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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΤΡΙ∆ΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
H ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

50ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ: Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ

Σύµφωνα µε τα Συµπεράσµατα της Προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε, που
πραγµατοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1999,το «κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα ασύλου» πρέπει να
περιλαµβάνει, βραχυπρόθεσµα, µία σαφή και εφαρµόσιµη µέθοδο προσδιορισµού του κράτους
που είναι αρµόδιο να εξετάσει την εκάστοτε αίτηση χορήγησης ασύλου, κοινές απαιτήσεις για
τη διεξαγωγή δίκαιης και αποτελεσµατικής διαδικασίας χορήγησης ασύλου, κοινές ελάχιστες
συνθήκες υποδοχής των προσώπων που ζητούν άσυλο, καθώς και την προσέγγιση των κανόνων
που ισχύουν για την αναγνώριση και το περιεχόµενο του καθεστώτος του πρόσφυγα.
Συµπληρωµατικώς, προβλέπεται να ληφθούν µέτρα σχετικά µε επικουρικές µορφές προστασίας,
ούτως ώστε κάθε πρόσωπο το οποίο χρήζει τέτοιας προστασίας να υπάγεται στο κατάλληλο
καθεστώς. Επιπλέον, στα Συµπεράσµατα γίνεται σαφές ότι, πιο µακροπρόθεσµα, η κοινοτική
νοµοθεσία πρέπει να οδηγήσει στη θέσπιση κοινής διαδικασίας ασύλου και ενιαίου καθεστώτος
που να ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση για εκείνους στους οποίους χορηγείται άσυλο. Τέλος, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε κάλεσε µε έµφαση το Συµβούλιο να εντείνει τις
προσπάθειές του για την επίτευξη συµφωνίας σχετικά µε το θέµα της προσωρινής προστασίας
των εκτοπισθέντων, µε βάση την αρχή της αλληλεγγύης µεταξύ κρατών µελών.

• Στις 28 Σεπτεµβρίου 2000, το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση (2000/596/ΕΚ) για τη
δηµιουργία Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους Πρόσφυγες ως µέτρο αλληλεγγύης µε στόχο τη
συµβολή στην εξισορρόπηση των προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη µέλη για την
υποδοχή των προσφύγων και των εκτοπισθέντων και για την αντιµετώπιση των συνεπειών
της υποδοχής αυτής.

• Στις 11 ∆εκεµβρίου 2000,το Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό (2725/2000/ΕΚ) σχετικά µε
τη θέσπιση του «Eurodac»για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωµάτων για την
αποτελεσµατική εφαρµογή της σύµβασης του ∆ουβλίνου περί καθορισµού του κράτους
που είναι αρµόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε ένα από
τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Στις 20 Ιουλίου 2001, το Συµβούλιο εξέδωσε οδηγία (2001/55/ΕΚ) για τις ελάχιστες
απαιτήσεις παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής συρροής
εκτοπισθέντων και για τα µέτρα που επιδιώκουν τη δίκαιη κατανοµή των βαρών µεταξύ
κρατών µελών όσον αφορά την υποδοχή αυτών των ατόµων και την αντιµετώπιση των
συνεπειών της υποδοχής τους.

Εκτός από τις προτάσεις για τη θέσπιση των προαναφερθεισών πράξεων που εγκρίθηκαν από το
Συµβούλιο, η Επιτροπή εξέδωσε:

• στις 20Σεπτεµβρίου 2000,πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για τoυς ελάχιστους κανόνες
για τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του
πρόσφυγα·
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• στις 22 Νοεµβρίου 2000,ανακοίνωση για κοινή διαδικασία ασύλου και ενιαίο καθεστώς
που να ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για εκείνους στους οποίους έχει
χορηγηθεί άσυλο·

• στις 3 Απριλίου 2001, πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες
απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη·

• στις 26 Ιουλίου 2001, πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση
κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι αρµόδιο
για την εξέταση αίτησης χορήγησης ασύλου που έχει υποβληθεί σε ένα κράτος µέλος από
υπήκοο τρίτης χώρας.

Όπως προβλέπεται στον «Πίνακα αποτελεσµάτων» για την παρακολούθηση της προόδου ενόψει
της δηµιουργίας ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο
οποίος ενεκρίθη από το Συµβούλιο στις 27Μαρτίου 2000,η Επιτροπή υποβάλλει σήµερα, κατά
το δεύτερο εξάµηνο του 2001, πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων
απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών και των
απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας βάσει άλλων
διατάξεων. Η πρόταση συµπληρώνει τις εργασίες της Επιτροπής για τη συγκρότηση της
προταθείσας δέσµης "δοµικών ογκόλιθων", που από κοινού συνιστούν το "κοινό ευρωπαϊκό
σύστηµα ασύλου", του οποίου η καθιέρωση αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Τάµπερε.

Η παρούσα πρόταση έχει καταρτισθεί µε βάση µια σειρά προπαρασκευαστικών εργασιών και
έναν όγκο σχετικού υλικού τεκµηρίωσης.

Στα προπαρασκευαστικά στάδια της νοµοθετικής διαδικασίας από την οποία προέκυψε η
παρούσα πρόταση, η Επιτροπή οργάνωσε µια σειρά διµερών διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη.
Οι διαβουλεύσεις αυτές είχαν ως βάση ένα έγγραφο προς συζήτηση, το οποίο συνετάχθη
προκειµένου να διευκολυνθούν οι συζητήσεις µε τα κράτη µέλη σχετικά µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο θέσπισης στο πλαίσιο της κοινοτικής νοµοθεσίας κανόνων για την αναγνώριση
και το περιεχόµενο του καθεστώτος του πρόσφυγα και επικουρικών καθεστώτων προστασίας.

Στην ανακοίνωσή της του Νοεµβρίου του 2000 µε τον τίτλο «Προς µία κοινή διαδικασία
ασύλου και ένα ενιαίο καθεστώς που να ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση για εκείνους στους
οποίους έχει χορηγηθεί άσυλο», η Επιτροπή έγραφε ότι «οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των
πολιτών, οι ενώσεις, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις και οι τοπικές αρχές και κοινότητες πρέπει
επίσης να συµπράττουν στο πλαίσιο του νέου συστήµατος ως παράγοντες και φορείς αξιών
σχετικών µε το άσυλο στην Ευρώπη». Εν προκειµένω, η Επιτροπή, µε βάση το προαναφερθέν
έγγραφο προς συζήτηση, πραγµατοποίησε διαβουλεύσεις όχι µόνο µε τα κράτη µέλη αλλά και
µε την Ύπατη Αρµοστία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, µε µη κυβερνητικές
οργανώσεις που διαθέτουν εµπειρογνωµοσύνη στο συγκεκριµένο τοµέα (π.χ. το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο Προσφύγων και Εξορίστων και τη ∆ιεθνή Αµνηστία), µε εξειδικευµένες µη
κυβερνητικές οργανώσεις («European Women's Lobby», «Save the Children»,κ.λπ.), µε
εµπειρογνώµονες από τον πανεπιστηµιακό χώρο (π.χ. µε το πανεπιστηµιακό δίκτυο
«O∆ΥΣΣΕΥΣ» για την προαγωγή των νοµικών σπουδών σε θέµατα µετανάστευσης και ασύλου
στην Ευρώπη) και µε εκπροσώπους της δικαστικής εξουσίας (π.χ. µε τη «∆ιεθνή ένωση
δικαστών που ασχολούνται µε το δίκαιο των προσφύγων»).
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Στις 23 και 24 Απριλίου 2001πραγµατοποιήθηκε στο Νόρχέπινγκ σεµινάριο µε θέµα «∆ιεθνής
προστασία στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας για το άσυλο». Το σεµινάριο οργανώθηκε από τη
σουηδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασχολήθηκε µε τα εξής τρία ζητήµατα:
ερµηνεία του ορισµού του πρόσφυγα, επικουρικές µορφές προστασίας και ενιαία διαδικασία
ασύλου. Οι συζητήσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του σεµιναρίου, τα σηµαντικότερα
πορίσµατά του, καθώς επίσης τα διάφορα κατατοπιστικά έγγραφα που εκπονήθηκαν ενόψει του
σεµιναρίου αποτέλεσαν σηµαντικές πηγές έµπνευσης για την κατάρτιση της παρούσας
πρότασης.

Οσάκις αναφέρεται στο ζήτηµα του ορισµού του πρόσφυγα, η παρούσα πρόταση στηρίζεται
επίσης σε µεγάλο βαθµό σε πρόσφατη πανεπιστηµιακή µελέτη η οποία εκπονήθηκε από το
Κέντρο Μελετών για τους Πρόσφυγες (Refugee Studies Centre),του Πανεπιστηµίου της
Οξφόρδης, για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα πρόταση περιλαµβάνει τα
πορίσµατα συνάντησης εµπειρογνωµόνων που διοργανώθηκε µε σκοπό την ανταλλαγή
απόψεων σχετικά µε την εν λόγω µελέτη αλλά και σχετικά µε ποικίλα άλλα συναφή εθνικά,
ευρωπαϊκά και διεθνή κείµενα και νοµολογία. Επίσης απηχεί µια σειρά από πρόσφατες
συγκριτικές µελέτες του Συµβουλίου και του «Κέντρου πληροφόρησης, µελετών και
ανταλλαγών σε θέµατα ασύλου» µε τις οποίες επιχειρείται ανασκόπηση των πρακτικών των
κρατών µελών στον τοµέα της επικουρικής προστασίας.

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αναφορικά µε το «κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα ασύλου», κατά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Τάµπερε συµφωνήθηκε ότι αυτό "είναι σκόπιµο να περιλαµβάνει την προσέγγιση των κανόνων
που διέπουν την αναγνώριση και το περιεχόµενο του καθεστώτος του πρόσφυγα και να

συµπληρώνεται από µέτρα σχετικά µε επικουρικές µορφές προστασίας, ούτως ώστε κάθε

πρόσωπο το οποίο χρήζει τέτοιας προστασίας να υπάγεται στο κατάλληλο καθεστώς". Βασικός

στόχος είναι να διασφαλισθεί ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας σε όλα τα κράτη µέλη για τα

πρόσωπα που πράγµατι χρήζουν προστασίας και να περιορισθούν οι αποκλίσεις µεταξύ των

νοµοθεσιών και των πρακτικών των κρατών µελών στους συγκεκριµένους τοµείς. Επιδιώκεται
να εξαλειφθούν στο µέτρο του δυνατού οι όποιες διαφορές µεταξύ των κρατών µελών οι οποίες

δεν συνδέονται αποκλειστικά µε οικογενειακούς, πολιτιστικούς ή ιστορικούς παράγοντες και οι

οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο τις ροές των αιτούντων άσυλο,
οσάκις οι µετακινήσεις των προσώπων αυτών υπαγορεύονται αποκλειστικά και µόνο από τις

διαφορές των κατά τόπους νοµικών πλαισίων.

Η παρούσα πρόταση αφορά τη θέσπιση ενός µέσου το οποίο θα εντάσσεται στο "πρώτο στάδιο"
του κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου, που θα "εντάσσεται στην πλήρη και

ολοκληρωµένη εφαρµογή της Σύµβασης της Γενεύης, κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται ότι

κανείς δεν θα στέλλεται πίσω σε έναν τόπο όπου ενδέχεται να υποστεί διώξεις, δηλαδή µε τη

διατήρηση σε ισχύ της αρχής της µη επαναπροώθησης". Για τον σκοπό αυτό, η πρόταση

προβλέπει τους κανόνες που εφαρµόζονται προκειµένου να διαπιστωθεί ποιοι από αυτούς που

ζητούν διεθνή προστασία πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν πρόσφυγες και ποιοι

µπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς επικουρικής προστασίας. Η πρόταση δεν καλύπτει τους

υπηκόους τρίτων χωρών ή τους απάτριδες που βρίσκονται στο έδαφος κρατών µελών τα οποία

προς το παρόν επιτρέπουν την παραµονή των προσώπων αυτών στο έδαφός τους για λόγους

που δεν άπτονται της ανάγκης παροχής διεθνούς προστασίας, π.χ. για λόγους αλληλεγγύης ή

ανθρωπιστικούς.
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Για λόγους µεγαλύτερης εναρµόνισης και περιορισµού των αδικαιολόγητων δευτερογενών

µετακινήσεων των αιτούντων άσυλο, η παρούσα οδηγία περιλαµβάνει διατάξεις σχετικά µε τα

ελάχιστα δικαιώµατα και ευεργετήµατα που απολαύουν όσοι εµπίπτουν στο καθεστώς του

πρόσφυγα ή στο καθεστώς επικουρικής προστασίας. Ως επί το πλείστον, τα δικαιώµατα και

ευεργετήµατα που απορρέουν από αµφότερα τα καθεστώτα διεθνούς προστασίας είναι τα ίδια

και αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι οι ανάγκες όλων των προσώπων που χρήζουν διεθνούς

προστασίας είναι σε γενικές γραµµές παρεµφερείς. Παρόλα αυτά, έχουν προβλεφθεί κάποιες

διαφοροποιήσεις, σε αναγνώριση της υπεροχής της Σύµβασης της Γενεύης και λαµβανοµένου

υπόψη ότι το καθεστώς της επικουρικής προστασίας έχει ως αφετηρία την παραδοχή ότι η

ανάγκη για τέτοια προστασία είναι από τη φύση της προσωρινή, καίτοι στην πραγµατικότητα

αποδεικνύεται συχνά ότι η ανάγκη για επικουρική προστασία διαρκεί επί µεγαλύτερο χρονικό

διάστηµα. Σε αντιστοιχία µε τη θεµελιώδη αυτή παραδοχή και την πραγµατικότητα, η

δυνατότητα αξίωσης µερικών σηµαντικών δικαιωµάτων και ευεργετηµάτων έχει προσλάβει

χαρακτήρα προσαύξησης, υπό την έννοια ότι για να µπορέσει ένας δικαιούχος επικουρικής

προστασίας να τα διεκδικήσει πρέπει προηγουµένως να συµπληρώσει ένα σύντοµο χρονικό

διάστηµα νοµιµοποίησης.

Η παρούσα πρόταση δεν περιλαµβάνει ρυθµίσεις για τις διαδικαστικές πτυχές της χορήγησης

και ανάκλησης του καθεστώτος του πρόσφυγα και του καθεστώτος επικουρικής προστασίας.
Οι διαδικασίες που ισχύουν για τους αιτούντες άσυλο καθορίζονται στην πρόταση οδηγίας του

Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη

µέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της εν

λόγω οδηγίας, η εφαρµογή των διατάξεων της οδηγίας ως προς αιτήσεις παροχής διεθνούς

προστασίας που υποβάλλονται χωρίς άµεση επίκληση της Σύµβασης της Γενεύης είναι

προαιρετική. Η ρύθµιση αυτή δηµιουργεί ένα δυνητικό χάσµα στο ευρωπαϊκό καθεστώς

προστασίας και επιτρέπει τη διατήρηση των αποκλίσεων που χαρακτηρίζουν την πρακτική των

κρατών µελών στον συγκεκριµένο τοµέα, πράγµα που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τον

στόχο του περιορισµού των αθέµιτων δευτερογενών µετακινήσεων των αιτούντων άσυλο στο

εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτό, τα κράτη µέλη παροτρύνονται να

εφαρµόζουν κατά παρόµοιο τρόπο το προαιρετικό άρθρο 3 της πρότασης οδηγίας του

Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη

µέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα ως προς όλες τις αιτήσεις παροχής

διεθνούς προστασίας, και τούτο προς χάριν της εναρµόνισης.

Στην ανακοίνωση περί ασύλου, η Επιτροπή αναφέρει ότι κατά το πέρας του πρώτου αυτού

σταδίου της διαδικασίας εναρµόνισης της πολιτικής ασύλου της ΕΕ, και µάλιστα ανεξάρτητα

από το αποτέλεσµα, θα είναι αναγκαίο να εξετασθεί η δυνατότητα ανάπτυξης µηχανισµών µε

στόχο τη διόρθωση ορισµένων διαφορών που ενδεχοµένως εξακολουθούν να υφίστανται ή την

πρόληψη του φαινοµένου της αποκλίνουσας ερµηνείας της κοινοτικής νοµοθεσίας. Στην ίδια

ανακοίνωση επισηµαίνονταν ήδη και ορισµένα ειδικά ερωτήµατα τα οποία χρήζουν περαιτέρω

διερεύνησης και άπτονται των θεµάτων που καλύπτει η παρούσα πρόταση, όπως είναι:
Είναι σκόπιµο να θεσπίσει η ΕΕ στο πλαίσιο της κοινοτικής νοµοθεσίας το καθεστώς που

προβλέπει η Σύµβαση της Γενεύης; Είναι σκόπιµο να εξετάσει η ΕΕ τη σκοπιµότητα

καθιέρωσης ενός ή περισσοτέρων οµοιόµορφων προσωπικών καθεστώτων και τί είδους

έγγραφα, δικαιώµατα, ελευθερία µετακίνησης και δικαίωµα παραµονής σε άλλο κράτος µέλος

πρέπει να έχουν οι πρόσφυγες και τα άλλα πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας; Τα
ερωτήµατα αυτά δεν εξετάζονται στην παρούσα πρόταση, διότι η ρύθµιση των θεµάτων που

αυτά θέτουν έχει προγραµµατισθεί για το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας εναρµόνισης.
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3. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Στον Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριµένα στο

άρθρο 18, επιβεβαιώνεται το δικαίωµα στο άσυλο. Με αφετηρία το γεγονός αυτό, η πρόταση

αντικατοπτρίζει το ότι ακρογωνιαίος λίθος του όλου συστήµατος πρέπει να είναι η πλήρης και

ολοκληρωµένη εφαρµογή της Σύµβασης της Γενεύης, µε τη συµπληρωµατική εφαρµογή µέτρων

που να διασφαλίζουν την παροχή επικουρικής προστασίας σε όσα πρόσωπα δεν καλύπτονται

µεν από την εν λόγω σύµβαση αλλά παρόλα αυτά χρήζουν διεθνούς προστασίας. Υποστηρίζεται
ότι η διατύπωση του ορισµού του πρόσφυγα ο οποίος περιέχεται στο άρθρο 1 (A) (2) της

Σύµβασης της Γενεύης του 1951αλλά και η ίδια η σύµβαση εξακολουθούν σήµερα να ισχύουν

και είναι αρκούντως ευέλικτες, πλήρεις και ολοκληρωµένες ώστε να εγγυώνται την παροχή

διεθνούς προστασίας σε σηµαντική αναλογία των προσώπων που τη χρειάζονται. Η τακτική

αυτή συµβαδίζει µε τις ερµηνευτικές αρχές που έχουν κωδικοποιηθεί στο άρθρο 31 παράγραφος

1 της σύµβασης της Βιέννης του 1969περί του δικαίου των συνθηκών, όπου ορίζεται ότι "κάθε
συνθήκη πρέπει να ερµηνεύεται καλή τη πίστει και σύµφωνα µε τη συνήθη έννοια των όρων της

συνθήκης µε βάση τις περιστάσεις και λαµβάνοντας υπόψη το αντικείµενο και τον σκοπό της".

Η οδηγία έχει ως αφετηρία την "Κοινή θέση της 4ης Μαρτίου 1996που καθόρισε το Συµβούλιο
βάσει του άρθρου K.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε την εναρµονισµένη

εφαρµογή του ορισµού του «πρόσφυγα» κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης της Γενεύης
της 28ης Ιουλίου 1951 περί του καθεστώτος των προσφύγων (στο εξής: «η κοινή θέση»). Στις
σχετικές πηγές αναφοράς συγκαταλέγονται επίσης το «Εγχειρίδιο σχετικά µε τις διαδικασίες και
τις προϋποθέσεις αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα», που έχει εκδώσει το Γραφείο του

Ύπατου Αρµοστή των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (στο εξής: «το εγχειρίδιο»), ως
βοήθηµα για την ερµηνεία από τα κράτη που µετέχουν στη σύµβαση του ορισµού του

πρόσφυγα που προβλέπει η σύµβαση, καθώς και τα Συµπεράσµατα της «Εκτελεστικής
επιτροπής του προγράµµατος του Ύπατου Αρµοστή» (EXCOM).Πάντως, πρωταρχικό κείµενο

αναφοράς είναι η ίδια η Σύµβαση της Γενεύης.

Τα προτεινόµενα µέτρα επικουρικής προστασίας θεωρούνται συµπληρωµατικά σε σχέση µε το

καθεστώς προστασίας που έχει θεσπισθεί µε τη Σύµβαση της Γενεύης και µε το σχετικό

πρωτόκολλο του 1967.Τα µέτρα αυτά προβλέπεται να εφαρµοσθούν κατά τρόπον ώστε να µην

αντιστρατεύονται αλλά απεναντίας να συµπληρώνουν το υφιστάµενο καθεστώς προστασίας των

προσφύγων. Ο ορισµός της επικουρικής προστασίας που χρησιµοποιείται στην παρούσα

πρόταση στηρίζεται εν πολλοίς στα διεθνή κείµενα που ισχύουν στον τοµέα των δικαιωµάτων

του ανθρώπου και αναφέρονται στην επικουρική προστασία. Τα πιο χρήσιµα εξ αυτών είναι η

«Ευρωπαϊκή σύµβαση για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τις θεµελιώδεις ελευθερίες» (στο
εξής: «ΕΣ∆Α») (άρθρο 3), η «Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την πρόληψη των

βασανιστηρίων και κάθε βάναυσης, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης» (άρθρο 3) και το
«∆ιεθνές σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα» (άρθρο 7).

Μολονότι δεν υπάρχει ειδικό κοινοτικό κεκτηµένο για το θέµα της επικουρικής προστασίας, η
ΕΣ∆Α και η νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου

συνιστούν ένα πλαίσιο κανόνων υποχρεωτικής ισχύος, το οποίο επικαθορίζει το νοµοθετικό

έργο της Επιτροπής στον συγκεκριµένο τοµέα. Εν µέρει συµµορφούµενα µε τη νοµολογία του

Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και µε τις γενικές αρχές του

διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, τα κράτη µέλη έχουν αναπτύξει συστήµατα «επικουρικής» ή

«συµπληρωµατικής» προστασίας. Η παρούσα πρόταση έχει αντλήσει στοιχεία από τα

ετερόκλιτα συστήµατα των κρατών µελών και επιχειρεί να υιοθετήσει και προσαρµόσει τα

καλύτερα εξ αυτών. Αντί να προβλέπει νέες υποχρεώσεις των κρατών µελών για την παροχή

προστασίας βάσει προσωπικών κριτηρίων, η πρόταση αποσαφηνίζει και κωδικοποιεί τις

υποχρεώσεις και πρακτικές που υφίστανται σήµερα σε διεθνές και κοινοτικό επίπεδο.
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4. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Με την παρούσα πρόταση οδηγίας, η Επιτροπή επιδιώκει να επιτύχει τους εξής στόχους:

1. την εφαρµογή των σηµείων (1)(γ), 2(α) και 3(α) της πρώτης παραγράφου του

άρθρου 63 της συνθήκης, της παραγράφου 38(β)(i και ii) του Προγράµµατος ∆ράσης

της Βιέννης, του συµπεράσµατος αριθ. 14 του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε

και των συναφών µνειών στον Πίνακα Αποτελεσµάτων που υποβλήθηκε στο

Συµβούλιο και στο Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2000·

2. τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των αιτούντων

διεθνή προστασία ως προσφύγων ή ως ατόµων που δικαιούνται επικουρική προστασία·

3. τη διασφάλιση ενός κατώτατου επιπέδου προστασίας σε όλα τα κράτη µέλη για τα

πρόσωπα που πράγµατι χρήζουν διεθνούς προστασίας και τον περιορισµό των

αποκλίσεων που χαρακτηρίζουν τη νοµοθεσία και πρακτική των διαφόρων κρατών

µελών στα συγκεκριµένα θέµατα ως ένα πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση της

πλήρους εναρµόνισης·

4. τον περιορισµό των δευτερογενών µετακινήσεων των αιτούντων διεθνή προστασία οι

οποίες οφείλονται αποκλειστικά και µόνο στην ποικιλοµορφία των εφαρµοστέων

κανόνων όσον αφορά την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα και τη χορήγηση

καθεστώτος επικουρικής προστασίας·

5. τη διασφάλιση προστασίας υψηλού επιπέδου για εκείνους που όντως τη χρειάζονται, µε
ταυτόχρονη αποτροπή των καταχρηστικών αιτήσεων χορήγησης ασύλου, οι οποίες

υπονοµεύουν την αξιοπιστία του όλου συστήµατος, πράγµα που συχνά αποβαίνει σε

βάρος των αιτούντων που έχουν πραγµατική χρεία προστασίας.

5. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ

Η παρούσα πρόταση απαρτίζεται από επτά κεφάλαια:

(α) Η πρώτη ενότητα διατάξεων περιλαµβάνει τις κατεξοχήν γενικές διατάξεις της

πρότασης, περιλαµβανοµένου του στόχου και του πεδίου εφαρµογής της. Επίσης

περιέχει τους ορισµούς των εννοιών που έχουν σηµασία για τη σαφή κατανόηση της

πρότασης.

(β) Η δεύτερη ενότητα κανόνων επικεντρώνεται στον γενικό χαρακτήρα της διεθνούς

προστασίας, µε τον εντοπισµό των πολλών κοινών χαρακτηριστικών των δύο

στοιχείων που τη συγκροτούν, δηλαδή του καθεστώτος πρόσφυγα και του καθεστώτος

επικουρικής προστασίας. Η ενότητα αυτή προβλέπει γενικούς κανόνες για τον τρόπο

µε τον οποίο κρίνεται το παραδεκτό ή µη των αξιώσεων παροχής διεθνούς προστασίας.
Η κατευθυντήρια αρχή που τη διατρέχει είναι ότι η οποιασδήποτε µορφής διεθνής

προστασία είναι ένα είδος αναπληρωµατικής προστασίας η οποία παρέχεται αντί της

εθνικής προστασίας µόνο όταν δεν υπάρχει εύλογη πιθανότητα εξασφάλισης

προστασίας από τη χώρα καταγωγής του αιτούντος.

(γ) Η τρίτη ενότητα κανόνων αφορά ειδικά τον χαρακτηρισµό κάποιου ως πρόσφυγα.
Εστιάζεται κυρίως στον ορισµό της «δίωξης» και περιλαµβάνει ερµηνεία της

πρωταρχικής αυτής έννοιας, καθώς και των πέντε λόγων που πρέπει να συντρέχουν για
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να γίνει δεκτό ότι ο ενδιαφερόµενος είναι πιθανό να υποστεί δίωξη σύµφωνα µε το

άρθρο 1(A) της Σύµβασης της Γενεύης. Επίσης περιέχει κανόνες µε τους οποίους

καθορίζονται οι περιστάσεις υπό τις οποίες τα κράτη µέλη δύνανται να ανακαλούν το

καθεστώς του πρόσφυγα όταν διαπιστώνεται ότι αυτό έχει παύσει να είναι αναγκαίο,
καθώς και κανόνες σχετικά µε τον αποκλεισµό των αιτούντων από το εν λόγω

καθεστώς.

(δ) Η τέταρτη ενότητα κανόνων περιλαµβάνει ένα πλαίσιο για τον προσδιορισµό τριών

κατηγοριών αιτούντων διεθνή προστασία οι οποίες ναι µεν δεν πληρούν τις

προϋποθέσεις για να θεωρηθούν πρόσφυγες αλλά δύνανται να υπαχθούν στο

συµπληρωµατικό καθεστώς της επικουρικής προστασίας. Οι εν λόγω τρεις κατηγορίες

βασίζονται στις υφιστάµενες υποχρεώσεις των κρατών µελών που απορρέουν από τις

νοµικές διατάξεις περί δικαιωµάτων του ανθρώπου, καθώς και από την τρέχουσα

πρακτική των κρατών µελών στον συγκεκριµένο τοµέα. Σκοπός τους είναι η

συµπλήρωση του καθεστώτος προστασίας των προσφύγων. Επίσης περιέχει κανόνες µε
τους οποίους καθορίζονται οι περιστάσεις υπό τις οποίες τα κράτη µέλη δύνανται να

ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα όταν διαπιστώνεται ότι αυτό έχει παύσει να

είναι αναγκαίο, καθώς και κανόνες σχετικά µε τον αποκλεισµό των αιτούντων από το

εν λόγω καθεστώς.

(ε) Στην πέµπτη ενότητα κανόνων καθορίζονται οι ελάχιστες υποχρεώσεις των κρατών

µελών έναντι των προσώπων στα οποία παρέχουν διεθνή προστασία. Σε αυτές

περιλαµβάνονται η διάρκεια και το περιεχόµενο του καθεστώτος που απορρέει από την

αναγνώριση ενός προσώπου ως πρόσφυγα ή ως προσώπου που δικαιούται επικουρική

προστασία. Τα ευεργετήµατα που απορρέουν και από τις δύο περιπτώσεις καθεστώτος

διεθνούς προστασίας µοιάζουν σε µεγάλο βαθµό, µε µερικές σηµαντικές εξαιρέσεις

όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος του καθεστώτος και ορισµένα δικαιώµατα τα οποία,
στην περίπτωση της επικουρικής προστασίας, αναγνωρίζονται µόνο εφόσον ο

ενδιαφερόµενος έχει συµπληρώσει συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Ο τελευταίος

αυτός περιορισµός υπαγορεύεται από τον δυνητικά προσωρινότερο χαρακτήρα της

συγκεκριµένης µορφής διεθνούς προστασίας.

(στ) Τέλος, τα δύο τελευταία κεφάλαια της πρότασης περιλαµβάνουν µια σειρά κανόνων µε

στόχο να διασφαλισθεί η πλήρης εφαρµογή της. Η επίτευξη των τελικών στόχων της

µελλοντικής οδηγίας προϋποθέτει τον έλεγχο, την επανεξέταση και την προσαρµογή

των µηχανισµών που θα θεσπισθούν µε σκοπό ακριβώς την επίτευξη των εν λόγω

στόχων, διότι µε τον τρόπο αυτό θα εξασφαλισθεί ότι πράγµατι θα προκύψουν τα

αναµενόµενα αποτελέσµατα. Είναι σηµαντικό να καθορισθούν εθνικά σηµεία επαφής

και να τεθούν σε εφαρµογή κατάλληλα µέτρα µε στόχο τη µεθόδευση άµεσης

συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών. Σε επίπεδο

Κοινότητας, έχει σηµασία να αξιολογείται κατά πόσο επιτυγχάνονται πράγµατι οι

στόχοι της παρούσας οδηγίας και κατά πόσον υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Η Επιτροπή από την πλευρά της σχεδιάζει τη σύσταση επιτροπής επαφών. Η εν λόγω επιτροπή

επαφών θα διευκολύνει την ενσωµάτωση στη νοµοθεσία των κρατών µελών και τη

συνακόλουθη εφαρµογή της παρούσας και άλλων οδηγιών στον τοµέα του ασύλου, µέσω

τακτικών διαβουλεύσεων σχετικά µε όλα τα πρακτικά προβλήµατα που ενδέχεται να προκύψουν

κατά την εφαρµογή της. Θα συµβάλει στον εξορθολογισµό των προσπαθειών για τη θέσπιση

κοινών απαιτήσεων και στην υιοθέτηση συµπληρωµατικών στρατηγικών για την πρόληψη των

καταχρήσεων του καθεστώτος προστασίας. Πέραν αυτού, η επιτροπή θα διευκολύνει τις

διαβουλεύσεις µεταξύ των κρατών µελών µε σκοπό τη συγκλίνουσα ερµηνεία των κανόνων

περί διεθνούς προστασίας που τα κράτη µέλη ενδεχοµένως θεσπίζουν σε εθνικό επίπεδο.
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Αυτό θα συνέβαλε κατά πολύ στη συγκρότηση κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου, όπως
προβλέπεται στα Συµπεράσµατα της Προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε, που
πραγµατοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1999.Τέλος, η επιτροπή επαφών θα συµβουλεύει την

Επιτροπή, εάν χρειάζεται, για τις τυχόν επιβεβληµένες προσθήκες και τροποποιήσεις της

παρούσας οδηγίας ή για τις τυχόν προσαρµογές που κρίνονται αναγκαίες.

