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σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση
µαζικής συρροής εκτοπισθέντων και 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
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΣΥΡΡΟΗΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1.1. Όπως προβλέπουν τα συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του
Τάµπερε του Οκτωβρίου 1999 ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστηµα χορήγησης ασύλου

πρέπει να θεµελιώνεται στην πλήρη και συµπεριληπτική εφαρµογή της Σύµβασης της
Γενεύης και στην τήρηση της αρχής της µη επαναπροώθησης. Πρέπει να

περιλαµβάνει, σε βραχυχρόνια προοπτική, σαφή και λειτουργική µέθοδο καθορισµού
του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης χορήγησης ασύλου, κοινές
προδιαγραφές για δίκαιες και αποτελεσµατικές διαδικασίες χορήγησης ασύλου, κοινές
ελάχιστες συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο, και την προσέγγιση των

κανόνων που αφορούν την αναγνώριση και το περιεχόµενο του καθεστώτος 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. Πιο µακροπρόθεσµα, οι κοινοτικοί
κανόνες θα πρέπει να οδηγήσουν σε µία κοινή διαδικασία για το άσυλο και µία ενιαία
νοµική κατάσταση για εκείνους στους οποίους χορηγείται άσυλο, ισχύουσα σε όλο το
έδαφος της Ένωσης. Αυτό το σηµείο θα αποτελέσει το αντικείµενο ανακοίνωσης της
Επιτροπής πριν από τα τέλη του έτους 2000. Τέλος, πρέπει ταχέως να επιτευχθεί

συµφωνία για το ζήτηµα της προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής συρροής
εκτοπισθέντων ατόµων µε βάση την αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών.

1.2. Η Επιτροπή προτείνει τώρα, την άνοιξη του 2000,ένα σχέδιο οδηγίας του Συµβουλίου
για το θέµα της παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής συρροής µε

βάση την αλληλεγγύη µεταξύ κρατών µελών, όπως ορίζεται στον πίνακα
αποτελεσµάτων για την αξιολόγηση της προόδου που έχει σηµειωθεί στη δηµιουργία

ενός χώρου "ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης" στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που
εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 27Μαρτίου 2000.

Η Επιτροπή έχει επίγνωση των δυσκολιών που αντιµετωπίζονται όσον αφορά το θέµα
της προσωρινής προστασίας. Αντλεί µαθήµατα από τρία διαδοχικά έτη αποτυχηµένων
διαπραγµατεύσεων στο πλαίσιο του Συµβουλίου. Εντούτοις, εξουσιοδοτηµένη από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε και στηριζόµενη στη συνθήκη, διατηρεί υψηλό
επίπεδο φιλοδοξίας. Ελπίζει ότι το Συµβούλιο, το οποίο ανέλαβε τη δέσµευση στο
Τάµπερε και ενέκρινε τον πίνακα αποτελεσµάτων, θα µπορέσει να αναλάβει τις

ευθύνες του και να δεχτεί την προσφορά της Επιτροπής που περιλαµβάνεται στην
προτεινόµενη νοµοθετική πράξη. Η νέα πρόταση της Επιτροπής δεν αποτελεί απλή

τυπική προσαρµογή στη συνθήκη του Άµστερνταµ (Amsterdamisation)των παλαιών
προτάσεών της για κοινά µέτρα. Αυτή η πρόταση λαµβάνει υπόψη τις συνέπειες της

έναρξης ισχύος της συνθήκης του Άµστερνταµ, τις συζητήσεις στο πλαίσιο του
Συµβουλίου κυρίως υπό τη γερµανική και φινλανδική προεδρία καθώς και τον τρόπο
µε τον οποίο τα κράτη µέλη αντιµετώπισαν την κρίση των προσφύγων από το

Κοσσυφοπέδιο.
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1.3. Αυτή η πρόταση εγγράφεται σε µία σειρά πρόσφατων και προσεχών πρωτοβουλιών
της Επιτροπής όσον αφορά την πολιτική ασύλου στο πλαίσιο της νέας συνθήκης για

τη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το Μάρτιο 1999,ξεκίνησε τις εργασίες
για τις διαδικασίες ασύλου µε το έγγραφο εργασίας "Για τη θέσπιση κοινών

προδιαγραφών σχετικά µε τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου". Το Μάιο 1999,
πρότεινε ένα σχέδιο κανονισµού του Συµβουλίου για τη δηµιουργία του συστήµατος

"Eurodac" για τη σύγκριση των ηλεκτρονικών δακτυλικών αποτυπωµάτων των
αιτούντων άσυλο και ορισµένων άλλων αλλοδαπών, του οποίου στόχος είναι η

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της σύµβασης του ∆ουβλίνου. Το
∆εκέµβριο 1999, παρουσίασε µία πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για τη

δηµιουργία Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους Πρόσφυγες. Προτείνει συνολική και
αλληλέγγυα οικονοµική προσέγγιση για να ευνοήσει τις προσπάθειες των κρατών

µελών στον τοµέα του ασύλου. Το ∆εκέµβριο 1999 επίσης, η Επιτροπή υπέβαλε
πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου σχετικά µε την οικογενειακή επανένωση, η οποία

περιλαµβάνει την περίπτωση των προσφύγων και των ατόµων που τελούν υπό
επικουρική προστασία. Το Μάρτιο 2000, υπεβλήθη έγγραφο προοριζόµενο να

διευκολύνει τη στρατηγική συζήτηση για την αντικατάσταση της σύµβασης του
∆ουβλίνου µε κοινοτική νοµοθεσία. Κατά τους επόµενους µήνες, θα διαβιβαστεί

επίσης νοµοθετική πρόταση σχετικά µε τις διαδικασίες ασύλου.

1.4. Οι συνέπειες µαζικής συρροής εκτοπισθέντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασκούν

τέτοιες πιέσεις στο σύστηµα ασύλου ώστε να καθίστανται αναγκαίοι ειδικοί
διακανονισµοί για να παρασχεθεί αµέσως προστασία στα σχετικά άτοµα και να

αποφευχθούν τα αδιέξοδα του συστήµατος ασύλου που θα απέβαιναν εις βάρος των
συµφερόντων των κρατών µελών αλλά εξίσου και των άλλων ατόµων που επιζητούν

προστασία εκτός της µαζικής συρροής. Η προσωρινή προστασία σε περιπτώσεις
µαζικής συρροής όπως προτείνεται από την Επιτροπή δεν αποτελεί µία "τρίτη" µορφή
προστασίας, παράλληλα µε το καθεστώς του πρόσφυγα που βασίζεται στη Σύµβαση
της Γενεύης και µε την επικουρική προστασία, που θα είχε σαν συνέπεια να

υποσκάψει τις διεθνείς υποχρεώσεις που αναλαµβάνονται από τα κράτη µέλη ή να
καταδικάσει τις προσπάθειες εναρµόνισης και παγίωσης των µορφών επικουρικής

προστασίας στην Ευρώπη. Αντιθέτως, οι ελάχιστες προδιαγραφές παροχής
προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής συρροής που συνοδεύονται από µέτρα

που επιδιώκουν τη δίκαιη κατανοµή των βαρών µεταξύ κρατών µελών σε αλληλέγγυα
βάση αποτελούν βάση του συστήµατος και ακριβέστερα ένα εργαλείο που επιτρέπει

στο σύστηµα να λειτουργεί καλώς και να µην καταρρέει σε περίπτωση µαζικής
συρροής. Πρόκειται λοιπόν για εργαλείο στην υπηρεσία ενός ενιαίου συστήµατος

ευρωπαϊκού ασύλου και της ακεραιότητας της Σύµβασης της Γενεύης.

1.5. Ο καθορισµός ελάχιστων προδιαγραφών για την παροχή προσωρινής προστασίας σε

περίπτωση µαζικής συρροής εκτοπισθέντων δεν εξαντλεί το πεδίο εφαρµογής του
άρθρου 63, παράγραφος 2, σηµείο α) της συνθήκης ΕΚ και η Κοινότητα θα αναλάβει

µεταγενέστερα τις απαραίτητες πρωτοβουλίες προκειµένου να θεσπίσει ελάχιστες
προδιαγραφές για την παροχή άλλων µορφών προστασίας που καλύπτονται από αυτήν
την παράγραφο.
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2. Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ
∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο

2.1. Στο πλαίσιο της εκτεταµένης µετακίνησης πληθυσµών λόγω της σύρραξης στην
πρώην Γιουγκοσλαβία και των κινδύνων που συνεπαγόταν, η Ευρώπη συµµετείχε

άµεσα, για πρώτη φορά µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, σε αναγκαστικές
µετακινήσεις πληθυσµού, οι οποίες δεν είναι συγκρίσιµες µε προηγούµενα κύµατα

προσφύγων, ούτε ποιοτικά ούτε ποσοτικά.

2.2. Η προσωρινή προστασία αναπτύχθηκε από πολλά κράτη µέλη για να αντιµετωπίσουν

την πρόκληση που δηµιουργεί η µαζική συρροή προσφύγων για το σύστηµα ασύλου.
Θεσπίστηκαν ειδικές διατάξεις, σε αυτόνοµη βάση, για να επιταχυνθεί η λήψη

αποφάσεων όσον αφορά την προσωρινή αποδοχή, αποφεύγοντας ή αναβάλλοντας την
εφαρµογή των µακροχρόνιων διαδικασιών που προβλέπονται για τις περιπτώσεις

αιτήσεων χορήγησης ασύλου. Αυτές οι διατάξεις επιτρέπουν την άµεση παροχή
προστασίας και την αναγνώριση συγκεκριµένων δικαιωµάτων. Έχουν επίσης ως

στόχο να αποφευχθεί η αποσταθεροποίηση των διοικητικών ή δικαιοδοτικών αρχών
που είναι αρµόδιες στον τοµέα του ασύλου και, κατά συνέπεια, οι αρνητικές

συνέπειες για τα άτοµα που ζητούν να τους χορηγηθεί το καθεστώς πρόσφυγα
σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης ή κάποια µορφή επικουρικής προστασίας, εκτός
του πλαισίου µαζικής συρροής, στα οποία το σύστηµα δεν θα έχει πλέον τα µέσα να
δώσει την ίδια προσοχή. Η προσωρινή προστασία περιορίζεται εξ ορισµού σε

καθορισµένη και περιορισµένη περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας η κατάσταση
στη χώρα καταγωγής δεν επιτρέπει την επιστροφή των συγκεκριµένων ατόµων υπό

ικανοποιητικές συνθήκες ασφάλειας και αξιοπρέπειας.

Παρά το γεγονός ότι η Σύµβαση της Γενεύης δεν αποκλείει αυτοµάτως την

αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα σε ολόκληρες οµάδες ατόµων (prima
facie), το µεγαλύτερο µέρος των κρατών µελών διατηρούν επιφυλάξεις όσον αφορά

τη χρήση αυτής της δυνατότητας. Παρόµοια, το άρθρο 1Γ της Σύµβασης, που
περιλαµβάνει ρητή µνεία στη δυνατότητα ανάκλησης του καθεστώτος του πρόσφυγα,
εφαρµόζεται σπανίως από τα κράτη µέλη.

2.3. Η προσωρινή προστασία αποτελεί συχνά το αντικείµενο κριτικής επειδή ορισµένοι

θεωρούν ότι εφαρµόζεται σε ορισµένα κράτη µέλη σαν µέσο καταστρατήγησης των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύµβαση της Γενεύης. Πράγµατι, δεν πρέπει να
αγνοούνται οι κίνδυνοι κατάχρησης. Η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
σηµαντική και πρέπει να αποδείξει, µέσω της νοµοθετικής πράξης που θα εγκρίνει, ότι
δεν είναι αυτός ο στόχος τον οποίο επιδιώκει.

2.4. Το εννοιολογικό και νοµικό πλαίσιο όσον αφορά την προσωρινή προστασία σε

περίπτωση µαζικής συρροής αναπτύχθηκε πρόσφατα και διαφέρει µεταξύ των κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περισσότερα κράτη µέλη έχουν προβλέψει στη

νοµοθεσία τους τη δυνατότητα να θέτουν σε εφαρµογή συστήµατα προσωρινής
προστασίας άµεσα από το νόµο ή µέσω κανονισµού, διατάγµατος, διάταξης,
εγκυκλίου ή ad hocαπόφασης. Ορισµένα δεν γνωρίζουν την έκφραση "προσωρινή
προστασία" αλλά οι άδειες διαµονής που εκδίδονται και ο σύνδεσµος µε τις
διαδικασίες ασύλου καταλήγουν εκ των πραγµάτων στο ίδιο. Τα συστήµατα

διαφέρουν επίσης όσον αφορά τη µέγιστη διάρκεια της προσωρινής προστασίας (για
παράδειγµα 6 µήνες, 1 έτος, 2, 3, 4ή 5 έτη κατ' ανώτατο όριο). Ορισµένα κράτη µέλη
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προβλέπουν τη δυνατότητα αναστολής της εξέτασης των αιτήσεων χορήγησης
ασύλου κατά τη διάρκεια της προσωρινής προστασίας· άλλα κράτη µέλη δεν

προβλέπουν κάτι αντίστοιχο. Οι σηµαντικότερες διαφορές έγκεινται στα δικαιώµατα
και κοινωνικά οφέλη που χορηγούνται στους δικαιούχους της προσωρινής

προστασίας. Ορισµένα κράτη µέλη χορηγούν το δικαίωµα πρόσβασης στην
απασχόληση ή το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης· άλλα όχι. Ορισµένα κράτη

µέλη προβλέπουν ότι τα οφέλη που προκύπτουν από την προσωρινή προστασία δεν
µπορούν να καλύπτουν ταυτόχρονα κάποιον αιτούντα άσυλο· τα ενδιαφερόµενα

πρόσωπα οφείλουν να επιλέξουν µεταξύ των δύο οδών. Άλλα κράτη µέλη δεν
προβλέπουν τέτοιο ασυµβίβαστο.

2.5. Αυτή η κατάσταση παρατηρήθηκε πρόσφατα κατά τη διάρκεια των γεγονότων την
άνοιξη του 1999 στο Κοσσυφοπέδιο. Υπάρχουν διαφορές αλλά και πολλά κοινά

σηµεία µεταξύ των εθνικών µέτρων που ελήφθησαν για την αποµάκρυνση
Κοσοβάρων, για αιτούντες άσυλο, για τους Κοσοβάρους που ήταν ήδη παρόντες στην
επικράτεια πριν από την έναρξη των αποµακρύνσεων πληθυσµού, και µεταξύ των
χορηγηθέντων δικαιωµάτων. Με αυτήν την ευκαιρία, µπόρεσε επίσης να διαπιστωθεί
ότι τα εθνικά νοµικά πλαίσια που αφορούν την προσωρινή προστασία ήταν ακόµα
ατελή, ελλιπή και όφειλαν ενίοτε να τεθούν σε εφαρµογή βεβιασµένα και µε ad hoc
τρόπο.

2.6. Σε διεθνές επίπεδο, η Εκτελεστική Επιτροπή του Προγράµµατος της Ύπατης

Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες εξέδωσε ορισµένα κείµενα
που χρησιµεύουν ως αναφορά για τη διεθνή κοινότητα. Πρόκειται για τα κείµενα

EXCOM αριθ. 19 (XXXI) του 1980 για το προσωρινό άσυλο, αριθ. 22 (XXXII)
του 1981για την προστασία των αιτούντων άσυλο σε καταστάσεις µαζικής συρροής,
αριθ. 71 (XLIV) του 1993,αριθ. 74 (XLV) του 1994και αριθ. 85 (XLIX) του 1998
για τη διεθνή προστασία. Το 1994,η Ύπατη Αρµοστεία υπέβαλε στην Εκτελεστική

Επιτροπή υπόµνηµα για τη διεθνή προστασία, το οποίο συνεχίζει να αποτελεί
αναφορά. Από την πλευρά του, το Συµβούλιο της Ευρώπης ξεκίνησε εργασίες στις

αρχές του 1999 για το κείµενο σύστασης σχετικά µε την προσωρινή προστασία το
οποίο ενέκρινε η Επιτροπή Υπουργών στις 3Μαΐου 2000.

3. ΤΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

3.1. Στο πλαίσιο της συνθήκης του Μάαστριχτ, τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
θέσπισαν δύο πράξεις: αφενός ένα ψήφισµα του Συµβουλίου, στις

25Σεπτεµβρίου 1995,για την κατανοµή των βαρών όσον αφορά την υποδοχή και την
προσωρινή διαµονή των ακουσίως µετακινούµενων ατόµων, που βασίζεται στο

άρθρο Κ.1 της ΣΕΕ και αφετέρου µία απόφαση του Συµβουλίου, στις
4 Μαρτίου 1996,σχετικά µε µια διαδικασία εγρήγορσης και έκτακτης ανάγκης όσον

αφορά την κατανοµή των βαρών σε θέµατα υποδοχής και προσωρινής διαµονής των
ακουσίως µετακινούµενων ατόµων, βασισµένη στο άρθρο Κ.3-2α. Αυτές οι πράξεις
δικαιολογήθηκαν από τη συρροή εκτοπισθέντων ατόµων προερχόµενων από την
πρώην Γιουγκοσλαβία, κατά το πρώτο µέρος των ετών 1990,κυρίως από τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη. ∆εν τέθηκαν ποτέ σε εφαρµογή, ακόµα και στο πλαίσιο της κρίσης του

Κοσσυφοπεδίου την άνοιξη του 1999.Προηγουµένως, το Συµβούλιο είχε ασχοληθεί
εν συντοµία στην Κοπεγχάγη, στις 2 Ιουνίου 1993,µε το θέµα των εκτοπισθέντων που
προέρχονται από τη Γιουγκοσλαβία (6712/93, Presse 90).
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3.2. Τα γεγονότα του 1999 στο Κοσσυφοπέδιο προκάλεσαν σειρά εθνικών µέτρων εκ
µέρους των κρατών µελών της ΕΕ και δύσκολο συντονισµό.

Τον Απρίλιο 1999, ενόψει της συρροής Κοσοβάρων και της ανάγκης που
διαπιστώθηκε στις 6 Απριλίου στη Γενεύη από την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες να προβεί σε αποµακρύνσεις πληθυσµών για
ανθρωπιστικούς λόγους εκτός της περιοχής πρώτης υποδοχής, τα κράτη µέλη της ΕΕ,
στη διάρκεια ενός έκτακτου συµβουλίου "∆ικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις" στο
Λουξεµβούργο στις 7 Απριλίου 1999, αντιµετώπισαν δυσκολίες για την εξεύρεση

πεδίου συνεννόησης για το συντονισµό της υποδοχής των σχετικών ατόµων στην
επικράτειά τους. Τα συµπεράσµατα της Προεδρίας αναγνωρίζουν εντούτοις ότι, για
ανθρωπιστικούς λόγους και για αποφευχθεί η αποσταθεροποίηση των µεµονωµένων
χωρών υποδοχής στην περιοχή καταγωγής, µπορεί επίσης να αποδειχτεί αναγκαίο να
προσφερθεί προσωρινή προστασία και βοήθεια στους εκτοπισθέντες εκτός της
περιοχής καταγωγής. Οι αποµακρύνσεις πληθυσµών για ανθρωπιστικούς λόγους

πρέπει να στηρίζονται στην ελεύθερη βούληση των µετακινούµενων ατόµων. Πρέπει
να εφαρµόζεται η αρχή της ενότητας της οικογένειας.

Στις 27 Μαΐου 1999, το Συµβούλιο θέσπισε συµπεράσµατα σχετικά µε τους
εκτοπισθέντες στο Κοσσυφοπέδιο, τα οποία εξετάζουν τα ζητήµατα προστασίας κατά
τρόπο πιο λεπτοµερή. Το Συµβούλιο αναγνώρισε τη συνεχιζόµενη και µάλιστα
αυξανόµενη ανάγκη παροχής προσωρινής προστασίας σε αυτά τα άτοµα και

καλωσόρισε τις προσφορές των κρατών µελών. Προσδιόρισε γενικά το επίπεδο
προστασίας και τα κοινωνικά δικαιώµατα. Προέβλεψε τη δυνατότητα σύγκλησής του,
αν αποδειχτεί απαραίτητο, για να µελετήσει τις ανάγκες από την άποψη της
αντιµετώπισης της κρίσης και της υποδοχής, λαµβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της
Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Η λήξη της
προσωρινής προστασίας στα κράτη µέλη της ΕΕ έγινε στη συνέχεια χωρίς

συντονισµό.

