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Τροπολογία 1
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, 
Giuliano Pisapia, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 1, 2, 3, 4 
και 18 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 
18, 19 και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 2
Damien Carême

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 1, 2, 3, 4 
και 18 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 
18, 19 και 47 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. fr

Τροπολογία 3
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 
και 18 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 
18, 19 και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ,
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Or. en

Τροπολογία 4
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 
και 18 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 
18, 19 και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 5
Damien Carême

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 5 και 
8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
προάσπιση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 5, 8 
και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
προάσπιση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

Or. fr

Τροπολογία 6
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 5 και 
8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
προάσπιση των Δικαιωμάτων του 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 5, 8 
και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
προάσπιση των Δικαιωμάτων του 
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Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

Or. en

Τροπολογία 7
Pietro Bartolo, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Domènec Ruiz Devesa, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Caterina Chinnici, 
Giuliano Pisapia, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 5 και 
8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
προάσπιση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 5, 8 
και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
προάσπιση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

Or. en

Τροπολογία 8
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 5 και 
8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
προάσπιση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 5, 8 
και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
προάσπιση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

Or. en

Τροπολογία 9
Damien Carême
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το παγκόσμιο 
σύμφωνο του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες,

Or. fr

Τροπολογία 10
Pietro Bartolo, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Domènec Ruiz 
Devesa, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor 
Ciuhodaru, Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Petar Vitanov, 
Sylwia Spurek, Giuliano Pisapia, Bettina Vollath, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων σχετικά με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 604/2013, και ιδίως τις 
αποφάσεις στις υποθέσεις Sharifi κατά 
Αυστρίας της 5ης Δεκεμβρίου 2013 
(απόφαση τμήματος), Mohammadi κατά 
Αυστρίας της 3ης Ιουλίου 2014 (απόφαση 
τμήματος), Sharifi κ.λπ. κατά Ιταλίας και 
Ελλάδας της 21ης Οκτωβρίου 2014 
(απόφαση τμήματος), και Tarakhel κατά 
Ελβετίας της 4ης Νοεμβρίου 2014 
(απόφαση τμήματος μείζονος συνθέσεως),

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων σχετικά με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 604/2013, και ιδίως τις 
αποφάσεις στις υποθέσεις Sharifi κατά 
Αυστρίας της 5ης Δεκεμβρίου 2013 
(απόφαση τμήματος), Mohammadi κατά 
Αυστρίας της 3ης Ιουλίου 2014 (απόφαση 
τμήματος), Sharifi κ.λπ. κατά Ιταλίας και 
Ελλάδας της 21ης Οκτωβρίου 2014 
(απόφαση τμήματος), και Tarakhel κατά 
Ελβετίας της 4ης Νοεμβρίου 2014 
(απόφαση τμήματος μείζονος συνθέσεως), 
και ΕΔΔΑ - M.S.S. κατά Βελγίου και 
Ελλάδας [απόφαση τμήματος μείζονος 
συνθέσεως], προσφυγή αριθ. 30696/09, 
απόφαση της 21ης Νοεμβρίου 2011 
αναφορικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
343/2003 της 18ης Φεβρουαρίου 2003 
(Δουβλίνο ΙΙ),

Or. en
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Τροπολογία 11
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων σχετικά με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 604/2013, και ιδίως τις 
αποφάσεις στις υποθέσεις Sharifi κατά 
Αυστρίας της 5ης Δεκεμβρίου 2013 
(απόφαση τμήματος), Mohammadi κατά 
Αυστρίας της 3ης Ιουλίου 2014 (απόφαση 
τμήματος), Sharifi κ.λπ. κατά Ιταλίας και 
Ελλάδας της 21ης Οκτωβρίου 2014 
(απόφαση τμήματος), και Tarakhel κατά 
Ελβετίας της 4ης Νοεμβρίου 2014 
(απόφαση τμήματος μείζονος συνθέσεως),

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων σχετικά με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 604/2013, και ιδίως τις 
αποφάσεις στις υποθέσεις Sharifi κατά 
Αυστρίας της 5ης Δεκεμβρίου 2013 
(απόφαση τμήματος), Mohammadi κατά 
Αυστρίας της 3ης Ιουλίου 2014 (απόφαση 
τμήματος), Sharifi κ.λπ. κατά Ιταλίας και 
Ελλάδας της 21ης Οκτωβρίου 2014 
(απόφαση τμήματος), Tarakhel κατά 
Ελβετίας της 4ης Νοεμβρίου 2014 
(απόφαση τμήματος μείζονος συνθέσεως), 
και M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας της 
21ης Νοεμβρίου 2011 (απόφαση 
τμήματος μείζονος συνθέσεως) 
αναφορικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
343/2003,

Or. en

Τροπολογία 12
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για 
το Άσυλο τον Ιούνιο 2020 με τίτλο 
«Ετήσια έκθεση για την κατάσταση του 
ασύλου στην Ευρώπη»,

Or. en
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Τροπολογία 13
Pietro Bartolo, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Tudor Ciuhodaru, Caterina Chinnici, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël 
Glucksmann, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης 
Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση 
στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια 
ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά 
τη μετανάστευση (2015/2095(INI)),

Or. en

Τροπολογία 14
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Caterina Chinnici, 
Javier Moreno Sánchez, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Elena 
Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση του 
ΔΕΕ της 2ας Απριλίου 2020 για τις 
συνεκδικασθείσες υποθέσεις Επιτροπή 
κατά Πολωνίας, Ουγγαρίας και Τσεχικής 
Δημοκρατίας C-715/17, C-718/17 και C-
719/17·

Or. en

Τροπολογία 15
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 28 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το πρότυπο 
μετανάστευσης της Αυστραλίας,

Or. en

Τροπολογία 16
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου 
συνδέεται στενά με την εφαρμογή άλλων 
φακέλων της ευρωπαϊκής πολιτικής για 
το άσυλο και τη μετανάστευση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα 
νομοθετήματα και τις πολιτικές 
επηρεάζουν την αποδοτικότητα του 
κανονισμού του Δουβλίνου και ως εκ 
τούτου πρέπει να εξεταστούν κατά την 
αξιολόγησή του·

Or. en

Τροπολογία 17
Fabienne Keller, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Jan-
Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 2,5 
εκατομμύρια άτομα ζήτησαν άσυλο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 2015 – 
2016, αριθμός τετραπλάσιος σε σύγκριση 
με την περίοδο 2012-2013·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 1.393.920 
αιτούντες άσυλο ζήτησαν την παροχή 
διεθνούς προστασίας στον χώρο ΕΕ+ το 
2015 και 1.292.740 το 2016, αριθμός 
τετραπλάσιος σε σύγκριση με το 2012 
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(373.375) και το 2013 (464.515)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός 
αιτήσεων διεθνούς προστασίας στον 
χώρο ΕΕ+ σημείωσε ξανά αύξηση το 
2018 (665.920) και το 2019 (738.425)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 17.700 
ασυνόδευτοι ανήλικοι υπέβαλαν αίτηση 
διεθνούς προστασίας το 2019· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 86% ήταν 
αγόρια και το 90% ηλικίας από 14 έως 18 
ετών·

Or. en

Τροπολογία 18
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 2,5 
εκατομμύρια άτομα ζήτησαν άσυλο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 2015-
2016, αριθμός τετραπλάσιος σε σύγκριση 
με την περίοδο 2012-2013·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 
ζήτησαν την παροχή διεθνούς 
προστασίας 1.393.920 αιτούντες άσυλο 
στον χώρο ΕΕ+· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το 2016 ζήτησαν την παροχή διεθνούς 
προστασίας 1.292.740 αιτούντες άσυλο 
στον χώρο ΕΕ+· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το 2017 ζήτησαν την παροχή διεθνούς 
προστασίας 735.005 αιτούντες άσυλο 
στον χώρο ΕΕ+· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το 2018 ζήτησαν την παροχή διεθνούς 
προστασίας 665.920 αιτούντες άσυλο 
στον χώρο ΕΕ+· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το 2019 ζήτησαν την παροχή διεθνούς 
προστασίας 738.425 αιτούντες άσυλο 
στον χώρο ΕΕ+·

Or. en

Τροπολογία 19
Damien Carême

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 2,5 
εκατομμύρια άτομα ζήτησαν άσυλο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 2015-
2016, αριθμός τετραπλάσιος σε σύγκριση 
με την περίοδο 2012-2013·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 676.300 
άτομα, δηλαδή το 0,13 % του συνολικού 
πληθυσμού της ΕΕ, ζήτησαν άσυλο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2019, που είναι μια 
αύξηση της τάξης του 1,2 %, σε σύγκριση 
με το 2018 και μια μείωση 420 % σε 
σύγκριση με το 2015·

Or. fr

Τροπολογία 20
Pietro Bartolo, Javier Moreno Sánchez, Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, 
Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Caterina Chinnici, Isabel 
Santos, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 2,5 
εκατομμύρια άτομα ζήτησαν άσυλο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 2015-
2016, αριθμός τετραπλάσιος σε σύγκριση 
με την περίοδο 2012-2013·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 
υποβλήθηκαν στην ΕΕ 714.200 αιτήσεις 
ασύλου·

Or. en

Τροπολογία 21
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 
του αριθμού των διαδικασιών του 
Δουβλίνου το 2016-2017 σε σύγκριση με 
το 2014 συνδέεται σαφώς με τους 
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μετανάστες που έφθασαν στην Ευρώπη 
κατά τη διάρκεια της κρίσης, κινούμενοι 
προς τις χώρες προορισμού τους, γεγονός 
που επιβαρύνει σημαντικά ορισμένα 
κράτη μέλη· επισημαίνει ότι αυτό 
προκύπτει όχι μόνο από την 
αρχιτεκτονική του συστήματος του 
Δουβλίνου, αλλά κυρίως από τις διαφορές 
στην ένταξη και την κοινωνική πολιτική 
μεταξύ των κρατών μελών·

Or. pl

Τροπολογία 22
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε από 
την Ευρωπόλ αναμένει «αύξηση στις 
μετακινήσεις παράτυπων μεταναστών», 
υποβάλλοντας συνεπώς τα εξωτερικά 
σύνορα της ΕΕ σε μεγαλύτερη πίεση·

Or. en

Τροπολογία 23
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 
αρχές του 2020, εκκρεμούσαν περίπου 
855.000 αιτήσεις ασύλου στον χώρο ΕΕ+·

Or. en
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Τροπολογία 24
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, David Lega

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά 
αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ των 
αιτήσεων ασύλου που υποβλήθηκαν στην 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 25
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 
εκδόθηκαν 145.000 αποφάσεις στο 
πλαίσιο του Δουβλίνου·

Or. en

Τροπολογία 26
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα 
τελευταία χρόνια μια σημαντική νέα τάση 
που σημειώθηκε ήταν η αύξηση του 
αριθμού αιτήσεων που υποβάλλονταν από 
υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι 
ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση, ή με 
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θεώρηση μικρής διάρκειας για να 
εισέλθουν στον χώρο Σένγκεν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 ο 
αριθμός αιτήσεων που υποβλήθηκαν από 
υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι 
ταξίδευαν χωρίς θεώρηση 
αντιπροσώπευε το ένα τέταρτο του 
συνόλου των αιτήσεων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο ρυθμός προστασίας των εν 
λόγω υπηκόων τρίτων χωρών είναι συχνά 
χαμηλός, ενώ ο όγκος των αιτήσεων είναι 
μεγάλος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης 
ή η θεώρηση μικρής διάρκειας αποτελούν 
επίσης μια τυπική και ασφαλή πορεία 
εισόδου στην ΕΕ των επιλέξιμων για 
διεθνή προστασία υπηκόων τρίτων 
χωρών·

Or. en

Τροπολογία 27
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια οι κύριες χώρες 
καταγωγής των αιτούντων άσυλο στον 
χώρο ΕΕ+ εξακολουθούν να είναι η 
Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ – 
χώρες αντιμέτωπες με εμφύλιο πόλεμο, 
βία και συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, το 2019, τρεις χώρες καταγωγής 
αντιπροσώπευαν το ένα τέταρτο του 
συνόλου των αιτήσεων παροχής διεθνούς 
προστασία στον χώρο ΕΕ+, συγκεκριμένα 
η Συρία, το Αφγανιστάν και η 
Βενεζουέλα·

Or. en
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Τροπολογία 28
Damien Carême

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα 
τρίτο των κρατών μελών υποδέχεται το 
90% των αιτούντων άσυλο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως 
συνέπεια της εφαρμογής του άρθρου 13, 
το οποίο αναθέτει την ευθύνη για την 
εξέταση αίτησης ασύλου στο κράτος 
μέλος πρώτης εισόδου, οι ευθύνες δεν 
κατανέμονται εξίσου μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ένα τρίτο των κρατών μελών υποδέχεται το 
90% των αιτούντων άσυλο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν 
μεταφέρει σχεδόν τον ίδιο αριθμό 
αιτούντων άσυλο με αυτούς που δεν 
έτυχαν υποδοχής από άλλα κράτη μέλη, 
καθιστώντας την αναδιανεμητική 
επίδραση των μεταφορών δυνάμει του 
κανονισμού του Δουβλίνου πολύ 
περιορισμένη στην πράξη·

Or. fr

Τροπολογία 29
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα 
τρίτο των κρατών μελών υποδέχεται το 90 
% των αιτούντων άσυλο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία 
ενός μηχανισμού αυτόματης και 
υποχρεωτικής ανακατανομής των 
αιτούντων διεθνούς προστασίας στο 
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει 
οδηγήσει στο ότι το ένα τρίτο των κρατών 
μελών έχει υποδεχτεί το 90 % των 
αιτούντων άσυλο·

Or. it
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Τροπολογία 30
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα 
τρίτο των κρατών μελών υποδέχεται το 
90% των αιτούντων άσυλο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα 
τρίτο των κρατών μελών υποδέχθηκε το 
90% των αιτούντων άσυλο μεταξύ 2008 
και 2017·

Or. en

Τροπολογία 31
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα 
τρίτο των κρατών μελών υποδέχεται το 
90% των αιτούντων άσυλο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα 
τρίτο των κρατών μελών υποδέχεται το 
90% των αιτούντων άσυλο·

Or. en

Τροπολογία 32
Pietro Bartolo, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Domènec Ruiz 
Devesa, Juan Fernando López Aguilar, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Caterina 
Chinnici, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κριτήρια για τη θέσπιση της ευθύνης ενός 
κράτους μέλους όσον αφορά μια αίτηση 
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ασύλου περιλαμβάνουν, με ιεραρχική 
σειρά, την οικογενειακή ενότητα· την 
έκδοση αδειών διαμονής ή θεωρήσεων· 
την παράτυπη είσοδο ή διαμονή, και την 
είσοδο με απαλλαγή από την υποχρέωση 
θεώρησης· όταν δεν ισχύει κανένας από 
αυτούς τους λόγους, το κράτος μέλος στο 
οποίο υποβλήθηκε πρώτα μια αίτησης 
ασύλου καθίσταται υπεύθυνο κράτος 
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2·

Or. en

Τροπολογία 33
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά 
κράτη μέλη «πρώτης εισόδου» στη 
Μεσόγειο, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, 
η Κύπρος και η Ισπανία, έλαβαν μεγάλο 
μέρος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν 
για πρώτη φορά, ιδίως κατά την κρίση 
του 2015-16· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εναποτίθεται μεγάλο βάρος στις χώρες 
πρώτης εισόδου όσον αφορά τον 
καθορισμό του κράτους μέλους που είναι 
υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης 
διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τον 
κανονισμό του Δουβλίνου·

Or. en

Τροπολογία 34
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κανονισμός του Δουβλίνου βασίζεται στη 
βασική παραδοχή ότι οι αιτούντες άσυλο 
έχουν ίσα δικαιώματα σε όλα τα κράτη 
μέλη και ότι κάθε προσφυγή εξετάζεται 
δίκαια, όπου κι αν υποβληθεί στην ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κάτι τέτοιο 
απέχει πολύ από την πραγματικότητα που 
ισχύει στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 35
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. θεωρώντας ότι, σε επίπεδο 
Ένωσης, η πλειονότητα των αιτήσεων 
ασύλου είναι αβάσιμη και απορρίπτεται 
μετά από νομική και τελική 
απόφαση1α που λαμβάνεται στο πλαίσιο 
του κράτους δικαίου·
_________________
1α Πηγή: EUROSTAT «Αποφάσεις για τις 
αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ το 2019» 27 
Απριλίου 2020

Or. fr

Τροπολογία 36
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποια 
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κράτη μέλη, όπως η Ιταλία και η Ελλάδα, 
επηρεάστηκαν έντονα από τις 
δυσανάλογες μεταναστευτικές ροές·

Or. en

Τροπολογία 37
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018, η 
Γερμανία κατέγραψε τον μεγαλύτερο 
αριθμό αιτήσεων ασύλου (184.180 
αιτήσεις, ήτοι το 28% του συνόλου), 
ακολουθούμενη από τη Γαλλία (120.425 
αιτήσεις, ήτοι το 19%), την Ελλάδα 
(66.695 αιτήσεις, ήτοι το 11%), την 
Ιταλία (59.950 αιτήσεις, ήτοι το 10%) και 
την Ισπανία (52.700 αιτήσεις, ήτοι το 
9%)·

Or. en

Τροπολογία 38
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά την ανάλυση 
της ασφαλούς χώρας καταγωγής·

Or. en
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Τροπολογία 39
Damien Carême

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την 
πλειονότητα των αιτήσεων ασύλου, δεν 
τηρούνται οι προθεσμίες των διαδικασιών 
του Δουβλίνου και δεν πραγματοποιούνται 
οι μεταφορές·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την 
πλειονότητα των αιτήσεων ασύλου, οι 
διατάξεις σχετικά με την ιεράρχηση των 
κριτηρίων, καθώς και οι προθεσμίες των 
διαδικασιών του Δουβλίνου δεν 
εφαρμόζονται σωστά και δεν 
πραγματοποιούνται μεταφορές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περιπτώσεις 
που αφορούν παιδιά και οικογένειες, 
αυτές οι αδυναμίες είναι ιδιαίτερα 
επιζήμιες για το μείζον συμφέρον του 
παιδιού και για το δικαίωμα των 
αιτούντων άσυλο στην οικογενειακή 
επανένωση·

Or. fr

Τροπολογία 40
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την 
πλειονότητα των αιτήσεων ασύλου, δεν 
τηρούνται οι προθεσμίες των διαδικασιών 
του Δουβλίνου και δεν πραγματοποιούνται 
οι μεταφορές·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την 
πλειονότητα των αιτήσεων ασύλου, δεν 
τηρούνται τα ιεραρχικά κριτήρια των 
διαδικασιών του Δουβλίνου και οι 
προθεσμίες, και δεν πραγματοποιούνται οι 
μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 41
Pietro Bartolo, Juan Fernando López Aguilar, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Caterina 
Chinnici, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
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Spurek, Bettina Vollath, Dietmar Köster, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz 
Devesa, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την 
πλειονότητα των αιτήσεων ασύλου, δεν 
τηρούνται οι προθεσμίες των διαδικασιών 
του Δουβλίνου και δεν πραγματοποιούνται 
οι μεταφορές·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την 
πλειονότητα των αιτήσεων ασύλου, δεν 
τηρούνται η δέσμη των ιεραρχικών 
κριτηρίων και οι προθεσμίες των 
διαδικασιών του Δουβλίνου και δεν 
πραγματοποιούνται οι μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 42
Damien Carême

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
δεδομένα σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού του Δουβλίνου δείχνουν τη 
συστηματική αποτυχία ορθής εφαρμογής 
των οικογενειακών διατάξεων και της 
αρχής της προστασίας του μείζονος 
συμφέροντος του παιδιού, γεγονός που 
οδηγεί σε περιττές και παράλογες 
διαδικασίες μεταφοράς· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η αποτελεσματική εφαρμογή 
των άρθρων 16 και 17 του κανονισμού θα 
μπορούσε να εγγυηθεί την 
αποτελεσματικότητα του δικαιώματος 
των αιτούντων άσυλο στην οικογενειακή 
ζωή και την οικογενειακή ενότητα·

Or. fr

Τροπολογία 43
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, 
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Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Dietmar Köster, Javier Moreno Sánchez, 
Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Elena Yoncheva, Raphaël 
Glucksmann, Juan Fernando López Aguilar, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες 
σχετικά με την εφαρμογή τού υπό 
εξέταση κανονισμού υπογραμμίζουν τη 
συστηματική παράβλεψη των 
οικογενειακών διατάξεων και την 
εσφαλμένη εφαρμογή της αρχής του 
μείζονος συμφέροντος του παιδιού, που 
οδήγησαν σε περιττές και παράλογες 
διαδικασίες μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 44
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες 
σχετικά με την εφαρμογή τού υπό 
εξέταση κανονισμού υπογραμμίζουν τη 
συνήθη παράβλεψη των οικογενειακών 
διατάξεων και την εσφαλμένη εφαρμογή 
της αρχής του μείζονος συμφέροντος του 
παιδιού, που οδήγησαν σε περιττές και 
παράλογες διαδικασίες μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 45
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διατάξεις σχετικά με τα εξαρτώμενα 
άτομα (άρθρο 16) και οι ρήτρες 
διακριτικής ευχέρειας (άρθρο 17) θα 
μπορούσαν να εφαρμόζονται ευρέως προς 
στήριξη της οικογενειακής ενότητας·

Or. en

Τροπολογία 46
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διατάξεις σχετικά με τα εξαρτώμενα 
άτομα (άρθρο 16) και οι ρήτρες 
διακριτικής ευχέρειας (άρθρο 17) θα 
μπορούσαν να εφαρμόζονται ευρέως προς 
στήριξη της οικογενειακής ενότητας·

Or. en

Τροπολογία 47
Damien Carême

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανθρωπιστικές ρήτρες και οι ρήτρες 
διακριτικής ευχέρειας που προβλέπονται 
στον κανονισμό έχουν χρησιμοποιηθεί 
ελάχιστα από τα κράτη μέλη·
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Or. fr

Τροπολογία 48
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη κάνουν δυσανάλογη χρήση του 
κριτηρίου της πρώτης χώρας παράτυπης 
εισόδου αναθέτοντας τη μεγαλύτερη 
ευθύνη στα κράτη μέλη πρώτης γραμμής·

Or. en

Τροπολογία 49
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάταξη 
του υπό εξέταση κανονισμού σχετικά με 
την προληπτική δράση (άρθρο 33) δεν 
έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ·

Or. en

Τροπολογία 50
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
των ανθρωπιστικών ρητρών και των 
ρητρών διακριτικής ευχέρειας είναι 
σπάνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι 
ρήτρες παρέχουν εύλογες λύσεις για τις 
μετεγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων και 
μετά από αποβιβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 51
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάταξη 
του υπό εξέταση κανονισμού σχετικά με 
την προληπτική δράση (άρθρο 33) δεν 
έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ·

Or. en

Τροπολογία 52
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 
πλαίσιο του υπό εξέταση κανονισμού, θα 
πρέπει να αποφευχθεί ο εξαναγκασμός 
από τις εγχώριες αρχές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εξάλειψη του εξαναγκασμού, 
είτε για να επιτευχθεί μια μεταφορά είτε 
σε σχέση με κράτηση, θα 
ελαχιστοποιούσε τον ανθρώπινο πόνο και 
θα μείωνε σημαντικά το οικονομικό και 
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λειτουργικό κόστος των μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 53
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γε. λαμβάνοντας υπόψη τη σπάνια 
χρήση των ανθρωπιστικών ρητρών και 
των ρητρών διακριτικής ευχέρειας, που 
παρέχουν εύλογες λύσεις στις 
μετεγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων και 
μετά από αποβίβαση·

Or. en

Τροπολογία 54
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διοικητικές ρυθμίσεις που συνήφθηκαν 
μεταξύ της Γερμανίας και διάφορων 
κρατών μελών εγείρουν νομικές 
ανησυχίες, μεταξύ άλλων σχετικά με τη 
στέρηση των δικονομικών εγγυήσεων 
δυνάμει του κανονισμού του Δουβλίνου, 
την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου 
μετά τη μεταφορά και τη συμμόρφωση με 
τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μια άτυπη ρύθμιση με την 
οποία οι μεταφορές οικογενειών δυνάμει 
του Δουβλίνου από την Ελλάδα στη 
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Γερμανία περιορίστηκαν τα 70 άτομα ανά 
μήνα για μια ορισμένη χρονική περίοδο 
έχει προκαλέσει μεγάλο ανθρώπινο πόνο 
καθυστερώντας την οικογενειακή 
επανένωση·

Or. en

Τροπολογία 55
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εφαρμογή τού υπό εξέταση κανονισμού 
δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά 
δευτερεύουσες κινήσεις που οφείλονται σε 
μεγάλο βαθμό στις κοινωνικές σχέσεων 
των αιτούντων άσυλο με συγκεκριμένες 
χώρες, σε ανησυχίες με βάση την 
προστασία, σε λόγους υγείας και σε 
συστημικές ελλείψεις των συστημάτων 
ασύλου όπου υποβλήθηκε η αίτηση·

Or. en

Τροπολογία 56
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
28 του κανονισμού του Δουβλίνου 
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επιτρέπει την κράτηση ως έκτακτο μέτρο 
«ούτως ώστε να εξασφαλίζονται οι 
διαδικασίες μεταφοράς», όταν υπάρχει 
«σημαντικός κίνδυνος διαφυγής» του 
αιτούντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ορισμός παραμένει ασαφής και η 
ερμηνεία διαφέρει από το ένα κράτος 
μέλος στο άλλο·

Or. en

Τροπολογία 57
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
έλλειψη συμμόρφωσης όσον αφορά τις 
διαδικαστικές εγγυήσεις και διασφαλίσεις 
των αιτούντων άσυλο, ιδίως των παιδιών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν παρέχεται 
συστηματικά και με συνέπεια επαρκής 
ενημέρωση·

Or. en

Τροπολογία 58
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γη. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διάρκεια των διαδικασιών και η έλλειψη 
προβλεπόμενων αποτελεσμάτων σε 
συνδυασμό με τις κακές συνθήκες 
υποδοχής και την κοινωνική αβεβαιότητα 
έχουν επιπτώσεις στην ευημερία των 
αιτούντων άσυλο, οι οποίοι σε πολλές 
περιπτώσεις έχουν βιώσει τραυματικές 
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εμπειρίες στην πατρίδα τους και/ή στον 
δρόμο για την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 59
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γη. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
της κράτησης και των αναγκαστικών 
μεταφορών προκαλούν ανησυχία 
αναφορικά με το δικαίωμα των 
αιτούντων άσυλο στην ελευθερία, την 
αξιοπρέπεια και τη σωματική 
ακεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 60
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
παρατηρούνται σημαντικά κενά στην 
εφαρμογή του υπό εξέταση κανονισμού, 
μεταξύ άλλων κατά την κρίση COVID-19, 
με αποτέλεσμα να υπονομεύεται το 
δικαίωμα σε διεθνή προστασία και να 
σημειώνονται παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
παρατηρούνται σημαντικά κενά στην 
εφαρμογή του υπό εξέταση κανονισμού, 
μεταξύ άλλων κατά την κρίση COVID-19, 
με αποτέλεσμα να υπονομεύεται το 
δικαίωμα σε διεθνή προστασία και να 
σημειώνονται παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι κάποιες από τις ατέλειες είναι 
εγγενείς στον σχεδιασμό του κανονισμού 
του Δουβλίνου και δεν μπορούν να 
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επιλυθούν μόνον μέσω της εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 61
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
παρατηρούνται σημαντικά κενά στην 
εφαρμογή του υπό εξέταση κανονισμού, 
μεταξύ άλλων κατά την κρίση COVID-19, 
με αποτέλεσμα να υπονομεύεται το 
δικαίωμα σε διεθνή προστασία και να 
σημειώνονται παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εφαρμογή του υπό εξέταση κανονισμού 
αποδείχτηκε απολύτως καταστροφική 
λόγω κανόνων που αποδείχτηκαν 
ακατάλληλοι να αντιμετωπίσουν 
καταστάσεις έντονων εισροών, 
δημιουργώντας ένα σύστημα που 
αναθέτει υπερβολικές ευθύνες και 
καθήκοντα σε λίγα κράτη μέλη και 
υπονομεύει το δικαίωμα σε διεθνή 
προστασία και προκαλώντας παραβιάσεις 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. it

Τροπολογία 62
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποιες 
από τις ατέλειες είναι εγγενείς στον 
σχεδιασμό του κανονισμού και δεν 
μπορούν να επιλυθούν μόνον μέσω της 
καλύτερης εφαρμογής·

Or. en
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Τροπολογία 63
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
παρατηρούνται σημαντικά κενά στην 
εφαρμογή του υπό εξέταση κανονισμού, 
μεταξύ άλλων κατά την κρίση COVID-19, 
με αποτέλεσμα να υπονομεύεται το 
δικαίωμα σε διεθνή προστασία και να 
σημειώνονται παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
παρατηρούνται σημαντικά κενά στην 
εφαρμογή τού υπό εξέταση κανονισμού, 
κατά τη μεταναστευτική κρίση του 2015 
και κατά την κρίση COVID-19, με 
αποτέλεσμα να υπονομεύεται η 
εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών 
και το δικαίωμα σε διεθνή προστασία και 
να σημειώνονται παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 64
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
παρατηρούνται σημαντικά κενά στην 
εφαρμογή του υπό εξέταση κανονισμού, 
μεταξύ άλλων κατά την κρίση COVID-19, 
με αποτέλεσμα να υπονομεύεται το 
δικαίωμα σε διεθνή προστασία και να 
σημειώνονται παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εφαρμογή τού υπό εξέταση κανονισμού 
έχει επηρεαστεί από την κρίση COVID-
19, καθώς τα κράτη μέλη έπρεπε να 
αντιμετωπίσουν μια απρόβλεπτη 
παγκόσμια πανδημία·

