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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το άσυλο: πρακτική συνεργασία, ποιότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται 
στο πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου
(2006/2184(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 63 παράγραφος 1 και 2 της Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/85/EΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005
σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη 
χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/83/EΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη 
θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων 
τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας για άλλους λόγους και τον καθορισμό του περιεχομένου της παρεχομένης 
προστασίας2,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου της 18ης 
Φεβρουαρίου 2003 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό 
του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που 
υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/9/EΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά 
με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη4,

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα της Χάγης της 4ης και 5ης Νοεμβρίου 2004,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για την ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας – Νέες δομές, νέες 
προσεγγίσεις : βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο του 
κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (COM(2006)0067),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την προσαρμογή των διατάξεων του 
τίτλου IV της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αφορούν την 
αρμοδιότητα του Δικαστηρίου, με σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικότερης
δικαστικής προστασίας (COM(2006)0346),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

A. υπενθυμίζοντας ότι η πρώτη φάση της καθιέρωσης του κοινού συστήματος ασύλου

  
1 ΕΕ L 326 της 13.12.2005, σελ. 13.
2 ΕΕ L 304 της 30.9.2004, σελ. 12.
3 ΕΕ L 50 της 25.2.2003, σελ. 1.
4 ΕΕ L 31 της 6.2.2003, σελ. 18.
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ολοκληρώθηκε με την έγκριση των τεσσάρων μέτρων που προβλέπει το άρθρο 63 
παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ· γνωρίζοντας ότι υπάρχουν τόσο πολιτικές όσο και 
τεχνικές δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου να φθάσουμε στη δεύτερη 
φάση του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, η οποία έχει ως στόχο να καθιερώσει μία 
κοινή διαδικασία ασύλου και ένα ενιαίο καθεστώς για τα άτομα που έχουν δικαίωμα 
ασύλου ή επικουρικής προστασίας, και ελπίζοντας ότι θα τηρηθεί η προβλεπόμενη 
προθεσμία που είναι το έτος 2010,

B. λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τον ορισμό του «πρόσφυγα», ο οποίος υποστηρίχθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη στην οδηγία 2004/83/EΚ του Συμβουλίου της 29ης 
Απριλίου 2004 για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς 
των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που 
χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους και τον καθορισμό του περιεχομένου 
της παρεχομένης προστασίας, και ο οποίος ως εκ τούτου ισχύει και για την παρούσα 
έκθεση,

Γ. υπενθυμίζοντας ότι η έγκριση οδηγιών είναι μόνο ένα πρώτο βήμα για την εφαρμογή 
κοινών προδιαγραφών και ότι ύστερα από αυτήν τη φάση πρέπει αναγκαστικά να 
ακολουθήσει σε όλα τα κράτη μέλη η ανάλογη μεταφορά των διατάξεων που έχουν 
εγκριθεί σε κοινοτικό επίπεδο· θεωρώντας ότι ο έλεγχος της μεταφοράς εκ μέρους της 
Επιτροπής είναι ουσιαστικής σημασίας και ότι πρέπει, επομένως, να διατεθούν οι 
ανάλογοι πόροι για τη διεξαγωγή του,

Δ. υπενθυμίζοντας ότι τα μέσα που έχουν εγκριθεί ως τώρα στον τομέα του ασύλου είναι 
ελάχιστες προδιαγραφές,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή στο πρόγραμμα της Χάγης της 4ης και 5ης Νοεμβρίου 2004 να δημιουργήσουν
κατάλληλες δομές που θα συμπεριλαμβάνουν τις αρμόδιες για θέματα ασύλου εθνικές
υπηρεσίες των κρατών μελών με σκοπό τη διευκόλυνση της πρακτικής συνεργασίας, και
θεωρώντας ότι η ενίσχυση αυτής της πρακτικής συνεργασίας, καθώς και της ανταλλαγής
πληροφοριών και δοκιμασμένων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, αποτελεί τη
μόνη δυνατότητα επίτευξης του στόχου της ενοποίησης της διαδικασίας,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι η ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για 
τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος ασύλου και ότι μια τακτική πρακτική συνεργασία 
μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της διοίκησης των κρατών μελών που έχουν τα ίδια 
καθήκοντα είναι το καταλληλότερο μέσο για τη δημιουργία μιας τέτοιας εμπιστοσύνης,

