνο 
συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιέχει τροποποιήσεις ουσίας, πέραν εκείνων που 
προσδιορίζονται ως τροποποιήσεις ουσίας στο κείμενο ή στην παρούσα γνωμοδότηση. Η 
ομάδα εργασίας συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων 
διατάξεων της προηγούμενης πράξεως σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας 
τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος κειμένου, 
χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

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