Or. en

Τροπολογία 65
Annalisa Tardino
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
παρατηρούνται σημαντικά κενά στην 
εφαρμογή του υπό εξέταση κανονισμού, 
μεταξύ άλλων κατά την κρίση COVID-19, 
με αποτέλεσμα να υπονομεύεται το 
δικαίωμα σε διεθνή προστασία και να 
σημειώνονται παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
παρατηρούνται σημαντικά κενά στην 
εφαρμογή τού υπό εξέταση κανονισμού, 
μεταξύ άλλων κατά την κρίση COVID-19, 
που οδηγούν τελικώς στη δυσανάλογη 
επιβάρυνση των κρατών μελών πρώτης 
άφιξης·

Or. en

Τροπολογία 66
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ατέλειες στην εφαρμογή της 
αναδιατύπωσης της οδηγίας για τις 
διαδικασίες ασύλου (2013/32/ΕΕ), της 
αναδιατύπωσης της οδηγίας για τις 
συνθήκες υποδοχής (2013/33/ΕΕ) και της 
αναδιατύπωσης της οδηγίας για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις (2011/95/ΕΕ) είχαν 
αντίκτυπο στην εφαρμογή του 
κανονισμού του Δουβλίνου· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
πρέπει να ενισχύσει το έργο της ώστε να 
διασφαλίσει τη συμμόρφωση των κρατών 
μελών με τις εν λόγω οδηγίες, μεταξύ 
άλλων μέσω των διαδικασιών επί 
παραβάσει·

Or. en

Τροπολογία 67
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Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προσωρινός μηχανισμός αλληλεγγύης 
έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο που 
τέθηκε από τη δήλωση της Μάλτας και 
υπογράφηκε την 23η Σεπτεμβρίου 2019 
από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία 
και τη Μάλτα ίσχυε για περίοδο 
τουλάχιστον έξι μηνών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι κανένα άλλο κράτος μέλος δεν 
προσυπέγραψε αυτή την ειδική 
συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 68
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση 
της Μάλτας ήταν αποτυχημένη, καθώς 
τα περισσότερα κράτη μέλη δεν τήρησαν 
τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά τη 
μετεγκατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 69
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
ανεπιθύμητη συνέπεια της 
μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ ήταν 
ότι επέτρεψε στους διακινητές ανθρώπων 
να αποφασίζουν ποιος δύναται να 
χρησιμοποιεί το δικαίωμα ασύλου, 
καθιστώντας ευπαθείς ομάδες ανίκανες 
να ασκήσουν τα δικαιώματά τους·

Or. en

Τροπολογία 70
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
πρότυπο της Αυστραλίας είναι επί του 
παρόντος το πιο αποτελεσματικό πρότυπο 
ασύλου όσον αφορά την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων, της 
κακοποίησης των αιτούντων άσυλο από 
τους διακινητές ανθρώπων και την 
αποτροπή τραγικών θανάτων αιτούντων 
άσυλο στη θάλασσα·

Or. en

Τροπολογία 71
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κενά 
ενημέρωσης δεν επιτρέπουν μια 
ολοκληρωμένη αξιολόγηση της 
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εφαρμογής του κανονισμού του 
Δουβλίνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
παρέχονται στατιστικές πληροφορίες 
στον ίδιο βαθμό ή με την ίδια συχνότητα 
μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι βασικά κενά ενημέρωσης 
καλύπτουν όλους τους λόγους αιτήσεων, 
τη διάρκεια των διαδικασιών, τους 
πόρους, τις ανακληθείσες αιτήσεις, τις 
αποτυχημένες μεταφορές, την προσφυγή, 
τις διαδικασίες και την κράτηση·

Or. en

Τροπολογία 72
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δευτερεύουσες κινήσεις που οφείλονται σε 
μεγάλο βαθμό στις κοινωνικές σχέσεις 
των αιτούντων άσυλο με συγκεκριμένες 
χώρες, ανησυχίες με βάση την 
προστασία, σε λόγους υγείας και 
συστηματικές ελλείψεις των συστημάτων 
ασύλου όπου υποβλήθηκαν οι αιτήσεις·

Or. en

Τροπολογία 73
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
της κράτησης και των αναγκαστικών 
μέτρων προκαλεί ανησυχία αναφορικά με 
το δικαίωμα των αιτούντων άσυλο στην 
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ελευθερία, την αξιοπρέπεια και τη 
σωματική ακεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 74
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άμεσες 
και έμμεσες δαπάνες εφαρμογής τού υπό 
εξέταση κανονισμού ανέρχονταν σε 
περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2014, 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· 
λαμβάνοντας υπόψη οι δαπάνες 
υπολογίζονταν σε 2,5-4,9 δισεκατομμύρια 
από την ΥΕΕΚ το 2018·

Or. en

Τροπολογία 75
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ενσωμάτωση της αρχής της αλληλεγγύης 
στη διαχείριση των αιτούντων άσυλο

Ενσωμάτωση της αρχής της αλληλεγγύης 
στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου

Or. en

Τροπολογία 76
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ενσωμάτωση της αρχής της αλληλεγγύης 
στη διαχείριση των αιτούντων άσυλο

Διαχείριση των αιτούντων άσυλο

Or. pl

Τροπολογία 77
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ενσωμάτωση της αρχής της αλληλεγγύης 
στη διαχείριση των αιτούντων άσυλο

Διαχείριση των αιτούντων άσυλο

Or. pl

Τροπολογία 78
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ενσωμάτωση της αρχής της αλληλεγγύης 
στη διαχείριση των αιτούντων άσυλο

Ενσωμάτωση της αρχής της αλληλεγγύης 
στον κανονισμό του Δουβλίνου

Or. en

Τροπολογία 79
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι το σύστημα του 
Δουβλίνου επιβαρύνει σημαντικά μια 
μερίδα κρατών, ιδίως σε περιόδους 
μεγάλων εισροών· εκτιμά ότι ενδείκνυται 
ένας μηχανισμός αλληλεγγύης που θα 
εξασφαλίζει τον δίκαιο επιμερισμό της 
αλληλεγγύης και της ευθύνης μεταξύ των 
κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω της 
μετεγκατάστασης των προδήλως 
επιλέξιμων αιτούντων άσυλο με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 80
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι το σύστημα του 
Δουβλίνου επιβαρύνει σημαντικά μια 
μερίδα κρατών, ιδίως σε περιόδους 
μεγάλων εισροών·εκτιμά ότι ενδείκνυται 
ένας μηχανισμός αλληλεγγύης που θα 
εξασφαλίζει τον δίκαιο επιμερισμό της 
αλληλεγγύης και της ευθύνης μεταξύ των 
κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω της 
μετεγκατάστασης των προδήλως 
επιλέξιμων αιτούντων άσυλο με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 81
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι το σύστημα του 
Δουβλίνου επιβαρύνει σημαντικά μια 
μερίδα κρατών, ιδίως σε περιόδους 
μεγάλων εισροών· εκτιμά ότι ενδείκνυται 
ένας μηχανισμός αλληλεγγύης που θα 
εξασφαλίζει τον δίκαιο επιμερισμό της 
αλληλεγγύης και της ευθύνης μεταξύ των 
κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω της 
μετεγκατάστασης των προδήλως 
επιλέξιμων αιτούντων άσυλο με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια·

1. θεωρεί ότι το σύστημα του 
Δουβλίνου επιβαρύνει σημαντικά μια 
μερίδα κρατών, ιδίως σε περιόδους 
μεγάλων εισροών· εκτιμά ότι ενδείκνυται 
η εις βάθος τροποποίηση των κανόνων 
και των κριτηρίων απόδοσης ευθυνών, 
πέραν της αρχής της πρώτης χώρας 
παράνομης εισόδου, διευρύνοντας την 
έννοια του νοικοκυριού και προσθέτοντας 
άλλα κριτήρια σύνδεσης για τον 
καθορισμό της ευθύνης για την εξέταση 
μιας αίτησης χορήγησης διεθνούς 
προστασίας· θεωρεί θεμελιώδους 
σημασίας τη θέσπιση ενός υποχρεωτικού 
μηχανισμού αλληλεγγύης για όλα τα 
κράτη μέλη και με αυτόματη εφαρμογή, 
χωρίς όριο εφαρμογής και διαρκώς 
ενημερωμένου, που θα εξασφαλίζει τον 
δίκαιο επιμερισμό της αλληλεγγύης και της 
ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών με 
βάση αντικειμενικά κριτήρια όπως το 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ο πληθυσμός 
και το ποσοστό ανεργίας των διαφόρων 
κρατών μελών· θεωρεί θεμελιώδους 
σημασίας τη μετεγκατάσταση σε διάφορα 
κράτη μέλη της Ένωσης, κατευθείαν 
κατά την παράνομη είσοδο στην 
επικράτεια της Ένωσης και χωρίς την 
πραγματοποίηση προληπτικών ελέγχων 
κανενός είδους, όλων όσοι αιτούνται 
διεθνούς προστασίας στην Ένωση· 
θεωρεί, εν προκειμένω, ότι οποιοσδήποτε 
προληπτικός έλεγχος έχει ως μοναδική 
συνέπεια της επιβολή πρόσθετων 
επιβαρύνσεων για τα κράτη μέλη πρώτης 
εισόδου και δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να αντικαταστήσει μια 
ατομική και λεπτομερή εξέταση μιας 
αίτησης διεθνούς προστασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας μηχανισμός 
ανακατανομής ad hoc πρέπει επίσης 
διαθέτει προβλέψεις για όλους όσοι 
διασώζονται κατά τη διάρκεια μιας 
δράσης έρευνας και διάσωσης και 
αιτούνται διεθνούς προστασίας· επιπλέον, 
θεωρεί ότι το σύστημα του Δουβλίνου 
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πρέπει να μπορεί πάντα να εγγυάται την 
ευελιξία της εφαρμογής, ειδικότερα 
αποφεύγοντας την παγίωση κανόνων που 
αναθέτουν τη μοναδική και διαρκή 
ευθύνη σε ένα κράτος μέλος·

Or. it

Τροπολογία 82
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι το σύστημα του 
Δουβλίνου επιβαρύνει σημαντικά μια 
μερίδα κρατών, ιδίως σε περιόδους 
μεγάλων εισροών· εκτιμά ότι ενδείκνυται 
ένας μηχανισμός αλληλεγγύης που θα 
εξασφαλίζει τον δίκαιο επιμερισμό της 
αλληλεγγύης και της ευθύνης μεταξύ των 
κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω της 
μετεγκατάστασης των προδήλως 
επιλέξιμων αιτούντων άσυλο με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια·

1. θεωρεί ότι το σύστημα του 
Δουβλίνου επιβαρύνει σημαντικά μια 
μερίδα κρατών, ιδίως σε περιόδους 
μεγάλων εισροών· θεωρεί ότι το κριτήριο 
της πρώτης εισόδου του Δουβλίνου έθεσε 
ένα άνευ προηγουμένου και δυσανάλογο 
φορτίο στις χώρες πρώτης γραμμής την 
περίοδο 2015-16 όσον αφορά την 
καταγραφή και την υποδοχή των 
αιτούντων άσυλο· τονίζει ότι η θέσπιση 
των ΚΥΤ και ενός προγράμματος 
προσωρινής μετεγκατάστασης, όπως 
προτάθηκαν από την Επιτροπή το 2015, 
αποσκοπούσε στην εξισορρόπηση της 
διαχείρισης των αιτούντων άσυλο κατά 
την είσοδο σε ενωσιακό έδαφος, ως 
ρεαλιστική προσέγγιση συγκριτικά με την 
αυστηρή εφαρμογή των αρχών του 
κανονισμού του Δουβλίνου· εκτιμά ότι 
ενδείκνυται ένας μηχανισμός αλληλεγγύης 
που θα εξασφαλίζει τον δίκαιο επιμερισμό 
της αλληλεγγύης και της ευθύνης μεταξύ 
των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 
80 της ΣΛΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της 
μετεγκατάστασης των προδήλως 
επιλέξιμων αιτούντων άσυλο με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια·

Or. en
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Τροπολογία 83
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι το σύστημα του 
Δουβλίνου επιβαρύνει σημαντικά μια 
μερίδα κρατών, ιδίως σε περιόδους 
μεγάλων εισροών εκτιμά ότι ενδείκνυται 
ένας μηχανισμός αλληλεγγύης που θα 
εξασφαλίζει τον δίκαιο επιμερισμό της 
αλληλεγγύης και της ευθύνης μεταξύ των 
κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω της 
μετεγκατάστασης των προδήλως 
επιλέξιμων αιτούντων άσυλο με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια·

1. σημειώνει ότι ορισμένα κράτη 
μέλη αντιμετωπίζουν σημαντικό 
διοικητικό φόρτο όσον αφορά τη μαζική 
εισροή μεταναστών· αναγνωρίζει το 
δύσκολο, παγκόσμιο μεταναστευτικό 
ζήτημα και θεωρεί ότι τα μέτρα για την 
αντιμετώπισή του πρέπει να ληφθούν 
άμεσα από τη διεθνή κοινότητα στο 
σύνολό της· υπενθυμίζει, ταυτόχρονα, ότι 
οργανισμοί της ΕΕ όπως ο Frontex και η 
EASO δημιουργήθηκαν ακριβώς για να 
εξισορροπήσουν την υπερβολική 
επιβάρυνση ορισμένων κρατών μελών και 
να τα στηρίξουν στην εφαρμογή του 
κεκτημένου του ασύλου και των συνόρων.

Or. pl

Τροπολογία 84
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι το σύστημα του 
Δουβλίνου επιβαρύνει σημαντικά μια 
μερίδα κρατών, ιδίως σε περιόδους 
μεγάλων εισροών εκτιμά ότι ενδείκνυται 
ένας μηχανισμός αλληλεγγύης που θα 
εξασφαλίζει τον δίκαιο επιμερισμό της 
αλληλεγγύης και της ευθύνης μεταξύ των 
κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω της 
μετεγκατάστασης των προδήλως 
επιλέξιμων αιτούντων άσυλο με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια·

1. θεωρεί ότι το σύστημα του 
Δουβλίνου επιβαρύνει σημαντικά μια 
μερίδα κρατών, και κυρίως αυτά που 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή τα οποία, 
λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, είναι 
πάντα οι χώρες πρώτης εισόδου, ιδίως σε 
περιόδους μεγάλων εισροών·εκτιμά ότι 
ενδείκνυται ένας μηχανισμός αλληλεγγύης 
που θα εξασφαλίζει τον δίκαιο επιμερισμό 
της αλληλεγγύης και της ευθύνης μεταξύ 
των κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω 
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της μετεγκατάστασης των προδήλως 
επιλέξιμων αιτούντων άσυλο με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια·

Or. bg

Τροπολογία 85
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι το σύστημα του 
Δουβλίνου επιβαρύνει σημαντικά μια 
μερίδα κρατών, ιδίως σε περιόδους 
μεγάλων εισροών· εκτιμά ότι ενδείκνυται 
ένας μηχανισμός αλληλεγγύης που θα 
εξασφαλίζει τον δίκαιο επιμερισμό της 
αλληλεγγύης και της ευθύνης μεταξύ των 
κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω της 
μετεγκατάστασης των προδήλως 
επιλέξιμων αιτούντων άσυλο με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια·

1. θεωρεί ότι το σύστημα του 
Δουβλίνου επιβαρύνει σημαντικά μια 
μερίδα κρατών, ιδίως σε περιόδους 
μεγάλων εισροών· εκτιμά ότι ενδείκνυται 
ένας μηχανισμός αλληλεγγύης που θα 
εξασφαλίζει την ενίσχυση των μέσων και 
των ικανοτήτων των κρατών μελών που 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή·

Or. fr

Τροπολογία 86
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι το σύστημα του 
Δουβλίνου επιβαρύνει σημαντικά μια 
μερίδα κρατών, ιδίως σε περιόδους 
μεγάλων εισροών· εκτιμά ότι ενδείκνυται 
ένας μηχανισμός αλληλεγγύης που θα 
εξασφαλίζει τον δίκαιο επιμερισμό της 
αλληλεγγύης και της ευθύνης μεταξύ των 
κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω της 
μετεγκατάστασης των προδήλως 

1. θεωρεί ότι το σύστημα του 
Δουβλίνου επιβαρύνει σημαντικά μια 
μερίδα κρατών, ιδίως σε περιόδους 
μεγάλων εισροών· εκτιμά ότι η ΕΕ πρέπει 
να συνδράμει τα κράτη μέλη 
αποτρέποντας περαιτέρω επιδείνωση 
αυτής της επιβάρυνσης με εφαρμογή του 
προτύπου της Αυστραλίας·
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επιλέξιμων αιτούντων άσυλο με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια·

Or. en

Τροπολογία 87
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι το σύστημα του 
Δουβλίνου επιβαρύνει σημαντικά μια 
μερίδα κρατών, ιδίως σε περιόδους 
μεγάλων εισροών· εκτιμά ότι ενδείκνυται 
ένας μηχανισμός αλληλεγγύης που θα 
εξασφαλίζει τον δίκαιο επιμερισμό της 
αλληλεγγύης και της ευθύνης μεταξύ των 
κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω της 
μετεγκατάστασης των προδήλως 
επιλέξιμων αιτούντων άσυλο με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια·

1. θεωρεί ότι το σύστημα του 
Δουβλίνου επιβαρύνει σημαντικά μια 
μερίδα κρατών, ιδίως σε περιόδους 
μεγάλων εισροών· εκτιμά ότι ενδείκνυται 
ένας μηχανισμός αλληλεγγύης που θα 
εξασφαλίζει τον δίκαιο επιμερισμό της 
αλληλεγγύης και της ευθύνης μεταξύ των 
κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω της 
μετεγκατάστασης των προδήλως 
επιλέξιμων αιτούντων άσυλο με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια με πλήρη σεβασμό 
του θεμελιώδους δικαιώματος των 
αιτούντων άσυλο στην ασφάλεια και την 
προστασία·

Or. en

Τροπολογία 88
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι το σύστημα του 
Δουβλίνου επιβαρύνει σημαντικά μια 
μερίδα κρατών, ιδίως σε περιόδους 
μεγάλων εισροών· εκτιμά ότι ενδείκνυται 
ένας μηχανισμός αλληλεγγύης που θα 
εξασφαλίζει τον δίκαιο επιμερισμό της 
αλληλεγγύης και της ευθύνης μεταξύ των 

1. θεωρεί ότι το σύστημα του 
Δουβλίνου επιβαρύνει σημαντικά μια 
μερίδα κρατών, ιδίως σε περιόδους 
μεγάλων εισροών· εκτιμά ότι ενδείκνυνται 
μηχανισμοί αλληλεγγύης που θα 
εξασφαλίζουν τον δίκαιο επιμερισμό της 
αλληλεγγύης και της ευθύνης μεταξύ των 
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κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω της 
μετεγκατάστασης των προδήλως 
επιλέξιμων αιτούντων άσυλο με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια·

κρατών μελών, σημειώνει ωστόσο ότι μια 
προσέγγιση που βασίζεται στις 
μετεγκαταστάσεις των προδήλως 
επιλέξιμων αιτούντων άσυλο με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια θα μπορούσε να 
αποτελέσει παράγοντα έλξης για τους 
μετανάστες·

Or. en

Τροπολογία 89
Tomas Tobé
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι το σύστημα του 
Δουβλίνου επιβαρύνει σημαντικά μια 
μερίδα κρατών, ιδίως σε περιόδους 
μεγάλων εισροών· εκτιμά ότι ενδείκνυται 
ένας μηχανισμός αλληλεγγύης που θα 
εξασφαλίζει τον δίκαιο επιμερισμό της 
αλληλεγγύης και της ευθύνης μεταξύ των 
κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω της 
μετεγκατάστασης των προδήλως 
επιλέξιμων αιτούντων άσυλο με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια·

1. θεωρεί ότι το σύστημα του 
Δουβλίνου επιβαρύνει σημαντικά μια 
μερίδα κρατών, ιδίως σε περιόδους 
μεγάλων εισροών· εκτιμά ότι ενδείκνυται 
ένας ευέλικτος μηχανισμός αλληλεγγύη θα 
εξασφαλίζει τον δίκαιο επιμερισμό της 
αλληλεγγύης και της ευθύνης μεταξύ των 
κρατών μελών μέσω διαφορετικών 
μορφών αλληλεγγύης·

Or. en

Τροπολογία 90
Damien Carême

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι το σύστημα του 
Δουβλίνου επιβαρύνει σημαντικά μια 
μερίδα κρατών, ιδίως σε περιόδους 
μεγάλων εισροών· εκτιμά ότι ενδείκνυται 

1. θεωρεί ότι ο ισχύων κανονισμός 
του Δουβλίνου επιφέρει μια δυσανάλογη 
ευθύνη σε μια μερίδα κρατών· εκτιμά ότι 
ενδείκνυται ένας βιώσιμος μηχανισμός 
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ένας μηχανισμός αλληλεγγύης που θα 
εξασφαλίζει τον δίκαιο επιμερισμό της 
αλληλεγγύης και της ευθύνης μεταξύ των 
κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω της 
μετεγκατάστασης των προδήλως 
επιλέξιμων αιτούντων άσυλο με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια·

αλληλεγγύης που θα εξασφαλίζει τον 
δίκαιο επιμερισμό της αλληλεγγύης και της 
ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών, 
μεταξύ άλλων μέσω της ισότιμης 
κατανομής των αιτούντων άσυλο·

Or. fr

Τροπολογία 91
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι το σύστημα του 
Δουβλίνου επιβαρύνει σημαντικά μια 
μερίδα κρατών, ιδίως σε περιόδους 
μεγάλων εισροών· εκτιμά ότι ενδείκνυται 
ένας μηχανισμός αλληλεγγύης που θα 
εξασφαλίζει τον δίκαιο επιμερισμό της 
αλληλεγγύης και της ευθύνης μεταξύ των 
κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω της 
μετεγκατάστασης των προδήλως 
επιλέξιμων αιτούντων άσυλο με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια·

1. θεωρεί ότι το σύστημα του 
Δουβλίνου θέτει δυσανάλογη ευθύνη σε 
μια μερίδα κρατών· εκτιμά ότι η ΕΕ 
χρειάζεται συνεπώς πιο δίκαιους κανόνες 
για τον καταμερισμό της ευθύνης και/ή 
έναν μόνιμο μηχανισμό αλληλεγγύης που 
θα εξασφαλίζει τον δίκαιο επιμερισμό της 
ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών, 
μεταξύ άλλων μέσω της μετεγκατάστασης 
με βάση δίκαια, σαφή και αντικειμενικά 
κριτήρια·

Or. en

Τροπολογία 92
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι το σύστημα του 
Δουβλίνου επιβαρύνει σημαντικά μια 
μερίδα κρατών, ιδίως σε περιόδους 
μεγάλων εισροών· εκτιμά ότι ενδείκνυται 
ένας μηχανισμός αλληλεγγύης που θα 

1. πιστεύει ότι η αλληλεγγύη δεν 
μπορεί να επιβληθεί στα κράτη μέλη αλλά 
θα πρέπει αντίθετα να αναπτύσσεται 
μέσω νομικού πλαισίου που όλα τα κράτη 
μέλη να μπορούν να υποστηρίξουν· 
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εξασφαλίζει τον δίκαιο επιμερισμό της 
αλληλεγγύης και της ευθύνης μεταξύ των 
κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω της 
μετεγκατάστασης των προδήλως 
επιλέξιμων αιτούντων άσυλο με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια·

εκτιμά ότι το πρότυπο της Αυστραλίας 
μπορεί να λειτουργήσει ως καλό 
παράδειγμα για ένα ενωσιακό πρότυπο 
ασύλου·

Or. en

Τροπολογία 93
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) τονίζει ότι η μεταναστευτική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει να κάνει 
διάκριση μεταξύ των ατόμων που 
επιζητούν προστασία και των 
οικονομικών μεταναστών· σημειώνει ότι 
μόνο στο 38% των αιτούντων άσυλο στην 
ΕΕ χορηγήθηκε άσυλο στον πρώτο 
βαθμό· υπογραμμίζει ότι αυτό υπονομεύει 
τις προθέσεις του συστήματος ασύλου 
της ΕΕ εν γένει καθώς και τον υπό 
εξέταση κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 94
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) επισημαίνει ότι ο κανονισμός του 
Δουβλίνου, όπως σχεδιάστηκε και 
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εφαρμόστηκε, δεν κατάφερε να εγγυηθεί 
δίκαιη κατανομή της ευθύνης μεταξύ των 
κρατών μελών και ταχεία πρόσβαση στη 
διεθνή προστασία·

Or. en

Τροπολογία 95
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) Η μετεγκατάσταση των 
προσφύγων δεν μπορεί να επιβληθεί στα 
κράτη μέλη ως υποχρέωση. Δεν υπάρχει 
νομική βάση ή ομόφωνη συγκατάθεση 
μεταξύ όλων των κρατών μελών σε αυτό 
το ζήτημα.