Ζ. τονίζοντας ότι μια αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής ασύλου προϋποθέτει την 
επιδίωξη ορισμένων αλληλοσυμπληρούμενων στόχων, όπως είναι για παράδειγμα η 
βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων, η γρήγορη και ασφαλής επεξεργασία των 
αιτήσεων προστασίας και η οργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών στις χώρες καταγωγής
οι οποίες θα παρέχουν πληροφορίες για τις συνέπειες της παράνομης μετανάστευσης και 
της άρνησης χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα, αλλά και για τις δυνατότητες της 
νόμιμης μετανάστευσης,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη βελτίωση της ποιότητας της επεξεργασίας των αιτήσεων 
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για άσυλο και τη συνακόλουθη μείωση του αριθμού και των καθυστερήσεων των 
δικαστικών διαδικασιών μπορεί να είναι εύλογο να ζητηθεί η υποστήριξη σχετικών 
οργανώσεων όπως η Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR), η οποία έχει αναπτύξει μια μέθοδο για την υποστήριξη των υπηρεσιών όσον 
αφορά τη βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων (Quality initiative),

Θ. υπενθυμίζοντας ότι, όπως δήλωσε στις 27 και 28 Απριλίου 2006 το Συμβούλιο 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, πρέπει να προαχθεί η καθιέρωση μίας ενιαίας 
διαδικασίας με σκοπό την αποφυγή καθυστερήσεων και τη συνακόλουθη ουσιαστική 
συμβολή στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών,

Ι. τονίζοντας ότι παρόλο που υπάρχει μια κοινή βάση μέτρων στον τομέα του ασύλου από 
την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άμστερνταμ, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
θεσπίζουν μέτρα ή να λαμβάνουν αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο, πράγμα που έχει 
επιπτώσεις στα άλλα κράτη μέλη ιδίως ως προς την παροχή διεθνούς προστασίας,

ΙΑ. υπενθυμίζοντας ότι το άρθρο 29 της οδηγίας 2005/85 σχετικά με τις διαδικασίες 
προβλέπει την κατάρτιση ελάχιστου κοινού καταλόγου των τρίτων χωρών που 
θεωρούνται από τα κράτη μέλη ως ασφαλείς χώρες καταγωγής και εκφράζοντας τη λύπη 
του διότι δεν έχει ακόμα καταρτιστεί ο εν λόγω κατάλογος, γνωρίζοντας δε ότι αυτό 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την καθιέρωση κοινού συστήματος ασύλου και για 
τις γρήγορες αποφάσεις σχετικά με το καθεστώς του πρόσφυγα,

ΙΒ. εκφράζοντας τη λύπη του διότι το Συμβούλιο δεν θεώρησε απαραίτητη την εφαρμογή της 
διαδικασίας συναπόφασης κατά την κατάρτιση του καταλόγου των ασφαλών τρίτων 
χωρών και αναμένοντας με ενδιαφέρον την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων για το ζήτημα αυτό,

ΙΓ. υπενθυμίζοντας ότι προκειμένου να εξασφαλίσουν τα κράτη μέλη υπεύθυνες και δίκαιες 
διαδικασίες, πρέπει να διαθέτουν υψηλής ποιότητας πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό 
επικινδυνότητας της κατάστασης στις χώρες καταγωγής,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά και πολιτικά προβλήματα που εμποδίζουν την κοινή 
χρησιμοποίηση ευαίσθητων δεδομένων για τις χώρες καταγωγής, θεωρώντας όμως ότι 
μακροπρόθεσμα πρέπει να επιτευχθεί η δημιουργία κοινής βάσης δεδομένων για τις χώρες 
καταγωγής, ούτως ώστε να μπορούν όλα τα κράτη μέλη να βασίζουν τις αποφάσεις τους σε 
ταυτόσημες πληροφορίες,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων είναι απαραίτητο 
να βελτιωθεί το επίπεδο κατάρτισης των υπαλλήλων που λαμβάνουν τις αποφάσεις αυτές,

