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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1052/2012 της Λουκίας Στεργίου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τις πολιτικές της ΕΕ για τη χορήγηση ασύλου στους υπηκόους τρίτων χωρών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία επισημαίνει ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα όσον 
αφορά την παράνομη μετανάστευση, καθώς αποτελεί στόχο δικτύων του οργανωμένου 
εγκλήματος της Τουρκίας, ζητεί την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του 
Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για 
τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου 
που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας. Συγκεκριμένα, η αναφέρουσα 
προτείνει τη δημιουργία, σε κάθε κράτος μέλος, ενός ευρωπαϊκού γραφείου υπεύθυνου για 
την εξέταση των αιτήσεων ασύλου με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ και τη 
συμμετοχή της ΕΕ καθώς και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Προτείνει 
επίσης την υπογραφή ενός μνημονίου συνεννόησης με την Τουρκία ώστε να ενισχυθούν τα 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και να δοθεί προτεραιότητα στους ευάλωτους αιτούντες άσυλο.

2. Παραδεκτό

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 30 Απριλίου 2013

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση αναθεώρησης του Κανονισμού του Δουβλίνου του 20081, με 
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Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και 
μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς 
προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα. COM(2008) 820 
τελικό.
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το διττό σκοπό να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος του Δουβλίνου και να 
ενισχυθεί η προστασία των αιτούντων. Μετά από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, επετεύχθη πολιτική συμφωνία στις 14 
Νοεμβρίου 2012. Η συμφωνία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων  στις 6 Δεκεμβρίου 2012 και από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 27 Νοεμβρίου 2012. Το κείμενο αναμένεται τώρα να 
εγκριθεί επισήμως από τους δύο συννομοθέτες. Ο κανονισμός, όπως και τα άλλα νομικά μέσα 
που περιλαμβάνουν το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, υποστηρίζει την αρχή σύμφωνα 
με την οποία οι μεμονωμένες αιτήσεις ασύλου εξετάζονται από τα κράτη μέλη και όχι σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Σε ό,τι αφορά την παράνομη μετανάστευση, ο FRONTEX και η Τουρκία υπέγραψαν 
πρόσφατα επιχειρησιακό μνημόνιο συνεννόησης με σκοπό να θεσπισθούν βασικοί κανόνες 
για κοινή εξέταση και ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών προς αντιμετώπιση της 
παράνομης μετανάστευσης, καθώς και για την κατάρτιση κοινών σχεδίων μεταξύ τουρκικών 
συνοριακών αρχών και Frontex. 

Σε ό,τι αφορά την ελληνική πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση, η Επιτροπή, μαζί με 
τα κράτη μέλη, τους οργανισμούς της Ένωσης και τους διεθνείς οργανισμούς, στηρίζει την 
Ελλάδα για να μεταρρυθμίσει το σύστημά της προκειμένου να εξασφαλισθεί η αντιμετώπιση 
των αιτούντων άσυλο και των λοιπών μεταναστών σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 