Or. pl

Τροπολογία 96
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. συμφωνεί ότι η κρίση της 
μετανάστευσης έχει επισημάνει τις 
αδυναμίες του συστήματος του 
Δουβλίνου, το οποίο εξαρτάται, μεταξύ 
άλλων, από τη σωστή καταγραφή των 
μεταναστών που διασχίζουν παράνομα τα 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και 
υποβάλλουν αίτηση για διεθνή 
προστασία· τονίζει, ταυτόχρονα, ότι ο 
ισχύων κανονισμός απαιτεί κυρίως την 
πλήρη εφαρμογή κανόνων που είναι 
σαφείς και λαμβάνουν υπόψη τη σχέση 
μεταξύ του κράτους μέλους και του 
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αιτούντος, καθώς και τον ρόλο του 
κράτους μέλους στη διάσχιση των 
συνόρων από τους μετανάστες·

Or. pl

Τροπολογία 97
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, David Lega

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. εκτιμά ότι η μετεγκατάσταση των 
παιδιών, ιδίως των ασυνόδευτων 
παιδιών, θα πρέπει να επιταχυνθεί και να 
τεθεί σε προτεραιότητα, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι τα παιδιά έχουν 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, την 
υγειονομική περίθαλψη και την 
κατάλληλη στέγαση· τα ασυνόδευτα 
παιδιά θα πρέπει να απολαύουν 
κατάλληλων μέτρων προστασίας, όπως η 
αποτελεσματική επιτροπεία·

Or. en

Τροπολογία 98
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. θεωρεί ότι το σύστημα του 
Δουβλίνου και ιδίως το κριτήριο της 
πρώτης χώρας παράτυπης εισόδου 
επιβαρύνει σημαντικά μια μερίδα κρατών 
μελών·
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Or. en

Τροπολογία 99
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. προτρέπει την ΕΕ να θεσπίσει 
έναν αυτόματο, μόνιμο και υποχρεωτικό 
μηχανισμό μετεγκατάστασης που θα 
διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό της 
αρχής της αλληλεγγύης και τον δίκαιο 
επιμερισμό της ευθύνης που 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 80 της ΣΛΕΕ· 
συμπεριλαμβανομένων όσων διασώζονται 
στη θάλασσα·

Or. en

Τροπολογία 100
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. τονίζει ότι η ανάληψη ευθύνης για 
τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ είναι 
καθοριστικής σημασίας για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών 
της ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 101
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. τονίζει ότι η αρχή της 
αλληλεγγύης πρέπει να ισορροπεί με την 
αρχή της ευθύνης και ότι η μεταρρύθμιση 
του συστήματος του Δουβλίνου δεν 
μπορεί να βασίζεται στην αυτόματη 
ανακατανομή των αιτούντων εντός της 
ΕΕ, καθώς αυτό θα αύξανε περαιτέρω 
την πίεση στα εθνικά συστήματα ασύλου 
και θα ενθάρρυνε την παράνομη 
μετανάστευση και την εμπορία 
ανθρώπων και το λαθρεμπόριο· θεωρεί 
επίσης ότι η υποχρεωτική 
μετεγκατάσταση είναι αναποτελεσματικό 
μέσο·

Or. pl

Τροπολογία 102
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1δ. θεωρεί απαραίτητη μια 
ισορροπημένη και εναρμονισμένη 
πολιτική μετανάστευσης, 
συμπεριλαμβανομένου του ασύλου, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ότι αυτή πρέπει 
να βασίζεται σε συναίνεση και ισορροπία 
μεταξύ ευθύνης και αλληλεγγύης, 
σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 
2018·

Or. pl

Τροπολογία 103
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Damien Carême

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι οι ειδικές 
συμφωνίες δεν μπορούν να 
αντικαταστήσουν μια εναρμονισμένη και 
βιώσιμη πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 
προσπάθειες μεταρρύθμισης του υπό 
εξέταση κανονισμού έχουν παγώσει στο 
Συμβούλιο·

2. υπογραμμίζει ότι οι ειδικές 
συμφωνίες δεν μπορούν να 
αντικαταστήσουν μια εναρμονισμένη και 
βιώσιμη πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 
εκφράζει τη λύπη του, παρά την επαρκώς 
τεκμηριωμένη δυσλειτουργία του 
κανονισμού του Δουβλίνου, για το γεγονός 
ότι οι προσπάθειες μεταρρύθμισης του υπό 
εξέταση κανονισμού έχουν παγώσει στο 
Συμβούλιο· θεωρεί ότι αυτό το πάγωμα 
μπορεί να ερμηνευθεί ως παραβίαση της 
αρχής της καλή τη πίστει συνεργασίας 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 2 της ΣΕΕ, λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο ζήτησε ομόφωνη συμφωνία, 
ενώ η ειδική πλειοψηφία ήταν επαρκής· 
υπενθυμίζει την έγκριση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 6 
Νοεμβρίου 2017, της έκθεσης σχετικά με 
την 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 (αναδιατύπωση) και 
καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
ανταποκριθούν επειγόντως στην έκκληση 
του Κοινοβουλίου για μια πολιτική 
βιώσιμης, ανθρώπινης και αλληλέγγυας 
κατανομής των ευθυνών σε επίπεδο ΕΕ, 
σύμφωνα με την προαναφερθείσα έκθεση·

Or. fr

Τροπολογία 104
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Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι οι ειδικές 
συμφωνίες δεν μπορούν να 
αντικαταστήσουν μια εναρμονισμένη και 
βιώσιμη πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 
προσπάθειες μεταρρύθμισης του υπό 
εξέταση κανονισμού έχουν παγώσει στο 
Συμβούλιο·

2. υπογραμμίζει ότι οι ειδικές 
συμφωνίες δεν μπορούν να 
αντικαταστήσουν μια εναρμονισμένη και 
βιώσιμη πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 
προσπάθειες μεταρρύθμισης του υπό 
εξέταση κανονισμού έχουν παγώσει στο 
Συμβούλιο· θεωρεί ιδιαζόντως λυπηρό το 
γεγονός ότι η Ένωση εξακολουθεί να 
υιοθετεί το ίδιο σύνολο κανόνων που 
έχουν συμβάλει στην επιδείνωση των 
διχογνωμιών μεταξύ των κρατών μελών 
και οι οποίοι αποδείχτηκαν απολύτως 
αναποτελεσματικοί στη διαχείριση 
έντονων εισροών προσφύγων, όπως 
εκείνη που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η 
Ένωση την περίοδο 2015-2016· 

Or. it

Τροπολογία 105
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι οι ειδικές 
συμφωνίες δεν μπορούν να 
αντικαταστήσουν μια εναρμονισμένη και 
βιώσιμη πολιτική σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι προσπάθειες 
μεταρρύθμισης του υπό εξέταση 
κανονισμού έχουν παγώσει στο 
Συμβούλιο·

2. υπογραμμίζει τη σημασία της 
συνολικής προσέγγισης της 
μετανάστευσης και της κινητικότητας, με 
στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου για 
την εξωτερική διάσταση της πολιτικής 
μετανάστευσης και ασύλου μέσω της 
ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και τρίτων χωρών για τη νόμιμη 
μετανάστευση και την κινητικότητα, την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
την προώθηση της διεθνής προστασίας 
και την επέκταση της εξωτερικής 
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διάστασης της πολιτικής ασύλου της ΕΕ 
και της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
πολιτικών μετανάστευσης και 
αναπτυξιακών πολιτικών·

Or. pl

Τροπολογία 106
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι οι ειδικές 
συμφωνίες δεν μπορούν να 
αντικαταστήσουν μια εναρμονισμένη και 
βιώσιμη πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι προσπάθειες μεταρρύθμισης του υπό 
εξέταση κανονισμού έχουν παγώσει στο 
Συμβούλιο·

2. σημειώνει ότι ο υπό εξέταση 
κανονισμός έχει παγώσει στο Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 107
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι οι ειδικές 
συμφωνίες δεν μπορούν να 
αντικαταστήσουν μια εναρμονισμένη και 
βιώσιμη πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι προσπάθειες μεταρρύθμισης του υπό 
εξέταση κανονισμού έχουν παγώσει στο 
Συμβούλιο·

2. σημειώνει ότι η μεταρρύθμιση του 
υπό εξέταση κανονισμού έχει παγώσει στο 
Συμβούλιο·

Or. en
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Τροπολογία 108
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι οι ειδικές 
συμφωνίες δεν μπορούν να 
αντικαταστήσουν μια εναρμονισμένη και 
βιώσιμη πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 
προσπάθειες μεταρρύθμισης του υπό 
εξέταση κανονισμού έχουν παγώσει στο 
Συμβούλιο·

2. υπενθυμίζει το εγκριθέν 
νομοθετικό ψήφισμά του σχετικά με την 
αναδιατύπωση του Δουβλίνου IV που 
εγκρίθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2017· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο δεν πήρε θέση σχετικά με 
αυτή την αναδιατύπωση και ως εκ 
τούτου πάγωσε τις προσπάθειες 
μεταρρύθμισης του υπό εξέταση 
κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 109
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι οι ειδικές 
συμφωνίες δεν μπορούν να 
αντικαταστήσουν μια εναρμονισμένη και 
βιώσιμη πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 
προσπάθειες μεταρρύθμισης του υπό 
εξέταση κανονισμού έχουν παγώσει στο 
Συμβούλιο·

2. υπογραμμίζει ότι οι ειδικές 
συμφωνίες δεν μπορούν να 
αντικαταστήσουν ένα εναρμονισμένο και 
βιώσιμο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα 
ασύλου· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι προσπάθειες μεταρρύθμισης 
του υπό εξέταση κανονισμού έχουν 
παγώσει στο Συμβούλιο·

Or. en
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Τροπολογία 110
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι οι ειδικές 
συμφωνίες δεν μπορούν να 
αντικαταστήσουν μια εναρμονισμένη και 
βιώσιμη πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι προσπάθειες μεταρρύθμισης του υπό 
εξέταση κανονισμού έχουν παγώσει στο 
Συμβούλιο·

2. υπογραμμίζει ότι οι ειδικές 
συμφωνίες δεν μπορούν να 
αντικαταστήσουν μια εναρμονισμένη και 
βιώσιμη πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 
ζητεί ταχεία έγκριση του νέου συμφώνου 
για τη μετανάστευση και το άσυλο·

Or. en

Τροπολογία 111
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ότι οι λύσεις στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου 
πρέπει να εγγυώνται επαρκές επίπεδο 
ασφάλειας και να βασίζονται κυρίως στην 
αρχή της ευθύνης των κρατών μελών για 
τα εθνικά συστήματα ασύλου· τονίζει, 
ταυτόχρονα, την ανάγκη για μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
μετανάστευσης, λαμβάνοντας υπόψη, 
μεταξύ άλλων, το ζήτημα των 
επιστροφών·

Or. pl

Τροπολογία 112
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή 
του στη θέση που εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την 
αναδιατύπωση του κανονισμού 
«Δουβλίνο IV» που πρότεινε ένα σύστημα 
που βασίζεται στον δίκαιο επιμερισμό της 
ευθύνης μέσω ενός μόνιμου και 
αυτόματου μηχανισμού μετεγκατάστασης 
χωρίς κατώτατα όρια·

Or. en

Τροπολογία 113
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. επικροτεί τις αποφάσεις του 
Συμβουλίου του 2015 και του 2016 όσον 
αφορά τη μετεγκατάσταση, οι οποίες 
εγκρίθηκαν ως έκτακτο μέτρο 
αλληλεγγύης· εκφράζει την απογοήτευσή 
του σχετικά με τις ανεκπλήρωτες 
δεσμεύσεις των κρατών μελών όσον 
αφορά την αλληλεγγύη και τον επιμερισμό 
της ευθύνης· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
ανταποκρίθηκε στην έκκληση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 
εκφράστηκε στο οικείο ψήφισμα της 15ης 
Μαΐου 2017 να προτείνει την επέκταση 
των μέτρων μετεγκατάστασης μέχρι την 
έγκριση της αναδιατύπωσης του 
κανονισμού του Δουβλίνου·

Or. en



AM\1209544EL.docx 57/154 PE654.089v01-00

EL

Τροπολογία 114
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει ότι ο μηχανισμός 
διαχείρισης κρίσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 33 δεν πρόσφερε επαρκή στήριξη 
στα κράτη, ούτε διέξοδο από τις 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19·θεωρεί 
ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων με βάση 
την αλληλεγγύη, ο οποίος θα διαθέτει 
χρηματοδοτικό μέσο υπό τη διαχείριση 
της Επιτροπής, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια του 
δικαιώματος ασύλου στην Ένωση υπό τις 
καλύτερες δυνατές συνθήκες·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 115
Damien Carême

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει ότι ο μηχανισμός 
διαχείρισης κρίσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 33 δεν πρόσφερε επαρκή στήριξη 
στα κράτη, ούτε διέξοδο από τις 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19· 
θεωρεί ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων με βάση 
την αλληλεγγύη, ο οποίος θα διαθέτει 
χρηματοδοτικό μέσο υπό τη διαχείριση 
της Επιτροπής, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια του 
δικαιώματος ασύλου στην Ένωση υπό τις 
καλύτερες δυνατές συνθήκες·

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 116
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει ότι ο μηχανισμός 
διαχείρισης κρίσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 33 δεν πρόσφερε επαρκή στήριξη 
στα κράτη, ούτε διέξοδο από τις 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων με βάση 
την αλληλεγγύη, ο οποίος θα διαθέτει 
χρηματοδοτικό μέσο υπό τη διαχείριση 
της Επιτροπής, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια του 
δικαιώματος ασύλου στην Ένωση υπό τις 
καλύτερες δυνατές συνθήκες·

3. σημειώνει ότι ο μηχανισμός 
διαχείρισης κρίσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 33 δεν πρόσφερε επαρκή στήριξη 
στα κράτη κατά την κρίση του 2015 ούτε 
διέξοδο από τις επιπτώσεις της κρίσης 
COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 117
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει ότι ο μηχανισμός 
διαχείρισης κρίσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 33 δεν πρόσφερε επαρκή στήριξη 
στα κράτη, ούτε διέξοδο από τις 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων με βάση 
την αλληλεγγύη, ο οποίος θα διαθέτει 
χρηματοδοτικό μέσο υπό τη διαχείριση 

3. σημειώνει ότι ο μηχανισμός 
έγκαιρης προειδοποίησης, προετοιμασίας 
και διαχείρισης κρίσεων όπως ορίζεται 
στο άρθρο 33 δεν έχει εφαρμοστεί έως 
σήμερα, θεωρεί ότι θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένας μηχανισμός με βάση 
την αλληλεγγύη στην ΕΕ, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια του δικαιώματος 
ασύλου στην Ένωση και να μην 



AM\1209544EL.docx 59/154 PE654.089v01-00

EL

της Επιτροπής, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια του δικαιώματος 
ασύλου στην Ένωση υπό τις καλύτερες 
δυνατές συνθήκες·

παρεμποδίζονται οι αφίξεις και να 
εξαλείφουν την ευθύνη· τονίζει ότι η 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των αιτούντων άσυλο θα πρέπει να 
παραμένει πάντοτε στο επίκεντρο αυτού 
του μηχανισμού· σημειώνει επίσης ότι 
δεν έχει γίνει ακόμη επίκληση των 
διατάξεων που καθορίζονται στην οδηγία 
για την προσωρινή προστασία·

Or. en

Τροπολογία 118
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει ότι ο μηχανισμός 
διαχείρισης κρίσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 33 δεν πρόσφερε επαρκή στήριξη 
στα κράτη, ούτε διέξοδο από τις 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων με βάση 
την αλληλεγγύη, ο οποίος θα διαθέτει 
χρηματοδοτικό μέσο υπό τη διαχείριση της 
Επιτροπής, προκειμένου να εξασφαλίζεται 
η συνέχεια του δικαιώματος ασύλου στην 
Ένωση υπό τις καλύτερες δυνατές 
συνθήκες·

3. σημειώνει ότι ο μηχανισμός 
διαχείρισης κρίσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 33 δεν πρόσφερε επαρκή στήριξη 
στα κράτη, ούτε διέξοδο από τις 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19· 
σημειώνει ότι το άρθρο 33 δεν έχει ποτέ 
εφαρμοστεί στην πραγματικότητα, ούτε 
καν κατά τη διάρκεια της 
μεταναστευτικής κρίσης του 2015-16· 
θεωρεί ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων με βάση 
την αλληλεγγύη, ο οποίος θα διαθέτει 
χρηματοδοτικό μέσο υπό τη διαχείριση της 
Επιτροπής, προκειμένου να εξασφαλίζεται 
η συνέχεια του δικαιώματος ασύλου στην 
Ένωση υπό τις καλύτερες δυνατές 
συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 119
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει ότι ο μηχανισμός 
διαχείρισης κρίσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 33 δεν πρόσφερε επαρκή στήριξη 
στα κράτη, ούτε διέξοδο από τις 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19· 
θεωρεί ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων με βάση 
την αλληλεγγύη, ο οποίος θα διαθέτει 
χρηματοδοτικό μέσο υπό τη διαχείριση 
της Επιτροπής, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια του 
δικαιώματος ασύλου στην Ένωση υπό τις 
καλύτερες δυνατές συνθήκες·

3. σημειώνει ότι ο μηχανισμός 
έγκαιρης προειδοποίησης, προετοιμασίας 
και διαχείρισης κρίσεων, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 33 δεν έχει εφαρμοστεί έως 
σήμερα· σημειώνει επίσης ότι δεν έχει 
γίνει ακόμη επίκληση στις διατάξεις που 
ορίζονται στην οδηγία για την προσωρινή 
προστασία που αποσκοπούσαν στην 
αντιμετώπιση των μαζικών εισροών 
ατόμων που έχρηζαν διεθνούς 
προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 120
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει ότι ο μηχανισμός 
διαχείρισης κρίσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 33 δεν πρόσφερε επαρκή στήριξη 
στα κράτη, ούτε διέξοδο από τις 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων με βάση 
την αλληλεγγύη, ο οποίος θα διαθέτει 
χρηματοδοτικό μέσο υπό τη διαχείριση 
της Επιτροπής, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια του 
δικαιώματος ασύλου στην Ένωση υπό τις 
καλύτερες δυνατές συνθήκες·

3. σημειώνει ότι ο μηχανισμός 
διαχείρισης κρίσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 33 δεν πρόσφερε επαρκή στήριξη 
στα κράτη, ούτε διέξοδο από τις 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19· 
πιστεύει ότι η αλληλεγγύη δεν μπορεί να 
επιβληθεί στα κράτη μέλη αλλά θα πρέπει 
αντίθετα να αναπτύσσεται μέσω νομικού 
πλαισίου που όλα τα κράτη μέλη να 
μπορούν να υποστηρίξουν·

Or. en

Τροπολογία 121
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Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει ότι ο μηχανισμός 
διαχείρισης κρίσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 33 δεν πρόσφερε επαρκή στήριξη 
στα κράτη, ούτε διέξοδο από τις 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων με βάση 
την αλληλεγγύη, ο οποίος θα διαθέτει 
χρηματοδοτικό μέσο υπό τη διαχείριση 
της Επιτροπής, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια του δικαιώματος 
ασύλου στην Ένωση υπό τις καλύτερες 
δυνατές συνθήκες·

3. σημειώνει ότι ο μηχανισμός 
διαχείρισης κρίσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 33 δεν πρόσφερε επαρκή στήριξη 
στα κράτη, ούτε διέξοδο από τις 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων με βάση 
την αλληλεγγύη, ο οποίος θα διαθέτει 
χρηματοδοτικό μέσο ώστε να αποφεύγεται 
η δημιουργία καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης στα κράτη μέλη πρώτης άφιξης 
και, εάν είναι δυνατόν, να εξασφαλίζεται η 
συνέχεια του δικαιώματος ασύλου στην 
Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 122
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει ότι ο μηχανισμός 
διαχείρισης κρίσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 33 δεν πρόσφερε επαρκή στήριξη 
στα κράτη, ούτε διέξοδο από τις 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων με βάση 
την αλληλεγγύη, ο οποίος θα διαθέτει 
χρηματοδοτικό μέσο υπό τη διαχείριση της 
Επιτροπής, προκειμένου να εξασφαλίζεται 
η συνέχεια του δικαιώματος ασύλου στην 
Ένωση υπό τις καλύτερες δυνατές 
συνθήκες·

3. σημειώνει ότι ο μηχανισμός 
διαχείρισης κρίσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 33 δεν πρόσφερε επαρκή στήριξη 
στα κράτη, ούτε διέξοδο από τις 
επιπτώσεις της κρίσης COVID-19· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων με βάση 
την αλληλεγγύη, ο οποίος θα διαθέτει 
χρηματοδοτικό μέσο υπό τη διαχείριση της 
Επιτροπής, προκειμένου να εξασφαλίζεται 
η συνέχεια της διαχείρισης του ασύλου 
στην Ένωση υπό τις καλύτερες δυνατές 
συνθήκες·

Or. fr
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Τροπολογία 123
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι σύμφωνα με 
έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, η μετεγκατάσταση κατά την 
περίοδο 2015-2017 ήταν μια ακριβή και 
αναποτελεσματική λύση· τονίζει ότι η 
υποχρεωτική κατανομή των μεταναστών 
μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο 
της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ 
δεν αποτελεί λύση και ότι ο μηχανισμός 
μετεγκατάστασης συμβάλλει απλώς στην 
αύξηση της μεταναστευτικής πίεσης και 
ενθαρρύνει τους μετανάστες να 
προσπαθήσουν να εισέλθουν παράνομα 
στην ΕΕ με τη βοήθεια λαθρεμπόρων, και 
ότι συχνά μπορούν να γίνουν θύματα 
εμπορίας ανθρώπων σε αυτό το πλαίσιο 
εφιστά την προσοχή στον κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία και τη ζωή·

Or. pl

Τροπολογία 124
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. θεωρεί ότι ένας τέτοιος 
μηχανισμός θα πρέπει να προβλέπει τη 
συμμετοχή της οργάνωσης της κοινωνίας 
των πολιτών που παρέχει επαγγελματική 
βοήθεια, κυρίως νομικής φύσης, σε 
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άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας 
κατά την αξιολόγηση της αίτησης 
ασύλου·

Or. en

Τροπολογία 125
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να 
επικαλούνται κατ’ εξαίρεση τη ρήτρα 
διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται 
στο άρθρο 17, για παράδειγμα για τη 
μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο που 
βρίσκονται επί του παρόντος στα ελληνικά 
ΚΥΤ υπό ακραίες συνθήκες και για την 
εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
υποδοχής·

4. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη 
έχουν τη δυνατότητα να επικαλούνται 
κατ’ εξαίρεση τη ρήτρα διακριτικής 
ευχέρειας που προβλέπεται στο άρθρο 17, 
για παράδειγμα για τη μετεγκατάσταση 
των αιτούντων άσυλο που βρίσκονται επί 
του παρόντος στα ελληνικά ΚΥΤ υπό 
ακραίες συνθήκες και για την εξασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών υποδοχής· τονίζει, 
ωστόσο, ότι η ρήτρα διακριτικής 
ευχέρειας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
ρήτρα που επιτρέπει την ανάληψη 
δράσης σε εξαιρετικές περιστάσεις για 
άτομα που έχουν πραγματική ανάγκη 
υποστήριξης και όχι ως κενό σε 
καταστάσεις όπου δεν υπάρχει συμφωνία 
στην ΕΕ για τη μετεγκατάσταση των 
μεταναστών· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα 
με τον κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ», η 
υποδοχή των αιτούντων βάσει αυτής της 
ρήτρας παραμένει εθελοντική·

Or. pl

Τροπολογία 126
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να 
επικαλούνται κατ’ εξαίρεση τη ρήτρα 
διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται 
στο άρθρο 17, για παράδειγμα για τη 
μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο που 
βρίσκονται επί του παρόντος στα ελληνικά 
ΚΥΤ υπό ακραίες συνθήκες και για την 
εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
υποδοχής·

4. υπογραμμίζει ότι η ρήτρα 
διακριτικής ευχέρειας του άρθρου 17, η 
οποία χορηγεί διακριτική ευχέρεια σε ένα 
κράτος μέλος να αναλάβει ευθύνη για 
αίτηση ασύλου, χρησιμοποιείται με φειδώ 
και μόνον από λίγα κράτη μέλη· 
σημειώνει ότι η Γερμανία, οι Κάτω 
Χώρες και η Γαλλία αποτελούσαν την 
πλειονότητα των περιπτώσεων το 2018· 
καλεί τα κράτη μέλη να επικαλούνται κατ’ 
εξαίρεση τη ρήτρα διακριτικής ευχέρειας 
που προβλέπεται στο άρθρο 17, για 
παράδειγμα για τη μετεγκατάσταση των 
αιτούντων άσυλο που βρίσκονται επί του 
παρόντος στα ελληνικά ΚΥΤ υπό ακραίες 
συνθήκες και για την εξασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών υποδοχής·

Or. en

Τροπολογία 127
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να 
επικαλούνται κατ’ εξαίρεση τη ρήτρα 
διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται 
στο άρθρο 17, για παράδειγμα για τη 
μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο που 
βρίσκονται επί του παρόντος στα ελληνικά 
ΚΥΤ υπό ακραίες συνθήκες και για την 
εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
υποδοχής·

4. καλεί τα κράτη μέλη να 
επικαλούνται κατ’ εξαίρεση τη ρήτρα 
διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται 
στο άρθρο 17, για παράδειγμα για τη 
μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο που 
βρίσκονται επί του παρόντος στα ελληνικά 
ΚΥΤ και στη νήσο Λαμπεντούζα υπό 
ακραίες συνθήκες και για την εξασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών υποδοχής· 
λαμβάνει υπό σημείωση τις ειρηνικές 
διαδηλώσεις και εκφράζει την αλληλεγγύη 
του προς τους μόνιμους κατοίκους 
κάποιων ελληνικών και ιταλικών νησιών, 
οι οποίοι έρχονται επί του παρόντος 
αντιμέτωποι με μαζική μεταναστευτική 
εισροή·
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Or. en

Τροπολογία 128
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να 
επικαλούνται κατ’ εξαίρεση τη ρήτρα 
διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται 
στο άρθρο 17, για παράδειγμα για τη 
μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο 
που βρίσκονται επί του παρόντος στα 
ελληνικά ΚΥΤ υπό ακραίες συνθήκες και 
για την εξασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών υποδοχής·

4. καλεί τα κράτη μέλη να 
επικαλούνται κατ’ εξαίρεση τη ρήτρα 
διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται 
στο άρθρο 17·

Or. fr

Τροπολογία 129
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να 
επικαλούνται κατ’ εξαίρεση τη ρήτρα 
διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται 
στο άρθρο 17, για παράδειγμα για τη 
μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο που 
βρίσκονται επί του παρόντος στα ελληνικά 
ΚΥΤ υπό ακραίες συνθήκες και για την 
εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
υποδοχής·

4. καλεί τα κράτη μέλη να 
επικαλούνται κατ’ εξαίρεση τη ρήτρα 
διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται 
στο άρθρο 17, για παράδειγμα για τη 
μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο που 
βρίσκονται επί του παρόντος στα ελληνικά 
ΚΥΤ υπό ακραίες συνθήκες και για την 
εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
υποδοχής με επαρκή πρόσβαση στη 
στήριξη της σωματικής και ψυχικής 
υγείας·

Or. en
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Τροπολογία 130
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να 
επικαλούνται κατ’ εξαίρεση τη ρήτρα 
διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται 
στο άρθρο 17, για παράδειγμα για τη 
μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο που 
βρίσκονται επί του παρόντος στα ελληνικά 
ΚΥΤ υπό ακραίες συνθήκες και για την 
εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
υποδοχής·

4. καλεί τα κράτη μέλη να 
επεκτείνουν τη ρήτρα διακριτικής 
ευχέρειας που προβλέπεται στο άρθρο 17 
για να αντιμετωπίσουν απαιτητικές 
καταστάσεις και ανθρωπιστικές 
περιστάσεις ώστε, για παράδειγμα για τη 
μετεγκατάσταση και την παροχή 
αξιοπρεπών συνθηκών υποδοχής των 
αιτούντων άσυλο που βρίσκονται επί του 
παρόντος στα ΚΥΤ υπό απάνθρωπες, 
ταπεινωτικές, ανθυγιεινές και μη 
ασφαλείς συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 131
Damien Carême

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να 
επικαλούνται κατ’ εξαίρεση τη ρήτρα 
διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται 
στο άρθρο 17, για παράδειγμα για τη 
μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο που 
βρίσκονται επί του παρόντος στα ελληνικά 
ΚΥΤ υπό ακραίες συνθήκες και για την 
εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
υποδοχής·

4. σημειώνει την πολύ σπάνια 
εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 2 
και καλεί τα κράτη μέλη να επικαλούνται 
σε μεγαλύτερο βαθμό τη ρήτρα 
διακριτικής ευχέρειας, για παράδειγμα για 
τη μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο 
που βρίσκονται επί του παρόντος στα 
ελληνικά ΚΥΤ υπό ακραίες συνθήκες και 
για την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
υποδοχής·

Or. fr
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Τροπολογία 132
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να 
επικαλούνται κατ’ εξαίρεση τη ρήτρα 
διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται 
στο άρθρο 17, για παράδειγμα για τη 
μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο 
που βρίσκονται επί του παρόντος στα 
ελληνικά ΚΥΤ υπό ακραίες συνθήκες και 
για την εξασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών υποδοχής·

4. καλεί τα κράτη μέλη να 
επεκτείνουν τη ρήτρα διακριτικής 
ευχέρειας που προβλέπεται στο άρθρο 17 
για να αντιμετωπίσουν απαιτητικές 
καταστάσεις, μεταξύ άλλων ως εργαλείο 
επιμερισμού ευθύνης σε καταστάσεις 
μεγάλων αριθμών αυθόρμητων αφίξεων 
και στο συγκεκριμένο πλαίσιο των 
θαλάσσιων αφίξεων και των διαδικασιών 
αποβίβασης·

Or. en

Τροπολογία 133
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη να 
επικαλούνται κατ’ εξαίρεση τη ρήτρα 
διακριτικής ευχέρειας που προβλέπεται 
στο άρθρο 17, για παράδειγμα για τη 
μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο που 
βρίσκονται επί του παρόντος στα ελληνικά 
ΚΥΤ υπό ακραίες συνθήκες και για την 
εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
υποδοχής·

4. καλεί τα κράτη μέλη να 
επικαλούνται τη ρήτρα διακριτικής 
ευχέρειας που προβλέπεται στο άρθρο 17, 
για παράδειγμα για τη μετεγκατάσταση 
των αιτούντων άσυλο που βρίσκονται επί 
του παρόντος στα ελληνικά ΚΥΤ υπό 
ακραίες συνθήκες και για την εξασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών υποδοχής·

Or. it

Τροπολογία 134
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
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Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. εκτιμά ότι οι διατάξεις σχετικά με 
την οικογενειακή ενότητα, που είναι οι 
πρώτες στην ιεράρχηση των κριτηρίων, 
θα πρέπει να εφαρμόζονται με αποδοτικό 
τρόπο και ότι οι διατάξεις για τα 
εξαρτώμενα πρόσωπα (άρθρο 16) και οι 
διατάξεις διακριτικής ευχέρειας (άρθρο 
17) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ευρύτερα για την υποστήριξη της 
οικογενειακής ενότητας·

Or. en

Τροπολογία 135
Damien Carême

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. προτρέπει τα κράτη μέλη, με την 
υποστήριξη της Επιτροπής, να 
οργανώσουν αποτελεσματικά τις μονάδες 
του Δουβλίνου και να ενισχύσουν το 
ανθρώπινο δυναμικό τους, προκειμένου 
να βελτιώσουν τις διαδικασίες του 
Δουβλίνου, ιδίως εκείνες που αφορούν 
την οικογενειακή επανένωση·

Or. fr

Τροπολογία 136
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
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Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. ελλείψει μόνιμου μηχανισμού 
αλληλεγγύης, υποστηρίζει την επέκταση 
των ρητρών διακριτικής ευχέρειας που 
προβλέπονται στο άρθρο 17, ως εργαλείο 
αλληλεγγύης όσον αφορά τον επιμερισμό 
ευθύνης ιδίως σε καταστάσεις μεγάλου 
αριθμού αυθόρμητων αφίξεων και, 
συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των 
θαλάσσιων αφίξεων και των διαδικασιών 
αποβίβασης·