6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Η επιλογή της νοµικής βάσης συνάδει µε τις τροποποιήσεις που επήλθαν στη συνθήκη περί

ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τη συνθήκη του Άµστερνταµ, η οποία άρχισε να

ισχύει την 1η Μαΐου 1999.Στα σηµεία (1)(γ) και 2(α) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 63
της συνθήκης ΕΚ προβλέπεται ότι το Συµβούλιο θεσπίζει µέτρα περί ασύλου σύµφωνα µε τη

Σύµβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951,το Πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967και
άλλες συναφείς συµβάσεις περί δικαιωµάτων του ανθρώπου όσον αφορά τις ελάχιστες

απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των προσφύγων και των προσώπων που

χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους. Το σηµείο (3)(α) της πρώτης παραγράφου

του άρθρου 63 της συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι το Συµβούλιο θεσπίζει µέτρα σχετικά µε τις

«προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής, και προδιαγραφές διαδικασιών κατά τις οποίες τα κράτη

µέλη χορηγούν θεωρήσεις και άδειες διαµονής µακράς διαρκείας, συµπεριλαµβανοµένων

εκείνων που αποσκοπούν στην επανένωση οικογενειών».∆εδοµένου ότι το υπόψη άρθρο ισχύει

τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για τις άλλες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών, αποτελεί τη
νοµική βάση για την ενσωµάτωση στην παρούσα πρόταση των προϋποθέσεων παραµονής των

προσφύγων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων τους (π.χ. απασχόλησης και

εκπαίδευσης).

Συνεπώς, το άρθρο 63 είναι η ενδεδειγµένη νοµική βάση για µία πρόταση η οποία κατατείνει

στη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των προσφύγων και

των προσώπων που χρειάζονται, για άλλους λόγους, διεθνή προστασία στα κράτη µέλη.

Ο Τίτλος IV της συνθήκης ΕΚ δεν εφαρµόζεται στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία,
εκτός εάν τα εν λόγω κράτη µέλη αποφασίσουν διαφορετικά σύµφωνα µε τη διαδικασία που

καθορίζεται στο πρωτόκολλο σχετικά µε τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας,
το οποίο προσαρτάται στις συνθήκες. Ο Τίτλος IV δεν εφαρµόζεται ούτε στη ∆ανία, δυνάµει
του πρωτοκόλλου σχετικά µε τη θέση της ∆ανίας, το οποίο προσαρτάται στις συνθήκες.

7. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Επικουρικότητα

Η προσθήκη του νέου Τίτλου IV (Θεωρήσεις, άσυλο, µετανάστευση και λοιπές πολιτικές

σχετικές µε την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων) στη συνθήκη περί ιδρύσεως της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας αποδεικνύει τη βούληση των Υψηλών Συµβαλλοµένων Μερών να

αναθέσουν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα εξουσίες στους εν λόγω τοµείς. Αλλά η Ευρωπαϊκή

Κοινότητα δεν έχει αποκλειστικές εξουσίες εν προκειµένω.

Συνεπώς, ακόµη και αν διαθέτει την πολιτική βούληση να εφαρµόσει κοινή πολιτική για το

άσυλο και τη µετανάστευση, οφείλει να ενεργεί σύµφωνα µε το άρθρο 5 της συνθήκης ΕΚ,
δηλαδή η Κοινότητα µπορεί να επεµβαίνει µόνον εάν και στο βαθµό που οι στόχοι της
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προτεινόµενης ενέργειας δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν σε ικανοποιητικό βαθµό από τα

κράτη µέλη, οπότε, λόγω των διαστάσεων ή των συνεπειών της προτεινόµενης ενέργειας,
µπορούν να επιτευχθούν κατά καλύτερο τρόπο από την Κοινότητα. Η προτεινόµενη οδηγία

πληροί τα κριτήρια αυτά.

Η εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης συνεπάγεται τη θέσπιση

µέτρων σχετικών µε το άσυλο. Ειδικός στόχος της παρούσας πρωτοβουλίας είναι η θέσπιση

ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των προσφύγων και των

προσώπων που χρειάζονται, για άλλους λόγους, διεθνή προστασία στα κράτη µέλη. Οι

απαιτήσεις που καθορίζονται στη παρούσα πρόταση πρέπει να µπορούν να εφαρµοσθούν µε την

παροχή ελάχιστων συνθηκών σε όλα τα κράτη µέλη. Η θέσπιση ελάχιστων κοινοτικών

απαιτήσεων πρέπει να γίνει µε τη διαδικασία που προτείνεται στο παρόν έγγραφο. Οι απαιτήσεις
αυτές θα συντελέσουν στον περιορισµό των δευτερογενών µετακινήσεων των αιτούντων άσυλο

που οφείλονται στην ανοµοιογένεια των πρακτικών και της νοµοθεσίας των κρατών µελών. Στο
εξής, οι αιτούντες άσυλο θα έχουν λιγότερα κίνητρα σε σύγκριση µε το παρελθόν να επιλέγουν

τη χώρα προορισµού τους µε κριτήριο τα διάφορα καθεστώτα προστασίας. Επίσης, θα έχουν

λιγότερα κίνητρα σε σχέση µε πριν να επιλέγουν τη χώρα προορισµού τους µε βάση το

εκάστοτε επίπεδο δικαιωµάτων και ευεργετηµάτων που απορρέουν από την αναγνώριση µιας

µορφής διεθνούς προστασίας στα κράτη µέλη. Η συνέχιση της µη προσέγγισης των κανόνων

που διέπουν την αναγνώριση και το καθεστώς των προσφύγων και των προσώπων που

χρειάζονται, για άλλους λόγους, διεθνή προστασία θα είχε αρνητικές συνέπειες για την

αποτελεσµατικότητα και άλλων ρυθµίσεων που άπτονται του ασύλου.

Αντιστρόφως, αφ’ ης στιγµής τεθούν σε ισχύ ελάχιστες απαιτήσεις για την αναγνώριση και το

καθεστώς των προσφύγων και των προσώπων που χρειάζονται, για άλλους λόγους, διεθνή

προστασία, θα δικαιολογείται πλήρως η λειτουργία, µεταξύ άλλων, ενός αποτελεσµατικού

συστήµατος προσδιορισµού του κράτους µέλους που είναι αρµόδιο να εξετάσει την εκάστοτε

αίτηση χορήγησης ασύλου. Οι αιτούντες διεθνή προστασία οι οποίοι δεν είναι παντελώς

ελεύθεροι να επιλέξουν τον τόπο υποβολής της αίτησής τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η

αξίωσή τους για διεθνή προστασία θα αξιολογείται κατά παρόµοιο τρόπο σε οποιοδήποτε

κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η αποδοχή του παραδεκτού της αξίωσης αυτής

οδηγεί στην παροχή ισοδύναµης περίπου δέσµης δικαιωµάτων και ευεργετηµάτων. Η αρχή ότι

ένα µόνο κράτος µέλος είναι αρµόδιο να εξετάσει την εκάστοτε αίτηση παροχής διεθνούς

προστασίας καθίσταται δικαιότερη για τους αιτούντες αν σε όλα τα κράτη µέλη ισχύουν οι ίδιες

ελάχιστες απαιτήσεις. Συγχρόνως, οι ελάχιστες απαιτήσεις για την αναγνώριση και το

περιεχόµενο των δύο καθεστώτων προστασίας αναµένεται να περιορίσουν τη σηµασία των

παραγόντων που επηρεάζουν τις δευτερογενείς µετακινήσεις στο εσωτερικό της Ένωσης και,
κατ’ επέκταση, να συµβάλουν στην παγίωση της αποτελεσµατικότητας των µηχανισµών βάσει

των οποίων επιλέγεται το αρµόδιο κράτος µέλος.

Η θέσπιση κοινών ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των προσφύγων

και των προσώπων που χρειάζονται, για άλλους λόγους, διεθνή προστασία αποτελεί ένα

θεµελιώδες µέσο βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας των εθνικών συστηµάτων ασύλου και

αύξησης της αξιοπιστίας του κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου.

Αναλογικότητα

Η µορφή της κοινοτικής δράσης πρέπει να είναι η απλούστερη που απαιτείται για την επίτευξη

των στόχων της πρότασης και για την όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της. Υπό
αυτό το πνεύµα, το νοµικό µέσο που επιλέγεται είναι µια οδηγία η οποία καθιστά δυνατή τη

θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων, ενώ συγχρόνως αφήνει τις εθνικές αρχές να επιλέξουν την

καταλληλότερη µορφή και µέθοδο για την εφαρµογή της στο εθνικό τους σύστηµα.
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Η πρόταση εστιάζεται σε ένα σύνολο ελάχιστων απαιτήσεων που είναι απολύτως αναγκαίες για

τη συνοχή της σχεδιαζόµενης ενέργειας, χωρίς να προβλέπει απαιτήσεις για άλλες πτυχές του

δικαιώµατος ασύλου. Η πρόταση παραπέµπει στην πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για τις

ελάχιστες προδιαγραφές για τις κοινές διαδικασίες χορήγησης ασύλου (COM(2000) 578),στην
πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των

προσώπων που ζητούν άσυλο στα κράτη µέλη (COM(2001) 181),στην πρόταση κανονισµού

του Συµβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του

κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος µέλος

από υπήκοο τρίτης χώρας (COM(2001) 447),στην οδηγία του Συµβουλίου (2001/55/ΕΚ)
σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής

συρροής εκτοπισθέντων και για τα µέτρα που επιδιώκουν τη δίκαιη κατανοµή των βαρών

µεταξύ κρατών µελών όσον αφορά την υποδοχή αυτών των ατόµων και την αντιµετώπιση των

συνεπειών της υποδοχής τους, στην τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου σχετικά

µε το δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση (COM(2000) 624)και στην πρόταση οδηγίας του

Συµβουλίου σχετικά µε το καθεστώς κατοίκου µακράς διαρκείας υπέρ των υπηκόων τρίτων

χωρών (COM(2001) 127),προκειµένου να επιτευχθεί η συνεκτικότητα στο πλαίσιο του κοινού

ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου αλλά και µε άλλες προτάσεις για τη θέσπιση κοινοτικής

νοµοθεσίας στον τοµέα της µετανάστευσης. Τέλος, αρκετοί από τους κανόνες ορίζουν ότι τα

κράτη µέλη οφείλουν απλώς να συµµορφωθούν µε ορισµένους στόχους (π.χ. τα κράτη µέλη

καλούνται να λαµβάνουν υπόψη ορισµένες παραµέτρους οι οποίες αφορούν ειδικά τις αιτήσεις

παροχής διεθνούς προστασίας που υποβάλλουν πρόσωπα έχοντα ιδιάζουσες ανάγκες), αλλά

παραχωρούν στα κράτη µέλη πλήρη ελευθερία επιλογής των µέσων επίτευξης αυτού του

στόχου. Κατά συνέπεια, η παρούσα πρόταση περιορίζεται αυστηρά σε ό,τι είναι αναγκαίο για

την επίτευξη του στόχου της οδηγίας.



12

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Κεφάλαιο I: Αντικείµενο, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 καθορίζεται ο σκοπός της οδηγίας, ο οποίος είναι η θέσπιση πλαισίου για την

εφαρµογή καθεστώτος διεθνούς προστασίας, µε βάση τις υφιστάµενες διεθνείς και κοινοτικές

υποχρεώσεις και τις τρέχουσες πρακτικές των κρατών µελών. Το καθεστώς αυτό διακρίνεται σε

δύο συµπληρωµατικούς µεταξύ τους τύπους προστασίας, δηλαδή στην προστασία που

παρέχεται στους πρόσφυγες και στην επικουρική προστασία, και τούτο για να µη θιγεί η

υπεροχή της Σύµβασης της Γενεύης στο πλαίσιο του υπόψη καθεστώτος. Το άρθρο προβλέπει

ελάχιστες απαιτήσεις για την αναγνώριση και το συνακόλουθο καθεστώς των υπηκόων τρίτων

χωρών και των απάτριδων που εµπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, αλλά δεν περιλαµβάνει

ρυθµίσεις για τα πρόσωπα στα οποία τα κράτη µέλη αποφασίζουν να παράσχουν προστασία για

αυστηρά ανθρωπιστικούς λόγους ή για λόγους φιλαλληλίας.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Το άρθρο αυτό περιέχει τους ορισµούς των διαφόρων εννοιών και όρων που χρησιµοποιούνται

στις διατάξεις της πρότασης.

(α) Στο σύνολο της πρότασης, ο όρος «διεθνής προστασία» αναφέρεται στην προστασία

την οποία ζητούν υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες ή η οποία τους παρέχεται από

κράτη µέλη αντί της προστασίας που παρείχετο προηγουµένως από τη χώρα καταγωγής

ή συνήθους διαµονής του ενδιαφεροµένου. Η όλη έννοια της «διεθνούς προστασίας»
απαρτίζεται από δύο αυτοτελείς αλλά συµπληρωµατικές µεταξύ τους συνιστώσες: το
καθεστώς του πρόσφυγα και το καθεστώς της επικουρικής προστασίας.

(β) Στο σύνολο της πρότασης, ο όρος «Σύµβαση της Γενεύης» αναφέρεται στη σύµβαση

περί του καθεστώτος των προσφύγων της 28ης Ιουλίου 1951,όπως συµπληρώθηκε µε
το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967.Όλα τα κράτη µέλη είναι

συµβαλλόµενα µέρη σε αµφότερα τα κείµενα χωρίς χρονικό ή γεωγραφικό περιορισµό.

(γ) «Πρόσφυγας» είναι το πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1(A) της

Σύµβασης της Γενεύης.

(δ) Με τον όρο «καθεστώς πρόσφυγα» νοείται το καθεστώς που χορηγεί ένα κράτος µέλος

σε έναν υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα που είναι πρόσφυγας και γίνεται δεκτός υπό

την ιδιότητα αυτή στο έδαφος του οικείου κράτους µέλους.

(ε) Στο σύνολο της πρότασης, µε τον όρο «πρόσωπο που δικαιούται επικουρική

προστασία» νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο δεν εµπίπτει στο καθεστώς του πρόσφυγα

αλλά πληροί για άλλους λόγους τους κανόνες που ισχύουν για τη διεθνή προστασία

σύµφωνα µε τα κεφάλαια ΙΙ και IV της παρούσας οδηγίας. Ο όρος καλύπτει κάθε

πρόσωπο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να θεωρηθεί πρόσφυγας αλλά

διακατέχεται από δικαιολογηµένο φόβο ότι στη χώρα καταγωγής του θα υποστεί άλλη

σοβαρή βλάβη για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που καθορίζονται στο

κεφάλαιο IV.
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(στ) «Καθεστώς επικουρικής προστασίας» είναι ένα είδος καθεστώτος διεθνούς

προστασίας, αυτοτελές αλλά συµπληρωµατικό σε σχέση µε το καθεστώς του

πρόσφυγα, που χορηγεί ένα κράτος µέλος σε έναν υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα

που δεν είναι πρόσφυγας αλλά χρήζει διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους και

γίνεται δεκτός υπό την ιδιότητα αυτή στο έδαφος του οικείου κράτους µέλους.

(ζ) Με τον όρο «αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας» ή «αίτηση» νοείται η αίτηση που

υποβάλλει προς ένα κράτος µέλος ένας υπήκοος τρίτης χώρας ή ένας άπατρις για την

παροχή προστασίας και για την οποία προκύπτει ότι στηρίζεται στο γεγονός ότι το εν

λόγω πρόσωπο είναι πρόσφυγας ή χρήζει επικουρικής προστασίας. Κάθε αίτηση για

την παροχή διεθνούς προστασίας είναι εξεταστέα µε βάση τις διατάξεις της οδηγίας

σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη

χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα και τεκµαίρεται ότι είναι αίτηση

χορήγησης ασύλου εκτός αν ο εκάστοτε υπήκοος τρίτης χώρας ή άπατρις ζητεί ρητώς

να του παρασχεθεί κάποιο άλλο είδος προστασίας το οποίο είναι δυνατό να ζητηθεί

αυτοτελώς.

(η) Η έννοια της «αίτησης χορήγησης ασύλου» ορίζεται σε συνάρτηση µε τον ορισµό του

πρόσφυγα που δίδεται στη Σύµβαση της Γενεύης, που προβλέπεταιστα κεφάλαια II
και III της παρούσας οδηγίας.

(θ) Η έννοια «αίτηση παροχής επικουρικής προστασίας» ορίζεται σε συνάρτηση µε την

ερµηνεία τριών κατηγοριών προσώπων που θεωρείται ότι χρήζουν διεθνούς

προστασίας µε βάση τις υποχρεώσεις των κρατών µελών που προβλέπονται σε

ορισµένα κείµενα περί δικαιωµάτων του ανθρώπου ή απορρέουν από προϋπάρχουσες

και διαδεδοµένες πρακτικές των κρατών µελών, αποκλειοµένων των αιτήσεων για τις

οποίες προκύπτει ότι υποβάλλονται µε το σκεπτικό ότι ο αιτών ή η αιτούσα είναι

πρόσφυγας.

(ι) Ο ορισµός των «µελών της οικογενείας» περιέχει διατάξεις σχετικά µε τη διατήρηση

της ενότητας των οικογενειών και προέρχεται από την πρόταση οδηγίας του

Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των προσώπων που

ζητούν άσυλο στα κράτη µέλη.

(i) Το εδάφιο αυτό αφορά τους συζύγους ή τους συντρόφους (του ίδιου ή

διαφορετικού φύλου) που δεν έχουν τελέσει µεταξύ τους γάµο, αλλά η διάταξη

για τους συντρόφους που συµβιώνουν σε ελεύθερη ένωση είναι εφαρµοστέα

µόνο στα κράτη µέλη στα οποία τα ζευγάρια αυτού του είδους αντιµετωπίζονται

από νοµική άποψη όπως και τα παντρεµµένα ζευγάρια. Αυτή η διάταξη δεν

συνεπάγεται καµία ουσιαστική εναρµόνιση των εθνικών κανόνων που αφορούν

την αναγνώριση των άγαµων ζευγαριών, αλλά απλώς καθιστά δυνατή την

εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Προκειµένου να αποφευχθούν

ενδεχόµενες καταχρήσεις, τα πρόσωπα που συµβιώνουν σε ελεύθερη ένωση

πρέπει να διατηρούν σταθερή σχέση η οποία να τεκµηριώνεται µε στοιχεία που

αποδεικνύουν τη συγκατοίκηση ή µε αξιόπιστες µαρτυρίες.

(ii) Το εδάφιο αυτό αφορά τα ανύπανδρα και µη ανεξάρτητα τέκνα των

παντρεµµένων ή άγαµων ζευγαριών, χωρίς να έχει σηµασία αν τα τέκνα είναι

ανήλικα. ∆εν προβλέπεται καµία διάκριση για την αντιµετώπιση των τέκνων που

έχουν γεννηθεί εκτός γάµου ή προέρχονται από προηγούµενο γάµο ή είναι
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υιοθετηµένα. Συνεπώς, τα ανύπανδρα τέκνα που έχουν ενηλικιωθεί εµπίπτουν

στο πεδίο εφαρµογής υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι ανεξάρτητα, είτε επειδή
αντικειµενικά αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους είτε εξαιτίας της

κατάστασης της υγείας τους.

(iii) Το εδάφιο αυτό αναφέρεται στα µέλη της οικογενείας που δεν καλύπτονται ήδη,
υπό την προϋπόθεση ότι εξαρτιόνταν οικονοµικά από τον αιτούντα κατά τον

χρόνο αναχώρησης από τη χώρα καταγωγής. Τούτο σηµαίνει ότι τα πρόσωπα

αυτά πρέπει αντικειµενικά να αδυνατούν να καλύψουν τα ίδια τις ανάγκες τους ή

να αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα υγείας ή να έχουν υποστεί ιδιαίτερα

τραυµατικές εµπειρίες. Μπορεί να είναι εγγόνια, παππούδες, γιαγιάδες,
προπαππούδες, προγιαγιάδες ή άλλοι ενήλικοι οι οποίοι εξαρτιώνται οικονοµικά

από τον αιτούντα.

(κ) Η έννοια των «συνοδευόντων µελών της οικογενείας» ορίζεται σε συνάρτηση µε τον

ορισµό των µελών της οικογενείας που προβλέπεται στην παράγραφο (µ) και µε το

γεγονός ότι η παρουσία τους στη χώρα υποδοχής σχετίζεται µε την αίτηση χορήγησης

ασύλου. Με τον τρόπο αυτό αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων της

οδηγίας περί ενοποίησης των οικογενειών τα τυχόν µέλη της οικογενείας τα οποία

βρίσκονται στη χώρα υποδοχής για διαφορετικούς λόγους (π.χ. για εργασία) ή τα οποία

βρίσκονται σε ένα άλλο κράτος µέλος ή σε κάποια τρίτη χώρα.

(λ) Η έννοια του «ασυνόδευτου ανηλίκου» προέρχεται από τον ορισµό που

περιλαµβάνεται στο ψήφισµα του Συµβουλίου της 26ης Ιουλίου 1997σχετικά µε τους

ασυνόδευτους ανηλίκους που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών.

(µ) Με τον όρο «άδεια παραµονής» νοείται κάθε επίσηµη έγγραφη άδεια βάσει της οποίας

ο κάτοχος δικαιούται να παραµείνει για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ή επ' αόριστον
στο έδαφος ενός κράτους µέλους.

(ν) Με τον όρο «χώρα καταγωγής» νοείται η χώρα της ιθαγένειας ή της πρώην συνήθους

διαµονής του αιτούντος.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρµογής

Στο άρθρο αυτό καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Η χρήση του όρου «υπήκοοι
τρίτων χωρών και απάτριδες» παραπέµπει στη διατύπωση του άρθρου 63 παράγραφος 1
στοιχείο (γ) της συνθήκης ΕΚ.

Άρθρο 4

Ευνοϊκότερες διατάξεις

Η παρούσα πρόταση οδηγίας αφορά αποκλειστικά και µόνο τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων

για την αναγνώριση και το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων ως προσφύγων ή

ως προσώπων που, για διαφορετικούς λόγους, χρήζουν διεθνούς προστασίας. Οι συναφείς

διατάξεις της συνθήκης του Άµστερνταµ δεν πρέπει να ερµηνευθούν κατά τρόπο που θα

σήµαινε ότι τα κράτη µέλη δεν δύνανται να επιφυλάσσουν µεταχείριση καλύτερη από αυτήν

που αντιστοιχεί στις συµφωνηµένες ελάχιστες απαιτήσεις στον συγκεκριµένο τοµέα, ιδίως
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αναφορικά µε τα δικαιώµατα και ευεργετήµατα που παρέχονται σε πρόσωπα για τα οποία έχει

γίνει δεκτό ότι χρήζουν διεθνούς προστασίας. Αντιστοίχως, το υπόψη άρθρο ορίζει ότι τα κράτη

µέλη µπορούν να παρέχουν στους αιτούντες διεθνή προστασία ευνοϊκότερες συνθήκες, υπό την

προϋπόθεση ότι αυτές συµβιβάζονται µε τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται στην

παρούσα οδηγία.

Κεφάλαιο ΙΙ: Υπαγωγή σε καθεστώς διεθνούς προστασίας

Τµήµα 1: ∆ιεθνής προστασία

Στο υπόψη κεφάλαιο καθορίζονται οι κοινές αναγκαίες προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν

για να δικαιούται ένας αιτών µία από τις δύο µορφές διεθνούς προστασίας που προβλέπονται

στην παρούσα οδηγία. Το κεφάλαιο στηρίζεται σε επεξεργασία των αρχών που διέπουν το

δικαίωµα υπαγωγής σε καθεστώς πρόσφυγα ή σε καθεστώς επικουρικής προστασίας. Το

κεφάλαιο στηρίζεται στην κατευθυντήρια αρχή ότι ένα άτοµο διακατέχεται από δικαιολογηµένο

φόβο ότι θα υποστεί δίωξη ή άλλη σοβαρή βλάβη και συνεπώς δικαιούται να λάβει προστασία

από ένα κράτος µέλος αν δεν µπορεί ευλόγως να ελπίζει ότι θα λάβει προστασία από κάποια

εγχώρια πηγή, η οποία συνήθως είναι το κράτος καταγωγής του αιτούντος.

Άρθρο 5

Τα στοιχεία της διεθνούς προστασίας

Στο άρθρο 5 καθορίζονται δύο αυτοτελείς αλλά συµπληρωµατικές µεταξύ τους κατηγορίες

προσώπων που δικαιούνται διεθνή προστασία, δηλαδή οι «πρόσφυγες» και οι «δικαιούµενοι
επικουρική προστασία».

1. Η παράγραφος 1 περιλαµβάνει έναν ορισµό του πρόσφυγα ο οποίος συνάδει µε τη

Σύµβαση της Γενεύης και ο οποίος αποσαφηνίζεται περαιτέρω στο κεφάλαιο ΙΙΙ της

παρούσας οδηγίας. Υιοθετείται η αντίληψη ότι πρόσφυγας είναι κάποιος ο οποίος

διακατέχεται από δικαιολογηµένο φόβο ότι θα υποστεί δίωξη µόνο για έναν ή

περισσότερους από τους εξής πέντε, ευρέως οριζόµενους, λόγους: φυλή, θρησκεία,
ιθαγένεια, πολιτικά φρονήµατα ή το γεγονός ότι ανήκει σε συγκεκριµένη κοινωνική

οµάδα. Ο φόβος πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε ο αιτών να µην ενδιαφέρεται ή να

αδυνατεί να εξασφαλίσει την προστασία της χώρας της οποίας είναι υπήκοος.

2. Στην παράγραφο 2 καθορίζεται το ποιος δικαιούται κανονικά να λάβει επικουρική

προστασία και ορίζεται ότι η συγκεκριµένη κατηγορία προσώπων υπόκειται σε

περαιτέρω ερµηνεία µε βάση το κεφάλαιο IV της οδηγίας. Μολονότι η Σύµβαση της

Γενεύης θεωρείται ότι έχει αρκούντως ευρύ και περιεκτικό πεδίο εφαρµογής, µε

αποτέλεσµα να κατοχυρώνει την προστασία πολλών από αυτούς που τη χρειάζονται, τα
διεθνή κείµενα περί δικαιωµάτων του ανθρώπου και η πρακτική των κρατών µελών

στον συγκεκριµένο τοµέα έχουν επεκτείνει ακόµη περισσότερο τα όρια της διεθνούς

προστασίας. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να προβλεφθεί η παροχή ενός

ελάχιστου επιπέδου επικουρικής προστασίας σε όλα τα κράτη µέλη συµπληρωµατικώς

σε σχέση µε τη Σύµβαση της Γενεύης. Η ρύθµιση αυτή απηχεί την τρέχουσα πρακτική

στα κράτη µέλη και αποτελεί ένα βήµα προς την κατεύθυνση της εναρµόνισης.

Η φράση «σοβαρή αδικαιολόγητη βλάβη» χρησιµοποιείται εδώ ως στοιχείο της

ολοκληρωµένης προσέγγισης έναντι της συνολικής έννοιας της «διεθνούς προστασίας»
και των δύο αυτοτελών αλλά στενά συνυφασµένων εκφάνσεών της, δηλαδή του

καθεστώτος του πρόσφυγα και της επικουρικής προστασίας. Η «δίωξη» ορίζεται ως µία

µορφή σοβαρής αδικαιολόγητης βλάβης που συνδέεται αιτιωδώς µε έναν
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ή περισσότερους από τους λόγους που καθορίζονται στη Σύµβαση της Γενεύης.
Οσάκις υπάρχει εύλογος φόβος για σοβαρή αδικαιολόγητη βλάβη για κάποιον λόγο

που δεν προβλέπεται στη Σύµβαση της Γενεύης, τότε συνάγεται ότι ο αιτών χρήζει

διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους και µπορεί να υπαχθεί σε καθεστώς

επικουρικής προστασίας, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που

καθορίζονται στο κεφάλαιο IV της οδηγίας. Μολονότι η φράση «δικαιολογηµένος
φόβος δίωξης» χρησιµοποιείται χάριν συντοµίας ως όρος αναφοράς σε σχέση µε τους

πρόσφυγες, η συµπληρωµατική φράση «δικαιολογηµένος φόβος ότι ο ενδιαφερόµενος

θα υποστεί άλλη (αδικαιολόγητη) βλάβη» χρησιµοποιείται κατά παρόµοιο τρόπο στο

σύνολο του κειµένου για τους δικαιούµενους επικουρική προστασία.

O όρος «αδικαιολόγητη» προστίθεται στον ορισµό της «σοβαρής ζηµίας» βάσει του

σκεπτικού ότι υπάρχουν περιστάσεις υπό τις οποίες ένα κράτος δύναται δικαιολογηµένα

να λαµβάνει µέτρα που προξενούν βλάβη σε άτοµα, π.χ. όταν κηρύσσεται κατάσταση

εκτάκτου ανάγκης ή για λόγους εθνικής ασφαλείας. Τέτοιες περιπτώσεις

«δικαιολογηµένης» βλάβης είναι µάλλον σπάνιες, αλλά θα ήταν αντίθετο µε ορισµένα

κείµενα περί δικαιωµάτων του ανθρώπου (π.χ. µε την «Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα

∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και τις Θεµελιώδεις Ελευθερίες») αν αποκλειόταν η

πιθανότητα να είναι δικαιολογηµένες ορισµένες µη δυσανάλογες παρεκκλίσεις από τα

πρότυπα που ισχύουν για τα δικαιώµατα του ανθρώπου σε περιορισµένες και ειδικές

περιπτώσεις, κατά κανόνα προς χάριν του ευρύτερου συµφέροντος του κοινωνικού

συνόλου.