3.3. Από την πλευρά της, αρχές Απριλίου 1999,η Επιτροπή τροποποίησε ταχέως πρόταση
κοινής δράσης σχετικά µε την υποδοχή και τον εκούσιο επαναπατρισµό προσφύγων,
εκτοπισθέντων και αιτούντων άσυλο, που υποβλήθηκε το Φεβρουάριο 1998.
Τοιουτοτρόπως, το Συµβούλιο µπόρεσε να θεσπίσει στις 26 Απριλίου 1999στη βάση
του άρθρου Κ.3 της ΣΕΕ, κοινή δράση "η οποία προβλέπει µέτρα και προγράµµατα

προοριζόµενα να υποστηρίξουν την υποδοχή και τον εκούσιο επαναπατρισµό
προσφύγων, εκτοπισθέντων και αιτούντων άσυλο, καθώς και έκτακτη βοήθεια στα

άτοµα που έχουν εγκαταλείψει το Κοσσυφοπέδιο λόγω των πρόσφατων γεγονότων".
Σε αυτή τη βάση, η ΕΕ χρηµατοδότησε µε 17 περίπου εκατ. ευρώ σχέδια που έχουν

σχέση µε την υποδοχή και τον εκούσιο επαναπατρισµό των Κοσοβάρων.

4. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4.1. Η Επιτροπή απηύθυνε στο Συµβούλιο, στις 5 Μαρτίου 1997,πρόταση κοινής δράσης
βασισµένης στο άρθρο Κ.3.2(β) της ΣΕΕ σχετικά µε την προσωρινή προστασία των

εκτοπισθέντων. Αυτή η πρόταση περιλάµβανε τα ακόλουθα στοιχεία: ορισµούς,
γενικές διατάξεις, καθεστώτα προσωρινής προστασίας, αναθεώρηση ή/και σταδιακή
κατάργηση καθεστώτων προσωρινής προστασίας, βοήθεια σε ιδιαιτέρως θιγόµενα

κράτη µέλη, διατάξεις για την άδεια διαµονής, οικογενειακή επανένωση, απασχόληση
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και κοινωνική ασφάλεια, κατοικία, κοινωνικά και εκπαιδευτικά επιδόµατα, άσυλο,
ρήτρες εξαίρεσης, λεπτοµέρειες εφαρµογής, µακροπρόθεσµα µέτρα προστασίας. Αυτό
το σχέδιο αποτέλεσε το αντικείµενο ευνοϊκής γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
στις 23Οκτωβρίου 1997,η οποία συνοδεύτηκε από αιτήσεις τροποποιήσεων.

4.2. Προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι συζητήσεις στο πλαίσιο του Συµβουλίου κυρίως
για το θέµα της αλληλεγγύης και ορισµένες τροποποιήσεις του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, η Επιτροπή παρουσίασε στις 24 Ιουνίου 1998, τροποποιηµένη
πρόταση κοινής δράσης, συνοδευόµενη από δεύτερη πρόταση κοινής δράσης,
χωριστή αλλά παράλληλη µε την πρώτη, σχετικά µε την αλληλεγγύη κατά την
υποδοχή και τη διαµονή των δικαιούχων προσωρινής προστασίας εκτοπισθέντων.
Αυτές οι δύο κοινές δράσεις προορίζονταν να τεθούν ταυτόχρονα σε ισχύ. Αυτή η
πρόταση ενσωµάτωνε πολλά σχόλια των κρατών µελών και ορισµένες τροποποιήσεις

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε σκοπό να βελτιωθεί η πρόταση και να επιταχυνθεί
η διαδικασία επίτευξης συναίνεσης µε σκοπό τη θέσπιση κοινών µέτρων για την

προσωρινή προστασία. Καθόριζε κυρίως τη µέγιστη διάρκεια προσωρινής
προστασίας. Στις 25Νοεµβρίου 1998,το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε εκ νέου
ευνοϊκή γνώµη στις προτάσεις της Επιτροπής, συνοδευόµενη από αιτήσεις
τροποποιήσεων.

4.3. Από την πλευρά της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,
η πρόταση του 1997χαρακτηρίστηκε ως ισορροπηµένη και εποικοδοµητική. Η Ύπατη

Αρµοστεία ανέφερε την προτίµησή της για µέγιστη διάρκεια προσωρινής
προστασίας 3 έως 5 ετών, για µεγαλύτερη αποσαφήνιση των σχέσεων µε τη Σύµβαση
της Γενεύης και αξιολόγησε ευνοϊκά το επίπεδο των δικαιωµάτων που χορηγούνται
στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας. Η αναθεωρηµένη πρόταση του 1998
έτυχε ευνοϊκής υποδοχής από την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες η οποία έκρινε ότι επέφερε σηµαντικές βελτιώσεις στο κείµενο του 1997.

4.4. Στις αρχές του 1999, η Επιτροπή και το Συµβούλιο διαπίστωναν το αδιέξοδο των
συζητήσεων, κυρίως όσον αφορά το θέµα της αλληλεγγύης. Η Γερµανική Προεδρία

υπέβαλε στο άτυπο Συµβούλιο JAI του Βερολίνου ένα έγγραφο για την κατανοµή των
βαρών όσον αφορά την υποδοχή και διαµονή εκτοπισθέντων και την ιδέα της

αµοιβαίας προαίρεσης των κρατών υποδοχής και των ατόµων που γίνονται δεκτά.
Αυτή η τελευταία αρχή έτυχε ευνοϊκής υποδοχής και τα κράτη µέλη και η Επιτροπή

συµφώνησαν να συνεχίσουν την εξέτασή της. Την 1η Μαΐου 1999, η πρόταση της
Επιτροπής κατέστη από νοµική άποψη άκυρη δεδοµένης της έναρξης ισχύος της νέας

συνθήκης. Προκειµένου να τεθούν σε εφαρµογή τα σηµεία 10 έως 12 των
συµπερασµάτων του Συµβουλίου της 27ης Μαΐου 1999 σχετικά µε τους

εκτοπισθέντες από το Κοσσυφοπέδιο, τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συνέχισαν τη
συζήτηση υπό την αιγίδα της Φινλανδικής Προεδρίας για όλα τα θέµατα που αφορούν

την προσωρινή προστασία και την αλληλεγγύη, υπό το φως της εµπειρίας των κρατών
µελών από την κρίση στο Κοσσυφοπέδιο.
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5. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

5.1. Με τη συγκεκριµένη πρόταση οδηγίας, η Επιτροπή επιδιώκει τους ακόλουθους

στόχους:

(1) να θέσει σε εφαρµογή τη Συνθήκη, το σχέδιο δράσης της Βιέννης, τα συµπεράσµατα
της προεδρίας της ειδικής συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στο Τάµπερε και τον
πίνακα αποτελεσµάτων που υποβλήθηκε το Μάρτιο 2000 στο Συµβούλιο και στο

Κοινοβούλιο·

(2) να αποφύγει την πλήρη συµφόρηση των εθνικών συστηµάτων ασύλου σε περίπτωση

µαζικής συρροής, η οποία θα είχε αρνητικά αποτελέσµατα για τα συµφέροντα των
κρατών µελών, των σχετικών ατόµων και των άλλων ατόµων που ζητούν προστασία
εκτός αυτής της µαζικής συρροής, και κατά συνέπεια, να υποστηρίξει τη βιωσιµότητα
του ενιαίου ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου·

(3) να εξασφαλίσει άµεση προστασία και ικανοποιητικό επίπεδο δικαιωµάτων για τα
συγκεκριµένα άτοµα·

(4) να διευκρινίσει τη σχέση µεταξύ προσωρινής προστασίας και Σύµβασης της Γενεύης
εξασφαλίζοντας την πλήρη εφαρµογή της τελευταίας·

(5) να συµβάλει στη δίκαιη κατανοµή των βαρών µεταξύ κρατών µελών όσον αφορά την
υποδοχή των συγκεκριµένων ατόµων προσφέροντας εργαλεία συντονισµού για την

αντιµετώπιση µαζικής συρροής στο εσωτερικό της Ένωσης και για την εφαρµογή της
προσωρινής προστασίας·

(6) να συγκεκριµενοποιήσει την αλληλεγγύη όσον αφορά την υποδοχή των
συγκεκριµένων ατόµων υπό την έννοια της οικονοµικής αλληλεγγύης και της

αµοιβαίας προαίρεσης για την υποδοχή αυτών των ατόµων.

5.2. Η Επιτροπή, προκειµένου να επιτύχει αυτούς τους στόχους, υποβάλλει ένα "πακέτο"
σε µία ενιαία οδηγία, βασισµένη στο άρθρο 63-2α και β, που περιλαµβάνει ορισµούς
που ανταποκρίνονται στους στόχους της Συνθήκης και ελάχιστες προδιαγραφές

παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής συρροής οι οποίες πρέπει
εξίσου να συµβάλουν στη δίκαιη κατανοµή των βαρών µεταξύ κρατών µελών όσον

αφορά την υποδοχή και την αντιµετώπιση των συνεπειών της υποδοχής των
συγκεκριµένων ατόµων. Η µεταφορά της οδηγίας από τα κράτη µέλη προϋποθέτει την

έγκριση ή ενδεχοµένως τη διατήρηση εθνικών νοµοθετικών ή κανονιστικών
διατάξεων που επιτρέπουν την εφαρµογή της προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

µαζικής συρροής εκτοπισθέντων σύµφωνα µε την οδηγία, από τη στιγµή που
διαπιστώνεται η µαζική συρροή. Ενεργοποιούνται αυτοµάτως µηχανισµοί

αλληλεγγύης (βλέπε σηµείο 6 για πιο λεπτοµερή παρουσίαση).

5.3. Η οδηγία προβλέπει ρητά ότι η προσωρινή προστασία δεν προδικάζει την αναγνώριση

του καθεστώτος του πρόσφυγα βάσει της Σύµβασης της Γενεύης, καθιστώντας από
την αρχή σαφές ότι δεν πρόκειται να παραβιαστούν ή να παρακαµφθούν οι διεθνείς

υποχρεώσεις των κρατών µελών. Προσδιορίζει επίσης ότι ανήκει σε αυτόν τον ίδιο το
χαρακτήρα των ελάχιστων προδιαγραφών η δυνατότητα των κρατών µελών να

προβλέψουν ή να διατηρήσουν πιο ευνοϊκούς όρους για τα άτοµα που τυγχάνουν
προσωρινής προστασίας. Τέλος, όπως απέδειξε η κρίση στο Κοσσυφοπέδιο, η επαφή
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µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες αποτελεί
απαραίτητο στοιχείο για την αξιολόγηση της κατάστασης και των θεµάτων

προστασίας. Εξάλλου, τα άτοµα τα οποία ενδιαφέρει η προσωρινή προστασία σε
περίπτωση µαζικής συρροής µπορούν να εµπέσουν στο πεδίο της εντολής της Ύπατης

Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Η οδηγία αναγνωρίζει
συνεπώς το γεγονός αυτό προβλέποντας τακτικές διαβουλεύσεις για την έναρξη, την
εφαρµογή και την παύση της προσωρινής προστασίας.

5.4. Η µέγιστη διάρκεια προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής συρροής αποτελεί

σηµαντικό στοιχείο του συστήµατος, κυρίως αν η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου
αναβάλλεται προσωρινά. Η Επιτροπή είχε προτείνει το 1998µέγιστη περίοδο 3 ετών,
η οποία µπορεί κατ' εξαίρεση να παραταθεί µέχρι τα 5 έτη. Φαίνεται εντούτοις, ότι
αυτή η περίοδος αποτελεί ακόµα το αντικείµενο δισταγµών ή επιφυλάξεων πολλών

κρατών µελών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή υποβάλλει νέα πρόταση
για µέγιστη περίοδο δύο ετών, η οποία είναι εύλογη και επωφελής. Αν δεν είναι

δυνατό να συγκεντρωθεί ειδική πλειοψηφία για να επιτευχθεί η παύση της
προσωρινής προστασίας όπως αναπτύσσεται στο σηµείο 5.6, αυτή θα πρέπει

αυτοµάτως να λήξει µετά από 2 έτη. Σε κάθε περίπτωση, µπορεί, οποτεδήποτε, να
τεθεί τέλος στην προσωρινή προστασία.

5.5. Ο σκληρός πυρήνας της οδηγίας βρίσκεται στη µέθοδο ενεργοποίησης και παύσης της
προσωρινής προστασίας. Κατά πρώτον, στο µέτρο που δεν µπορούν να υπάρχουν

προκαθορισµένα ποσοτικά κριτήρια για να κηρυχθεί η µαζική συρροή, χρειάζεται
κοινή απόφαση για τη διαπίστωσή της. Η απόφαση αυτή πρέπει εντούτοις να

στηρίζεται στην εξέταση εξειδικευµένων θεµάτων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων
που έχουν σχέση µε την αλληλεγγύη. Αυτή η απόφαση εκτέλεσης ανατίθεται στο

Συµβούλιο λόγω του ειδικού χαρακτήρα της προσωρινής προστασίας και της
αδυναµίας να προσδιοριστούν εκ των προτέρων ποσοτικά κριτήρια για να καθοριστεί

η µαζική συρροή εκτοπισθέντων ατόµων. Αυτή η απόφαση πρέπει να λαµβάνεται µε
ειδική πλειοψηφία λόγω της σηµασίας της και της ανάγκης να υπάρχει συµφωνία

ικανοποιητικού αριθµού κρατών µελών για την ενεργοποίηση της προσωρινής
προστασίας. Το αυτό ισχύει για την παύση, η οποία πρέπει επίσης να στηρίζεται στην
εξέταση ειδικών θεµάτων. Η οδηγία καθορίζει το περιεχόµενο της απόφασης
ενεργοποίησης και τα αποτελέσµατά της. Από την από κοινού ενεργοποίηση, όλα τα
κράτη µέλη πρέπει να θέτουν σε εφαρµογή την προσωρινή προστασία σύµφωνα µε τις
διατάξεις της οδηγίας.

Σε σχέση µε τις προτάσεις της του 1998,η Επιτροπή επεδίωξε επίσης να απλοποιήσει
τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων και να καταστήσει το µηχανισµό πιο κατανοητό.
Στα πλαίσια της µέγιστης περιόδου προσωρινής προστασίας, η παράταση γίνεται
αυτοµάτως.

5.6. Το επίπεδο των υποχρεώσεων των κρατών µελών έναντι των δικαιούχων πρέπει να
ανταποκρίνεται σε πολλές επιταγές. Κατά πρώτον, πρέπει να είναι δίκαιες επειδή

αφενός µεν πρέπει να αντανακλούν τις ευρωπαϊκές ανθρωπιστικές παραδόσεις
αφετέρου δε ενδέχεται µεταξύ των συγκεκριµένων ατόµων να υπάρχουν πολλοί
πρόσφυγες κατά την έννοια της Σύµβασης της Γενεύης. ∆εύτερον, πρέπει να είναι

αρκετά ελκυστικές προκειµένου να αποφεύγεται ο υπερβολικός αριθµός αιτήσεων
ασύλου. Το επίπεδο που προτείνεται από την Επιτροπή στην παρούσα πρόταση

οδηγίας διατηρεί τις φιλοδοξίες των αρχικών προτάσεών της του 1997 και 1998,
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λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις συζητήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί στο
Συµβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Αντανακλά επίσης την προσεκτική εξέταση των

µέτρων που ελήφθησαν από τα κράτη µέλη σε σχέση µε Κοσοβάρους που έτυχαν
προσωρινής προστασίας.

Η πρώτη υποχρέωση των κρατών µελών προς τους δικαιούχους προσωρινής
προστασίας πρέπει να είναι η νοµότυπη έκδοση άδειας διαµονής, καθ' όλη τη διάρκεια
της προσωρινής προστασίας. Λαµβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις των τριών
τελευταίων ετών καθώς και την εµπειρία από το Κοσσυφοπέδιο, η οδηγία δεν

επιδιώκει να καθορίσει την ακριβή διάρκεια των χορηγούµενων αδειών διαµονής.
Εντούτοις, η µεταχείριση που επιφυλάσσεται στα άτοµα που τυγχάνουν προσωρινής

προστασίας πρέπει να είναι εκείνη που ορίζεται από τις ελάχιστες προδιαγραφές,
ανεξάρτητα από τη διάρκεια της άδειας διαµονής. Σε περίπτωση που τα συγκεκριµένα
άτοµα προέρχονται από χώρες που υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης εισόδου, η
οδηγία προβλέπει την απλούστευση των διατυπώσεων και την ατέλεια των

θεωρήσεων εισόδου.

Η Επιτροπή δέχτηκε µια τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την

ενηµέρωση των δικαιούχων: είναι πράγµατι σηµαντικό για αυτά τα άτοµα να
γνωρίζουν τα διάφορα δικαιώµατα που τους χορηγούνται, τις διατάξεις που αφορούν
την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου και εκείνες που διέπουν τη λήξη της
προσωρινής προστασίας.

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη σηµασία που προσδίδει στη δυνατότητα των δικαιούχων
προσωρινής προστασίας να έχουν πρόσβαση στην απασχόληση υπό τις ίδιες

προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αναγνωρισµένους πρόσφυγες. Πρόκειται για
υποχρέωση που επιτρέπει να περιοριστεί η εξάρτηση των ατόµων από µηχανισµούς

βοήθειας και διευκολύνει τα προγράµµατα εθελοντικού επαναπατρισµού. Η
πρόσβαση στην απασχόληση µπορεί εξάλλου να αποτελεί ένα ιδιαίτερα ελκυστικό

στοιχείο της προσωρινής προστασίας σε σχέση µε τη διαδικασία ασύλου.

Η οδηγία προβλέπει επίσης τις υποχρεώσεις που αφορούν τη στέγαση ή την κατοικία,
την κοινωνική µέριµνα ή την εξασφάλιση των αναγκαίων µέσων συντήρησης, την
ιατρική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Η Επιτροπή προσδιόρισε στην πρόταση οδηγίας για την οικογενειακή επανένωση ότι
το θέµα της διατήρησης της ενότητας της οικογένειας στο πλαίσιο της προσωρινής

προστασίας θα πρέπει να εξεταστεί σε ειδική πρόταση και όχι στη γενική της
πρόταση. Λαµβάνοντας υπόψη την περιορισµένη προκαθορισµένη διάρκεια της

προσωρινής προστασίας, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να συγκεντρωθεί
στην οικογένεια που έχει ήδη δηµιουργηθεί στη χώρα καταγωγής και η οποία έχει

χωρίσει λόγω των συνθηκών της µαζικής συρροής. Μπορεί να εξεταστεί µία ευρεία
έννοια της οικογένειας. Αυτό αντιστοιχεί εξάλλου µε αυτό που εφαρµόστηκε από τα
κράτη µέλη σε σχέση µε τους Κοσοβάρους. Εντούτοις, το προβλεπόµενο στο
προκείµενο δικαίωµα είναι πιο περιορισµένο από εκείνο που προβλέπεται στην οδηγία

για την "οικογενειακή επανένωση". Η Επιτροπή δεν αποκρύπτει επιπλέον ότι δεν
συντρέχουν οι πολιτικοί όροι για να προβλεφθεί η οικογενειακή επανένωση των
ατόµων που δικαιούνται προσωρινής προστασίας κατά τρόπο ευρύτερο από τον

προτεινόµενο στο προκείµενο. Επιθυµεί να συµβιβάσει την αναγνώριση µιας ειδικής
κατάστασης και την εφαρµογή του δικαιώµατος οικογενειακού βίου που προβλέπεται
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από την ευρωπαϊκή σύµβαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και το οποίο ισχύει
εξίσου για τα άτοµα που τυγχάνουν προσωρινής προστασίας, όπως ορίζεται στη

σύσταση του Συµβουλίου της Ευρώπης, που εγκρίθηκε στις 15∆εκεµβρίου 1999από
την Επιτροπή των Υπουργών, για την οικογενειακή επανένωση των προσφύγων και

των άλλων ατόµων που χρήζουν διεθνούς προστασίας (Συλλογή (99)23).