Or. en

Τροπολογία 137
Damien Carême, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. συστήνει την εφαρμογή, σύμφωνα 
με το διεθνές δίκαιο, ταχειών 
διαδικασιών του Δουβλίνου στα κύρια 
σημεία παράτυπων αφίξεων στην Ένωση, 
στα ευρωπαϊκά κέντρα υποδοχής, ώστε 
να διεκπεραιώνονται γρήγορα οι αιτήσεις 
ασύλου, να εκτιμάται το βάσιμό τους, να 
καθορίζεται το υπεύθυνο κράτος και, 
κατά περίπτωση, να πραγματοποιείται η 
επιστροφή, χωρίς να παρατείνεται 
αδικαιολόγητα η περίοδος κράτησης·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 138
Terry Reintke, Erik Marquardt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. συστήνει την εφαρμογή, σύμφωνα 
με το διεθνές δίκαιο, ταχειών 
διαδικασιών του Δουβλίνου στα κύρια 
σημεία παράτυπων αφίξεων στην Ένωση, 
στα ευρωπαϊκά κέντρα υποδοχής, ώστε 
να διεκπεραιώνονται γρήγορα οι αιτήσεις 
ασύλου, να εκτιμάται το βάσιμό τους, να 
καθορίζεται το υπεύθυνο κράτος και, 
κατά περίπτωση, να πραγματοποιείται η 
επιστροφή, χωρίς να παρατείνεται 
αδικαιολόγητα η περίοδος κράτησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 139
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. συστήνει την εφαρμογή, σύμφωνα 
με το διεθνές δίκαιο, ταχειών 
διαδικασιών του Δουβλίνου στα κύρια 
σημεία παράτυπων αφίξεων στην Ένωση, 
στα ευρωπαϊκά κέντρα υποδοχής, ώστε 
να διεκπεραιώνονται γρήγορα οι αιτήσεις 
ασύλου, να εκτιμάται το βάσιμό τους, να 
καθορίζεται το υπεύθυνο κράτος και, 
κατά περίπτωση, να πραγματοποιείται η 
επιστροφή, χωρίς να παρατείνεται 
αδικαιολόγητα η περίοδος κράτησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 140
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
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Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. συστήνει την εφαρμογή, σύμφωνα 
με το διεθνές δίκαιο, ταχειών 
διαδικασιών του Δουβλίνου στα κύρια 
σημεία παράτυπων αφίξεων στην Ένωση, 
στα ευρωπαϊκά κέντρα υποδοχής, ώστε 
να διεκπεραιώνονται γρήγορα οι αιτήσεις 
ασύλου, να εκτιμάται το βάσιμό τους, να 
καθορίζεται το υπεύθυνο κράτος και, 
κατά περίπτωση, να πραγματοποιείται η 
επιστροφή, χωρίς να παρατείνεται 
αδικαιολόγητα η περίοδος κράτησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 141
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. συστήνει την εφαρμογή, σύμφωνα 
με το διεθνές δίκαιο, ταχειών 
διαδικασιών του Δουβλίνου στα κύρια 
σημεία παράτυπων αφίξεων στην Ένωση, 
στα ευρωπαϊκά κέντρα υποδοχής, ώστε 
να διεκπεραιώνονται γρήγορα οι αιτήσεις 
ασύλου, να εκτιμάται το βάσιμό τους, να 
καθορίζεται το υπεύθυνο κράτος και, 
κατά περίπτωση, να πραγματοποιείται η 
επιστροφή, χωρίς να παρατείνεται 
αδικαιολόγητα η περίοδος κράτησης·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 142
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, David Lega
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. συστήνει την εφαρμογή, σύμφωνα 
με το διεθνές δίκαιο, ταχειών διαδικασιών 
του Δουβλίνου στα κύρια σημεία 
παράτυπων αφίξεων στην Ένωση, στα 
ευρωπαϊκά κέντρα υποδοχής, ώστε να 
διεκπεραιώνονται γρήγορα οι αιτήσεις 
ασύλου, να εκτιμάται το βάσιμό τους, να 
καθορίζεται το υπεύθυνο κράτος και, κατά 
περίπτωση, να πραγματοποιείται η 
επιστροφή, χωρίς να παρατείνεται 
αδικαιολόγητα η περίοδος κράτησης·

5. συστήνει την εφαρμογή, σύμφωνα 
με το διεθνές δίκαιο, ταχειών διαδικασιών 
του Δουβλίνου στα κύρια σημεία 
παράτυπων αφίξεων στην Ένωση, στα 
ευρωπαϊκά κέντρα υποδοχής, ώστε να 
διεκπεραιώνονται γρήγορα οι αιτήσεις 
ασύλου, να εκτιμάται το βάσιμό τους, να 
καθορίζεται το υπεύθυνο κράτος και, κατά 
περίπτωση, να πραγματοποιείται η 
επιστροφή, χωρίς να παρατείνεται 
αδικαιολόγητα η περίοδος κράτησης· 
τονίζει ότι τα παιδιά δεν πρέπει να 
τίθενται υπό κράτηση για 
μεταναστευτικούς σκοπούς σύμφωνα με 
τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους 
Πρόσφυγες και τους Μετανάστες, της 
19ης Σεπτεμβρίου 2016, και ζητεί από τα 
κράτη μέλη της ΕΕ να αναπτύξουν 
εναλλακτικές στην κράτηση, όπως 
τοποθετήσεις των παιδιών με βάση τις 
τοπικές κοινωνίες·

Or. en

Τροπολογία 143
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. συστήνει την εφαρμογή, σύμφωνα 
με το διεθνές δίκαιο, ταχειών διαδικασιών 
του Δουβλίνου στα κύρια σημεία 
παράτυπων αφίξεων στην Ένωση, στα 
ευρωπαϊκά κέντρα υποδοχής, ώστε να 
διεκπεραιώνονται γρήγορα οι αιτήσεις 
ασύλου, να εκτιμάται το βάσιμό τους, να 
καθορίζεται το υπεύθυνο κράτος και, κατά 
περίπτωση, να πραγματοποιείται η 

5. συστήνει την εφαρμογή, σύμφωνα 
με το διεθνές δίκαιο, ταχειών διαδικασιών 
του Δουβλίνου στα κύρια σημεία 
παράτυπων αφίξεων στην Ένωση, στα 
ευρωπαϊκά κέντρα υποδοχής, ώστε να 
διεκπεραιώνονται γρήγορα οι αιτήσεις 
ασύλου, να εκτιμάται το βάσιμό τους, να 
καθορίζεται το υπεύθυνο κράτος και, κατά 
περίπτωση, να πραγματοποιείται η 
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επιστροφή, χωρίς να παρατείνεται 
αδικαιολόγητα η περίοδος κράτησης·

επιστροφή, χωρίς να παρατείνεται 
αδικαιολόγητα η περίοδος κράτησης 
τονίζει σχετικά την ανάγκη διάθεσης 
επαρκών οικονομικών και ανθρώπινων 
πόρων για την εφαρμογή ταχειών 
διαδικασιών του Δουβλίνου·

Or. bg

Τροπολογία 144
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. συστήνει την εφαρμογή, σύμφωνα 
με το διεθνές δίκαιο, ταχειών διαδικασιών 
του Δουβλίνου στα κύρια σημεία 
παράτυπων αφίξεων στην Ένωση, στα 
ευρωπαϊκά κέντρα υποδοχής, ώστε να 
διεκπεραιώνονται γρήγορα οι αιτήσεις 
ασύλου, να εκτιμάται το βάσιμό τους, να 
καθορίζεται το υπεύθυνο κράτος και, κατά 
περίπτωση, να πραγματοποιείται η 
επιστροφή, χωρίς να παρατείνεται 
αδικαιολόγητα η περίοδος κράτησης·

5. συστήνει την εφαρμογή, σύμφωνα 
με το διεθνές δίκαιο, ταχειών διαδικασιών 
του Δουβλίνου που αυξάνουν τη 
λειτουργικότητα, την αποδοτικότητα και 
τη σκοπιμότητα στα κύρια σημεία 
παράτυπων αφίξεων στην Ένωση, στα 
ευρωπαϊκά κέντρα υποδοχής, ώστε να 
διεκπεραιώνονται γρήγορα οι αιτήσεις 
ασύλου, να εκτιμάται το βάσιμό τους, να 
καθορίζεται το υπεύθυνο κράτος και, κατά 
περίπτωση, να πραγματοποιείται η 
επιστροφή, χωρίς να παρατείνεται 
αδικαιολόγητα η περίοδος κράτησης·

Or. en

Τροπολογία 145
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. συστήνει την εφαρμογή, σύμφωνα 
με το διεθνές δίκαιο, ταχειών διαδικασιών 
του Δουβλίνου στα κύρια σημεία 
παράτυπων αφίξεων στην Ένωση, στα 

5. συστήνει την εφαρμογή, σύμφωνα 
με το διεθνές δίκαιο, ταχειών διαδικασιών 
του Δουβλίνου στη νότια πλευρά της 
Μεσογείου, στα κέντρα υποδοχής υπό 
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ευρωπαϊκά κέντρα υποδοχής, ώστε να 
διεκπεραιώνονται γρήγορα οι αιτήσεις 
ασύλου, να εκτιμάται το βάσιμό τους, να 
καθορίζεται το υπεύθυνο κράτος και, κατά 
περίπτωση, να πραγματοποιείται η 
επιστροφή, χωρίς να παρατείνεται 
αδικαιολόγητα η περίοδος κράτησης·

ενωσιακή διαχείριση, ώστε να 
διεκπεραιώνονται γρήγορα οι αιτήσεις 
ασύλου, να εκτιμάται το βάσιμό τους, να 
καθορίζεται το υπεύθυνο κράτος και, κατά 
περίπτωση, να πραγματοποιείται η 
επιστροφή·

Or. en

Τροπολογία 146
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. συστήνει την εφαρμογή, σύμφωνα 
με το διεθνές δίκαιο, ταχειών διαδικασιών 
του Δουβλίνου στα κύρια σημεία 
παράτυπων αφίξεων στην Ένωση, στα 
ευρωπαϊκά κέντρα υποδοχής, ώστε να 
διεκπεραιώνονται γρήγορα οι αιτήσεις 
ασύλου, να εκτιμάται το βάσιμό τους, να 
καθορίζεται το υπεύθυνο κράτος και, κατά 
περίπτωση, να πραγματοποιείται η 
επιστροφή, χωρίς να παρατείνεται 
αδικαιολόγητα η περίοδος κράτησης·

5. συστήνει την εφαρμογή, σύμφωνα 
με το διεθνές δίκαιο, ταχειών διαδικασιών 
του Δουβλίνου στα κύρια σημεία 
παράτυπων αφίξεων στην Ένωση, στα 
ευρωπαϊκά κέντρα υποδοχής, ώστε να 
διεκπεραιώνονται γρήγορα οι αιτήσεις 
ασύλου, να εκτιμάται το βάσιμό τους, να 
καθορίζεται το υπεύθυνο κράτος και, κατά 
περίπτωση, να πραγματοποιείται η 
επιστροφή, εφαρμόζοντας, εάν είναι 
απαραίτητο, διαδικασίες κράτησης·

Or. fr

Τροπολογία 147
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. συστήνει την εφαρμογή, σύμφωνα 
με το διεθνές δίκαιο, ταχειών διαδικασιών 
του Δουβλίνου στα κύρια σημεία 
παράτυπων αφίξεων στην Ένωση, στα 
ευρωπαϊκά κέντρα υποδοχής, ώστε να 

5. συστήνει την εφαρμογή, σύμφωνα 
με το διεθνές δίκαιο, ταχειών διαδικασιών 
σχετικά με το άσυλο στα σύνορα στα 
κύρια σημεία παράτυπων αφίξεων στην 
Ένωση, στα ευρωπαϊκά κέντρα υποδοχής, 
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διεκπεραιώνονται γρήγορα οι αιτήσεις 
ασύλου, να εκτιμάται το βάσιμό τους, να 
καθορίζεται το υπεύθυνο κράτος και, κατά 
περίπτωση, να πραγματοποιείται η 
επιστροφή, χωρίς να παρατείνεται 
αδικαιολόγητα η περίοδος κράτησης·

ώστε να διεκπεραιώνονται γρήγορα οι 
αιτήσεις ασύλου, να εκτιμάται το βάσιμό 
τους, να καθορίζεται το υπεύθυνο κράτος 
και, κατά περίπτωση, να πραγματοποιείται 
η επιστροφή, χωρίς να παρατείνεται 
αδικαιολόγητα η περίοδος κράτησης·

Or. pl

Τροπολογία 148
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι σε ένα 
μελλοντικό σύστημα μετανάστευσης της 
ΕΕ, η πλειονότητα των αιτήσεων των 
αιτούντων άσυλο θα πρέπει να 
υποβάλλονται στα εξωτερικά σύνορα της 
Ένωσης, ή στη ζώνη διέλευσης κράτους 
μέλους, πριν από την έκδοση απόφασης 
σχετικά με την είσοδο του αιτούντος· 
υπογραμμίζει ότι ένα τέτοιο σύστημα θα 
καθιστούσε τις διαδικασίες του 
Δουβλίνου πιο αποδοτικές·

Or. en

Τροπολογία 149
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι 
η δημιουργία πλατφορμών αποβίβασης 
εκτός της ΕΕ ώστε να διενεργείται 
ακριβής διαλογή και να καταχωρίζονται 
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νόμιμες αιτήσεις ασύλου θα μπορούσε να 
προλάβει τη διενέργεια επικίνδυνων 
ταξιδιών στη Μεσόγειο Θάλασσα από 
τους μετανάστες·

Or. en

Τροπολογία 150
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. τονίζει ότι οι διαδικασίες 
οικογενειακής επανένωσης για παιδιά σε 
κίνηση θα πρέπει να ενισχυθούν·

Or. en

Τροπολογία 151
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημαντική 
επιχειρησιακή υποστήριξη που παρέχει στα 
ΚΥΤ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) όσον 
αφορά τις διαδικασίες του Δουβλίνου· 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διευκολύνουν το έργο του 
προσωπικού της EASO, επιτρέποντας τη 
διεξαγωγή συνεντεύξεων σε γλώσσα 
διαφορετική από τη γλώσσα της χώρας 
στην οποία διεξάγονται· ζητεί τη 
δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για το Άσυλο, με επαρκείς οικονομικούς 
και ανθρώπινους πόρους·

6. τονίζει την επιχειρησιακή 
υποστήριξη που παρέχει στα ΚΥΤ η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 
Άσυλο (EASO) όσον αφορά τις 
διαδικασίες του Δουβλίνου·

Or. en
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Τροπολογία 152
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημαντική επιχειρησιακή 
υποστήριξη που παρέχει στα ΚΥΤ η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 
Άσυλο (EASO) όσον αφορά τις 
διαδικασίες του Δουβλίνου· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν το έργο του προσωπικού της 
EASO, επιτρέποντας τη διεξαγωγή 
συνεντεύξεων σε γλώσσα διαφορετική από 
τη γλώσσα της χώρας στην οποία 
διεξάγονται· ζητεί τη δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Άσυλο, 
με επαρκείς οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους·

6. σημειώνει τη σημαντική 
επιχειρησιακή υποστήριξη που παρέχει στα 
ΚΥΤ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) όσον 
αφορά τις διαδικασίες του Δουβλίνου· 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διευκολύνουν το έργο του προσωπικού 
της EASO, επιτρέποντας στον λαμβάνοντα 
συνέντευξη να μιλά γλώσσα διαφορετική 
από τη γλώσσα της χώρας στην οποία 
διεξάγονται, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
ότι παρέχεται διερμηνεία σε γλώσσα 
κατανοητή από τον αιτούντα/την 
αιτούσα· τονίζει ότι είναι αναγκαίο η 
EASO να τηρεί κατά το επιχειρησιακό 
της έργο τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα 
και να θέσει τα συμφέροντα των 
αιτούντων που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας, συμπεριλαμβανομένου του 
μείζονος συμφέροντος του παιδιού, στον 
πυρήνα του έργου της·

Or. en

Τροπολογία 153
Damien Carême

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημαντική 
επιχειρησιακή υποστήριξη που παρέχει 
στα ΚΥΤ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) όσον 
αφορά τις διαδικασίες του Δουβλίνου· 

6. τονίζει τις πολλές προκλήσεις που 
σχετίζονται με την εφαρμογή του 
κανονισμού του Δουβλίνου και σημειώνει 
ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης 
για το Άσυλο (EASO) παρέχει καίριας 
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ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διευκολύνουν το έργο του προσωπικού 
της EASO, επιτρέποντας τη διεξαγωγή 
συνεντεύξεων σε γλώσσα διαφορετική 
από τη γλώσσα της χώρας στην οποία 
διεξάγονται· ζητεί τη δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Άσυλο, με 
επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους 
πόρους·

σημασίας υποστήριξη στις αρχές των 
κρατών μελών για την εφαρμογή των 
διαδικασιών του Δουβλίνου· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι συνεντεύξεις 
διεξάγονται σε γλώσσα που κατανοεί ο 
αιτών άσυλο· ζητεί τη δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Άσυλο, με 
επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους 
πόρους·

Or. fr

Τροπολογία 154
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημαντική επιχειρησιακή 
υποστήριξη που παρέχει στα ΚΥΤ η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 
Άσυλο (EASO) όσον αφορά τις 
διαδικασίες του Δουβλίνου· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν το έργο του προσωπικού της 
EASO, επιτρέποντας τη διεξαγωγή 
συνεντεύξεων σε γλώσσα διαφορετική από 
τη γλώσσα της χώρας στην οποία 
διεξάγονται· ζητεί τη δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Άσυλο, 
με επαρκείς οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους·

6. τονίζει τη σημαντική επιχειρησιακή 
υποστήριξη που παρέχει στα ΚΥΤ η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 
Άσυλο (EASO) όσον αφορά τις 
διαδικασίες του Δουβλίνου· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν το έργο του προσωπικού της 
EASO, επιτρέποντας τη διεξαγωγή 
συνεντεύξεων σε γλώσσα διαφορετική από 
τη γλώσσα της χώρας στην οποία 
διεξάγονται·

Or. en

Τροπολογία 155
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημαντική επιχειρησιακή 
υποστήριξη που παρέχει στα ΚΥΤ η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 
Άσυλο (EASO) όσον αφορά τις 
διαδικασίες του Δουβλίνου· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν το έργο του προσωπικού της 
EASO, επιτρέποντας τη διεξαγωγή 
συνεντεύξεων σε γλώσσα διαφορετική 
από τη γλώσσα της χώρας στην οποία 
διεξάγονται· ζητεί τη δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Άσυλο, με 
επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους 
πόρους·

6. τονίζει τη σημαντική επιχειρησιακή 
και τεχνική υποστήριξη που παρέχει στα 
κράτη μέλη η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)· ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν το έργο του προσωπικού της 
EASO και από την Επιτροπή να αυξήσει 
την παροχή βοήθειας σε κράτη μέλη, 
ιδίως όσα βρίσκονται στα σύνορα της 
ΕΕ· ζητεί τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για το Άσυλο, με επαρκείς 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, ο 
οποίος θα στηρίζει τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τις διαδικασίες του Δουβλίνου·

Or. en

Τροπολογία 156
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημαντική επιχειρησιακή 
υποστήριξη που παρέχει στα ΚΥΤ η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 
Άσυλο (EASO) όσον αφορά τις 
διαδικασίες του Δουβλίνου·ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν το έργο του προσωπικού της 
EASO, επιτρέποντας τη διεξαγωγή 
συνεντεύξεων σε γλώσσα διαφορετική από 
τη γλώσσα της χώρας στην οποία 
διεξάγονται· ζητεί τη δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Άσυλο, με 
επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους 
πόρους·

6. τονίζει τη σημαντική επιχειρησιακή 
υποστήριξη που παρέχει στα ΚΥΤ η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 
Άσυλο (EASO) όσον αφορά τις 
διαδικασίες ασύλου ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν το έργο του προσωπικού της 
EASO, επιτρέποντας τη διεξαγωγή 
συνεντεύξεων σε γλώσσα διαφορετική από 
τη γλώσσα της χώρας στην οποία 
διεξάγονται· ζητεί τη δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Άσυλο, με 
επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους 
πόρους·

Or. pl
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Τροπολογία 157
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημαντική επιχειρησιακή 
υποστήριξη που παρέχει στα ΚΥΤ η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 
Άσυλο (EASO) όσον αφορά τις 
διαδικασίες του Δουβλίνου· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν το έργο του προσωπικού της 
EASO, επιτρέποντας τη διεξαγωγή 
συνεντεύξεων σε γλώσσα διαφορετική 
από τη γλώσσα της χώρας στην οποία 
διεξάγονται· ζητεί τη δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Άσυλο, με 
επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους 
πόρους·

6. τονίζει τη σημαντική επιχειρησιακή 
υποστήριξη που παρέχει στα ΚΥΤ η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 
Άσυλο (EASO) όσον αφορά τις 
διαδικασίες του Δουβλίνου· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν το έργο του προσωπικού της 
EASO, επιτρέποντας τη διεξαγωγή 
συνεντεύξεων σε γλώσσα κατανοητή από 
τον αιτούντα· ζητεί τη δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Άσυλο, με 
επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους 
πόρους·

Or. en

Τροπολογία 158
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. συστήνει την επαρκή οργάνωση 
και στελέχωση των ευρωπαϊκών μονάδων 
«Δουβλίνο» για τον εξορθολογιμό της 
ολοκλήρωσης των διαδικασιών που 
συνδέονται με το Δουβλίνο, ιδίως όσες 
σχετίζονται με την εδραίωση 
οικογενειακών δεσμών και την εφαρμογή 
άλλων κριτηρίων που συνδέουν έναν 
αιτούντα άσυλο με ένα συγκεκριμένο 
κράτος μέλος·

Or. en
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Τροπολογία 159
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί ότι οι συνεντεύξεις 
πραγματοποιούνται στη γλώσσα του 
αιτούντος άσυλο ή σε γλώσσα την οποία ο 
αιτών κατανοεί ή τεκμαίρεται ευλόγως 
ότι κατανοεί·

Or. en

Τροπολογία 160
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, David Lega

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι η προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της εφαρμογής 
τού υπό εξέταση κανονισμού, και ιδίως η 
προστασία των παιδιών, των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων και των πλέον 
ευάλωτων ατόμων·

7. υπενθυμίζει ότι η προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της εφαρμογής 
τού υπό εξέταση κανονισμού, και ιδίως η 
προστασία των παιδιών, των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων και των πλέον 
ευάλωτων ατόμων·

καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη 
διασυνοριακή συνεργασία ανάμεσα στις 
αρχές επιβολής του νόμου για την 
αποτροπή της εμπορίας παιδιών και της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών, 
καθώς και για την αποτροπή του 
κινδύνου διαφυγής των παιδιών, 
εξασφαλίζοντας την εφαρμογή πολιτικής 
μηδενικής ανοχής όσον αφορά τα 
αγνοούμενα παιδιά-μετανάστες·
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Or. en

Τροπολογία 161
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι η προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της εφαρμογής 
τού υπό εξέταση κανονισμού, και ιδίως η 
προστασία των παιδιών, των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων και των πλέον 
ευάλωτων ατόμων·

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα δικαιώματα των 
αιτούντων άσυλο, συμπεριλαμβανομένης 
της νομικής συνδρομής, συχνά 
παραμελούνται κατά την εφαρμογή τού 
υπό εξέταση κανονισμού, υπενθυμίζει ότι 
η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των 
πολιτικών ασύλου της ΕΕ και της 
διαδικασίας εφαρμογής τού υπό εξέταση 
κανονισμού, και ιδίως η προστασία των 
ανηλίκων, των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων, των θυμάτων βασανιστηρίων 
και των πλέον ευάλωτων ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 162
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι η προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της εφαρμογής 
τού υπό εξέταση κανονισμού, και ιδίως η 
προστασία των παιδιών, των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων και των πλέον 
ευάλωτων ατόμων·

7. υπενθυμίζει ότι η προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της εφαρμογής 
τού υπό εξέταση κανονισμού, και ιδίως η 
προστασία των παιδιών, των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων και των πλέον 
ευάλωτων ατόμων· τονίζει ότι αυτή η 
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προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
δεν πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση της 
εμπορίας παιδιών ή ευάλωτων ατόμων·

Or. fr

Τροπολογία 163
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι η προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της εφαρμογής 
τού υπό εξέταση κανονισμού, και ιδίως η 
προστασία των παιδιών, των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων και των πλέον 
ευάλωτων ατόμων·

7. υπενθυμίζει ότι η προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της εφαρμογής 
τού υπό εξέταση κανονισμού, και ιδίως η 
προστασία των παιδιών, 
συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων 
ανηλίκων, των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων και των πλέον ευάλωτων 
ατόμων·

Or. bg

Τροπολογία 164
Damien Carême

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι η προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της εφαρμογής 
τού υπό εξέταση κανονισμού, και ιδίως η 
προστασία των παιδιών, των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων και των πλέον 
ευάλωτων ατόμων·

7. υπενθυμίζει ότι η προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της εφαρμογής 
τού υπό εξέταση κανονισμού, και ιδίως η 
προστασία των παιδιών, των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων και κάθε άλλου 
ατόμου που βρίσκεται σε ευάλωτη 
κατάσταση·

Or. fr
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Τροπολογία 165
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι η προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της εφαρμογής 
τού υπό εξέταση κανονισμού, και ιδίως η 
προστασία των παιδιών, των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων και των πλέον 
ευάλωτων ατόμων·

7. υπενθυμίζει ότι η προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της εφαρμογής 
τού υπό εξέταση κανονισμού, και ιδίως η 
προστασία των παιδιών, των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων και των πλέον 
ευάλωτων ατόμων, όπως τα άτομα 
ΛΟΑΔΜ·

Or. en

Τροπολογία 166
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι η προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της εφαρμογής 
τού υπό εξέταση κανονισμού, και ιδίως η 
προστασία των παιδιών, των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων και των πλέον 
ευάλωτων ατόμων·

7. υπενθυμίζει ότι η προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή τού 
υπό εξέταση κανονισμού, και ιδίως η 
προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, 
των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και των 
πλέον ευάλωτων ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 167
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι η προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της εφαρμογής 
τού υπό εξέταση κανονισμού, και ιδίως η 
προστασία των παιδιών, των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων και των πλέον 
ευάλωτων ατόμων·

7. υπενθυμίζει ότι η προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της εφαρμογής 
τού υπό εξέταση κανονισμού, και ιδίως η 
προστασία των παιδιών, των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων και των άλλων 
ευάλωτων ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 168
Damien Carême

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 28, η κράτηση των αιτούντων 
άσυλο σύμφωνα με τις διαδικασίες του 
Δουβλίνου μπορεί να επιβληθεί μόνο ως 
έσχατη λύση, μόνο στον βαθμό που η 
κράτηση συμμορφώνεται με την αρχή της 
αναλογικότητας και όπου κανένα άλλο 
λιγότερο αναγκαστικό, εναλλακτικό μέτρο 
δεν μπορεί να εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά για τη διασφάλιση των 
διαδικασιών μεταφοράς, καθώς και σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει σημαντικός 
κίνδυνος διαφυγής·

Or. fr

Τροπολογία 169
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. υπενθυμίζει ότι οι αιτούντες άσυλο 
έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται 
πλήρως για τις διαδικασίες· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι το επίπεδο 
ενημέρωσης που παρέχεται στους 
αιτούντες άσυλο διαφέρει σταθερά από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο· προτρέπει τα 
κράτη μέλη να εγγυηθούν ότι οι ανήλικοι 
λαμβάνουν εξατομικευμένη, φιλική για τα 
παιδιά ενημέρωση και ειδική υποστήριξη· 
τονίζει ότι η παροχή νομικής συνδρομής 
και διερμηνείας είναι σημαντική ώστε να 
διασφαλίζεται το δικαίωμα των 
αιτούντων στην ενημέρωση·

Or. en

Τροπολογία 170
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. επισημαίνει ότι ένα ανησυχητικό 
ανθρώπινο κόστος του κανονισμού του 
Δουβλίνου για τους αιτούντες άσυλο, 
σύμφωνα με τον οποίο οι μεταφορές στην 
πρώτη χώρα εισόδου μπορεί να 
δημιουργήσει σοβαρό άγχος στους 
αιτούντες άσυλο η ψυχική υγεία των 
οποίων είναι ήδη εξασθενημένη από τα 
τραύματα που βίωσαν στην πατρίδα τους 
ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς 
και συχνά τις κακές συνθήκες υποδοχής 
στο πρώτο κράτος μέλος εισόδου·

Or. en

Τροπολογία 171
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. επαναλαμβάνει ότι η μελέτη 
εκτίμησης επιπτώσεων του υπό εξέταση 
κανονισμού που διενεργήθηκε από την 
ΥΕΕΚ σημειώνει ότι μη επαναπροώθηση 
και οι παραβιάσεις των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων αποτελούν επαρκή λόγο 
αναστολής μιας μεταφοράς ακόμη και 
όταν η χώρα προορισμού δεν εμφανίζει 
συστημικά προβλήματα·

Or. en

Τροπολογία 172
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. θεωρεί ότι πρέπει να διατηρηθεί 
μια ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων 
και των ευθυνών των αιτούντων άσυλο, 
χωρίς να επιτρέπεται οποιαδήποτε 
προνομιακή μεταχείριση έναντι των 
πολιτών της ΕΕ·