Τα άτοµα που δικαιούνται επικουρική προστασία δεν «αξίζουν» κατ’ ανάγκη κατώτερη

προστασία σε σύγκριση µε τους πρόσφυγες αλλά, για λόγους ικανοποίησης της

απαίτησης για «πλήρη και ολοκληρωµένη εφαρµογή της Σύµβασης της Γενεύης» και

µε βάση την παραδοχή ότι το πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης της Γενεύης είναι

αρκούντως ευρύ και περιεκτικό ώστε να καλύπτει πολλούς από εκείνους που έχουν

πραγµατική χρεία διεθνούς προστασίας, το αν ένας αιτών δικαιούται επικουρική

προστασία θα πρέπει κανονικά να εξετάζεται µόνο αφού έχει διαπιστωθεί ότι το άτοµο

αυτό δεν εµπίπτει στην περίπτωση του πρόσφυγα.

Παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα έχουµε όταν ένας άνθρωπος που ζητεί διεθνή

προστασία υποβάλλει αίτηση επικαλούµενος λόγους που αποκλείουν ειδικά τη

Σύµβαση της Γενεύης. Στην περίπτωση αυτή, η δυνατότητα υπαγωγής σε καθεστώς

προστασίας πρέπει να εξετάζεται µε βάση τα κεφάλαια ΙΙ και IV της παρούσας οδηγίας,
χωρίς εφαρµογή των διατάξεων του κεφαλαίου ΙΙΙ. Οι διατάξεις της υπόψη

παραγράφου δεν θίγουν επίσης τις συνταγµατικά κατοχυρωµένες υποχρεώσεις των

κρατών µελών (π.χ. το συνταγµατικά κατοχυρωµένο άσυλο).

3. Η παράγραφος αυτή συνδέει τα καθοριζόµενα στο τµήµα 1 στοιχεία της διεθνούς

προστασίας µε την αξιολόγηση του φόβου του αιτούντος ότι θα υποστεί δίωξη ή ότι θα

απειληθεί µε σοβαρή και αδικαιολόγητη βλάβη στη χώρα καταγωγής του, κατά τα

προβλεπόµενα στο τµήµα 2.
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Άρθρο 6

Επέκταση της διεθνούς προστασίας στα συνοδεύοντα µέλη της οικογενείας

Στο άρθρο 6 προβλέπεται η επέκταση της διεθνούς προστασίας σε όλα τα συνοδεύοντα µέλη

της οικογενείας που εµπίπτουν στον ορισµό του άρθρου 2 της παρούσας οδηγίας.

1. Στην παράγραφο αυτή διευκρινίζεται ότι τα εξαρτώµενα µέλη της οικογενείας

δικαιούνται καθεστώς ισότιµο µε εκείνο που ισχύει για τον βασικό αιτούντα άσυλο και

ότι το δικαίωµά τους αυτό απορρέει από αυτό τούτο το γεγονός ότι είναι µέλη της

οικογενείας.

2. Στην υπόψη παράγραφο προβλέπεται εξαίρεση στην αρχή που διατυπώνεται στην

παράγραφο 1. Ειδικότερα, επιτρέπεται ο αποκλεισµός από το πεδίο εφαρµογής της

οδηγίας ενός µέλους της οικογενείας το οποίο διαφορετικά θα δικαιούτο προστασία αν

συντρέχουν ως προς το άτοµο αυτό οι κανόνες που προβλέπονται στα κεφάλαια ΙΙΙ

και IV της οδηγίας, σχετικά µε τις περί αποκλεισµού διατάξεις της Σύµβασης της

Γενεύης.

Τµήµα 2: Αξιολόγηση του φόβου του αιτούντος ότι θα υποστεί δίωξη ή ότι θα εκτεθεί σε

άλλη σοβαρή και αδικαιολόγητη βλάβη

Άρθρο 7

Αξιολόγηση των αιτήσεων παροχής διεθνούς προστασίας

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στις αιτήσεις για την παροχή διεθνούς προστασίας και στην

αξιολόγησή τους για να διαπιστωθεί εάν είναι αντικειµενικώς βάσιµες. Προβλέπει κανόνες οι

οποίοι διευκολύνουν τη διερεύνηση του κατά πόσον µία αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας

είναι ή όχι βάσιµη. Για να αποφασισθεί ποιοι κανόνες είναι χρήσιµοι από αυτή την άποψη,
δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη Σύµβαση της Γενεύης, στην Κοινή Θέση και στο Εγχειρίδιο.

(α) Η διάταξη αυτή στηρίζεται στην αρχή ότι οι αιτήσεις παροχής διεθνούς προστασίας

πρέπει να εξετάζονται σε εξατοµικευµένη βάση, σε συνάρτηση µε τις αντικειµενικές

συνθήκες που είναι γνωστό ότι επικρατούν στη χώρα καταγωγής ή συνήθους διαµονής.
Ο αιτών φέρει µεν καταρχήν το σχετικό βάρος απόδειξης αλλά η ευθύνη της

εξακρίβωσης και αξιολόγησης του συνόλου των κρίσιµων πραγµατικών περιστατικών

βαρύνει από κοινού τον αιτούντα και το κράτος µέλος που είναι αρµόδιο να εξετάσει

την εκάστοτε αίτηση.

(β) Στη διάταξη αυτή διατυπώνεται η αρχή σύµφωνα µε την οποία η ανάγκη για διεθνή

προστασία έχει προνοητικό χαρακτήρα, ενώ ο φόβος του αιτούντος ότι θα υποστεί

δίωξη ή ότι θα εκτεθεί σε σοβαρή και αδικαιολόγητη βλάβη στη χώρα καταγωγής

ενδέχεται να είναι βάσιµος εφόσον αποδεικνύεται αντικειµενικώς. Αν υπάρχει εύλογη

πιθανότητα να πραγµατοποιηθεί αυτό που φοβάται ο αιτών µετά την επιστροφή του

στη χώρα καταγωγής, τότε ο φόβος είναι βάσιµος. Αυτό που πρέπει να διερευνάται

κάθε φορά είναι το κατά πόσον υπάρχει εύλογη πιθανότητα να πραγµατοποιηθεί η

δίωξη ή η πρόκληση άλλης σοβαρής βλάβης την οποία φοβάται ο αιτών. Ο φόβος

κάποιου ότι θα υποστεί δίωξη ή άλλη σοβαρή βλάβη µπορεί να είναι βάσιµος ακόµη κι

αν δεν υπάρχει σαφής πιθανότητα δίωξης ή πρόκλησης τέτοιας βλάβης, αλλά η απλή

πιθανότητα ή η λίαν αµφίβολη περίπτωση να συµβεί κάτι τέτοιο δεν αρκεί για να γίνει

δεκτό ότι ο αιτών χρήζει διεθνούς προστασίας.
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(γ) Η διάταξη αυτή αναφέρεται στο γεγονός ότι αν ένας αιτών διεθνή προστασία έχει ήδη

υποστεί δίωξη ή σοβαρή και αδικαιολόγητη βλάβη ή εάν έχει λάβει άµεσες απειλές ότι

θα υποστεί δίωξη ή σοβαρή και αδικαιολόγητη βλάβη, το στοιχείο αυτό αξιολογείται

ως σοβαρή ένδειξη για τον κίνδυνο δίωξης, εκτός αν έκτοτε έχει επέλθει ριζική και

σηµαντική µεταβολή των συνθηκών στη χώρα καταγωγής του αιτούντος ή στις σχέσεις

του µε τη χώρα καταγωγής.

(δ) Η διάταξη αυτή απηχεί την αρχή σύµφωνα µε την οποία κατά την εξέταση των

αιτήσεων παροχής διεθνούς προστασίας πρέπει να αξιολογείται σφαιρικά το σύνολο

των πραγµατικών δεδοµένων που σχετίζονται µε την αίτηση. Επί παραδείγµατι, όταν ο
αιτών είναι παιδί ή έφηβος, για να κριθεί εάν δεδοµένος κίνδυνος είναι αρκούντως

σοβαρός ώστε να ισοδυναµεί µε δίωξη ή πρόκληση άλλης σοβαρής βλάβης, πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη οι ειδικές µορφές παραβιάσεων των δικαιωµάτων του ανθρώπου

που στρέφονται κατά παιδιών.

Η µνεία της ηλικίας στην παράγραφο αυτή αποσκοπεί στο να τονισθεί το πόσο

ευάλωτοι είναι ενδεχοµένως οι ανήλικοι και το πόσο ιδιάζουσες είναι οι περιστάσεις

που χαρακτηρίζουν τις αιτήσεις για την παροχή διεθνούς προστασίας σε ανηλίκους.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών του 1989 για τα

δικαιώµατα του παιδιού, «σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά [...] πρέπει να
λαµβάνεται πρωτίστως υπόψη το συµφέρον του παιδιού». Πρόκειται για µια αρχή

αναγκαστικής ισχύος η οποία συνάγεται από την υπόψη παράγραφο αλλά διατυπώνεται

ρητώς στις αιτιολογικές σκέψεις, ούτως ώστε να µπορεί να χρησιµεύσει ως εργαλείο

για την ερµηνεία όλων των διατάξεων της παρούσας πρότασης οδηγίας οι οποίες

αφορούν τους ανηλίκους. Ειδικότερα, κατά την εξέταση των αιτήσεων παροχής

διεθνούς προστασίας τα κράτη µέλη πρέπει να συνεκτιµούν τα ακόλουθα:

(α) το γεγονός ότι η ηλικία και ωριµότητα του παιδιού και η φάση ανάπτυξης στην

οποία βρίσκεται συγκαταλέγονται στα πραγµατικά δεδοµένα που σχετίζονται µε

την αίτηση·

(β) το γεγονός ότι τα παιδιά ενίοτε εκδηλώνουν τους φόβους τους κατά τρόπο

διαφορετικό σε σύγκριση µε τους ενηλίκους·

(γ) το γεγονός ότι τα παιδιά ενδέχεται να γνωρίζουν ανεπαρκώς τις συνθήκες που

επικρατούν στη χώρα καταγωγής τους·

(δ) την ύπαρξη µορφών δίωξης που αφορούν ειδικά τα παιδιά, όπως είναι η

στρατολόγηση παιδιών, η σωµατεµπορία µε σκοπό τη σεξουαλική εκµετάλλευση

και η καταναγκαστική εργασία.

Εν προκειµένω, ο ορισµός του πρόσφυγα και, ειδικότερα, οι πέντε λόγοι δίωξης

θεωρείται ότι είναι διατυπωµένοι µε ικανή ευρύτητα ώστε να µπορούν να καλύψουν

τους πρόσφυγες παιδικής ηλικίας, στους οποίους δεν πρέπει αυτοµάτως να παρέχεται

επικουρική προστασία µόνο και µόνο επειδή είναι παιδιά.

Όταν η αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας έχει υποβληθεί από γυναίκα, πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη το ότι η δίωξη, κατά την έννοια της Σύµβασης της Γενεύης,
ενδέχεται να έχει τη µορφή σεξουαλικής βίας ή άλλης συµπεριφοράς που έχει σχέση µε

το φύλο. Όταν ο τύπος της δίωξης έχει σχέση µε το φύλο, το στοιχείο αυτό δεν πρέπει

να καθιστά αφανή τον λόγο ο οποίος υπαγόρευσε την εκάστοτε πράξη δίωξης.
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Επί παραδείγµατι, µία γυναίκα πρόσφυγας ενδέχεται να υποστεί σεξουαλική βία λόγω

της θρησκείας, των πολιτικών φρονηµάτων, της ιθαγένειάς της, κ.ο.κ.. Στις περιπτώσεις
αυτές η σεξουαλική βία είναι απλώς µία µορφή δίωξης και είναι πιθανό να ισχύει

οποιοσδήποτε από τους λόγους δίωξης που προβλέπονται στη Σύµβαση και

καθορίζονται στο άρθρο 12. Παρόλα αυτά, η άσκηση σεξουαλικής βίας σε βάρος

γυναικών, π.χ. ο ακρωτηριασµός των γεννητικών τους οργάνων, µπορεί να οφείλεται

αποκλειστικά και µόνο στο γεγονός ότι πρόκειται για γυναίκες. Σε τέτοιες περιπτώσεις
µπορεί να γίνει δεκτό ότι η δίωξη οφείλεται στο γεγονός ότι το θύµα ανήκει σε

«συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα».

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα και χρησιµότητα συγκεκριµένων

«κατευθυντήριων γραµµών» για την αξιολόγηση των αιτήσεων παροχής διεθνούς

προστασίας που υποβάλλονται από ανηλίκους ή γυναίκες. Εντούτοις, φρονεί ότι το
πρώτο στάδιο συγκρότησης του «κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου» και το

µέσο της οδηγίας δεν είναι κατάλληλα για τη θέσπιση τέτοιων κατευθυντήριων

γραµµών σε επίπεδο ΕΕ σήµερα. Για τον λόγο αυτό, παροτρύνει τα κράτη µέλη να

επεξεργασθούν τέτοιου είδους κατευθυντήριες γραµµές σε εθνικό επίπεδο και σε

συνεννόηση µε την Ύπατη Αρµοστία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

(ε) Μία αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας µπορεί επίσης να στηρίζεται σε αξιόπιστα

αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι νόµοι ή κανονισµοί οι οποίοι ισχύουν

στη χώρα καταγωγής επιτρέπουν ή αφήνουν ατιµώρητη τη δίωξη ή πρόκληση άλλης

σοβαρής βλάβης στον αιτούντα, είτε ως άτοµο είτε ως µέλος κάποιας κοινωνικής

οµάδας στην οποία αποδεδειγµένα ανήκει ο αιτών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει

εύλογη πιθανότητα να εφαρµοσθούν πράγµατι οι εκάστοτε νόµοι ή κανονισµοί. Αν ο

σχετικός νόµος είναι απαρχαιωµένος και δεν εφαρµόζεται πλέον στην πράξη, ο φόβος

που ενδεχοµένως προκαλεί δεν θεωρείται βάσιµος.

Άρθρο 8

Η περίπτωση κατά την οποία η ανάγκη για διεθνή προστασία ανακύπτει επιτόπου

Το υπόψη άρθρο αναφέρεται στην περίπτωση της αίτησης για την παροχή διεθνούς προστασίας

η οποία υποβάλλεται επιτόπου, όταν η ανάγκη για την προστασία αυτή προέκυψε µόλις µετά

την είσοδο του αιτούντος στο έδαφος του οικείου κράτους µέλους, συνήθως λόγω της

µεταβολής των συνθηκών στη χώρα καταγωγής.

1. Στην παράγραφο αυτή εξηγείται ότι ο φόβος της δίωξης ή άλλης σοβαρής βλάβης δεν

είναι απαραίτητο να υπήρχε ήδη όταν ο ενδιαφερόµενος αναχωρούσε από τη χώρα

καταγωγής του. Ωστόσο, µία αίτηση που έχει υποβληθεί επιτόπου και στηρίζεται σε

κρίσιµες µεταβολές των συνθηκών στη χώρα καταγωγής του ατόµου µετά την

αποδηµία του είναι παραδεκτή µόνο στο µέτρο που αποδεικνύεται ότι οι µεταβολές

αυτές προκαλούν στο άτοµο βάσιµο φόβο ότι θα υποστεί δίωξη ή άλλη σοβαρή βλάβη.

2. Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στο θέµα των αιτήσεων που υποβάλλονται επιτόπου

µε βάση τις δραστηριότητες που το εκάστοτε άτοµο ανέπτυξε µετά την αποδηµία του

από τη χώρα καταγωγής του. Μία τέτοια αίτηση έχει τις περισσότερες πιθανότητες να

γίνει δεκτή όταν οι δραστηριότητες που επικαλείται ο αιτών αποτελούν εκδήλωση και

συνέχεια φρονηµάτων που ο αιτών είχε ήδη προηγουµένως στη χώρα καταγωγής του

και τα οποία σχετίζονται µε την ανάγκη για διεθνή προστασία. Παρόλα αυτά, η ύπαρξη

τέτοιας συνέχειας δεν είναι απόλυτη προϋπόθεση αλλά ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη

για την αξιοπιστία της αίτησης.
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Στην παράγραφο αυτή ρυθµίζεται επίσης το θέµα των καταχρήσεων σε περιπτώσεις

επιτόπιας υποβολής αίτησης. Το γεγονός ότι ο φόβος δίωξης ή άλλης σοβαρής βλάβης

είναι επίπλαστος δεν σηµαίνει από µόνο του ότι ο φόβος αυτός αποκλείεται να είναι

βάσιµος και συνεπώς αρκετός για να δικαιολογείται η υπαγωγή σε καθεστώς διεθνούς

προστασίας. Παρόλα αυτά, εάν είναι δυνατό να αποδειχθεί µε εύλογο βαθµό

βεβαιότητας ότι οι δραστηριότητες που ο ενδιαφερόµενος ανέπτυξε µετά την

αναχώρησή του από τη χώρα καταγωγής είχαν ως σκοπό την τεχνητή εκπλήρωση των

αναγκαίων προϋποθέσεων για να γίνει δεκτή η παροχή διεθνούς προστασίας, τα κράτη

µέλη νοµιµοποιούνται να θεωρήσουν ως σηµείο εκκίνησης την παραδοχή ότι οι εν

λόγω δραστηριότητες δεν στοιχειοθετούν καταρχήν λόγο παροχής διεθνούς

προστασίας, αλλά αντιθέτως αποτελούν σοβαρό λόγο αµφισβήτησης της αξιοπιστίας

του αιτούντος. Τα κράτη µέλη οφείλουν, πάντως, να διασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες

αρχές αναγνωρίζουν τους αιτούντες ως πρόσωπα χρήζοντα διεθνούς προστασίας αν οι

δραστηριότητες του τύπου που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο είναι ευλόγως

πιθανό να περιέλθουν σε γνώση των αρχών της χώρας καταγωγής του εκάστοτε

ατόµου, να αξιολογηθούν από αυτές ως αποδεικνύουσες κάποιο αντίπαλο πολιτικό ή

άλλο προστατευόµενο φρόνηµα ή χαρακτηριστικό και να δηµιουργήσουν στο άτοµο

βάσιµο φόβο ότι θα υποστεί δίωξη ή σοβαρή και αδικαιολόγητη βλάβη.

Άρθρο 9

Πηγές βλάβης και προστασίας

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην έννοια της κρατικής προστασίας και στηρίζεται στο επιχείρηµα

ότι το κύριο σκεπτικό που διατρέχει τη Σύµβαση της Γενεύης και τα καθεστώτα επικουρικής

προστασίας είναι ότι ο καθένας δικαιούται να ζει χωρίς να διώκεται και χωρίς να υφίσταται

άλλη σοβαρή βλάβη και ότι, αν απειλείται µε τέτοια βλάβη, πρέπει να µπορεί να λάβει

ουσιαστική κρατική προστασία.

1. Η παράγραφος αυτή στηρίζεται στην πρακτική της συντριπτικής πλειονότητας των

κρατών µελών και άλλων φορέων που αναπτύσσουν παγκόσµια δραστηριότητα. Πιο
συγκεκριµένα, ορίζει ότι ο φόβος της δίωξης ή της σοβαρής αδικαιολόγητης βλάβης

ενδέχεται να είναι βάσιµος ακόµη και όταν ο σχετικός κίνδυνος δεν προέρχεται µόνο

από το κράτος αλλά και από άλλα κόµµατα ή οργανώσεις που ελέγχουν το κράτος ή

από µη κρατικούς φορείς, οσάκις το κράτος αδυνατεί ή δεν έχει τη βούληση να

παράσχει ουσιαστική προστασία. Το από ποιον προξενείται η δίωξη ή η σοβαρή

αδικαιολόγητη βλάβη θεωρείται άνευ σηµασίας. Αυτό που πρέπει να διερευνάται κάθε

φορά είναι το κατά πόσον ο αιτών µπορεί να εξασφαλίσει ουσιαστική προστασία

έναντι της βλάβης ή της απειλής βλάβης στη χώρα καταγωγής. Αν η δίωξη ή η άλλη

σοβαρή και αδικαιολόγητη βλάβη εκπορεύεται από το κράτος, τότε ο σχετικός φόβος

είναι βάσιµος διότι εκ των πραγµάτων δεν είναι διαθέσιµη καµία αξιόπιστη οδός

προστασίας στη χώρα καταγωγής. Αν η βλάβη ή απειλή βλάβης εκπορεύεται από µη

κρατικούς φορείς, ο φόβος είναι βάσιµος µόνο εφόσον το κράτος είναι απρόθυµο ή

ουσιαστικά ανίκανο να παράσχει προστασία έναντι του κινδύνου πρόκλησης βλάβης.

2. Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στην αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας,
περιλαµβανοµένης της διαθεσιµότητας, της κρατικής προστασίας. Πρέπει να υπάρχει

σε λειτουργία ένα σύστηµα εγχώριας προστασίας, καθώς και µηχανισµοί για την

ανίχνευση, την ποινική καταστολή και τον κολασµό πράξεων που στοιχειοθετούν

δίωξη ή άλλη σοβαρή βλάβη. Το κρίσιµο ερώτηµα είναι εάν το σύστηµα αυτό στο

σύνολό του παρέχει ένα επαρκές και προσιτό επίπεδο προστασίας σε όλα τα άτοµα που

αποτελούν
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τον πληθυσµό. Για να είναι ουσιαστική η προστασία που παρέχει το σύστηµα πρέπει το

κράτος να έχει την ικανότητα και τη βούληση να το εφαρµόσει, ούτως ώστε να µην

υπάρχει σηµαντική πιθανότητα πραγµατοποίησης της δίωξης ή πρόκλησης άλλης

σοβαρής βλάβης.

Κατά το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης αυτής διερευνάται το κατά πόσον το κράτος

έχει λάβει ή αναµένεται ευλόγως να λάβει επαρκή µέτρα για τον έλεγχο ή την

καταστολή της πρόκλησης βλάβης και τα κράτη µέλη πρέπει να συνεκτιµούν τους

ακόλουθους παράγοντες:

(α) τις γενικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα καταγωγής·

(β) την τυχόν συνενοχή του κράτους σε σχέση µε την πρόκληση της εκάστοτε

βλάβης·

(γ) τον χαρακτήρα των πολιτικών του κράτους σε σχέση µε την εκάστοτε βλάβη, π.χ.
το κατά πόσον υπάρχει σε ισχύ ποινική νοµοθεσία η οποία προβλέπει ότι οι

βίαιες πράξεις δίωξης επισύρουν ποινικές κυρώσεις τόσο αυστηρές όσο η

σοβαρότητα του εκάστοτε αδικήµατος·

(δ) την επιρροή που οι φερόµενοι ως διώκτες ασκούν σε κρατικούς αξιωµατούχους·

(ε) το κατά πόσον οι ενέργειες του επίσηµου κράτους είναι ουσιαστικές ή έχουν

απλώς προσχηµατικό χαρακτήρα· στο πλαίσιο αυτό πρέπει να εξετάζεται η

προθυµία των υπηρεσιών που είναι επιφορτισµένες µε την επιβολή του νόµου να

ανιχνεύσουν, να διώξουν ποινικώς και να τιµωρήσουν όσους διαπράττουν

αδικήµατα·

(στ) το κατά πόσον παρατηρείται συστηµατικά το φαινόµενο της κρατικής απραξίας·

(ζ) την τυχόν άρνηση παροχής κρατικών υπηρεσιών·

(η) το κατά πόσον το κράτος έχει λάβει µέτρα µε σκοπό την αποτροπή της

πρόκλησης βλάβης.

Κατά το δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης αυτής διερευνάται το κατά πόσον ο αιτών

διαθέτει εύλογη δυνατότητα εξασφάλισης κρατικής προστασίας· τα κράτη µέλη πρέπει

να συνεκτιµούν τους ακόλουθους παράγοντες:

(θ) τα τυχόν αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο αιτών προς επίρρωση του

ισχυρισµού του ότι οι φερόµενοι ως διώκτες δεν τελούν υπό τον έλεγχο του

κράτους·

(ι) τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πρόσβασης του αιτούντος στα όποια µέσα

προστασίας είναι διαθέσιµα, λαµβανοµένου υπόψη ότι οι αιτούντες ως τάξη δεν

πρέπει να εξαιρούνται από την προστασία του νόµου·

(κ) τις τυχόν ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο αιτών προκειµένου να λάβει

προστασία από κρατικούς αξιωµατούχους και την ανταπόκριση του κράτους στις

προσπάθειες αυτές.
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3. Η παράγραφος αυτή αποτελεί προέκταση της συλλογιστικής στην οποία στηρίζεται η

προηγούµενη παράγραφος. Αφού έχει γίνει δεκτό ότι είναι δυνατό να διακατέχεται

κανείς από βάσιµο φόβο ότι θα υποστεί δίωξη ή άλλη σοβαρή βλάβη στα χέρια ατόµων

που δεν διαθέτουν κρατική εξουσία, στο υπόψη άρθρο καθορίζονται οι περιορισµένες

προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατό να γίνει δεκτό ότι µη κρατικοί φορείς είναι

δυνητικοί διώκτες κατά τρόπο παρόµοιο µε αυτόν που ισχύει για τα αναγνωρισµένα

κράτη. Για να συµβεί κάτι τέτοιο πρέπει ένας διεθνής οργανισµός όπως ο ΟΗΕ ή

το ΝΑΤΟ ή µία σταθερή και οιωνεί κρατική αρχή, αφενός,να ελέγχει το έδαφος όπου ο

ενδιαφερόµενος επιθυµεί να επιστρέψει και, αφετέρου, να έχει τη βούληση και την

ικανότητα να διασφαλίσει την άσκηση δικαιωµάτων και να προστατεύσει τα άτοµα από

βλάβη όπως θα έκανε και ένα διεθνώς αναγνωρισµένο κράτος και για όσον χρόνο

απαιτηθεί.

Άρθρο 10

Η εγχώρια προστασία

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στη δυνατότητα φυγής ή προστασίας από δίωξη ή από την

πρόκληση άλλης σοβαρής βλάβης στο έδαφος της χώρας καταγωγής. Με βάση την αρχή ότι η

διεθνής προστασία από βλάβη αποτελεί απλώς δευτερεύουσα εναλλακτική επιλογή σε σχέση µε

την εγχώρια προστασία, η συγκεκριµένη διάταξη προβλέπει ότι τα κράτη µέλη δύνανται να

απορρίπτουν αιτήσεις παροχής διεθνούς προστασίας εάν αποδεικνύεται ότι ο αιτών µπορεί να

εξασφαλίσει ουσιαστική προστασία έστω και σε ένα τµήµα της χώρας καταγωγής στο οποίο να

µπορεί ευλόγως να επιστρέψει.

1. Σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή, για να γίνει δεκτή η εναλλακτική δυνατότητα της

εγχώριας προστασίας πρέπει τα πραγµατικά δεδοµένα που σχετίζονται µε µία αίτηση

παροχής διεθνούς προστασίας να εξετασθούν από τα κράτη µέλη προτού αυτά

ασχοληθούν µε το ερώτηµα κατά πόσον ο αιτών µπορεί ευλόγως να σταλεί πίσω στη

χώρα καταγωγής του. Τα κράτη µέλη νοµιµοποιούνται να εξετάσουν την περίπτωση

της εγχώριας προστασίας µόνο εφόσον διαπιστώνεται ότι κατά τα άλλα η αίτηση

παροχής διεθνούς προστασίας θα γινόταν δεκτή. Με άλλα λόγια, µόνο εάν ο αιτών

αποδεικνύει ότι διακατέχεται από βάσιµο φόβο ότι θα υποστεί δίωξη ή άλλη σοβαρή

βλάβη σε ένα τµήµα του εδάφους της χώρας καταγωγής του επιτρέπεται να διερευνηθεί

το κατά πόσον ο φόβος αυτός είναι αβάσιµος για ένα άλλο τµήµα του εδάφους της

ίδιας χώρας. Στο πλαίσιο της εξέτασης αυτής πρέπει να εξετάζεται η εύλογη

δυνατότητα του ατόµου να εξασφαλίσει ουσιαστική προστασία από δίωξη ή άλλη

σοβαρή ζηµία στη χώρα καταγωγής. Θεωρείται δεδοµένο ότι µία εθνική κυβέρνηση

νοµιµοποιείται να λαµβάνει µέτρα σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια. Για τον λόγο

αυτό, υπάρχει ένα ισχυρό τεκµήριο κατά του συµπεράσµατος ότι είναι δυνατή η

εξασφάλιση εγχώριας προστασίας σε περίπτωση που διώκτης ή υποκινητής της δίωξης

είναι η ίδια η εθνική κυβέρνηση. Υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να θεωρηθεί

εφικτή η εγχώρια προστασία όταν η απειλή για την πρόκληση βλάβης εκπορεύεται από

κάποιον που δεν κατέχει κρατική εξουσία.

2. Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στις παραµέτρους που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη

προκειµένου να εξακριβωθεί κατά πόσο είναι βάσιµος ο φόβος της επιστροφής σε

τµήµα του εδάφους της χώρας καταγωγής. Ως στοιχείο της διαδικασίας αυτής, η

παράγραφος προβλέπει ορισµένες ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν

για να µπορεί ευλόγως ένα κράτος µέλος να απορρίψει την αίτηση παροχής διεθνούς

προστασίας και να επαναπροωθήσει τον αιτούντα σε ένα τµήµα του εδάφους της χώρας

καταγωγής ή συνήθους διαµονής σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παράγραφο (1).
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Για να κριθεί κατά πόσον είναι λογικό να σταλεί ο αιτών πίσω στον προτεινόµενο

τόπο, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι συνθήκες ασφαλείας και οι πολιτικές και

κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στο συγκεκριµένο τµήµα της χώρας, καθώς

επίσης οι τυχόν ιδιαίτεροι παράγοντες που καθιστούν ευάλωτο τον αιτούντα.

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Υπαγωγή στο καθεστώς του πρόσφυγα

Στο προηγούµενο κεφάλαιο καθορίζονται οι γενικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται

για να γίνει δεκτή η υπαγωγή στο καθεστώς του πρόσφυγα ή στο καθεστώς επικουρικής

προστασίας. Επίσης διευκρινίζονται οι έννοιες του παραδεκτού και των πηγών βλάβης ή

προστασίας. Το παρόν κεφάλαιο επικεντρώνεται στους παράγοντες εκείνους που έχουν

σηµασία αποκλειστικά και µόνο για την υπαγωγή στο καθεστώς του πρόσφυγα, ιδίως δε στην

έννοια της δίωξης και στους λόγους δίωξης. Το παρόν κεφάλαιο στηρίζεται σε πολύ µεγάλο

βαθµό στην Κοινή Θέση και στη Σύµβαση της Γενεύης, παρά το γεγονός ότι στην

πραγµατικότητα η Σύµβαση της Γενεύης δεν περιλαµβάνει ορισµό της έννοιας της δίωξης.

Άρθρο 11

Ο χαρακτήρας της δίωξης

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στον χαρακτήρα της δίωξης και περιλαµβάνει µια σειρά σχετικών

ερµηνευτικών αρχών.

