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Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου - Πρόοδος των εργασιών

Η ολοκλήρωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ) έως το 2012 εξακολουθεί 

να αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στον τομέα της 

Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων. 

Ο κανονισμός του Δουβλίνου ήταν ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης τόσο κατά την ανεπίσημη 

σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών στο Σόποτ στις 18 Ιουλίου όσο και κατά το Συμβούλιο 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 22 Σεπτεμβρίου 2011. Η Προεδρία συνήγαγε τρία 

κύρια συμπεράσματα από τις σχετικές συζητήσεις : 

1. Όλες σχεδόν οι αντιπροσωπίες συμφώνησαν ότι το κεκτημένο της Ένωσης στον τομέα του 

ασύλου δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει σύστημα για την αναστολή των μεταφορών στο 

πλαίσιο του κανονισμού του Δουβλίνου. Τα πρωταρχικά μελήματα των αντιπροσωπιών 

αφορούσαν την ενδεχόμενη δημιουργία πρόσθετου πόλου έλξης και το άνισο επίπεδο 

εφαρμογής του κεκτημένου στην ΕΕ, 



15843/11 ΚΚ/γπ 2
DG H 1B EL

2. Οι αντιπροσωπίες δήλωσαν ότι κατ’ αρχήν ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της ικανότητας 

της Ένωσης για έγκαιρη προειδοποίηση και ετοιμότητα όσον αφορά τις κρίσεις ασύλου, 

περιλαμβανομένων των βαθμιαίων μέτρων που θα πρέπει να λαμβάνονται προκειμένου να 

αντιμετωπίζεται εγκαίρως κάθε κρίση που είναι δυνατόν να προκύψει τόσο από εσωτερικούς 

όσο και από εξωτερικούς παράγοντες και με την προοπτική επίτευξης συγκεκριμένων 

αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας. Τόνισαν τη σημασία της επιχειρησιακής 

συνεργασίας εν προκειμένω καθώς και τον κεντρικό ρόλο που θα πρέπει να ανατεθεί στην 

ΕΕΣΑ όσον αφορά τη συγκέντρωση και ανταλλαγή πληροφοριών και την εκτίμηση των 

αναγκών των κρατών μελών που υφίστανται ιδιαίτερη πίεση, σύμφωνα με την εντολή της. Οι 

αντιπροσωπίες ζήτησαν από την Προεδρία να εξετάσει πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί η 

ικανότητα για έγκαιρη προειδοποίηση και ετοιμότητα, και

3. Όλες οι αντιπροσωπίες συμφώνησαν ότι η αλληλεγγύη αποτελεί κεντρικό στοιχείο του ΚΕΣΑ 

και ότι η αλληλεγγύη και η αμοιβαία εμπιστοσύνη συμβαδίζουν. Η γνήσια και πρακτική 

αλληλεγγύη δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να μετατραπεί σε άνευ όρων βοήθεια των 

κρατών μελών που δεν επιδεικνύουν την απαιτούμενη βούληση ή δεν καταβάλλουν την 

αναγκαία προσπάθεια για τη δέουσα εφαρμογή του κεκτημένου, έχοντας μεταξύ άλλων 

συσσωρεύσει μεγάλο όγκο εκκρεμών υποθέσεων. 

Τα συμπεράσματα αυτά καθοδηγούν τις προσπάθειες της Προεδρίας από τις 22 Σεπτεμβρίου 2011. 

Βάσει των ανωτέρω πορισμάτων η Προεδρία, από κοινού με την εισερχόμενη δανική Προεδρία, 

υπέβαλε στη στρατηγική επιτροπή για τη μετανάστευση, τα σύνορα και το άσυλο (εφεξής 

«SCIFA») έγγραφο στο οποίο περιγράφεται σε γενικές γραμμές διαδικασία για την έγκαιρη 

προειδοποίηση, την ετοιμότητα και τη διαχείριση των κρίσεων ασύλου (έγγρ. 15055/11). Οι 

σχετικές εργασίες θα συνεχισθούν το Νοέμβριο με βάση πρόταση κειμένου που θα υποβάλει η 

Προεδρία. 

Η Προεδρία υπέβαλε συμβιβαστικές προτάσεις όσον αφορά το σχέδιο αναδιατύπωσης της οδηγίας 

περί διαδικασιών ασύλου. Οι προτάσεις συζητήθηκαν σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων στις 5 

Οκτωβρίου 2011. Η Προεδρία θα εκπονήσει περαιτέρω συμβιβαστικές προτάσεις που θα 

συζητηθούν σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων το Νοέμβριο. 
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Στις 18 Οκτωβρίου η Ομάδα «Άσυλο» εξέτασε επίσης σειρά συμβιβαστικών προτάσεων όσον 

αφορά το σχέδιο αναδιατύπωσης της οδηγίας περί συνθηκών υποδοχής. Η Προεδρία φρονεί ότι οι 

διαπραγματεύσεις αυτές διεξάγονται εποικοδομητικά και προσβλέπει στην εξέταση των κύριων 

πολιτικών ζητημάτων του σχεδίου πράξης. 

Οι εργασίες σχετικά με τον κανονισμό «Eurodac» έχουν ανασταλεί. Όλες σχεδόν οι αντιπροσωπίες 

εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι πρέπει να εισαχθεί στον κανονισμό EURODAC ρήτρα που να 

επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρέχουν στις αρμόδιες για την επιβολή του νόμου αρχές τους 

πρόσβαση στην κεντρική βάση δεδομένων του EURODAC, υπό αυστηρούς όρους και για λόγους 

καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

Το μόνο εκκρεμές ζήτημα που εμποδίζει την έγκριση του σχεδίου αναδιατύπωσης της οδηγίας περί 

αναγνωρίσεως προσόντων είναι το σχετικό με τον πίνακα αντιστοιχίας. Η οριζόντια πολιτική 

συμφωνία για το θέμα αυτό μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο στις 20 Οκτωβρίου 2011, επιτρέποντας κατά τον τρόπο αυτό να υιοθετηθεί η θέση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση από την ολομέλεια, κατά την περίοδο συνόδου 24-

27 Οκτωβρίου 2011.

Η Προεδρία κρίνει ότι οι διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις διάφορες πράξεις που συνιστούν το 

ΚΕΣΑ προχωρούν εποικοδομητικά και προσβλέπει στη συνέχιση των σχετικών εργασιών της με 

εντατικό ρυθμό, με την προοπτική περαιτέρω συζήτησης κατά το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων του Δεκεμβρίου και της έναρξης τριμερών διαλόγων με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο πριν από το τέλος του 2011 ως προς τις πράξεις για τις οποίες θα έχει υιοθετηθεί 

κοινή θέση του Συμβουλίου. 

_________________


