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Ζ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΟΣΔΗΝΔΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ 

ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΓΟΤΒΛΗΝΟΤ 

ΜΑΗΟ 2018

ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΗ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΗΚΟ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ

25/5/2018

Ο δπόμορ ππορ ηο Δοςβλίνο IV



1. Δλίζρπζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο πξώηεο ρώξαο εηζόδνπ

2. Δηζαγσγή κίαο λέαο πξνδηθαζίαο ηεο εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ ηνπ 

Καλνληζκνύ, θαηά ηελ νπνία ζα θεξύζζνληαη σο απαξάδεθηεο νη αηηήζεηο 

αζύινπ όηαλ ν αηηώλ πξνέξρεηαη από αζθαιή Σξίηε ρώξα ή από κία πξώηε -

εθηόο ΔΔ- ρώξα αζύινπ 

3. Δηζαγσγή ελόο κεραληζκνύ ζηήξημεο γηα ηελ ίζε θαηαλνκή ησλ 

αξκνδηνηήησλ κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ 

αζύινπ. 

4. Σε ζύληκεζε ησλ δηαδηθαζηηθώλ πξνζεζκηώλ

5. Σε Γηεύξπλζε ηνπ νξηζκνύ ηεο νηθνγέλεηαο

6. Σελ πξνζηαζία ησλ αζπλόδεπησλ αλειίθσλ (κε ιηγόηεξεο όκσο εγγπήζεηο)

7. Σε κείσζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ ξεηξώλ  ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο

8. Σελ εηζαγσγή θπξώζεσλ θαη κέηξσλ απνηξνπήο άζθνπσλ κεηαθηλήζεσλ 

ησλ αηηνύλησλ άζπιν από έλα θξάηνο κέινο ζην άιιν

25/5/2018

Ζ ΠΡΟΣΑΖ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖΡΗΕΔΣΑΗ Δ 8 ΖΜΔΗΑ



Σν Άξζξν 13 ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ αλαθέξεη πσο 

«Όηαλ δηαπηζηώλεηαη, ...... όηη ν αηηώλ δηέβε παξαλόκσο, ..... ηα ζύλνξα 

θξάηνπο κέινπο πξνεξρόκελνο από ηξίηε ρώξα, απηό ην θξάηνο κέινο ζην 

νπνίν εηζήιζε παξαλόκσο είλαη ππεύζπλν γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο 

δηεζλνύο πξνζηαζίαο. 

Ζ επζύλε απηή παύεη λα πθίζηαηαη δώδεθα κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία θαηά 

ηελ νπνία έιαβε ρώξα ε παξάλνκε δηάβαζε ησλ ζπλόξσλ».

ύκθσλα  κε ηελ Πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο ε επζύλε είλαη κόληκε.

Ζ πξόηαζε ηεο Βνπιγαξηθήο Πξνεδξίαο  πεξηιακβάλεη  αύμεζε ηεο ζηαζεξήο 

επζύλεο ζε 10 έηε. Ζ Διιάδα θαη νη ρώξεο ηνπ Νόηνπ αληηηίζεληαη ζηε ρξνληθή 

απηή αύμεζε

25/5/2018

1. Ππώηη Χώπα Ειζόδος 



Πξνβιεκαηηθή ε εηζαγσγή δηαδηθαζίαο δηαπίζησζεο ηνπ παξαδεθηνύ ή κε

όισλ ησλ αηηήζεσλ αζύινπ αλεμαηξέησο . Από ην κεραληζκό ζηήξημεο

εμαηξνύληαη νη αηηήζεηο αζύινπ πνπ θεξύζζνληαη απαξάδεθηεο θαη όζεο

εμεηάδνληαη κε ηαρείεο δηαδηθαζίεο.

25/5/2018

2. Ππο-Δοςβλίνος Διαδικαζία – Απαπάδεκηερ Αιηήζειρ και 

3. Μησανιζμόρ Σηήπιξηρ 



-Δμεξρόκελν αίηεκα πξνο ην άιιν θξάηνο κέινο κέζα ζε έλαλ κήλα από ηελ 

θαηαγξαθή ηνπ αηηήκαηνο 

Ηζρύσλ Καλνληζκόο πξνβιέπεη 3 κήλεο  πξνζεζκία 

-Απάληεζε Κξάηνπο κέινπο κέζα ζε έλαλ κήλα από ηελ ιήςε ηνπ 

εμεξρόκελνπ αηηήκαηνο.