1. Επειδή η έννοια της δίωξης δεν είναι πάγια µέσα στον χρόνο, το παρόν άρθρο

προβλέπει µία ερµηνεία της έννοιας αυτής η οποία φιλοδοξεί να είναι ευέλικτη,
προσαρµόσιµη και αρκούντως ευρεία, ώστε να ανταποκρίνεται στις συνεχώς

µεταβαλλόµενες µορφές δίωξης, που ενδέχεται να στοιχειοθετούν τη βάση για την

υπαγωγή στο καθεστώς του πρόσφυγα.

(α) Στην παράγραφο αυτή ορίζεται ότι, για να γίνει δεκτό ότι µία πράξη στοιχειοθετεί

δίωξη πρέπει να είναι εσκεµµένη, να έχει κάποια διάρκεια ή συστηµατικότητα και

να είναι αρκούντως σοβαρή ώστε να καθιστά ανεδαφική την απαίτηση

επιστροφής στη χώρα καταγωγής. Επιπλέον, η πράξη πρέπει να θεµελιώνεται σε

έναν από τους λόγους που µνηµονεύονται στο άρθρο 1 Α της Σύµβασης της

Γενεύης και οι οποίοι διευκρινίζονται περαιτέρω στις παραγράφους 1 έως 5 του

άρθρου 12. Μπορεί ένα µέτρο που στοιχειοθετεί διακριτική µεταχείριση,
αξιολογούµενο αυτοτελώς, να µην είναι τόσο σοβαρό ώστε να ισοδυναµεί µε

δίωξη, αλλά η επανάληψη ενός τέτοιου µέτρου ενδέχεται να καθιστά παραδεκτή

την αξίωση υπαγωγής στο καθεστώς του πρόσφυγα λόγω του σωρευτικού της

αποτελέσµατος.

(β) Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στην περίπτωση της δίωξης που έχει τη µορφή

νοµικών, διοικητικών, αστυνοµικών ή/και δικαστικών µέτρων τα οποία ή

στοιχειοθετούν δίωξη από µόνα τους ή είναι µεν φαινοµενικά νόµιµα αλλά

χρησιµοποιούνται κατά αθέµιτο τρόπο µε σκοπό τη δίωξη ή, τέλος,
εφαρµόζονται κατά παράβαση του νόµου και τα οποία είναι τόσο σοβαρά ώστε

να καθιστούν ανυπόφορη την επιστροφή στη χώρα προέλευσης. Τα γενικού

χαρακτήρα µέτρα που αποβλέπουν στη διασφάλιση της δηµόσιας τάξης, της

κρατικής ασφάλειας ή της δηµόσιας υγείας συνήθως δεν στοιχειοθετούν δίωξη,
υπό τον όρο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους νόµιµους

περιορισµούς ή τις παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις στον τοµέα των

δικαιωµάτων του ανθρώπου σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο.
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(γ) Τα σηµεία (i) και (ii) της παρούσας παραγράφου αναφέρονται στα θεµιτά µέσα

επιβολής του νόµου. Η άσκηση ποινικής δίωξης ή η επιβολή τιµωρίας για την

παραβίαση ενός συνήθους νόµου γενικής εφαρµογής κατά κανόνα δεν

στοιχειοθετεί δίωξη. Ωστόσο, το αντίθετο µπορεί να ισχύει αν, επί παραδείγµατι,
το κράτος καταγωγής προβαίνει σε πράξεις ποινικής δίωξης ή απονοµής

δικαιοσύνης οι οποίες συνιστούν διακριτική µεταχείριση, αν επιβάλλει µία

τιµωρία που είναι απάνθρωπη ή δεν ανταποκρίνεται στην αρχή της ίσης

µεταχείρισης, αν η νοµοθεσία του κατατείνει στην ποινικοποίηση της άσκησης

ενός θεµελιώδους και διεθνώς κατοχυρωµένου δικαιώµατος του ανθρώπου ή

καλεί τα άτοµα να διενεργήσουν πράξεις κατά παράβαση βασικών κανόνων του

διεθνούς δικαίου.

(δ) Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στο θέµα της στρατιωτικής θητείας και ορίζει ότι

η άσκηση ποινικής δίωξης ή η επιβολή τιµωρίας λόγω της άρνησης κάποιου να

συµµορφωθεί µε τη γενική υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας

(ασχέτως αν η άρνηση έχει τη µορφή της συνειδησιακής αντίρρησης, της

απουσίας άνευ αδείας, της φυγής ή της λιποταξίας) δεν στοιχειοθετεί κατά

κανόνα δίωξη. Το αντίθετο µπορεί, ωστόσο, να ισχύει αν το κράτος καταγωγής

αρνείται στον αιτούντα τη δυνατότητα εξέτασης της περίπτωσής του µε βάση τις

αρχές της δικαιοσύνης, προβαίνει σε στράτευση κατά τρόπο που συνιστά

διακριτική µεταχείριση, αναθέτει καθήκοντα ή επιβάλλει όρους υπηρεσίας που

συνιστούν διακριτική µεταχείριση ή επιβάλλει κυρώσεις για αθέτηση

υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τη στρατιωτική θητεία κατά τρόπο που συνιστά

διακριτική µεταχείριση, εκθέτοντας έτσι τον αιτούντα στον κίνδυνο να του

επιβληθεί δυσανάλογη ή υπέρµετρα αυστηρή τιµωρία. Το ίδιο ισχύει αν το

κράτος καταγωγής παραλείπει να παράσχει µία εύλογη και συνάδουσα µε την

αρχή της ίσης µεταχείρισης εναλλακτική δυνατότητα για τα πρόσωπα που δεν

επιθυµούν να υπηρετήσουν στον στρατό εξαιτίας ειλικρινών πολιτικών,
θρησκευτικών ή ηθικών πεποιθήσεων.

Υπό συνθήκες πολέµου ή συγκρούσεων, η άσκηση ποινικής δίωξης ή η επιβολή

τιµωρίας λόγω της άρνησης ενός ατόµου να εκπληρώσει στρατιωτικά καθήκοντα

µπορεί επίσης από µόνη της να στοιχειοθετεί δίωξη αν το άτοµο αυτό είναι σε

θέση να αποδείξει ότι η εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας θα απαιτούσε τη

συµµετοχή του σε στρατιωτικές ενέργειες οι οποίες έρχονται σε κατάφωρη

αντίθεση µε ειλικρινείς και βαθιές ηθικές, θρησκευτικές ή πολιτικές του

πεποιθήσεις ή µε άλλους βάσιµους λόγους συνείδησης. Η απόδειξη της ύπαρξης

έγκυρης συνειδησιακής αντίρρησης είναι ενίοτε ευχερέστερη οσάκις η

στρατιωτική δράση στην οποία θα καλείτο να συµπράξει το άτοµο αντίκειται σε

θεµελιώδεις κανόνες της ανθρώπινης συµπεριφοράς ή/και έχει καταδικασθεί από
τη διεθνή κοινότητα. Παρόλα αυτά, τούτο δεν αποτελεί απαρέγκλιτη

προϋπόθεση· ακόµη κι αν η στρατιωτική δράση διεξάγεται εν γένει εντός των

ορίων που θέτει το δίκαιο του πολέµου, και πάλι ένα άτοµο µπορεί να έχει

έγκυρους συνειδησιακούς λόγους για να µη συµµετάσχει σε αυτήν. Τούτο

συµβαίνει, επί παραδείγµατι, αν το άτοµο ανήκει σε εθνική µειονότητα και

υπάρχει περίπτωση να συµµετάσχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της

συγκεκριµένης µειονότητας.

2. Στην παράγραφο αυτή αναλύεται διεξοδικότερα ο χαρακτήρας (των λόγων) της δίωξης.
Ειδικότερα, διατυπώνονται ορισµένες κατευθυντήριες αρχές τις οποίες πρέπει να

ακολουθούν τα κράτη µέλη. Για να γίνει δεκτό ότι ένα άτοµο είναι πρόσφυγας πρέπει

σε όλες τις περιπτώσεις να προκύπτει ότι υπάρχει βάσιµος φόβος δίωξης και ότι ο
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φόβος αυτός συνδέεται µε έναν τουλάχιστον από τους πέντε λόγους που

απαριθµούνται στη Σύµβαση της Γενεύης και διατυπώνονται στο άρθρο 13 της

παρούσας οδηγίας.

(α) Το εδάφιο αυτό αναφέρεται στις πηγές της δίωξης. Η δίωξη είναι πιο

αδιαµφισβήτητη όταν εκπορεύεται από το ίδιο το κράτος ή από µέρη ή οντότητες

που το ελέγχουν. Στις περιπτώσεις αυτές, σχεδόν εξ ορισµού δεν υπάρχει καν

δυνατότητα ή δεν υπάρχει ουσιαστική δυνατότητα εξασφάλισης προστασίας από

τη βλάβη που απειλείται ή ήδη προκαλείται. Παρόλα αυτά, η δίωξη µπορεί επίσης

να εκπορεύεται από µη κρατικούς φορείς σε περίπτωση κατά την οποία το

κράτος είναι ανίκανο ή απρόθυµο να παράσχει ουσιαστική προστασία κατά της

δίωξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις επίσης πρέπει να γίνεται δεκτή η υπαγωγή στο

καθεστώς του πρόσφυγα, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις για
να θεωρηθεί κάποιος πρόσφυγας σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας

οδηγίας.

(β) Το εδάφιο αυτό αναφέρεται στο θέµα της απόδοσης στον αιτούντα κάποιου από

λόγους που προβλέπονται στη Σύµβαση. Το γεγονός ότι οι λόγοι στους οποίους

στηρίζεται ο φόβος της δίωξης είναι πραγµατικοί ή απλώς αποδίδονται στον

αιτούντα από το κράτος ή από τον εκάστοτε διώκοντα µη κρατικό φορέα είναι

άνευ σηµασίας. Παραδείγµατος χάρη, ενδέχεται να αρκεί η εντύπωση του διώκτη

ότι το διωκόµενο άτοµο έχει συγκεκριµένη πολιτική άποψη, ανεξάρτητα από το

αν αυτό αληθεύει, για να ληφθεί ένα διωκτικό µέτρο κατά του ατόµου αυτού

µόνο και µόνο επειδή έχει το πολιτικό φρόνηµα που του αποδίδεται.

(γ) Στην υποπαράγραφο αυτή αναλύεται η περίπτωση της γενικευµένης καταπίεσης ή

βίας. Υπάρχει ίσως η τάση αποκλεισµού από το καθεστώς του πρόσφυγα

αιτούντων που έχουν διαφύγει - ενίοτε µάλιστα µε µαζικό τρόπο - από τόπους

όπου επικρατεί µεγάλης έκτασης καταπίεση και βία. Η τάση αυτή οφείλεται στο

µεγάλο πλήθος των προσώπων αυτών ή στο ότι η περίπτωσή τους µοιάζει µε

εκείνη πολλών άλλων ανθρώπων. Ωστόσο, τα άτοµα αυτά δικαιούνται να

αναγνωρισθούν ως πρόσφυγες αν ο βάσιµος φόβος δίωξης που τους διακατέχει

οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη φυλή, τη θρησκεία, την ιθαγένεια, τα πολιτικά

τους φρονήµατα ή στο γεγονός ότι ανήκουν σε συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα.
Τα κράτη µέλη νοµιµοποιούνται να αναγνωρίζουν στα πρόσωπα αυτά το

καθεστώς της επικουρικής προστασίας αντί του καθεστώτος του πρόσφυγα µόνο

εάν ένας από τους προαναφερθέντες λόγους δεν έχει σηµαντική σχέση µε τον

φόβο δίωξης που τα διακατέχει. Καίτοι τα πρόσωπα που έχουν διαφύγει από

εµφύλιους πολέµους ή από εσωτερικές ή γενικευµένες ένοπλες συγκρούσεις δεν

είναι κατ' ανάγκη πρόσφυγες κατά την έννοια της Σύµβασης, τα κράτη µέλη θα

ήταν σκόπιµο να διασφαλίζουν επίσης ότι τα πρόσωπα αυτά δεν αποκλείονται

αυτοµάτως από το καθεστώς του πρόσφυγα.

Άρθρο 12

Λόγοι δίωξης

Στο άρθρο αυτό καθορίζονται οι αρχές που σχετίζονται µε τους λόγους δίωξης. Το άρθρο

στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στη Σύµβαση της Γενεύης και στην Κοινή Θέση και δεν αποσκοπεί

στην πρόβλεψη οποιουδήποτε νέου λόγου πέραν των λόγων που προβλέπονται ρητά ή έµµεσα

από τα συγκεκριµένα κείµενα.

(α) Στην διάταξη αυτή καθορίζονται οι κανόνες που ισχύουν για την ερµηνεία της έννοιας

«φυλή». Η ερµηνεία της έννοιας αυτής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερη, ώστε
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να καλύπτονται όλα τα είδη εθνοτικών οµάδων και ολόκληρο το φάσµα

κοινωνιολογικών προσεγγίσεων του όρου. Το επιχείρηµα ότι η δίωξη στηρίζεται σε
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φυλετικούς λόγους ευσταθεί πρωτίστως όταν ο διώκτης θεωρεί ότι ο διωκόµενος

ανήκει σε διαφορετική σε σχέση µε τον εαυτό του φυλετική οµάδα (η διαφορετικότητα

µπορεί να είναι πραγµατική ή υποτιθέµενη) και το στοιχείο αυτό συνιστά τον λόγο των

ενεργειών του ή προκαλεί τον φόβο της δίωξης.

(β) Στην διάταξη αυτή καθορίζονται οι κανόνες που ισχύουν για την ερµηνεία της έννοιας

«θρησκεία». Τα κράτη µέλη καλούνται να ερµηνεύουν την έννοια αυτή κατά τρόπο

ώστε να περιλαµβάνονται οι θεϊστικές, αγνωστικιστικές και αθεϊστικές πεποιθήσεις.
Είναι πιθανό να γίνει δεκτό ότι ένα άτοµο διώκεται για θρησκευτικούς λόγους όταν

αυτό υφίσταται παρεµβάσεις επειδή δεν επιθυµεί να πιστεύσει σε καµία θρησκεία ή

αρνείται να ασπασθεί συγκεκριµένη θρησκεία ή δεν επιθυµεί να συµµορφωθεί µε το

σύνολο ή ένα µέρος της λατρείας και των εθίµων που σχετίζονται µε µία θρησκεία.

(γ) Στην διάταξη αυτή καθορίζονται οι κανόνες που ισχύουν για την ερµηνεία της έννοιας

«εθνικότητα». Ο όρος «εθνικότητα» δεν σηµαίνει µόνο την ιθαγένεια, αλλά καλύπτει

επιπλέον την ιδιότητα του µέλους µίας φυλετικής, πολιτιστικής ή γλωσσικής οµάδας,
ενδέχεται µάλιστα να υφίσταται αλληλεπικάλυψη µεταξύ της «εθνικότητας» και της

«φυλής».

(δ) Στην διάταξη αυτή καθορίζονται οι κανόνες που ισχύουν για την ερµηνεία της έννοιας

«µέλος συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας». Η διατύπωση του όρου αυτού είναι

σκοπίµως ασαφής και η ερµηνεία του πρέπει να είναι διασταλτική και να καλύπτει

µεγάλο αριθµό περιπτώσεων. Μία οµάδα είναι δυνατό να ορίζεται µε κριτήριο είτε ένα

θεµελιώδες χαρακτηριστικό, όπως είναι το φύλο, ο γενετήσιος προσανατολισµός, η

ηλικία, η οικογενειακή σχέση και το ιστορικό παρελθόν, είτε µία ιδιότητα η οποία είναι

τόσο θεµελιώδης για την ταυτότητα ή τη συνείδηση ώστε να µην επιτρέπεται να

ζητηθεί από τα µέλη της οµάδας να την αποκηρύξουν (π.χ. ιδιότητα µέλους εργατικού

συνδικάτου, ενεργός υπεράσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου, κ.λπ.).

Η συγκεκριµένη έννοια δεν καλύπτει µονάχα κάποιες στενά οριζόµενες και ολιγοµελείς

οµάδες προσώπων. Τα µέλη δεν είναι απαραίτητο να διατηρούν δεσµούς µε την οµάδα

έπειτα από οικειοθελή προσχώρηση, ούτε αποτελεί προϋπόθεση η εκ των πραγµάτων

συνοχή µεταξύ των µελών. Η µνεία του φύλου και του γενετήσιου προσανατολισµού

δεν σηµαίνει ότι ο συγκεκριµένος λόγος δίωξης καλύπτει κατ' ανάγκη το σύνολο των

γυναικών και των οµοφυλοφίλων. Για να ισχύει ο συγκεκριµένος λόγος πρέπει να

συντρέχουν ιδιαίτερες περιστάσεις και συνθήκες στη χώρα καταγωγής, ενώ σηµασία

έχουν επίσης τα χαρακτηριστικά της δίωξης και του θύµατος της δίωξης.

Η ερµηνεία του όρου πρέπει εξάλλου να είναι τέτοια ώστε να καλύπτονται και οµάδες

ατόµων που µε βάση τον νόµο θεωρούνται «κατώτερες» ή «δεύτερης τάξεως». Τούτο
ισχύει όταν ο νόµος αφήνει ατιµώρητες τις πράξεις δίωξης από µέρους ιδιωτών ή

άλλων µη κρατικών φορέων ή όταν το κράτος εφαρµόζει τον νόµο κατά τρόπο που

στοιχειοθετεί διακριτική µεταχείριση και αρνείται να επικαλεσθεί τον νόµο

προκειµένου να προστατεύσει την εκάστοτε οµάδα. Τούτο είναι πιθανό να συµβαίνει

όταν π.χ. ασκείται οικιακή βία κατά γυναικών, συµπεριλαµβανοµένης της σεξουαλικής
βίας και των ακρωτηριασµών, σε κράτη στα οποία τα θύµατα αδυνατούν να

εξασφαλίσουν αποτελεσµατική προστασία κατά της κακοµεταχείρισης που υφίστανται

λόγω του φύλου τους ή λόγω του ότι στη συγκεκριµένη κοινωνία έχουν την ιδιότητα

της έγγαµης γυναίκας, την κόρης, της χήρας ή της αδελφής.
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(ε) Στην παράγραφο αυτή καθορίζονται οι κανόνες που ισχύουν για την ερµηνεία της

έννοιας «πολιτικό φρόνηµα». Το γεγονός ότι τα πολιτικά φρονήµατα ενός ατόµου

διαφέρουν από τις πολιτικές θέσεις της κυβέρνησης δεν αποτελεί από µόνο του ικανό

λόγο αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα. Ο αιτών πρέπει να αποδείξει ότι οι

αρχές γνωρίζουν ή είναι πολύ πιθανό να γνωρίζουν τα πολιτικά του φρονήµατα ή ότι

του αποδίδουν συγκεκριµένα πολιτικά φρονήµατα, ότι τα φρονήµατα αυτά δεν γίνονται

ανεκτά από τις αρχές, καθώς και ότι, λόγω της κατάστασης στη χώρα καταγωγής, ο
αιτών είναι πιθανό να διωχθεί εξαιτίας των πολιτικών του φρονηµάτων. Ο πολιτικός

χαρακτήρας ενός φρονήµατος δεν τίθεται υπό αµφισβήτηση λόγω της αντικειµενικής

ασηµαντότητας των φρονηµάτων του αιτούντος ή των σχετικών πράξεων, ούτε εάν ο

ίδιος ο αιτών παραλείπει ή δεν επιθυµεί να χαρακτηρίσει πολιτικό το φρόνηµά του.
Η εκδήλωση πολιτικού φρονήµατος µπορεί επίσης να αποτελεί πράξη ή να θεωρηθεί

ως πράξη από έναν διώκτη.

Άρθρο 13

Παύση του καθεστώτος του πρόσφυγα

1. Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται δεκτό ότι ένα άτοµο

διατηρεί την ιδιότητα του πρόσφυγα επ' αόριστον, εκτός αν καταστεί εφαρµοστέα ως

προς αυτό µία από τις περί παύσεως διατάξεις του άρθρου 1(Γ) της σύµβασης της

Γενεύης.

(α) Οικειοθελής εκ νέου εξασφάλιση εθνικής προστασίας

Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία ένας πρόσφυγας

επιζητεί οικειοθελώς και εξασφαλίζει από τις αρχές της χώρας καταγωγής του µία

µορφή διπλωµατικής προστασίας την οποία δικαιούνται µόνο οι υπήκοοι της εν λόγω

χώρας (π.χ. έκδοση ή ανανέωση της ισχύος εθνικού διαβατηρίου), οπότε είναι δυνατό
να γίνει δεκτό ότι το συγκεκριµένο άτοµο δεν χρειάζεται πια το καθεστώς του

πρόσφυγα. Αν η επαφή του πρόσφυγα µε τη διπλωµατική αποστολή της χώρας

καταγωγής του είναι περιστασιακή, το στοιχείο αυτό δύσκολα πιστοποιεί την αναγκαία

πρόθεση εξασφάλισης της προστασίας του εν λόγω κράτους.

(β) Οικειοθελής ανάκτηση ιθαγένειας

Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία ένας πρόσφυγας που

έχει απολέσει την ιθαγένεια της χώρας καταγωγής του ζητεί οικειοθελώς και

επιτυγχάνει να του χορηγηθεί ξανά η ιθαγένεια του κράτους αυτού, οπότε και παύει να
είναι πρόσφυγας. Η τύποις ανάκτηση της ιθαγένειας δεν αρκεί από µόνη της για να

δικαιολογείται η εφαρµογή της συγκεκριµένης ρήτρας παύσης. Στο Εγχειρίδιο

διευκρινίζεται ότι η χορήγηση ιθαγένειας βάσει νόµου ή διοικητικής απόφασης δεν

ισοδυναµεί µε οικειοθελή ανάκτηση ιθαγένειας, εκτός αν ο πρόσφυγας έχει αποδεχθεί

ρητώς ή εµµέσως την ιθαγένεια.

(γ) Απόκτηση νέας ιθαγένειας

Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι επιτρέπεται η ανάκληση του καθεστώτος του πρόσφυγα

σε περίπτωση που ο δικαιούχος αποκτήσει νέα ιθαγένεια και απολαύει της προστασίας

της χώρας που του χορήγησε τη νέα ιθαγένεια. Η τύποις απόκτηση ιθαγένειας δεν αρκεί

από µόνη της για να δικαιολογείται η εφαρµογή της συγκεκριµένης ρήτρας παύσης,
αλλά πρέπει επιπλέον να έχει εξασφαλισθεί η προστασία της χώρας της νέας

ιθαγένειας.
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Στο Εγχειρίδιο επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που έχει αρθεί το καθεστώς της

διεθνούς προστασίας λόγω της απόκτησης νέας ιθαγένειας και µεταγενέστερα το άτοµο

απολέσει τη νέα ιθαγένεια, το καθεστώς της διεθνούς προστασίας είναι δυνατό να

αναβιώσει, ανάλογα µε τις περιστάσεις.

(δ) Οικειοθελής επανεγκατάσταση στη χώρα καταγωγής

Η παράγραφος αυτή αφορά την περίπτωση κατά την οποία ένας πρόσφυγας επιστρέφει

στη χώρα καταγωγής του. Αν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι τα ταξίδια επιστροφής στη

χώρα καταγωγής έχουν επαναλαµβανόµενο χαρακτήρα, ο ενδιαφερόµενος χάνει την

ιδιότητα του πρόσφυγα. Η αντικειµενική απόδειξη του γεγονότος αυτού πρέπει να

εξετάζεται µε βάση τα ατοµικά δεδοµένα της κάθε περίπτωσης. Σε γενικές γραµµές, η
κατ' επανάληψη πραγµατοποίηση επισκέψεων στη χώρα καταγωγής εντός

συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος ισοδυναµεί µε επανεγκατάσταση στη χώρα αυτή.
Τούτο ισχύει ιδίως αν ο πρόσφυγας κάνει χρήση, στη χώρα καταγωγής του,
ευεργετηµάτων και διευκολύνσεων που προβλέπονται υπό κανονικές συνθήκες για

τους ηµεδαπούς.

(ε) Μεταβολή συνθηκών στη χώρα καταγωγής

Η παράγραφος αυτή αφορά την περίπτωση κατά την οποία το καθεστώς του πρόσφυγα

αίρεται λόγω µεταβολής των συνθηκών στη χώρα καταγωγής. Σύµφωνα µε όσα

προβλέπονται στο Εγχειρίδιο και µε την πρακτική των κρατών, η µεταβολή των

συνθηκών πρέπει να είναι τόσο ουσιαστική και µόνιµη ώστε να εξαλείφει τον βάσιµο

φόβο δίωξης που διακατέχει τον πρόσφυγα. Η έννοια της «ουσιαστικής µεταβολής των
συνθηκών» δεν είναι συνώνυµη της βελτίωσης των συνθηκών στη χώρα καταγωγής.
Αυτό που πρέπει να διερευνάται κάθε φορά είναι το κατά πόσον έχει σηµειωθεί µία

θεµελιώδης µεταβολή αξιόλογης πολιτικής ή κοινωνικής σηµασίας από την οποία έχει

προκύψει ένα σταθερό σύστηµα εξουσίας, διαφορετικό από εκείνο που δηµιούργησε

τον αρχικό βάσιµο φόβο της δίωξης. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα ουσιαστικής

µεταβολής των συνθηκών είναι η ολοσχερής µεταβολή της πολιτικής κατάστασης.
Πάντως, η διεξαγωγή δηµοκρατικών εκλογών, η ανακήρυξη αµνηστίας, η παύση της

ισχύος καταπιεστικής νοµοθεσίας και η κατάργηση προϋπαρχουσών υπηρεσιών µπορεί

επίσης να αποτελούν απόδειξη για µια τέτοια µετάβαση.

Μία κατάσταση η οποία έχει µεν µεταβληθεί αλλά συγχρόνως εξακολουθεί να δείχνει

σηµάδια αστάθειας εξ ορισµού δεν έχει µόνιµο χαρακτήρα. Πρέπει να υφίστανται

αντικειµενικά και εξακριβώσιµα στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι τα δικαιώµατα

του ανθρώπου γίνονται σε γενικές γραµµές σεβαστά στην οικεία χώρα και, ειδικότερα,
ότι έχουν παραµερισθεί ή εξαλειφθεί σε µόνιµη βάση οι παράγοντες που γέννησαν τον

βάσιµο φόβο δίωξης του πρόσφυγα. Πρέπει να λαµβάνονται δεόντως υπόψη τυχόν

πρακτικές εξελίξεις, όπως είναι ο οργανωµένος επαναπατρισµός και οι εµπειρίες των

παλιννοστούντων, καθώς και οι µαρτυρίες ανεξάρτητων παρατηρητών.

Το κράτος µέλος που επικαλείται τη ρήτρα παύσης πρέπει να εγγυάται ένα κατάλληλο

καθεστώς, µε το οποίο να διαφυλάσσονται ήδη κεκτηµένα δικαιώµατα, για τα πρόσωπα

που είναι απρόθυµα να εγκαταλείψουν τη χώρα για επιτακτικούς λόγους που

οφείλονται σε παλαιότερη δίωξη ή σε βιώµατα από σοβαρή και αδικαιολόγητη βλάβη,
καθώς και για τα πρόσωπα που είναι λογικό να µην επιθυµούν να εγκαταλείψουν το

συγκεκριµένο κράτος µέλος λόγω της µεγάλης διάρκειας της παραµονής τους, η οποία

είχε ως αποτέλεσµα να αναπτύξουν τα πρόσωπα αυτά ισχυρούς οικογενειακούς,
κοινωνικούς και οικονοµικούς δεσµούς στην εν λόγω χώρα.
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(στ) Μεταβολή των συνθηκών στη χώρα συνήθους διαµονής

Η παράγραφος αυτή είναι πανοµοιότυπη µε την παράγραφο 1(ε) µε τη µόνη διαφορά

ότι αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία ο πρόσφυγας δεν είχε καµία ιθαγένεια

κατά τον χρόνο υπαγωγής του στο καθεστώς του πρόσφυγα και ο φόβος δίωξης που

διακατέχει τον πρόσφυγα αφορά την επιστροφή στη χώρα συνήθους διαµονής αντί της

χώρας της ιθαγένειας.

2. Σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο περί προσφύγων και µε τη σχετική διεθνή πρακτική,
κάθε απόφαση για την ανάκληση του καθεστώτος του πρόσφυγα πρέπει να στηρίζεται

σε αντικειµενικά και εξακριβώσιµα αποδεικτικά στοιχεία, ενώ κάθε περίπτωση πρέπει

να αποτελεί αντικείµενο εξατοµικευµένης διερεύνησης. Πέραν αυτού, το εκάστοτε

πρόσωπο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να στραφεί κατά της απόφασης που το αφορά.
Οι απαιτήσεις αυτές προβλέπονται ήδη σε διάφορες διατάξεις της οδηγίας για τις

ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν και

ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα. Ωστόσο, η διάταξη αυτή περιορίζεται στη

θέσπιση ελάχιστης απαίτησης η οποία ισχύει για τη διαδικασία εξέτασης της

σκοπιµότητας παύσης. Πιο συγκεκριµένα, το κράτος που επιθυµεί να ανακαλέσει την

προστασία που παρέχει είναι υποχρεωµένο να αποδείξει ότι η ενέργειά του αυτή είναι

δικαιολογηµένη.

Άρθρο 14

Αποκλεισµός από το καθεστώς του πρόσφυγα

1. Στο άρθρο αυτό επιβεβαιώνεται η αρχή σύµφωνα µε την οποία ένα πρόσωπο το οποίο

εµπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις αποκλεισµού που προβλέπονται στο άρθρο

1(∆) (E) (ΣΤ) της Σύµβασης της Γενεύης αποκλείεται από το καθεστώς του πρόσφυγα.
Ο αποκλεισµός είναι επίσης δυνατός σε περίπτωση που τα πραγµατικά περιστατικά που

τον υπαγορεύουν καταστούν γνωστά µετά την αναγνώριση καθεστώτος διεθνούς

προστασίας.

∆εν υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας οι αιτούντες οι οποίοι εµπίπτουν στις

ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Συνδροµή ή προστασία των Ηνωµένων Εθνών

Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στην περί αποκλεισµού διάταξη του άρθρου 1(∆) της
Σύµβασης της Γενεύης, στην οποία εµπίπτει κάθε πρόσωπο που λαµβάνει προστασία ή

συνδροµή από όργανα ή οργανισµούς των Ηνωµένων Εθνών, µη περιλαµβανοµένης

της Ύπατης Αρµοστίας των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Η συγκεκριµένη

ρήτρα αποκλεισµού θεσπίστηκε µε βάση την ιδιάζουσα περίπτωση των Παλαιστίνιων

προσφύγων που λαµβάνουν προστασία από τον Οργανισµό Προνοίας και Εργασίας

των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες της Παλαιστίνης στην Εγγύς Ανατολή

(UNRWA). Για να ισχύει η συγκεκριµένη ρήτρα αποκλεισµού πρέπει η προστασία ή η

συνδροµή που παρέχουν τα Ηνωµένα Έθνη να εξαλείφει ή να καταστέλλει σε µόνιµη

βάση τον βάσιµο φόβο δίωξης που διακατέχει το εκάστοτε άτοµο.

