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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι η ΕΕ χρειάζεται επειγόντως μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη 
μεταναστευτική πολιτική, που να βασίζεται στην αλληλεγγύη και στη δίκαιη κατανομή των 
βαρών μεταξύ όλων των κρατών μελών. Πιστεύει ότι η δημιουργία νόμιμων τρόπων 
αναζήτησης καταφυγίου στην Ευρώπη θα μπορούσε να αποτρέψει τους τραγικούς θανάτους 
στη Μεσόγειο και να οδηγήσει σε κατάρρευση το επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών 
μεταναστών.

Ο εισηγητής υποστηρίζει την ιδέα να συνδεθεί η προτεινόμενη αναδιατύπωση του 
«κανονισμού του Δουβλίνου»1 με την παρούσα πρόταση, ώστε να προστεθεί ο αριθμός των 
επανεγκατεστημένων προσώπων, στον αριθμό των αιτήσεων για διεθνή προστασία για τον 
σκοπό του υπολογισμού του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής. Ο εισηγητής είναι επίσης 
υπέρ της σύνδεσης με τον αναδιατυπωμένο κανονισμό Eurodac2 ώστε τα δεδομένα που 
αφορούν τα επανεγκατεστημένα άτομα να αποθηκεύονται στο σύστημα Eurodac.

Όσον αφορά τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της, παρά την απουσία από την πρόταση μιας 
σαφώς καθορισμένης ποσόστωσης των ατόμων που πρόκειται να επανεγκατασταθούν, ο 
εισηγητής υπενθυμίζει ότι αυτά τα σχέδια για την επανεγκατάσταση θα πρέπει να είναι 
φιλόδοξα και ότι θα πρέπει να διατεθούν τα μέσα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή τους.

Ο εισηγητής εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση να διατίθεται ποσό 10,000 EUR από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης στα κράτη μέλη για κάθε πρόσωπο που επανεγκαθίσταται, το 
οποίο πρέπει να καταβάλλεται από το ΤΑΜΕ, με βάση τα σχέδια της ΕΕ για την 
επανεγκατάσταση που εγκρίνονται σε ετήσια βάση από το Συμβούλιο. Ο εισηγητής κατανοεί 
την κατάργηση της συγχρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την 
επανεγκατάσταση στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων επανεγκατάστασης με σκοπό να 
διασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση αυτών των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
επανεγκατάστασης.

Τέλος, ο εισηγητής θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι αμφότερα τα  σκέλη της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής πρέπει να έχουν πλήρη στοιχεία σχετικά με τις δημοσιονομικές 
επιπτώσεις του επόμενου ετήσιου σχεδίου επανεγκατάστασης τη στιγμή της υποβολής της 
πρότασης σχετικά με το σχέδιο του ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης για το επόμενο 
έτος.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

                                               
1 COM(2016)0270 final
2 COM(2016)0272 final
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Το ευρωπαϊκό εγχείρημα 
βασιζόταν πάντοτε στην προαγωγή των 
αξιών της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Η διαχείριση της μετανάστευσης 
είναι κοινή ευθύνη.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι κοινές τυποποιημένες 
διαδικασίες θα πρέπει να βασίζονται στην 
υφιστάμενη εμπειρία και τα πρότυπα 
επανεγκατάστασης των κρατών μελών, 
ιδίως στις τυποποιημένες επιχειρησιακές 
διαδικασίες βάσει των οποίων εφαρμόζεται 
το σύστημα επανεγκατάστασης με την 
Τουρκία, το οποίο καθορίστηκε στη 
δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 
2016. Το πλαίσιο της Ένωσης για την 
επανεγκατάσταση θα πρέπει να επιτρέπει 
τη χρήση δύο τύπων τυποποιημένων 
διαδικασιών επανεγκατάστασης.

