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Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ακρόαση

Πέμπτη 27 Μαΐου 2021, 9.00 – 12.00 και 13.45 – 15.45

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Αίθουσα: ANTALL 4Q2

Διάταξη των εργασιών

09.00 - 09.35 Εναρκτήριες παρατηρήσεις από τον Juan Fernando LÓPEZ 
AGUILAR, Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 

Κύριες ομιλίες από τους εξής: 
 κ. Eduardo CABRITA, Υπουργός Εσωτερικών, πορτογαλική 

Προεδρία,
 κα Ylva JOHANSSON, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων
 Global Refugee-led Network.
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ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
Μηχανισμοί αλληλεγγύης

09.35-11.45

Ο κανονισμός για το άσυλο και τη διαχείριση της μετανάστευσης (εισηγητής: Tomas Tobé) 
προβλέπει έναν μηχανισμό αλληλεγγύης, σε περιόδους μεταναστευτικής πίεσης και σε 
περίπτωση επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που προκαλούν επαναλαμβανόμενες αφίξεις, 
καθώς και για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν προκλήσεις χωρητικότητας λόγω της 
παρουσίας ευάλωτων ατόμων. 

Ο κανονισμός για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης και ανωτέρας βίας (εισηγητής: Juan 
Fernando López Aguilar) προβλέπει έναν μηχανισμό αλληλεγγύης σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
μαζικής εισροής, τέτοιας κλίμακας και φύσης που καθιστά το σύστημα ασύλου, υποδοχής ή 
επιστροφής του κράτους μέλους μη λειτουργικό και μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τη 
λειτουργία του ΚΕΣΑ.

Εισαγωγή από τους συμπροέδρους Tomas TOBÉ, εισηγητή του κανονισμού για τη διαχείριση 
του ασύλου και της μετανάστευσης, και Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, εισηγητή του 
κανονισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης και ανωτέρας βίας.

 Συνεισφορές από τους εξής:
o κ. Νότης ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου της 

Ελλάδας,  
o κ. Fernando GRANDE-MARLASKA, Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας 

(προς επιβεβαίωση),
o κ. Horst SEEHOFER, Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών, Κατασκευών 

και Κοινοτήτων, Γερμανία (προς επιβεβαίωση), 
o κ. Nello MUSUMECI, Πρόεδρος της Περιφέρειας της Σικελίας, 
o κα Catherine WOOLLARD, Γενική Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους.

 Ανταλλαγή απόψεων με βουλευτές σε 2 γύρους (μέγιστος χρόνος ομιλίας ανά 
βουλευτή 2 λεπτά).

 Καταληκτικές παρατηρήσεις από τους συμπροέδρους.

Filippo GRANDI, Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

Κύρια ομιλία

11.45 - 11.55
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Τελικές παρατηρήσεις από την προεδρία

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Διαδικασίες στα σύνορα

13.45-15.45

Ο στόχος του κανονισμού για τον έλεγχο διαλογής (εισηγήτρια: Birgit Sippel) είναι η θέσπιση 
διαδικασίας ελέγχου διαλογής πριν από την είσοδο που εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων 
χωρών οι οποίοι είτε συλλαμβάνονται λόγω παράνομης διέλευσης των εξωτερικών συνόρων 
κράτους μέλους, αποβιβάζονται στο έδαφος κράτους μέλους κατόπιν επιχείρησης έρευνας και 
διάσωσης είτε υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας σε εξωτερικά σημεία διέλευσης ή σε 
ζώνες διέλευσης· ο έλεγχος διαλογής θα ισχύει επίσης για υπηκόους τρίτων χωρών που 
βρίσκονται στο έδαφος κράτους μέλους όπου δεν υπάρχει ένδειξη ότι διήλθαν τα εξωτερικά 
σύνορα με επιτρεπτό τρόπο.

Η τροποποιημένη πρόταση κανονισμού για τη διαδικασία ασύλου (εισηγήτρια: Fabienne 
Keller) εισάγει μια διαδικασία επιστροφής στα σύνορα, υποχρεωτική σε ορισμένες περιπτώσεις, 
στην πρόταση της Επιτροπής του 2016 για τη θέσπιση κοινής διαδικασίας για τη χορήγηση και 
ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Επιπλέον, προτείνει όχι μόνο να υπάρχουν 
υποθέσεις για τις οποίες εφαρμόζεται η ταχεία διαδικασία ασύλου ή που είναι καταχρηστικές 
στη διαδικασία στα σύνορα, αλλά και αιτούντες από χώρες με ποσοστό αναγνώρισης 20 % ή 
χαμηλότερο σε ολόκληρη την Ένωση.

Εισαγωγή από τις συμπροέδρους, Birgit SIPPEL, εισηγήτρια του κανονισμού για τον έλεγχο 
διαλογής, και Fabienne KELLER, εισηγήτρια για τον τροποποιημένο κανονισμό για τη 
διαδικασία ασύλου.

 Συνεισφορές από τους εξής:
o κ. Gérald DARMANIN, Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας (προς 

επιβεβαίωση), 
o κ. Byron CAMILLERI, Υπουργός Εσωτερικών, Εθνικής Ασφάλειας και 

Επιβολής του Νόμου της Μάλτας (προς επιβεβαίωση), 
o κα Nina GREGORI, εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO),
o κ. Μίνως ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ, Refugee Support Aegean.

 Ανταλλαγή απόψεων με βουλευτές σε 2 γύρους (μέγιστος χρόνος ομιλίας ανά 
βουλευτή 2 λεπτά).

 Καταληκτικές παρατηρήσεις από τους συμπροέδρους.