Ένα άτοµο αποκλείεται από το καθεστώς του πρόσφυγα λόγω της προστασίας ή

συνδροµής που λαµβάνει από τα Ηνωµένα Έθνη µόνο εφόσον έλαβε την προστασία ή

συνδροµή πριν από την υποβολή αίτησης χορήγησης ασύλου και η προστασία ή

συνδροµή αυτή δεν έπαυσε έκτοτε ποτέ να παρέχεται στο άτοµο αυτό. ∆εν επιτρέπεται
αποκλεισµός δυνάµει της διάταξης αυτής αν το άτοµο, λόγω περιστάσεων που δεν
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µπορεί να ελέγξει, αδυνατεί να επιστρέψει στον τόπο όπου καταρχήν δικαιούται να

λάβει προστασία ή συνδροµή από τα Ηνωµένα Έθνη. Σε περίπτωση που η προστασία ή

συνδροµή έχει παύσει να παρέχεται για οιονδήποτε λόγο και η κατάσταση των

ενδιαφεροµένων δεν έχει διευθετηθεί οριστικά µε βάση τα συναφή ψηφίσµατα της

Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών, οι ενδιαφερόµενοι δικαιούνται

αυτοδικαίως τα ευεργετήµατα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

(β) ∆ικαιώµατα στη χώρα διαµονής

Η παράγραφος αυτή αφορά τις περιπτώσεις που εµπίπτουν στο άρθρο 1(Ε) της

Σύµβασης της Γενεύης. Σε αυτήν καθορίζονται οι περιστάσεις υπό τις οποίες

επιτρέπεται η απόρριψη αίτησης για την υπαγωγή στο καθεστώς του πρόσφυγα όταν ο

αιτών άσυλο έχει αναγνωρισθεί από τις αρµόδιες αρχές της χώρας όπου έχει µετοικήσει

ως έχων τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή της

ιθαγένειας της εν λόγω χώρας. ∆εν αποτελεί λόγο αποκλεισµού ή εφήµερη απλώς ή

εντελώς πρόσκαιρη παρουσία του ενδιαφεροµένου στο οικείο κράτος. Ο αποκλεισµός

ενός αιτούντος επιτρέπεται µόνο εάν παρέχεται κατοχυρωµένη και πλήρης προστασία

κατά της απέλασης ή αποβολής από την επικράτεια.

(γ) Αιτούντες που δεν είναι άξιοι διεθνούς προστασίας

Σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή, για λόγους διασφάλισης της ακεραιότητας και

αξιοπιστίας της Σύµβασης της Γενεύης, τα κράτη µέλη οφείλουν να µην αναγνωρίζουν

το καθεστώς του πρόσφυγα σε αιτούντες οι οποίοι εµπίπτουν σε κάποια από τις

περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 1 (ΣΤ) της Σύµβασης της Γενεύης.

(i) Τα εγκλήµατα για τα οποία γίνεται λόγος στην υποπαράγραφο αυτή συµπίπτουν

εννοιολογικά µε εκείνα που καθορίζονται σε διεθνή κείµενα στα οποία έχουν

προσχωρήσει τα κράτη µέλη, καθώς και στις αποφάσεις των Ηνωµένων Εθνών

και άλλων διεθνών ή περιφερειακών οργανισµών, στο µέτρο που αυτές έχουν

γίνει αποδεκτές από τα κράτη µέλη.

(ii) Κατά την εφαρµογή της συγκεκριµένης υποπαραγράφου, η δριµύτητα της

αναµενόµενης δίωξης πρέπει να σταθµίζεται έναντι του χαρακτήρα του ποινικού

αδικήµατος για το οποίο θεωρείται ύποπτο το εκάστοτε άτοµο. Οι ιδιαίτερα

βάναυσες πράξεις, ακόµη κι αν υποτίθεται ότι απέβλεπαν στην επίτευξη κάποιου

πολιτικού στόχου, είναι δυνατό να θεωρηθούν από τα κράτη µέλη ως σοβαρά

εγκλήµατα µη πολιτικού χαρακτήρα.

(iii) Το εδάφιο αυτό απηχεί το γεγονός ότι οι θεµελιώδεις αρχές που προβλέπονται

στον Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών πρέπει να διέπουν τις σχέσεις των µελών του

οργανισµού τόσο µεταξύ τους όσο και µε τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της.
Ένας αιτών άσυλο ενδέχεται να αποκλεισθεί από το καθεστώς του πρόσφυγα αν

έχει παραβιάσει τις εν λόγω αρχές.

2. Οι λόγοι αποκλεισµού πρέπει να στηρίζονται αποκλειστικά και µόνο στην προσωπική

και συνειδητή συµπεριφορά του εκάστοτε ατόµου.

3. Το εκάστοτε άτοµο δικαιούται να προσβάλει νοµικά την απόφαση που το αφορά στο

οικείο κράτος µέλος. Οι σχετικές διαδικαστικές απαιτήσεις καθορίζονται στην πρόταση
οδηγίας για τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη

χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα.
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4. Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι η υποχρέωση της µη αναγνώρισης του καθεστώτος

πρόσφυγα σε πρόσωπα που δεν την αξίζουν δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών

µελών βάσει του διεθνούς δικαίου, και ιδίως βάσει της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα

∆ικαιώµατα του Ανθρώπου.

Κεφάλαιο ΙV: Υπαγωγή σε καθεστώς επικουρικής προστασίας

Στο κεφάλαιο αυτό αποσαφηνίζεται περαιτέρω η έννοια της «επικουρικής προστασίας», η οποία

αποτελεί µία µορφή διεθνούς προστασίας και έχει επινοηθεί ως συµπληρωµατική σε σχέση µε

το καθεστώς του πρόσφυγα, το οποίο ερµηνεύεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ. ∆εν υπάρχει ειδικό

κοινοτικό κεκτηµένο το οποίο να αφορά άµεσα την επικουρική ή συµπληρωµατική προστασία,
αλλά η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου («ΕΣ∆Α») και η νοµολογία του

Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου συγκροτούν ένα νοµικά

δεσµευτικό πλαίσιο κανόνων, το οποίο προσδιόρισε και την επιλογή των κατηγοριών

δικαιούχων στην παρούσα πρόταση. Οι κατηγορίες και οι ορισµοί προσώπων που

απαριθµούνται στο παρόν κεφάλαιο δεν συνεπάγονται την καθιέρωση παντελώς νέων τάξεων

προσώπων που τα κράτη µέλη υποχρεούνται να προστατεύουν, αλλά αποβλέπουν στην

αποσαφήνιση και κωδικοποίηση υφιστάµενης πρακτικής. Οι τρεις κατηγορίες που παρατίθενται

κατωτέρω στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έχουν προκύψει εν πολλοίς από τις

ετερόκλιτες πρακτικές των κρατών µελών και θεωρείται ότι εµπεριέχουν τις καλύτερες εξ

αυτών.

Άρθρο 15

Λόγοι παροχής επικουρικής προστασίας

Τα κράτη µέλη, αφού καταλήξουν στο συµπέρασµα σύµφωνα µε τους κανόνες που

προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 ότι ένας αιτών εµπίπτει ενδεχοµένως στις διατάξεις

του παρόντος κεφαλαίου, προχωρούν στην εξέταση τριών αυτοτελών αλλά πιθανόν

αλληλεπικαλυπτόµενων µεταξύ τους λόγων βάσει των οποίων αποφασίζεται εάν ο αιτών

δικαιούται να υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας.

(α) Το εδάφιο αυτό αναφέρεται στα βασανιστήρια και στην απάνθρωπη ή εξευτελιστική

µεταχείριση ή τιµωρία και απηχεί το περιεχόµενο του άρθρου 3 της ΕΣ∆Α. Όταν τα

κράτη µέλη εξετάζουν κατά πόσον ένας αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για να του

παρασχεθεί επικουρική προστασία, οφείλουν να µην εφαρµόζουν βαθµό αυστηρότητας

µεγαλύτερο από αυτόν που επιτάσσει η ΕΣ∆Α. Πάντως, σε όλες τις περιπτώσεις η

αίτηση πρέπει να είναι παραδεκτή κατά τα προβλεπόµενα στο κεφάλαιο ΙΙ.

(β) Το εδάφιο αυτό αναφέρεται στον βάσιµο φόβο ότι θα παραβιασθούν άλλα δικαιώµατα

του ανθρώπου. Όταν εξετάζουν το ενδεχόµενο παροχής επικουρικής προστασίας γι'
αυτόν το λόγο, τα κράτη µέλη οφείλουν να τηρούν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τις

οποίες υπέχουν βάσει διεθνών κειµένων περί των δικαιωµάτων του ανθρώπου

(π.χ. ΕΣ∆Α), αλλά και να εφαρµόζουν τον συγκεκριµένο λόγο µόνο όταν είναι

επιβεβληµένη η παροχή διεθνούς προστασίας. Ειδικότερα, τα κράτη µέλη πρέπει να

εξετάζουν κατά πόσον η επιστροφή του εκάστοτε αιτούντος στη χώρα καταγωγής ή

συνήθους διαµονής του θα είχε ως αποτέλεσµα την παραβίαση κάποιου ανθρώπινου

δικαιώµατος και τη συνακόλουθη πρόκληση σοβαρής αδικαιολόγητης βλάβης στο

άτοµο αυτό. Επίσης, τα κράτη µέλη οφείλουν να διερευνούν κατά πόσον έχουν

εξωεδαφική υποχρέωση παροχής προστασίας υπό τις συγκεκριµένες περιστάσεις.
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(γ) Το εδάφιο αυτό αναφέρεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα άτοµο αναγκάζεται να

εγκαταλείψει τη χώρα καταγωγής του και αδυνατεί να επιστρέψει σε αυτήν. Ο ορισµός

που περιλαµβάνει η παρούσα διάταξη ισχύει µε την επιφύλαξη του άρθρου 11,
παράγραφος 2, στοιχείο γ) και προέρχεται από το άρθρο 2, στοιχείο γ) της οδηγίας του
Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας

σε περίπτωση µαζικής συρροής εκτοπισθέντων. Εντούτοις, στην περίπτωση της

επικουρικής προστασίας ο αιτών οφείλει επιπλέον να αποδείξει ότι διακατέχεται από

βάσιµο φόβο για τη ζωή του, η οποία πρέπει να απειλείται σε ατοµική βάση. Μολονότι

οι λόγοι που προκαλούν τον φόβο ενδέχεται να µην αφορούν ειδικά το συγκεκριµένο

άτοµο, ο αιτών οφείλει παρόλα αυτά να αποδείξει ότι ο φόβος που νιώθει είναι βάσιµος

στη δική του ατοµική περίπτωση. Τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να προστατεύουν

τα πρόσωπα που εµπίπτουν στη συγκεκριµένη κατηγορία και τα οποία «συρρέουν
µαζικά» στο έδαφός τους κατά την έννοια που έχει συµφωνηθεί στο Συµβούλιο, οπότε
είναι λογικό και ενδεδειγµένο να µην αποκλείονται τα ίδια πρόσωπα όταν αφικνούνται

µεµονωµένα και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να αναγνωρισθούν ως πρόσφυγες.

Άρθρο 16

Παύση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας

1. Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στην αρχή σύµφωνα µε την οποία το καθεστώς της

επικουρικής προστασίας διατηρείται επ' αόριστον, εκτός αν και µέχρι να διαπιστωθεί

από τις αρµόδιες αρχές ότι η προστασία αυτή έχει παύσει να είναι αναγκαία λόγω του

ότι έχει εκλείψει ο λόγος που υπαγόρευσε την αναγνώριση του καθεστώτος.

2. Στην παράγραφο αυτή επιβεβαιώνεται η αρχή σύµφωνα µε την οποία το καθεστώς της

επικουρικής προστασίας µπορεί να ανακληθεί σε περίπτωση που έχει επέλθει µια τόσο

ουσιαστική και µόνιµη µεταβολή των συνθηκών στη χώρα καταγωγής ή συνήθους

διαµονής, ώστε να έχει εξαλειφθεί η ανάγκη για επικουρική προστασία. Η έννοια της

«ουσιαστικής µεταβολής των συνθηκών» δεν είναι συνώνυµη της βελτίωσης των

συνθηκών στη χώρα καταγωγής. Αυτό που πρέπει να διερευνάται κάθε φορά είναι το

κατά πόσον έχει σηµειωθεί µία θεµελιώδης µεταβολή αξιόλογης πολιτικής ή

κοινωνικής σηµασίας από την οποία έχει προκύψει ένα σταθερό σύστηµα εξουσίας,
διαφορετικό από εκείνο που δηµιούργησε τον αρχικό βάσιµο φόβο της δίωξης. Το πιο

χαρακτηριστικό παράδειγµα ουσιαστικής µεταβολής των συνθηκών είναι η ολοσχερής

µεταβολή της πολιτικής κατάστασης. Πάντως, η διεξαγωγή δηµοκρατικών εκλογών, η
ανακήρυξη αµνηστίας, η παύση της ισχύος καταπιεστικής νοµοθεσίας και η κατάργηση

προϋπαρχουσών υπηρεσιών µπορεί επίσης να αποτελούν απόδειξη για µια τέτοια

µετάβαση.

Μία κατάσταση η οποία έχει µεν µεταβληθεί αλλά συγχρόνως εξακολουθεί να δείχνει

σηµάδια αστάθειας εξ ορισµού δεν έχει µόνιµο χαρακτήρα. Πρέπει να υφίστανται

αντικειµενικά και εξακριβώσιµα στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι τα δικαιώµατα

του ανθρώπου γίνονται σε γενικές γραµµές σεβαστά στην οικεία χώρα και, ειδικότερα,
ότι έχουν παραµερισθεί ή εξαλειφθεί σε µόνιµη βάση οι παράγοντες που γέννησαν τον

βάσιµο φόβο δίωξης του δικαιούχου επικουρικής προστασίας. Ακόµη, πρέπει να

λαµβάνονται δεόντως υπόψη τυχόν µαρτυρίες ανεξάρτητων παρατηρητών.
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Άρθρο 17

Αποκλεισµός από το καθεστώς της επικουρικής προστασίας

1. Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι τα κράτη µέλη υποχρεούνται να µην παρέχουν επικουρική

προστασία σε αιτούντες οι οποίοι εµπίπτουν σε κάποια από τις ειδικές περιπτώσεις που

καθορίζονται στο άρθρο. Παρόµοιος αποκλεισµός είναι επίσης δυνατός σε περίπτωση
που τα πραγµατικά περιστατικά που τον υπαγορεύουν καταστούν γνωστά µετά την

αναγνώριση καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

Στο άρθρο αυτό επιβεβαιώνεται η αρχή σύµφωνα µε την οποία δεν υπάγονται στο

πεδίο εφαρµογής της οδηγίας οι αιτούντες οι οποίοι εµπίπτουν στις ακόλουθες

περιπτώσεις:

(α) Τα εγκλήµατα για τα οποία γίνεται λόγος στην υποπαράγραφο αυτή συµπίπτουν

εννοιολογικά µε εκείνα που καθορίζονται σε διεθνή κείµενα στα οποία έχουν

προσχωρήσει τα κράτη µέλη, καθώς και στις αποφάσεις των Ηνωµένων Εθνών

και άλλων διεθνών ή περιφερειακών οργανισµών, στο µέτρο που αυτές έχουν

γίνει αποδεκτές από τα κράτη µέλη.

(β) Κατά την εφαρµογή της συγκεκριµένης υποπαραγράφου, η δριµύτητα της

αναµενόµενης δίωξης πρέπει να σταθµίζεται έναντι του χαρακτήρα του ποινικού

αδικήµατος για το οποίο θεωρείται ύποπτο το εκάστοτε άτοµο. Οι ιδιαίτερα

βάναυσες πράξεις, ακόµη κι αν υποτίθεται ότι απέβλεπαν στην επίτευξη κάποιου

πολιτικού στόχου, είναι δυνατό να θεωρηθούν από τα κράτη µέλη ως σοβαρά

εγκλήµατα µη πολιτικού χαρακτήρα.

(γ) Η διάταξη αυτή απηχεί το γεγονός ότι οι θεµελιώδεις αρχές που προβλέπονται

στον Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών πρέπει να διέπουν τις σχέσεις των µελών του

οργανισµού τόσο µεταξύ τους όσο και µε τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της.
Ένας αιτών διεθνή προστασία ενδέχεται να αποκλεισθεί από το καθεστώς της

επικουρικής προστασίας αν έχει παραβιάσει τις εν λόγω αρχές.

2. Οι λόγοι αποκλεισµού πρέπει να στηρίζονται αποκλειστικά και µόνο στην προσωπική

και συνειδητή συµπεριφορά του εκάστοτε ατόµου.

3. Το εκάστοτε άτοµο δικαιούται να προσβάλει νοµικά την απόφαση που το αφορά στο

οικείο κράτος µέλος. Οι σχετικές διαδικαστικές απαιτήσεις καθορίζονται στην πρόταση
οδηγίας για τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη

χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα.

4. Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι η υποχρέωση της µη παροχής επικουρικής προστασίας

σε πρόσωπα που δεν την αξίζουν δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών βάσει

του διεθνούς δικαίου, και ιδίως βάσει της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα

του Ανθρώπου.
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Κεφάλαιο V: Καθεστώς του πρόσφυγα, καθεστώς επικουρικής προστασίας

Άρθρο 18

Περιεχόµενο της διεθνούς προστασίας

1. Σκοπός της παραγράφου αυτής είναι να διευκρινισθεί ότι το περιεχόµενο του

καθεστώτος του πρόσφυγα το οποίο καθορίζεται στην παρούσα πρόταση οδηγίας δεν

επιτρέπεται να ερµηνευθεί κατά τρόπο που θα σήµαινε ότι περιορίζει καθ' οιονδήποτε
τρόπο τα δικαιώµατα που προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 34 της Σύµβασης της

Γενεύης.

2. Με την παράγραφο αυτή θεσπίζονται τρεις κανόνες. Σκοπός του πρώτου είναι να

διευκρινισθεί ότι οι κανόνες που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο αφορούν

αµφότερες κατηγορίες προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας σύµφωνα µε τον

ορισµό του άρθρου 2, παρεκτός αν ορίζεται το αντίθετο. Σκοπός του δεύτερου κανόνα

είναι να διασφαλισθεί ότι, όταν ένα άτοµο παύει να είναι αιτών διεθνή προστασία και

αποκτά την ιδιότητα του πρόσφυγα ή του δικαιούχου επικουρικής προστασίας, το

επίπεδο προστασίας που του παρέχεται δεν πρέπει καταρχήν να µειώνεται σε καµία

περίπτωση. Τέλος, ο τρίτος κανόνας που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο ορίζει

ότι η ίδια στάθµη δικαιωµάτων που αναγνωρίζονται στους πρόσφυγες και στους

δικαιούχους επικουρικής προστασίας πρέπει επίσης να αναγνωρίζονται στα

συνοδεύοντα µέλη των οικογενειών τους.

3. Με την παράγραφο αυτή θεσπίζεται ένας γενικός κανόνας, ο οποίος άπτεται της

ερµηνείας των κανόνων του κεφαλαίου V. Οι κανόνες αυτές πρέπει να

προσαρµόζονται καταλλήλως οσάκις αφορούν πρόσωπα µε ιδιαίτερες ανάγκες. Χωρίς
να έχει εξαντλητικό χαρακτήρα (ο κανόνας καλύπτει ενδεχοµένως και κάθε άλλη

κατηγορία προσώπων µε ιδιαίτερες ανάγκες), η παράγραφος αυτή περιέχει απαρίθµηση

των οµάδων που, µε βάση τις πρακτικές των κρατών µελών και τις συναφείς µελέτες,
θεωρούνται ως έχουσες ιδιαίτερες ανάγκες από την άποψη της ψυχολογικής και

υγειονοµικής φροντίδας. Κρίθηκε αναγκαίο να διευκρινισθεί ότι συνήθως οι

ανύπανδρες γυναίκες έχουν «ιδιαίτερες ανάγκες» µόνο όταν προέρχονται από χώρες

στις οποίες υφίστανται σοβαρές διακρίσεις εξαιτίας του φύλου τους. ∆εν αποτελούν

ιδιαίτερες ανάγκες ορισµένες άλλες ανάγκες που σχετίζονται µε την υγεία ή την υγιεινή

κι εξαρτώνται από το φύλο, όπως είναι τα ξυριστικά και τα προφυλακτικά για τους

άνδρες και οι σερβιέτες ή τα αντισυλληπτικά για τις γυναίκες.

Άρθρο 19

Προστασία από την επαναπροώθηση και την απέλαση

Κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 32 και 33 της Σύµβασης της Γενεύης, το άρθρο αυτό

επιβεβαιώνει την υποχρέωση των κρατών µελών να µην απελαύνουν τους πρόσφυγες και να

τηρούν ως προς αυτούς την αρχή της µη επαναπροώθησης. Επίσης, το άρθρο,
ευθυγραµµιζόµενο µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου επιβεβαιώνει

την ίδια υποχρέωση ως προς τα θύµατα βασανιστηρίων ή απάνθρωπης ή εξευτελιστικής

µεταχείρισης ή τιµωρίας. Τέλος, το άρθρο ορίζει ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να µην

απελαύνουν τους δικαιούχους των άλλων µορφών επικουρικής προστασίας και να τηρούν ως

προς αυτούς την αρχή της µη επαναπροώθησης, εντός των ίδιων ορίων που καθορίζονται στα

άρθρα 32και 33 της Σύµβασης της Γενεύης.
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Άρθρο 20

Ενηµέρωση

Το άρθρο αυτό ορίζει ότι στα άτοµα που απολαύουν διεθνούς προστασίας πρέπει να παρέχονται

οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τους κανόνες που διέπουν την εν λόγω προστασία. Η
απαίτηση αυτή συνάδει και µε τις συναφείς διατάξεις των υπολοίπων (προτάσεων) οδηγιών που
άπτονται του ασύλου.

Άρθρο 21

Άδειες παραµονής

1. Η πενταετής περίοδος που προτείνεται στην παρούσα παράγραφο αποτελεί

συγκερασµό των διαφορετικών πρακτικών που ακολουθούνται στα κράτη µέλη. Η

άδεια υπόκειται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις περί παύσης και

αποκλεισµού διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

2. Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στο ζήτηµα της διάρκειας ισχύος των αδειών

παραµονής που χορηγούνται στα άτοµα στα οποία έχει αναγνωρισθεί το καθεστώς της

επικουρικής προστασίας. Στα περισσότερα κράτη µέλη το εν λόγω καθεστώς θεωρείται

προσωρινό. Για τον λόγο αυτό, στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας πρέπει να
χορηγείται άδεια παραµονής η οποία να ισχύει για µια πρώτη περίοδο ενός έτους. Η
ισχύς της άδειας πρέπει να ανανεώνεται αυτοµάτως κατά χρονικά διαστήµατα που δεν

επιτρέπεται να είναι βραχύτερα του ενός έτους, εκτός αν οι εκδούσες αρχές

διαπιστώνουν ότι η επικουρική προστασία έχει παύσει να είναι αναγκαία.

Άρθρο 22

Καθεστώς κατοίκου µακράς διαρκείας

Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν την οδηγία σχετικά µε

τους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι κάτοικοι µακράς διαρκείας, κατά παρέκκλιση από το

σχετικό άρθρο 3(2)(β) και να προβλέπουν ότι η εν λόγω οδηγία είναι εφαρµοστέα για τους

δικαιούχους επικουρικής προστασίας µε βάση τις διατάξεις της παρούσας πρότασης οδηγίας.
Με βάση τον σχολιασµό του άρθρου 3(2)(β) της πρότασης οδηγίας για τους υπηκόους τρίτων

χωρών που είναι κάτοικοι µακράς διαρκείας, «Τα πρόσωπα που καλύπτονται από κάποια µορφή
συµπληρωµατικής ή επικουρικής προστασίας αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής της πρότασης.
Η έλλειψη εναρµόνισης, στο επίπεδο της Κοινότητας, της έννοιας της επικουρικής προστασίας
αποτελεί πράγµατι εµπόδιο για την εισαγωγή αυτής της οµάδας προσώπων στην παρούσα

πρόταση. Ωστόσο, η Επιτροπή κρίνει ότι αυτά τα πρόσωπα, τα οποία κατοικούν νόµιµα, πρέπει να
µπορούν να έχουν πρόσβαση στο καθεστώς του κατοίκου µακράς διαρκείας εφόσον πληρούν τις

αντίστοιχες προϋποθέσεις. Τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε της 15ης
και 16ης Οκτωβρίου 1999διευκρινίζουν ότι «[το καθεστώς του πρόσφυγα] θα πρέπει επίσης να
συµπληρωθεί µε µέτρα για επικουρικές µορφές προστασίας, οι οποίες θα προσφέρουν το

προσήκον εκάστοτε καθεστώς σε κάθε άτοµο το οποίο χρειάζεται τέτοια προστασία». Η Επιτροπή

προτίθεται να υποβάλει το 2001πρόταση για την επικουρική προστασία, η οποία θα αναφέρεται
επίσης στην πρόσβαση στο καθεστώς µακράς διαρκείας αυτής της κατηγορίας υπηκόων τρίτων

χωρών». Αντιστοίχως, επειδή η έννοια της επικουρικής προστασίας εναρµονίζεται σε µεγάλο

βαθµό µε την παρούσα πρόταση οδηγίας, είναι λογικό και συνεπές να προβλεφθεί ότι τα κράτη

µέλη υποχρεούνται να επεκτείνουν την εφαρµογή της οδηγίας σχετικά µε τους υπηκόους τρίτων

χωρών που είναι κάτοικοι µακράς διαρκείας στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας

οι οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της πρότασης οδηγίας. Σε ό,τι αφορά την κατοίκηση
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µακράς διαρκείας, οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας πρέπει να αντιµετωπίζονται όπως

ακριβώς και οι πρόσφυγες, διότι οι ανάγκες και τα δεδοµένα τους είναι εν πολλοίς τα ίδια.
Εξάλλου, η παραµονή των ατόµων αυτών σε ένα κράτος µέλος επί µία πενταετία, που είναι η

ελάχιστη απαιτούµενη διάρκεια παραµονής, αποδεικνύει ότι η ανάγκη για διεθνή προστασία των

ατόµων αυτών έχει παύσει να είναι προσωρινή.

Άρθρο 23

Ταξιδιωτικά έγγραφα

1. Στην παράγραφο αυτό επιβεβαιώνεται η προβλεπόµενη στο άρθρο 28 της Σύµβασης

της Γενεύης υποχρέωση των κρατών µελών να χορηγούν στα πρόσωπα που

αναγνωρίζουν ως πρόσφυγες «ταξιδιωτικά έγγραφα που να τους επιτρέπουν να

ταξιδεύσουν εκτός της επικράτειάς τους, εκτός αν το αντίθετο υπαγορεύεται από

επιτακτικούς λόγους εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας τάξεως», µε βάση το υπόδειγµα

καθορίζεται στην Προσθήκη της Σύµβασης της Γενεύης.

2. Οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας ενίοτε µπορούν να υποβάλουν αίτηση και να

λάβουν ταξιδιωτικό έγγραφο από τις προξενικές αρχές της χώρας καταγωγής ή

συνήθους διαµονής (π.χ. όταν οι εν λόγω αρχές είναι σε θέση να συνεχίσουν το έργο

τους καίτοι στη χώρα την οποία αντιπροσωπεύουν επικρατούν συνθήκες εκτεταµένης,
γενικευµένης και αδιάκριτης βίας η οποία προκαλείται από ένοπλη σύγκρουση).
Σκοπός της παραγράφου αυτής είναι να διασφαλισθεί ότι δεν θα χορηγούνται

ταξιδιωτικά έγγραφα στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας παρά µόνον εφόσον

αυτοί αδυνατούν να λάβουν εθνικό διαβατήριο από τις προξενικές αρχές της χώρας

τους (π.χ. όταν δεν υφίστανται πια προξενικές αρχές εν λειτουργία).

Άρθρο 24

∆ικαίωµα προς εργασία

1. Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν στους πρόσφυγες να ασκούν µισθωτή ή

ανεξάρτητη δραστηριότητα υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους ηµεδαπούς. Η
ίδια αρχή της ίσης µεταχείρισης ισχύει επίσης για τις αµοιβές, την κοινωνική ασφάλιση

που αφορά µισθωτή ή ανεξάρτητη δραστηριότητα και τους λοιπούς όρους

απασχόλησης. Το δικαίωµα προς εργασία ενθαρρύνει την ανεξαρτησία και επιτρέπει

στους ενδιαφερόµενους να εξασφαλίζουν µόνοι τα προς το ζην και να µη χρειάζονται

πλέον βοήθεια.

2. Με την παράγραφο αυτή κωδικοποιείται µία πρακτική που ακολουθείται στα

περισσότερα κράτη µέλη και η οποία έγκειται στην παροχή στους πρόσφυγες της

δυνατότητας να συµµετάσχουν σε ορισµένες δραστηριότητες, όπως είναι τα

εκπαιδευτικά προγράµµατα για ενήλικες που είναι προσανατολισµένα στην

απασχόληση, η επαγγελµατική κατάρτιση και η πρακτική εξάσκηση σε χώρους

εργασίας, µε στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των προσφύγων στην τοπική κοινωνία.

3. Ως ελάχιστη απαίτηση, η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση της υποχρέωσης των κρατών

µελών να θεσπίζουν κανόνες οι οποίοι να µην αποκλείουν τη δυνατότητα των

δικαιούχων επικουρικής προστασίας και των συνοδευόντων µελών των οικογενειών

τους να ασκούν µισθωτή ή ανεξάρτητη δραστηριότητα ένα εξάµηνο µετά την

αναγνώριση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας. Το δικαίωµα προς εργασία

ενθαρρύνει την ανεξαρτησία και επιτρέπει στους ενδιαφερόµενους να εξασφαλίζουν
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µόνοι τα προς το ζην και να µη χρειάζονται πλέον βοήθεια. Επίσης µπορεί να

αποδειχθεί χρήσιµο για την επανένταξη των δικαιούχων επικουρικής προστασίας σε

περίπτωση που αυτοί επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους.

4. Ως ελάχιστη απαίτηση, η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση της υποχρέωσης των κρατών

µελών να θεσπίζουν κανόνες οι οποίοι να µην αποκλείουν τη δυνατότητα των

δικαιούχων επικουρικής προστασίας και των συνοδευόντων µελών των οικογενειών

τους να συµµετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράµµατα για ενήλικες που είναι

προσανατολισµένα στην απασχόληση, σε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης

και σε προγράµµατα πρακτικής εξάσκησης σε χώρους εργασίας ένα έτος µετά την

αναγνώριση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας.

5. Σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή, τα κράτη µέλη υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι,
µετά την παραχώρηση του δικαιώµατος προς εργασία σύµφωνα µε τις παραγράφους 1,
2, 3 και 4, ισχύουν οι συνήθεις διατάξεις του εκάστοτε κράτους µέλους σχετικά µε τις

αµοιβές, την πρόσβαση σε συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν µισθωτή ή

ανεξάρτητη δραστηριότητα και τους λοιπούς όρους απασχόλησης, όπως ακριβώς

ισχύουν για τους ηµεδαπούς.