(12) Οι κοινές τυποποιημένες 
διαδικασίες θα πρέπει να βασίζονται στην 
υφιστάμενη εμπειρία και τα πρότυπα 
επανεγκατάστασης της UNHCR, των 
κρατών μελών, και ιδίως στις 
τυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες 
βάσει των οποίων εφαρμόζεται το σύστημα 
επανεγκατάστασης με την Τουρκία, το 
οποίο καθορίστηκε στη δήλωση ΕΕ-
Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016. Το 
πλαίσιο της Ένωσης για την 
επανεγκατάσταση θα πρέπει να επιτρέπει 
τη χρήση δύο τύπων τυποποιημένων 
διαδικασιών επανεγκατάστασης.

Αιτιολόγηση

Οι υπάρχουσες διεθνείς συμφωνίες που βασίζονται στην UNHCR θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Και οι δύο εν λόγω τύποι 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στάδια: 
ταυτοποίηση, καταγραφή, αξιολόγηση και 
απόφαση.

(13) Και οι δύο εν λόγω τύποι 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στάδια: 
ταυτοποίηση, καταγραφή, αξιολόγηση και 
απόφαση, και θα πρέπει να εφαρμόζονται 
σε στενή συνεργασία με την UNHCR.

Αιτιολόγηση

Η UNHCR έχει μεγάλη πραγματογνωσία και πείρα στον τομέα της επανεγκατάστασης, οι οποίες 
θα πρέπει να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τυχόν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που συλλέγονται για τους 
σκοπούς της διαδικασίας 
επανεγκατάστασης θα πρέπει να 
αποθηκεύονται για μέγιστη περίοδο πέντε 
ετών από την ημερομηνία της 
επανεγκατάστασης. Δεδομένου ότι οι 
υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες οι
οποίοι έχουν ήδη επανεγκατασταθεί από 
κράτος μέλος ή έχουν αρνηθεί κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών να 
επανεγκατασταθούν σε κράτος μέλος θα 
πρέπει να αποκλείονται από την
επανεγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος, η 
εν λόγω περίοδος θα πρέπει να θεωρείται η 
απαιτούμενη περίοδος αποθήκευσης των 
στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των δακτυλικών 
αποτυπωμάτων και των εικόνων 
προσώπων.

(17) Τυχόν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που συλλέγονται για τους 
σκοπούς της διαδικασίας 
επανεγκατάστασης θα πρέπει να 
αποθηκεύονται για μέγιστη περίοδο πέντε 
ετών από την ημερομηνία της 
επανεγκατάστασης. Δεδομένου ότι οι 
υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες οι 
οποίοι έχουν ήδη επανεγκατασταθεί από 
κράτος μέλος ή έχουν αρνηθεί κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών να 
επανεγκατασταθούν σε κράτος μέλος θα 
πρέπει να μην είναι επιλέξιμοι για
επανεγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος, η 
εν λόγω περίοδος θα πρέπει να θεωρείται η 
απαιτούμενη περίοδος αποθήκευσης των 
στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των δακτυλικών 
αποτυπωμάτων και των εικόνων 
προσώπων.
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Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός στο πλαίσιο της διεθνούς προστασίας των προσφύγων αφορά τα άτομα που δεν 
δικαιούνται διεθνή προστασία. Η μη επιλεξιμότητα θα ήταν καλύτερος όρος.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η επιλογή της διαδικασίας 
επανεγκατάστασης θα πρέπει να γίνεται 
για κάθε ενωσιακό σύστημα 
επανεγκατάστασης. Η ταχεία διαδικασία 
ενδέχεται να απαιτείται για 
ανθρωπιστικούς λόγους ή σε περίπτωση 
επειγουσών αναγκών νομικής ή σωματικής 
προστασίας.

(18) Η επιλογή της διαδικασίας 
επανεγκατάστασης θα πρέπει να γίνεται 
για κάθε ενωσιακό σύστημα
επανεγκατάστασης σε στενή συνεργασία 
με την UNHCR. Η ταχεία διαδικασία 
ενδέχεται να απαιτείται για 
ανθρωπιστικούς λόγους ή σε περίπτωση 
επειγουσών αναγκών νομικής ή σωματικής 
προστασίας.

