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Θέμα: Αναφορά αριθ. 2224/2013,του Detlef Zöllner, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με μεταρρύθμιση του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη μεταρρύθμιση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 343/2003 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 (κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ). Ισχυρίζεται ότι ο 
κανονισμός έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να δυσχεραίνει τη ζωή των αιτούντων άσυλο. 
Συγκεκριμένα, επιθυμεί να καταργηθεί ο υποχρεωτικός τόπος διαμονής για αιτούντες άσυλο. 
Επί του παρόντος, οι αιτούντες άσυλο πρέπει να υποβάλουν αίτημα ασύλου στο κράτος μέλος 
της ΕΕ μέσω του οποίου εισήλθαν στην ΕΕ. Η αρχή του υποχρεωτικού τόπου διαμονής 
σημαίνει ότι οι αιτούντες άσυλο που εισήλθαν στην ΕΕ μέσω Ιταλίας και στη συνέχεια 
ταξίδεψαν στη Γερμανία μπορούν να αναγκαστούν από τις γερμανικές αρχές να επιστρέψουν 
στην Ιταλία ώστε να υποβάλουν αίτηση ασύλου εκεί. Ο αναφέρων θεωρεί ότι τούτο συνιστά 
απάνθρωπο περιορισμό της ελευθερίας κυκλοφορίας των αιτούντων άσυλο και ζητεί να 
καταργηθεί.     

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Σεπτεμβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Η δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα 
με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άμστερνταμ το 1999 απαιτούσε ενίσχυση του 
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ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, καθώς και ρύθμιση της εισόδου και της 
διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, ιδίως μέσω μιας κοινής πολιτικής ασύλου και 
μετανάστευσης. Η πολιτική αυτή στοχεύει στην επίτευξη ισορροπίας, διατηρώντας την ΕΕ 
προσβάσιμη για όσους ενδέχεται να χρειάζονται διεθνή προστασία και, ταυτόχρονα, 
διασφαλίζοντας τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών. 

Όσον αφορά συγκεκριμένα την ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου, τα νομοθετικά όργανα της ΕΕ 
θέσπισαν τη δεύτερη νομοθετική δέσμη του Κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου 
(εφεξής: ΚΕΣΑ). Το ΚΕΣΑ επιδιώκει την καθιέρωση κοινής διαδικασίας και ενιαίου 
καθεστώτος για να διασφαλιστεί ισότιμη μεταχείριση όλων των αιτούντων και δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλουν αίτηση και/ή 
τους χορηγείται προστασία. Ως εκ τούτου, από 1η Ιανουαρίου 2014, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
343/2003 του Συμβουλίου, στον οποίο αναφέρεται ο αναφέρων, αντικαταστάθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Ιουνίου 2013 (εφεξής: κανονισμός Δουβλίνο ΙΙI)1.

Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει κανόνες για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους 
μέλους καθώς και κανόνες για τη μεταφορά αιτούντων διεθνή προστασία, οι οποίοι 
εφαρμόζονται μετά τον προσδιορισμό της ευθύνης. Παρόλο που η ευθύνη για την εξέταση 
της αίτησης χορήγησης διεθνούς προστασίας εναπόκειται καταρχήν στο κράτος μέλος που 
διαδραμάτισε τον σημαντικότερο ρόλο κατά την είσοδο ή διαμονή του αιτούντα στην ΕΕ, 
μπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη το συμφέρον του αιτούντα για υποβολή αιτήματος σε κράτος 
μέλος, ιδίως όταν ο αιτών είναι ανήλικος ή όταν ενέχονται ζητήματα οικογενειακής 
επανένωσης: ο αναδιατυπωμένος κανονισμός του Δουβλίνου καθιερώνει ιεράρχηση 
κριτηρίων για τον προσδιορισμό της ευθύνης, τα οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν 
οικογενειακούς λόγους, την πρόσφατη απόκτηση θεώρησης ή άδειας διαμονής σε κράτος 
μέλος, καθώς και κατά πόσον ο αιτών εισήλθε στην ΕΕ νόμιμα ή παράνομα. Επομένως, το 
κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου μπορεί να είναι 
διαφορετικό από το κράτος μέλος εισόδου. 

Κατά την εξέταση της αίτησής τους, οι αιτούντες άσυλο έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν 
στο κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία της αίτησης, ενώ η νομοθεσία της 
ΕΕ επιβάλλει περιορισμούς στη δυνατότητά τους να μεταβούν σε άλλα κράτη, έως ότου το 
αρμόδιο κράτος μέλος καταλήξει σε απόφαση σχετικά με την αίτησή τους για άσυλο2. 
Εντούτοις, οι δικαιούχοι καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας έχουν το δικαίωμα 
να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός του χώρου Σένγκεν υπό τους ίδιους όρους με οποιονδήποτε 
άλλο νόμιμο κάτοικο της ΕΕ.   

Στατιστικές σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου στα κράτη μέλη 

                                               
1  Το πλήρες κείμενο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Ιουνίου 2013 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 βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0604

2 Άρθρο 9 της οδηγίας 2005/85/EΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του 
πρόσφυγα (13.12.2005, ΕΕ L 326/13) και άρθρο 7 της οδηγίας 2003/9/EΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 
2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο (6.2.2003, ΕΕ L 31/18).
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διατίθενται στον ιστότοπο της Eurostat: 

HYPERLINK "http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page/el" 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page/el

Συμπέρασμα

Η πλήρης και συνεκτική εφαρμογή του ΚΕΣΑ και ειδικότερα του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ σε 
όλη την ΕΕ αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο 
ορίζοντα. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί προσεκτικά τη μεταφορά τους αναδιατυπωμένου 
κανονισμού του Δουβλίνου από τις εθνικές αρχές και θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως το 2016 σχετικά με την εφαρμογή του και, εφόσον 
απαιτείται, θα εξετάσει τυχόν απαραίτητες τροποποιήσεις. 