Άρθρο 25

Πρόσβαση στην εκπαίδευση

1. Η παράγραφος αυτή αφορά τη σχολική και άλλη εκπαίδευση των ανηλίκων που

απολαύουν διεθνούς προστασίας. Γίνεται αναφορά στην έννοια των «ανηλίκων» χωρίς

ρητή αναφορά στην έννοια της «σχολικής ηλικίας», και τούτο επειδή η ηλικία αυτή

διαφέρει από το ένα κράτος µέλος στο άλλο, ενώ και η Σύµβαση των Ηνωµένων

Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού δεν αναγορεύει την ηλικία σε κριτήριο για την

παροχή σχολικής εκπαίδευσης στους ανηλίκους. Λόγω του ότι ισχύει η αρχή της ίσης

µεταχείρισης, πρέπει να είναι ελεύθερη η πρόσβαση στο δηµόσιο εκπαιδευτικό

σύστηµα για τους ανήλικους που απολαύουν διεθνούς προστασίας. Η διάταξη

προβλέπει έναν από τους κανόνες που µαρτυρούν την ιδιαίτερη µέριµνα για τους

ανηλίκους η οποία χαρακτηρίζει το σύνολο της πρότασης.

2. Στην παράγραφο αυτή προβλέπεται η υποχρέωση των κρατών µελών να επιτρέπουν

στους ενήλικες που απολαύουν διεθνούς προστασίας να συµµετέχουν στο γενικό

εκπαιδευτικό σύστηµα, καθώς και σε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης,
πρόσθετης κατάρτισης ή επανακατάρτισης, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και για

τους κοινοτικούς υπηκόους. Οι ενήλικες που απολαύουν διεθνούς προστασίας

ενδέχεται να αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους ή να διακόψουν την

επαγγελµατική κατάρτιση που ελάµβαναν λόγω της φυγής τους από τη χώρα

καταγωγής. Για τον λόγο αυτό, όσο τα άτοµα αυτά λαµβάνουν προσωρινή προστασία,
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν στο γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα,
καθώς και σε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, πρόσθετης κατάρτισης ή

επανακατάρτισης. Επιπλέον, οι γνώσεις που αποκτούν µε αυτό τον τρόπο είναι πιθανό

να τους χρησιµεύσει για την επανένταξή τους στην κοινωνία της χώρας καταγωγής

τους, εάν υποτεθεί ότι θα επιστρέψουν κάποτε σε αυτήν.

3. Σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των προσόντων, τα πρόσωπα που απολαύουν διεθνούς

προστασίας πρέπει να έχουν δικαιώµατα ίδια µε εκείνα των ηµεδαπών. Ο κανόνας

αυτός περιλαµβάνει και την υποχρέωση του κράτους µέλους υποδοχής να συνεκτιµά το

σύνολο των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων που πιστοποιούν την

απόκτηση τυπικών προσόντων (µη εξαιρουµένων εκείνων που αποκτήθηκαν εκτός
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της ΕΕ) του εκάστοτε προσώπου και της συναφούς πείρας που αυτό έχει ενδεχοµένως

αποκτήσει. Για τον σκοπό αυτό συγκρίνονται οι εξειδικευµένες γνώσεις και οι

δεξιότητες που πιστοποιούνται από τα εκάστοτε πτυχία καθώς και η πείρα του

προσώπου µε τις γνώσεις και τα προσόντα που απαιτεί η εθνική νοµοθεσία (υπόθεση
C-238/98Hocsman).

Άρθρο 26

Κοινωνική πρόνοια

Όπως και για κάθε πρόσωπο που λαµβάνει ένα είδος προστασίας και στερείται των αναγκαίων

πόρων, τα κράτη µέλη οφείλουν να παρέχουν στα πρόσωπα που απολαύουν διεθνούς

προστασίας τη βοήθεια που απορρέει από τα συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας καθώς και τα

µέσα βιοπορισµού που απαιτούνται για µία κανονική και αξιοπρεπή διαβίωση καθ' όλη τη

διάρκεια της παροχής προστασίας. Τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να επιλέγουν τη µορφή της

βοήθειας και των µέσων βιοπορισµού, κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτά

ανταποκρίνονται στην οργάνωση της κοινωνικής πρόνοιας στα επιµέρους κράτη µέλη.

Άρθρο 27

Ιατρική και ψυχολογική περίθαλψη

1. Σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή, τα κράτη µέλη υποχρεούνται να παρέχουν στα

πρόσωπα που απολαύουν διεθνούς προστασίας πρόσβαση στα συστήµατα ιατρικής και

ψυχολογικής περίθαλψης υπό όρους ίδιους µε αυτούς που ισχύουν για τους υπηκόους

του κράτους µέλους που παρέχει τη διεθνή προστασία.

2. Το άρθρο αυτό αναφέρεται στα θύµατα βασανιστηρίων και οργανωµένης βίας και

συνάδει µε τις συναφείς διατάξεις της οδηγίας σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για

την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη. Η συγκεκριµένη παράγραφος ορίζει

ότι επιβάλλεται η παροχή ειδικής ιατρικής βοήθειας από τα κράτη µέλη στα πρόσωπα

που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασµό ή άλλες σοβαρές πράξεις βίας. Η υποχρέωση

αυτή ισχύει κανονικά και για τα θύµατα οργανωµένης βίας ή βίας που σχετίζεται µε το

φύλο, ούτως ώστε να καλύπτονται οπωσδήποτε από τη διάταξη τα πρόσωπα που έχουν

υποστεί τα δεινά φυλετικών εκκαθαρίσεων.

3. Οι ανήλικοι πέφτουν συχνά θύµατα πολλών ιδιαζουσών µορφών κακοµεταχείρισης,
αµέλειας, εκµετάλλευσης, βασανιστηρίων, βάναυσης, απάνθρωπης και εξευτελιστικής
µεταχείρισης ή υφίστανται τα δεινά ένοπλων συγκρούσεων. Τα κράτη µέλη οφείλουν

να παρέχουν στους ανηλίκους που έχουν πληγεί από τέτοια δεινά υπηρεσίες

αποκατάστασης, κατάλληλη φροντίδα της διανοητικής υγείας και εξειδικευµένες

ψυχοκοινωνικές συµβουλευτικές υπηρεσίες, όποτε παρίσταται σχετική ανάγκη.

Άρθρο 28

Ασυνόδευτοι ανήλικοι

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στις ειδικές ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων.

1. Τα κράτη µέλη οφείλουν να φροντίζουν το ταχύτερο δυνατό για την αναγκαία

αντιπροσώπευση των ασυνόδευτων ανηλίκων που ζητούν διεθνή προστασία, ούτως

ώστε να εξασφαλίζεται η δέουσα κάλυψη των αναγκών των ανηλίκων κατά την

εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.
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2. Επειδή οι ανήλικοι είναι ευάλωτοι και µπορούν εύκολα να πέσουν θύµατα

κακοµεταχείρισης, η παράγραφος προβλέπει την αρχή της τακτικής αξιολόγησης της

πραγµατικής κατάστασης του κάθε ανηλίκου από τις κατάλληλες υπηρεσίες κοινωνικής

πρόνοιας.

3. Η παράγραφος αυτή περιέχει κανόνες οι οποίοι πρέπει να νοηθούν ως απευθείας

εφαρµογή της αρχής της διασφάλισης του βέλτιστου συµφέροντος του παιδιού σε ό,τι
αφορά τις συνθήκες υποδοχής. Τα κράτη µέλη οφείλουν να παρέχουν στους

ασυνόδευτους ανηλίκους που έχουν υποβάλει αίτηση για την παροχή διεθνούς

προστασίας έναν από τους απαριθµούµενους τύπους στέγασης από τη στιγµή που ο

εκάστοτε ανήλικος γίνεται δεκτός στην επικράτεια µέχρι τη στιγµή που είναι

υποχρεωµένος να εγκαταλείψει τη χώρα στην οποία υπεβλήθη η αίτηση ή η οποία έχει

επιληφθεί της αίτησης.

4. Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι τα αδέλφια πρέπει να παραµένουν µαζί (παρεκκλίσεις
από τον κανόνα αυτόν επιτρέπονται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, π.χ. όταν

παρατηρείται αιφνίδια και µαζική συρροή αιτούντων διεθνή προστασία, και µόνο για

σύντοµο χρονικό διάστηµα) και ότι οι µεταβολές κατοικίας τους πρέπει στο µέτρο του

δυνατού να αποφεύγονται.

5. Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στις προσπάθειες για τον εντοπισµό συγγενών και

στην αρχή της εµπιστευτικότητας που τις διέπει, στον βαθµό που τέτοιου είδους

προσπάθειες εξυπηρετούν το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού.

6. Προκειµένου να καλύπτονται δεόντως οι ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων κατά τις

διαδικασίες χορήγησης ασύλου, τα κράτη µέλη οφείλουν να µεριµνούν ώστε το

προσωπικό που ασχολείται µε τους ασυνόδευτους ανήλικους να ενηµερώνεται για τις

ανάγκες τους µέσω κατάλληλης κατάρτισης.

Άρθρο 29

Παροχή κατάλληλης στέγασης

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στο ζήτηµα της στέγασης. Οι ελάχιστες απαιτήσεις που

προβλέπονται στη συγκεκριµένη παράγραφο παρέχουν στα κράτη µέλη την ευχέρεια να

παρέχουν κατάλυµα ή στέγη στα πρόσωπα που απολαύουν διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο

του εκάστοτε εθνικού συστήµατος υποδοχής. Σε µερικές περιπτώσεις, οι συγκεκριµένες

διατάξεις επιτρέπουν τη δηµιουργία κέντρων προσωρινής φιλοξενίας. Είναι επίσης δυνατή η

λύση των εγκαταστάσεων οµαδικής φιλοξενίας ή των αυτοτελών διαµερισµάτων. Για να

θεωρηθεί προσήκουσα η στέγαση που παρέχεται στους ασυνόδευτους πρόσφυγες, πρέπει να
τους παρέχονται χωριστοί για τους άνδρες και τις γυναίκες χώροι διαµονής και ατοµικής

υγιεινής. Εναλλακτικά, τα κράτη µέλη µπορούν να παρέχουν στα πρόσωπα που απολαύουν

διεθνούς προστασίας τα µέσα για την εξασφάλιση καταλύµατος, εάν τα εν λόγω πρόσωπα δεν

διαθέτουν επαρκείς πόρους για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 30

Ελευθερία κυκλοφορίας στο εσωτερικό του εκάστοτε κράτους µέλους

Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, το κράτος µέλος που έχει αναγνωρίσει σε ένα πρόσωπο το

καθεστώς διεθνούς προστασίας δεν έχει το δικαίωµα να περιστείλει την ελευθερία µετακίνησης

του προσώπου αυτού εντός των συνόρων του.
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Άρθρο 31

Πρόσβαση σε προγράµµατα κοινωνικής ενσωµάτωσης

1. Με την παράγραφο αυτή κωδικοποιείται µία πρακτική η οποία υπάρχει στα

περισσότερα κράτη µέλη. Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσοχή που τα κράτη µέλη

αποδίδουν ήδη στους πολυάριθµους συναφείς παράγοντες (εκπαίδευση, κοινωνική

πρόνοια, ιατρική περίθαλψη, στέγαση και άλλα ευνοϊκά µέτρα ενσωµάτωσης) οι οποίοι
συµβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχή ενσωµάτωση των προσφύγων στην κοινωνία

και, ειδικότερα, στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, η Επιτροπή φρονεί ότι είναι

απαραίτητο να παρέχεται ειδική στήριξη στις µειονεκτούσες οµάδες, στις οποίες ανήκει
µεγάλος αριθµός προσφύγων, και όχι απλώς να τους παραχωρείται ισότιµη πρόσβαση

στις ευκαιρίες εργασίας και εκπαίδευσης που υπάρχουν για το σύνολο των πολιτών.
Σχετικά µε το θέµα αυτό, η Επιτροπή υπενθυµίζει την κατευθυντήρια γραµµή αριθ. 7
η οποία συγκαταλέγεται στις «κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής απασχόλησης»
για το 2001 (απόφαση του Συµβουλίου 2001/63/ΕΚ της 19ης Ιανουαρίου 2001για τις

κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής απασχόλησης των κρατών µελών για το 2001),
η οποία έχει ως εξής:

«7. Κάθε κράτος µέλος:

– εντοπίζει και καταπολεµά όλες τις µορφές διακρίσεων κατά την πρόσβαση

στην αγορά εργασίας καθώς και στην εκπαίδευση και στην επαγγελµατική

κατάρτιση·

– δηµιουργεί διόδους µε αποτελεσµατικά προληπτικά µέτρα και µέτρα ενεργού

πολιτικής, µέτρα για την προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας των

ατόµων και οµάδων που βρίσκονται σε επισφαλή και µειονεκτική θέση, έτσι
ώστε να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση, το φαινόµενο των "φτωχών
εργαζόµενων" και ο αποκλεισµός·

– εφαρµόζει τα δέοντα µέτρα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των

ατόµων µε ειδικές ανάγκες, των εθνικών µειονοτήτων και των

διακινουµένων εργαζοµένων όσον αφορά την ένταξή τους στην αγορά

εργασίας και θέτει ενδεχόµενους εθνικούς στόχους».

Τα προγράµµατα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ένταξης των προσφύγων στην

κοινωνία του εκάστοτε κράτους µέλους θα µπορούσαν, ενδεικτικά, να περιλαµβάνουν:

(α) ένα «πρόγραµµα δράσης» για την απασχόληση και την εκπαίδευση το οποίο θα

έχει καταρτισθεί µε γνώµονα τις εκάστοτε συγκεκριµένες ανάγκες·

(β) µαθήµατα γλώσσας·

(γ) βασικά και προχωρηµένα µαθήµατα κατάρτισης

(δ) µέτρα µε στόχο την προαγωγή της ικανότητας προς αυτοσυντήρηση·

(ε) εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην ενηµέρωση των συµµετεχόντων για την

ιστορία και τον πολιτισµό του κράτους µέλους υποδοχής·

(στ) εκδηλώσεις οι οποίες οργανώνονται από κοινού µε πολίτες του κράτους µέλους

υποδοχής µε στόχο την προώθηση της αλληλοκατανόησης.
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Προγράµµατα σαν αυτά που µνηµονεύονται πιο πάνω είναι ενδεχοµένως επιλέξιµα για

χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο για τους Πρόσφυγες.

2. Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι η δυνατότητα συµµετοχής στα προγράµµατα που

µνηµονεύονται και περιγράφονται στην παράγραφο 1 πρέπει να παρέχεται στα άτοµα

που απολαύουν επικουρικής προστασίας το αργότερο εντός έτους από την αναγνώριση

του καθεστώτος που ισχύει για τα άτοµα αυτά.

Άρθρο 32

Οικειοθελής επαναπατρισµός

Το άρθρο αυτό ορίζει ότι πρέπει να δίδεται στα άτοµα που έχουν αναγνωρισθεί ως χρήζοντα
διεθνούς προστασίας η δυνατότητα να συµµετάσχουν σε προγράµµατα οικειοθελούς
επαναπατρισµού τα οποία απευθύνονται σε εκείνους που επιθυµούν να επιστρέψουν
αυτοβούλως στη χώρα καταγωγής τους. Τα κράτη µέλη παρακινούνται να διευκολύνουν τέτοιου
είδους επαναπατρισµούς. Οι υποψήφιοι για οικειοθελή επαναπατρισµό πρέπει να
ενηµερώνονται πλήρως για τις συνθήκες που επικρατούν εκεί όπου πρόκειται να επιστρέψουν.
Τα κράτη µέλη µπορούν να οργανώνουν δοκιµαστικές επισκέψεις ως µέσο διευκόλυνσης των
υποψηφίων. Οι δοκιµαστικές επισκέψεις επιτρέπουν σε µερικούς υποψηφίους να επισκεφθούν
τη χώρα καταγωγής τους για µικρό χρονικό διάστηµα, προκειµένου να διαπιστώσουν ιδίοις
όµµασι τις συνθήκες ασφάλειας και τις προϋποθέσεις επανένταξής τους, πριν από την πλήρη
πραγµατοποίηση του οικειοθελούς επαναπατρισµού. Τα προαναφερθέντα προγράµµατα είναι
ενδεχοµένως επιλέξιµα για χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο για τους Πρόσφυγες.

Κεφάλαιο VI: ∆ιοικητική συνεργασία

Άρθρο 33

Συνεργασία

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών, αλλά και µεταξύ των
κρατών µελών και της Επιτροπής.

Τα κράτη µέλη καλούνται να διορίσουν ένα εθνικό σηµείο επαφής και να λάβουν τα κατάλληλα
µέτρα για τη µεθόδευση απευθείας συνεργασίας, περιλαµβανοµένων των ανταλλαγών
επισκέψεων και πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών.

Άρθρο 34

Προσωπικό και πόροι

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στο προσωπικό και τα υλικά µέσα.

1. Η παράγραφος αυτή στηρίζεται στο σκεπτικό ότι οι αιτούντες άσυλο αποτελούν µία
οµάδα ανθρώπων µε συγκεκριµένο ιστορικό και συγκεκριµένες ανάγκες. Πρέπει να
λαµβάνεται µέριµνα ώστε οι αρχές και οι λοιποί φορείς που εφαρµόζουν την παρούσα
οδηγία να λαµβάνουν την αναγκαία βασική κατάρτιση που θα τους επιτρέψει να
γνωρίζουν τις ανάγκες των προσώπων αυτών.

2. Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι τα κράτη µέλη αφιερώνουν τα µέσα που είναι αναγκαία
για την υλοποίηση των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ' εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα εκτέλεσης των
διατάξεων αυτών.
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Κεφάλαιο VI Ι: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 35

Απαγόρευση των διακρίσεων

Η οµάδα προσώπων ως προς την οποία είναι εφαρµοστέες οι διατάξεις της οδηγίας περί
καθιέρωσης διεθνούς προστασίας είναι πιθανό να περιλαµβάνει άτοµα διαφορετικής φυλής,
εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας και φρονηµάτων. Στην παράγραφο αυτή
τονίζεται ότι κατά τη χορήγηση διεθνούς προστασίας απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση η
οποία βασίζεται στα χαρακτηριστικά αυτά αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι το
φύλο, η ηλικία, οι ερωτικές προτιµήσεις ή η ύπαρξη αναπηρίας. Ακόµη, τα κράτη µέλη πρέπει
να µεριµνούν για την τήρηση αυτής της αρχής.

Η διατύπωση έχει ως πρότυπο το άρθρο 3 της Σύµβασης της Γενεύης, το άρθρο 13 της
συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η διάταξη ισχύει µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνή
κείµενα, π.χ. από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και τις
Θεµελιώδεις Ελευθερίες (άρθρο 14).

Άρθρο 36

Εκθέσεις

Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στην κατάρτιση εκθέσεων. Η Επιτροπή καλείται να καταρτίζει
εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας από τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τον ρόλο που
της έχει ανατεθεί για τη διασφάλιση της εφαρµογής των διατάξεων που θεσπίζονται από τα
όργανα δυνάµει της συνθήκης. Επίσης της ανατίθεται το έργο της υποβολής προτάσεων για
ενδεχόµενες τροποποιήσεις της οδηγίας.

Η πρώτη έκθεση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο δύο έτη µετά την εκπνοή της προθεσµίας
που ισχύει για την ενσωµάτωση της οδηγίας στη νοµοθεσία των κρατών µελών. Τα κράτη µέλη
οφείλουν να στείλουν στην Επιτροπή όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που παρουσιάζουν
χρησιµότητα για την κατάρτιση της έκθεσης.

Μετά την υποβολή της ανωτέρω έκθεσης, η Επιτροπή οφείλει να καταρτίζει έκθεση για την
εφαρµογή της οδηγίας τουλάχιστον ανά πενταετία.

Άρθρο 37

Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο στις
30Απριλίου 2004.Ενηµερώνουν αµέσως σχετικά την Επιτροπή.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν
παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια παραποµπή κατά την
επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των εθνικών νοµοθετικών
διατάξεων που άπτονται της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 38

Στο άρθρο αυτό καθορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας. Η παρούσα οδηγία
αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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2001/0207 (CNS)

Πρόταση

Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων

τρίτων χωρών και των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς

προστασίας για άλλους λόγους

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 63, πρώτο εδάφιο,
σηµεία 1(γ), 2(α) και 3(α),

την πρόταση της Επιτροπής1,

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου2,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής3,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών4,

Εκτιµώντας τα εξής:

(1) Η κοινή πολιτική ασύλου, που περιλαµβάνει ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα για το
άσυλο, αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
προοδευτική εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ανοικτού
σε εκείνους οι οποίοι, αναγκασµένοι από τις περιστάσεις, αναζητούν νοµίµως προστασία
στην Κοινότητα.

(2) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, κατά την έκτακτη σύνοδο που πραγµατοποίησε στο Τάµπερε
στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999,συµφώνησε να καταβληθεί προσπάθεια για τη θέσπιση
ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος για το άσυλο, µε βάση την πλήρη και συνολική
εφαρµογή της Σύµβασης της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 σχετικά µε το καθεστώς
των προσφύγων, όπως συµπληρώθηκε µε το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της
31ης Ιανουαρίου 1967, επιβεβαιώνοντας µε τον τρόπο αυτό την αρχή της µη
επαναπροώθησης και διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν αποστέλλεται πίσω σε µέρος όπου
θα υφίστατο διώξεις.

1
ΕΕ C

2
ΕΕ C

3
ΕΕ C

4
ΕΕ C
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(3) Η Σύµβαση της Γενεύης και το σχετικό πρωτόκολλο αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο

του διεθνούς νοµικού καθεστώτος για την προστασία των προσφύγων.

(4) Στα Συµπεράσµατα του Τάµπερε αναφέρεται ότι το «κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα για το

άσυλο» πρέπει βραχυπρόθεσµα να περιλαµβάνει την προσέγγιση των κανόνων που

διέπουν την αναγνώριση και το περιεχόµενο του καθεστώτος του πρόσφυγα.

(5) Στα Συµπεράσµατα του Τάµπερε επισηµαίνεται ακόµη ότι οι κανόνες σχετικά µε το

καθεστώς του πρόσφυγα είναι σκόπιµο να συµπληρώνονται από µέτρα σχετικά µε

επικουρικές µορφές προστασίας που να παρέχουν κατάλληλο καθεστώς προστασίας σε

κάθε άτοµο που την έχει ανάγκη.

(6) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου

προστασίας σε όλα τα κράτη µέλη για εκείνους που τη χρειάζονται πραγµατικά λόγω του

ότι δεν µπορούν βασίµως να ελπίζουν ότι θα λάβουν προστασία από τη χώρα καταγωγής

ή συνήθους διαµονής τους.

(7) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και συνάδει µε τις αρχές που

αναγνωρίζονται, ιδίως, στον «Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης». Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία αποβλέπει στη διασφάλιση του πλήρους

σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του δικαιώµατος ασύλου των αιτούντων άσυλο
και των µελών της οικογενείας τους που τους συνοδεύουν, καθώς επίσης της παροχής
προστασίας σε περίπτωση αποµάκρυνσης, αποβολής ή απέλασης, µε την προαγωγή της

εφαρµογής των άρθρων 1, 18και 19 του Χάρτη.

(8) Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να θίγει τις υφιστάµενες διεθνείς

υποχρεώσεις των κρατών µελών µε βάση τα νοµικά κείµενα περί δικαιωµάτων του

ανθρώπου.

(9) Η παρούσα οδηγία ισχύει µε την επιφύλαξη του πρωτοκόλλου σχετικά µε το δικαίωµα

ασύλου των υπηκόων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προσαρτάται

στη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(10) Η αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα είναι πράξη µε αναγνωριστικό

χαρακτήρα.

(11) Το «Εγχειρίδιο σχετικά µε τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης του

καθεστώτος του πρόσφυγα», που έχει εκδώσει το γραφείο της Ύπατης Αρµοστίας των

Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, περιλαµβάνει πολύτιµες οδηγίες προς τα κράτη

µέλη για την αναγνώριση ή µη του καθεστώτος του πρόσφυγα σύµφωνα µε το άρθρο 1
της Σύµβασης της Γενεύης.

(12) Είναι σκόπιµη η θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για τον ορισµό και το περιεχόµενο του

καθεστώτος του πρόσφυγα, ούτως ώστε οι αρµόδιοι εθνικοί φορείς των κρατών µελών

να διευκολύνονται κατά την εφαρµογή της Σύµβασης της Γενεύης.

(13) Είναι αναγκαίο να καθιερωθεί κοινή έννοια των προϋποθέσεων για την αναγνώριση των

αιτούντων άσυλο ως προσφύγων κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης της

Γενεύης.

(14) Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να καθιερωθούν κοινές έννοιες για τα εξής: επί τόπου

αιτήσεις παροχής προστασίας, πηγές βλάβης ή προστασίας, εγχώριας προστασίας και

δίωξη, περιλαµβανοµένων των λόγων δίωξης.



47

(15) Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί κοινή έννοια για τον λόγο δίωξης που

συνίσταται στην «ιδιότητα µέλους συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας», που πρέπει να

ερµηνεύεται κατά τρόπον ώστε να περιλαµβάνει τόσο τις οµάδες που είναι δυνατό να

ορισθούν µε κριτήριο ορισµένα θεµελιώδη χαρακτηριστικά, όπως είναι το φύλο και ο

γενετήσιος προσανατολισµός, όσο και τις οµάδες που απαρτίζονται από άτοµα που

έχουν κοινό ιστορικό παρελθόν ή µοιράζονται ένα χαρακτηριστικό (π.χ. ιδιότητα µέλους

εργατικού συνδικάτου) που είναι τόσο θεµελιώδες για την ταυτότητα ή τη συνείδηση

ώστε να µην αναγκάζονται από τα µέλη της οµάδας να την αποκηρύξουν.

(16) Ειδικότερα, κατά την αξιολόγηση αιτήσεων ανηλίκων για παροχή διεθνούς προστασίας,
επιβάλλεται να λαµβάνονται υπόψη από τα κράτη µέλη οι µορφές δίωξης που αφορούν

ειδικά τα παιδιά, όπως είναι η στρατολόγηση παιδιών, η σωµατεµπορία µε σκοπό τη

σεξουαλική εκµετάλλευση και η καταναγκαστική εργασία.

(17) Είναι επίσης σκόπιµο να θεσπισθούν ελάχιστες απαιτήσεις για τον ορισµό και το

περιεχόµενο του καθεστώτος επικουρικής προστασίας. Το καθεστώς της επικουρικής

προστασίας πρέπει να είναι συµπληρωµατικό και πρόσθετο σε σχέση µε το καθεστώς

προστασίας των προσφύγων που έχει θεσµοθετηθεί µε τη Σύµβαση της Γενεύης.

(18) Είναι αναγκαίο να θεσπισθούν προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα αποφασίζεται αν

δικαιούνται ή όχι επικουρική προστασία τα άτοµα που υποβάλλουν αίτηση για διεθνή

προστασία. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να βασίζονται στις διεθνείς υποχρεώσεις που

ισχύουν βάσει των νοµικών κειµένων περί δικαιωµάτων του ανθρώπου και στις

πρακτικές που υφίστανται στα κράτη µέλη.

(19) Εκτιµάται ότι η προσέγγιση των κανόνων που αφορούν την αναγνώριση και το

περιεχόµενο του καθεστώτος του πρόσφυγα και του καθεστώτος επικουρικής

προστασίας θα συµβάλει στον περιορισµό των δευτερογενών µετακινήσεων των

αιτούντων άσυλο µεταξύ κρατών µελών οι οποίες οφείλονται αποκλειστικά και µόνο τις

διαφορές µεταξύ των κατά τόπους νοµικών πλαισίων.

(20) Η οδηγία δεν πρέπει να θίγει τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη µέλη δύνανται,
σύµφωνα µε την εσωτερική τους νοµοθεσία, να επιτρέπουν την είσοδο ή παραµονή

προσώπων στην επικράτειά τους εάν η ασφάλεια των προσώπων αυτών θα διέτρεχε

κίνδυνο σε περίπτωση επαναπροώθησής τους στη χώρα τους λόγω περιστάσεων που δεν

προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

(21) Από την ίδια τους τη φύση, οι ελάχιστες απαιτήσεις σηµαίνουν ότι τα κράτη µέλη

νοµιµοποιούνται να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ περισσότερο ευνοϊκές διατάξεις

για τους υπηκόους τρίτων χωρών και τους απάτριδες που ζητούν διεθνή προστασία από

ένα κράτος µέλος, οσάκις οι σχετικές αιτήσεις θεωρείται ότι θεµελιώνονται στο γεγονός

ότι το ενδιαφερόµενο πρόσωπο είτε είναι πρόσφυγας κατά την έννοια του άρθρου 1(Α)
της Σύµβασης της Γενεύης είτε χρήζει διεθνούς προστασίας γι' άλλους λόγους.

(22) Κατ' εφαρµογή του άρθρου 2 και του άρθρου 3 παράγραφος 2 της συνθήκης, η παρούσα

οδηγία, από πλευράς στόχων και περιεχοµένου, κατατείνει στην εξάλειψη των

ανισοτήτων και στην προαγωγή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών.