Αιτιολόγηση

Η UNHCR έχει μεγάλη πραγματογνωσία και πείρα στον τομέα της επανεγκατάστασης, οι οποίες 
θα πρέπει να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο της 
Ένωσης για την επανεγκατάσταση, για την 
εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών και 
απάτριδων στο έδαφος των κρατών μελών 
με σκοπό τη χορήγηση σε αυτούς διεθνούς 
προστασίας.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο της 
Ένωσης για την επανεγκατάσταση, για την 
εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών και 
απάτριδων στο έδαφος των κρατών μελών 
που επιλέγουν να συμμετάσχουν στο 
σύστημα επανεγκατάστασης με σκοπό τη 
χορήγηση σε αυτούς διεθνούς προστασίας.

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή στο πλαίσιο θα πρέπει να είναι εθελοντική καθώς σκοπός της επανεγκατάστασης 
είναι να προσφέρει προστασία και μια βιώσιμη λύση. Τα κράτη μέλη γνωρίζουν καλύτερα πόσα 
άτομα μπορούν πραγματικά να προστατεύσουν και να ενσωματώσουν στις κοινωνίες τους. Το 
κατ’ αποκοπή ποσό των 10 000 ευρώ από το ΤΑΜΕ καλύπτει μόνο το αρχικό κόστος της 
επανεγκατάστασης.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
διατήρηση της οικογενειακής ενότητας 
μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται 
στο στοιχείο β) σημείο ii).

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
διατήρηση της οικογενειακής ενότητα 
σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού
(ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α.

_________________

1α Κανονισμός (ΕΕ) 2017/... του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις για 
την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων 
χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο 
καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα 
άτομα που δικαιούνται επικουρική 
προστασία και για το περιεχόμενο της 
παρεχόμενης προστασίας και για την 
τροποποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου 
2003/109/ΕΚ, της 25ης Νοεμβρίου 2003, 
σχετικά με το καθεστώς των υπηκόων 
τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν 
διαμένοντες (ΕΕ...).

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη οδηγία για την αναγνώριση διευκρινίζει τα δικαιώματα που έχουν τα μέλη της 
οικογένειας ενός δικαιούχου διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λόγοι αποκλεισμού Μη επιλεξιμότητα

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός στο πλαίσιο της διεθνούς προστασίας των προσφύγων αφορά τα άτομα που δεν 
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δικαιούνται διεθνή προστασία. Η μη επιλεξιμότητα θα ήταν καλύτερος όρος.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ακόλουθοι υπήκοοι τρίτων 
χωρών ή απάτριδες αποκλείονται από τα 
στοχευμένα ενωσιακά συστήματα 
επανεγκατάστασης που καθιερώνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 8:

1. Οι ακόλουθοι υπήκοοι τρίτων 
χωρών ή απάτριδες είναι μη επιλέξιμοι για
τα στοχευμένα ενωσιακά συστήματα 
επανεγκατάστασης που καθιερώνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 8:

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός στο πλαίσιο της διεθνούς προστασίας των προσφύγων αφορά τα άτομα που δεν 
δικαιούνται διεθνή προστασία. Η μη επιλεξιμότητα θα ήταν καλύτερος όρος.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν 
βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι:

α) τα πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι:

Αιτιολόγηση

Η Σύμβαση της Γενεύης του 1951 χρησιμοποιεί την έκφραση «σοβαροί λόγοι να πιστεύεται».

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Βάσει προτάσεως της Επιτροπής, 
το Συμβούλιο εγκρίνει ετήσιο σχέδιο της 
Ένωσης για την επανεγκατάσταση, κατά το 
έτος που προηγείται εκείνου στο οποίο 
πρόκειται να εφαρμοστεί.