ΙΣΤ. υπενθυμίζοντας ότι η καταλληλότερη διαδικασία που παρέχει στο Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τη δυνατότητα να διασφαλίσει την ενότητα του κοινοτικού δικαίου
είναι η διαδικασία προδικαστικής απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 234 της Συνθήκης
ΕΚ και ότι βασικό χαρακτηριστικό αυτής της διαδικασίας είναι η αρχή ότι κάθε εθνικό
δικαστήριο μπορεί να ξεκινήσει διάλογο με το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· 
εκφράζοντας όμως τη λύπη του διότι βάσει της εξαίρεσης από την αρχή αυτή σύμφωνα με το 
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άρθρο 68 της Συνθήκης ΕΚ, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αρμόδιο για 
την ερμηνεία διατάξεων που αφορούν το άσυλο μόνον εάν το θέμα τεθεί από ανώτατο εθνικό 
δικαστήριο,

1. επαναλαμβάνει κατηγορηματικά ότι ο τελικός στόχος της καθιέρωσης κοινού συστήματος 
ασύλου πρέπει να είναι η λήψη αποφάσεων υψηλής ποιότητας, δηλαδή τεκμηριωμένων, 
δίκαιων και γρήγορων· επισημαίνει ότι η βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων
παρουσιάζει το πλεονέκτημα της μείωσης των δαπανών του συστήματος επειδή περιορίζεται 
η διάρκεια και ενδεχομένως και ο αριθμός των προσφυγών·

2. καταδικάζει τις ολοφάνερα ανεπαρκείς δυνατότητες της Επιτροπής να ελέγξει τη μεταφορά 
των διαφόρων οδηγιών που αφορούν τον τομέα του ασύλου και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν το καθήκον της Επιτροπής υποβάλλοντας τακτικά πίνακα αντιστοιχιών όπου 
θα καταχωρούνται τα μέτρα με τα οποία μεταφέρθηκε η εκάστοτε διάταξη των οδηγιών·

3. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει την καθιέρωση μίας κοινής διαδικασίας σε όλα τα κράτη 
μέλη με σκοπό την αύξηση της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας·

4. επισημαίνει ότι όσο οι ισχύουσες νομικές διατάξεις στον τομέα του ασύλου θα στηρίζονται 
σε ελάχιστες προδιαγραφές, θα υπάρχουν και διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς
τους όρους και τους τρόπους χορήγησης διεθνούς προστασίας και ιδίως επικουρικής
προστασίας και θα διατηρείται η κατάσταση της λεγόμενης «αγοράς ασύλου» (asylum-
shopping)·

5. τονίζει ότι ένας από τους στόχους των μέσων που έχουν εγκριθεί για τον τομέα του ασύλου 
είναι ο περιορισμός των επονομαζόμενων «δευτερευουσών» μετακινήσεων· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να εργαστούν από τώρα για τη μέγιστη δυνατή σύγκλιση των εκάστοτε 
πολιτικών τους για το άσυλο·

6. θεωρεί ότι μία από τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στο ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου 
είναι να κατανεμηθεί καλύτερα το βάρος μεταξύ των κρατών μελών και περιμένει ήδη με
ενδιαφέρον την αξιολόγηση του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙ» από την Επιτροπή και 
ενδεχόμενες προτάσεις στον εν λόγω τομέα·

7. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε οι υπάλληλοι που είναι υπεύθυνοι για την 
αναγνώριση του καθεστώτος να διαθέτουν επαρκή κατάρτιση·

8. ζητεί να διεξαχθούν στις χώρες καταγωγής ενημερωτικές εκστρατείες που θα δίνουν στους 
ενδεχόμενους αιτούντες άσυλο πληροφορίες για τους κινδύνους της παράνομης 
μετανάστευσης και τις συνέπειες της άρνησης χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα, αλλά και 
για τις δυνατότητες νόμιμης μετανάστευσης, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των 
αβάσιμων αιτήσεων ασύλου και των παράνομων διελεύσεων από τα σύνορα·