(23) Το «βέλτιστο συµφέρον του παιδιού» είναι σκόπιµο να αποτελεί το πρωταρχικό µέληµα

των κρατών µελών κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

(24) Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας είναι σκόπιµο να αξιολογείται ανά τακτά χρονικά

διαστήµατα.
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(25) ∆εδοµένου ότι, ο στόχος των προτεινόµενων µέτρων, δηλαδή η θέσπιση ελάχιστων

απαιτήσεων για την παροχή διεθνούς προστασίας από τα κράτη µέλη σε υπηκόους

τρίτων χωρών και σε απάτριδες δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη

και συνεπώς, λόγω της κλίµακας και των συνεπειών των προτεινόµενων µέτρων, µπορεί
να επιτευχθεί καλύτερα από την Κοινότητα, η Κοινότητα µπορεί να ε λάβει µέτρα,
σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της

Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο εν λόγω

άρθρο η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων

αυτών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείµενο

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και

το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών και των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων

που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

(α) «διεθνής προστασία», το καθεστώς του πρόσφυγα και το καθεστώς επικουρικής

προστασίας·

(β) «Σύµβαση της Γενεύης», η σύµβαση περί του καθεστώτος των προσφύγων που

υπογράφτηκε στη Γενεύη στις 28 Ιουλίου 1951, όπως συµπληρώθηκε µε το

πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967·

(γ) «πρόσφυγας», ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις που πληροί τις προϋποθέσεις του

άρθρου 1(Α) της Σύµβασης της Γενεύης, όπως εφαρµόζονται µε τους κανόνες των

κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας·

(δ) «καθεστώς πρόσφυγα», το καθεστώς που αναγνωρίζεται από ένα κράτος µέλος σε έναν

πρόσφυγα στον οποίον επιτρέπεται η είσοδος ή/και παραµονή και κατοίκηση υπό την

ιδιότητα αυτή στο έδαφος του εν λόγω κράτους µέλους·

(ε) «πρόσωπο που δικαιούται επικουρική προστασία», ένα πρόσωπο το οποίο δεν

δικαιούται να θεωρηθεί πρόσφυγας αλλά εµπίπτει κατά τα άλλα στους κανόνες περί

διεθνούς προστασίας σύµφωνα µε τα κεφάλαια ΙΙ και IV της παρούσας οδηγίας·

(στ) «καθεστώς επικουρικής προστασίας», το καθεστώς που αναγνωρίζεται από ένα κράτος

µέλος σε έναν υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα ο οποίος είναι πρόσωπο που

δικαιούται επικουρική προστασία και στον οποίον επιτρέπεται η είσοδος ή/και
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παραµονή και κατοίκηση υπό την ιδιότητα αυτή στο έδαφος του εν λόγω κράτους

µέλους·
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(ζ) «αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας», η αίτηση µε την οποία ένας υπήκοος τρίτης

χώρας ή ένας άπατρις ζητά προστασία από ένα κράτος µέλος και η οποία µπορεί να

θεωρηθεί ότι θεµελιώνεται στο γεγονός ότι ο αιτών είναι πρόσφυγας ή πρόσωπο που

δικαιούται επικουρική προστασία. Κάθε αίτηση για την παροχή διεθνούς προστασίας

αντιµετωπίζεται ως αίτηση χορήγησης ασύλου, εκτός αν ο αιτών υπήκοος τρίτης χώρας

ή άπατρις ζητά ρητώς να του παρασχεθεί κάποια άλλη µορφή προστασίας η οποία είναι

δυνατό να ζητηθεί αυτοτελώς·

(η) «αίτηση χορήγησης ασύλου», η αίτηση µε την οποία ένας υπήκοος τρίτης χώρας ή ένας

άπατρις ζητά διεθνή προστασία από ένα κράτος µέλος και η οποία µπορεί να θεωρηθεί

ότι θεµελιώνεται στο γεγονός ότι ο αιτών είναι πρόσφυγας κατά την έννοια του

άρθρου 1(Α) της Σύµβασης της Γενεύης·

(θ) «αίτηση παροχής επικουρικής προστασίας», η αίτηση µε την οποία ένας υπήκοος

τρίτης χώρας ή ένας άπατρις ζητά διεθνή προστασία από ένα κράτος µέλος και η οποία

δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι θεµελιώνεται στο γεγονός ότι ο αιτών είναι πρόσφυγας

κατά την έννοια του άρθρου 1(Α) της Σύµβασης της Γενεύης ή η οποία υποβάλλεται

έπειτα από την απόρριψη µιας τέτοιας αίτησης και η οποία µπορεί να θεωρηθεί ότι

θεµελιώνεται στο γεγονός ότι ο αιτών δικαιούται επικουρικής προστασίας. ·

(ι) «µέλη της οικογενείας»,

(i) ο/η σύζυγος του αιτούντος ή ο/η σύντροφος που διατηρεί σταθερή σχέση µε τον

αιτούντα σε ελεύθερη ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι η νοµοθεσία ή η πρακτική

του οικείου κράτους µέλους αντιµετωπίζει από τα ανύπανδρα ζευγάρια κατά

τρόπο παρόµοιο µε αυτόν που ισχύει για τα παντρεµµένα ζευγάρια·

(ii) τα τέκνα του ζεύγους που µνηµονεύεται στο σηµείο (i) ή του αιτούντος, υπό την

προϋπόθεση ότι είναι ανύπανδρα και οικονοµικώς εξαρτηµένα, χωρίς να έχει

σηµασία αν γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάµου ή αν είναι υιοθετηµένα·

(iii) άλλοι στενοί συγγενείς οι οποίοι ζούσαν µαζί ως µέλη της συγκεκριµένης

οικογένειας κατά τον χρόνο αναχώρησης από τη χώρα καταγωγής και οι οποίοι

τότε εξαρτιόντουσαν οικονοµικά, είτε ολοκληρωτικά είτε σε µεγάλο βαθµό, από
τον αιτούντα·

(κ) «συνοδεύοντα µέλη της οικογένειας», τα µέλη της οικογένειας του αιτούντος τα οποία

βρίσκονται στο ίδιο κράτος µέλος επ' ευκαιρία της αίτησης χορήγησης ασύλου·

(λ) «ασυνόδευτοι ανήλικοι», οι υπήκοοι τρίτης χώρας ή οι απάτριδες κάτω της ηλικίας των

δεκαοκτώ ετών οι οποίοι φθάνουν στο έδαφος των κρατών µελών χωρίς να

συνοδεύονται από έναν ενήλικα ο οποίος να ευθύνεται γι’ αυτούς βάσει του νόµου ή

του εθιµικού δικαίου και για όσον χρόνο δεν έχουν τεθεί υπό την ουσιαστική φροντίδα

ενός τέτοιου προσώπου· ο όρος καλύπτει επίσης τους ανηλίκους που παύουν να

συνοδεύονται µετά την είσοδό τους στο έδαφος των κρατών µελών·

(µ) «άδεια παραµονής», κάθε άδεια η οποία εκδίδεται από τις αρχές ενός κράτους µέλους,
έχει τη µορφή που προβλέπει η νοµοθεσία του εν λόγω κράτους και παρέχει σε έναν

υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα το δικαίωµα να κατοικεί στο έδαφος του οικείου

κράτους·

(ν) «χώρα καταγωγής», η χώρα της ιθαγένειας ή της πρώην συνήθους διαµονής.
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Άρθρο 3

Πεδίο εφαρµογής

Στην παρούσα οδηγία εµπίπτει κάθε υπήκοος τρίτης χώρας ή άπατρις που υποβάλλει αίτηση για

την παροχή διεθνούς προστασίας στα σύνορα ή στο έδαφος ενός κράτους µέλους, καθώς επίσης
τα συνοδεύοντα µέλη της οικογενείας του και κάθε πρόσωπο που λαµβάνει προστασία αυτής

της µορφής.

Άρθρο 4

Ευνοϊκότερες διατάξεις

Τα κράτη µέλη δύνανται να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ ευνοϊκότερες διατάξεις σχετικά

µε το ποιος δικαιούται να θεωρηθεί πρόσφυγας ή πρόσωπο χρήζον επικουρικής προστασίας και

σχετικά µε το περιεχόµενο της διεθνούς προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές
συνάδουν µε την παρούσα οδηγία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΠΡΟϋΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 5

Περιεχόµενο της διεθνούς προστασίας

1. Το καθεστώς πρόσφυγα αναγνωρίζεται σε κάθε υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα ο

οποίος, λόγω βάσιµου φόβου που τον διακατέχει ότι θα υποστεί δίωξη εξαιτίας της

φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, των πολιτικών φρονηµάτων ή του γεγονότος

ότι ανήκει σε συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα, βρίσκεται εκτός της χώρας της οποίας
είναι υπήκοος και αδυνατεί ή, εξαιτίας του φόβου του αυτού, δεν επιθυµεί να λάβει

προστασία από την εν λόγω χώρα. Το ίδιο ισχύει για τους απάτριδες οι οποίοι

βρίσκονται εκτός της πρώην χώρας συνήθους διαµονής τους και οι οποίοι αδυνατούν

ή, εξαιτίας ενός παρόµοιου φόβου, δεν επιθυµούν να επιστρέψουν σε αυτήν.

2. Με την επιφύλαξη των υφιστάµενων συνταγµατικών υποχρεώσεων, επικουρική

προστασία παρέχεται σε κάθε υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα ο οποίος δεν πληροί τις

προϋποθέσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας για να

θεωρηθεί πρόσφυγας ή του οποίου η αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας στηριζόταν

ρητώς σε λόγους που δεν περιελάµβαναν τη Σύµβαση της Γενεύης και ο οποίος, λόγω
βάσιµου φόβου που τον διακατέχει ότι θα υποστεί σοβαρή και αδικαιολόγητη βλάβη

κατά όπως περιγράφεται στο άρθρο 15, έχει αναγκασθεί να διαφύγει ή να παραµείνει

εκτός της χώρας καταγωγής του και αδυνατεί ή, εξαιτίας του φόβου του αυτού, δεν
επιθυµεί να λάβει προστασία από την εν λόγω χώρα.

3. Ο φόβος του αιτούντος ότι θα υποστεί δίωξη ή ότι θα κινδυνεύσει να υποστεί άλλη

σοβαρή και αδικαιολόγητη βλάβη στη χώρα καταγωγής αξιολογείται σύµφωνα µε τα

προβλεπόµενα στο τµήµα 2.
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Άρθρο 6

Επέκταση της διεθνούς προστασίας στα συνοδεύοντα µέλη της οικογενείας

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ούτως ώστε τα συνοδεύοντα µέλη της οικογενείας να

δικαιούνται καθεστώς ίδιο µε αυτό που ισχύει για τον εκάστοτε αιτούντα διεθνή

προστασία.

2. Ο κανόνας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν ισχύει όταν επιτρέπεται ο

αποκλεισµός του εκάστοτε συνοδεύοντος µέλους της οικογενείας από το καθεστώς του

πρόσφυγα και το καθεστώς της επικουρικής προστασίας κατ’ εφαρµογή των

κεφαλαίων ΙΙΙ και ΙV.

ΤΜΗΜΑ 2: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ∆ΙΩΧΘΕΙ Η ΟΤΙ ΘΑ
ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΣΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΑΛΛΗ ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΙ Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΒΛΑΒΗ

Άρθρο 7

Αξιολόγηση των αιτήσεων παροχής διεθνούς προστασίας

Κατά την αξιολόγηση του φόβου του αιτούντος ότι θα διωχθεί ή ότι θα κινδυνεύσει να υποστεί

άλλη σοβαρή και αδικαιολόγητη βλάβη, τα κράτη µέλη συνεκτιµούν οπωσδήποτε τους

ακόλουθους παράγοντες:

(α) το σύνολο των συναφών στοιχείων που σχετίζονται µε τη χώρα καταγωγής κατά τον

χρόνο λήψης απόφασης επί της αίτησης·

(β) το κατά πόσον ο φόβος του αιτούντος ότι θα διωχθεί ή ότι θα κινδυνεύσει να υποστεί

άλλη σοβαρή και αδικαιολόγητη βλάβη στη χώρα καταγωγής του είναι αντικειµενικά

βάσιµος, υπό την έννοια ότι υπάρχει εύλογη πιθανότητα να διωχθεί ο αιτών ή να

υποστεί σοβαρή βλάβη σε περίπτωση που σταλεί πίσω στη χώρα καταγωγής του·

(γ) το κατά πόσον ο αιτών έχει ήδη υποστεί διώξεις ή άλλη σοβαρή και αδικαιολόγητη

βλάβη ή έχει δεχθεί άµεσες απειλές ότι θα διωχθεί ή ότι θα υποστεί άλλη σοβαρή και

αδικαιολόγητη βλάβη. Το στοιχείο αυτό αποτελεί σοβαρή ένδειξη για την πιθανότητα

να υποστεί ο αιτών δίωξη ή να του προκληθεί παρόµοια βλάβη στο µέλλον·

(δ) την ατοµική κατάσταση και τα προσωπικά δεδοµένα του αιτούντος, περιλαµβανοµένων
ορισµένων παραγόντων όπως είναι το προσωπικό ιστορικό, το φύλο, η ηλικία, η υγεία

και η ύπαρξη µειονεξιών, ούτως ώστε να εκτιµηθεί η σοβαρότητα της δίωξης ή της

βλάβης. Όταν τα χαρακτηριστικά της δίωξης έχουν άµεση σχέση µε το φύλο του

θύµατος ή µε το γεγονός ότι αυτό είναι παιδί, Ππρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι η

δίωξη, κατά την έννοια της Σύµβασης της Γενεύης, µπορεί να έχει τη µορφή της

σεξουαλικής βίας ή άλλων µεθόδων που σχετίζονται µε το φύλο·

(ε) το κατά πόσον υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι στη χώρα

καταγωγής ισχύουν και εφαρµόζονται εµπράκτως νόµοι ή κανονισµοί οι οποίοι

επιτρέπουν ή αφήνουν ατιµώρητη τη δίωξη ή την πρόκληση άλλης σοβαρής βλάβης

στον αιτούντα.
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Άρθρο 8

Ανάγκες για διεθνή προστασία οι οποίες ανακύπτουν επιτόπου

1. Ο βάσιµος φόβος ενός αιτούντος ότι θα υποστεί δίωξη ή σοβαρή και αδικαιολόγητη

βλάβη είναι δυνατό να στηρίζεται σε γεγονότα τα οποία επήλθαν µετά την αναχώρηση

του αιτούντος από τη χώρα καταγωγής του.

2. Ο βάσιµος φόβος ενός αιτούντος ότι θα υποστεί δίωξη ή σοβαρή και αδικαιολόγητη

βλάβη είναι δυνατό να στηρίζεται σε δραστηριότητες που ο αιτών άσκησε µετά την

αναχώρησή του από τη χώρα καταγωγής του, εκτός αν αποδεικνύεται ότι η άσκηση

των δραστηριοτήτων αυτών αποσκοπούσε αποκλειστικά και µόνο στη δηµιουργία των

περιστάσεων που θα επέτρεπαν την υποβολή αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας.
∆εν ισχύει κάτι τέτοιο όταν οι δραστηριότητες τις οποίες επικαλείται ο αιτών

αποτελούν εκδήλωση και προέκταση πεποιθήσεων που ο αιτών είχε ήδη στη χώρα

καταγωγής και σχετίζονται µε τους λόγους που υπαγορεύουν την αναγνώριση της

ανάγκης για διεθνή προστασία.

Άρθρο 9

Πηγές βλάβης και προστασίας

1. Τα κράτη µέλη θεωρούν ότι ο φόβος ενός ατόµου ότι θα διωχθεί ή ότι θα υποστεί

σοβαρή και αδικαιολόγητη βλάβη είναι βάσιµος χωρίς να έχει σηµασία αν η απειλή της

δίωξης ή της πρόκλησης άλλης σοβαρής και αδικαιολόγητης βλάβης προέρχεται από:

(α) το κράτος·

(β) οντότητες ή οργανώσεις που ελέγχουν το κράτος·

(γ) µη κρατικές οντότητες, εφόσον το κράτος αδυνατεί ή είναι απρόθυµο να

παράσχει ουσιαστική προστασία.

2. Κατά την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της κρατικής προστασίας σε

περιπτώσεις κατά τις οποίες η απειλή της δίωξης ή της πρόκλησης άλλης σοβαρής και

αδικαιολόγητης βλάβης προέρχεται από µη κρατικές οντότητες, τα κράτη µέλη

εξετάζουν κατά πόσο το κράτος λαµβάνει εύλογα µέτρα για να αποτρέψει την

πραγµατοποίηση της δίωξης ή την πρόκληση της βλάβης, καθώς και κατά πόσο

παρέχεται εύλογη δυνατότητα στον αιτούντα να επωφεληθεί της προστασίας αυτής.
Πρέπει να υπάρχει ένα σύστηµα εγχώριας προστασίας και µηχανισµοί για την

ανίχνευση, την ποινική δίωξη και τον κολασµό των πράξεων που συνιστούν δίωξη ή

άλλη σοβαρή και αδικαιολόγητη βλάβη. Όταν είναι διαθέσιµη ουσιαστική κρατική

προστασία, ο φόβος ενός ατόµου ότι θα διωχθεί ή ότι θα υποστεί άλλη σοβαρή και

αδικαιολόγητη βλάβη θεωρείται αβάσιµος, µε αποτέλεσµα τα κράτη µέλη να µην

αναγνωρίζουν την ανάγκη προστασίας.
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3. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, «κρατική» προστασία είναι επίσης δυνατό να

παρέχεται από διεθνείς οργανισµούς ή από σταθερές, οιονεί κρατικές αρχές οι οποίες
ελέγχουν µία σαφώς καθορισµένη επικράτεια αξιόλογου µεγέθους και σταθερότητας

και οι οποίες έχουν την ικανότητα και τη βούληση να διασφαλίσουν την άσκηση

δικαιωµάτων και να προστατεύσουν ένα άτοµο από βλάβη κατά τρόπο παρόµοιο µε

αυτόν που ισχύει για ένα διεθνώς αναγνωρισµένο κράτος.

Άρθρο 10

Η εγχώρια προστασία

1. Αφ’ ης στιγµής έχουν εξακριβώσει ότι ο φόβος ενός ατόµου ότι θα διωχθεί ή ότι θα

υποστεί άλλη σοβαρή και αδικαιολόγητη βλάβη είναι βάσιµος, τα κράτη µέλη δύνανται

να εξετάζουν κατά πόσον ο φόβος αυτός περιορίζεται σαφώς σε συγκεκριµένο τµήµα

του εδάφους της χώρας καταγωγής καθώς και, αν υποτεθεί ότι ισχύει αυτό, κατά πόσον

είναι εύλογο να υποχρεωθεί ο αιτών να επιστρέψει σε κάποιο άλλο τµήµα της εν λόγω

χώρας όπου δεν θα υπήρχε βάσιµος φόβος ότι θα υποστεί δίωξη ή άλλη σοβαρή και

αδικαιολόγητη βλάβη.

Στο πλαίσιο της εξέτασης αυτής, ισχύει ισχυρό τεκµήριο κατά του συµπεράσµατος ότι

η εγχώρια προστασία αποτελεί ουσιαστική εναλλακτική δυνατότητα σε σχέση µε τη

διεθνή προστασία αν ο διώκτης είναι η ίδια η εθνική κυβέρνηση ή συνδέεται µε αυτήν.

2. Όταν εξετάζουν κατά πόσον είναι εύλογο να υποχρεωθεί ο αιτών να επιστρέψει σε

κάποιο άλλο τµήµα της οικείας χώρας κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1, τα κράτη

µέλη λαµβάνουν υπόψη τα δεδοµένα ασφαλείας και τις πολιτικές και κοινωνικές

συνθήκες που επικρατούν στο συγκεκριµένο τµήµα της χώρας, συµπεριλαµβανοµένου
του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Επίσης λαµβάνουν υπόψη τα

προσωπικά δεδοµένα του αιτούντος (π.χ. την ηλικία, το φύλο, την υγεία, την

οικογενειακή κατάσταση, τους φυλετικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς δεσµούς).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ

Άρθρο 11

Ο χαρακτήρας της δίωξης

1. Όταν εξετάζεται κατά πόσον ο βάσιµος φόβος ενός ατόµου ότι θα υποστεί δίωξη είναι

αντικειµενικά δικαιολογηµένος, γίνεται δεκτό ότι ο όρος «δίωξη» περιλαµβάνει

οπωσδήποτε µία από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) την πρόκληση σοβαρής και αδικαιολόγητης βλάβης ή τη διακριτική µεταχείριση

µε βάση τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τα πολιτικά φρονήµατα ή το

γεγονός ότι ο ενδιαφερόµενος ανήκει σε συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα· η

επίµαχη πράξη πρέπει, ως εκ του χαρακτήρα της ή εξαιτίας της επανάληψής της,
να είναι τόσο σοβαρή ώστε να συνιστά σοβαρή απειλή για τη ζωή, την ελευθερία
ή την ασφάλεια του αιτούντος ή να τον εµποδίζει να ζήσει στη χώρα καταγωγής

του·



55

(β) νοµικά, διοικητικά, αστυνοµικά ή/και δικαστικά µέτρα, εφόσον ο σχεδιασµός ή η

εφαρµογή τους συνιστά διακριτική µεταχείριση µε βάση τη φυλή, τη θρησκεία,
την εθνικότητα, τα πολιτικά φρονήµατα ή το γεγονός ότι ο ενδιαφερόµενος

ανήκει σε συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα και εφόσον τα εκάστοτε µέτρα

συνιστούν σοβαρή απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή την ασφάλεια του

αιτούντος ή τον εµποδίζουν να ζήσει στη χώρα καταγωγής του·

(γ) ποινική δίωξη ή κολασµό για αδίκηµα, υπό την προϋπόθεση ότι, µε βάση τη

φυλή, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τα πολιτικά φρονήµατα ή το γεγονός ότι το

άτοµο ανήκει σε συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα:

(i) ο αιτών εµποδίζεται να ασκήσει ένδικα µέσα ή η τιµωρία που του

επιβάλλεται είναι δυσανάλογα αυστηρή ή συνιστά διακριτική µεταχείριση·

(ii) το αδίκηµα για το οποίο κινδυνεύει να διωχθεί ή να τιµωρηθεί ο αιτών

κατατείνει στην ποινικοποίηση της άσκησης θεµελιώδους δικαιώµατος·

(δ) ποινική δίωξη ή κολασµό λόγω της άρνησης συµµόρφωσης µε γενική υποχρέωση

προς εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας, µε βάση τη φυλή, τη θρησκεία, την

εθνικότητα, τα πολιτικά φρονήµατα ή το γεγονός ότι το άτοµο ανήκει σε

συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(i) εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο στοιχείο (γ)(i)·

(ii) υπό συνθήκες πολέµου ή συγκρούσεων, αν ο αιτών είναι σε θέση να

αποδείξει ότι η εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας θα απαιτούσε τη

συµµετοχή του σε στρατιωτικές ενέργειες οι οποίες έρχονται σε κατάφωρη

αντίθεση µε εδραιωµένες ηθικές, θρησκευτικές ή πολιτικές του πεποιθήσεις

ή µε άλλους βάσιµους λόγους συνείδησης.

2. Κάθε φορά που εξετάζεται κατά πόσον ο βάσιµος φόβος ενός αιτούντος ότι θα υποστεί

δίωξη επιβάλλει την αναγνώρισή του ως πρόσφυγα, είναι εφαρµοστέες οπωσδήποτε οι
ακόλουθες αρχές:

(α) ∆εν έχει σηµασία αν η δίωξη εκπορεύεται από το κράτος, από φορείς ή

οργανώσεις που ελέγχουν το κράτος ή από µη κρατικές οντότητες, εφόσον το

κράτος αδυνατεί ή είναι απρόθυµο να παράσχει ουσιαστική προστασία.

(β) ∆εν έχει σηµασία αν ο αιτών φέρει πράγµατι τα φυλετικά, θρησκευτικά, εθνικά,
κοινωνικά ή πολιτικά χαρακτηριστικά στα οποία οφείλονται οι διωκτικές πράξεις,
υπό την προϋπόθεση ότι τα χαρακτηριστικά αυτά αποδίδονται στον αιτούντα από

τον εκάστοτε διώκτη.

(γ) ∆εν έχει σηµασία αν ο αιτών προέρχεται από χώρα στην οποία πολλά πρόσωπα ή

και οι πάντες αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο γενικευµένης καταπίεσης.
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Άρθρο 12

Λόγοι της δίωξης

Όταν εξετάζεται κατά πόσον ένας βάσιµος φόβος δίωξης οφείλεται σε λόγους που έχουν σχέση

µε τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τα πολιτικά φρονήµατα ή το γεγονός ότι το εκάστοτε

άτοµο ανήκει σε συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, οπωσδήποτε,
τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Η έννοια της φυλής περιλαµβάνει το στοιχείο του χρώµατος, της καταγωγής ή του

γεγονότος ότι το άτοµο ανήκει σε συγκεκριµένη εθνοτική οµάδα.

(β) Η έννοια της θρησκείας περιλαµβάνει την υιοθέτηση θεϊστικών, αγνωστικιστικών ή

αθεϊστικών απόψεων, τη συµµετοχή σε τυπική λατρεία, ιδιωτική ή δηµόσια, είτε κατά
µόνας είτε σε κοινωνία µε άλλους ανθρώπους, την αποχή από τέτοια λατρεία, άλλες
θρησκευτικές πράξεις ή εκδηλώσεις απόψεων και µορφές ατοµικής ή συλλογικής

συµπεριφοράς που στηρίζονται σε ή υπαγορεύονται από θρησκευτικές πεποιθήσεις.

(γ) Η έννοια της εθνικότητας δεν σηµαίνει µόνο την ιθαγένεια, αλλά καλύπτει επιπλέον

την ιδιότητα του µέλους µίας οµάδας η οποία προσδιορίζεται από την πολιτιστική,
εθνοτική ή γλωσσική της ταυτότητα, τις κοινές γεωγραφικές ή πολιτικές καταβολές ή

τη σχέση της µε τον πληθυσµό άλλης χώρας.

(δ) Η έννοια της κοινωνικής οµάδας περιλαµβάνει κάθε οµάδα που είναι δυνατό να

ορισθεί µε κριτήριο συγκεκριµένα θεµελιώδη χαρακτηριστικά, όπως είναι ο γενετήσιος

προσανατολισµός, η ηλικία και το φύλο, καθώς και τις οµάδες που απαρτίζονται από

άτοµα µε κοινό ιστορικό παρελθόν ή µε κάποιο κοινό χαρακτηριστικό το οποίο είναι

τόσο θεµελιώδες για την ταυτότητα ή τη συνείδηση ώστε να µην αναγκασθούν τα µέλη

της οµάδας να την αποκηρύξουν. Η έννοια καλύπτει επίσης τις οµάδες ατόµων που ο

νόµος αντιµετωπίζει ως «κατώτερες».

(ε) Η έννοια των πολιτικών φρονηµάτων περιλαµβάνει την υιοθέτηση ή υποτιθέµενη

υιοθέτηση µίας άποψης επί ενός ζητήµατος που σχετίζεται µε το κράτος ή µε την

κυβέρνηση του κράτους ή µε την πολιτική του, χωρίς να έχει σηµασία αν ο αιτών έχει

εκδηλώσει εµπράκτως την άποψη αυτή.

Άρθρο 13

Ανάκληση του καθεστώτος του πρόσφυγα

1. Τα κράτη µέλη δεν ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα παρά µόνο εάν και από τη

στιγµή που ο πρόσφυγας:

(α) εξασφαλίσει εκ νέου και µε δική του βούληση την προστασία της χώρας της

οποίας είναι υπήκοος· ή

(β) επαναποκτήσει οικειοθελώς την ιθαγένεια που ενδεχοµένως είχε χάσει κατά το

παρελθόν· ή

(γ) αποκτήσει νέα ιθαγένεια και απολαύει της προστασίας της χώρας που του

χορήγησε τη νέα ιθαγένεια· ή
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(δ) έχει εγκατασταθεί εκ νέου αυτοβούλως στη χώρα που είχε εγκαταλείψει ή εκτός

της οποίας είχε παραµείνει εξαιτίας του φόβου ότι θα υποστεί δίωξη· ή

(ε) απολέσει το δικαίωµα να εξακολουθήσει να αρνείται την προστασία που µπορεί

να του παράσχει η χώρα της οποίας είναι υπήκοος λόγω του ότι έχουν παύσει να

υφίστανται οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώρισή του ως πρόσφυγα.

(στ) στην περίπτωση των απάτριδων, αποκτήσει τη δυνατότητα να επιστρέψει στη

χώρα της πρώην συνήθους διαµονής του λόγω της εξάλειψης των συνθηκών που

οδήγησαν στην αναγνώρισή του ως πρόσφυγα.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται η ανάκληση της άδειας παραµονής.

Κατά την εφαρµογή του στοιχείου (ε) τα κράτη µέλη εξετάζουν κατά πόσον η

µεταβολή των συνθηκών είναι τόσο ουσιαστική και µόνιµη, ώστε να εξαλείφει τον

βάσιµο φόβο δίωξης του πρόσφυγα.

2. Το κράτος µέλος που έχει αναγνωρίσει το καθεστώς του πρόσφυγα φέρει το βάρος της

απόδειξης του ότι το άτοµο έχει παύσει να χρήζει διεθνούς προστασίας για κάποιον

από τους λόγους που καθορίζονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 14

Αποκλεισµός από το καθεστώς του πρόσφυγα

1. Τα κράτη µέλη αποκλείουν από το καθεστώς του πρόσφυγακάθε αιτούντα ο οποίος:.

(α) λαµβάνει επί του παρόντος προστασία ή συνδροµή από όργανα ή οργανισµούς

των Ηνωµένων Εθνών, µη περιλαµβανοµένης της Ύπατης Αρµοστίας των

Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες·

(β) αναγνωρίζεται από τις αρµόδιες αρχές της χώρας όπου έχει µετοικήσει ως έχων

τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή της

ιθαγένειας της εν λόγω χώρας·

(γ) βαρύνεται µε σοβαρές υπόνοιες ότι:

(i) έχει διαπράξει έγκληµα κατά της ειρήνης, έγκληµα πολέµου ή έγκληµα

κατά της ανθρωπότητας, όπως τα εγκλήµατα αυτά ορίζονται στα διεθνή

νοµικά κείµενα που έχουν θεσπισθεί µε σκοπό την αντιµετώπισή τους·

(ii) έχει διαπράξει ένα σοβαρό µη πολιτικό έγκληµα προτού να γίνει δεκτός ως

πρόσφυγας στη συγκεκριµένη χώρα·

(iii) έχει κριθεί ένοχος για πράξεις που αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις

αρχές των Ηνωµένων Εθνών.

2. Οι λόγοι αποκλεισµού πρέπει να θεµελιώνονται αποκλειστικά και µόνο στην

προσωπική και ενσυνείδητη συµπεριφορά του εκάστοτε ατόµου.

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέριµνα ώστε τα πρόσωπα που αποκλείονται από το

καθεστώς διεθνούς προστασίας να έχουν το δικαίωµα προσφυγής σε δικαστήριο κατά

της σχετικής απόφασης.
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4. Η εφαρµογή του αποκλεισµού δεν θίγει επ' ουδενί τις υποχρεώσεις των κρατών µελών
βάσει του διεθνούς δικαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 15

Λόγοι παροχής επικουρικής προστασίας

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2, τα κράτη µέλη παρέχουν επικουρική προστασία στα

πρόσωπα που έχουν ζητήσει διεθνή προστασία, βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής τους

και δεν µπορούν να επιστρέψουν σε αυτήν λόγω του βάσιµου φόβου τους ότι θα υποστούν τις

ακόλουθες µορφές σοβαρής και αδικαιολόγητης βλάβης:

(α) βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική µεταχείριση ή τιµωρία· ή

(β) παραβίαση ενός ανθρώπινου δικαιώµατος τόσο κατάφωρη ώστε να ενεργοποιεί τις

διεθνείς υποχρεώσεις του οικείου κράτους µέλους· ή

(γ) απειλή κατά της ζωής, της ασφάλειας ή της ελευθερίας, ως αποτέλεσµα βίας που

ασκείται αδιακρίτως υπό συνθήκες ένοπλης σύγκρουσης ή ως αποτέλεσµα

συστηµατικών ή γενικευµένων παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωµάτων των

οικείων προσώπων.