1. Βάσει προτάσεως της Επιτροπής, 
το Συμβούλιο εγκρίνει ετήσιο σχέδιο της 
Ένωσης για την επανεγκατάσταση, κατά το 
έτος που προηγείται εκείνου στο οποίο 
πρόκειται να εφαρμοστεί, το οποίο 
εφαρμόζεται στα κράτη μέλη που 
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επιλέγουν να συμμετάσχουν στην 
επανεγκατάσταση το επόμενο έτος.

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή στο πλαίσιο θα πρέπει να είναι εθελοντική.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λεπτομέρειες σχετικά με τη 
συμμετοχή των κρατών μελών στο ετήσιο 
σχέδιο της Ένωσης για την 
επανεγκατάσταση και τις συνεισφορές 
τους στον συνολικό αριθμό των προσώπων 
που θα επανεγκατασταθούν·

β) λεπτομέρειες σχετικά με τα κράτη 
μέλη που επιλέγουν να συμμετάσχουν στο 
ετήσιο σχέδιο της Ένωσης για την 
επανεγκατάσταση και τις εθελοντικές
συνεισφορές τους στον συνολικό αριθμό 
των προσώπων που θα 
επανεγκατασταθούν·

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή στο πλαίσιο θα πρέπει να είναι εθελοντική. Η αύξηση της επανεγκατάστασης 
προσφύγων στην Ευρώπη και η ενίσχυση της συνεργασίας σε σχέση με την επανεγκατάσταση 
είναι σημαντική, όμως τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένα να 
επανεγκαταστήσουν ένα ορισμένο μερίδιο των ατόμων που προορίζονται για επανεγκατάσταση 
στην ΕΕ.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον ακριβή αριθμό των προσώπων 
που θα επανεγκατασταθούν από τον 
μέγιστο συνολικό αριθμό, όπως ορίζεται 
στο ετήσιο σχέδιο της Ένωσης για την 
επανεγκατάσταση και προβλέπεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α), και τις 
λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή 
των κρατών μελών στο στοχευμένο 
ενωσιακό σύστημα επανεγκατάστασης·

β) τον ακριβή αριθμό των προσώπων 
που θα επανεγκατασταθούν από τον 
μέγιστο συνολικό αριθμό, όπως ορίζεται 
στο ετήσιο σχέδιο της Ένωσης για την 
επανεγκατάσταση και προβλέπεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α), και τις 
λεπτομέρειες σχετικά με τα κράτη μέλη 
που επιλέγουν να συμμετάσχουν στο 
στοχευμένο ενωσιακό σύστημα 
επανεγκατάστασης·
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Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή στο πλαίσιο θα πρέπει να είναι εθελοντική. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν 
να αποφασίσουν πόσα άτομα θα επανεγκαταστήσουν, αντί να έχουν την υποχρέωση να 
επανεγκαταστήσουν ένα ορισμένο μερίδιο των ατόμων που προορίζονται για επανεγκατάσταση 
στην ΕΕ.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πέραν της μετεγκατάστασης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 1 στοιχείο α), τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν, για κάθε πρόσωπο που 
επανεγκαθίσταται στο πλαίσιο 
στοχευμένου ενωσιακού συστήματος 
επανεγκατάστασης κατ’ αποκοπή ποσό 
ύψους 10 000 EUR.

1. Πέραν της μετεγκατάστασης που 
υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 1 στοιχείο α), τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν, για κάθε πρόσωπο που 
επανεγκαθίσταται στο πλαίσιο 
στοχευμένου ενωσιακού συστήματος 
επανεγκατάστασης κατ’ αποκοπή ποσό 
ύψους 10 000 EUR. Όλοι οι οικονομικοί 
πόροι που διατίθενται, προορίζονται για 
σκοπούς επανεγκατάστασης και όχι για 
άλλες δράσεις χρηματοδοτούμενες από 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014, όπως 
η χρηματοδότηση των κέντρων κράτησης 
μεταναστών.
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