Ηζρύσλ Καλνληζκόο πξνβιέπεη 2 κήλεο  πξνζεζκία πξνθεηκέλνπ λα ζηαιεί 

απάληεζε 

-Μεηαθνξά ηνπ αηηνύληνο ζην Κξάηνο Μέινο πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ επζύλε 

εμέηαζεο ηεο αίηεζεο αζύινπ

Έθδνζε απόθαζεο κεηαθνξάο κέζα ζε κία εβδνκάδα από ηελ εκέξα ηεο 

απνδνρήο θαη  δηελέξγεηα ηεο κεηαθνξάο ζην ππεύζπλν θξάηνο κέινο ην 

αξγόηεξν κέζα ζε 4 εβδνκάδεο από ηελ νξηζηηθή απόθαζε κεηαθνξάο. 

Ηζρύσλ Καλνληζκόο πξνβιέπεη απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 6 κελώλ από ηελ 

απνδνρή. 

25/5/2018

4 . Σύνημηζη ηων διαδικαζηικών πποθεζμιών ζηη διαδικαζία 

οικογενειακήρ επανένωζηρ 



Πιένλ ζηνλ νξηζκό ηεο «νηθνγέλεηαο» ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη  θαη ηα αδέιθηα 

ηνπ αηηνύληνο θαζώο θαη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, νη νπνίεο ζρεκαηίζηεθαλ κεηά 

ηελ έμνδν από ηε ρώξα θαηαγσγήο, αιιά πξηλ από ηελ άθημε ζην έδαθνο ηνπ 

θξάηνπο κέινπο.

25/5/2018

5. Διεύπςνζη ηος οπιζμού ηηρ οικογένειαρ



Πεξηνξηζκόο ηεο πξνζηαζίαο θαη ησλ εγγπήζεσλ γηα ηνπο αζπλόδεπηνπο 

αλειίθνπο θαζώο, εθόζνλ δελ ππάξρνπλ κέιε νηθνγέλεηαο, ην θξάηνο κέινο 

ζην νπνίν έλαο αζπλόδεπηνο αλήιηθνο, έρεη απσικά ππνβάιεη αίηεζε αζύινπ, 

ην θξάηνο απηό ζα είλαη ππεύζπλν γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο, εθηόο αλ δελ 

είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ αλειίθνπ. 

Δπηζηξνθή ησλ αλειίθσλ ζηελ πξώηε ρώξα αζύινπ. 

ηνλ ηζρύνληα Καλνληζκό πξνβιέπεηαη πσο ππεύζπλν Κξάηνο κέινο γηα ηελ 

εμέηαζε ηεο αίηεζεο αζύινπ ελόο αζπλόδεπηνπ αλειίθνπ είλαη εθείλν ην 

θξάηνο ζην νπνίν ν αζπλόδεπηνο έρεη θαηαζέζεη ηελ αίηεζή ηνπ. Γελ αλαθέξεη 

ηελ πξώηε ρώξα αζύινπ.

25/5/2018

6.  Αζςνόδεςηοι Ανήλικοι



Πεξηνξηζκόο ηεο ρξήζεο ησλ ξεηξώλ ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο θαη ηεο 

αλζξσπηζηηθήο ξήηξαο ζε ππνζέζεηο νηθνγελεηαθώλ δεζκώλ πνπ δελ 

θαιύπηνληαη από ηνλ νξηζκό ηεο «νηθνγέλεηαο» ώζηε λα εθαξκόδνληαη ηα 

δεζκεπηηθά θξηηήξηα ηνπ Καλνληζκνύ. 

Δπίθιεζε θαη εθαξκνγή ηνπ α. 17 & 2 δελ ζα γίλεηαη πιένλ γηα 

αλζξσπηζηηθνύο ιόγνπο. 

25/5/2018

7. Πεπιοπιζμόρ ηος πεδίος εθαπμογήρ ηων πηηπών ηηρ διακπιηικήρ 

εςσέπειαρ



Σηκσξεηηθέο δηαηάμεηο ή δηαηάμεηο πνπ απνζθνπνύλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε 

εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ θαη ηελ ηαρύηεξε εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ αζύινπ ?

25/5/2018

8. Ειζαγωγή κςπώζεων και μέηπων αποηποπήρ άζκοπων 

μεηακινήζεων ηων αιηούνηων άζςλο από ηο ένα κπάηορ μέλορ ζηο άλλο



Ζ αλαζεώξεζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Γνπβιίλνπ , ζύκθσλα 

κε ηηο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, ζα κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή, νπζηαζηηθή θαη ηαρύηεξε εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ αζύινπ 

δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια αζθαιείο θαη λόκηκεο δηόδνπο ησλ αηηνύλησλ 

άζπιν πξνο ηελ Δπξώπε?

25/5/2018

Σςμπεπαζμαηικέρ διαηςπώζειρ 