9. ζητεί τη δίκαιη και ταχεία εφαρμογή των μέτρων που αφορούν πρόσωπα, στα οποία δεν 
χορηγήθηκε ή ανακλήθηκε το καθεστώς του πρόσφυγα·

10. ζητεί από την Επιτροπή να λύσει το συντομότερο δυνατό τα τεχνικά και πολιτικά 
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προβλήματα που αφορούν την καθιέρωση μίας κοινής βάσης δεδομένων για τις χώρες 
καταγωγής· επιθυμεί να βρεθεί μια ρεαλιστική λύση για το πρόβλημα της πολυγλωσσίας·

11. επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής για κατάρτιση καταλόγου ασφαλών τρίτων χωρών 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου και ζητεί από 
το Συμβούλιο να λάβει άμεσα σχετικές αποφάσεις·

12. θεωρεί ότι ο συντονισμός των δραστηριοτήτων που αφορούν την πρακτική συνεργασία στον 
τομέα του ασύλου θα πρέπει να παραμείνει καθήκον της Επιτροπής, η οποία θα πρέπει να 
διαθέτει τους ανάλογους πόρους γι’ αυτό· καλεί την Επιτροπή να ταχθεί υπέρ αυτής της 
επιλογής στην έκθεση που θα υποβάλει στις αρχές του 2008 για τις προόδους κατά την
πρώτη φάση των δραστηριοτήτων, και όχι υπέρ της δημιουργίας μίας νέας δομής που θα 
έχει τη μορφή ενός ευρωπαϊκού γραφείου παροχής στήριξης, όπως προβλέπεται σήμερα·

13. καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την UNHCR, να καθιερώσουν μια «Quality 
Initiative» σύμφωνα με το πρότυπο του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστρίας, και να 
δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας αυτής προκειμένου να γνωστοποιούνται 
και να προωθούνται οι βέλτιστες πρακτικές κατά την επεξεργασία των αιτήσεων διεθνούς 
προστασίας·

14. επιδοκιμάζει τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή για την υποστήριξη των κρατών
μελών στα οποία ασκείται μεγάλη πίεση, προκειμένου να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν
τα προβλήματα που αφορούν την υποδοχή των αιτούντων άσυλο και την εξέταση των 
αιτήσεων ασύλου, ιδίως και κυρίως με την αποστολή ομάδων εμπειρογνωμόνων·

15. τονίζει ότι είναι καθήκον της Επιτροπής να ελέγχει την εφαρμογή των οδηγιών που 
αφορούν τον τομέα του ασύλου και ότι η Επιτροπή πρέπει για τον σκοπό αυτόν να 
διαθέτει τους ανάλογους πόρους, οι οποίοι ωστόσο σήμερα είναι ακόμα απόλυτα 
ανεπαρκείς για την επιτυχή διεκπεραίωση ενός τόσο μεγάλου καθήκοντος· θεωρεί ότι εδώ 
διακυβεύονται τόσο η αξιοπιστία της Ένωσης στον εν λόγω τομέα όσο και το μέλλον της 
κοινής πολιτικής ασύλου·

16. επισημαίνει ότι το σύνολο των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου που αφορούν την
πολιτική ασύλου απαιτεί ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή σε ολόκληρη την Ένωση· θεωρεί
ότι η εναρμόνιση στον τομέα της πολιτικής ασύλου θα διευκολυνθεί και θα επιταχυνθεί, 
καθώς τώρα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα μπορούν να προσφεύγουν
πλέον και άλλα δικαστήρια εκτός από τα ανώτατα εθνικά δικαστήρια, όπως ισχύει
σήμερα· ως εκ τούτου καλεί το Συμβούλιο να παραχωρήσει και πάλι στο Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όλες τις αρμοδιότητές του στον τομέα της προδικαστικής
απόφασης σύμφωνα με τον τίτλο IV της Συνθήκης ΕΚ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Με την έγκριση των τεσσάρων μέτρων που προβλέπει το άρθρο 63 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης ΕΚ ολοκληρώθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2005 η πρώτη φάση της καθιέρωσης του
κοινού συστήματος ασύλου. Επομένως, το ζητούμενο είναι τώρα η ενοποίηση των δομών που 
καθιερώθηκαν προκειμένου να αρχίσει η δεύτερη φάση του συστήματος, η οποία προβλέπει 
την καθιέρωση ενός κοινού συστήματος ασύλου και ενός ενιαίου καθεστώτος για τα άτομα 
που έχουν δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο ή στα οποία παρέχεται επικουρική προστασία.