Or. bg

Τροπολογία 173
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. σημειώνει με ανησυχία ότι τα 
άτομα ΛΟΑΔΜ μπορεί να υφίστανται 
διακρίσεις και βία σε χώρες που 
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θεωρούνται «ασφαλείς», καθιστώντας 
συνεπώς τις αιτήσεις χορήγησης ασύλου 
απολύτως εύλογες σε τέτοιες περιστάσεις· 
σημειώνει περαιτέρω ότι οι ταχείες 
διαδικασίες και ο κατάλογος «ασφαλών 
χωρών» δεν θα πρέπει να επηρεάζει 
αδικαιολόγητα τις αιτήσεις ασύλου των 
ευάλωτων ομάδων, όπως τα άτομα 
ΛΟΑΔΜ· υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή 
ταχειών διαδικασιών και καταλόγων 
ασφαλών χωρών θα πρέπει να είναι 
συνεπής με την αρχή της μη 
επαναπροώθησης και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πλέον ευάλωτων·

Or. en

Τροπολογία 174
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. επισημαίνει ότι οι μεταφορές 
αιτούντων άσυλο και ιδίως των 
ευάλωτων ατόμων, των ανήλικων και 
των οικογενειών μπορούν να οδηγήσουν 
σε παραβιάσεις των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων τους· προτρέπει τα κράτη 
μέλη να αξιολογούν σωστά τους 
κινδύνους στους οποίους θα ήταν 
εκτεθειμένοι οι αιτούντες στα κράτη μέλη 
προορισμού· τονίζει ειδικότερα ότι οι 
μεταφορές πρέπει να διενεργούνται κατά 
τρόπο ώστε να μην εκθέτουν σε καμία 
περίπτωση τα άτομα σε κίνδυνο 
επαναπροώθησης, ανεξαρτήτως εάν το 
σύστημα ασύλου επιστροφής επηρεάζεται 
από συστημικές ελλείψεις·

Or. en
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Τροπολογία 175
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα κράτη μέλη καταφεύγουν 
υπερβολικά συχνά στην κράτηση των 
αιτούντων που αναμένουν να 
μεταφερθούν· προτρέπει τα κράτη μέλη 
να καταβάλλουν συγκεκριμένες 
προσπάθειες προκειμένου να βρουν 
έγκυρες εναλλακτικές στην κράτηση·

Or. en

Τροπολογία 176
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενότερα τη συμμόρφωση 
με την ιεράρχηση των κριτηρίων· θεωρεί 
αναγκαίο να διευκρινιστούν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής του κριτηρίου 
της οικογενειακής επανένωσης και να 
εναρμονιστεί το απαιτούμενο μέτρο 
απόδειξης· καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να προστατεύουν το μείζον 
συμφέρον του παιδιού και να 
διευκρινίσουν τα κριτήρια για την 
εφαρμογή της κράτησης·

8. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενότερα τη συμμόρφωση 
με την ιεράρχηση των κριτηρίων· θεωρεί 
αναγκαίο να διευκρινιστούν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής του κριτηρίου 
της οικογενειακής επανένωσης και να 
εναρμονιστεί το απαιτούμενο μέτρο 
απόδειξης· καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να προστατεύουν το μείζον 
συμφέρον του παιδιού και να 
διευκρινίσουν τα κριτήρια για τη φύλαξη 
των παιδιών εξασφαλίζοντας ότι δεν 
τίθενται υπό κράτηση· ζητεί από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
διευκρινιστεί ο «σημαντικός κίνδυνος 
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διαφυγής» στο πλαίσιο του υπό εξέταση 
κανονισμού και την εφαρμογή της 
κράτησης προς τις ευάλωτες ομάδες· 
καλεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν 
υπόψη τις ειδικές ανάγκες των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ υπό κράτηση και να μεριμνούν 
ώστε να προστατεύονται από την 
απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση 
που προέρχεται από προσωπικό της 
εγκατάστασης και/ή άλλους 
κρατούμενους· υπενθυμίζει ότι το 
δικαίωμα των διεμφυλικών ατόμων στην 
υγεία, συγκεκριμένα στην πρόσβαση σε 
θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, 
πρέπει να υποστηρίζεται κατά την 
κράτηση ως μέσου αποτροπής της 
περαιτέρω έκθεσής τους στις διακρίσεις 
και/ή στη βία που προέρχεται από 
προσωπικό και/ή άλλους κρατούμενους·

Or. en

Τροπολογία 177
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενότερα τη συμμόρφωση 
με την ιεράρχηση των κριτηρίων· θεωρεί 
αναγκαίο να διευκρινιστούν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής του κριτηρίου 
της οικογενειακής επανένωσης και να 
εναρμονιστεί το απαιτούμενο μέτρο 
απόδειξης· καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να προστατεύουν το μείζον 
συμφέρον του παιδιού και να 
διευκρινίσουν τα κριτήρια για την 
εφαρμογή της κράτησης·

8. επισημαίνει τις πολυάριθμες και 
συστηματικές ελλείψεις όσον αφορά τη 
συμμόρφωση με την ιεράρχηση των 
κριτηρίων· τονίζει ότι η οικογενειακή 
ενότητα απέχει πολύ από το να αποτελεί 
το συνηθέστερο κριτήριο που 
εφαρμόζεται, αν και βρίσκεται στην 
κορυφή της ιεράρχησης, σύμφωνα με το 
κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού· σημειώνει, 
για παράδειγμα, ότι το κριτήριο της 
οικογενειακής ενότητας προβάλλεται σε 
ποσοστό 5% των αιτημάτων αναδοχής 
στη Γαλλία (από 12.000) και 3,7% στη 
Γερμανία (από 17.500) και ακόμη 
μικρότερα ποσοστά στο Βέλγιο, τη 
Σουηδία και την Ελβετία· υπογραμμίζει 
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αντιθέτως ότι η Ελλάδα εξέδωσε το 
79,3% των αιτημάτων αναδοχής βάσει 
του κριτηρίου οικογενειακής ενότητας το 
2018· τονίζει επίσης ότι τα αιτήματα 
οικογενειακής επανένωσης γίνονται δεκτά 
λιγότερο συχνά (48% των περιπτώσεων), 
σε σύγκριση με τον μέσο όρο αποδοχής 
όλων των διαδικασιών (67,6%)· καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθεί στενότερα τη 
συμμόρφωση με την ιεράρχηση των 
κριτηρίων·

Or. en

Τροπολογία 178
Damien Carême

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενότερα τη συμμόρφωση 
με την ιεράρχηση των κριτηρίων· θεωρεί 
αναγκαίο να διευκρινιστούν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής του κριτηρίου 
της οικογενειακής επανένωσης και να 
εναρμονιστεί το απαιτούμενο μέτρο 
απόδειξης· καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να προστατεύουν το μείζον 
συμφέρον του παιδιού και να 
διευκρινίσουν τα κριτήρια για την 
εφαρμογή της κράτησης·

8. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενότερα τη συμμόρφωση 
με την ιεράρχηση των κριτηρίων· θεωρεί 
αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα, 
σύμφωνα με το άρθρο 7, στην εφαρμογή 
των άρθρων 8, 9 και 10 ως των κύριων 
κριτηρίων για τον καθορισμό του 
κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για 
την εξέταση αίτησης ασύλου, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα των δικαιωμάτων 
στην οικογενειακή ενότητα και 
επανένωση, και να εναρμονιστεί και να 
καταστεί πιο ευέλικτο το απαιτούμενο 
μέτρο απόδειξης· καλεί τα κράτη και την 
Επιτροπή να δίνουν πάντα προτεραιότητα 
και να προστατεύουν το μείζον συμφέρον 
του παιδιού και υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα 
με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
τα δικαιώματα του παιδιού και τις 
διατυπωθείσες συστάσεις της Επιτροπής 
του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, η κράτηση παιδιών στο πλαίσιο 
της διαχείρισης της μετανάστευσης δεν 
είναι ποτέ προς το μείζον συμφέρον του 
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παιδιού·

Or. fr

Τροπολογία 179
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενότερα τη συμμόρφωση 
με την ιεράρχηση των κριτηρίων· θεωρεί 
αναγκαίο να διευκρινιστούν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής του κριτηρίου 
της οικογενειακής επανένωσης και να 
εναρμονιστεί το απαιτούμενο μέτρο 
απόδειξης· καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να προστατεύουν το μείζον 
συμφέρον του παιδιού και να 
διευκρινίσουν τα κριτήρια για την 
εφαρμογή της κράτησης·

8. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενότερα τη συμμόρφωση 
με την ιεράρχηση των κριτηρίων· θεωρεί 
αναγκαίο να επιτραπεί καλύτερη χρήση 
των διατάξεων οικογενειακής 
επανένωσης, μεταξύ άλλων 
εναρμονίζοντας τα πρότυπα απόδειξης σε 
όλα τα κράτη μέλη προς λιγότερο 
αυστηρά πρότυπα· καλεί τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή να προστατεύουν το 
μείζον συμφέρον του παιδιού, που δεν 
πρέπει να τίθεται ποτέ υπό κράτηση λόγω 
του καθεστώτος μετανάστευσης της 
οικογένειάς του/της· ζητεί να επεκταθούν 
οι πηγές που χρησιμοποιούνται για την 
παρακολούθηση και τον εντοπισμό 
παράνομων πρακτικών ώστε να 
περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που 
παρέχονται από διεθνείς οργανισμούς και 
μη κυβερνητικές οργανώσεις, εφόσον 
είναι αξιόπιστες, επικαιροποιημένες και 
συγκεκριμένες·

Or. en

Τροπολογία 180
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενότερα τη συμμόρφωση 
με την ιεράρχηση των κριτηρίων· θεωρεί 
αναγκαίο να διευκρινιστούν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής του κριτηρίου 
της οικογενειακής επανένωσης και να 
εναρμονιστεί το απαιτούμενο μέτρο 
απόδειξης· καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να προστατεύουν το μείζον 
συμφέρον του παιδιού και να 
διευκρινίσουν τα κριτήρια για την 
εφαρμογή της κράτησης·

8. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενότερα τη συμμόρφωση 
με την ιεράρχηση των κριτηρίων· θεωρεί 
αναγκαίο να επιτραπεί καλύτερη χρήση 
των οικογενειακών διατάξεων, μεταξύ 
άλλων εναρμονίζοντας τα πρότυπα 
απόδειξης σε όλα τα κράτη μέλη προς 
λιγότερο αυστηρά πρότυπα και πιο 
εύκολα επιτεύξιμα πρότυπα· ζητεί από 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν τις διαδικασίες 
οικογενειακής επανένωσης, μεταξύ άλλων 
μέσω απευθείας μεταφοράς σε χώρα 
όπου ο αιτών έχει οικογένεια·

Or. en

Τροπολογία 181
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενότερα τη συμμόρφωση 
με την ιεράρχηση των κριτηρίων· θεωρεί 
αναγκαίο να διευκρινιστούν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής του κριτηρίου 
της οικογενειακής επανένωσης και να 
εναρμονιστεί το απαιτούμενο μέτρο 
απόδειξης· καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να προστατεύουν το μείζον 
συμφέρον του παιδιού και να 
διευκρινίσουν τα κριτήρια για την 
εφαρμογή της κράτησης·

8. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την πλήρη συμμόρφωση με την ιεράρχηση 
των κριτηρίων· θεωρεί αναγκαίο να 
διευκρινιστούν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής του κριτηρίου της 
οικογενειακής επανένωσης και να 
εναρμονιστεί το απαιτούμενο μέτρο 
απόδειξης μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο 
την επιβάρυνση των αρχών των κρατών 
μελών πρώτης άφιξης· καλεί τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να προστατεύουν 
το μείζον συμφέρον του παιδιού και να 
διευκρινίσουν τα κριτήρια για την 
εφαρμογή της κράτησης·

Or. en
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Τροπολογία 182
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενότερα τη συμμόρφωση 
με την ιεράρχηση των κριτηρίων· θεωρεί 
αναγκαίο να διευκρινιστούν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής του κριτηρίου 
της οικογενειακής επανένωσης και να 
εναρμονιστεί το απαιτούμενο μέτρο 
απόδειξης· καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να προστατεύουν το μείζον 
συμφέρον του παιδιού και να 
διευκρινίσουν τα κριτήρια για την 
εφαρμογή της κράτησης·

8. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενότερα τη συμμόρφωση 
με την ιεράρχηση των κριτηρίων· θεωρεί 
αναγκαίο να διευκρινιστούν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής του κριτηρίου 
της οικογενειακής επανένωσης και να 
εναρμονιστεί το απαιτούμενο μέτρο 
απόδειξης, χωρίς επέκταση των 
ισχυόντων κανόνων στην οικογενειακή 
επανένωση· καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να προστατεύουν το μείζον 
συμφέρον του παιδιού και να 
διευκρινίσουν τα κριτήρια για την 
εφαρμογή της κράτησης·

Or. en

Τροπολογία 183
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενότερα τη συμμόρφωση 
με την ιεράρχηση των κριτηρίων· θεωρεί 
αναγκαίο να διευκρινιστούν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής του κριτηρίου 
της οικογενειακής επανένωσης και να 
εναρμονιστεί το απαιτούμενο μέτρο 
απόδειξης· καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να προστατεύουν το μείζον 
συμφέρον του παιδιού και να 
διευκρινίσουν τα κριτήρια για την 
εφαρμογή της κράτησης·

8. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενότερα τη συμμόρφωση 
με την ιεράρχηση των κριτηρίων· θεωρεί 
αναγκαίο να διευκρινιστούν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής του κριτηρίου 
της οικογενειακής επανένωσης και να 
εναρμονιστεί το απαιτούμενο μέτρο 
απόδειξης· καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή το μείζον συμφέρον του παιδιού 
να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα σε όλες 
τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά·

Or. en
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Τροπολογία 184
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. θεωρεί αναγκαίο να 
διευκρινιστούν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής του κριτηρίου της 
οικογενειακής επανένωσης και να 
εναρμονιστεί το απαιτούμενο μέτρο 
απόδειξης· υπενθυμίζει ότι το μείζον 
συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να 
αποτελεί το πρωταρχικό μέλημα σε όλες 
τις διαδικασίες του Δουβλίνου σύμφωνα 
με τον κανονισμό· σημειώνει ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη αναπτύσσονται 
ορθές πρακτικές, όπως η χρήση 
εξειδικευμένου προσωπικού για τους 
ασυνόδευτους ανήλικους ή η 
διεπιστημονική προσέγγιση καθορισμού 
της ηλικίας· ωστόσο, εκφράζει τη βαθιά 
του ανησυχία για το γεγονός ότι ο 
διορισμός εκπροσώπου για να συνδράμει 
τους ασυνόδευτους ανήλικους αναφορικά 
με τις διαδικασίες του Δουβλίνου συχνά 
καθυστερεί ή δεν διασφαλίζεται σε πολλά 
κράτη μέλη λόγω πρακτικών 
προκλήσεων· σημειώνει επίσης ότι οι 
εκπρόσωποι σε κάποιες χώρες είναι 
ανεπαρκώς ενημερωμένοι για τις 
διαδικασίες του Δουβλίνου και ότι οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν λαμβάνουν 
φιλική για τα παιδιά υποστήριξη· καλεί τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
προστατεύσουν καλύτερα το μείζον 
συμφέρον των παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 185
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. τονίζει ότι το δικαίωμα ασύλου 
πρέπει να αφορά την παροχή ασφαλούς 
προστασίας και βασικών υπηρεσιών και 
όχι την ανεξάρτητη επιλογή του 
καλύτερου τόπου διαμονής· τα εξωτερικά 
σύνορα πρέπει επομένως να 
προστατευθούν ακόμη πιο 
αποτελεσματικά και πρέπει να εισαχθούν 
διαδικασίες για να διασφαλιστεί ότι οι 
αλλοδαποί που χρειάζονται προστασία 
διαφοροποιούνται το συντομότερο δυνατό 
από εκείνους που σκοπεύουν να 
χρησιμοποιήσουν μόνο διαδικασίες 
ασύλου για να εισέλθουν στην ΕΕ και να 
μετακινηθούν σε άλλα κράτη μέλη και οι 
οποίοι θα πρέπει να επιστραφούν αμέσως 
στις χώρες προέλευσης ή διέλευσης·

Or. pl

Τροπολογία 186
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. καλεί τα κράτη μέλη να 
εκπαιδεύσουν κατάλληλα τους 
υπαλλήλους στον τομέα του ασύλου 
αναφορικά με τις ανάγκες των πλέον 
ευάλωτων, όπως τα άτομα ΛΟΑΔΜ, και 
να διασφαλίσουν ότι οι συνεντεύξεις 
διενεργούνται σε περιοχές ευνοϊκές για 
την πλήρη γνωστοποίηση καίριων 
πληροφοριών που αποδεικνύουν την 
εγκυρότητα του ισχυρισμού· σημειώνει με 
ανησυχία ότι κάποιοι ΛΟΑΔΜ αιτούντες 
άσυλο ενδεχομένως δεν αισθάνονται 
αρχικά άνετα να γνωστοποιήσουν τον 
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γενετήσιο προσανατολισμό ή την 
ταυτότητα φύλου τους εξαιτίας 
προηγούμενων αρνητικών 
αλληλεπιδράσεων με τις αρχές στη χώρα 
καταγωγής·

Or. en

Τροπολογία 187
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. τονίζει ότι οι μεταφορές βάσει του 
Δουβλίνου πρέπει να διενεργούνται κατά 
τρόπο ώστε να μην εκθέτουν σε καμία 
περίπτωση τα άτομα σε κίνδυνο 
επαναπροώθησης, ή απάνθρωπης ή 
εξευτελιστικής συμπεριφοράς, 
ανεξαρτήτως εάν το σύστημα ασύλου της 
χώρας επιστροφής επηρεάζεται από 
συστημικές ελλείψεις·

Or. en

Τροπολογία 188
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν 
συμβάλλουν με ενεργό τρόπο στον 
εντοπισμό και την επαλήθευση των 
οικογενειακών δεσμών· εκφράζει τη λύπη 
του διότι το βάρος της απόδειξης 
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αφήνεται σχεδόν απόλυτα στους 
αιτούντες·

Or. en

Τροπολογία 189
Damien Carême

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. τονίζει ότι οι μεταφορές βάσει του 
κανονισμού του Δουβλίνου δεν πρέπει 
ποτέ να θέτουν τα άτομα σε κίνδυνο 
επαναπροώθησης·

Or. fr

Τροπολογία 190
Fabienne Keller, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Jan-
Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. Η κράτηση θα είναι όσο το 
δυνατόν πιο σύντομη και δεν θα διαρκεί 
περισσότερο από τον χρόνο που είναι 
απαραίτητος για την εκπλήρωση των 
απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών 
με δέουσα επιμέλεια μέχρι τη 
διεκπεραίωση της μεταφοράς δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού· τονίζει ότι 
ελλείψει εναρμονισμένων κριτηρίων 
καθορισμού του κινδύνου διαφυγής, τα 
κράτη μέλη έχουν εγκρίνει αποκλίνοντα 
και μερικές φορές αντικρουόμενα 
κριτήρια· καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να διευκρινίσουν τα κριτήρια 
θέσης των αιτούντων άσυλο υπό 
κράτηση·
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Or. en

Τροπολογία 191
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. επισημαίνει ότι ο στενός ορισμός 
της οικογένειας συμβάλλει στην έλλειψη 
συμμόρφωσης με την ιεράρχηση των 
κριτηρίων και στη δυσλειτουργία του 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 192
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να μεριμνήσουν για την επαρκή 
επαλήθευση του μείζονος συμφέροντος 
του παιδιού, ώστε η περιπλοκότητα των 
διαδικασιών να μην οδηγεί στην 
αδυναμία εφαρμογής αυτής της αρχής, 
ιδίως για τους ασυνόδευτους ανηλίκους 
ηλικίας από 16 έως 18 ετών·

Or. en
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Τροπολογία 193
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8δ. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
διαφορετική ερμηνεία του μείζονος 
συμφέροντος του παιδιού· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να διευκρινίσει τον 
ορισμό σύμφωνα με την ενωσιακή 
νομοθεσία και να καθορίσει τις 
δυνατότητες οικογενειακής επανένωσης, 
τα θέματα ασφαλείς, και τις γενικές 
πληροφορίες που θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη·

Or. en

Τροπολογία 194
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8ε. προτρέπει τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να διευκρινίσουν ότι η κράτηση 
δεν είναι ποτέ προς το μείζον συμφέρον 
του παιδιού και ότι ένας ανήλικος δεν θα 
πρέπει να τίθεται ποτέ υπό κράτηση 
εξαιτίας του μεταναστευτικού 
καθεστώτος της οικογένειάς του· ζητεί να 
επεκταθούν οι πηγές που 
χρησιμοποιούνται για την 
παρακολούθηση και τον εντοπισμό 
παράνομων πρακτικών ώστε να 
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περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που 
παρέχονται από διεθνείς οργανισμούς και 
μη κυβερνητικές οργανώσεις, εφόσον 
είναι αξιόπιστες, επικαιροποιημένες και 
συγκεκριμένες·

Or. en

Τροπολογία 195
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8στ. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι ανεπαρκείς μηχανισμοί 
εντοπισμού και οι εσφαλμένες μέθοδοι 
προσδιορισμού της ηλικίας συχνά 
επιδεινώνουν περαιτέρω την κατάσταση 
των ανηλίκων, προκαλώντας 
καθυστερήσεις ή επηρεάζοντας αρνητικά 
το αποτέλεσμα της διαδικασίας του 
Δουβλίνου· ζητεί την εφαρμογή 
εναρμονισμένου προσδιορισμού της 
ηλικίας που δεν θέτει σε κίνδυνο τα 
δικαιώματα, την υγεία και την ψυχική 
ευεξία των ανηλίκων·

Or. en

Τροπολογία 196
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Απλούστευση των διαδικασιών και 
σημαντική μείωση των χρόνων 

Απλούστευση των διαδικασιών, μείωση 
των χρόνων διεκπεραίωσης και στήριξη 
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διεκπεραίωσης του δικαιώματος πραγματικής 
προσφυγής

Or. en

Τροπολογία 197
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι ο αριθμός των 
διαδικασιών μεταφοράς έχει αυξηθεί 
σημαντικά και ότι τούτο συνεπάγεται 
σημαντικό κόστος σε ανθρώπινο, υλικό και 
οικονομικό επίπεδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 11 % 
από αυτές ολοκληρώνονται, γεγονός που 
συμβάλλει στη μόνιμη υπερφόρτωση των 
συστημάτων ασύλου· υπογραμμίζει την 
έλλειψη συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών· 
θεωρεί απαραίτητη την καταπολέμηση 
των δευτερογενών μετακινήσεων 
προκειμένου να μειωθούν οι αιτήσεις 
μεταφοράς· προτείνει να διευκρινιστούν 
και να εναρμονιστούν οι προϋποθέσεις για 
τη δρομολόγηση διαδικασιών μεταφοράς·

9. τονίζει ότι ο αριθμός των 
διαδικασιών μεταφοράς έχει αυξηθεί 
σημαντικά κατά την περίοδο 2016-17, και 
ότι τούτο συνεπάγεται σημαντικό κόστος 
σε ανθρώπινο, υλικό και οικονομικό 
επίπεδο· υπογραμμίζει ότι, μεταξύ 2016 
και 2019, η Γερμανία και η Γαλλία 
απηύθυναν μακράν τα περισσότερα 
αιτήματα (68% του συνόλου για τις δύο 
χώρες μόνον), ενώ η Ισπανία, η Εσθονία, 
η Λιθουανία, η Λετονία, η Σλοβακία, η 
Βουλγαρία, η Πολωνία και η Τσεχική 
Δημοκρατία απηύθυναν λίγα αιτήματα 
στο πλαίσιο του Δουβλίνου· τονίζει ότι η 
Ισπανία απηύθυνε σχεδόν κανένα αίτημα 
στο πλαίσιο του Δουβλίνου, παρά έναν 
μεγάλο και αυξανόμενο αριθμό αιτήσεων 
ασύλου· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του 
για το γεγονός ότι μόνο το 11 % από αυτές 
ολοκληρώνονται, γεγονός που συμβάλλει 
στη μόνιμη υπερφόρτωση των συστημάτων 
ασύλου· υπογραμμίζει ότι υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών, 
με 54,6% των μεταφορών να 
πραγματοποιούνται από την Ελλάδα, το 
42,2% από τη Σουηδία, το 11,2% από τη 
Γερμανία, το 6,7% από τη Γαλλία και το 
1,6% από την Ιταλία από το 2016 έως το 
2019, επισημαίνοντας σημαντικό κενό 
πληροφόρησης για μια σειρά χωρών·

Or. en



AM\1209544EL.docx 103/154 PE654.089v01-00

EL

Τροπολογία 198
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι ο αριθμός των 
διαδικασιών μεταφοράς έχει αυξηθεί 
σημαντικά και ότι τούτο συνεπάγεται 
σημαντικό κόστος σε ανθρώπινο, υλικό και 
οικονομικό επίπεδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 11 % 
από αυτές ολοκληρώνονται, γεγονός που 
συμβάλλει στη μόνιμη υπερφόρτωση των 
συστημάτων ασύλου· υπογραμμίζει την 
έλλειψη συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών· 
θεωρεί απαραίτητη την καταπολέμηση των 
δευτερογενών μετακινήσεων προκειμένου 
να μειωθούν οι αιτήσεις μεταφοράς· 
προτείνει να διευκρινιστούν και να 
εναρμονιστούν οι προϋποθέσεις για τη 
δρομολόγηση διαδικασιών μεταφοράς·

9. τονίζει ότι ο αριθμός των 
διαδικασιών μεταφοράς έχει αυξηθεί 
σημαντικά και ότι τούτο συνεπάγεται 
σημαντικό κόστος σε ανθρώπινο, υλικό και 
οικονομικό επίπεδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 11 % 
από αυτές ολοκληρώνονται, γεγονός που 
συμβάλλει στη μόνιμη υπερφόρτωση των 
συστημάτων ασύλου· υπογραμμίζει την 
έλλειψη συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
που υπονομεύει ενεργά την αρχή της 
ενωσιακής αλληλεγγύης και συμβάλλει 
άμεσα στην υπερβολική επιβάρυνση των 
συστημάτων ορισμένων κρατών μελών· 
θεωρεί απαραίτητη την καταπολέμηση των 
δευτερογενών μετακινήσεων προκειμένου 
να μειωθούν οι αιτήσεις μεταφοράς· 
προτείνει να διευκρινιστούν και να 
εναρμονιστούν οι προϋποθέσεις για τη 
δρομολόγηση διαδικασιών μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 199
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι ο αριθμός των 
διαδικασιών μεταφοράς έχει αυξηθεί 
σημαντικά και ότι τούτο συνεπάγεται 
σημαντικό κόστος σε ανθρώπινο, υλικό και 
οικονομικό επίπεδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 

9. τονίζει ότι ο αριθμός των 
διαδικασιών μεταφοράς έχει αυξηθεί 
σημαντικά και ότι τούτο συνεπάγεται 
σημαντικό κόστος σε ανθρώπινο, υλικό και 
οικονομικό επίπεδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 
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λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 11 % 
από αυτές ολοκληρώνονται, γεγονός που 
συμβάλλει στη μόνιμη υπερφόρτωση των 
συστημάτων ασύλου· υπογραμμίζει την 
έλλειψη συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών· 
θεωρεί απαραίτητη την καταπολέμηση των 
δευτερογενών μετακινήσεων προκειμένου 
να μειωθούν οι αιτήσεις μεταφοράς· 
προτείνει να διευκρινιστούν και να 
εναρμονιστούν οι προϋποθέσεις για τη 
δρομολόγηση διαδικασιών μεταφοράς·

λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 11 % 
από αυτές ολοκληρώνονται· θεωρεί 
απαραίτητη την καταπολέμηση των 
δευτερογενών μετακινήσεων προκειμένου 
να μειωθούν οι αιτήσεις μεταφοράς· 
προτείνει να διευκρινιστούν και να 
εναρμονιστούν οι προϋποθέσεις για τη 
δρομολόγηση διαδικασιών μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 200
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι ο αριθμός των 
διαδικασιών μεταφοράς έχει αυξηθεί 
σημαντικά και ότι τούτο συνεπάγεται 
σημαντικό κόστος σε ανθρώπινο, υλικό και 
οικονομικό επίπεδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 11 % 
από αυτές ολοκληρώνονται, γεγονός που 
συμβάλλει στη μόνιμη υπερφόρτωση των 
συστημάτων ασύλου· υπογραμμίζει την 
έλλειψη συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών· 
θεωρεί απαραίτητη την καταπολέμηση των 
δευτερογενών μετακινήσεων προκειμένου 
να μειωθούν οι αιτήσεις μεταφοράς· 
προτείνει να διευκρινιστούν και να 
εναρμονιστούν οι προϋποθέσεις για τη 
δρομολόγηση διαδικασιών μεταφοράς·