Η συγκεκριµένη οδηγία προσδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των παιδιών,
των ασυνόδευτων ανηλίκων ή των ατόµων που έχουν ειδικές ανάγκες, ιδιαίτερα
εκείνων που έχουν υποστεί σοβαρούς τραυµατισµούς. Η οδηγία προβλέπει επίσης τη

µη διακριτική εφαρµογή των υποχρεώσεων στους δικαιούχους προσωρινής
προστασίας.

Η οδηγία δεν καλύπτει το ζήτηµα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων που
δικαιούνται προσωρινής προστασίας και κατά συνέπεια δεν ρυθµίζει ειδικά την

επανεισδοχή ατόµου που δικαιούται προσωρινής προστασίας σε ένα αρχικό κράτος
µέλος και διαµένει παράτυπα σε κάποιο άλλο. Αφενός, µπορούν απλά να

εφαρµοστούν οι ισχύοντες κανόνες για την επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν
παράτυπα σε κάποιο κράτος µέλος και διαθέτουν άδεια διαµονής σε άλλο κράτος

µέλος. Αφετέρου, η Επιτροπή θα υποβάλει εν ευθέτω χρόνω τις προτάσεις της σχετικά
µε τα µέτρα που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία υπηκόων τρίτων χωρών στην

επικράτεια των κρατών µελών και τις προϋποθέσεις.

5.7. Οι διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου πρέπει να

αποτελέσουν την ευκαιρία να διευκρινιστεί οριστικά η σχέση µεταξύ της προσωρινής
προστασίας σε περίπτωση µαζικής συρροής και της Σύµβασης της Γενεύης. Η

Επιτροπή θεωρεί ότι αυτές οι διατάξεις πρέπει να είναι σύντοµες και να καθιερώνουν
αυστηρές αρχές. Τοιουτοτρόπως η πρόσβαση στη διαδικασία πρέπει να

κατοχυρώνεται ρητά. Εντούτοις, πρέπει να υπάρχει σεβασµός για τον τρόπο µε τον
οποίο τα κράτη µέλη επιλέγουν να αντιµετωπίσουν τη µαζική συρροή µε το δικό τους

σύστηµα διαχείρισης. Η οδηγία δεν πρέπει να υποχρεώσει τα κράτη µέλη να θέτουν ή
όχι σε εφαρµογή µηχανισµούς αναστολής της εξέτασης των αιτήσεων, να

απαγορεύουν ή όχι το συνδυασµό του καθεστώτος του αιτούντος άσυλο µε το
καθεστώς της προσωρινής προστασίας κλπ... Η αναστολή µπορεί να αποτελεί

απαραίτητο µέσο για τα κράτη µέλη τα οποία θίγονται ως επί το πλείστον από τη
συρροή. Ο µη συνδυασµός των καθεστώτων µπορεί να αποτελεί συµπληρωµατικό

στοιχείο που να ευνοεί τον ελκυστικό χαρακτήρα της προσωρινής προστασίας και να
ελαφρύνει το βάρος των αιτήσεων ασύλου. Αντιθέτως, η οδηγία πρέπει να προβλέψει
προϋποθέσεις που να κατοχυρώνουν απόλυτα την πρόσβαση στη διαδικασία για τα
άτοµα που το επιθυµούν. Τοιουτοτρόπως οι εθνικές διατάξεις για τη µεταφορά της

οδηγίας θα είναι αναµφίβολα διαφορετικές αλλά θα περιστρέφονται γύρω από µία
κοινή ισχυρή αρχή.

5.8. Όπως και µε την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, το θέµα του επαναπατρισµού και
των µέτρων µετά την προσωρινή προστασία πρέπει να διέπεται από απλές αρχές και

ελάχιστες προδιαγραφές υπαγόµενες στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 63 της
συνθήκης. Μετά το τέλος της προσωρινής προστασίας, πρέπει να εφαρµόζεται το
δίκαιο που διέπει την προστασία και την είσοδο και διαµονή των αλλοδαπών. Κατ'
αυτόν τον τρόπο διάφορα σενάρια είναι πιθανά:

- τα κράτη µέλη πρέπει να εξετάζουν τις αιτήσεις ασύλου των ατόµων που

επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση·
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- σε περίπτωση που οι αιτήσεις αυτές απορριφθούν, µπορεί να τεθεί σε
εφαρµογή επικουρική προστασία ή εντολή να εγκαταλείψουν την επικράτεια

ανάλογα µε την προσωπική κατάσταση του αιτούντος ή την κατάσταση που
επικρατεί στη χώρα καταγωγής·

- σε περίπτωση απουσίας αιτήσεως ασύλου, ισχύει το δίκαιο που εφαρµόζεται
όσον αφορά τη διαµονή αλλοδαπών·

- σε περίπτωση νέων εισόδων στην επικράτεια των κρατών µελών εφαρµόζεται
το δίκαιο που διέπει το άσυλο και την είσοδο και διαµονή των αλλοδαπών·

- µπορούν να εγκριθούν προγράµµατα µετεγκατάστασης από τα κράτη µέλη.

Η οδηγία προβλέπει κανόνες που παρέχουν τη δυνατότητα εφαρµογής αυτής της

βασικής αρχής, την αντιµετώπιση ειδικών καταστάσεων και την εφαρµογή
προγραµµάτων εκούσιου επαναπατρισµού.

5.9. Η εφαρµογή της προσωρινής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί τη χρήση
µέσων που να διευκολύνουν το συντονισµό µεταξύ κρατών µελών. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο η οδηγία προβλέπει τη διοικητική συνεργασία µεταξύ κρατών
µελών, σε συνεργασία µε την Επιτροπή. Η Επιτροπή έχει την πρόθεση να συγκαλεί

τακτικά επ' ευκαιρία κάθε απόφασης ενεργοποίησης της προσωρινής προστασίας
οµάδα συντονισµού στην οποία κάθε κράτος µέλος διορίζει αντιπρόσωπο. Αυτή η

οµάδα θα συγκαλείται εάν χρειάζεται µέχρι και ένα έτος µετά τη λήξη της προσωρινής
προστασίας. Θα εξετάζει οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε την εφαρµογή της προσωρινής
προστασίας το οποίο µπορεί να ορίζεται από τον πρόεδρο της οµάδας ή από τους
αντιπροσώπους των κρατών µελών. Η οµάδα θα µπορεί, κάθε φορά που κρίνει

απαραίτητο, να συµβουλεύεται οποιαδήποτε σχετική οργάνωση.

5.10. Η οδηγία προβλέπει επίσης τους λόγους εξαίρεσης από την προσωρινή προστασία για

τα άτοµα που δεν είναι αντάξια και τις προϋποθέσεις εφαρµογής τους.

5.11. Πριν να προσδιοριστεί λεπτοµερέστερα ο µηχανισµός της αλληλεγγύης, η Επιτροπή

υπενθυµίζει ότι οι λόγοι µαζικής συρροής εκτοπισθέντων οφείλονται σε γεγονότα που
ενδιαφέρουν τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κοινή εξωτερική

πολιτική της και πολιτική ασφάλειας, καθώς και την ασφάλειά της και την άµυνα.
Ενδιαφέρουν επίσης την ανθρωπιστική βοήθεια της Κοινότητας. Κατά την έναρξη

κρίσεων και συρράξεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ικανότητες συναγερµού και
συµµετέχει στην πρόληψη και στη διαχείριση αυτών των κρίσεων. Στον τοµέα

µάλιστα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, πρέπει να ενισχυθεί
περισσότερο η εξωτερική δράση της Ένωσης, ενσωµατώνοντας αυτά τα θέµατα στον
καθορισµό και την εφαρµογή των άλλων της πολιτικών και δράσεων. Η προσωρινή
προστασία σε περίπτωση µαζικής συρροής εγγράφεται συνεπώς σε ένα συνεκτικό και

ολοένα και πιο αποτελεσµατικό σύνολο δυνατοτήτων δράσης της Ένωσης, που
επιτρέπουν στο µέτρο του δυνατού την πρόληψη των αιτιών µαζικής συρροής και την

παρέµβαση κατά τη διάρκεια των κρίσεων, µε επιτόπου µέτρα ή ενέργειες µετά την
κρίση, κυρίως υπό την έννοια του επαναπατρισµού. Αυτό δεν καταργεί τις

υποχρεώσεις προστασίας των κρατών µελών όπως τονίζονται στο σηµείο 4 των
συµπερασµάτων του Τάµπερε. Εντούτοις, τα κράτη µέλη µπορούν να υπολογίζουν σε
σειρά µέσων για την εφαρµογή των οποίων η Επιτροπή είναι διατεθειµένη να

διαδραµατίσει πλήρως το ρόλο της στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της. Η πρότασή
της για σύστηµα ταχείας αντίδρασης εξυπηρετεί το σκοπό αυτό.
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6. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

6.1. Όπως και το 1998 στην αναθεωρηµένη πρότασή της για κοινή δράση, η Επιτροπή

αναγνωρίζει τη σχέση µεταξύ παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής
συρροής εκτοπισθέντων και αλληλεγγύης. Αυτή η αλληλεγγύη πρέπει να µπορεί να

εκφράζεται µέσω ενός σαφούς, διαφανούς και προβλέψιµου χρηµατοδοτικού
µηχανισµού. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι, λαµβάνοντας υπόψη το ιστορικό αυτού

του θέµατος, το θέµα της κατανοµής των βαρών πρέπει να ρυθµιστεί από την
κοινοτική νοµοθεσία. Αυτό υποστηρίζεται κυρίως από τα κράτη µέλη που

επιβαρύνθηκαν στο µέγιστο από τις µαζικές συρροές κατά τα τελευταία έτη.
Εντούτοις, µόνο η κατανοµή που βασίζεται στην αµοιβαία προαίρεση των κρατών

µελών υποδοχής και των εκτοπισθέντων µπορεί να αποτελέσει το αντικείµενο
συναίνεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

6.2. Οικονοµική αλληλεγγύη.

Το σχέδιο οδηγίας προβλέπει ρητά ένα µηχανισµό οικονοµικής αλληλεγγύης υπό την

απλή µορφή αναφοράς στην απόφαση του Συµβουλίου για τη δηµιουργία ενός
Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους Πρόσφυγες. Πράγµατι, κατ' εφαρµογή του άρθρου 63,
παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή εξέδωσε, στις 14 ∆εκεµβρίου 1999,
αυτή την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου. Πέραν των διαρθρωτικών µέτρων για
την εξασφάλιση των υλικών όρων υποδοχής, την ένταξη και τον εκούσιο
επαναπατρισµό, αυτό το Ταµείο προορίζεται να χρηµατοδοτήσει έκτακτα µέτρα σε

περίπτωση µαζικής συρροής εκτοπισθέντων στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αυτή η πρόταση έτυχε ευνοϊκής υποδοχής και διεξάγονται διαπραγµατεύσεις
για την οριστικοποίησή της στο επίπεδο του Συµβουλίου. Εγκρίθηκε από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 11 Απριλίου 2000.Αυτή η αναφορά στο Ευρωπαϊκό

Ταµείο για τους Πρόσφυγες είναι επαρκής επειδή δηµιουργεί άµεσο σύνδεσµο
αποφεύγοντας περιττές επαναλήψεις και µη τροποποιώντας τους κανόνες λειτουργίας

του Ταµείου. Αυτοί οι κανόνες επιτρέπουν τη χρηµατοδότηση των επιλέξιµων
µέτρων, διαρθρωτικών και έκτακτων, που προβλέπονται από την οδηγία. Αυτό το

Ταµείο θα εφοδιαστεί µε 216εκατ. ευρώ για πέντε έτη (36 για το έτος 2000και 45 για
κάθε επόµενο έτος, εκ των οποίων 10 εκατ. ευρώ για τα έκτακτα µέτρα).

6.3. Αλληλεγγύη κατά την υποδοχή.

Η υποδοχή, τηρουµένων βεβαίως των διεθνών υποχρεώσεων των κρατών µελών

σχετικά µε τη µη επαναπροώθηση, πρέπει να αποτελεί την έκφραση της βούλησης
των κρατών και της συναίνεσης των δικαιούχων, που δεν βρίσκονται ακόµα στην

επικράτεια αυτού του κράτους µέλους, να γίνουν δεκτοί από το κράτος µέλος. Τα
κράτη ορίζουν τις δυνατότητές τους υποδοχής αλλά η εθελοντική στάση δεν µπορεί

να συνεπάγεται την υποχρέωση να προβαίνουν σε προσφορές το µέγεθος των οποίων
θα πρέπει να προσδιορίζεται λεπτοµερώς. Αυτή η εθελοντική στάση µπορεί να

ασκείται σε δύο φάσεις: κατά τη στιγµή της διαπίστωσης της µαζικής συρροής και
µεταγενέστερα, κατά τη διάρκεια της προσωρινής προστασίας, αν το κράτος µέλος

έχει ακόµα ανάγκη να απευθύνει έκκληση στην αλληλεγγύη των άλλων κρατών
µελών. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση, ο µηχανισµός προβλέπει µία βάση
συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών και ορισµένες χρήσιµες λειτουργικές αρχές

για την εφαρµογή της.
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Η κοινοτική αρχή συνίσταται κανονικά στην υποδοχή µε πνεύµα κοινοτικής
αλληλεγγύης. Γι' αυτό το λόγο η συζήτηση και οι προσφορές πρέπει να

ενσωµατωθούν στην προπαρασκευή της απόφασης του Συµβουλίου για την
ενεργοποίηση της προσωρινής προστασίας και στη συνέχεια οι προσφορές να

προσαρτηθούν στην απόφαση υπό τη µορφή δηλώσεων των κρατών µελών.
Εντούτοις, αν η ευελιξία των προαναφεροµένων αρχών αποδειχτεί ανεπαρκής, πρέπει
να προβλεφθεί εξαιρετική δυνατότητα µη εφαρµογής της κατανοµής των βαρών.
Αυτή η δυνατότητα πρέπει να είναι αιτιολογηµένη.

Αυτός ο µηχανισµός σέβεται τον εθελοντικό χαρακτήρα της προσφοράς των κρατών
µελών και τις διεθνείς τους υποχρεώσεις και επιτρέπει ευελιξία αντίδρασης σε σχέση

µε τα διάφορα είδη µαζικής συρροής που θα µπορούσαν να σηµειωθούν (η συρροή
δεν γίνεται αναγκαστικά µέσω αποµακρύνσεων πληθυσµών για ανθρωπιστικούς

λόγους, για παράδειγµα), εντασσόµενος ταυτόχρονα σε ένα κοινοτικό ρυθµιστικό
πλαίσιο.

7. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

7.1. Η επιλογή της νοµικής βάσης συµφωνεί µε τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν στη

συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από τη συνθήκη του
Άµστερνταµ που άρχισε να ισχύει από την 1η Μαΐου 1999. Το άρθρο 63,
παράγραφος 2, προβλέπει ότι το Συµβούλιο θεσπίζει µέτρα σχετικά µε τους
πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες κυρίως στους ακόλουθους τοµείς: ελάχιστες

προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε εκτοπισθέντες από τρίτες χώρες,
οι οποίοι δεν µπορούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους (α) και µέτρα για να
κατοχυρωθεί η δίκαιη κατανοµή των βαρών µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά
την υποδοχή και την αντιµετώπιση των συνεπειών της υποδοχής προσφύγων και

εκτοπισθέντων (β). Τοιουτοτρόπως το άρθρο 63 αποτελεί τη δέουσα νοµική βάση για
να υποβληθεί πρόταση για τις ελάχιστες προδιαγραφές στον τοµέα της προσωρινής

προστασίας που να στηρίζεται στην αλληλεγγύη µεταξύ κρατών µελών και σε µέτρα
δίκαιης κατανοµής των βαρών µεταξύ των κρατών µελών.

7.2. Η πρόταση οδηγίας πρέπει να εγκριθεί µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 67 της συνθήκης, σύµφωνα µε την οποία, κατά τη διάρκεια µεταβατικής

περιόδου πέντε ετών, το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα βάσει προτάσεως της
Επιτροπής ή κατόπιν πρωτοβουλίας κράτους µέλους και µετά από διαβούλευση µε το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο τίτλος IV της συνθήκης ΕΚ δεν εφαρµόζεται στο
Ηνωµένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, εκτός αν αυτά τα δύο κράτη αποφασίσουν

διαφορετικά, σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που ορίζονται στο πρωτόκολλο για τη
θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας που προσαρτάται στις συνθήκες. Ο
τίτλος IV της συνθήκης ΕΚ δεν εφαρµόζεται επίσης στη ∆ανία, δυνάµει του
πρωτοκόλλου για τη θέση της ∆ανίας που προσαρτάται στις συνθήκες.

8. Η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

8.1. Η ενσωµάτωση, στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του νέου
τίτλου IV για τις πολιτικές θεώρησης, ασύλου, µετανάστευσης και άλλες πολιτικές
που συνδέονται µε την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, καταδεικνύει τη θέληση
των υψηλά συµβαλλόµενων µερών, να απονείµουν αρµοδιότητες στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα στους συγκεκριµένους τοµείς. Εντούτοις, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν έχει
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αποκλειστικές αρµοδιότητες στο συγκεκριµένο τοµέα και συνεπώς, παρά την πολιτική
βούληση να εφαρµόσει κοινή πολιτική στον τοµέα του ασύλου και της

µετανάστευσης, η αρµοδιότητα αυτή πρέπει να ασκείται σε συµφωνία µε το άρθρο 5
της συνθήκης, δηλαδή µόνον εάν και στο βαθµό που η δράση που διεξάγεται σε

κοινοτικό επίπεδο παρουσιάζει προφανή πλεονεκτήµατα, λόγω των διαστάσεων ή των
αποτελεσµάτων της, σε σχέση µε τη δράση στο επίπεδο των κρατών µελών. Η

πρόταση οδηγίας πληροί αυτά τα κριτήρια.

8.2. Επικουρικότητα.

Η δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης περιλαµβάνει τη
θέσπιση µέτρων σχετικά µε το άσυλο και τους πρόσφυγες και εκτοπισθέντες. Ο
ειδικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να θεσπίσει ελάχιστες προδιαγραφές
παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής συρροής εκτοπισθέντων και

να συµβάλει στην κατανοµή των βαρών µεταξύ των κρατών µελών για την υποδοχή
αυτών των ατόµων και την αντιµετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτής. Αυτές
οι προδιαγραφές και τα µέτρα πρέπει να µπορούν να εφαρµόζονται σύµφωνα µε
ελάχιστους κοινούς µηχανισµούς και αρχές σε όλα τα κράτη µέλη. Πράγµατι, η

κατάσταση όσον αφορά την παροχή προσωρινής προστασίας διαφέρει από το ένα
κράτος µέλος στο άλλο. Ο καθορισµός ελάχιστων προδιαγραφών σε κοινοτικό

επίπεδο πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε δράση όπως η προτεινόµενη. Ο καθορισµός
ελάχιστων προδιαγραφών θα επιτρέψει επίσης να περιοριστεί η δυνατότητα των

υπηκόων τρίτων χωρών να επιλέγουν τη χώρα προορισµού τους µόνο στη βάση των
πλέον ευνοϊκών όρων που ισχύουν στο κράτος αυτό. Επιπλέον, η αλληλεγγύη µπορεί
να διοργανωθεί καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, η συνεχιζόµενη απουσία
κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε την προσωρινή προστασία θα είχε αρνητικά

αποτελέσµατα για την αποτελεσµατικότητα άλλων πράξεων που αφορούν το άσυλο.

8.3. Αναλογικότητα.