Στο πρόγραμμα της Χάγης της 4ης και 5ης Νοεμβρίου 2004, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
επεσήμανε ότι η πολιτική ασύλου θα πρέπει πλέον να στηρίζεται σε τρεις μεγάλους άξονες, 
συγκεκριμένα στην καθιέρωση μίας ενιαίας διαδικασίας, στην κοινή χρησιμοποίηση των 
πληροφοριών για τις χώρες καταγωγής και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών, με σκοπό ιδίως τη βοήθεια προς τα κράτη μέλη που εξαιτίας της γεωγραφικής 
τους θέσης υφίστανται ιδιαίτερη πίεση, προκειμένου να αντιμετωπίσουν καλύτερα την πίεση 
αυτή.

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και να καταστεί δυνατό να περάσουμε στη δεύτερη φάση 
του συστήματος ασύλου πρέπει πρωτίστως να προωθηθεί η πρακτική συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων, που κατά την 
άποψη του εισηγητή θα πρέπει να γίνεται πιο γρήγορα, δίκαια και αξιόπιστα. Η ενίσχυση της 
πρακτικής συνεργασίας αποτελεί αντικείμενο της ανακοίνωσης της Επιτροπής, στην οποία 
αναφέρεται η παρούσα έκθεση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο εισηγητής αναφέρθηκε σε ορισμένες 
πτυχές που θα μπορούσαν να συμβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση της συνεργασίας και 
συνακόλουθα των αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής ασύλου, οι οποίες εκτίθενται στη 
συνέχεια.

Ενιαία διαδικασία

Με την ενιαία διαδικασία επιταχύνονται οι αποφάσεις· η διαδικασία αυτή πρέπει επομένως να 
προωθηθεί. Στα περισσότερα κράτη μέλη έχει ήδη καθιερωθεί μία ενιαία διαδικασία που 
συγκεντρώνει σε μία μόνο ενέργεια τον έλεγχο των κριτηρίων για τη χορήγηση του 
καθεστώτος πρόσφυγα και των κριτηρίων για την πρόσβαση σε επικουρική προστασία. Αυτό 
είναι ασφαλώς αξιέπαινο, καθώς κατά κανόνα δεν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το πρόσωπο 
που υποβάλλει αίτηση για διεθνή προστασία να μπορεί να αποφανθεί για το αν η αίτησή του 
πληροί τα κριτήρια της σύμβασης της Γενεύης ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας. 
Επίσης, αυτή η προσέγγιση είναι και πιο ορθολογική διότι η απόφαση λαμβάνεται από μία 
και μόνο αρχή, η οποία και εξετάζει όλα τα κριτήρια έγκρισης της χορήγησης διεθνούς 
προστασίας· με τον τρόπο αυτόν αποφεύγεται να είναι ενδεχομένως υποχρεωμένος ο αιτών να 
υποβάλει περισσότερες της μίας αιτήσεις σε αντίστοιχες αρχές που αξιολογούν παρόμοια 
δεδομένα. 