9. τονίζει ότι ο αριθμός των 
διαδικασιών μεταφοράς έχει αυξηθεί 
σημαντικά και ότι τούτο συνεπάγεται 
σημαντικό κόστος σε ανθρώπινο, υλικό και 
οικονομικό επίπεδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 11 % 
από αυτές ολοκληρώνονται, γεγονός που 
συμβάλλει στη μόνιμη υπερφόρτωση των 
συστημάτων ασύλου· υπογραμμίζει την 
έλλειψη συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, 
καθώς και εκ μέρους των τρίτων κρατών 
από τα οποία προέρχονται ή από τα οποία 
διέρχονται οι αιτούντες άσυλο· θεωρεί 
απαραίτητη την καταπολέμηση των 
δευτερογενών μετακινήσεων προκειμένου 
να μειωθούν οι αιτήσεις μεταφοράς· 
προτείνει να διευκρινιστούν και να 
εναρμονιστούν οι προϋποθέσεις για τη 
δρομολόγηση διαδικασιών μεταφοράς·

Or. fr
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Τροπολογία 201
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι ο αριθμός των 
διαδικασιών μεταφοράς έχει αυξηθεί 
σημαντικά και ότι τούτο συνεπάγεται 
σημαντικό κόστος σε ανθρώπινο, υλικό και 
οικονομικό επίπεδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 11 % 
από αυτές ολοκληρώνονται, γεγονός που 
συμβάλλει στη μόνιμη υπερφόρτωση των 
συστημάτων ασύλου· υπογραμμίζει την 
έλλειψη συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών· 
θεωρεί απαραίτητη την καταπολέμηση των 
δευτερογενών μετακινήσεων προκειμένου 
να μειωθούν οι αιτήσεις μεταφοράς· 
προτείνει να διευκρινιστούν και να 
εναρμονιστούν οι προϋποθέσεις για τη 
δρομολόγηση διαδικασιών μεταφοράς·

9. τονίζει ότι ο αριθμός των 
διαδικασιών μεταφοράς έχει αυξηθεί 
σημαντικά και ότι τούτο συνεπάγεται 
σημαντικό κόστος σε ανθρώπινο, υλικό και 
οικονομικό επίπεδο, ιδίως για τα κράτη 
μέλη πρώτης άφιξης· εκφράζει, ωστόσο, 
τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι μόνο 
το 11 % από αυτές ολοκληρώνονται, 
γεγονός που συμβάλλει στη μόνιμη 
υπερφόρτωση των συστημάτων ασύλου· 
υπογραμμίζει την έλλειψη συνεργασίας και 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών· θεωρεί απαραίτητη την 
καταπολέμηση των δευτερογενών 
μετακινήσεων προκειμένου να μειωθούν οι 
αιτήσεις μεταφοράς· προτείνει να 
διευκρινιστούν και να εναρμονιστούν οι 
προϋποθέσεις για τη δρομολόγηση 
διαδικασιών μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 202
Terry Reintke, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι ο αριθμός των 
διαδικασιών μεταφοράς έχει αυξηθεί 
σημαντικά και ότι τούτο συνεπάγεται 
σημαντικό κόστος σε ανθρώπινο, υλικό και 
οικονομικό επίπεδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 11 % 
από αυτές ολοκληρώνονται, γεγονός που 
συμβάλλει στη μόνιμη υπερφόρτωση των 
συστημάτων ασύλου· υπογραμμίζει την 

9. τονίζει ότι ο αριθμός των 
διαδικασιών μεταφοράς έχει αυξηθεί 
σημαντικά και ότι τούτο συνεπάγεται 
σημαντικό κόστος σε ανθρώπινο, υλικό και 
οικονομικό επίπεδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 11 % 
από αυτές ολοκληρώνονται, γεγονός που 
συμβάλλει στη μόνιμη υπερφόρτωση των 
συστημάτων ασύλου· υπογραμμίζει την 
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έλλειψη συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών· 
θεωρεί απαραίτητη την καταπολέμηση 
των δευτερογενών μετακινήσεων 
προκειμένου να μειωθούν οι αιτήσεις 
μεταφοράς· προτείνει να διευκρινιστούν 
και να εναρμονιστούν οι προϋποθέσεις για 
τη δρομολόγηση διαδικασιών μεταφοράς·

έλλειψη συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών· 
θεωρεί απαραίτητες τις προσπάθειες 
παροχής πρόσβασης στην ενημέρωση σε 
γλώσσα που ο αιτών κατανοεί και τις 
προσπάθειες να δημιουργηθούν ασφαλή 
περιβάλλοντα για τη δημοσιοποίηση των 
απαραίτητων προσωπικών πληροφοριών 
ώστε να αποδειχθεί η εγκυρότητα του 
ισχυρισμού προκειμένου να μειωθούν οι 
αιτήσεις μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 203
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι ο αριθμός των 
διαδικασιών μεταφοράς έχει αυξηθεί 
σημαντικά και ότι τούτο συνεπάγεται 
σημαντικό κόστος σε ανθρώπινο, υλικό και 
οικονομικό επίπεδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 11 % 
από αυτές ολοκληρώνονται, γεγονός που 
συμβάλλει στη μόνιμη υπερφόρτωση των 
συστημάτων ασύλου· υπογραμμίζει την 
έλλειψη συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών· 
θεωρεί απαραίτητη την καταπολέμηση 
των δευτερογενών μετακινήσεων 
προκειμένου να μειωθούν οι αιτήσεις 
μεταφοράς· προτείνει να διευκρινιστούν 
και να εναρμονιστούν οι προϋποθέσεις για 
τη δρομολόγηση διαδικασιών μεταφοράς·

9. τονίζει ότι ο αριθμός των 
διαδικασιών μεταφοράς έχει αυξηθεί 
σημαντικά και ότι τούτο συνεπάγεται 
σημαντικό κόστος σε ανθρώπινο, υλικό και 
οικονομικό επίπεδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 11 % 
από αυτές ολοκληρώνονται, γεγονός που 
συμβάλλει στη μόνιμη υπερφόρτωση των 
συστημάτων ασύλου· υπογραμμίζει την 
έλλειψη συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών· 
προτείνει να διευκρινιστούν και να 
εναρμονιστούν οι προϋποθέσεις για τη 
δρομολόγηση διαδικασιών μεταφοράς·

Or. it

Τροπολογία 204
Damien Carême
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι ο αριθμός των 
διαδικασιών μεταφοράς έχει αυξηθεί 
σημαντικά και ότι τούτο συνεπάγεται 
σημαντικό κόστος σε ανθρώπινο, υλικό και 
οικονομικό επίπεδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 11 % 
από αυτές ολοκληρώνονται, γεγονός που 
συμβάλλει στη μόνιμη υπερφόρτωση των 
συστημάτων ασύλου· υπογραμμίζει την 
έλλειψη συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών· 
θεωρεί απαραίτητη την καταπολέμηση 
των δευτερογενών μετακινήσεων 
προκειμένου να μειωθούν οι αιτήσεις 
μεταφοράς· προτείνει να διευκρινιστούν 
και να εναρμονιστούν οι προϋποθέσεις για 
τη δρομολόγηση διαδικασιών μεταφοράς·

9. τονίζει ότι ο αριθμός των 
διαδικασιών μεταφοράς έχει αυξηθεί 
σημαντικά και ότι τούτο συνεπάγεται 
σημαντικό κόστος σε ανθρώπινο, υλικό και 
οικονομικό επίπεδο· σημειώνει, ωστόσο, 
το γεγονός ότι μόνο στο 11 % των 
περιπτώσεων οι μεταφορές 
ολοκληρώνονται αποτελεσματικά, γεγονός 
που αποτελεί έναν σαφή δείκτη της 
αναποτελεσματικότητας του κανονισμού 
του Δουβλίνου· υπογραμμίζει την έλλειψη 
συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ των κρατών μελών· θεωρεί 
απαραίτητες τις προσπάθειες για 
διασφάλιση της πρόσβασης σε 
πληροφορίες και ταχείες διαδικασίες για 
την οικογενειακή επανένωση και τη 
μεταφορά αιτούντων άσυλο·

Or. fr

Τροπολογία 205
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι ο αριθμός των 
διαδικασιών μεταφοράς έχει αυξηθεί 
σημαντικά και ότι τούτο συνεπάγεται 
σημαντικό κόστος σε ανθρώπινο, υλικό και 
οικονομικό επίπεδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 11 % 
από αυτές ολοκληρώνονται, γεγονός που 
συμβάλλει στη μόνιμη υπερφόρτωση των 
συστημάτων ασύλου· υπογραμμίζει την 
έλλειψη συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών· 
θεωρεί απαραίτητη την καταπολέμηση 
των δευτερογενών μετακινήσεων 

9. τονίζει ότι ο αριθμός των 
διαδικασιών μεταφοράς έχει αυξηθεί 
σημαντικά και ότι τούτο συνεπάγεται 
σημαντικό κόστος σε ανθρώπινο, υλικό και 
οικονομικό επίπεδο· σημειώνει, ωστόσο, 
τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 
11 % από αυτές ολοκληρώνονται· 
επισημαίνει την έλλειψη συνεργασίας και 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να εφαρμόζουν τη ρήτρα διακριτικής 
ευχέρειας του άρθρου 17 με μεγαλύτερη 
ταχύτητα, στις περιπτώσεις που 
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προκειμένου να μειωθούν οι αιτήσεις 
μεταφοράς· προτείνει να διευκρινιστούν 
και να εναρμονιστούν οι προϋποθέσεις για 
τη δρομολόγηση διαδικασιών μεταφοράς·

καθίσταται εμφανές ότι οι μεταφορές δεν 
μπορούν να πραγματοποιηθούν, ή όταν το 
επιβάλλει η προσωπική κατάσταση του 
αιτούντος·

Or. en

Τροπολογία 206
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι ο αριθμός των 
διαδικασιών μεταφοράς έχει αυξηθεί 
σημαντικά και ότι τούτο συνεπάγεται 
σημαντικό κόστος σε ανθρώπινο, υλικό και 
οικονομικό επίπεδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 11 % 
από αυτές ολοκληρώνονται, γεγονός που 
συμβάλλει στη μόνιμη υπερφόρτωση των 
συστημάτων ασύλου· υπογραμμίζει την 
έλλειψη συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών· 
θεωρεί απαραίτητη την καταπολέμηση 
των δευτερογενών μετακινήσεων 
προκειμένου να μειωθούν οι αιτήσεις 
μεταφοράς· προτείνει να διευκρινιστούν 
και να εναρμονιστούν οι προϋποθέσεις για 
τη δρομολόγηση διαδικασιών μεταφοράς·

9. τονίζει ότι ο αριθμός των 
διαδικασιών μεταφοράς έχει αυξηθεί 
σημαντικά και ότι τούτο συνεπάγεται 
σημαντικό κόστος σε ανθρώπινο, υλικό και 
οικονομικό επίπεδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 11 % 
από αυτές ολοκληρώνονται, γεγονός που 
συμβάλλει στη μόνιμη υπερφόρτωση των 
συστημάτων ασύλου· υπογραμμίζει την 
έλλειψη συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν 
τη ρήτρα διακριτικής ευχέρειας με 
μεγαλύτερη ταχύτητα, στις περιπτώσεις 
που καθίσταται εμφανές ότι οι μεταφορές 
δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, ή 
όταν το επιβάλλει η προσωπική 
κατάσταση του αιτούντος·

Or. en

Τροπολογία 207
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. υπογραμμίζει το σημαντικό 
όργανο της νομολογίας του ΕΔΔΑ και του 
ΔΕΕ τα τελευταία έτη που διευκρίνισε 
τους παραδεκτούς λόγους απόρριψης των 
μεταφορών στο πλαίσιο του Δουβλίνου, 
ιδίως οποιαδήποτε πηγή κινδύνου για το 
άτομο· σημειώνει ιδίως την έκδοση 
αυξημένου αριθμού αποφάσεων από τα 
ευρωπαϊκά και εθνικά δικαστήρια για 
αναστολή των μεταφορών προς κράτη 
μέλη τα οποία θα απέρριπταν 
αδικαιολόγητα την αίτηση διεθνούς 
προστασίας σε αιτούντα άσυλο (έμμεση 
επαναπροώθηση) ή στα οποία οι 
αιτούντες θα στερούνταν τα δικαιώματά 
τους σύμφωνα με τη διαδικασία του 
Δουβλίνου· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι αιτούντες άσυλο 
αντιμετωπίζουν απάνθρωπη η 
εξευτελιστική συμπεριφορά σε ορισμένα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 208
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. επισημαίνει ότι η παροχή νομικών 
συμβουλών σε αιτούντες άσυλο 
δημιουργεί σημαντικό οικονομικό και 
διοικητικό κόστος στα κράτη μέλη 
πρώτης άφιξης, μειώνοντας συνεπώς τη 
διαθεσιμότητα τέτοιων υπηρεσιών για 
επιλέξιμους υπηκόους χωρών·

Or. en
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Τροπολογία 209
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει ότι, δεδομένου ότι 
ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για τις 
μετακινήσεις εντός και εκτός του χώρου 
Σένγκεν, τα μέτρα που λαμβάνονται κατά 
των διαταρακτικών κινήσεων θα πρέπει 
επίσης να διαφέρουν·

Or. bg

Τροπολογία 210
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. επισημαίνει ότι οι ελλείψεις σε 
θέματα διαρθρωτικής οργάνωσης, πόρων 
και λειτουργίας εθνικής αρχής ασύλου 
συνέβαλαν στην καθυστέρηση των 
διαδικασιών του Δουβλίνου και 
παρακώλυσαν την εφαρμογή του 
κανονισμού· επισημαίνει ότι ενώ οι 
περισσότερες χώρες εμπιστεύτηκαν μια 
εξειδικευμένη αρχή ασύλου, κάποια 
κράτη μέλη έχουν επιλέξει να επιμερίσουν 
την ευθύνη μεταξύ διαφορετικών αρχών, 
δημιουργώντας σε ορισμένες περιπτώσεις 
πρακτικές πολυπλοκότητες για τους 
αιτούντες άσυλο και αποκλίσεις κατά την 
εφαρμογή του κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 211



AM\1209544EL.docx 111/154 PE654.089v01-00

EL

Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα κράτη μέλη που 
προβαίνουν σε μαζικές νομιμοποιήσεις 
τονώνουν επικίνδυνες δευτερεύουσες 
κινήσεις παράτυπων μεταναστών 
ελπίζοντας να λάβουν νομικό καθεστώς 
και ότι τα εν λόγω μέτρα αποτελούν 
πιθανό παράγοντα έλξης για περαιτέρω 
μετανάστευση·

Or. en

Τροπολογία 212
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. τονίζει ότι η αποδοτικότητα των 
διαδικασιών του Δουβλίνου εξαρτάται 
επίσης από την ποιότητα και τον αριθμό 
προσωπικού σε κάθε εθνική αρχή ασύλου· 
επισημαίνει την ύπαρξη σημαντικών 
κενών μεταξύ των αρχών ασύλου όσον 
αφορά τον αριθμό προσωπικού ανά 
αιτούντα άσυλο· τονίζει ότι οι εθνικές 
μονάδες «Δουβλίνο» είναι 
υποστελεχωμένες, αν και αντιμετωπίζουν 
σημαντική αύξηση στον φόρτο εργασίας 
τους·

Or. en

Τροπολογία 213
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
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Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9δ. υπογραμμίζει την έλλειψη 
συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών· 
σημειώνει ότι τα αιτήματα «εκ νέου 
ανάληψης» υπήρξαν η κυρίαρχη μορφή 
των διαδικασιών του Δουβλίνου τα 
τελευταία έτη, υπό την έννοια ότι η 
πλειονότητα των ατόμων που εντάχθηκαν 
στη διαδικασία του Δουβλίνου είχαν ήδη 
υποβάλει αίτηση ασύλου σε άλλο κράτος 
μέλος· θεωρεί απαραίτητη την 
καταπολέμηση των δευτερογενών 
μετακινήσεων προκειμένου να μειωθούν 
οι αιτήσεις μεταφοράς· τονίζει ότι η 
αυστηρή εφαρμογή του κριτηρίου 
«παράτυπης εισόδου» επιβαρύνει 
δυσανάλογα τις χώρες πρώτης εισόδου, οι 
οποίες συχνά δεν διαθέτουν τους πόρους 
και τις ικανότητες να φιλοξενήσουν και 
να καταγράψουν τους αιτούντες άσυλο· 
υπενθυμίζει ότι οι προθεσμίες σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας του Δουβλίνου 
έχουν σκοπό να συντομεύσουν τη 
διαδικασία και να επιτρέψουν την ταχεία 
πρόσβαση στη διαδικασία χορήγησης 
ασύλου· σημειώνει ότι υπάρχει ακόμη 
έλλειψη σαφήνειας και διακυμάνσεις 
μεταξύ των κρατών μελών για τον 
υπολογισμό των προθεσμιών και το 
σημείο εκκίνησης της κάθε διαδικασίας· 
προτείνει να διευκρινιστούν και να 
εναρμονιστούν οι προϋποθέσεις 
δρομολόγησης των διαδικασιών 
μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 214
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι οι κανόνες που διέπουν 
τη μεταβίβαση της ευθύνης στο πλαίσιο 
του Δουβλίνου ΙΙΙ υπονομεύουν σε 
ορισμένες περιπτώσεις την 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
ασύλου και την εκτέλεση των μεταφορών 
και συμβάλλουν στην αύξηση των 
δευτερογενών μετακινήσεων, 
ενθαρρύνοντας τους αιτούντες άσυλο να 
παραμείνουν σε καθεστώς διαφυγής· 
καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τους 
κανόνες, προκειμένου να έχουν τα κράτη 
μέλη αρκετό χρόνο για την εκτέλεση των 
μεταφορών και προκειμένου να 
καταργηθεί η μεταβίβαση της ευθύνης σε 
περίπτωση διαφυγής του αιτούντος 
άσυλο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 215
Damien Carême

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι οι κανόνες που διέπουν 
τη μεταβίβαση της ευθύνης στο πλαίσιο 
του Δουβλίνου ΙΙΙ υπονομεύουν σε 
ορισμένες περιπτώσεις την 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
ασύλου και την εκτέλεση των μεταφορών 
και συμβάλλουν στην αύξηση των 
δευτερογενών μετακινήσεων, 
ενθαρρύνοντας τους αιτούντες άσυλο να 
παραμείνουν σε καθεστώς διαφυγής· 
καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τους 
κανόνες, προκειμένου να έχουν τα κράτη 
μέλη αρκετό χρόνο για την εκτέλεση των 
μεταφορών και προκειμένου να 

10. θεωρεί ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η εσφαλμένη εφαρμογή των 
κανόνων για την ιεράρχηση των 
κριτηρίων, ιδίως όσον αφορά την 
οικογενειακή επανένωση και την 
κατάσταση των ασυνόδευτων παιδιών, 
υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των 
διαδικασιών ασύλου και συμβάλλει στην 
αύξηση του κινδύνου διαφυγής· 
υπογραμμίζει ότι οι αιτήσεις μεταφοράς 
είναι σπάνια επιτυχημένες, γεγονός που 
αφήνει τους αιτούντες άσυλο σε περιττή 
αβεβαιότητα και αντιβαίνει στον στόχο 
του κανονισμού του Δουβλίνου για 
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καταργηθεί η μεταβίβαση της ευθύνης σε 
περίπτωση διαφυγής του αιτούντος 
άσυλο·

διασφάλιση αποτελεσματικής και 
ουσιαστικής πρόσβασης στις διαδικασίες 
ασύλου· καλεί την Επιτροπή να διορθώσει 
τη βασική αδυναμία του κανονισμού του 
Δουβλίνου, δηλαδή την προεπιλεγμένη 
απόδοση της ευθύνης για την εξέταση 
αίτησης ασύλου στις πρώτες χώρες 
άφιξης και προτείνει ένα σύστημα στο 
οποίο λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
υφιστάμενοι δεσμοί αιτούντων άσυλο με 
ορισμένα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 216
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι οι κανόνες που διέπουν 
τη μεταβίβαση της ευθύνης στο πλαίσιο 
του Δουβλίνου ΙΙΙ υπονομεύουν σε 
ορισμένες περιπτώσεις την 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
ασύλου και την εκτέλεση των μεταφορών 
και συμβάλλουν στην αύξηση των 
δευτερογενών μετακινήσεων, 
ενθαρρύνοντας τους αιτούντες άσυλο να 
παραμείνουν σε καθεστώς διαφυγής καλεί 
την Επιτροπή να επανεξετάσει τους 
κανόνες, προκειμένου να έχουν τα κράτη 
μέλη αρκετό χρόνο για την εκτέλεση των 
μεταφορών και προκειμένου να 
καταργηθεί η μεταβίβαση της ευθύνης σε 
περίπτωση διαφυγής του αιτούντος 
άσυλο·

10. υπενθυμίζει ότι η μεταβίβαση της 
ευθύνης σε περιπτώσεις όπου δεν τηρείται 
η προθεσμία μεταβίβασης θα πρέπει να 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη για την 
εκτέλεση των μεταφορών όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα και 
αποτελεσματικότερα·θεωρεί ότι οι 
προθεσμίες που ισχύουν σήμερα είναι 
επαρκείς·

Or. pl

Τροπολογία 217
Nadine Morano
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι οι κανόνες που διέπουν 
τη μεταβίβαση της ευθύνης στο πλαίσιο 
του Δουβλίνου ΙΙΙ υπονομεύουν σε 
ορισμένες περιπτώσεις την 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
ασύλου και την εκτέλεση των μεταφορών 
και συμβάλλουν στην αύξηση των 
δευτερογενών μετακινήσεων, 
ενθαρρύνοντας τους αιτούντες άσυλο να 
παραμείνουν σε καθεστώς διαφυγής· καλεί 
την Επιτροπή να επανεξετάσει τους 
κανόνες, προκειμένου να έχουν τα κράτη 
μέλη αρκετό χρόνο για την εκτέλεση των 
μεταφορών και προκειμένου να 
καταργηθεί η μεταβίβαση της ευθύνης σε 
περίπτωση διαφυγής του αιτούντος άσυλο·

10. θεωρεί ότι οι κανόνες που διέπουν 
τη μεταβίβαση της ευθύνης στο πλαίσιο 
του Δουβλίνου ΙΙΙ υπονομεύουν σε 
ορισμένες περιπτώσεις την 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
ασύλου και την εκτέλεση των μεταφορών 
και συμβάλλουν στην αύξηση των 
δευτερογενών μετακινήσεων, 
ενθαρρύνοντας τους αιτούντες άσυλο να 
παραμείνουν σε καθεστώς διαφυγής· καλεί 
την Επιτροπή να επανεξετάσει τους 
κανόνες, προκειμένου να έχουν τα κράτη 
μέλη αρκετό χρόνο για την εκτέλεση των 
μεταφορών και προκειμένου να 
καταργηθεί η μεταβίβαση της ευθύνης σε 
περίπτωση διαφυγής του αιτούντος άσυλο· 
καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει 
έναν μηχανισμό που να επιφέρει την 
ακυρότητα των αιτήσεων ασύλου από 
αιτούντες που δεν συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις τους ή που υποβάλλουν 
πολλαπλές αιτήσεις ασύλου·

Or. fr

Τροπολογία 218
Terry Reintke, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι οι κανόνες που διέπουν 
τη μεταβίβαση της ευθύνης στο πλαίσιο 
του Δουβλίνου ΙΙΙ υπονομεύουν σε 
ορισμένες περιπτώσεις την 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
ασύλου και την εκτέλεση των μεταφορών 
και συμβάλλουν στην αύξηση των 
δευτερογενών μετακινήσεων, 
ενθαρρύνοντας τους αιτούντες άσυλο να 

10. θεωρεί ότι οι κανόνες που διέπουν 
τη μεταβίβαση της ευθύνης στο πλαίσιο 
του Δουβλίνου ΙΙΙ υπονομεύουν σε 
ορισμένες περιπτώσεις την 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
ασύλου και την εκτέλεση των μεταφορών 
και συμβάλλουν στην αύξηση των 
δευτερογενών μετακινήσεων, 
ενθαρρύνοντας τους αιτούντες άσυλο να 
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παραμείνουν σε καθεστώς διαφυγής· καλεί 
την Επιτροπή να επανεξετάσει τους 
κανόνες, προκειμένου να έχουν τα κράτη 
μέλη αρκετό χρόνο για την εκτέλεση των 
μεταφορών και προκειμένου να 
καταργηθεί η μεταβίβαση της ευθύνης σε 
περίπτωση διαφυγής του αιτούντος 
άσυλο·

παραμείνουν σε καθεστώς διαφυγής·

Or. en

Τροπολογία 219
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι οι κανόνες που διέπουν 
τη μεταβίβαση της ευθύνης στο πλαίσιο 
του Δουβλίνου ΙΙΙ υπονομεύουν σε 
ορισμένες περιπτώσεις την 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
ασύλου και την εκτέλεση των μεταφορών 
και συμβάλλουν στην αύξηση των 
δευτερογενών μετακινήσεων, 
ενθαρρύνοντας τους αιτούντες άσυλο να 
παραμείνουν σε καθεστώς διαφυγής· καλεί 
την Επιτροπή να επανεξετάσει τους 
κανόνες, προκειμένου να έχουν τα κράτη 
μέλη αρκετό χρόνο για την εκτέλεση των 
μεταφορών και προκειμένου να 
καταργηθεί η μεταβίβαση της ευθύνης σε 
περίπτωση διαφυγής του αιτούντος 
άσυλο·

10. θεωρεί ότι σύμφωνα με τα 
αποδεικτικά στοιχεία σε πολλές 
περιπτώσεις οι αιτούντες άσυλο 
παραμένουν σε καθεστώς διαφυγής λόγω 
της δυσανάλογης χρήσης του κριτηρίου 
της πρώτης χώρας παράτυπης εισόδου 
και της ανεπαρκούς εξέτασης των 
ουσιαστικών δεσμών και των ειδικών 
αναγκών των αιτούντων· καλεί την 
Επιτροπή να επανεξετάσει τους κανόνες, 
προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη 
ανάμεσα στα κράτη μέλη και μεταξύ 
αυτών και των αιτούντων άσυλο·

Or. en

Τροπολογία 220
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι οι κανόνες που διέπουν 
τη μεταβίβαση της ευθύνης στο πλαίσιο 
του Δουβλίνου ΙΙΙ υπονομεύουν σε 
ορισμένες περιπτώσεις την 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
ασύλου και την εκτέλεση των μεταφορών 
και συμβάλλουν στην αύξηση των 
δευτερογενών μετακινήσεων, 
ενθαρρύνοντας τους αιτούντες άσυλο να 
παραμείνουν σε καθεστώς διαφυγής· καλεί 
την Επιτροπή να επανεξετάσει τους 
κανόνες, προκειμένου να έχουν τα κράτη 
μέλη αρκετό χρόνο για την εκτέλεση των 
μεταφορών και προκειμένου να 
καταργηθεί η μεταβίβαση της ευθύνης σε 
περίπτωση διαφυγής του αιτούντος 
άσυλο·

10. θεωρεί ότι οι κανόνες που διέπουν 
τη μεταβίβαση της ευθύνης στο πλαίσιο 
του Δουβλίνου ΙΙΙ υπονομεύουν την 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
ασύλου και την εκτέλεση των μεταφορών, 
ενθαρρύνοντας τους αιτούντες άσυλο να 
παραμείνουν σε καθεστώς διαφυγής· 
εκφράζει τη λύπη της για τη συχνά 
προσχηματική αιτιολόγηση που υιοθετούν 
τα κράτη μέλη προκειμένου να αρνηθούν 
τις μεταφορές· καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τους κανόνες, προκειμένου 
να έχουν τα κράτη μέλη αρκετό χρόνο για 
την εκτέλεση των μεταφορών και 
προκειμένου ναελέγξουν και, εφόσον 
κριθεί αναγκαίο, να επιβάλουν κυρώσεις 
στα κράτη μέλη που αρνούνται τις 
μεταφορές·

Or. it

Τροπολογία 221
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. τονίζει ότι η περαιτέρω 
εναρμόνιση των συστημάτων ασύλου των 
κρατών μελών είναι καίρια για έναν 
λειτουργικό κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ» και 
την αποτροπή των δευτερογενών 
μετακινήσεων· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι η μεταχείριση των 
αιτούντων άσυλο είναι ισότιμη ανά την 
ΕΕ σε σχετικούς όρους·

Or. en
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Τροπολογία 222
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί ότι η παροχή νομικής 
συνδρομής σε αιτούντες άσυλο όσον 
αφορά τις διαδικασίες του Δουβλίνου, 
ιδίως στα ΚΥΤ, θα απλούστευε τη 
διαδικασία χορήγησης ασύλου και θα 
βελτίωνε τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων· καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τις πληροφορίες που παρέχουν 
στους αιτούντες άσυλο σχετικά με τις 
πολύπλοκες διαδικασίες του Δουβλίνου, 
ώστε να είναι σαφείς και προσβάσιμες από 
όλους·

11. θεωρεί ότι η παροχή νομικής 
συνδρομής σε αιτούντες άσυλο όσον 
αφορά τις διαδικασίες του Δουβλίνου, 
ιδίως στα ΚΥΤ, είναι πρωταρχικής 
σημασίας για την ενημέρωση των 
αιτούντων για τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους κατά τη διαδικασία 
ασύλου, θα απλούστευε τη διαδικασία 
χορήγησης ασύλου και θα βελτίωνε τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς 
ένας νόμιμος εκπρόσωπος μπορεί να 
μεριμνήσει ώστε κάθε φάκελος να είναι 
πλήρης και ακριβής και να συμβάλει στη 
μείωση του ποσοστού προσφυγών και στη 
διαφύλαξη του δικαιώματος μη 
επαναπροώθησης· καλεί τα κράτη μέλη 
να βελτιώσουν τις πληροφορίες που 
παρέχουν στους αιτούντες άσυλο σχετικά 
με τις πολύπλοκες διαδικασίες του 
Δουβλίνου, ώστε να είναι σαφείς και 
προσβάσιμες από όλους·