Η µορφή της κοινοτικής δράσης πρέπει να είναι η απλούστερη και να επιτρέπει την
υλοποίηση του στόχου της πρότασης και την αποτελεσµατική εφαρµογή της. Με το

πνεύµα αυτό, το επιλεγόµενο νοµικό µέσο είναι η οδηγία, η οποία επιτρέπει τον
καθορισµό των ελάχιστων προδιαγραφών αφήνοντας παράλληλα στα κράτη µέλη που

είναι αποδέκτες τη δυνατότητα να επιλέξουν την πλέον ενδεδειγµένη µορφή και µέσα
για να θέσουν τις ελάχιστες προδιαγραφές σε εφαρµογή στο δικό τους νοµικό και

εθνικό πλαίσιο. Επιπλέον, η πρόταση οδηγίας δεν επιδιώκει να ορίσει προδιαγραφές
σχετικά για παράδειγµα µε την ερµηνεία της Σύµβασης της Γενεύης, την επικουρική
προστασία ή άλλα θέµατα του δικαιώµατος διαµονής των αλλοδαπών, οι οποίες θα
αποτελέσουν το αντικείµενο άλλων προτάσεων. Επικεντρώνεται σε ένα σύνολο

ελάχιστων προδιαγραφών που είναι αυστηρά απαραίτητες για τη συνοχή της
προβλεπόµενης δράσης.
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Κεφάλαιο Ι : Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Το συγκεκριµένο άρθρο προσδιορίζει το στόχο της οδηγίας που είναι ο καθορισµός
ελάχιστων προδιαγραφών παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής συρροής
εκτοπισθέντων από τρίτες χώρες, οι οποίοι δεν µπορούν να επιστρέψουν στη χώρα
καταγωγής τους και η θέσπιση µέτρων για τη δίκαιη κατανοµή των βαρών µεταξύ κρατών
µελών όσον αφορά την υποδοχή και την αντιµετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών
των ατόµων. Η εφαρµογή προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής συρροής
εκτοπισθέντων υπόκειται σε ελάχιστες προδιαγραφές, υλικές και διαδικαστικές, καθώς και σε
µέτρα που επιδιώκουν τη δίκαιη κατανοµή των βαρών µεταξύ κρατών µελών όσον αφορά την
υποδοχή και την αντιµετώπιση των συνεπειών της υποδοχής εκτοπισθέντων, όπως ορίζεται
στην πρόταση οδηγίας.

Άρθρο 2

Αυτό το άρθρο περιλαµβάνει τον ορισµό των διαφόρων εννοιών που χρησιµοποιούνται στις
διατάξεις της πρότασης οδηγίας.

(α) Η έννοια της "προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής συρροής" ορίζεται
επακριβώς για να προσδιορίσει µε σαφήνεια το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Αφορά
τους έκτακτους διακανονισµούς που γίνονται σε περίπτωση ιδιαίτερα εκτεταµένης
συρροής εκτοπισθέντων στόχος των οποίων είναι να παράσχουν δέουσα και χρονικά
περιορισµένη προστασία προστατεύοντας ταυτόχρονα το σύστηµα ασύλου από
επιζήµιες δυσλειτουργίες. Επιδιώκοντας το ευανάγνωστο της οδηγίας, η έκφραση
"προσωρινή προστασία" χρησιµοποιείται στο υπόλοιπο κείµενο.

(β) Η έννοια "Σύµβαση της Γενεύης" αναφέρεται στη Σύµβαση σχετικά µε το καθεστώς
των προσφύγων της 28ης Ιουλίου 1951,που τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο της
Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967.

(γ) Η έννοια των "εκτοπισθέντων από τρίτες χώρες, οι οποίοι δεν µπορούν να
επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους" καλύπτει τους υπηκόους τρίτων χωρών ή
απάτριδες οι οποίοι εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους και των οποίων
ο επαναπατρισµός έχει καταστεί αδύνατος για λόγους για τους οποίους δίνονται
παραδείγµατα. Αυτά τα άτοµα µπορούν ενδεχοµένως να περιλαµβάνουν πρόσφυγες ή
άτοµα που µπορούν να καλύπτονται από επικουρικές µορφές προστασίας.

(δ) Η έννοια της µαζικής συρροής χρησιµοποιείται όταν συντρέχουν τρία φαινόµενα.
Καταρχάς, η συρροή πρέπει να προέρχεται από την ίδια χώρα ή την ίδια γεωγραφική
ζώνη. Τοιουτοτρόπως η συγκυριακή και συνδυασµένη συρροή αιτούντων άσυλο που
προέρχονται από διαφορετικές χώρες δεν συνιστά µαζική συρροή που ενεργοποιεί την
προσωρινή προστασία που αποτελεί το αντικείµενο της παρούσας οδηγίας. Στη
συνέχεια, η σταδιακή άφιξη αιτούντων άσυλο, προσφύγων ή εκτοπισθέντων από
κάποια χώρα ή ζώνη καταγωγής δεν µπορεί από µόνη της να δικαιολογήσει την
εφαρµογή αυτής της προσωρινής προστασίας. Εντούτοις, µπορεί να υπάρξει κάποια
στιγµή κατά την οποία η συρροή, σταδιακή στην αρχή, εντείνεται κατά τέτοιο τρόπο
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που καθίσταται µαζική και το κανονικό σύστηµα ασύλου δεν µπορεί να την
απορροφήσει. Τέλος, εκτός του γεγονότος ότι πρέπει να πρόκειται για σηµαντικό
αριθµό ατόµων, είναι αδύνατο να προσδιοριστεί εκ των προτέρων αριθµητικά αυτό
που συνιστά πράγµατι µαζική συρροή. Επαφίεται στο Συµβούλιο να διαπιστώσει τη
µαζική συρροή.

(ε) Η έννοια του πρόσφυγα καλύπτει τους υπηκόους τρίτων χωρών ή τους απάτριδες που
ανταποκρίνονται στον ορισµό της Σύµβασης της Γενεύης σχετικά µε το καθεστώς των
προσφύγων.

(στ) Η έννοια των ασυνόδευτων ανηλίκων καθορίζεται στη βάση του ορισµού που
αναφέρεται στο ψήφισµα του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 1997 σχετικά µε τους
ασυνόδευτους ανηλίκους υπηκόους τρίτων χωρών.

(ζ) Η άδεια διαµονής καθορίζεται σε ευρεία έννοια και συµπεριλαµβάνει όλους τους
τίτλους διαµονής που εκδίδονται από τα κράτη µέλη χωρίς να γίνεται διάκριση
ανάλογα µε τους λόγους έκδοσής τους ή τη µορφή τους. Πρέπει εντούτοις να
πρόκειται για άδειες διαµονής και όχι για έγγραφα που αποδεικνύουν την απλή ανοχή
της παρουσίας των ατόµων αυτών στην επικράτεια.

Άρθρο 3

Αυτό το άρθρο προσδιορίζει τις γενικές υποχρεώσεις που είναι απαραίτητες για την
εφαρµογή της προσωρινής προστασίας λόγω των διεθνών δεσµεύσεων που αναλαµβάνονται
από τα κράτη µέλη.

1. Αυτή η παράγραφος προσδιορίζει µε σαφήνεια ότι η προσωρινή προστασία δεν
αποτελεί παρέκκλιση από την εφαρµογή της Σύµβασης της Γενεύης. Η προστασία
αυτή αποτελεί µέτρο εξαιρετικού χαρακτήρα.

2. Αυτή η παράγραφος ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου χρησιµεύει επίσης ως αναφορά για την εφαρµογή της προσωρινής
προστασίας.

3. Αυτή η παράγραφος προβλέπει τακτικές διαβουλεύσεις µε την Ύπατη Αρµοστεία των
Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και άλλους οργανισµούς για την εφαρµογή
των διαφόρων φάσεων της προσωρινής προστασίας για διάφορους λόγους. Καταρχάς,
η Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες διαθέτει εντολή για
τους πρόσφυγες καθώς και για άλλα πρόσωπα χρήζοντα διεθνούς προστασίας.
Επιπλέον, διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο εταίρου της διεθνούς κοινότητας όταν
διάφορες κρίσεις θέτουν σε κίνδυνο τους πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες. Είναι
σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της κατάστασης στην οποία
προβαίνει. Τέλος, η διακήρυξη αριθ. 17 σχετικά µε το άρθρο 73 Κ της συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προσαρτάται στη συνθήκη του Άµστερνταµ, προβλέπει
ότι πραγµατοποιούνται διαβουλεύσεις για τα θέµατα που άπτονται της πολιτικής
ασύλου µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και µε
άλλους διεθνείς οργανισµούς.

4. Αυτή η διάταξη εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας τα άτοµα που έχουν γίνει
δεκτά δυνάµει καθεστώτων προσωρινής προστασίας πριν από την έναρξη ισχύος της
οδηγίας.
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5. Στο µέτρο που η οδηγία προβλέπει τις ελάχιστες προδιαγραφές, τα κράτη µέλη έχουν
τη δυνατότητα να θεσπίσουν ή να διατηρήσουν πιο ευνοϊκές διατάξεις για τα άτοµα
που καλύπτονται από την προσωρινή προστασία.

Κεφάλαιο II : ∆ιάρκεια και εφαρµογή της προσωρινής προστασίας

Άρθρο 4

Αυτό το άρθρο καθορίζει την κανονική διάρκεια της προσωρινής προστασίας καθώς και τη
µέγιστη διάρκειά της. Τοιουτοτρόπως η κανονική διάρκεια ανέρχεται σε ένα έτος. Μπορεί να
παραταθεί ανά περίοδο 6 µηνών για ένα επιπλέον έτος. Η συνολική µέγιστη διάρκεια της
προσωρινής προστασίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη. Το άρθρο καθορίζει επίσης τη
µέθοδο παράτασης: αυτή είναι αυτόµατη προκειµένου να απλουστευτεί η διαδικασία λήψης
απόφασης.

Άρθρο 5

Αυτό το άρθρο καθορίζει τις προϋποθέσεις και τα αποτελέσµατα της έναρξης της προσωρινής
προστασίας, τον τρόπο λήψης της σχετικής απόφασης, το περιεχόµενο της απόφασης και τη
θεµελίωσή της.

1. Αυτή η παράγραφος προβλέπει ότι η προσωρινή προστασία εφαρµόζεται από τη
στιγµή κατά την οποία εγκρίνεται από το Συµβούλιο απόφαση ενεργοποίησης, η
οποία διαπιστώνει τη µαζική συρροή. Το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, η οποία εξετάζει επίσης οποιαδήποτε αίτηση
κράτους µέλους σχετικά µε την εκ µέρους της υποβολή πρότασης στο Συµβούλιο.
Αυτή η παράγραφος περιλαµβάνει τα ελάχιστα στοιχεία που είναι απαραίτητο να
συµπεριληφθούν στο κείµενο της απόφασης ενεργοποίησης της προσωρινής
προστασίας, τα οποία είναι ο καθορισµός των οµάδων στόχων και των σχετικών
ατόµων, η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της απόφασης, οι δηλώσεις που
περιλαµβάνουν τις εθελοντικές προσφορές υποδοχής που γίνονται από τα κράτη µέλη
στο πλαίσιο του άρθρου 25, καθώς και, αν είναι απαραίτητο, τη δήλωση ή τις
δηλώσεις αδυναµίας ενός ή περισσοτέρων κρατών µελών να θέσουν σε εφαρµογή την
εθελοντική προσφορά.

2. Αυτή η παράγραφος καθορίζει τα τρία στοιχεία που θεµελιώνουν την απόφαση του
Συµβουλίου. Η προσωρινή προστασία µπορεί να ενεργοποιηθεί όταν το δικαιολογεί η
κατάσταση, το µέγεθος των µετακινήσεων πληθυσµών, η σκοπιµότητα δράσης,
λαµβανοµένων υπόψη των δυνατοτήτων επείγουσας βοήθειας και επιτόπου ενεργειών
ή του βαθµού επάρκειάς τους, καθώς και οι πληροφορίες που προέρχονται από τα
κράτη µέλη, την Επιτροπή, την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες και άλλες σχετικές οργανώσεις.

3. Αυτή η παράγραφος επιτρέπει την εφαρµογή, εφόσον είναι απαραίτητο, των
διαδικασιών επείγοντος χαρακτήρα που συµπεριλαµβάνονται στον εσωτερικό
κανονισµό του Συµβουλίου.

4. Αυτή η παράγραφος προβλέπει την υποχρέωση ενηµέρωσης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για την απόφαση του Συµβουλίου.
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Άρθρο 6

Αυτό το άρθρο προσδιορίζει τις προϋποθέσεις λήξης της προσωρινής προστασίας, τη
διαδικασία λήψης απόφασης για την παύση της προστασίας, τη θεµελίωση της απόφασης και
το περιεχόµενό της.

1. Αυτή η παράγραφος προβλέπει τους δύο τρόπους µε τους οποίους µπορεί να λήξει η
προσωρινή προστασία. Πρώτον, όταν εξαντληθεί η µέγιστη περίοδος των δύο ετών
που προβλέπεται στο άρθρο 4, η προσωρινή προστασία λαµβάνει τέλος. ∆εύτερον, το
Συµβούλιο µπορεί να εγκρίνει οποτεδήποτε πριν από τη λήξη αυτής της ανώτατης
περιόδου των δύο ετών απόφαση µε την οποία να θέτει τέλος στην προσωρινή
προστασία. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται µε ειδική πλειοψηφία, κατόπιν προτάσεως
της Επιτροπής, η οποία εξετάζει επίσης οποιαδήποτε αίτηση κράτους µέλους που
αφορά την εκ µέρους της υποβολή πρότασης στο Συµβούλιο. Σε κάθε περίπτωση, αν
το Συµβούλιο δεν µπορεί να λάβει απόφαση, η προσωρινή προστασία λήγει µετά από
δύο έτη κατ' ανώτατο όριο.

2. Αυτή η παράγραφος καθορίζει το στοιχείο που θεµελιώνει την απόφαση του
Συµβουλίου. Πρέπει να διαπιστωθεί ότι ο επαναπατρισµός των δικαιούχων
προσωρινής προστασίας πρέπει να µπορεί να γίνει µε όρους ασφάλειας και
αξιοπρέπειας σε σταθεροποιηµένο πλαίσιο και υπό συνθήκες που δεν απειλούν τη ζωή
ή την ελευθερία των σχετικών ατόµων λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, ένταξης σε
κοινωνική οµάδα ή πολιτικών απόψεων ή επιπλέον ότι τα άτοµα αυτά δεν θα
υποβληθούν σε βασανιστήρια ούτε σε ποινές ή απάνθρωπες και µειωτικές
µεταχειρίσεις. Οι έννοιες της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας για τον επαναπατρισµό
των ατόµων αυτών συνεπάγονται την εξάλειψη των λόγων που προξένησαν τη µαζική
συρροή, ενδεχοµένως ειρηνευτική διαδικασία και ανοικοδόµηση, προϋποθέσεις που
να κατοχυρώνουν το σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του κράτους
δικαίου. Αυτή η παράγραφος προβλέπει επίσης την υποχρέωση ενηµέρωσης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε αυτήν την απόφαση.

Άρθρο 7

Παρά το γεγονός ότι εναπόκειται στο Συµβούλιο να αποφασίσει, στο πλαίσιο του άρθρου 5.1
όσον αφορά τις οµάδες ατόµων για τις οποίες ισχύει η προσωρινή προστασία, υπάρχει το
ενδεχόµενο κάποιο κράτος µέλος να επιθυµεί να παρέχει προστασία σε συµπληρωµατική
οµάδα ατόµων που δεν καλύπτεται από το πεδίο εφαρµογής της απόφασης του Συµβουλίου.
Αυτό το άρθρο του παρέχει τη δυνατότητα να το πράξει. Επιβάλλει στο κράτος µέλος άµεση
υποχρέωση ενηµέρωσης του Συµβουλίου και της Επιτροπής. Τα συγκεκριµένα άτοµα πρέπει
να έχουν εκτοπιστεί για τους ίδιους λόγους και από την ίδια χώρα καταγωγής µε την οµάδα
που ορίζεται στην απόφαση του Συµβουλίου. Για παράδειγµα, µπορεί να πρόκειται για άτοµα
που έφτασαν σε κάποιο κράτος µέλος λίγο πριν την ηµεροµηνία αναφοράς που
περιλαµβάνεται στην απόφαση, ή που έφτασαν µε δική τους πρωτοβουλία, σε περίπτωση που
η απόφαση δεν καλύπτει αυτήν την κατάσταση.
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Κεφάλαιο III : Υποχρεώσεις των κρατών µελών προς τους δικαιούχους προσωρινής
προστασίας

Άρθρο 8

1. Αυτή η παράγραφος αφορά την πρώτη υποχρέωση των κρατών µελών έναντι
δικαιούχων προσωρινής προστασίας: πρέπει να τους χορηγηθεί άδεια διαµονής καθ'
όλη τη διάρκεια της προσωρινής προστασίας. Αυτή η υποχρέωση πρέπει να
συγκεκριµενοποιηθεί µε την έκδοση εγγράφων.

2. Αυτή η παράγραφος παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να επιλέγουν τη διάρκεια
ισχύος της άδειας διαµονής αλλά αυτό δεν µπορεί να συνεπάγεται λιγότερο ευνοϊκή
µεταχείριση των σχετικών ατόµων από αυτήν που προβλέπεται στην οδηγία.

3. Αυτή η παράγραφος αφορά την κατάσταση ατόµων της οµάδας στόχου που θα
υποβάλλονταν κανονικά στην υποχρέωση θεώρησης εισόδου. Στη συγκεκριµένη
περίπτωση, και λαµβανοµένης υπόψη της επείγουσας κατάστασης, οι διατυπώσεις
πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο και οι θεωρήσεις να εκδίδονται ατελώς.

Άρθρο 9

Αυτή η διάταξη αφορά υποχρέωση ενηµέρωσης των δικαιούχων προσωρινής προστασίας για
τις διατάξεις που διέπουν αυτή την προστασία. Αυτό αποτέλεσε αίτηµα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στο ψήφισµά του, το Νοέµβριο 1998,για την προσωρινή προστασία.

Άρθρο 10

Τα κράτη µέλη χορηγούν στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας δικαίωµα πρόσβασης
στην απασχόληση (µισθωτή ή ανεξάρτητη δραστηριότητα) στη βάση ίσης µεταχείρισης µε
τους πρόσφυγες. Κατά συνέπεια, υπάρχει εξίσου ίση µεταχείριση µε τους πρόσφυγες όσον
αφορά τις αµοιβές, την κοινωνική ασφάλεια καθώς και τις άλλες συνθήκες εργασίας. Η
δυνατότητα πρόσβασης στην απασχόληση ευνοεί την απόκτηση αυτονοµίας και επιτρέπει στα
σχετικά άτοµα να καλύπτουν τις ανάγκες τους µε δικά τους µέσα και να µη χρειάζεται να
προσφεύγουν συνεχώς σε συστήµατα κοινωνικής µέριµνας. Αυτό µπορεί επίσης να
αποδειχτεί χρήσιµο για την επανένταξη των ατόµων που τελούν υπό προσωρινή προστασία
κατά την επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους.

Άρθρο 11

1. Αυτή η παράγραφος αφορά την αρχή της παροχής καταλύµατος ή κατοικίας. Οι
ελάχιστες προδιαγραφές που ορίζονται στη συγκεκριµένη παράγραφο παρέχουν στα
κράτη µέλη τη δυνατότητα να εγγράψουν στα εθνικά συστήµατα υποδοχής την
παροχή καταλύµατος ή κατοικίας στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας. Αυτά
τα συστήµατα µπορούν ενίοτε να προβλέπουν προσωρινά κέντρα στέγασης για τους
πρόσφυγες. Μπορούν επίσης να συνίστανται σε συλλογικές εγκαταστάσεις ή
εγκαταστάσεις σε διαµερίσµατα.

2. Όπως συµβαίνει µε κάθε άτοµο που καλύπτεται από κάποια µορφή προστασίας, όταν
δεν διαθέτει επαρκείς πόρους, τα κράτη µέλη οφείλουν να χορηγούν στους
δικαιούχους προσωρινής προστασίας κοινωνική βοήθεια και βοήθεια διαβίωσης για
να διεξάγουν κανονικό και αξιοπρεπή βίο κατά τη διάρκεια αυτής της προστασίας.
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Τα κράτη µέλη διατηρούν το δικαίωµα να επιλέξουν τη µορφή αυτής της βοήθειας και
της εξασφάλισης των µέσων διαβίωσης, προκειµένου να τις εντάξουν στο σύστηµα
κοινωνικής αλληλεγγύης του κράτους µέλους. Το αυτό ισχύει όσον αφορά την ιατρική
περίθαλψη. Εντούτοις, η βοήθεια αυτή πρέπει τουλάχιστον να καλύπτει τις επείγουσες
ανάγκες περίθαλψης και αντιµετώπισης των ασθενειών.