Μία κοινή βάση δεδομένων
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Η ποιότητα των πρωτοβάθμιων αποφάσεων εξαρτάται από την ποιότητα των πληροφοριών, 
στις οποίες στηρίζονται οι αποφάσεις αυτές. Η συγκέντρωση πληροφοριών για τις χώρες 
καταγωγής πρέπει συνεπώς να βελτιωθεί, ενώ για να εναρμονιστούν κατά το δυνατόν τα 
κριτήρια λήψης αποφάσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε όλα τα 
κράτη μέλη να διαθέτουν τις ίδιες πληροφορίες. Η κοινή χρησιμοποίηση των διαθέσιμων 
πληροφοριών για τις χώρες προέλευσης είναι ακόμα πιο αναγκαία καθώς τα μέσα 
συγκέντρωσης αυτών των πληροφοριών διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Μερικές έχουν 
δημιουργήσει στον τομέα αυτόν πολύ εξελιγμένες βάσεις δεδομένων για τη χρησιμοποίηση 
από τους φορείς λήψης αποφάσεων, ενώ άλλες δεν διαθέτουν δικές τους πηγές 
πληροφόρησης και ως εκ τούτου στηρίζονται σε εξωτερικές πηγές, για παράδειγμα σε μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και στην UNHCR. Όμως για να εξασφαλιστεί περισσότερη 
ομοιογένεια στις αποφάσεις θα ήταν αναμφίβολα πολύ σημαντικό να βασίζονται οι 
αποφάσεις αυτές σε ταυτόσημα στοιχεία. Ως εκ τούτου είναι εύλογη η προσπάθεια 
δημιουργίας μίας κοινής βάσης δεδομένων για τις χώρες προέλευσης, την οποία υποστηρίζει 
θερμά ο εισηγητής, η δε «κοινή πύλη» της που αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
δεν μπορεί να είναι παρά μόνο μια ενδιάμεση φάση, που πρέπει να είναι όσο πιο σύντομη 
γίνεται. Το ζητούμενο δηλαδή, το οποίο εξετάζει και η Επιτροπή, είναι η επεξεργασία κοινών 
κατευθυντηρίων γραμμών μέσω της συγκέντρωσης και ανάλυσης πληροφοριών από τις 
αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημιουργία, βάσει κοινών 
κοινοτικών προτύπων, μίας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων με πληροφορίες για τις χώρες 
προέλευσης.

Κατάρτιση των υπαλλήλων

Εφόσον επιδιώκεται η βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, πρέπει φυσικά να δοθεί 
προσοχή ώστε τα πρόσωπα που εγκρίνουν τις αποφάσεις να διαθέτουν τις απαραίτητες 
ικανότητες και, συνεπώς, μια υψηλής ποιότητας κατάρτιση. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να 
επικροτηθεί το γεγονός ότι ορισμένες χώρες, π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστρία, 
ανέλαβαν την πρωτοβουλία να απευθυνθούν σε ένα όργανο ειδικευμένο σε θέματα ασύλου, 
την UNHCR, για να τους βοηθήσει να ελέγξουν την καθημερινή πρακτική επεξεργασίας των 
αιτήσεων για άσυλο και να βελτιώσουν τη διεκπεραίωσή τους βάσει συγκεκριμένων 
προτάσεων. Αυτό είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην 
εκπόνηση ενός εγχειριδίου «βέλτιστων πρακτικών». Ο εισηγητής επιδοκιμάζει διάφορα μέτρα 
που ελήφθησαν στο πλαίσιο του Eurasil1 για την εναρμόνιση των προσόντων των υπαλλήλων 
που εργάζονται στον τομέα του ασύλου και τάσσεται υπέρ της επέκτασής τους. Επίσης, ζητεί 
να προσπαθήσουν τα κράτη μέλη να θεσπίσουν διάφορα είδη μέτρων με τα οποία δεν θα 
αυξηθούν μόνο τα προσόντα των υπαλλήλων τους, αλλά θα διατηρηθεί και το ενδιαφέρον 
τους, πράγμα που κατά την άποψη των εμπειρογνωμόνων της UNHCR έχει μεγάλη σημασία. 
Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να εξεταστεί η εκπόνηση εκπαιδευτικού προγράμματος σε 
επίπεδο ΕΕ που θα έδινε στους υπαλλήλους των κρατών μελών τη δυνατότητα να γνωριστούν 
και να προβούν σε ανταλλαγή εμπειριών. Χάρη στο πρόγραμμα αυτό, οι υπάλληλοι αυτοί θα 
μπορούσαν να εξοικειωθούν με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και με διάφορες πρακτικές 
πτυχές της εργασίας τους όπως οι τεχνικές συνομιλίας, τα κριτήρια αξιολόγησης της 
αξιοπιστίας των δηλώσεων των αιτούντων και την σημασία που πρέπει να δίδεται στις 
ιδιαίτερες ανάγκες των προσώπων που πρόκειται να βοηθήσουν και που έχουν υποστεί 

  
1 Το δίκτυο της ΕΕ για τους ασκούντες συναφή με το άσυλο επαγγέλματα ιδρύθηκε το 2002.
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τραύματα και έχουν ανάγκη προστασίας.