Άρθρο 16

Ανάκληση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας

1. Τα κράτη µέλη φροντίζουν για τη διατήρηση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας

εκτός αν και µέχρις ότου εξακριβωθεί από τις αρµόδιες αρχές ότι η προστασία αυτή

έχει παύσει να είναι αναγκαία. Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται η ανάκληση της

άδειας παραµονής που έχει χορηγηθεί.

2. Επιτρέπεται η ανάκληση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας εάν έχουν εκλείψει

οι συνθήκες στη χώρα καταγωγής οι οποίες οδήγησαν στην αναγνώριση του

καθεστώτος σύµφωνα µε το άρθρο 15 ή εάν έχει επέλθει µία τόσο ουσιαστική και

µόνιµη µεταβολή των συνθηκών ώστε να αίρεται η ανάγκη παροχής επικουρικής

προστασίας.

Άρθρο 17

Αποκλεισµός από το καθεστώς της επικουρικής προστασίας

1. Τα κράτη µέλη αποκλείουν από το καθεστώς της επικουρικής προστασίας κάθε

αιτούντα ο οποίος βαρύνεται µε σοβαρές υπόνοιες ότι:

(α) έχει διαπράξει έγκληµα κατά της ειρήνης, έγκληµα πολέµου ή έγκληµα κατά της

ανθρωπότητας, όπως τα εγκλήµατα αυτά ορίζονται στα διεθνή νοµικά κείµενα

που έχουν θεσπισθεί µε σκοπό την αντιµετώπισή τους·
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(β) έχει διαπράξει ένα σοβαρό µη πολιτικό έγκληµα προτού να γίνει δεκτός ως

πρόσφυγας·

(γ) έχει κριθεί ένοχος για πράξεις που αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις αρχές

των Ηνωµένων Εθνών.

2. Οι λόγοι αποκλεισµού πρέπει να θεµελιώνονται αποκλειστικά και µόνο στην

προσωπική και ενσυνείδητη συµπεριφορά του εκάστοτε ατόµου.

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέριµνα ώστε τα πρόσωπα που αποκλείονται από το

καθεστώς διεθνούς προστασίας να έχουν το δικαίωµα προσφυγής σε δικαστήριο κατά

της σχετικής απόφασης.

4. Η εφαρµογή του αποκλεισµού δεν θίγει επ' ουδενί τις υποχρεώσεις των κρατών µελών
βάσει του διεθνούς δικαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 18

Περιεχόµενο της διεθνούς προστασίας

1. Οι κανόνες του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων που

προβλέπονται στη Σύµβαση της Γενεύης.

2. Οι κανόνες του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για τα

πρόσωπα που δικαιούνται επικουρική προστασία, εκτός αν ορίζεται το αντίθετο. Η

στάθµη των δικαιωµάτων που απορρέουν από την αναγνώριση καθεστώτος προστασίας

δεν επιτρέπεται να είναι χαµηλότερη από αυτήν που οι αιτούντες απολαύουν όσο

εξετάζεται η αίτησή τους και ισχύει εξίσου για τα συνοδεύοντα µέλη της οικογένειας

του δικαιούχου του οποίου έχει γίνει δεκτή η αίτηση.

3. Κατά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου τα κράτη µέλη

λαµβάνουν υπόψη τα ειδικά δεδοµένα των προσώπων µε ιδιαίτερες ανάγκες, όπως

είναι οι ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα πρόσωπα µε ειδικές ανάγκες, οι

ηλικιωµένοι, οι ανύπανδροι γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα, τα θύµατα βασανιστηρίων
ή σεξουαλικής κακοµεταχείρισης ή εκµετάλλευσης, τα πρόσωπα που πάσχουν από

αναπηρία (διανοητική ή σωµατική) και οι έγγυες γυναίκες. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν

επίσης υπόψη τα ειδικά δεδοµένα των ανύπανδρων γυναικών οι οποίες στη χώρα

καταγωγής τους υφίστανται σοβαρές διακρίσεις εξαιτίας του φύλου τους.

Άρθρο 19

Προστασία από επαναπροώθηση και αποβολή

Τα κράτη µέλη σέβονται την αρχή της µη επαναπροώθησης και δεν αποβάλλουν από την

επικράτειά τους άτοµα που απολαύουν διεθνούς προστασίας παρά µόνο σύµφωνα µε τις

διεθνείς τους υποχρεώσεις.
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Άρθρο 20

Ενηµέρωση

Τα κράτη µέλη παρέχουν στα άτοµα που έχουν αναγνωρισθεί ως χρήζοντα διεθνούς

προστασίας, αµέσως µετά την αναγνώριση του σχετικού καθεστώτος, πληροφορίες µε τις οποίες
εξηγούνται ευκρινώς οι διατάξεις που διέπουν τα αντίστοιχα καθεστώτα προστασίας. Οι

πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε γλώσσα που πιθανολογείται ότι καταλαβαίνει ο

αποδέκτης.

Άρθρο 21

Άδειες παραµονής

1. Αµέσως µετά την αναγνώριση του σχετικού καθεστώτος, τα κράτη µέλη χορηγούν

στους πρόσφυγες και στα συνοδεύοντα µέλη της οικογενείας τους άδεια παραµονής, η
οποία πρέπει να ισχύει για µία πενταετία τουλάχιστον και η ισχύς της να ανανεώνεται

αυτοµάτως.

2. Αµέσως µετά την αναγνώριση του σχετικού καθεστώτος, τα κράτη µέλη χορηγούν στα

άτοµα που απολαύουν του καθεστώτος επικουρικής προστασίας και στα συνοδεύοντα

µέλη της οικογενείας τους άδεια παραµονής η οποία πρέπει να ισχύει για ένα έτος

τουλάχιστον. Η ισχύς της εν λόγω άδειας παραµονής πρέπει να είναι ανανεώσιµη

αυτοµάτως ανά χρονικά διαστήµατα όχι βραχύτερα του έτους, µέχρις ότου η αρχή που

έχει χορηγήσει την άδεια αποφανθεί ότι η επικουρική προστασία δεν είναι πλέον

απαραίτητη.

Άρθρο 22

Καθεστώς µακροχρόνιου κατοίκου

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 (2) (β) της οδηγίας .../...ΕΚ του Συµβουλίου 5[σχετικά µε το

καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι µακροχρόνιοι κάτοικοι], τα κράτη µέλη

χορηγούν στα άτοµα που απολαύουν επικουρικής προστασίας καθεστώς µακροχρόνιας

παραµονής υπό όρους ίδιους µε αυτούς που ισχύουν για τους πρόσφυγες βάσει της εν λόγω

οδηγίας.

Άρθρο 23

Ταξιδιωτικό έγγραφο

1. Τα κράτη µέλη χορηγούν στα πρόσωπα στα οποία έχουν αναγνωρίσει το καθεστώς του

πρόσφυγα ταξιδιωτικά έγγραφα σύµφωνα µε τους τύπους που καθορίζονται στην

προσθήκη της Σύµβασης της Γενεύης, ούτως ώστε να µπορούν να ταξιδεύσουν στο

εξωτερικό, εκτός αν το αντίθετο υπαγορεύεται από επιτακτικούς λόγους εθνικής

ασφάλειας ή δηµόσιας τάξεως.

5
ΕΕ
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2. Τα κράτη µέλη χορηγούν ταξιδιωτικά έγγραφα στα πρόσωπα που απολαύουν

επικουρικής προστασίας και τα οποία αδυνατούν να εξασφαλίσουν εθνικό διαβατήριο.

Άρθρο 24

∆ικαίωµα προς εργασία

1. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν στους πρόσφυγες να ασκούν µισθωτή ή ανεξάρτητη

δραστηριότητα υπό όρους ίδιους µε αυτούς που ισχύουν για τους ηµεδαπούς, αµέσως
µετά την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα.

2. Τα κράτη µέλη φροντίζουν για την παροχή στους πρόσφυγες της δυνατότητας να

συµµετέχουν σε ορισµένες δραστηριότητες, όπως είναι τα εκπαιδευτικά προγράµµατα

για ενήλικες τα οποία σχετίζονται µε την απασχόληση, η επαγγελµατική κατάρτιση και

η πρακτική εξάσκηση σε χώρους εργασίας, υπό όρους ίδιους µε αυτούς που ισχύουν

για τους ηµεδαπούς.

3. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν στα άτοµα που που απολαύουν επικουρικής προστασίας να

ασκούν µισθωτή ή ανεξάρτητη δραστηριότητα υπό όρους ίδιους µε αυτούς που

ισχύουν για τους ηµεδαπούς, το αργότερο εντός εξαµήνου από την αναγνώριση του

καθεστώτος.

4. Τα κράτη µέλη φροντίζουν για την παροχή στα άτοµα που απολαύουν επικουρικής

προστασίας της δυνατότητας να συµµετέχουν σε ορισµένες δραστηριότητες, όπως είναι
τα εκπαιδευτικά προγράµµατα για ενήλικες τα οποία σχετίζονται µε την απασχόληση, η
επαγγελµατική κατάρτιση και η πρακτική εξάσκηση σε χώρους εργασίας, υπό όρους

ίδιους µε αυτούς που ισχύουν για τους ηµεδαπούς, το αργότερο εντός έτους από την

αναγνώριση του καθεστώτος.

5. Μετά την παραχώρηση του δικαιώµατος προς εργασία σε πρόσφυγες και σε όσους

απολαύουν επικουρικής προστασίας κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 1 και 3, τα άτοµα

αυτά δικαιούνται µεταχείριση ισότιµη µε αυτή που επιφυλάσσεται στους ηµεδαπούς σε

ό,τι αφορά τις αµοιβές, την πρόσβαση στα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης που

αφορούν µισθωτές ή ανεξάρτητες δραστηριότητες και τους λοιπούς όρους

απασχόλησης.

Άρθρο 25

Πρόσβαση στην εκπαίδευση

1. Τα κράτη µέλη παρέχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστηµα σε κάθε ανήλικο ο

οποίος απολαύει διεθνούς προστασία,ς υπό όρους ίδιους µε αυτούς που ισχύουν για

τους ηµεδαπούς.

2. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν στους ενήλικες που απολαύουν διεθνούς προστασίας να

συµµετέχουν στο γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα και σε προγράµµατα περαιτέρω

κατάρτισης ή επανακατάρτισης, υπό όρους ίδιους µε αυτούς που ισχύουν για τους

ηµεδαπούς.
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3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ίση µεταχείριση µεταξύ προσώπων που απολαύουν

διεθνούς προστασίας και ηµεδαπών προκειµένου για την αναγνώριση πτυχίων,
πιστοποιητικών και λοιπών προσόντων που έχουν χορηγηθεί από αρµόδια αρχή.
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Άρθρο 26

Κοινωνική πρόνοια

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την παροχή στα άτοµα που απολαύουν διεθνούς προστασίας της

αναγκαίας συνδροµής από την άποψη της κοινωνικής πρόνοιας και των µέσων διαβίωσης, υπό
όρους ίδιους µε αυτούς που ισχύουν για τους υπηκόους του κράτους µέλους που παρέχει την

προστασία.

Άρθρο 27

Ιατρική και ψυχολογική περίθαλψη

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την παροχή ιατρικής και ψυχολογικής περίθαλψης στα

άτοµα που απολαύουν διεθνούς προστασίας, υπό όρους ίδιους µε αυτούς που ισχύουν

για τους υπηκόους του κράτους µέλους που παρέχει την προστασία.

2. Τα κράτη µέλη παρέχουν κατάλληλη ιατρική και ψυχολογική περίθαλψη στα πρόσωπα

που απολαύουν διεθνούς προστασίας και τα οποία έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, όπως είναι
οι ανήλικοι, συνοδευόµενοι ή µη, και τα πρόσωπα που έχουν υποστεί βασανιστήρια,
βιασµό ή άλλες σοβαρές µορφές ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής βίας.

3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες αποκατάστασης για τους

ανηλίκους που έχουν υποστεί οποιαδήποτε µορφή κακοµεταχείρισης, αµέλειας,
εκµετάλλευσης, βασανιστηρίων, βάναυσης, απάνθρωπης και εξευτελιστικής

συµπεριφοράς ή που έχουν υποφέρει από ένοπλες συγκρούσεις. Για να διευκολυνθεί η

αποκατάσταση και επανένταξη των ατόµων αυτών, πρέπει να τους παρέχεται

κατάλληλη φροντίδα διανοητικής υγείας, καθώς και εξειδικευµένη ψυχοκοινωνική

υποστήριξη στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία.

Άρθρο 28

Ασυνόδευτοι ανήλικοι

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν το συντοµότερο δυνατό τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να

διασφαλίσουν την αντιπροσώπευση των ασυνόδευτων ανηλίκων που χαίρουν διεθνούς

προστασίας, µε τον διορισµό κηδεµόνα ή µε την ανάθεση της σχετικής ευθύνης σε

οργάνωση επιφορτισµένη µε τη φροντίδα και την καλή κατάσταση ανηλίκων ή µε

οποιαδήποτε άλλη ενδεδειγµένη µορφή αντιπροσώπευσης.

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν προκειµένου να καλύπτονται δεόντως κατά την εφαρµογή

των διατάξεων της παρούσας οδηγίας οι ανάγκες του ανηλίκου από τον διορισµένο

κηδεµόνα. Οι αρµόδιες αρχές αξιολογούν την κατάσταση ανά τακτά χρονικά

διαστήµατα.

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να στεγάζονται :

(α) µε ενήλικα µέλη της οικογένειας του ανηλίκου· ή

(β) µε ανάδοχο οικογένεια· ή
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(γ) σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων· ή

(δ) σε άλλου είδους καταλύµατα κατάλληλα για τη στέγαση ανηλίκων.

4. Τα κράτη µέλη φροντίζουν να στεγάζονται τα αδέλφια όλα µαζί. Οι µεταβολές

κατοικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο.

5. Αν είναι προς το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού, τα κράτη µέλη καταβάλλουν

προσπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισµό των µελών της οικογενείας του

ασυνόδευτου ανηλίκου.

6. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ούτως ώστε το προσωπικό που ασχολείται µε ασυνόδευτους

ανήλικους να λαµβάνει την κατάλληλη κατάρτιση σχετικά µε τις ανάγκες τους.

Άρθρο 29

Πρόσβαση σε κατάλληλη στέγαση

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ούτως ώστε είτε τα πρόσωπα που απολαύουν διεθνούς προστασίας

να µπορούν να εξασφαλίσουν κατάλληλο κατάλυµα είτε, αν είναι αναγκαίο, να τους παρέχονται

τα µέσα που απαιτούνται για την εξεύρεση κατοικίας.

Άρθρο 30

Ελευθερία κυκλοφορίας στο εσωτερικό του εκάστοτε κράτους µέλους

Τα κράτη µέλη δεν περιορίζουν την ελευθερία κυκλοφορίας των προσώπων που απολαύουν

διεθνούς προστασίας εντός των συνόρων τους.

Άρθρο 31

Πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής ενσωµάτωσης

1. Προκειµένου να διευκολυνθεί η ενσωµάτωση των προσφύγων στην κοινωνία του

εκάστοτε κράτους µέλους, τα κράτη µέλη φροντίζουν για την εφαρµογή ειδικών

προγραµµάτων υποστήριξης, τα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των

προσώπων αυτών σε διάφορους τοµείς, όπως είναι η απασχόληση, η εκπαίδευση, η
ιατρική περίθαλψη και η κοινωνική πρόνοια.

2. Τα κράτη µέλη παρέχουν στα πρόσωπα που απολαύουν επικουρικής προστασίας

πρόσβαση σε ισοδύναµα προγράµµατα το αργότερο εντός έτους από την αναγνώριση

του καθεστώτος.

Άρθρο 32

Οικειοθελής επαναπατρισµός

Τα κράτη µέλη παρέχουν στα πρόσωπα που απολαύουν διεθνούς προστασίας τη δυνατότητα να

συµµετάσχουν σε προγράµµατα οικειοθελούς επαναπατρισµού για όσους επιθυµούν να

επιστρέψουν οικειοθελώς στη χώρα καταγωγής τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 33

Συνεργασία

Κάθε κράτος µέλος διορίζει ένα εθνικό σηµείο επαφής και γνωστοποιεί τη διεύθυνσή του στην

Επιτροπή, η οποία µε τη σειρά της τη γνωστοποιεί στα υπόλοιπα κράτη µέλη.

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν, σε συνεννόηση µε την Επιτροπή, κάθε πρόσφορο µέτρο για την

ανάπτυξη άµεσης συνεργασίας και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών.

Άρθρο 34

Προσωπικό και πόροι

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρχές και οι λοιποί φορείς που εφαρµόζουν την

παρούσα οδηγία λαµβάνουν την απαραίτητη βασική κατάρτιση ώστε να γνωρίζουν τις

ανάγκες τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών που υποβάλλουν αίτηση και των

µελών της οικογένειάς τους που τους συνοδεύουν, καθώς επίσης τις ιδιαίτερες ανάγκες
των ανηλίκων, και δη των ασυνόδευτων.

2. Τα κράτη µέλη παρέχουν τους αναγκαίους πόρους για την εφαρµογή των εθνικών

διατάξεων που τίθενται σε ισχύ µε σκοπό την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Ι: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Απαγόρευση των διακρίσεων

Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας χωρίς να εισάγουν διακρίσεις

λόγω φύλου, φυλής, εθνικότητας, ιδιότητας µέλους συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας, υγείας,
χρώµατος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας,
θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονηµάτων, ιδιότητας µέλους εθνικής

µειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.

Άρθρο 36

Εκθέσεις

Το αργότερο µέχρι τις 30 Απριλίου 2006, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη

µέλη και προτείνει τις τυχόν τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες. Τα κράτη µέλη αποστέλλουν

στην Επιτροπή όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που είναι χρήσιµα για την κατάρτιση της εν λόγω

έκθεσης. Μετά την υποβολή της έκθεσης, η Επιτροπή υποβάλλει τουλάχιστον ανά πενταετία

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή της

παρούσας οδηγίας στα κράτη µέλη.
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Άρθρο 37

Μεταφορά στην εθνική νοµοθεσία

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο µέχρι τις 30
Απριλίου 2004.Ενηµερώνουν σχετικά αµέσως την Επιτροπή.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραποµπή στην

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή

τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού

δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 38

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 39

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

Τοµέας(-είς) πολιτικής: ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

∆ραστηριότητα(-ες): Άσυλο και µετανάστευση

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ

ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΤΡΙ∆ΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Η ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΑΛΛΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ

1. ΓΡΑΜΜΗ(-ΕΣ) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ + ΟΝΟΜΑΣΙΑ(-ΕΣ)

A0-7030 (συνεδριάσεις)

2. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

2.1. Συνολικό κονδύλιο της δράσης (Μέρος B): εκατ. ευρώ για αναλήψεις

υποχρεώσεων

2.2. Περίοδος υλοποίησης:

2001 (Σεπτέµβριος)-2006

2.3. Συνολική πολυετής εκτίµηση των δαπανών:

(α) Χρονοδιάγραµµα των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων/πιστώσεων πληρωµών

(δηµοσιονοµική παρέµβαση) (πρβλ. σηµείο 6.1.1)

εκατ. ευρώ (µέχρι τρίτου δεκαδικού)

Έτος n n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5και
επόµ. έτη

Σύνολο

Αναλήψεις

υποχρεώσεων

Πληρωµές
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(β) Τεχνική και διοικητική συνδροµή και δαπάνες στήριξης (πρβλ. σηµείο 6.1.2)

Αναλήψεις

υποχρεώσεων

Πληρωµές

Μερικό σύνολο

(α)+(β)

Αναλήψεις

υποχρεώσεων

Πληρωµές

(γ) Συνολικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις των ανθρώπινων πόρων και των άλλων

διοικητικών δαπανών (πρβλ. τα σηµεία 7.2και 7.3)

Αναλήψεις

υποχρεώσεων/
πληρωµές

0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,175

ΣΥΝΟΛΟ

(α)+(β)+(γ)

Αναλήψεις

υποχρεώσεων

0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,175

Πληρωµές 0,029 0,029 0,029 0,029 0.029 0,029 0,175

2.4. Συµβατότητα µε τον δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό και µε τις δηµοσιονοµικές

προοπτικές

Χ Πρόταση συµβατή µε τον ισχύοντα δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό
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2.5. ∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις επί των εσόδων
1:

Χ Ουδεµία δηµοσιονοµική επίπτωση (αφορά τις τεχνικές πτυχές της εφαρµογής
ενός µέτρου)

Σηµείωση: Όλες οι διευκρινίσεις και παρατηρήσεις που αφορούν τον τρόπο
υπολογισµού της επίδρασης επί των εσόδων πρέπει να περιλαµβάνονται σε χωριστό
παράρτηµα.

εκατ. ευρώ (µέχρι πρώτου δεκαδικού)

Κατάσταση µετά τη δράση

Γραµµή του

προϋπολογισµού

Έσοδα

Προ δράσης

(έτος n-1)
Έτος n n+1 n+2 n+3 N+4 n+5

(a) Έσοδα σε

απόλυτους όρους

(β) Τροποποίηση των

εσόδων

∆

(Να αναφερθεί κάθε εµπλεκόµενη γραµµή του προϋπολογισµού, µε προσθήκη του
ενδεδειγµένου αριθµού γραµµών στον πίνακα, εφόσον επηρεάζονται πλείονες γραµµές του
προϋπολογισµού)

3. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είδος της δαπάνης Nέα Συµµετοχή

ΕΖΕΣ

Συµµετοχή

υποψήφιων

χωρών

Ονοµασία

δηµοσιονοµι-
κής

προοπτικής

Υ∆/ΜΥ∆ ∆Π/Μ∆Π ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθ.

1
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το χωριστό έγγραφο γενικών κατευθύνσεων.
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4. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Άρθρο 63 της συνθήκης ΕΚ, σηµείο 1(γ) της πρώτης παραγράφου και σηµείο 2(α)

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

5.1. Αναγκαιότητα κοινοτικής παρέµβασης
2

5.1.1. Επιδιωκόµενοι στόχοι

Σκοπός της οδηγίας είναι η θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και

το καθεστώς των αιτούντων διεθνή προστασία ως προσφύγων ή ως προσώπων που

δικαιούνται επικουρική προστασία.

Η πρόταση συγκαταλέγεται στις κοινοτικές πρωτοβουλίες για τα θέµατα που

άπτονται του ασύλου, µε στόχο τη δηµιουργία κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος
ασύλου. Στην ανακοίνωση σχετικά µε το άσυλο που η Επιτροπή εξέδωσε τον
Νοέµβριο του 2000 αναφέρεται ότι κατά το πέρας του πρώτου σταδίου, κατά το
οποίο υποβάλλεται η παρούσα πρόταση, και ανεξαρτήτως αποτελέσµατος, θα
χρειαστεί να εξετασθεί κατά πόσο είναι δυνατή η κατάστρωση µηχανισµών µε στόχο

τη διόρθωση ορισµένων διαφορών που ενδεχοµένως εξακολουθούν να υπάρχουν ή

την αποτροπή του φαινοµένου της αποκλίνουσας ερµηνείας της κοινοτικής

νοµοθεσίας.

5.1.2. Μέτρα σχετικά µε την εκ των προτέρων αξιολόγηση

Άνευ αντικειµένου

5.1.3. Μέτρα ληφθέντα µετά την εκ των υστέρων αξιολόγηση

Άνευ αντικειµένου

5.2. Σχεδιαζόµενες δράσεις και λεπτοµέρειες υλοποίησης της δηµοσιονοµικής

παρέµβασης

Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας η Επιτροπή σκοπεύει να συστήσει οµάδα

επαφής.

Οι λόγοι που υπαγορεύουν τη σύσταση της επιτροπής επαφής είναι οι εξής: Πρώτον,
η επιτροπή θα κληθεί να βοηθήσει τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν τις ελάχιστες

απαιτήσεις µε βάση τις αρχές της προνοητικότητας και του συντονισµού. ∆εύτερον,
η επιτροπή προορίζεται να αποτελέσει το πλαίσιο για εκείνα τα κράτη µέλη τα οποία

επιθυµούν να προχωρήσουν από κοινού πιο πέρα από τις ελάχιστες απαιτήσεις στην

παρούσα φάση της διαδικασίας εναρµόνισης. Τρίτον, σκοπός της επιτροπής είναι η
άρση των εµποδίων και η δηµιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την

επίτευξη του στόχου που ετέθη από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε.

2
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το χωριστό έγγραφο γενικών κατευθύνσεων.
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Εποµένως, η επιτροπή επαφής θα µπορούσε να συµβάλει στην περαιτέρω

προσέγγιση της πολιτικής ασύλου στο µέλλον και να προετοιµάσει το έδαφος για τη

µετάβαση από τις ελάχιστες απαιτήσεις για την αναγνώριση και το περιεχόµενο του

καθεστώτος του πρόσφυγα και του καθεστώτος επικουρικής προστασίας στην

καθιέρωση κοινής διαδικασίας χορήγησης ασύλου και οµοιόµορφου καθεστώτος

που να ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση για τα πρόσωπα στα οποία χορηγείται

άσυλο.

Κατά το χρονικό διάστηµα πριν από τις 30 Απριλίου 2004,η επιτροπή επαφής θα

συνέρχεται τρεις φορές το χρόνο για την προπαρασκευή της µεταφοράς της οδηγίας

στη νοµοθεσία των κρατών µελών· στη συνέχεια θα συνεδριάζει δύο ή τρεις φορές

το χρόνο µε σκοπό τη διευκόλυνση των διαβουλεύσεων µεταξύ των κρατών µελών

σχετικά µε τη θέσπιση πρόσθετων απαιτήσεων κ.λπ..

5.3. Μέθοδοι εφαρµογής

Άνευ αντικειµένου

6. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

6.1. Συνολικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στο Μέρος Β - (για ολόκληρη την περίοδο

προγραµµατισµού)

(Η µέθοδος υπολογισµού των συνολικών ποσών που εµφαίνονται στον πίνακα που

ακολουθεί πρέπει να εξηγείται µε την κατανοµή που γίνεται στον πίνακα 6.2.)

6.1.1. ∆ηµοσιονοµική παρέµβαση

Αναλήψεις υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (µέχρι τρίτου δεκαδικού)

Κατανοµή

Έτος n n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n+5και
επόµενα

έτη

Σύνολο

∆ράση 1

∆ράση 2

κ.λπ.

ΣΥΝΟΛΟ
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6.1.2 Τεχνική και διοικητική βοήθεια, δαπάνες στήριξης και δαπάνες για τεχνολογίες της

πληροφορίας (πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων)

Έτος n n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n+5και
επόµενα

έτη

Σύνολο

1. Τεχνική και διοικητική

βοήθεια

(α) Τεχνική βοήθεια

(β) Άλλη τεχνική και

διοικητική βοήθεια:

- εντός (intra muros):

- εκτός (extra muros):

από την οποία:

για τη συγκρότηση και

συντήρηση

µηχανογραφικών

συστηµάτων διαχείρισης

Μερικό σύνολο 1

2. ∆απάνες στήριξης

(α) Μελέτες

(β) Συνεδριάσεις

εµπειρογνωµόνων

(γ) - Πληροφόρηση και

δηµοσιεύσεις,

Μερικό σύνολο 2

ΣΥΝΟΛΟ
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6.2. Υπολογισµός του κόστους ανά σχεδιαζόµενο µέτρο στο Μέρος Β (για ολόκληρη

την περίοδο προγραµµατισµού)3

(Στην περίπτωση πλειόνων δράσεων, πρέπει να δίδονται, για τα συγκεκριµένα µέτρα

κάθε δράσης, οι διευκρινίσεις που είναι αναγκαίες για την εκτίµηση του όγκου και

του κόστους των αποτελεσµάτων. )

Αναλήψεις υποχρεώσεων εκατ. ευρώ (µέχρι τρίτου δεκαδικού)

Κατανοµή - Είδος
αποτελεσµάτων

(σχέδια,
φάκελοι )

Αριθµός

αποτελεσµάτων

(σύνολο για τα
έτη 1…n)

Μέσο µοναδιαίο

κόστος

Συνολικό κόστος

(σύνολο για τα έτη
1…n)

1 2 3 4=(2X3)

∆ράση 1

- Μέτρο 1

- Μέτρο 2

∆ράση 2

- Μέτρο 1

- Μέτρο 2

- Μέτρο 3

κ.λπ

.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Εάν απαιτείται, να επεξηγηθεί ο τρόπος υπολογισµού.

3
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το χωριστό έγγραφο γενικών κατευθύνσεων.
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7. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

7.1. Επιπτώσεις στους ανθρώπινους πόρους

Προσωπικό προς τοποθέτηση στη

διαχείριση της δράσης από τους

διαθέσιµους ή/και συµπληρωµατικούς
πόρους

Περιγραφή των καθηκόντων που

απορρέουν από τη δράση
Κατηγορία θέσεων

απασχόλησης
Αριθµός θέσεων

µόνιµης

απασχόλησης

Αριθµός θέσεων

έκτακτης

απασχόλησης

Σύνολο

Μόνιµοι

υπάλληλοι ή

Έκτακτοι

υπάλληλοι

A
B
C

Εάν χρειάζεται, µπορεί να επισυναφθεί

λεπτοµερέστερη περιγραφή των

καθηκόντων.
Άλλοι ανθρώπινοι

πόροι

Σύνολο

7.2. Συνολικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις των ανθρώπινων πόρων

Κατηγορία ανθρώπινων πόρων Ποσά σε ευρώ Τρόπος υπολογισµού*

Μόνιµοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

ευρώ

Άλλοι ανθρώπινοι πόροι

(να αναφερθεί η γραµµή του προϋπολογισµού)

Σύνολο

Τα ποσά αντιστοιχούν στις συνολικές δαπάνες για 12µήνες.

7.3. Άλλες δαπάνες διοικητικής λειτουργίας που απορρέουν από τη δράση

Γραµµή του προϋπολογισµού

(αριθµός και ονοµασία) Ποσά σε ευρώ Τρόπος υπολογισµού

Συνολικό κονδύλιο (Tίτλος A7)
A07030 -Συνεδριάσεις

29.250 3συνεδριάσεις/έτος µε µέσο κόστος
9.750ευρώ (15x650ευρώ) ανά
συνεδρίαση

Συστήµατα πληροφοριών (A-5001/A-4300)

Άλλες δαπάνες - Μέρος A (να προσδιορισθούν)

Σύνολο 29.250

Τα ποσά αντιστοιχούν στις συνολικές δαπάνες για 12µήνες.

(1)Να προσδιορισθεί το είδος κάθε επιτροπής καθώς και η οµάδα στην οποία ανήκει.
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I. Ετήσιο σύνολο (7.2 + 7.3)

II. ∆ιάρκεια της δράσης

III. Συνολικό κόστος της δράσης (I x II)

ευρώ 29.250

6 έτη

ευρώ 175.500

8. ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

8.1. Επακόλουθα µέτρα

Άνευ αντικειµένου

8.2. Λεπτοµέρειες πραγµατοποίησης και περιοδικότητα της προβλεπόµενης

αξιολόγησης

Άνευ αντικειµένου

9. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Άνευ αντικειµένου