3. Σε περίπτωση άσκησης µισθωτής ή ανεξάρτητης απασχόλησης από δικαιούχο
προσωρινής προστασίας, τα κράτη µέλη µπορούν να ρυθµίσουν το επίπεδο των
κοινωνικών επιδοµάτων και των επιδοµάτων διαβίωσης και ιατρικής περίθαλψης
ανάλογα µε την ικανότητα του ατόµου να συµβάλει στην κάλυψη των αναγκών του.

4. Ορισµένα άτοµα που τελούν υπό προσωρινή προστασία όπως οι ασυνόδευτοι
ανήλικοι, τα µειονεκτούντα άτοµα, ορισµένοι ενήλικες πλήρως αποµονωµένοι ή
άτοµα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασµούς ή άλλες σοβαρές µορφές φυσικής ή
σεξουαλικής βίας µπορούν να έχουν ιδιαίτερες ανάγκες. Πιθανόν να πρόκειται για
ιατρικές, παιδιατρικές, ψυχιατρικές ανάγκες περίθαλψης, ανάγκες ψυχολογικής
υποστήριξης ή θεραπείας, βοήθειας για ψυχοκινητική ανάπτυξη. Τα κράτη µέλη
πρέπει να προβλέψουν µέτρα για να ανταποκριθούν στο µέτρο του δυνατού στις
ανάγκες αυτές.

Άρθρο 12

1. Σύµφωνα µε το πνεύµα της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, οι ανήλικοι
υπό προσωρινή προστασία έχουν δικαίωµα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστηµα
υπό τις ίδιες προϋποθέσεις µε τους υπηκόους του κράτους µέλους υποδοχής. Τα
κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν ότι η πρόσβαση αυτή ισχύει για το σύστηµα
δηµόσιας εκπαίδευσης. Η έννοια του ανήλικου προσδιορίζεται.

2. Οι ενήλικοι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας έχουν ενδεχοµένως εκδιωχθεί από τη
χώρα καταγωγής τους έχοντας εγκαταλείψει σπουδές ή επαγγελµατική κατάρτιση.
Πρέπει να επιτρέπεται κατά συνέπεια η πρόσβαση στο γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα
καθώς και στην επαγγελµατική κατάρτιση, τελειοποίηση ή επανακατάρτιση κατά τη
διάρκεια της προσωρινής προστασίας. Εξάλλου, οι γνώσεις που θα αποκτηθούν σε
αυτό το πλαίσιο µπορούν να είναι χρήσιµες για την επανένταξή τους στη χώρα
καταγωγής κατά τον επαναπατρισµό τους.

Άρθρο 13

Αυτό το άρθρο καθορίζει τις προϋποθέσεις διατήρησης της οικογενειακής ενότητας κατά τη
διάρκεια της προσωρινής προστασίας. ∆εν προβλέπει δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης
όπως καθορίζεται στην πρόταση οδηγίας για το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης της
1ης ∆εκεµβρίου 1999 (COM(1999) 638τελικό), επειδή θεωρείται ότι η προσωρινή
κατάσταση δεν επιτρέπει την άσκηση αυτού του δικαιώµατος σύµφωνα µε το ίδιο πρότυπο.
Θεµελιώνεται σε µια ανθρωπιστική έννοια που συνδέεται µε τους λόγους της φυγής. Ο
κύκλος της οικογένειας είναι ευρύτερος από την πρόταση οδηγίας για την οικογενειακή
επανένωση αλλά καλύπτει την περίπτωση οικογενειών ήδη δηµιουργηµένων στη χώρα
καταγωγής και αποκλείει τη δηµιουργία οικογένειας. ∆εν καλύπτει επίσης την επανένωση
µέλους της οικογένειας που διαµένει νοµίµως σε τρίτη χώρα (η οποία δεν είναι η χώρα
καταγωγής) µε τα µέλη που τελούν υπό προσωρινή προστασία σε κάποιο από τα κράτη µέλη.
Τα επανενωθέντα άτοµα δικαιούνται άδειας διαµονής βάσει της προσωρινής προστασίας. Το
άρθρο θέτει σε εφαρµογή, στο πλαίσιο της προσωρινής προστασίας, το δικαίωµα σεβασµού
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του οικογενειακού βίου, που προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και κυρίως από την
ευρωπαϊκή σύµβαση προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών
ελευθεριών λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της προσωρινής προστασίας.

1. Τα µέλη της οικογένειας που είναι επιλέξιµα για οικογενειακή επανένωση στο πλαίσιο
της προσωρινής προστασίας είναι συγκεκριµένα.

(α) Αυτό το εδάφιο αφορά τους/τις συζύγους ή τους άγαµους συντρόφους,
συµπεριλαµβανοµένων των συντρόφων του ιδίου φύλου. Η διάταξη για τους άγαµους
συντρόφους εφαρµόζεται µόνο στα κράτη µέλη των οποίων το νοµικό πλαίσιο
εξοµοιώνει την κατάσταση των άγαµων ζευγαριών µε αυτή των εγγάµων. Αυτή η
διάταξη δεν δηµιουργεί καµία εναρµόνιση των εθνικών κανόνων που αφορούν την
αναγνώριση των άγαµων ζευγαριών· επιτρέπει µόνο να εφαρµοστεί η αρχή της ίσης
µεταχείρισης. Προκειµένου να αποφευχθούν ενδεχόµενες καταχρήσεις, τα πρόσωπα
που συµβιώνουν σε ελεύθερη ένωση οφείλουν να έχουν σταθερή σχέση, η οποία
µπορεί να αποδειχθεί µέσω της συγκατοίκησης ή αξιόπιστων µαρτυριών.

(β) Αυτό το εδάφιο αφορά τα τέκνα του έγγαµου ή άγαµου ζευγαριού, τα οποία είναι
άγαµα και συντηρούµενα, ανεξάρτητα από το αν είναι ανήλικα ή ενήλικα. ∆εν
υπάρχει διαφορά µεταχείρισης όσον αφορά τα τέκνα που γεννώνται εκτός γάµου, από
προηγούµενους γάµους ή τα υιοθετηθέντα. Τα ενήλικα άγαµα τέκνα ως εκ τούτου
καλύπτονται αν είναι συντηρούµενα και δεν µπορούν να συµβάλουν αντικειµενικά
στις ανάγκες τους ή δεν το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας τους.

(γ) Αυτό το εδάφιο αφορά µη καλυπτόµενα µέλη της οικογένειας, αν αυτά είναι άτοµα
συντηρούµενα από τα άλλα µέλη της οικογένειας. ∆εν µπορούν κατά συνέπεια να
συµβάλουν αντικειµενικά στις ανάγκες τους ή µπορούν να έχουν σοβαρά προβλήµατα
υγείας ή να έχουν υποστεί ιδιαίτερους τραυµατισµούς. Τα άτοµα αυτά µπορεί να είναι
εγγόνια, παππούδες ή προπαππούδες ή άλλοι ενήλικοι που συντηρούνται από άλλα
µέλη της οικογένειας.

2. Αυτή η παράγραφος καθορίζει την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας µπορεί να
επιδιωχθεί η επανένωση των µελών της οικογένειας και το χορηγούµενο καθεστώς.
Αυτή η επανένωση δυνάµει της προσωρινής προστασίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί
µέχρι δύο µήνες πριν από τη λήξη της µέγιστης περιόδου των δύο ετών. Στα άτοµα
που αναγνωρίζεται το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης χορηγούνται άδειες
διαµονής δυνάµει της προσωρινής προστασίας. Παρά το γεγονός ότι θα ήταν ευκταίο
τα άτοµα που τελούν υπό προσωρινή προστασία να µπορούν να επανενωθούν µε
µέλος της οικογενείας τους που διαµένει ήδη νοµίµως για µακρύ χρονικό διάστηµα σε
κάποιο κράτος µέλος, αυτή η κατάσταση θα αποτελεί µάλλον de factoκατάσταση που
δεν καλύπτεται από τη συγκεκριµένη παράγραφο ούτε από την πρόταση οδηγίας για
την οικογενειακή επανένωση δεδοµένου ότι δεν είναι αυτός ο στόχος της.

3. Αυτή η παράγραφος καθορίζει το άτοµο που υποβάλλει την αίτηση επανένωσης στο
πλαίσιο της προσωρινής προστασίας. Προκειµένου να µην εξαναγκάσει σε επανένωση
παρά τη θέληση ενός εκ των µελών της οικογενείας, το κράτος µέλος ελέγχει το κατά
πόσον υπάρχει συναίνεση. Το κράτος µέλος επιφυλάσσει τη δυνατότητα να επιλέξει
τα κατάλληλα µέσα ελέγχου.

4. Αυτή η παράγραφος προβλέπει τις προϋποθέσεις απόδειξης του οικογενειακού
δεσµού.
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5. Αυτή η παράγραφος αφορά την επανένωση µελών της ίδιας οικογένειας που έχουν
χωριστεί υπό συνθήκες διωγµών και που τυγχάνουν προσωρινής προστασίας σε
διαφορετικά κράτη µέλη. Επιτρέπει αυτή την επανένωση στη βάση της επιλογής της
οικογένειας και προβλέπει την παύση της άδειας διαµονής και των υποχρεώσεων που
συνδέονται µε την προσωρινή προστασία στο εγκαταλειπόµενο κράτος µέλος.

6. Αυτή η παράγραφος προβλέπει υποχρέωση επιµέλειας για την εξέταση των αιτήσεων
επανένωσης, αιτιολόγησης της απόρριψης των αιτήσεων και δυνατότητα άσκησης
ένδικων µέσων καθώς και υποχρέωση να δίνεται προτεραιότητα στο ύψιστο
συµφέρον των ανηλίκων.

7. Η εφαρµογή αυτών των υποχρεώσεων µπορεί να απαιτεί τη συνεργασία µεταξύ των
αρχών των κρατών µελών και των σχετικών διεθνών οργανισµών. Αυτή η
παράγραφος παρέχει τη δυνατότητα αυτής της συνεργασίας.

Άρθρο 14

Αυτό το άρθρο προβλέπει ιδιαίτερες υποχρεώσεις έναντι των ασυνόδευτων ανηλίκων στο
πλαίσιο της προσωρινής προστασίας.

1. Ο ασυνόδευτος ανήλικος που δικαιούται προσωρινής προστασίας πρέπει να
εκπροσωπείται. Αυτή η παράγραφος επαναλαµβάνει τις διατάξεις που αναφέρονται
στο ψήφισµα του Ιουνίου 1997 για τους ασυνόδευτους ανηλίκους υπηκόους τρίτων
χωρών.

2. Ο ασυνόδευτος ανήλικος που δικαιούται προσωρινής προστασίας πρέπει να γίνεται
δεκτός υπό συνθήκες που αρµόζουν στην παιδική ή εφηβική του ηλικία. Αυτή η
παράγραφος επαναλαµβάνει τις διατάξεις που αναφέρονται στο προαναφερόµενο
ψήφισµα.

3. Μπορεί να αποτελεί ύψιστο συµφέρον ενός ασυνόδευτοι ανηλίκου, του οποίου δεν
έχει εντοπιστεί η οικογένεια, η επανένωσή του µε µέλος άλλης οικογένειας που τον
φρόντισε κατά τη φυγή του από τη χώρα καταγωγής. Αυτή η άλλη οικογένεια µπορεί
να είναι γείτονας της οικογένειας του ανηλίκου στη χώρα καταγωγής. Αυτή η
παράγραφος παρέχει τη δυνατότητα αυτής της επανένωσης και προβλέπει τη
συναίνεση των δύο µερών. Αυτή η παράγραφος δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να
εφαρµόζουν διατάξεις καταπολέµησης της εµπορίας ανθρωπίνων υπάρξεων.

Άρθρο 15

Στο εσωτερικό της οµάδας-στόχου που καθορίζεται στην απόφαση ενεργοποίησης της
προσωρινής προστασίας, µπορούν να υπάρχουν άτοµα διαφορετικών φυλών, εθνικής
καταγωγής, ιθαγένειας, θρησκειών, πεποιθήσεων. Αυτή η παράγραφος τονίζει ότι η παροχή
προσωρινής προστασίας δεν πρέπει να αποτελεί το αντικείµενο διακρίσεων θεµελιωµένων
στα στοιχεία αυτά όπως και διακρίσεων µε βάση το φύλο, την ηλικία, τη σεξουαλική
προτίµηση ή κάποιο µειονέκτηµα και ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να επαγρυπνούν για την
τήρηση αυτής της αρχής.
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Κεφάλαιο IV : Πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου στο πλαίσιο της προσωρινής
προστασίας

Άρθρο 16

Αυτό το άρθρο αποδεικνύει το γεγονός ότι η προσωρινή προστασία δεν απαλλάσσει τα κράτη
µέλη από τις διεθνείς υποχρεώσεις τους. Καθορίζει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την
πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου στο πλαίσιο της προσωρινής προστασίας.

1. Αυτή η παράγραφος καθορίζει τη γενική και απόλυτη υποχρέωση παροχής
πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας που το
επιθυµούν.

2. Αυτή η παράγραφος καθορίζει ότι η πρόσβαση πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον κατά
το τέλος της προσωρινής προστασίας και καθορίζει τις υποχρεώσεις σε περίπτωση
αναστολής της εξέτασης της αίτησης αν η πρόσβαση στη διαδικασία έχει ήδη
παρασχεθεί πριν ή κατά τη διάρκεια της προσωρινής προστασίας. Επιτρέπει επίσης σε
κάθε κράτος µέλος να επιλέγει κατά την περίοδο αυτή το σύστηµα που θεωρεί
καλύτερο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση πρέπει να παρέχεται µετά από δύο έτη
που είναι η µέγιστη διάρκεια της προσωρινής προστασίας. Αν µεσολαβεί απόφαση
του Συµβουλίου κατά τη έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, β) µετά από 9 µήνες για
παράδειγµα, η πρόσβαση θα πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον στο τέλος αυτών των
9 µηνών. Σε περίπτωση αναστολής της εξέτασης της αίτησης, τα κράτη µέλη έχουν το
δικαίωµα να προβλέπουν ενεργητικούς ή παθητικούς µηχανισµούς επιβεβαίωσης της
αίτησης, αλλά στο πλαίσιο εύλογων προθεσµιών και καλής ενηµέρωσης των
αιτούντων.

Άρθρο 17

Αυτό το άρθρο τονίζει ότι η εφαρµογή της προσωρινής προστασίας δεν παρεκκλίνει από τα
κριτήρια και τους µηχανισµούς που ισχύουν για τον καθορισµό του κράτους µέλους που είναι
υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου. Προς το παρόν αυτά τα κριτήρια και οι
µηχανισµοί περιλαµβάνονται στη Σύµβαση του ∆ουβλίνου. Θα αποτελέσουν προσεχώς το
αντικείµενο αναθεώρησης σε κοινοτική πράξη.

Άρθρο 18

1. Αυτή η παράγραφος επιτρέπει στα κράτη µέλη να επιλέγουν αν το καθεστώς του
αιτούντος άσυλο µπορεί να χορηγείται ταυτόχρονα µε την προσωρινή προστασία.

2. Αυτή η παράγραφος προβλέπει την υποχρέωση παροχής οπωσδήποτε προσωρινής
προστασίας σε άτοµο που ανήκει σε οµάδα-στόχο µετά το τέλος διαδικασίας ασύλου
κατά την οποία δεν του χορηγείται το καθεστώς του πρόσφυγα, για όλο το
εναποµένον διάστηµα προσωρινής προστασίας. Αυτή η υποχρέωση τελεί υπό την
επιφύλαξη της εφαρµογής των λόγων εξαίρεσης που προβλέπονται στο άρθρο 29.
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Κεφάλαιο V : Επαναπατρισµός και µέτρα µετά την προσωρινή προστασία

Άρθρο 19

Αυτό το άρθρο ορίζει τη γενική αρχή που ρυθµίζει την κατάσταση κατά τη λήξη της
προσωρινής προστασίας. Τα κράτη µέλη έχουν δικαίωµα να εφαρµόσουν το ισχύον δίκαιο
ασύλου και το δίκαιο που διέπει την είσοδο και διαµονή αλλοδαπών.

Άρθρο 20

Αυτό το άρθρο εξασφαλίζει ότι, µετά την προσωρινή προστασία και επ' ευκαιρία αποφάσεων
που αφορούν τον επαναπατρισµό ή την απέλαση αιτούντος άσυλο του οποίου η αίτηση
απερρίφθη ή ατόµου που έχει τελέσει υπό προσωρινή προστασία, το κράτος µέλος εξετάζει
αν υπάρχουν επιτακτικοί ανθρωπιστικοί λόγοι που θα δικαιολογούσαν την εφαρµογή
επικουρικής προστασίας, ανοχής εκκρεµούσας της απέλασης ή πάγια λύση όπως η
µετεγκατάσταση ή µόνιµη ή µακράς διάρκειας άδεια διαµονής. Τέτοιες περιπτώσεις µπορούν
να συνιστούν για παράδειγµα η συνέχιση ενόπλων συγκρούσεων ή σοβαρές παραβιάσεις των
δικαιωµάτων του ανθρώπου, το ανέφικτο του επαναπατρισµού λόγω της εθνικής καταγωγής
ατόµου ή οµάδας ατόµων, η αδυναµία επιστροφής ατόµων που αντιµετωπίζουν κίνδυνο
βασανιστηρίων ή απάνθρωπων µεταχειρίσεων.

Άρθρο 21

1. ∆εδοµένου ότι ο εκούσιος επαναπατρισµός των ατόµων στα οποία παρέχεται ή έχει
παρασχεθεί προσωρινή προστασία αποτελεί την προτιµότερη κατά προτεραιότητα
λύση, τα κράτη µέλη διευκολύνουν αυτούς τους επαναπατρισµούς. Πρέπει να
χορηγείται πλήρης ενηµέρωση για τους όρους επαναπατρισµού στους υποψηφίους
εκούσιου επαναπατρισµού. Τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν σαν µέσο
βοήθειας των υποψηφίων τις διερευνητικές επισκέψεις. Οι διερευνητικές επισκέψεις
επιτρέπουν σε ορισµένους υποψηφίους να µεταβούν επιτόπου για µικρό χρονικό
διάστηµα προκειµένου να διαπιστώσουν τις συνθήκες ασφάλειας και επανένταξης στη
χώρα καταγωγής τους, πριν να προβούν οριστικά στον εκούσιο επαναπατρισµό.

2. Ορισµένοι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας µπορούν να αποφασίσουν εκούσιο
επαναπατρισµό πριν από το τέλος της προσωρινής προστασίας. Εντούτοις, ιδιαίτερες
συνθήκες στη χώρα καταγωγής µπορούν να δικαιολογούν εκ νέου την αναχώρησή
τους. Η οδηγία προβλέπει ότι τα κράτη µέλη, στη βάση εξέτασης των συνθηκών στη
χώρα καταγωγής, µπορούν να επιτρέψουν την επιστροφή τους στο βαθµό που δεν έχει
λήξει η προσωρινή προστασία.

3. Ο εκούσιος επαναπατρισµός, στη βάση προγράµµατος που διοργανώνεται µε το
κράτος µέλος υποδοχής ή µε διεθνή οργανισµό, µπορεί να απαιτήσει χρόνο. Η οδηγία
επιτρέπει στα κράτη µέλη να παρατείνουν ατοµικά για τα συγκεκριµένα άτοµα τα
δικαιώµατα που προβλέπονται υπό το καθεστώς της προσωρινής προστασίας µέχρι
την ηµεροµηνία του πραγµατικού επαναπατρισµού.
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Άρθρο 22

1. Μετά το τέλος της προσωρινής προστασίας, ενδέχεται ορισµένα άτοµα που έχουν
τύχει αυτής της προστασίας να έχουν ακόµα ανάγκη να συνεχίσουν ιατρική ή
ψυχολογική θεραπεία. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν µέτρα σχετικά µε
προϋποθέσεις διαµονής που να επιτρέπουν τη συνέχιση αυτών των θεραπειών, εφόσον
τα άτοµα το επιθυµούν, λαµβάνοντας υπόψη το προσωπικό συµφέρον αυτών των
ατόµων. Τα κράτη µέλη διατηρούν τη δυνατότητα να επιλέξουν τις ενδεδειγµένες
µορφές διαµονής. Αυτή η διάταξη δεν αποκλείει το ενδεχόµενο να µπορούν να
συνεχιστούν οι θεραπείες στη χώρα καταγωγής αν αυτό δεν αποβαίνει εις βάρος του
προσωπικού συµφέροντος των σχετικών ατόµων.

