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Κανονισμός Δουβλίνου: έτοιμο το ΕΚ να ξεκινήσει
διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο
 

η χώρα άφιξης δεν θα είναι πλέον αυτόματα υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση
των αιτήσεων ασύλου 
δίκαιη κατανομή των ευθυνών μεταξύ των χωρών της ΕΕ 
τα κράτη μέλη που δεν ακολουθούν τους κανόνες θα έρχονται αντιμέτωπα με
τον κίνδυνο περιορισμού της πρόσβασής τους στα ευρωπαϊκά κονδύλια
 

Το ΕΚ είναι πλέον έτοιμο να ξεκινήσει τις συνομιλίες για την αναμόρφωση του
συστήματος του Δουβλίνου ώστε να εξασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή των αιτούντων
άσυλο μεταξύ των χωρών της ΕΕ.
 
Η ευρεία πλειοψηφία των ευρωβουλευτών ενέκρινε σήμερα Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου, την
απόφαση της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών για έναρξη των διαπραγματεύσεων με το
Συμβούλιο (390 ψήφους υπέρ, 175 κατά και 44 αποχές). Το Κοινοβούλιο μπορεί τώρα να
ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, μόλις τα κράτη μέλη συμφωνήσουν επί
της δικής τους διαπραγματευτικής εντολής.
 
 
 
Οι  προτεινόμενες  αλλαγές  στον  κανονισμό  του  Δουβλίνου  αποσκοπούν  στην
αντιμετώπιση  των  αδυναμιών  του  σημερινού  συστήματος  ασύλου  και  στο  να
εξασφαλιστεί  η  δίκαιη  κατανομή  των  ευθυνών  μεταξύ  των  χωρών  της  ΕΕ.
 
 
 
Βάσει της προτεινόμενης μεταρρύθμισης οι χώρες πρώτης γραμμής (χώρες άφιξης) δεν
θα είναι πλέον αυτόματα υπεύθυνες για τους αιτούντες άσυλο. Αντίθετα, οι αιτούντες
άσυλο θα μοιράζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ και για το σκοπό αυτό θα μπορούν να
μεταφέρονται αυτόματα σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ.
 
 
 
Τα κράτη μέλη που δεν ακολουθούν τους κανόνες θα έρχονται  αντιμέτωπα με τον
κίνδυνο περιορισμού της πρόσβασής τους στα ευρωπαϊκά κονδύλια.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2017-0345%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN


Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση του Κοινοβουλίου στο
σημείωμα (διαθέσιμο στα αγγλικά και γαλλικά).
 
 
 
Δήλωση της εισηγήτριας
 
 
 
Η εισηγήτρια  του  ΕΚ για  την  αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου,  Cecilia
Wikström (Φιλελεύθεροι,  Σουηδία)  δήλωσε τα εξής:  «Με το Κοινοβούλιο  έτοιμο να
ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις, καλώ το Συμβούλιο των υπουργών να υιοθετήσει μια
κοινή  θέση  το  συντομότερο  δυνατόν,  ώστε  να  ξεκινήσουν  οι  τριμερείς
διαπραγματεύσεις και να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή ένα λειτουργικό ευρωπαϊκό σύστημα
ασύλου».
 
 
 
Ιστορικό
 
 
 
Ο  κανονισμός  του  Δουβλίνου  καθορίζει  ποια  χώρα  της  ΕΕ  είναι  υπεύθυνη  για  τη
διεκπεραίωση μιας αίτησης διεθνούς προστασίας. Το δικαίωμα υποβολής αίτησης για
άσυλο περιλαμβάνεται στη συνθήκη της Γενεύης την οποία έχουν υπογράψει όλα τα
κράτη μέλη της ΕΕ και η οποία έχει ενσωματωθεί στις ευρωπαϊκές Συνθήκες.
 
 
 
Η  απόφαση  της  επιτροπής  Πολιτικών  Ελευθεριών  να  ξεκινήσει  συνομιλίες  με  το
Συμβούλιο ανακοινώθηκε κατά την έναρξη της συνόδου ολομέλειας του Στρασβούργου
τη Δευτέρα. Το κείμενο της διαπραγματευτικής εντολής έπρεπε να προστεθεί στην
ημερήσια  διάταξη  της  ολομέλειας  για  ψηφοφορία,  καθότι  περισσότεροι  από  76
ευρωβουλευτές  εξέφρασαν  αντιρρήσεις.
 
 
 
Σύνδεσμοι
Βίντεο - Αποσπάσματα από την ψηφοφορία στην ολομέλεια (16/11/2017)
Αναθεώρηση του συστήματος του Δουβλίνου - Η νομοθετική διαδικασία στα αγγλικά
(Φεβρουάριος 2017)
Βίντεο - Συνέντευξη με την εισηγήτρια Cecilia Wikström (Φιλελεύθεροι, Σουηδία) -
Μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - Πως λειτουργεί η
διαδικασία ασύλου στην ΕΕ (EP think tank 05.04.2017)
 Ολα τα άρθρα για το μεταναστευτικό
Οπτικοακουστικό υλικό για επαγγελματίες

Δελτία Τύπου

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume DUCH GUILLOT
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000

2 I 3

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/background/20171019BKG86403/20171019BKG86403_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96677/CECILIA_WIKSTROM_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96677/CECILIA_WIKSTROM_home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/infos-details.html?id=14761&type=Flash
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I146692
https://epthinktank.eu/reform-of-the-dublin-system-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/reform-of-the-dublin-system-eu-legislation-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20170224STO63944/metarruthmise-tou-europaikou-sustematos-asulou
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20170224STO63944/metarruthmise-tou-europaikou-sustematos-asulou
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)599397
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)599397
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/20150831TST91035
http://audiovisual.europarl.europa.eu/european-asylum-system
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https://twitter.com/EP_Justice