Or. en

Τροπολογία 223
Damien Carême

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί ότι η παροχή νομικής 
συνδρομής σε αιτούντες άσυλο όσον 
αφορά τις διαδικασίες του Δουβλίνου, 
ιδίως στα ΚΥΤ, θα απλούστευε τη 
διαδικασία χορήγησης ασύλου και θα 

11. προτρέπει τα κράτη μέλη, με την 
υποστήριξη της Επιτροπής και της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για 
το Άσυλο, να παρέχουν στους αιτούντες 
άσυλο σαφείς και προσβάσιμες 
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βελτίωνε τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων· καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τις πληροφορίες που 
παρέχουν στους αιτούντες άσυλο σχετικά 
με τις πολύπλοκες διαδικασίες του 
Δουβλίνου, ώστε να είναι σαφείς και 
προσβάσιμες από όλους·

πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες 
του Δουβλίνου, ιδίως όσον αφορά την 
οικογενειακή επανένωση, σύμφωνα με τα 
άρθρα 4 και 26 του κανονισμού, καθώς 
και πρόσβαση σε αποτελεσματικό ένδικο 
μέσο και νομική συνδρομή, σύμφωνα με 
το άρθρο 27· θεωρεί ότι η παροχή νομικής 
συνδρομής σε αιτούντες άσυλο όσον 
αφορά τις διαδικασίες του Δουβλίνου θα 
διευκόλυνε την ορθή λειτουργία του 
κανονισμού του Δουβλίνου·

Or. fr

Τροπολογία 224
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί ότι η παροχή νομικής 
συνδρομής σε αιτούντες άσυλο όσον 
αφορά τις διαδικασίες του Δουβλίνου, 
ιδίως στα ΚΥΤ, θα απλούστευε τη 
διαδικασία χορήγησης ασύλου και θα 
βελτίωνε τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων· καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τις πληροφορίες που παρέχουν 
στους αιτούντες άσυλο σχετικά με τις 
πολύπλοκες διαδικασίες του Δουβλίνου, 
ώστε να είναι σαφείς και προσβάσιμες από 
όλους·

11. καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τις πληροφορίες που παρέχουν 
στους αιτούντες άσυλο σχετικά με τις 
πολύπλοκες διαδικασίες του Δουβλίνου, 
ώστε να είναι σαφείς και προσβάσιμες από 
όλους·

Or. en

Τροπολογία 225
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί ότι η παροχή νομικής 
συνδρομής σε αιτούντες άσυλο όσον 
αφορά τις διαδικασίες του Δουβλίνου, 
ιδίως στα ΚΥΤ, θα απλούστευε τη 
διαδικασία χορήγησης ασύλου και θα 
βελτίωνε τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων· καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τις πληροφορίες που 
παρέχουν στους αιτούντες άσυλο σχετικά 
με τις πολύπλοκες διαδικασίες του 
Δουβλίνου, ώστε να είναι σαφείς και 
προσβάσιμες από όλους·

11. θεωρεί ότι η παροχή νομικής 
συνδρομής σε αιτούντες άσυλο όσον 
αφορά τις διαδικασίες του Δουβλίνου, 
ιδίως στα ΚΥΤ, θα απλούστευε τη 
διαδικασία χορήγησης ασύλου και θα 
βελτίωνε τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 226
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί ότι η παροχή νομικής 
συνδρομής σε αιτούντες άσυλο όσον 
αφορά τις διαδικασίες του Δουβλίνου, 
ιδίως στα ΚΥΤ, θα απλούστευε τη 
διαδικασία χορήγησης ασύλου και θα 
βελτίωνε τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων·καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τις πληροφορίες που παρέχουν 
στους αιτούντες άσυλο σχετικά με τις 
πολύπλοκες διαδικασίες του Δουβλίνου, 
ώστε να είναι σαφείς και προσβάσιμες από 
όλους·

11. θεωρεί ότι η παροχή νομικής 
συνδρομής σε αιτούντες άσυλο όσον 
αφορά τις διαδικασίες του Δουβλίνου, 
ιδίως στα ΚΥΤ, θα απλούστευε τη 
διαδικασία χορήγησης ασύλου και θα 
βελτίωνε τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων·καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τις πληροφορίες που παρέχουν 
στους αιτούντες άσυλο σχετικά με τις 
πολύπλοκες διαδικασίες του Δουβλίνου, 
ώστε να είναι σαφείς και προσβάσιμες από 
όλους·τονίζει τη σημασία λύσεων για την 
αποτροπή της υποβολής πολλαπλών 
αιτήσεων διεθνούς προστασίας·

Or. pl

Τροπολογία 227
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί ότι η παροχή νομικής 
συνδρομής σε αιτούντες άσυλο όσον 
αφορά τις διαδικασίες του Δουβλίνου, 
ιδίως στα ΚΥΤ, θα απλούστευε τη 
διαδικασία χορήγησης ασύλου και θα 
βελτίωνε τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων· καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τις πληροφορίες που παρέχουν 
στους αιτούντες άσυλο σχετικά με τις 
πολύπλοκες διαδικασίες του Δουβλίνου, 
ώστε να είναι σαφείς και προσβάσιμες από 
όλους·

11. θεωρεί ότι η παροχή νομικής 
συνδρομής σε αιτούντες άσυλο όσον 
αφορά τις διαδικασίες του Δουβλίνου θα 
ενίσχυε τις διαδικασίες που σέβονται τα 
δικαιώματα και θα βελτίωνε τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων· καλεί τα κράτη μέλη 
να βελτιώσουν τις πληροφορίες που 
παρέχουν στους αιτούντες άσυλο σχετικά 
με τις πολύπλοκες διαδικασίες του 
Δουβλίνου, ώστε να είναι σαφείς και 
προσβάσιμες από όλους·

Or. en

Τροπολογία 228
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί ότι η παροχή νομικής 
συνδρομής σε αιτούντες άσυλο όσον 
αφορά τις διαδικασίες του Δουβλίνου, 
ιδίως στα ΚΥΤ, θα απλούστευε τη 
διαδικασία χορήγησης ασύλου και θα 
βελτίωνε τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων· καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τις πληροφορίες που παρέχουν 
στους αιτούντες άσυλο σχετικά με τις 
πολύπλοκες διαδικασίες του Δουβλίνου, 
ώστε να είναι σαφείς και προσβάσιμες από 
όλους·

11. θεωρεί ότι η παροχή νομικής 
συνδρομής σε αιτούντες άσυλο όσον 
αφορά τις διαδικασίες του Δουβλίνου θα 
ενίσχυε τις διαδικασίες που σέβονται τα 
δικαιώματα, θα απλούστευε τις 
διαδικασίες του Δουβλίνου και θα 
βελτίωνε τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων· καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τις πληροφορίες που παρέχουν 
στους αιτούντες άσυλο σχετικά με τις 
πολύπλοκες διαδικασίες του Δουβλίνου, 
ώστε να είναι σαφείς και προσβάσιμες από 
όλους·

Or. en
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Τροπολογία 229
Fabienne Keller, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Jan-
Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. τονίζει ότι η ποιότητα και ο όγκος 
πληροφοριών που παρέχεται στους 
αιτούντες στο πλαίσιο των διαδικασιών 
του Δουβλίνου είναι κάθε άλλο παρά 
ικανοποιητική, παρουσιάζει σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των χωρών και σε 
κάποιες περιπτώσεις εντός των χωρών· 
σημειώνει ότι διάφοροι παράγοντες 
επηρεάζουν τη συμμόρφωση με το 
δικαίωμα πληροφόρησης, όπως η 
ποιότητα και η σαφήνεια των 
πληροφοριών, η πρόσβαση σε διερμηνέα, 
η διαθεσιμότητα μεταφρασμένων 
εγγράφων, η πρόσβαση σε πληροφορίες 
σε εύθετο χρόνο· υπενθυμίζει ότι το 
δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του κανονισμού είναι ουσιαστικό 
όσον αφορά την πολυπλοκότητα των 
διαδικασιών του Δουβλίνου και για να 
εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε δίκαιη 
εξέταση μιας αίτησης ασύλου στην ΕΕ· 
υπογραμμίζει ότι τα κενά σε αυτόν τον 
τομέα μπορούν να σχετίζονται με έλλειψη 
πόρων, αλλά και απορρέουν από 
εσκεμμένες πολιτικές επιλογές σε 
ορισμένες χώρες· καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τις πληροφορίες που 
παρέχουν στους αιτούντες άσυλο, ώστε 
να είναι σαφείς και προσβάσιμες σε 
όλους·

Or. en

Τροπολογία 230
Maria Walsh
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η 
νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί την παροχή 
νομικής συνδρομής και την διάθεση 
εκπροσώπησης κατόπιν αιτήματος κατά 
τις διαδικασίες προσφυγής· σημειώνει με 
ανησυχία ότι κάποια ειδικά θέματα σε 
εθνικό επίπεδο παραμένουν, όπως 
απομακρυσμένα κέντρα ασύλου με 
περιορισμένη πρόσβαση σε 
εναλλακτικούς εκπροσώπους, χαμηλή 
οικονομική αποζημίωση για την παροχή 
νομικής συνδρομής, έλλειψη επαρκών 
εγκαταστάσεων για προπαρασκευαστικές 
και ιδιωτικές συνεντεύξεις και νομική 
συνδρομή που δεν παρέχεται επαρκώς 
στους αιτούντες σε κέντρα κράτησης·

Or. en

Τροπολογία 231
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τη μεταναστευτική πολιτική 
της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
παραγόντων ώθησης και έλξης, 
προκειμένου να προληφθεί μια 
υπερφόρτωση του συστήματος του 
Δουβλίνου· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει, ως 
μέρος μιας συνεκτικής «στρατηγικής για 
την Αφρική», να επαναλάβει τη συζήτηση 
για τις περιφερειακές πλατφόρμες 
αποβίβασης στις δύο πλευρές της 
Μεσογείου όπου η υποδοχή των 
αιτούντων άσυλο μπορεί να γίνει με 
ασφάλεια και τα αιτήματά τους να 



PE654.089v01-00 124/154 AM\1209544EL.docx

EL

αξιολογoούνται με αποδοτικό, αξιοπρεπή 
και ανθρώπινο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 232
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
τους απαραίτητους πόρους ώστε ο υπό 
εξέταση κανονισμός να καταστεί 
λειτουργικός, ιδίως τον αριθμό 
υπαλλήλων στον τομέα του ασύλου· καλεί 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει τα 
διαθέσιμα κεφάλαια για την παροχή 
νομικής συνδρομής, ιδίως τη 
χρηματοδότηση επαγγελματιών της 
κοινωνίας των πολιτών που θα παρέχουν 
νομική συνδρομή σε άτομα που χρήζουν 
διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Δουβλίνου·

Or. en

Τροπολογία 233
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ενιαία αίτηση ασύλου στην Ευρώπη Αίτηση ρυθμίσεων του Δουβλίνου με 
επίκεντρο τα δικαιώματα στην Ευρώπη

Or. en
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Τροπολογία 234
Damien Carême

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ενιαία αίτηση ασύλου στην Ευρώπη Εξασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής 
σε επίπεδο ΕΕ

Or. fr

Τροπολογία 235
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ενιαία αίτηση ασύλου στην Ευρώπη Αίτηση ασύλου με επίκεντρο τα 
δικαιώματα στην Ευρώπη

Or. en

Τροπολογία 236
Damien Carême

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι η αρχή της 
ενιαίας αίτησης ασύλου στην ΕΕ δεν 
τηρείται, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση 
με τον ίδιο τον σκοπό τού υπό εξέταση 
κανονισμού· θεωρεί ότι οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές θα πρέπει να κοινοποιούν 
τις σχετικές πληροφορίες που διαθέτουν 

12. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την εσφαλμένη εφαρμογή του 
κανονισμού του Δουβλίνου, ιδίως όσον 
αφορά την ιεράρχηση των κριτηρίων και 
τη χρήση ανθρωπιστικών ρητρών και 
ρητρών διακριτικής ευχέρειας, η οποία 
εξηγεί εν μέρει τις παράτυπες κινήσεις 
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σε μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων όπως 
είναι το Eurodac, με σκοπό την 
επιτάχυνση των διαδικασιών και την 
αποφυγή πολλαπλών αιτήσεων ασύλου, σε 
πλαίσιο σεβασμού της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

των αιτούντων άσυλο, λόγω του 
γεγονότος ότι το σύστημα δεν λαμβάνει 
υπόψη τους οικογενειακούς και 
κοινωνικούς δεσμούς των αιτούντων με 
ορισμένα κράτη μέλη, καθώς και θέματα 
προστασίας ή υγείας, κατά την ανάθεση 
της ευθύνης για την εξέταση αίτησης 
ασύλου σε ένα συγκεκριμένο κράτος 
μέλος· θεωρεί ότι, σύμφωνα με την 
αιτιολογική σκέψη 30, το σύστημα 
Eurodac, όπως θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 603/2013, θα 
πρέπει να διευκολύνει την ορθή εφαρμογή 
του κανονισμού του Δουβλίνου και 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 
αντιθέτως, τα γεγονότα δείχνουν ότι τα 
κράτη μέλη συχνά αγνοούν την ιεράρχηση 
των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 7 
του κανονισμού υπέρ της πιο αυτόματης 
χρήσης των «θετικών αποτελεσμάτων» 
από το Eurodac για τον καθορισμό ενός 
υπεύθυνου κράτους μέλος, χωρίς πρώτα 
να εκτιμήσουν την εφαρμογή των 
κριτηρίων στα οποία θα πρέπει κανονικά 
να δοθεί προτεραιότητα, όπως η 
οικογενειακή ενότητα· επισημαίνει ότι 
αυτό το κενό αυξάνει τις ελλείψεις στην 
ορθή εφαρμογή του κανονισμού του 
Δουβλίνου στο σύνολό του·

Or. fr

Τροπολογία 237
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι η αρχή της 
ενιαίας αίτησης ασύλου στην ΕΕ δεν 
τηρείται, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση 
με τον ίδιο τον σκοπό τού υπό εξέταση 
κανονισμού· θεωρεί ότι οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές θα πρέπει να κοινοποιούν τις 
σχετικές πληροφορίες που διαθέτουν σε 

12. θεωρεί ότι οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές θα πρέπει να κοινοποιούν τις 
σχετικές πληροφορίες που διαθέτουν σε 
μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων όπως είναι 
το Eurodac, με σκοπό την επιτάχυνση των 
διαδικασιών και την αποφυγή πολλαπλών 
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μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων όπως είναι 
το Eurodac, με σκοπό την επιτάχυνση των 
διαδικασιών και την αποφυγή πολλαπλών 
αιτήσεων ασύλου, σε πλαίσιο σεβασμού 
της προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

αιτήσεων ασύλου·

Or. en

Τροπολογία 238
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι η αρχή της 
ενιαίας αίτησης ασύλου στην ΕΕ δεν 
τηρείται, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση 
με τον ίδιο τον σκοπό τού υπό εξέταση 
κανονισμού· θεωρεί ότι οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές θα πρέπει να κοινοποιούν τις 
σχετικές πληροφορίες που διαθέτουν σε 
μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων όπως είναι 
το Eurodac, με σκοπό την επιτάχυνση των 
διαδικασιών και την αποφυγή πολλαπλών 
αιτήσεων ασύλου, σε πλαίσιο σεβασμού 
της προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

12. υπογραμμίζει ότι η αρχή της 
ενιαίας αίτησης ασύλου στην ΕΕ δεν 
τηρείται, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση 
με τον ίδιο τον σκοπό τού υπό εξέταση 
κανονισμού· θεωρεί ότι οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές θα πρέπει να κοινοποιούν τις 
σχετικές πληροφορίες που διαθέτουν σε 
μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων όπως είναι 
το Eurodac, με σκοπό την επιτάχυνση των 
διαδικασιών και την αποφυγή πολλαπλών 
αιτήσεων ασύλου, σε πλαίσιο σεβασμού 
της προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·θεωρεί ότι 
αποτελεί προτεραιότητα η καταγραφή 
στο σύστημα Eurodac όλων των 
αιτούντων και των παράνομων 
μεταναστών που διασχίζουν τα σύνορα·

Or. pl

Τροπολογία 239
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι η αρχή της 
ενιαίας αίτησης ασύλου στην ΕΕ δεν 
τηρείται, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση 
με τον ίδιο τον σκοπό τού υπό εξέταση 
κανονισμού· θεωρεί ότι οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές θα πρέπει να κοινοποιούν 
τις σχετικές πληροφορίες που διαθέτουν 
σε μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων όπως 
είναι το Eurodac, με σκοπό την 
επιτάχυνση των διαδικασιών και την 
αποφυγή πολλαπλών αιτήσεων ασύλου, σε 
πλαίσιο σεβασμού της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

12. υπογραμμίζει ότι η αρχή της 
ενιαίας αίτησης ασύλου στην ΕΕ δεν 
τηρείται, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση 
με τον ίδιο τον σκοπό τού υπό εξέταση 
κανονισμού· σημειώνει ότι υπάρχουν 
πολλαπλοί λόγοι για την υποβολή 
πρόσθετων αιτήσεων ασύλου·

Or. en

Τροπολογία 240
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι η αρχή της 
ενιαίας αίτησης ασύλου στην ΕΕ δεν 
τηρείται, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση 
με τον ίδιο τον σκοπό τού υπό εξέταση 
κανονισμού·θεωρεί ότι οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές θα πρέπει να κοινοποιούν τις 
σχετικές πληροφορίες που διαθέτουν σε 
μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων όπως είναι 
το Eurodac, με σκοπό την επιτάχυνση των 
διαδικασιών και την αποφυγή πολλαπλών 
αιτήσεων ασύλου, σε πλαίσιο σεβασμού 
της προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

12. υπογραμμίζει ότι η αρχή της 
ενιαίας αίτησης ασύλου στην ΕΕ δεν 
τηρείται, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση 
με τον ίδιο τον σκοπό τού υπό εξέταση 
κανονισμού·θεωρεί ότι οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές θα πρέπει να κοινοποιούν τις 
σχετικές πληροφορίες, πρωτίστως όσον 
αφορά τη χορήγηση και την απόρριψη 
των αιτήσεων ασύλου, που διαθέτουν σε 
μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων όπως είναι 
το Eurodac, με σκοπό την επιτάχυνση των 
διαδικασιών και την αποφυγή πολλαπλών 
αιτήσεων ασύλου, σε πλαίσιο σεβασμού 
της προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

Or. bg
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Τροπολογία 241
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι η αρχή της 
ενιαίας αίτησης ασύλου στην ΕΕ δεν 
τηρείται, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση 
με τον ίδιο τον σκοπό τού υπό εξέταση 
κανονισμού· θεωρεί ότι οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές θα πρέπει να κοινοποιούν 
τις σχετικές πληροφορίες που διαθέτουν 
σε μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων όπως 
είναι το Eurodac, με σκοπό την 
επιτάχυνση των διαδικασιών και την 
αποφυγή πολλαπλών αιτήσεων ασύλου, σε 
πλαίσιο σεβασμού της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

12. σημειώνει ότι η αρχή της ενιαίας 
αίτησης ασύλου στην ΕΕ που αποτελούσε 
τον ίδιο τον σκοπό τού υπό εξέταση 
κανονισμού παρεμποδίζεται από 
διάφορους παράγοντες, μεταξύ άλλων τις 
κακές συνθήκες υποδοχής σε πολλά 
κράτη μέλη πρώτη άφιξης λόγω του 
υπερπληθυσμού, τις μακροχρόνιες και 
αποτυχημένες διαδικασίες οικογενειακής 
επανένωσης, την ξενοφοβία στις χώρες 
άφιξης, καθώς και στις ατέλειες των 
διαδικασιών ασύλου σε κάποιες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 242
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει ότι ο βαθμός 
προστασίας των αιτούντων άσυλο έχει 
σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των 
κρατών μελών για ορισμένες 
εθνικότητες·θεωρεί ότι ένας κοινός 
κατάλογος ασφαλών χωρών και μια κοινή 
ανάλυση κινδύνου χώρας, ή τουλάχιστον 
μια σύγκλιση, θα μπορούσαν να μειώσουν 
αυτές τις αποκλίσεις και, κατ’ επέκταση, 
τις δευτερογενείς μετακινήσεις· τονίζει 
ότι η αποτελεσματική επιστροφή των 
προσώπων που δεν είναι επιλέξιμα για 
χορήγηση ασύλου αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα 
του υπό εξέταση κανονισμού·

διαγράφεται
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Or. pl

Τροπολογία 243
Damien Carême, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει ότι ο βαθμός 
προστασίας των αιτούντων άσυλο έχει 
σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των 
κρατών μελών για ορισμένες εθνικότητες· 
θεωρεί ότι ένας κοινός κατάλογος 
ασφαλών χωρών και μια κοινή ανάλυση 
κινδύνου χώρας, ή τουλάχιστον μια 
σύγκλιση, θα μπορούσαν να μειώσουν 
αυτές τις αποκλίσεις και, κατ’ επέκταση, 
τις δευτερογενείς μετακινήσεις· τονίζει 
ότι η αποτελεσματική επιστροφή των 
προσώπων που δεν είναι επιλέξιμα για 
χορήγηση ασύλου αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα 
του υπό εξέταση κανονισμού·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 244
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει ότι ο βαθμός 
προστασίας των αιτούντων άσυλο έχει 
σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των 
κρατών μελών για ορισμένες εθνικότητες· 
θεωρεί ότι ένας κοινός κατάλογος 
ασφαλών χωρών και μια κοινή ανάλυση 
κινδύνου χώρας, ή τουλάχιστον μια 
σύγκλιση, θα μπορούσαν να μειώσουν 
αυτές τις αποκλίσεις και, κατ’ επέκταση, 

διαγράφεται



AM\1209544EL.docx 131/154 PE654.089v01-00

EL

τις δευτερογενείς μετακινήσεις· τονίζει 
ότι η αποτελεσματική επιστροφή των 
προσώπων που δεν είναι επιλέξιμα για 
χορήγηση ασύλου αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα 
του υπό εξέταση κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 245
Terry Reintke, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει ότι ο βαθμός 
προστασίας των αιτούντων άσυλο έχει 
σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των 
κρατών μελών για ορισμένες εθνικότητες· 
θεωρεί ότι ένας κοινός κατάλογος 
ασφαλών χωρών και μια κοινή ανάλυση 
κινδύνου χώρας, ή τουλάχιστον μια 
σύγκλιση, θα μπορούσαν να μειώσουν 
αυτές τις αποκλίσεις και, κατ’ επέκταση, 
τις δευτερογενείς μετακινήσεις· τονίζει 
ότι η αποτελεσματική επιστροφή των 
προσώπων που δεν είναι επιλέξιμα για 
χορήγηση ασύλου αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα 
του υπό εξέταση κανονισμού·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 246
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει ότι ο βαθμός προστασίας 
των αιτούντων άσυλο έχει σημαντικές 

13. σημειώνει ότι ο βαθμός προστασίας 
των αιτούντων άσυλο έχει σημαντικές 
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αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών για 
ορισμένες εθνικότητες· θεωρεί ότι ένας 
κοινός κατάλογος ασφαλών χωρών και μια 
κοινή ανάλυση κινδύνου χώρας, ή 
τουλάχιστον μια σύγκλιση, θα μπορούσαν 
να μειώσουν αυτές τις αποκλίσεις και, 
κατ’ επέκταση, τις δευτερογενείς 
μετακινήσεις· τονίζει ότι η 
αποτελεσματική επιστροφή των προσώπων 
που δεν είναι επιλέξιμα για χορήγηση 
ασύλου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την αποτελεσματικότητα του υπό 
εξέταση κανονισμού·

αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών για 
ορισμένες εθνικότητες· θεωρεί ότι η 
εναρμόνιση των διαδικασιών, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνεται ένας κοινός 
κατάλογος ασφαλών χωρών προέλευσης 
και μια κοινή ανάλυση κινδύνου χώρας 
προκειμένου να καθοριστεί αν μια 
καθορισμένη τρίτη χώρα μπορεί να 
θεωρηθεί ασφαλής χώρα, θα μπορούσε να 
μειώσει αυτές τις αποκλίσεις· τονίζει ότι η 
αποτελεσματική επιστροφή των προσώπων 
που δεν είναι επιλέξιμα για χορήγηση 
ασύλου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την αποτελεσματικότητα του υπό 
εξέταση κανονισμού και ότι πρέπει να 
δοθούν κίνητρα για μηχανισμούς 
οικειοθελούς επιστροφής·

Or. it

Τροπολογία 247
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει ότι ο βαθμός προστασίας 
των αιτούντων άσυλο έχει σημαντικές 
αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών για 
ορισμένες εθνικότητες· θεωρεί ότι ένας 
κοινός κατάλογος ασφαλών χωρών και μια 
κοινή ανάλυση κινδύνου χώρας, ή 
τουλάχιστον μια σύγκλιση, θα μπορούσαν 
να μειώσουν αυτές τις αποκλίσεις και, κατ’ 
επέκταση, τις δευτερογενείς μετακινήσεις· 
τονίζει ότι η αποτελεσματική επιστροφή 
των προσώπων που δεν είναι επιλέξιμα για 
χορήγηση ασύλου αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα 
του υπό εξέταση κανονισμού·

13. σημειώνει ότι ο βαθμός προστασίας 
των αιτούντων άσυλο έχει σημαντικές 
αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών για 
ορισμένες εθνικότητες· θεωρεί ότι ένας 
κοινός κατάλογος ασφαλών χωρών και μια 
κοινή ανάλυση κινδύνου χώρας, ή 
τουλάχιστον μια σύγκλιση, θα μπορούσαν 
να μειώσουν αυτές τις αποκλίσεις και, κατ’ 
επέκταση, τις δευτερογενείς μετακινήσεις· 
τονίζει ότι η αποτελεσματική επιστροφή 
των προσώπων που δεν είναι επιλέξιμα για 
χορήγηση ασύλου, τα οποία, σε επίπεδο 
Ένωσης, αποτελούν την πλειονότητα, 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
αποτελεσματικότητα του υπό εξέταση 
κανονισμού·

Or. fr
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Τροπολογία 248
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει ότι ο βαθμός προστασίας 
των αιτούντων άσυλο έχει σημαντικές 
αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών για 
ορισμένες εθνικότητες· θεωρεί ότι ένας 
κοινός κατάλογος ασφαλών χωρών και μια 
κοινή ανάλυση κινδύνου χώρας, ή 
τουλάχιστον μια σύγκλιση, θα μπορούσαν 
να μειώσουν αυτές τις αποκλίσεις και, κατ’ 
επέκταση, τις δευτερογενείς μετακινήσεις· 
τονίζει ότι η αποτελεσματική επιστροφή 
των προσώπων που δεν είναι επιλέξιμα για 
χορήγηση ασύλου αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα 
του υπό εξέταση κανονισμού·

13. σημειώνει ότι ο βαθμός προστασίας 
των αιτούντων άσυλο έχει σημαντικές 
αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών για 
ορισμένες εθνικότητες· θεωρεί ότι ένας 
κοινός κατάλογος ασφαλών χωρών και 
περιφερειών, καθώς και μια κοινή 
ανάλυση κινδύνου χώρας/περιφέρειας, ή 
τουλάχιστον μια σύγκλιση, θα μπορούσαν 
να μειώσουν αυτές τις αποκλίσεις και, κατ’ 
επέκταση, τις δευτερογενείς μετακινήσεις· 
τονίζει ότι η αποτελεσματική επιστροφή 
των προσώπων που δεν είναι επιλέξιμα για 
χορήγηση ασύλου αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα 
του υπό εξέταση κανονισμού·

Or. fr

Τροπολογία 249
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει ότι ο βαθμός προστασίας 
των αιτούντων άσυλο έχει σημαντικές 
αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών για 
ορισμένες εθνικότητες· θεωρεί ότι ένας 
κοινός κατάλογος ασφαλών χωρών και 
μια κοινή ανάλυση κινδύνου χώρας, ή 
τουλάχιστον μια σύγκλιση, θα μπορούσαν 
να μειώσουν αυτές τις αποκλίσεις και, 

13. σημειώνει ότι ο βαθμός προστασίας 
των αιτούντων άσυλο έχει σημαντικές 
αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών για 
ορισμένες εθνικότητες και ότι αυτό μπορεί 
να συμβάλει στην περαιτέρω προώθηση· 
θεωρεί ότι η συνεκτίμηση των επιμέρους 
αναγκών του αιτούντος στο πλαίσιο των 
διαδικασιών του Δουβλίνου θα μπορούσε 
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κατ’ επέκταση, τις δευτερογενείς 
μετακινήσεις· τονίζει ότι η 
αποτελεσματική επιστροφή των 
προσώπων που δεν είναι επιλέξιμα για 
χορήγηση ασύλου αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα 
του υπό εξέταση κανονισμού·

