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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0767/2012 του Norbert Friedrichs, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Pro Asyl, φέρουσα άλλες 2 υπογραφές, σχετικά με την 
τροποποίηση της οδηγίας για το άσυλο

Θέμα: Αναφορά 1073/2012 της Rita Ißleib, γερμανικής ιθαγένειας, φέρουσα άλλες 5 
υπογραφές, σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων στη Γερμανία και την 
Ευρώπη

1. Περίληψη της αναφοράς 0767/2012

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεριμνήσει, στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης της οδηγίας για το άσυλο, ώστε να μην αποτελέσει κανόνα η κράτηση 
αιτούντων άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητεί από το Κοινοβούλιο να καταψηφίσει όλες 
τις προτάσεις με τις οποίες επιδιώκεται η κράτηση των αιτούντων άσυλο. Ο αναφέρων θεωρεί 
ότι υπάρχουν λόγοι και αιτιολογήσεις για την κράτηση των αιτούντων άσυλο, διότι η φυγή 
δεν αποτελεί αδίκημα.

Περίληψη της αναφοράς 1073/2012

Η αναφέρουσα εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων στη 
Γερμανία και την Ευρώπη. Σύμφωνα με την ίδια, οι νόμοι που αφορούν τους πρόσφυγες 
χάνουν ολοένα περισσότερο τον ανθρωπιστικό τους χαρακτήρα. Χαρακτηρίζει την 
αντιμετώπιση των προσφύγων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ σκανδαλώδη και απάνθρωπη. Η 
αναφέρουσα θεωρεί ότι το πρόβλημα των προσφύγων στην ΕΕ μπορεί να αντιμετωπισθεί με 
τα κατάλληλα μέτρα και με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να μην εγκρίνει άλλη νομοθεσία κατά των προσφύγων, αλλά να θεσπίσει νέα 
ανθρωπιστική πολιτική για τους πρόσφυγες, στο πλαίσιο της οποίας δεν θα αποτελούν 
εξιλαστήριο θύμα της οικονομικής και νομισματικής κρίσης. Έχει πίστη ότι το χριστιανικό 
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και ανθρωπιστικό πνεύμα θα θριαμβεύσει. 

2. Παραδεκτό

0767/2012: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Οκτωβρίου 2012.
1073/2012: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Δεκεμβρίου 2012

Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Η Επιτροπή έχει προτείνει τροποποιήσεις των υφιστάμενων μέσων ασύλου με στόχο την 
εξασφάλιση καλύτερων και πιο εναρμονισμένων προτύπων μεταχείρισης των αιτούντων 
άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. 

Η τροποποιημένη οδηγία για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων αναγνώρισης έχει ήδη 
εγκριθεί από τους δύο συν-νομοθέτες και έχει επιτευχθεί πολιτική συμφωνία σχετικά με τις 
προτάσεις για την τροποποίηση της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής και τον κανονισμό 
του Δουβλίνου. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις όσον αφορά την τροποποίηση της 
πρότασης της Επιτροπής σχετικά με την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου. 

Τα όργανα στα οποία έχει επιτευχθεί συμφωνία είναι πλήρως σύμφωνα με τους στόχους των 
προτάσεων της Επιτροπής. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζουν ότι η κράτηση των αιτούντων άσυλο 
είναι δυνατή μόνο κατ’ εξαίρεση και εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι λιγότερο αυστηρά μέτρα 
δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά. Τα αναθεωρημένα μέσα εισάγουν 
επίσης σημαντικές εγγυήσεις, όπως η πρόσβαση σε δωρεάν νομική βοήθεια και πραγματική 
προσφυγή, και η παροχή μεγαλύτερης προστασίας των ευάλωτων προσώπων, όπως οι 
ανήλικοι και τα θύματα βασανιστηρίων. 

Η τροποποιημένη νομοθεσία, μαζί με τον Χάρτη της ΕΕ των θεμελιωδών δικαιωμάτων, θα 
εξασφαλίσει ότι το νομικό πλαίσιο της Ένωσης στον τομέα του ασύλου είναι πλήρως 
σύμφωνο με τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για τους Πρόσφυγες και με άλλα σχετικά 
διεθνή πρότυπα. 

Επιπλέον, η Επιτροπή στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεματοφύλακα του κοινοτικού δικαίου, 
παρακολουθεί την ορθή μεταφορά και εφαρμογή από τα κράτη μέλη του κεκτημένου της ΕΕ 
στον τομέα του ασύλου. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν προβλήματα, η Επιτροπή τα 
παρακολουθεί με τις αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών με τον κατάλληλο τρόπο, 
μεταξύ άλλων μέσω διαδικασιών επί παραβάσει, με στόχο την αποκατάσταση τους.