2. Παρόµοια, τέτοιου είδους µέτρα µπορούν να προβλεφθούν προς όφελος των
οικογενειών που το επιθυµούν, έτσι ώστε τα ανήλικα τέκνα να µην διακόπτουν
απότοµα τη σχολική φοίτησή τους. Τα κράτη µέλη διατηρούν τη δυνατότητα να
καθορίζουν το συγκεκριµένο διάστηµα σχολικής φοίτησης (τρίµηνο, εξάµηνο, τέλος
του σχολικού έτους).

Άρθρο 23

Μια µορφή πάγιας λύσης που θα µπορούσε να αποδειχθεί απαραίτητη είναι η
µετεγκατάσταση που γίνεται σε συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών
για τους Πρόσφυγες. Εγγράφεται στο πλαίσιο προγραµµάτων της Ύπατης Αρµοστείας των
Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και διµερών συµφωνιών µεταξύ της Ύπατης
Αρµοστείας και των κρατών µελών. Αυτό το άρθρο προβλέπει ότι τα κράτη µέλη πρέπει να
διευκολύνουν µε τα κατάλληλα µέτρα τέτοια προγράµµατα υπό τις µορφές που αυτά
καθορίζουν.

Κεφάλαιο VI : Αλληλεγγύη

Η οδηγία αναγνωρίζει τη σχέση µεταξύ προσωρινής προστασίας και αλληλεγγύης.
Περιλαµβάνει διατάξεις που διοργανώνουν αυτή την αλληλεγγύη.

Άρθρο 24

Η οικονοµική αλληλεγγύη αποτελεί σηµαντική µορφή αλληλεγγύης για την υλοποίηση των
στόχων της οδηγίας. Αυτό το άρθρο τη διοργανώνει µε αναφορά στη χρηµατοδότηση του
Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους Πρόσφυγες.

Άρθρο 25

Αυτό το άρθρο προβλέπει την αλληλεγγύη υπό τη µορφή της υποδοχής των εκτοπισθέντων
και τη διοργανώνει µε βάση την αρχή της αµοιβαίας προαίρεσης.

1. Αυτή η παράγραφος διοργανώνει το πρώτο σκέλος της αµοιβαίας προαίρεσης: αυτής
των κρατών υποδοχής. Επιβεβαιώνεται η αρχή της κοινοτικής αλληλεγγύης και τα
κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να ορίζουν τις δυνατότητές τους υποδοχής. Εντούτοις,
αυτές οι ενδείξεις δεν πρέπει να είναι αναγκαστικά αριθµητικές. ∆ηµιουργείται
δεσµός µε την απόφαση ενεργοποίησης της προσωρινής προστασίας: οι ενδείξεις
πρέπει να αναφέρονται στις δηλώσεις που προσαρτώνται σε αυτή την απόφαση. Στη
συνέχεια επιτρέπεται να προσδιορίζονται συµπληρωµατικές δυνατότητες
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ενηµερώνοντας το Συµβούλιο και την Επιτροπή. Εξάλλου, κάποιο κράτος µέλος
µπορεί να δηλώνει, αιτιολογηµένα, την αδυναµία του να υποδεχτεί εκτοπισθέντες.
Αυτές οι δηλώσεις προσαρτώνται επίσης στην απόφαση ενεργοποίησης. Λαµβάνοντας
υπόψη την εντολή της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες και τον ενδεχόµενο ρόλο της στην περιοχή από την οποία προέρχονται οι
εκτοπισθέντες, προβλέπεται υποχρέωση ταχείας ενηµέρωσής της.

2. Αυτή η παράγραφος ορίζει το δεύτερο σκέλος της αµοιβαίας προαίρεσης: οι
δικαιούχοι που δεν ευρίσκονται ακόµη στην επικράτεια των κρατών µελών πρέπει να
έχουν την προαίρεση να γίνουν δεκτοί. Αυτή η παράγραφος επιτρέπει να
αποφεύγονται οι αναγκαστικές µετακινήσεις.

Άρθρο 26

Αυτό το άρθρο προβλέπει, πάντα µέσα στο πλαίσιο της προαίρεσης, µία συµπληρωµατική
δυνατότητα, µεταγενέστερη της απόφασης ενεργοποίησης της προσωρινής προστασίας, για
τη συγκεκριµενοποίηση της αλληλεγγύης. Μπορεί ενδεχοµένως πράγµατι, κάποιο κράτος
µέλος να επιθυµεί ακόµα να απευθύνει έκκληση στην αλληλεγγύη άλλων κρατών µελών, σε
περίπτωση που η µαζική συρροή συνεχίζεται στην επικράτειά του. Συγκεκριµένα, τα άτοµα
που απολαύουν ήδη προσωρινής προστασίας στην επικράτειά του, µπορούν να αλλάξουν
κράτος µέλος υποδοχής. Αυτό το άρθρο αναφέρει τις λεπτοµέρειες.

1. Αυτή η παράγραφος επιτρέπει τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών στο
συγκεκριµένο πλαίσιο µε σκοπό τη µεταγωγή των συγκεκριµένων ατόµων προς
κάποιο άλλο κράτος υποδοχής. Η συναίνεση των συγκεκριµένων ατόµων πρέπει να
εξασφαλίζεται προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε βίαιη και αντίθετη προς τα
ανθρώπινα δικαιώµατα µετακίνηση.

2. Αυτή η παράγραφος προβλέπει τη µέθοδο υποβολής αιτήσεων µεταγωγής. Η αρχή της
προαίρεσης των κρατών υποδοχής ισχύει και στο προκείµενο.

3. Αυτή η παράγραφος προσδιορίζει τις συνέπειες που έχει για τα συγκεκριµένα άτοµα η
µεταφορά της διαµονής από την άποψη της άδειας διαµονής και του δικαιώµατος
προσωρινής προστασίας.

4. Αυτή η παράγραφος προορίζεται να διευκολύνει τη διοργάνωση της µεταγωγής µε τη
χρήση ενός υποδείγµατος άδειας διέλευσης που προσαρτάται στο παράρτηµα της
οδηγίας.

Άρθρο 27

Αυτό το άρθρο υπενθυµίζει ότι η προαίρεση όσον αφορά την υποδοχή εκτοπισθέντων δεν
µπορεί να αποτελεί παρέκκλιση από την υποχρέωση µη επαναπροώθησης που
περιλαµβάνεται στη σύµβαση της Γενεύης και την ευρωπαϊκή σύµβαση των δικαιωµάτων του
ανθρώπου. Αυτή η αρχή δεν εξαρτάται από συµφωνία κατανοµής των βαρών.
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Κεφάλαιο VII : ∆ιοικητική συνεργασία

Άρθρο 28

Η εφαρµογή της προσωρινής προστασίας χρειάζεται καθ' όλη τη διάρκειά της καλό
συντονισµό, αµοιβαία ενηµέρωση και διοικητική συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών.

1. Ο διορισµός ενός σηµείου επαφής στο εσωτερικό κάθε κράτους µέλους είναι
ουσιαστικής σηµασίας για την καλή λειτουργία της διοικητικής συνεργασίας. Τα
στοιχεία του πρέπει να διατίθενται άµεσα στα άλλα κράτη µέλη και στην Επιτροπή.
Τα κράτη µέλη πρέπει επίσης να λάβουν τα µέτρα που θα µπορούσαν να αποδειχτούν
αναγκαία προκειµένου να βελτιώσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή
πληροφοριών σε συνδυασµό µε την Επιτροπή.

2. Τα κράτη µέλη πρέπει να διαβιβάζουν ορισµένα δεδοµένα και πληροφορίες, τα οποία
καθορίζονται, όπως και οι λεπτοµέρειες διαβίβασής τους.

Κεφάλαιο VIII : Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 29

Αυτό το άρθρο επιτρέπει στα κράτη µέλη την εφαρµογή µέτρων εξαίρεσης από την παροχή
προσωρινής προστασίας.

1. Αυτή η παράγραφος προβλέπει τους µόνους ισχύοντες λόγους εξαίρεσης.

2. Αυτή η παράγραφος καθορίζει τα όρια της εφαρµογής αυτών των λόγων. Πρέπει να
αξιολογούνται αυστηρά στη βάση της προσωπικής συµπεριφοράς του συγκεκριµένου
ατόµου. Τα µέτρα πρέπει να είναι ανάλογα και να υπόκεινται σε ένδικα µέσα.

Κεφάλαιο IX : Τελικές διατάξεις

Άρθρο 30

Αυτό το άρθρο αποτελεί τυποποιηµένη διάταξη του κοινοτικού δικαίου η οποία προβλέπει
πραγµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις. Αφήνει στα κράτη µέλη τη διακριτική
ευχέρεια να καθορίζουν τις ισχύουσες κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών
διατάξεων που λαµβάνονται κατ' εφαρµογή της οδηγίας. Για παράδειγµα, τα κράτη µέλη
µπορούν να προβλέπουν τα απαραίτητα µέτρα σε περίπτωση ενδεχόµενων παράνοµων
εξώσεων από στεγαστικά κέντρα των δικαιούχων προσωρινής προστασίας ή σε περίπτωση
άρνησης επείγουσας ιατρικής περίθαλψης από κάποιο ιατρικό κέντρο.

Άρθρο 31

Η Επιτροπή είναι επιφορτισµένη µε την επεξεργασία έκθεσης για την κατάσταση της
εφαρµογής της οδηγίας από τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε το ρόλο που έχει αναλάβει να
επαγρυπνεί για την εφαρµογή των διατάξεων που λαµβάνονται από τα όργανα δυνάµει της
συνθήκης. Είναι επίσης επιφορτισµένη να προτείνει ενδεχόµενες τροποποιήσεις. Μία πρώτη
έκθεση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο δύο έτη µετά τη µεταφορά της οδηγίας στα κράτη
µέλη. Μετά από αυτή την πρώτη έκθεση, η Επιτροπή είναι επιφορτισµένη µε την
επεξεργασία έκθεσης για την εφαρµογή της οδηγίας τουλάχιστον ανά πέντε έτη.
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Άρθρο 32

Τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να µεταφέρουν την παρούσα οδηγία το αργότερο στις
31∆εκεµβρίου 2002.Ενηµερώνουν την Επιτροπή για τις τροποποιήσεις των νοµοθετικών,
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεών τους. Συµπεριλαµβάνουν αναφορά στην παρούσα
οδηγία κατά τη θέσπιση αυτών των διατάξεων.

Άρθρο 33

Αυτό το άρθρο καθορίζει την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας.

Άρθρο 34

Τα κράτη µέλη είναι οι µόνοι αποδέκτες της οδηγίας.

Παράρτηµα

Το παράρτηµα περιλαµβάνει ένα υπόδειγµα άδειας διέλευσης για τη µεταγωγή ατόµων υπό
προσωρινή προστασία στο πλαίσιο του άρθρου 26 της οδηγίας.
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Πρόταση

Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση
µαζικής συρροής εκτοπισθέντων και 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

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και κυρίως το άρθρο 63, σηµείο 2,
στοιχεία α) και β),

την πρόταση της Επιτροπής1,

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου2,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής3,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών4,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Η χάραξη κοινής πολιτικής στον τοµέα του ασύλου, συµπεριλαµβανοµένου ενός
ενιαίου ευρωπαϊκού συστήµατος χορήγησης ασύλου, αποτελεί συστατικό στοιχείο του
στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποβλέπει να δηµιουργήσει σταδιακά ένα χώρο
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ανοικτό σε εκείνους οι οποίοι,
εξαναγκασµένοι από τις περιστάσεις, αναζητούν νόµιµα προστασία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

(2) Οι περιπτώσεις µαζικής συρροής εκτοπισθέντων που δεν µπορούν να επιστρέψουν
στη χώρα καταγωγής τους έχουν αυξηθεί σηµαντικά κατά τα τελευταία έτη στην
Ευρώπη. Συχνά είναι απαραίτητο να τεθεί σε αυτές τις περιπτώσεις σε εφαρµογή ένα
έκτακτο σύστηµα προσωρινής προστασίας που να εξασφαλίζει την άµεση και
προσωρινή προστασία αυτών των ατόµων προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος
επιζήµιων δυσλειτουργιών του συστήµατος χορήγησης ασύλου.

(3) Τα κράτη µέλη και τα όργανα της Κοινότητας εξέφρασαν την ανησυχία τους για την
κατάσταση των εκτοπισθέντων ατόµων στα συµπεράσµατα σχετικά µε τους
εκτοπισθέντες λόγω του πολέµου στην πρώην Γιουγκοσλαβία που εγκρίθηκαν από

1
ΕΕ C

2
ΕΕ C

3
ΕΕ C

4
ΕΕ C
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τους Υπουργούς που είναι αρµόδιοι για τη µετανάστευση κατά τις συνεδριάσεις τους
στο Λονδίνο στις 30 Νοεµβρίου και 1η ∆εκεµβρίου 1992 και στην Κοπεγχάγη την

1η και 2α Ιουνίου 1993.

(4) Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 25 Σεπτεµβρίου 1995ψήφισµα για την κατανοµή των

βαρών υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων
5
και στις

4 Μαρτίου 1996την απόφαση 96/198/∆ΕΥ, περί συναγερµού και επείγοντος για την

κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων
ατόµων6.

(5) Το σχέδιο δράσης του Συµβουλίου και της Επιτροπής της 3ης ∆εκεµβρίου 19987

προβλέπει την όσο το δυνατόν ταχύτερη θέσπιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της

συνθήκης του Άµστερνταµ, ελάχιστων προδιαγραφών παροχής προσωρινής
προστασίας σε εκτοπισθέντες από τρίτες χώρες οι οποίοι δεν µπορούν να επιστρέψουν

στη χώρα καταγωγής τους και µέτρων που συµβάλλουν στη δίκαιη κατανοµή των
βαρών µεταξύ κρατών µελών όσον αφορά την υποδοχή εκτοπισθέντων και την

αντιµετώπιση των συνεπειών της υποδοχής τους.

(6) Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 27Μαΐου 1999συµπεράσµατα σχετικά µε εκτοπισθέντες
από το Κοσσυφοπέδιο. Αυτά τα συµπεράσµατα καλούν την Επιτροπή και τα κράτη
µέλη να εξάγουν συµπεράσµατα από τη στάση τους στην κρίση στο Κοσσυφοπέδιο

για να θεσπίσουν µέτρα σύµφωνα µε τη συνθήκη.

(7) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε αναγνώρισε, κατά την ειδική σύνοδό του στις
15 και 16 Οκτωβρίου 1999, την ανάγκη να επιτευχθεί, στο θέµα της προσωρινής
προστασίας των εκτοπισθέντων, συµφωνία στηριγµένη στην αλληλεγγύη µεταξύ των
κρατών µελών.

(8) Ως εκ τούτου φαίνεται αναγκαίο να θεσπιστούν ελάχιστες προδιαγραφές παροχής

προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής συρροής εκτοπισθέντων και να
προβλεφθούν µέτρα που να επιδιώκουν τη δίκαιη κατανοµή των βαρών µεταξύ

κρατών µελών όσον αφορά την υποδοχή αυτών των ατόµων και την αντιµετώπιση των
συνεπειών της υποδοχής τους.

(9) Οι προαναφερόµενες προδιαγραφές και τα µέτρα είναι αλληλένδετα και
αλληλοεξαρτώνται για λόγους αποτελεσµατικότητας, συνοχής, αλληλεγγύης και

προκειµένου να αποφευχθούν δευτερογενείς µετακινήσεις και να υποστηριχτεί το
ενιαίο ευρωπαϊκό σύστηµα χορήγησης ασύλου. Συνεπώς ενδείκνυται να θεσπιστούν

µε την ίδια νοµική πράξη.

(10) Αυτή η προσωρινή προστασία πρέπει να συµβιβάζεται µε τις διεθνείς υποχρεώσεις

των κρατών µελών σχετικά µε τα δικαιώµατα των προσφύγων και κυρίως δεν πρέπει
να προδικάζει την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα βάσει της Σύµβασης

της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 σχετικά µε το καθεστώς των προσφύγων, που
τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967,το
οποίο έχει επικυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη.

5
ΕΕ C 262, 7.10.1995,σ. 1.

6
ΕΕ L 63, 13.3.1996,σ. 10.

7
ΕΕ C 19, 23.1.1999,σ. 1.



32

(11) Πρέπει να γίνεται σεβαστή η εντολή της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών
για τους Πρόσφυγες όσον αφορά τους πρόσφυγες και άλλα άτοµα που χρειάζονται

διεθνή προστασία και να εφαρµόζεται, στο πλαίσιο προσωρινής προστασίας σε
περίπτωση µαζικής συρροής εκτοπισθέντων, η ∆ήλωση αριθ. 17 σχετικά µε το

άρθρο 73Κ της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο έγινε
το άρθρο 63 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που

προσαρτάται στη συνθήκη του Άµστερνταµ.

(12) Πρέπει να προβλεφθεί ότι η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα άτοµα που έχουν

γίνει δεκτά δυνάµει συστηµάτων προσωρινής προστασίας πριν από την έναρξη ισχύος
της.

(13) Ανήκει στο χαρακτήρα των ελάχιστων προδιαγραφών η εξουσία των κρατών µελών
να προβλέψουν ή να διατηρήσουν πιο ευνοϊκούς όρους για τους δικαιούχους

προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής συρροής εκτοπισθέντων.

(14) Λαµβανοµένου υπόψη του ειδικού χαρακτήρα της προσωρινής προστασίας σε

περίπτωση µαζικής συρροής εκτοπισθέντων και της αδυναµίας να καθοριστούν εκ των
προτέρων τα ποσοτικά κριτήρια αυτής της µαζικής συρροής, είναι απαραίτητο να

καθοριστεί µέγιστη διάρκεια για την προστασία αυτή και η υλοποίησή της να
εξαρτηθεί από απόφαση του Συµβουλίου. Η απόφαση αυτή πρέπει να είναι

υποχρεωτική σε όλα τα κράτη µέλη σχετικά µε τους εκτοπισθέντες που καλύπτονται
από αυτήν. Πρέπει επίσης να προβλεφθούν οι προϋποθέσεις λήξης αυτής της

απόφασης.

(15) Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη µέλη, εφόσον το επιθυµούν, να επεκτείνουν
την προσωρινή προστασία που παρέχεται σε περίπτωση µαζικής συρροής
εκτοπισθέντων σε συµπληρωµατικές κατηγορίες εκτοπισθέντων πέραν εκείνων που

αναφέρονται στην απόφαση του Συµβουλίου, οι οποίοι έχουν εκτοπιστεί για τους
ίδιους λόγους και από την ίδια χώρα καταγωγής και να καθοριστούν οι προϋποθέσεις

αυτής της δυνατότητας.

(16) Πρέπει να προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον αφορά τις

προϋποθέσεις υποδοχής και διαµονής των δικαιούχων προσωρινής προστασίας σε
περίπτωση µαζικής συρροής εκτοπισθέντων. Αυτές οι υποχρεώσεις πρέπει να είναι

δίκαιες και να παρέχουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας στα συγκεκριµένα άτοµα.

(17) Η διακριτική µεταχείριση µεταξύ των δικαιούχων προσωρινής προστασίας σε

περίπτωση µαζικής συρροής εκτοπισθέντων που βασίζεται στο φύλο, τη φυλή, την
εθνικότητα, την ιθαγένεια, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, κάποια αναπηρία, την
ηλικία ή τον σεξουαλικό προσανατολισµό µπορεί να θέσει σε κίνδυνο το στόχο να
αναπτυχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρος ασφάλειας, δικαιοσύνης και ελευθερίας
όπως και την πολιτική ασύλου και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση µαζικής
συρροής εκτοπισθέντων.