να μειώσει αυτές τις δευτερογενείς 
μετακινήσεις· ζητεί τη συμπερίληψη 
κριτηρίων μετεγκατάστασης που 
λαμβάνουν υπόψη τους «πραγματικούς 
δεσμούς» με ένα συγκεκριμένο κράτος 
μέλος ως αποδοτική προσέγγιση για τη 
μείωση των δευτερογενών μετακινήσεων·

Or. en

Τροπολογία 250
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει ότι ο βαθμός προστασίας 
των αιτούντων άσυλο έχει σημαντικές 
αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών για 
ορισμένες εθνικότητες· θεωρεί ότι ένας 
κοινός κατάλογος ασφαλών χωρών και 
μια κοινή ανάλυση κινδύνου χώρας, ή 
τουλάχιστον μια σύγκλιση, θα μπορούσαν 
να μειώσουν αυτές τις αποκλίσεις και, κατ’ 
επέκταση, τις δευτερογενείς μετακινήσεις· 
τονίζει ότι η αποτελεσματική επιστροφή 
των προσώπων που δεν είναι επιλέξιμα για 
χορήγηση ασύλου αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα 
του υπό εξέταση κανονισμού·

13. σημειώνει ότι ο βαθμός προστασίας 
των αιτούντων άσυλο έχει σημαντικές 
αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών για 
ορισμένες εθνικότητες· θεωρεί ότι οι 
εθνικοί κατάλογοι ασφαλών χωρών θα 
πρέπει να επιδιώκουν μεγαλύτερη 
σύγκλιση και θα μπορούσαν να μειώσουν 
αυτές τις αποκλίσεις και, κατ’ επέκταση, 
τις δευτερογενείς μετακινήσεις· τονίζει ότι 
η αποτελεσματική επιστροφή των 
προσώπων που δεν είναι επιλέξιμα για 
χορήγηση ασύλου αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα 
του υπό εξέταση κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 251
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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έχει επί του παρόντος παγώσει τη 
μεταρρύθμιση της οδηγίας για την 
επιστροφή·

Or. en

Τροπολογία 252
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκτιμά ότι απαιτείται στενότερη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών 
ασύλου, με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τον εξορθολογισμό των 
μεταφορών· προτείνει να ανατεθεί στην 
EASO η υλοποίηση σχεδίου ενισχυμένης 
διακυβέρνησης όσον αφορά την εφαρμογή 
τού υπό εξέταση κανονισμού, που να 
περιλαμβάνει μηνιαίο επιχειρησιακό 
διάλογο μεταξύ των εθνικών αρχών, καθώς 
και μια πλατφόρμα ανταλλαγής και 
κοινοποίησης πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών·

14. τονίζει ότι το δίκτυο της 
Επιτροπής των μονάδων «Δουβλίνο» των 
κρατών μελών συναντήθηκε μόνο μία ή 
δύο φορές κατ’ έτος και ότι δεν είχε 
λειτουργικό ρόλο· σημειώνει, ωστόσο, ότι 
το δίκτυο μονάδων «Δουβλίνο» της 
EASO υπήρξε πιο ενεργό και ότι η EASO 
έχει διεκπεραιώσει μια σειρά από 
χρήσιμες αποστολές προς στήριξη των 
κρατών μελών για την εφαρμογή του 
κανονισμού του Δουβλίνου, όπως η 
παραγωγή εγγράφων καθοδήγησης και 
ανάλυσης ή η χρήση αντιπροσώπων· 
εκτιμά ότι απαιτείται στενότερη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών 
ασύλου, με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τον εξορθολογισμό των 
μεταφορών· προτείνει να ανατεθεί στην 
EASO η υλοποίηση σχεδίου ενισχυμένης 
διακυβέρνησης όσον αφορά την εφαρμογή 
τού υπό εξέταση κανονισμού, που να 
περιλαμβάνει μηνιαίο επιχειρησιακό 
διάλογο μεταξύ των εθνικών αρχών, καθώς 
και μια πλατφόρμα ανταλλαγής και 
κοινοποίησης πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 253
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Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκτιμά ότι απαιτείται στενότερη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών 
ασύλου, με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τον εξορθολογισμό των 
μεταφορών· προτείνει να ανατεθεί στην 
EASO η υλοποίηση σχεδίου ενισχυμένης 
διακυβέρνησης όσον αφορά την 
εφαρμογή τού υπό εξέταση κανονισμού, 
που να περιλαμβάνει μηνιαίο 
επιχειρησιακό διάλογο μεταξύ των 
εθνικών αρχών, καθώς και μια 
πλατφόρμα ανταλλαγής και κοινοποίησης 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών·

14. εκτιμά ότι απαιτείται στενότερη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών 
ασύλου και των αρχών επιβολής του 
νόμου, με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τον εξορθολογισμό των 
μεταφορών, καθώς και των επιστροφών·

Or. en

Τροπολογία 254
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκτιμά ότι απαιτείται στενότερη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών 
ασύλου, με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τον εξορθολογισμό των 
μεταφορών· προτείνει να ανατεθεί στην 
EASO η υλοποίηση σχεδίου ενισχυμένης 
διακυβέρνησης όσον αφορά την εφαρμογή 
τού υπό εξέταση κανονισμού, που να 
περιλαμβάνει μηνιαίο επιχειρησιακό 
διάλογο μεταξύ των εθνικών αρχών, καθώς 
και μια πλατφόρμα ανταλλαγής και 
κοινοποίησης πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών·

14. εκτιμά ότι απαιτείται στενότερη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών 
ασύλου, με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τον εξορθολογισμό των 
μεταφορών· προτείνει να ανατεθεί στην 
EASO η υλοποίηση σχεδίου ενισχυμένης 
διακυβέρνησης όσον αφορά την εφαρμογή 
τού υπό εξέταση κανονισμού, που να 
περιλαμβάνει μηνιαίο επιχειρησιακό 
διάλογο μεταξύ των εθνικών αρχών, καθώς 
και μια πλατφόρμα ανταλλαγής και 
κοινοποίησης πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών· επισημαίνει ότι η μη 
συντονισμένη χρήση των μονάδων 
«Δουβλίνο» αποτρέπει την αποδοτική 



AM\1209544EL.docx 137/154 PE654.089v01-00

EL

λειτουργία τού υπό εξέταση κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 255
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκτιμά ότι απαιτείται στενότερη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών 
ασύλου, με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τον εξορθολογισμό των 
μεταφορών· προτείνει να ανατεθεί στην 
EASO η υλοποίηση σχεδίου ενισχυμένης 
διακυβέρνησης όσον αφορά την εφαρμογή 
τού υπό εξέταση κανονισμού, που να 
περιλαμβάνει μηνιαίο επιχειρησιακό 
διάλογο μεταξύ των εθνικών αρχών, καθώς 
και μια πλατφόρμα ανταλλαγής και 
κοινοποίησης πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών·

14. εκτιμά ότι απαιτείται στενότερη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών 
ασύλου, με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τον εξορθολογισμό των 
μεταφορών και πάνω απ’ όλα για την 
αποφυγή καταχρήσεων όπως η αγορά 
ασύλου·προτείνει να ανατεθεί στην EASO 
η υλοποίηση σχεδίου ενισχυμένης 
διακυβέρνησης όσον αφορά την εφαρμογή 
τού υπό εξέταση κανονισμού, που να 
περιλαμβάνει μηνιαίο επιχειρησιακό 
διάλογο μεταξύ των εθνικών αρχών, καθώς 
και μια πλατφόρμα ανταλλαγής και 
κοινοποίησης πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών·

Or. bg

Τροπολογία 256
Damien Carême

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκτιμά ότι απαιτείται στενότερη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών 
ασύλου, με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τον εξορθολογισμό των 
μεταφορών· προτείνει να ανατεθεί στην 
EASO η υλοποίηση σχεδίου ενισχυμένης 
διακυβέρνησης όσον αφορά την εφαρμογή 

14. ενθαρρύνει μια στενότερη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών 
ασύλου, με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών και την εναρμόνιση των 
βέλτιστων πρακτικών· προτείνει να 
ανατεθεί στην EASO η υλοποίηση σχεδίου 
ενισχυμένης διακυβέρνησης όσον αφορά 
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τού υπό εξέταση κανονισμού, που να 
περιλαμβάνει μηνιαίο επιχειρησιακό 
διάλογο μεταξύ των εθνικών αρχών, 
καθώς και μια πλατφόρμα ανταλλαγής 
και κοινοποίησης πληροφοριών και 
βέλτιστων πρακτικών·

την εφαρμογή τού υπό εξέταση 
κανονισμού, που να περιλαμβάνει μηνιαίο 
επιχειρησιακό διάλογο μεταξύ των εθνικών 
αρχών·

Or. fr

Τροπολογία 257
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκτιμά ότι απαιτείται στενότερη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών 
ασύλου, με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τον εξορθολογισμό των 
μεταφορών· προτείνει να ανατεθεί στην 
EASO η υλοποίηση σχεδίου ενισχυμένης 
διακυβέρνησης όσον αφορά την 
εφαρμογή τού υπό εξέταση κανονισμού, 
που να περιλαμβάνει μηνιαίο 
επιχειρησιακό διάλογο μεταξύ των 
εθνικών αρχών, καθώς και μια 
πλατφόρμα ανταλλαγής και κοινοποίησης 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών·

14. εκτιμά ότι ο συντονισμός της 
συνεργασίας εντός ενός ισχυρού δικτύου 
του Δουβλίνου, η ανταλλαγή πληροφοριών 
σε συνεδριάσεις της επιτροπής του 
Δουβλίνου και η κατάρτιση που 
διοργανώνονται τακτικά από την EASO 
παρέχουν αποτελεσματική υποστήριξη 
στους εμπειρογνώμονες για την ορθή 
εφαρμογή του υπό εξέταση κανονισμού 
και προωθούν την ανάπτυξη 
ομοιόμορφων πρακτικών σε ολόκληρη 
την ΕΕ;

Or. pl

Τροπολογία 258
Damien Carême

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμπεριλάβουν, μεταξύ των 
πηγών που χρησιμοποιούνται για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του 
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κανονισμού, αξιόπιστες και 
ενημερωμένες πληροφορίες που 
παρέχονται από διεθνείς και μη 
κυβερνητικούς οργανισμούς, ιδίως με 
σκοπό τον εντοπισμό πιθανών 
παράνομων πρακτικών·

Or. fr

Τροπολογία 259
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι περίπου τα δύο 
τρίτα των αιτήσεων ασύλου αφορούν 
υπηκόους ασφαλών χωρών που έφτασαν 
στην Ένωση διαθέτοντας θεώρηση ή 
απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης· 
θεωρεί ότι αυτές οι προδήλως αβάσιμες 
αιτήσεις συμβάλλουν στην υπερφόρτωση 
των συστημάτων ασύλου·καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τη συνοχή μεταξύ των 
πολιτικών για το άσυλο και τις 
θεωρήσεις·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 260
Damien Carême, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι περίπου τα δύο 
τρίτα των αιτήσεων ασύλου αφορούν 
υπηκόους ασφαλών χωρών που έφτασαν 
στην Ένωση διαθέτοντας θεώρηση ή 
απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης· 

διαγράφεται
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θεωρεί ότι αυτές οι προδήλως αβάσιμες 
αιτήσεις συμβάλλουν στην υπερφόρτωση 
των συστημάτων ασύλου· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τη συνοχή μεταξύ των 
πολιτικών για το άσυλο και τις 
θεωρήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 261
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι περίπου τα δύο 
τρίτα των αιτήσεων ασύλου αφορούν 
υπηκόους ασφαλών χωρών που έφτασαν 
στην Ένωση διαθέτοντας θεώρηση ή 
απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης· 
θεωρεί ότι αυτές οι προδήλως αβάσιμες 
αιτήσεις συμβάλλουν στην υπερφόρτωση 
των συστημάτων ασύλου· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τη συνοχή μεταξύ των 
πολιτικών για το άσυλο και τις 
θεωρήσεις·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 262
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι περίπου τα δύο διαγράφεται
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τρίτα των αιτήσεων ασύλου αφορούν 
υπηκόους ασφαλών χωρών που έφτασαν 
στην Ένωση διαθέτοντας θεώρηση ή 
απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης· 
θεωρεί ότι αυτές οι προδήλως αβάσιμες 
αιτήσεις συμβάλλουν στην υπερφόρτωση 
των συστημάτων ασύλου· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τη συνοχή μεταξύ των 
πολιτικών για το άσυλο και τις 
θεωρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 263
Terry Reintke, Erik Marquardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι περίπου τα δύο 
τρίτα των αιτήσεων ασύλου αφορούν 
υπηκόους ασφαλών χωρών που έφτασαν 
στην Ένωση διαθέτοντας θεώρηση ή 
απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης· 
θεωρεί ότι αυτές οι προδήλως αβάσιμες 
αιτήσεις συμβάλλουν στην υπερφόρτωση 
των συστημάτων ασύλου· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τη συνοχή μεταξύ των 
πολιτικών για το άσυλο και τις 
θεωρήσεις·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 264
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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15. σημειώνει ότι περίπου τα δύο τρίτα 
των αιτήσεων ασύλου αφορούν υπηκόους 
ασφαλών χωρών που έφτασαν στην 
Ένωση διαθέτοντας θεώρηση ή απαλλαγή 
από την υποχρέωση θεώρησης· θεωρεί ότι 
αυτές οι προδήλως αβάσιμες αιτήσεις 
συμβάλλουν στην υπερφόρτωση των 
συστημάτων ασύλου· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη 
συνοχή μεταξύ των πολιτικών για το 
άσυλο και τις θεωρήσεις·

15. σημειώνει ότι περίπου τα δύο τρίτα 
των αιτήσεων ασύλου αφορούν υπηκόους 
τρίτων χωρών που έφτασαν στην Ένωση 
διαθέτοντας θεώρηση ή απαλλαγή από την 
υποχρέωση θεώρησης· θεωρεί ότι αυτές οι 
αιτήσεις μπορούν, σε αυτές τις 
περιπτώσεις, να αποδειχθούν προδήλως 
αβάσιμες και να συμβάλλουν στην 
υπερφόρτωση των συστημάτων ασύλου 
των κρατών μελών επιμηκύνοντας τον 
χρόνο εξέτασης των αιτήσεων και, σε 
τελευταία ανάλυση, επιδρώντας αρνητικά 
στο δικαίωμα διεθνούς προστασίας της 
Ένωσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τη συνοχή μεταξύ των 
πολιτικών για το άσυλο και τις θεωρήσεις·

Or. it

Τροπολογία 265
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι περίπου τα δύο τρίτα 
των αιτήσεων ασύλου αφορούν υπηκόους 
ασφαλών χωρών που έφτασαν στην Ένωση 
διαθέτοντας θεώρηση ή απαλλαγή από την 
υποχρέωση θεώρησης· θεωρεί ότι αυτές οι 
προδήλως αβάσιμες αιτήσεις συμβάλλουν 
στην υπερφόρτωση των συστημάτων 
ασύλου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τη συνοχή μεταξύ των 
πολιτικών για το άσυλο και τις θεωρήσεις·

15. σημειώνει ότι περίπου τα δύο τρίτα 
των αιτήσεων ασύλου αφορούν υπηκόους 
ασφαλών χωρών που έφτασαν στην Ένωση 
διαθέτοντας θεώρηση ή απαλλαγή από την 
υποχρέωση θεώρησης· θεωρεί ότι αυτές οι 
προδήλως αβάσιμες αιτήσεις συμβάλλουν 
στην υπερφόρτωση των συστημάτων 
ασύλου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τη συνοχή μεταξύ των 
πολιτικών για το άσυλο και τις θεωρήσεις 
και να αξιολογήσουν περαιτέρω την 
πολιτική της ΕΕ για τις θεωρήσεις, 
προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός 
αβάσιμων αιτήσεων ασύλου·

Or. en
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Τροπολογία 266
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι περίπου τα δύο τρίτα 
των αιτήσεων ασύλου αφορούν υπηκόους 
ασφαλών χωρών που έφτασαν στην Ένωση 
διαθέτοντας θεώρηση ή απαλλαγή από την 
υποχρέωση θεώρησης θεωρεί ότι αυτές οι 
προδήλως αβάσιμες αιτήσεις συμβάλλουν 
στην υπερφόρτωση των συστημάτων 
ασύλου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τη συνοχή μεταξύ των 
πολιτικών για το άσυλο και τις θεωρήσεις·

15. σημειώνει ότι περίπου τα δύο τρίτα 
των αιτήσεων ασύλου αφορούν υπηκόους 
ασφαλών χωρών που έφτασαν στην Ένωση 
διαθέτοντας θεώρηση ή απαλλαγή από την 
υποχρέωση θεώρησης·θεωρεί ότι αυτές οι 
προδήλως αβάσιμες αιτήσεις συμβάλλουν 
στην υπερφόρτωση των συστημάτων 
ασύλου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τη συνοχή μεταξύ των 
πολιτικών για το άσυλο και τις θεωρήσεις, 
έχοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα 
της συγκεκριμένης χώρας·

Or. bg

Τροπολογία 267
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι περίπου τα δύο τρίτα 
των αιτήσεων ασύλου αφορούν υπηκόους 
ασφαλών χωρών που έφτασαν στην Ένωση 
διαθέτοντας θεώρηση ή απαλλαγή από την 
υποχρέωση θεώρησης· θεωρεί ότι αυτές οι 
προδήλως αβάσιμες αιτήσεις συμβάλλουν 
στην υπερφόρτωση των συστημάτων 
ασύλου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τη συνοχή μεταξύ των 
πολιτικών για το άσυλο και τις θεωρήσεις·

15. σημειώνει ότι περίπου τα δύο τρίτα 
των αιτήσεων ασύλου αφορούν υπηκόους 
ασφαλών χωρών που έφτασαν στην Ένωση 
διαθέτοντας θεώρηση ή απαλλαγή από την 
υποχρέωση θεώρησης· θεωρεί ότι αυτές οι 
προδήλως αβάσιμες αιτήσεις και τις 
περισσότερες φορές οι προσφυγές 
συμβάλλουν στην υπερφόρτωση των 
συστημάτων ασύλου· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη 
συνοχή μεταξύ των πολιτικών για το 
άσυλο και τις θεωρήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 268
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. υπενθυμίζει ότι οι προδήλως 
αβάσιμες αιτήσεις προκαλούν οικονομική 
και διοικητική επιβάρυνση, ιδίως στα 
κράτη μέλη πρώτης άφιξης·

Or. en

Τροπολογία 269
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. σημειώνει ότι τα συστήματα 
ασύλου είναι ευάλωτα στις απάτες και ότι 
χρειάζεται η λήψη περαιτέρω μέτρων 
ώστε να διασφαλιστεί ότι χορηγούνται 
οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι με 
σκοπό την προστασία των υπηκόων 
τρίτων χωρών που χρήζουν πραγματικά 
διεθνούς προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 270
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
απάτες και τα συστήματα 
πλαστογράφησης που σχετίζονται με την 
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ηλικία μεταξύ των αιτούντων άσυλο·

Or. en

Τροπολογία 271
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. προτείνει να ενισχυθεί ο ρόλος της 
EASO σε ό,τι αφορά την ανάλυση των 
ροών και των διαδρομών των αιτούντων 
άσυλο, με σκοπό την καλύτερη πρόβλεψη 
και κατανόηση των πιέσεων στα 
συστήματα ασύλου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 272
Damien Carême

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. προτείνει να ενισχυθεί ο ρόλος της 
EASO σε ό,τι αφορά την ανάλυση των 
ροών και των διαδρομών των αιτούντων 
άσυλο, με σκοπό την καλύτερη πρόβλεψη 
και κατανόηση των πιέσεων στα 
συστήματα ασύλου·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 273
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. προτείνει να ενισχυθεί ο ρόλος της 
EASO σε ό,τι αφορά την ανάλυση των 
ροών και των διαδρομών των αιτούντων 
άσυλο, με σκοπό την καλύτερη πρόβλεψη 
και κατανόηση των πιέσεων στα 
συστήματα ασύλου·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 274
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. προτείνει να ενισχυθεί ο ρόλος της 
EASO σε ό,τι αφορά την ανάλυση των 
ροών και των διαδρομών των αιτούντων 
άσυλο, με σκοπό την καλύτερη πρόβλεψη 
και κατανόηση των πιέσεων στα 
συστήματα ασύλου·

16. τονίζει την ανάγκη να 
δημιουργηθεί συνεργασία μεταξύ των 
οργανισμών EASO, Frontex, Ευρωπόλ, 
eu-LISA σε ό,τι αφορά την ανάλυση των 
ροών και των διαδρομών των αιτούντων 
άσυλο, με σκοπό την καλύτερη πρόβλεψη 
και κατανόηση των πιέσεων στα 
συστήματα ασύλου·

Or. pl

Τροπολογία 275
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. προτείνει να ενισχυθεί ο ρόλος της 
EASO σε ό,τι αφορά την ανάλυση των 
ροών και των διαδρομών των αιτούντων 
άσυλο, με σκοπό την καλύτερη πρόβλεψη 
και κατανόηση των πιέσεων στα 

16. προτείνει να ενισχυθεί ο ρόλος της 
EASO σε ό,τι αφορά την ανάλυση των 
ροών και των διαδρομών των αιτούντων 
άσυλο, με σκοπό την καλύτερη πρόβλεψη 
και κατανόηση των πιέσεων στα 
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συστήματα ασύλου· συστήματα ασύλου και τη μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα του υπό εξέταση 
κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 276
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. προτείνει να ενισχυθεί ο ρόλος της 
EASO σε ό,τι αφορά την ανάλυση των 
ροών και των διαδρομών των αιτούντων 
άσυλο, με σκοπό την καλύτερη πρόβλεψη 
και κατανόηση των πιέσεων στα 
συστήματα ασύλου·

16. προτείνει να ενισχυθεί ο ρόλος της 
EASO σε ό,τι αφορά τη στήριξη των 
κρατών μελών στην εφαρμογή τού υπό 
εξέταση κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 277
Annalisa Tardino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. προτείνει να ενισχυθεί ο ρόλος της 
EASO σε ό,τι αφορά την ανάλυση των 
ροών και των διαδρομών των αιτούντων 
άσυλο, με σκοπό την καλύτερη πρόβλεψη 
και κατανόηση των πιέσεων στα 
συστήματα ασύλου·

16. προτείνει να αποδοθεί ρόλος στην 
EASO σε ό,τι αφορά την ανάλυση των 
ροών και των διαδρομών των αιτούντων 
άσυλο, με σκοπό την καλύτερη πρόβλεψη 
και κατανόηση των πιέσεων στα 
συστήματα ασύλου·

Or. en
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Τροπολογία 278
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. καλεί την EASO να διασφαλίσει 
πλήρη στοιχεία για τη χώρα καταγωγής, 
τα οποία πρέπει να επικαιροποιούνται 
τακτικά και να αντανακλούν την 
πραγματικότητα· σημειώνει ότι πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις πιο 
ευάλωτες ομάδες σε ενημερωτικές 
εκθέσεις για τη χώρα καταγωγής· 
σημειώνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
τα αιτήματα ασύλου των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ δεν γίνονται αποδεκτά λόγω του 
ότι προέρχονται από χώρα η οποία 
θεωρείται «ασφαλής», ενώ στην 
πραγματικότητα ο αιτών ενδέχεται να 
υφίσταται διακρίσεις ή βία· υπενθυμίζει 
ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται η 
χορήγηση ασύλου σε αιτούντες για λόγους 
απαρχαιωμένων ή ατελών πληροφοριών 
για τη χώρα καταγωγής.

Or. en

Τροπολογία 279
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ενθαρρύνει την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να καταβάλουν προσπάθειες 
για τη σύγκλιση των διμερών συμφωνιών 
μεταξύ των κρατών μελών και με τρίτες 
χώρες, για να βελτιστοποιηθεί η 
εφαρμογή τού υπό εξέταση κανονισμού·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 280
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ενθαρρύνει την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να καταβάλουν προσπάθειες 
για τη σύγκλιση των διμερών συμφωνιών 
μεταξύ των κρατών μελών και με τρίτες 
χώρες, για να βελτιστοποιηθεί η 
εφαρμογή τού υπό εξέταση κανονισμού·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 281
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ενθαρρύνει την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να καταβάλουν προσπάθειες 
για τη σύγκλιση των διμερών συμφωνιών 
μεταξύ των κρατών μελών και με τρίτες 
χώρες, για να βελτιστοποιηθεί η εφαρμογή 
τού υπό εξέταση κανονισμού·

17. σημειώνει ότι έχουν συναφθεί 
διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών 
μελών ώστε να βελτιωθεί η 
αποδοτικότητα των διαδικασιών του 
Δουβλίνου ή να διασφαλίζεται η 
μεταφορά των αιτούντων ασύλου· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να καταβάλουν προσπάθειες 
για τη σύγκλιση των διμερών συμφωνιών 
μεταξύ των κρατών μελών και με τρίτες 
χώρες, για να βελτιστοποιηθεί η εφαρμογή 
τού υπό εξέταση κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 282
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
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Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ενθαρρύνει την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να καταβάλουν προσπάθειες 
για τη σύγκλιση των διμερών συμφωνιών 
μεταξύ των κρατών μελών και με τρίτες 
χώρες, για να βελτιστοποιηθεί η 
εφαρμογή τού υπό εξέταση κανονισμού·

17. ενθαρρύνει την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να καταβάλουν προσπάθειες 
για τη σύγκλιση στην εφαρμογή τού υπό 
εξέταση κανονισμού αποτιμώντας τα 
στοιχεία που συμβάλλουν στη μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα και τη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 283
Damien Carême

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ενθαρρύνει την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να καταβάλουν προσπάθειες 
για τη σύγκλιση των διμερών συμφωνιών 
μεταξύ των κρατών μελών και με τρίτες 
χώρες, για να βελτιστοποιηθεί η εφαρμογή 
τού υπό εξέταση κανονισμού·

17. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να 
βελτιστοποιηθεί η αποτελεσματική 
εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ 
και των σχετικών εγγυήσεων·

Or. fr

Τροπολογία 284
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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17a. θεωρεί ότι η εφαρμογή τού 
κανονισμού του Δουβλίνου δεν είναι 
αποτελεσματική καθώς οι πρωταρχικοί 
στόχοι δεν εκπληρώνονται, δηλαδή ταχύς 
και δίκαιος προσδιορισμός των κρατών 
μελών που είναι υπεύθυνα για μια αίτηση 
διεθνούς προστασίας· υπενθυμίζει ότι 
έχουν εντοπιστεί σημαντικά κενά 
εφαρμογής σε μια σειρά από διατάξεις 
του Δουβλίνου· τονίζει ότι ο κανονισμός 
είναι ιδιαιτέρως αναποτελεσματικός όσον 
αφορά το κόστος εφαρμογής σε σύγκριση 
με την αποδοτικότητα του κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 285
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17a. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
καταρτιστούν προληπτικά σχέδια δράσης 
από τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη 
και τον συντονισμό της Επιτροπής, τα 
οποία θα περιλαμβάνουν διμερείς 
συμφωνίες με τρίτες χώρες ως μέρος των 
εργαλείων που αποσκοπούν στην 
αντιμετώπιση της ιδιαίτερης πίεσης που 
ασκείται στο σύστημα ασύλου ενός 
κράτους μέλους, επιτρέποντας την 
καλύτερη προετοιμασία σε περίπτωση 
πιθανής κατάστασης κρίσης ασύλου·

Or. en

Τροπολογία 286
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17a. προτρέπει το Συμβούλιο να εξεύρει 
μια βιώσιμη λύση και να λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα για την έγκριση θέσης 
σχετικά με την αναδιατύπωση του 
κανονισμού του Δουβλίνου με ειδική 
πλειοψηφία·

Or. en

Τροπολογία 287
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. προτείνει τη θέση ενός 
δικαιότερου συστήματος κατανομής σε 
προτεραιότητα για οποιαδήποτε 
μεταρρύθμιση του συστήματος του 
Δουβλίνου, θέτοντας την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των αιτούντων 
στο επίκεντρο της λειτουργίας του 
μηχανισμού αλληλεγγύης·

Or. en

Τροπολογία 288
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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18. εκφράζει την απογοήτευσή του για 
το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη 
δημοσιεύσει την έκθεση αξιολόγησης 
βάσει του άρθρου 46· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή τού υπό εξέταση κανονισμού·

18. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τού 
υπό εξέταση κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 289
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την απογοήτευσή του για 
το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη 
δημοσιεύσει την έκθεση αξιολόγησης 
βάσει του άρθρου 46· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή τού υπό εξέταση κανονισμού·

18. εκφράζει την απογοήτευσή του για 
το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη 
δημοσιεύσει την έκθεση αξιολόγησης 
βάσει του άρθρου 46· καλεί την Επιτροπή 
να αποφύγει την εφαρμογή τού υπό 
εξέταση κανονισμού με 
αναποτελεσματικό, δαπανηρό ή παράλογο 
τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 290
Cornelia Ernst, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διαβουλεύονται με 
μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
συμπεριλαμβανόμενων οργανώσεων 
μεταναστών και προσφύγων που 
εκπροσωπούν άτομα που εμπίπτουν στον 
κανονισμό του Δουβλίνου·

Or. en
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