Ο ρόλος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η εναρμόνιση στον τομέα του ασύλου θα διευκολυνθεί και θα
επιταχυνθεί όταν στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα μπορούν να προσφεύγουν
πλέον και άλλα δικαστήρια εκτός από τα ανώτατα εθνικά δικαστήρια, όπως ισχύει σήμερα. 
Επίσης, είναι της άποψης ότι μια ενιαία εφαρμογή του κεκτημένου θα συνέβαλε ιδιαίτερα 
στον περιορισμό των δευτερευουσών μετακινήσεων μεταξύ των κρατών μελών, φαινόμενο το 
οποίο δίνει διαρκώς αφορμή για ανησυχία. Ως εκ τούτου επιδοκιμάζει την προσαρμογή των 
διατάξεων του τίτλου IV της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με σκοπό 
την εξασφάλιση αποτελεσματικότερης δικαστικής προστασίας, και μάλιστα εφόσον η 
εξαίρεση που ισχύει σήμερα, επιδρά σε τομείς της πολιτικής όπου υπάρχει ιδιαίτερη 
ευαισθησία ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, αφού αφορούν την προστασία ατόμων που 
βρίσκονται σε ανάγκη.

Ο ρόλος της Επιτροπής

Για να μπορεί να εξασφαλίσει την ενιαία εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στον τομέα του 
ασύλου, η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να ελέγξει σωστά τη μεταφορά των οδηγιών που 
αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα. Ωστόσο, οι πόροι που διαθέτει είναι προφανώς ανεπαρκείς 
και έτσι σημειώνεται εξωτερίκευση των δαπανών που, κατά τη γνώμη του εισηγητή, θα 
μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των 
Συνθηκών. Ως εκ τούτου ο εισηγητής θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να συστήσει ομάδες 
νομικών από τα επιμέρους κράτη μέλη, καθώς και ομάδες μεταφραστών, προκειμένου να 
είναι σε θέση να εκπληρώσει τις ελεγκτικές της δραστηριότητες υπό τις καλύτερες δυνατές 
συνθήκες. Τα κράτη μέλη πρέπει από την πλευρά τους να υποβάλλουν τακτικά στην 
Επιτροπή πίνακα αντιστοιχιών, από τον οποίο θα φαίνεται καθαρά σε ποιες διατάξεις των 
οδηγιών αναφέρονται τα εθνικά μέτρα που αποτελούν αντικείμενο κοινοποίησης. Πρόκειται 
για μια δοκιμασμένη διοικητική πρακτική που εντάσσεται στον τομέα της αγαστής 
συνεργασίας. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί τα κράτη μέλη δεν το 
τηρούν αυτό.

Τέλος, ο εισηγητής συνειδητοποιεί ότι η διαχείριση των δραστηριοτήτων που αφορούν την 
πρακτική συνεργασία όπως ορίζεται στην ανακοίνωση θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να 
υπερβεί τις δυνατότητες ενός δικτύου συνεργασίας στον τομέα του ασύλου. Παρόλα αυτά, 
θεωρεί ότι είναι καθήκον της Επιτροπής να αναλάβει τον συντονισμό των δραστηριοτήτων 
των κρατών μελών οι οποίες σχετίζονται με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και 
προειδοποιεί να μην υποκύψουμε στον πειρασμό να αναθέσουμε τα καθήκοντα αυτά σε έναν 
νέο οργανισμό. Τάσσεται κατηγορηματικά εναντίον της πρότασης αυτής.

Ο εισηγητής επιδοκιμάζει σε γενικές γραμμές τις συγκεκριμένες προτάσεις για ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών που περιλαμβάνει η ανακοίνωση της Επιτροπής και 
ελπίζει ότι με αυτήν τη ρεαλιστική προσέγγιση θα καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ενός κοινού 
συστήματος ασύλου μέχρι το 2010.
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