(18) Πρέπει να θεσπιστούν οι κανόνες πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου στο πλαίσιο
προσωρινής προστασίας που παρέχεται σε περίπτωση µαζικής συρροής

εκτοπισθέντων, σύµφωνα µε τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών µελών και µε τις
διατάξεις της συνθήκης.
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(19) Φαίνεται ενδεδειγµένο να προβλεφθούν οι αρχές και τα µέτρα που διέπουν τον
επαναπατρισµό και την κατάσταση στα κράτη µέλη µετά τη λήξη της προσωρινής

προστασίας που παρέχεται σε περίπτωση µαζικής συρροής εκτοπισθέντων.

(20) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ένας µηχανισµός αλληλεγγύης για να συµβάλει στη

δίκαιη κατανοµή των βαρών µεταξύ κρατών µελών όσον αφορά την υποδοχή σε
περίπτωση µαζικής συρροής εκτοπισθέντων και την αντιµετώπιση των συνεπειών

αυτής της υποδοχής. Αυτός ο µηχανισµός αποτελείται από δύο σκέλη. Το πρώτο
σκέλος είναι οικονοµικό. Το δεύτερο σκέλος στηρίζεται στην υποδοχή των ατόµων

στα κράτη µέλη στη βάση διττής προαίρεσης τόσο των κρατών µελών υποδοχής όσο
και των εκτοπισθέντων ατόµων. Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να µην

εφαρµόζεται αυτό το δεύτερο σκέλος καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις.

(21) Αυτή η προσωρινή προστασία πρέπει να συνοδεύεται από διοικητική συνεργασία.

(22) Πρέπει να προσδιοριστούν οι περιπτώσεις εξαίρεσης από την παροχή προσωρινής
προστασίας σε περίπτωση µαζικής συρροής εκτοπισθέντων.

(23) Τα κράτη µέλη πρέπει να προβλέψουν ένα σύστηµα κυρώσεων σε περίπτωση
παράβασης της παρούσας οδηγίας.

(24) Πρέπει να γίνεται τακτικά αξιολόγηση της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

(25) Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας και την αρχή της αναλογικότητας όπως

διατυπώνονται στο άρθρο 5 της συνθήκης, ο στόχος της προβλεπόµενης δράσης,
δηλαδή η θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών παροχής προσωρινής προστασίας σε

περίπτωση µαζικής συρροής εκτοπισθέντων και µέτρων για τη δίκαιη κατανοµή των
βαρών µεταξύ κρατών µελών όσον αφορά την υποδοχή και την αντιµετώπιση των

συνεπειών της υποδοχής εκτοπισθέντων, δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα
κράτη µέλη και συνεπώς, µπορεί, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων της

προβλεπόµενης δράσης να υλοποιηθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο· η παρούσα
οδηγία περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο για την επίτευξη αυτού του στόχου και

δεν υπερβαίνει ό,τι είναι απαραίτητο για τον σκοπό αυτό.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείµενο της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών παροχής

προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής συρροής εκτοπισθέντων από τρίτες χώρες, οι
οποίοι δεν µπορούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους και µέτρων για τη δίκαιη

κατανοµή των βαρών µεταξύ κρατών µελών όσον αφορά την υποδοχή αυτών των ατόµων και
την αντιµετώπιση των συνεπειών της υποδοχής τους.
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Άρθρο 2

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

(α) "προσωρινή προστασία σε περίπτωση µαζικής συρροής": έκτακτο σύστηµα που
εξασφαλίζει, σε περίπτωση µαζικής συρροής εκτοπισθέντων από τρίτες χώρες, οι
οποίοι δεν µπορούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, άµεση και προσωρινή
προστασία σε αυτά τα άτοµα, όταν υπάρχει κίνδυνος το σύστηµα ασύλου να µην

µπορεί να αντιµετωπίσει αυτή τη συρροή χωρίς αρνητικές συνέπειες για την καλή
λειτουργία του, το συµφέρον των ενδιαφεροµένων ατόµων και το συµφέρον άλλων

ατόµων που ζητούν προστασία· εφεξής "προσωρινή προστασία"·

(β) "Σύµβαση της Γενεύης": η Σύµβαση της 28ης Ιουλίου 1951σχετικά µε το καθεστώς
των προσφύγων, που τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της
31ης Ιανουαρίου 1967·

(γ) "εκτοπισθέντες από τρίτες χώρες, οι οποίοι δεν µπορούν να επιστρέψουν στη χώρα
καταγωγής τους": υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να

εγκαταλείψουν τη χώρα καταγωγής τους και των οποίων ο επαναπατρισµός υπό
ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες είναι αδύνατος λόγω της επικρατούσας σε αυτή τη

χώρα κατάστασης, οι οποίοι µπορούν ενδεχοµένως να εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του άρθρου 1Α της Σύµβασης της Γενεύης ή άλλων διεθνών ή εθνικών

πράξεων προστασίας, και ιδιαίτερα:

- άτοµα τα οποία εγκατέλειψαν ζώνες ένοπλων συγκρούσεων ή ενδηµικής βίας·

- άτοµα που αντιµετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο ή έχουν υπάρξει θύµατα
συστηµατικών ή γενικευµένων παραβιάσεων των δικαιωµάτων του ανθρώπου·

(δ) "µαζική συρροή": άφιξη στην Κοινότητα σηµαντικού αριθµού εκτοπισθέντων από
τρίτες χώρες, οι οποίοι δεν µπορούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, οι
οποίοι προέρχονται από καθορισµένη χώρα ή γεωγραφική ζώνη·

(ε) "πρόσφυγες": υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες κατά την έννοια του άρθρου 1Α της

Σύµβασης της Γενεύης.

(στ) "ασυνόδευτοι ανήλικοι": υπήκοοι τρίτων χωρών ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών οι

οποίοι εισέρχονται στην επικράτεια των κρατών µελών χωρίς να συνοδεύονται από
ενήλικα ο οποίος φέρει την ευθύνη τους, σύµφωνα µε το νόµο ή το έθιµο, και για όσο
χρονικό διάστηµα η επιµέλειά τους δεν έχει αναληφθεί από κάποιο άτοµο αυτού του
είδους·

(ζ) "άδειες διαµονής": κάθε είδος άδειας που εκδίδεται από τις αρχές κράτους µέλους και
υλοποιείται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του, η οποία επιτρέπει σε υπήκοο τρίτης χώρας
να διαµένει στην επικράτειά του·

(η) "αιτών την επανένωση": υπήκοος τρίτης χώρας δικαιούµενος προσωρινής προστασίας
σε κράτος µέλος, ο οποίος ζητεί την επανένωση µε ένα ή περισσότερα µέλη της
οικογενείας του.
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Άρθρο 3

1. Η παροχή προσωρινής προστασίας δεν προδικάζει την αναγνώριση του καθεστώτος

πρόσφυγα βάσει της Σύµβασης της Γενεύης.

2. Τα κράτη µέλη θέτουν σε εφαρµογή την προσωρινή προστασία τηρώντας τα

θεµελιώδη δικαιώµατα όπως αυτά κατοχυρώνονται από την ευρωπαϊκή σύµβαση για
την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών, που
υπεγράφη στη Ρώµη στις 4Νοεµβρίου 1950.

3. Η θέσπιση, η εφαρµογή και η παύση της προσωρινής προστασίας αποτελούν το

αντικείµενο τακτικών διαβουλεύσεων µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες και άλλους σχετικούς οργανισµούς.

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα άτοµα που έχουν γίνει δεκτά βάσει
καθεστώτων προσωρινής προστασίας πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας

οδηγίας.

5. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών µελών να προβλέπουν ή να

διατηρούν ευνοϊκότερες συνθήκες για τους δικαιούχους προσωρινής προστασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

∆ιάρκεια και εφαρµογή της προσωρινής προστασίας

Άρθρο 4

Η διάρκεια της προσωρινής προστασίας ανέρχεται σε ένα έτος. Αν δεν λήξει βάσει του
άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο (β), παρατείνεται δικαίως ανά περιόδους 6 µηνών για ένα

ακόµα έτος κατ' ανώτατο όριο.

Η συνολική διάρκεια της προσωρινής προστασίας δεν µπορεί να υπερβεί τα δύο έτη.

Άρθρο 5

1. Η µαζική συρροή εκτοπισθέντων διαπιστώνεται µε απόφαση του Συµβουλίου που

λαµβάνεται µε ειδική πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, η οποία εξετάζει
κάθε αίτηση κράτους µέλους που αφορά την εκ µέρους της υποβολή πρότασης στο

Συµβούλιο. Η απόφαση του Συµβουλίου έχει ως αποτέλεσµα, για τους εκτοπισθέντες
στους οποίους αναφέρεται, την εφαρµογή της προσωρινής προστασίας σε όλα τα

κράτη µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Περιλαµβάνει
τουλάχιστον:

(α) την περιγραφή των ειδικών οµάδων ατόµων στα οποία παρέχεται προσωρινή
προστασία·

(β) την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της προσωρινής προστασίας·

(γ) τις δηλώσεις των κρατών µελών σύµφωνα µε το άρθρο 25.
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2. Η απόφαση του Συµβουλίου βασίζεται:

(α) στην εξέταση της κατάστασης και του µεγέθους των µετακινήσεων πληθυσµών·

(β) στην αξιολόγηση της σκοπιµότητας ενεργοποίησης της προσωρινής προστασίας,
λαµβανοµένων υπόψη των δυνατοτήτων επείγουσας βοήθειας και επιτόπου

δράσεων ή την ανεπάρκειά τους·

(γ) στις πληροφορίες που ανακοινώνονται από τα κράτη µέλη, την Επιτροπή, την
Ύπατη Αρµοστεία και άλλους σχετικούς οργανισµούς.

3. Μπορούν ενδεχοµένως να εφαρµοστούν οι σχετικές διατάξεις του εσωτερικού

κανονισµού του Συµβουλίου που διέπουν τις επείγουσες καταστάσεις.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενηµερώνεται για την απόφαση του Συµβουλίου.

Άρθρο 6

1. Η προσωρινή προστασία λήγει:

(α) όταν συµπληρώνεται η µέγιστη διάρκεια, ή

(β) οποτεδήποτε, µε έκδοση απόφασης του Συµβουλίου µε ειδική πλειοψηφία,
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, η οποία εξετάζει επίσης οποιαδήποτε αίτηση
κράτους µέλους που αφορά την εκ µέρους της υποβολή πρότασης στο

Συµβούλιο.

2. Η απόφαση του Συµβουλίου βασίζεται στη διαπίστωση ότι η κατάσταση στη χώρα

καταγωγής επιτρέπει, µόνιµο, ασφαλή και αξιοπρεπή επαναπατρισµό, τηρουµένου του
άρθρου 33 της Σύµβασης της Γενεύης και της ευρωπαϊκής σύµβασης για την

προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ενηµερώνεται σχετικά.

Άρθρο 7

Τα κράτη µέλη µπορούν να παράσχουν προσωρινή προστασία σε συµπληρωµατικές

κατηγορίες ατόµων, τα οποία έχουν εκτοπιστεί για τους ίδιους λόγους και από την ίδια χώρα
καταγωγής, σε περίπτωση που αυτές οι κατηγορίες δεν συµπεριλαµβάνονται στην απόφαση

του Συµβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο 5. Ενηµερώνουν αµέσως το Συµβούλιο και την
Επιτροπή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Υποχρεώσεις των κρατών µελών έναντι των δικαιούχων προσωρινής προστασίας

Άρθρο 8

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου οι δικαιούχοι να

διαθέτουν άδεια διαµονής καθ' όλη τη διάρκεια της προσωρινής προστασίας. Προς
τον σκοπό αυτό τους χορηγούνται έγγραφα.

2. Ανεξάρτητα από τη διάρκεια των αδειών διαµονής που προβλέπονται στην
παράγραφο 1, η µεταχείριση που επιφυλάσσουν τα κράτη µέλη στους δικαιούχους

προσωρινής προστασίας δεν µπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που
καθορίζεται στα άρθρα 9ως 15 της παρούσας οδηγίας.

3. Τα κράτη µέλη παρέχουν, ενδεχοµένως, στα άτοµα που γίνονται δεκτά να εισέλθουν
στην επικράτειά τους µε σκοπό την παροχή προσωρινής προστασίας οποιαδήποτε

διευκόλυνση για να αποκτήσουν τις απαιτούµενες θεωρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων
των θεωρήσεων διέλευσης. Αυτές οι θεωρήσεις παρέχονται ατελώς. Οι διατυπώσεις
πρέπει να µειώνονται στο ελάχιστο λόγω του επείγοντος της κατάστασης.

Άρθρο 9

Τα κράτη µέλη χορηγούν στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας έγγραφο στην ή στις
επίσηµες γλώσσες της χώρας καταγωγής και της χώρας υποδοχής, στο οποίο εκτίθενται µε

σαφήνεια οι διατάξεις που αφορούν την προσωρινή προστασία.

Άρθρο 10

Τα κράτη µέλη παρέχουν το δικαίωµα στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας να ασκούν
µισθωτή ή ανεξάρτητη δραστηριότητα υπό τις ίδιες προϋποθέσεις µε αυτές των προσφύγων.
Αυτή η αρχή της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των δικαιούχων προσωρινής προστασίας και των
προσφύγων εφαρµόζεται επίσης όσον αφορά την αµοιβή, την κοινωνική ασφάλεια που

συνδέεται µε τη µισθωτή ή ανεξάρτητη δραστηριότητα και τις λοιπές συνθήκες εργασίας.

Άρθρο 11

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας έχουν
πρόσβαση σε κατάλληλο κατάλυµα ή λαµβάνουν, ενδεχοµένως, τα µέσα για την

απόκτηση κατοικίας.

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι οι δικαιούχοι λαµβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη

από την άποψη κοινωνικής βοήθειας και βοήθειας διαβίωσης, όταν δεν διαθέτουν
επαρκείς πόρους, καθώς επίσης από την άποψη της ιατρικής περίθαλψης. Υπό την

επιφύλαξη της παραγράφου 4, η απαραίτητη υποστήριξη από την άποψη της ιατρικής
περίθαλψης περιλαµβάνει τουλάχιστον τις πρώτες βοήθειες και τη θεραπεία

ασθενειών.
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3. Όταν οι δικαιούχοι ασκούν µισθωτή ή ανεξάρτητη δραστηριότητα, λαµβάνεται
υπόψη, κατά τον καθορισµό του επιπέδου της προβλεπόµενης βοήθειας, η ικανότητά
τους να συµβάλουν στις ανάγκες τους.

4. Τα κράτη µέλη προβλέπουν κατάλληλη βοήθεια, ιατρική ή άλλη, για τους δικαιούχους
προσωρινής προστασίας που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι
ή τα άτοµα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασµούς ή άλλες σοβαρές µορφές

ηθικής, φυσικής ή σεξουαλικής βίας.

Άρθρο 12

1. Τα κράτη µέλη παρέχουν στους ανηλίκους δικαιούχους προσωρινής προστασίας το
δικαίωµα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστηµα υπό τους ίδιους όρους µε αυτούς των

υπηκόων του κράτους µέλους υποδοχής. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν ότι
αυτή η πρόσβαση περιορίζεται στο σύστηµα δηµόσιας εκπαίδευσης. Οι ανήλικοι δεν
έχουν συµπληρώσει το όριο ηλικίας που προβλέπεται στο οικείο κράτος µέλος για τη
νόµιµη ενηλικίωση.

2. Τα κράτη µέλη παρέχουν στους ενήλικες δικαιούχους προσωρινής προστασίας το
δικαίωµα πρόσβασης στο γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα καθώς και στην

επαγγελµατική κατάρτιση, τελειοποίηση ή επανακατάρτιση.

Άρθρο 13

1. Όταν οι συνθήκες της µαζικής συρροής οδήγησαν στο χωρισµό ήδη δηµιουργηµένων
στη χώρα καταγωγής οικογενειών, τα κράτη µέλη επιτρέπουν την είσοδο και τη

διαµονή των ακόλουθων ατόµων:

(α) της συζύγου ή του αγάµου συντρόφου µε τον οποίο υφίσταται σταθερή σχέση,
εφόσον η νοµοθεσία του σχετικού κράτους µέλους εξοµοιώνει την κατάσταση
των ζευγαριών που δεν έχουν τελέσει γάµο µε εκείνη των έγγαµων ζευγαριών·

(β) των τέκνων του αναφερόµενου στο στοιχείο (α) ζεύγους ή του αιτούντος την
επανένωση υπό τον όρο ότι είναι άγαµα και συντηρούµενα χωρίς να γίνεται

διάκριση µεταξύ τέκνων που έχουν αποκτηθεί εντός γάµου, εκτός γάµου ή εξ
υιοθεσίας·

(γ) άλλων µελών της οικογένειας, εφόσον συντηρούνται από τον αιτούντα την
επανένωση ή έχουν υποστεί ιδιαίτερα σοβαρά ψυχικά ή σωµατικά τραύµατα ή

χρειάζονται ειδική ιατρική µέριµνα.

2. Μπορεί να πραγµατοποιηθεί η επανένωσή τους οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της

προσωρινής προστασίας, µέχρι και δύο µήνες πριν από τη λήξη της µέγιστης περιόδου
των δύο ετών που προβλέπεται για την προσωρινή προστασία. Στα επανενωθέντα

άτοµα χορηγούνται άδειες διαµονής βάσει της προσωρινής προστασίας.

3. Η αίτηση επανένωσης υποβάλλεται από τον αιτούντα στο κράτος µέλος στο οποίο

διαµένει. Τα κράτη µέλη επαληθεύουν ότι τα διάφορα µέλη της οικογένειας
συµφωνούν για την επανένωση.
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4. Για κάθε απόφαση κατ' εφαρµογή της παραγράφου 1, η απουσία έγγραφων
αποδεικτικών στοιχείων για τους οικογενειακούς δεσµούς δεν πρέπει να θεωρείται

από µόνη της ως εµπόδιο. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη όλα τα πραγµατικά
περιστατικά και τις ειδικές περιστάσεις για να εκτιµήσουν το κύρος των

υποβαλλόµενων αποδεικτικών στοιχείων και την αξιοπιστία των δηλώσεων των
ενδιαφεροµένων.

5. Αν τα µέλη της ίδιας οικογένειας όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1 δικαιούνται
προσωρινής προστασίας σε διαφορετικά κράτη µέλη, τα κράτη µέλη επιτρέπουν τη

διατήρηση της ενότητας της οικογενείας τους στο κράτος µέλος υποδοχής της
επιλογής τους, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις µε αυτές της παραγράφου 2. Η µεταγωγή

της οικογένειας σε αυτό το κράτος µέλος για τους σκοπούς της οικογενειακής
επανένωσης συνεπάγεται ανάκληση της άδειας διαµονής που έχει χορηγηθεί στο

εγκαταλειπόµενο κράτος καθώς και κατάργηση των υποχρεώσεων που συνδέονται µε
την προσωρινή προστασία στο ίδιο κράτος µέλος.

Η αίτηση επανένωσης υποβάλλεται στο κράτος υποδοχής στο οποίο επιθυµούν να
επανενωθούν τα µέλη της οικογένειας. Τα κράτη µέλη επαληθεύουν ότι τα διάφορα

µέλη της οικογένειας συµφωνούν για την επανένωση.

6. Το σχετικό κράτος µέλος εξετάζει την αίτηση επανένωσης το συντοµότερο δυνατό.
Οποιαδήποτε απόφαση απόρριψης της αίτησης αιτιολογείται δεόντως και υπόκειται
σε ένδικα µέσα στο οικείο κράτος µέλος. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησης,
τα κράτη µέλη φροντίζουν να λαµβάνουν δεόντως υπόψη το ύψιστο συµφέρον του
ανήλικου τέκνου.

7. Η πρακτική εφαρµογή αυτού του άρθρου µπορεί να αποτελεί αντικείµενο
συνεργασίας µε τις σχετικές διεθνείς οργανώσεις.

Άρθρο 14

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν, το συντοµότερο δυνατό, τις απαραίτητες διατάξεις για να

εξασφαλίσουν την εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων δικαιούχων
προσωρινής προστασίας µέσω επιτροπείας ή εκπροσώπησής τους από οργάνωση

επιφορτισµένη µε την παροχή βοήθειας και την ευηµερία ανηλίκων ή µε οποιοδήποτε
άλλο είδος κατάλληλης εκπροσώπησης.

