
ΓΝΩΜΗ  

ηηρ Κοινοβοςλεςηικήρ Δπιηποπήρ Δξωηεπικών και Δςπωπαϊκών Υποθέζεων ηηρ 

Βοςλήρ ηων Ανηιπποζώπων ηηρ Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ  

για ηην Ππόηαζη Κανονιζμού ηος Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος 

για ηη θέζπιζη μησανιζμού μεηεγκαηάζηαζηρ λόγω κπίζηρ και ηην ηποποποίηζη 

ηος κανονιζμού (ΔΔ) απιθ. 604/2013 ηος Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος 

Σςμβοςλίος, ηηρ 26ηρ Ιοςνίος 2013, για ηη θέζπιζη ηων κπιηηπίων και μησανιζμών 

για ηον πποζδιοπιζμό ηος κπάηοςρ μέλοςρ πος είναι ςπεύθςνο για ηην εξέηαζη 

αίηηζηρ διεθνούρ πποζηαζίαρ πος ςποβάλλεηαι ζε κπάηορ μέλορ από ςπήκοο 

ηπίηηρ σώπαρ ή από απάηπιδα [COM(2015)450]. 

---------------------------------------------------------------------  

 

 Η Κνηλνβνπιεπηηθή Επηηξνπή Εμσηεξηθώλ θαη Επξσπατθώλ Υπνζέζεσλ 

(Επηηξνπή) εμέηαζε ζε ζπλεδξία ηεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 27 Οθησβξίνπ 2015, 

ηελ πξόηαζε θαλνληζκνύ ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο γηα ηε ζέζπηζε κεραληζκνύ 

κεηεγθαηάζηαζεο ιόγσ θξίζεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΕ) αξηζ. 

604/2013 (γλσζηόο σο «Καλνληζκόο ηνπ Δνπβιίλνπ») γηα ηε ζέζπηζε θξηηεξίσλ θαη 

κεραληζκώλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ 

εμέηαζε αίηεζεο δηεζλνύο πξνζηαζίαο πνπ ππνβάιιεηαη ζε θξάηνο κέινο από ππήθνν 

ηξίηεο ρώξαο ή από απάηξηδα. Σύκθσλα κε ηελ πξόηαζε, ν πξνηεηλόκελνο κεραληζκόο 

κεηεγθαηάζηαζεο, απνζθνπεί, αθελόο, ζην λα εμαζθαιίδεη, ζε επείγνπζεο/εηδηθέο 

θαηαζηάζεηο θξίζεο, ηε δίθαηε θαηαλνκή ησλ επζπλώλ κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ γηα 

κεγάιν αξηζκό αηηνύλησλ πνπ έρνπλ ζαθή αλάγθε δηεζλνύο πξνζηαζίαο θαη, αθεηέξνπ, 

ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Δνπβιίλνπ, κεηαμύ άιισλ ηελ πιήξε 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηηνύλησλ δηεζλή πξνζηαζία. Έπεηηα από εμέηαζε ηεο 

πην πάλσ πξόηαζεο, ζηελ παξνπζία εθπξνζώπσλ ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, ε 

Επηηξνπή, θαηά πιεηνςεθία, εθθξάδεη ηηο αθόινπζεο ζέζεηο: 

•  Η Επηηξνπή ηνλίδεη όηη ιόγσ ησλ πξσηνθαλώο απμαλόκελσλ καδηθώλ 

κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ, δεκηνπξγείηαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα έκπξαθηε αιιειεγγύε 

θαη δίθαην επηκεξηζκό ηεο επζύλεο από όια ηα θξάηε κέιε ηεο ΕΕ ηδηαίηεξα πξνο 

ηηο ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ, νη νπνίεο επεξεάδνληαη από ηε ξνή ηεξάζηηνπ αξηζκνύ 

κεηαλαζηώλ ιόγσ ησλ εμειίμεσλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή.  

•    Η Επηηξνπή ππνγξακκίδεη επίζεο ηελ αλάγθε γηα ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ 

θαη εθαξκνγή ησλ πνιηηηθώλ εθείλσλ ζε επξσπατθό επίπεδν πνπ ζα απνηξέπνπλ 
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θαη ζα πξνιαβαίλνπλ ηα καδηθά απηά θαηλόκελα κεηαλάζηεπζεο πνπ πξνθύπηνπλ 

είηε γηα νηθνλνκηθνύο, θνηλσληθνύο ιόγνπο είηε εμαηηίαο δηάθνξσλ πνιέκσλ ή 

ζπγθξνύζεσλ θαζώο θαη εμεύξεζε ηξόπσλ θαη εθαξκνγή πνιηηηθώλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε θαη θαηαπνιέκεζε ησλ βαζύηεξσλ αηηίσλ πνπ πξνθαινύλ ηα 

θαηλόκελα απηά. Σεκεηώλεη παξάιιεια όηη ηα ελ ιόγσ κέηξα θαη νη ελ ιόγσ 

πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κε πξνζήισζε ζην ζεβαζκό ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηώλ, ησλ πξνζθύγσλ θαη ησλ αηηνύλησλ 

άζπιν κε γλώκνλα ηε δηαθύιαμε ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ζα πξέπεη λα 

απαληνύλ ζηα θνηλσληθά αίηηα πνπ σζνύλ ζηε κεηαλάζηεπζε θαη δελ ζα πξέπεη λα 

ζπληείλνπλ ζηελ έληαζε ηεο θαηαζηνιήο ζε βάξνο ησλ κεηαλαζηώλ θαη 

πξνζθύγσλ.  

•    Η Επηηξνπή επηζεκαίλεη όηη αλ θαη ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ησλ 

εμσηεξηθώλ ζπλόξσλ ησλ ρσξώλ ηεο Έλσζεο θξίλεηαη επηβεβιεκέλε, δελ ζα 

πξέπεη λα επεξεαζηεί ην θεθηεκέλν θαη ε ηζρύο ηεο δώλεο ηνπ Σέλγθελ, ηνλίδνληαο 

παξάιιεια ηελ αλάγθε επηηάρπλζεο ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη 

ιεηηνπξγία ησλ θέληξσλ ππνδνρήο θαη θαηαγξαθήο («hotspots») αηηνύλησλ άζπιν 

εηδηθόηεξα ζηηο ρώξεο εθείλεο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζόηεξν από ηα ζεκεξηλά 

κεγάια κεηαλαζηεπηηθά ξεύκαηα. 