2. Κατά τη διάρκεια της προσωρινής προστασίας, τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι οι
ασυνόδευτοι ανήλικοι τοποθετούνται:

(α) πλησίον των ενηλίκων µελών της οικογενείας τους·

(β) σε οικογένεια υποδοχής·

(γ) σε κέντρα υποδοχής για ανηλίκους ή σε άλλους τόπους παροχής καταλύµατος
κατάλληλου για ανηλίκους.
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3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε ασυνόδευτος ανήλικος, τα µέλη
της οικογένειας, του οποίου δεν µπόρεσαν να εξευρεθούν, να µπορεί, ενδεχοµένως, να
επανενωθεί µε ένα ή περισσότερα άτοµα που τον ανέλαβαν κατά τη φυγή από τη
χώρα καταγωγής. Τα κράτη µέλη επαληθεύουν ότι ο ασυνόδευτος ανήλικος και το ή
τα σχετικά πρόσωπα συµφωνούν για αυτή την επανένωση.

Άρθρο 15

Τα κράτη µέλη εκτελούν τις υποχρεώσεις τους σύµφωνα µε τα άρθρα 8 ως 14 χωρίς να
προβαίνουν σε διακρίσεις µεταξύ των δικαιούχων θεµελιωµένες στο φύλο, τη φυλή, την
εθνική καταγωγή, την ιθαγένεια, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, κάποια αναπηρία, την ηλικία
ή το σεξουαλικό προσανατολισµό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου στο πλαίσιο της προσωρινής προστασίας

Άρθρο 16

1. Στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας που το επιθυµούν πρέπει να

εξασφαλίζεται πρόσβαση στη διαδικασία προσδιορισµού της ιδιότητας του πρόσφυγα.

2. Αυτή η πρόσβαση πρέπει να παρέχεται το αργότερο κατά τη λήξη της προσωρινής

προστασίας. Όταν η αίτηση ασύλου έχει κατατεθεί πριν από την έναρξη ή κατά τη
διάρκεια της προσωρινής προστασίας και έχει υπάρξει αναστολή της εξέτασης της

αίτησης, αυτή η αναστολή δεν µπορεί να παραταθεί πέραν της λήξης της προσωρινής
προστασίας. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν µηχανισµούς επιβεβαίωσης της
αίτησης ασύλου, προβλέποντας εύλογες προθεσµίες και κατάλληλη πληροφόρηση
των αιτούντων.

Άρθρο 17

Εφαρµόζονται τα κριτήρια και οι µηχανισµοί καθορισµού του κράτους µέλους που είναι

υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης χορήγησης ασύλου .

Άρθρο 18

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν ότι το ευεργέτηµα της προσωρινής
προστασίας δεν σωρεύεται µε το καθεστώς αιτούντος άσυλο όταν εξετάζεται η

αίτηση.

2. Όταν, κατά το πέρας της εξέτασης αίτησης ασύλου, δεν χορηγείται το καθεστώς

πρόσφυγα σε κάποιο άτοµο επιλέξιµο για την παροχή προσωρινής προστασίας, τα
κράτη µέλη προβλέπουν, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 29, ότι το
συγκεκριµένο άτοµο εξακολουθεί να απολαµβάνει προσωρινής προστασίας για το
υπολειπόµενο διάστηµα αυτής της προστασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Επαναπατρισµός και µέτρα µετά την προσωρινή προστασία

Άρθρο 19

Μετά τη λήξη της προσωρινής προστασίας εφαρµόζεται το κοινό δίκαιο που ισχύει για την

προστασία και είσοδο και διαµονή αλλοδαπών στα κράτη µέλη.

Άρθρο 20

Τα κράτη µέλη εξετάζουν τους επιτακτικούς ανθρωπιστικούς λόγους που µπορούν να
καθιστούν αδύνατο ή µη ρεαλιστικό τον επαναπατρισµό σε συγκεκριµένες περιπτώσεις.

Άρθρο 21

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να διευκολύνουν τον εκούσιο

επαναπατρισµό, κατά τρόπο ασφαλή και αξιοπρεπή, των ατόµων που απολαύουν
προσωρινής προστασίας ή των οποίων η προσωρινή προστασία έχει λήξει. Τα κράτη
µέλη φροντίζουν ώστε η απόφαση για επαναπατρισµό αυτών των ατόµων να
λαµβάνεται µε πλήρη επίγνωση των συνεπειών. Τα κράτη µέλη µπορούν να

προβλέψουν τη δυνατότητα διερευνητικών επισκέψεων.

2. Καθ' όσο χρόνο η προσωρινή προστασία δεν έχει λήξει, τα κράτη µέλη εξετάζουν

ευνοϊκά, µε βάση τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα καταγωγής, τις αιτήσεις
επιστροφής στο κράτος µέλος υποδοχής ατόµων που έχουν τύχει προσωρινής

προστασίας και έχουν ασκήσει το δικαίωµά τους για εκούσιο επαναπατρισµό.

3. Κατά τη λήξη της προσωρινής προστασίας, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν

την παράταση για προσωπικούς λόγους των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο
κεφάλαιο ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας για άτοµα που είχαν καλυφθεί από προσωρινή

προστασία και επωφελούνται προγράµµατος εκούσιου επαναπατρισµού. Αυτή η
παράταση ισχύει µέχρι την ηµεροµηνία του επαναπατρισµού.

Άρθρο 22

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα όσον αφορά τις προϋποθέσεις

διαµονής των ατόµων που έχουν τύχει προσωρινής προστασίας και έχουν ιδιαίτερες
ανάγκες, όπως ιατρική ή ψυχολογική θεραπεία, προκειµένου να µην τη διακόψουν εις
βάρος του προσωπικού ιατρικού συµφέροντός τους, παρά τη λήξη της προσωρινής
προστασίας.

2. Τα κράτη µέλη φροντίζουν ώστε οι οικογένειες των οποίων τα ανήλικα τέκνα φοιτούν
στο σχολείο σε κάποιο κράτος µέλος να µπορούν, εφόσον το επιθυµούν, να

επωφελούνται προϋποθέσεων διαµονής που να επιτρέπουν στα τέκνα να
ολοκληρώσουν την τρέχουσα σχολική περίοδο.
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Άρθρο 23

Τα κράτη µέλη διευκολύνουν µε τα κατάλληλα µέτρα, σε συµφωνία µε τα σχετικά άτοµα και
σε συνεργασία µε τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς, τα προγράµµατα µετεγκατάστασης
που θα µπορούσαν να κριθούν απαραίτητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Αλληλεγγύη

Άρθρο 24

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό

Ταµείο για τους Πρόσφυγες που δηµιουργήθηκε µε την απόφαση …/…8
υπό τις

προϋποθέσεις που προβλέπονται από την εν λόγω απόφαση.

Άρθρο 25

1. Τα κράτη µέλη υποδέχονται µε πνεύµα κοινοτικής αλληλεγγύης τα άτοµα που

µπορούν να καλυφθούν από προσωρινή προστασία. Καθορίζουν αριθµητικά ή γενικά
τις δυνατότητές τους υποδοχής είτε τους λόγους που δικαιολογούν την αδυναµία

υποδοχής των εν λόγω ατόµων. Αυτές οι πληροφορίες περιλαµβάνονται σε δήλωση
των κρατών µελών που προσαρτάται στην απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 5. Τα
κράτη µέλη µπορούν να προσδιορίσουν συµπληρωµατικές δυνατότητες υποδοχής
µετά τη θέσπιση αυτής της απόφασης, µε ανακοίνωση στο Συµβούλιο και στην

Επιτροπή. Η Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες
ενηµερώνεται ταχέως σχετικά µε αυτές τις πληροφορίες.

2. Τα κράτη µέλη, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς, φροντίζουν
ώστε οι δικαιούχοι που ορίζονται στην απόφαση του άρθρου 5, οι οποίοι δεν
ευρίσκονται ακόµα στην επικράτειά τους, να επιθυµούν να γίνουν δεκτοί στο
συγκεκριµένο κράτος µέλος.

Άρθρο 26

1. Καθ' όσο χρόνο διαρκεί η προσωρινή προστασία, τα κράτη µέλη συνεργάζονται

µεταξύ τους, όταν χρειάζεται, µε σκοπό να µεταφέρουν τη διαµονή των δικαιούχων
προσωρινής προστασίας από το ένα κράτος µέλος στο άλλο. Η συναίνεση των

δικαιούχων πρέπει να εξασφαλίζεται.

2. Το κράτος µέλος γνωστοποιεί τις αιτήσεις του µεταγωγής στα άλλα κράτη µέλη και

ενηµερώνει την Επιτροπή και την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στο αιτούν κράτος µέλος την ικανότητά

τους υποδοχής.

8 EE L
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3. Όταν η µεταγωγή πραγµατοποιείται από κάποιο κράτος µέλος σε άλλο, η άδεια
διαµονής στο εγκαταλειπόµενο κράτος µέλος και οι υποχρεώσεις έναντι των

δικαιούχων προσωρινής προστασίας σε αυτό το κράτος µέλος λήγουν. Το νέο κράτος
µέλος υποδοχής παρέχει προσωρινή προστασία στα συγκεκριµένα άτοµα.

4. Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν το υπόδειγµα άδειας διέλευσης που εµφαίνεται στο
παράρτηµα για τις µεταγωγές µεταξύ κρατών µελών ατόµων που απολαύουν

προσωρινής προστασίας.

Άρθρο 27

Η εφαρµογή των άρθρων 25 και 26 δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον αφορά
τη µη επαναπροώθηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

∆ιοικητική συνεργασία

Άρθρο 28

1. Ενόψει της διοικητικής συνεργασίας που είναι απαραίτητη για την εφαρµογή της

προσωρινής προστασίας, τα κράτη µέλη ορίζουν ένα εθνικό σηµείο επαφής, τα
στοιχεία του οποίου ανακοινώνουν µεταξύ τους και διαβιβάζουν στην Επιτροπή. Τα
κράτη µέλη θεσπίζουν, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, όλες τις απαραίτητες
διατάξεις για να υπάρχει άµεση συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των

αρµοδίων αρχών.

2. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν τακτικά και το ταχύτερο δυνατόν, δεδοµένα σχετικά µε

τον αριθµό των ατόµων που καλύπτονται από την προσωρινή προστασία καθώς και
κάθε πληροφορία για τις εθνικές νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις
που συνδέονται µε την εφαρµογή της προσωρινής προστασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 29

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποκλείσουν από το δικαίωµα προσωρινής προστασίας
άτοµο που θεωρείται ότι αποτελεί κίνδυνο για την εθνική τους ασφάλεια ή αν

υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι αυτό το άτοµο διέπραξε έγκληµα πολέµου
ή έγκληµα κατά της ανθρωπότητας, ή εάν, κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησης
ασύλου, διαπιστώθηκε ότι ισχύουν οι ρήτρες εξαίρεσης που εγγράφονται στο
άρθρο 1ΣΤ της Σύµβασης της Γενεύης.

2. Αυτοί οι λόγοι εξαίρεσης πρέπει να θεµελιώνονται αποκλειστικά στην προσωπική
συµπεριφορά του συγκεκριµένου ατόµου. Οι αποφάσεις ή τα µέτρα εξαίρεσης πρέπει
να βασίζονται στην αρχή της αναλογικότητας. Τα συγκεκριµένα άτοµα πρέπει να
έχουν δικαίωµα άσκησης ενδίκων µέσων στο συγκεκριµένο κράτος µέλος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 30

Τα κράτη µέλη καθορίζουν το σύστηµα των κυρώσεων που επιβάλλονται στις παραβιάσεις

των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί σε εκτέλεση της παρούσας οδηγίας και
λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλιστεί η θέση τους σε εφαρµογή. Οι εν λόγω
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµτικές, ανάλογες και αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη
κοινοποιούν αυτές τις διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία που

αναφέρεται στο άρθρο 32 και κάθε µεταγενέστερη τροποποίησή τους το συντοµότερο
δυνατόν.

Άρθρο 31

1. Το αργότερο δύο έτη µετά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 32,η Επιτροπή
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο για την εφαρµογή
της παρούσας οδηγίας στα κράτη µέλη και προτείνει ενδεχοµένως τις απαραίτητες

τροποποιήσεις. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κάθε κατάλληλη
πληροφορία για την προετοιµασία αυτής της έκθεσης.

2. Μετά την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση
τουλάχιστον ανά πενταετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε

την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη µέλη.

Άρθρο 32

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 2002.Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν

παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά την
επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 33

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή της στην

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Άρθρο 34

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Υπόδειγµα άδειας διέλευσης για τη µεταγωγή των ατόµων που τελούν υπό προσωρινή
προστασία

Α∆ΕΙΑ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Αριθµός αναφοράς*:

Εκδίδεται κατ' εφαρµογή του άρθρου 26 της οδηγίας ΕΚ αριθ. ../.. της ../../.. σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής
προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής συρροής εκτοπισθέντων και µέτρα δίκαιης κατανοµής των βαρών µεταξύ
κρατών µελών όσον αφορά την υποδοχή και την αντιµετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόµων.

Ισχύει αποκλειστικά για τη µεταγωγή από ……………….…………………1
προς ………………….…………2, και το συγκεκριµένο

άτοµο οφείλει να παρουσιαστεί ……………………………….3
πριν από τις ……………………4

Εκδόθηκε για: ………………………………………………………………………………………………………………………...……

ΟΝΟΜΑ: …………………………………………………………………………………………………………………………...……..

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………………………………………………………………………………...……

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ………………………………………………………………………………………...…..

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: .....……………………………………………………………………………………………………………………...…….

Ηµεροµηνία έκδοσης: ……………………………………………………………………………………………………………………..

ΣΦΡΑΓΙ∆Α Για τον Υπουργό Εσωτερικών ...……………………….

Ο κάτοχος της παρούσας άδειας διέλευσης προσδιορίστηκε από τις αρχές ...…………………………….……………………. 5,6

Το παρόν έγγραφο εκδίδεται αποκλειστικά κατ' εφαρµογή του άρθρου 26 της οδηγίας ΕΚ αριθ. ../.. της ../../… και δεν αποτελεί
σε καµία περίπτωση έγγραφο εξοµοιούµενο µε ταξιδιωτικό έγγραφο που επιτρέπει τη διάβαση εξωτερικού συνόρου ή µε
έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητα του ατόµου.

*
Ο αριθµός αναφοράς χορηγείται από τη χώρα από την οποία πραγµατοποιείται η µεταγωγή προς κάποιο κράτος µέλος.

1
Κράτος µέλος από το οποίο πραγµατοποιείται η µεταγωγή προς κάποιο άλλο κράτος µέλος.

2
Κράτος µέλος προς το οποίο πραγµατοποιείται η µεταγωγή.

3
Τόπος όπου το άτοµο οφείλει να παρουσιαστεί κατά την άφιξή του στο δεύτερο κράτος µέλος.

4
Τελική προθεσµία κατά την οποία το άτοµο οφείλει να παρουσιαστεί κατά την άφιξή του στο δεύτερο κράτος µέλος.

5
Στη βάση των ακόλουθων ταξιδιωτικών εγγράφων ή ταυτότητας που παρουσιάστηκαν στις αρχές.

6
Στη βάση άλλων εγγράφων εκτός του ταξιδιωτικού εγγράφου ή του εγγράφου ταυτότητας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
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∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

1.ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οδηγία του Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής
προστασίας σε περίπτωση µαζικής συρροής εκτοπισθέντων και µέτρα δίκαιης κατανοµής των

βαρών µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά την υποδοχή και την αντιµετώπιση των
συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόµων.

2.ΣΧΕΤΙΚΟ(Α) ΚΟΝ∆ΥΛΙ(Α) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A – 7030

3.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Συνθήκη ΕΚ, άρθρο 63,παράγραφος 2, εδάφια α) και β)

4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

4.1Γενικός στόχος της ενέργειας

Στόχος της οδηγίας είναι να θεσπίσει σε κοινοτικό επίπεδο ελάχιστες προδιαγραφές παροχής
προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής συρροής εκτοπισθέντων και µέτρα δίκαιης

κατανοµής των βαρών µεταξύ κρατών µελών όσον αφορά την υποδοχή και την αντιµετώπιση
των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόµων.

4.2Περίοδος καλυπτόµενη από την ενέργεια και λεπτοµέρειες που προβλέπονται για την
ανανέωσή της

απεριόριστη

5.ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ/ΕΣΟ∆ΩΝ

5.1ΜΥΟ

5.2Μ∆∆

5.3Είδος σχετικών εσόδων

δεν ισχύει

6.ΕΙ∆ΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ/ΕΣΟ∆ΩΝ

δεν ισχύει

7. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ

Τα έκτακτα και άλλα µέτρα που προβλέπονται από την οδηγία τυγχάνουν της

χρηµατοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους Πρόσφυγες (κονδύλιο B5-811),εφόσον
είναι επιλέξιµα, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην απόφαση για τη δηµιουργία

αυτού του Ταµείου.
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8.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

δεν ισχύει

9.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

9.1.Ειδικοί ποσοτικά προσδιορίσιµοι στόχοι, σχετικός πληθυσµός

δεν ισχύει

9.2.Αιτιολόγηση της ενέργειας

εν ισχύει

9.3.Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ενέργειας

δεν ισχύει

10. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ (ΜΕΡΟΣ Α ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

Η πραγµατική διάθεση των διοικητικών πόρων που απαιτούνται για την παρούσα ενέργεια

εξαρτάται από την ετήσια απόφαση της Επιτροπής για την κατανοµή των πόρων, µε βάση
κυρίως το πρόσθετο προσωπικό και τα συµπληρωµατικά ποσά που εγκρίνονται από την

αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή.

10.1.Επιπτώσεις στον αριθµό των θέσεων απασχόλησης

Είδη θέσεων

απασχόλησης

Απαιτούµενο προσωπικό για

τη διαχείριση της ενέργειας

εκ των οποίων διάρκεια

µόνιµες

θέσεις

Εκτακτες

θέσεις

υφιστάµενοι πόροι

στο εσωτερικό της

σχετικής Γ∆ ή της

σχετικής υπηρεσίας

πρόσθετοι πόροι

Μόνιµοι A 1 1 1 1 ∆ιάρκεια της

προσωρινής

προστασίας

ή έκτακτοι B 1 1 οµοίως

υπάλληλοι Γ

Άλλοι πόροι

Σύνολο 1 2 1 2 οµοίως

Οι συµπληρωµατικοί πόροι θα πρέπει να είναι διαθέσιµοι από την αρχή της περιόδου της

προσωρινής προστασίας.
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10.2.Συνολική δηµοσιονοµική επίπτωση των συµπληρωµατικών ανθρώπινων πόρων

(ευρώ)

Ποσά Μέθοδος υπολογισµού

Μόνιµοι υπάλληλοι 108.000 1Α/έτος 1x108.000 = 108.000ευρώ

Έκτακτοι υπάλληλοι 216.000 2Α/έτος 2x108.000 = 216.000ευρώ

Άλλοι πόροι (να σηµειωθεί το
κονδύλιο)

Σύνολο 324.000

10.3Αύξηση των άλλων δαπανών λειτουργίας που προκύπτουν από την ενέργεια

(ευρώ)

Κονδύλιο του προϋπολογισµού

(αριθ. και τίτλος)
Ποσά Τρόπος υπολογισµού

A-7030 Κατ' ανώτατο όριο 2 συνεδριάσεις οµάδας συντονισµού
ανά έτος, µόνο κατά τη διάρκεια της προσωρινής
προστασίας

Συνεδριάσεις µίας ηµέρας για έναν εθνικό

εµπειρογνώµονα ανά κράτος µέλος

Μέσο κόστος ανά εµπειρογνώµονα ανά συνεδρίαση: 650
ευρώ

2 x 15 x 650 = 19.500

Σύνολο 19.500

Οι δαπάνες που περιλαµβάνονται στον τίτλο A7, οι οποίες αναφέρονται στο σηµείο 10.3
καλύπτονται από τις πιστώσεις του αντίστοιχου συνολικού προϋπολογισµού της Γ∆ JAI.


