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Όπως επισήμανε η Επιτροπή στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-000762/2020, οι
φραγμοί στα εξωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένων των πλωτών, δεν αντιβαίνουν στο
δίκαιο της ΕΕ, αλλά δεν πρέπει να εμποδίζουν την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου για
όσους ενδέχεται να χρήζουν διεθνούς προστασίας.
Η προστασία των εξωτερικών συνόρων, η οποία αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωση του
κράτους μέλους, πρέπει να συμβαδίζει με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ασύλου.
Σύμφωνα με την οδηγία 2013/32/ΕΕ για τις διαδικασίες ασύλου 1, κάθε αιτών άσυλο θα
πρέπει να έχει πραγματική πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, τη δυνατότητα να
συνεργάζεται και να επικοινωνεί καταλλήλως με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να υποβάλλει τα
στοιχεία της υπόθεσής του, καθώς και επαρκείς διαδικαστικές εγγυήσεις για να προωθεί την
υπόθεσή του σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Η έννοια της υποβολής αίτησης είναι η πράξη
με την οποία εκφράζεται η επιθυμία να υποβληθεί αίτηση διεθνούς προστασίας σε αρχή στο
έδαφος των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των συνόρων, των χωρικών υδάτων ή των
ζωνών διέλευσης. Οι υπάλληλοι που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με πρόσωπα που
ζητούν διεθνή προστασία, ιδίως οι υπάλληλοι που διενεργούν την επιτήρηση των χερσαίων ή
θαλάσσιων συνόρων ή διενεργούν συνοριακούς ελέγχους, είναι υπεύθυνοι για την
αναγνώριση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και την παροχή σχετικών πληροφοριών
στους αιτούντες όσον αφορά τον τόπο και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων διεθνούς
προστασίας.
Τον Σεπτέμβριο του 2020 η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το
άσυλο. Ένας από τους πυλώνες των προτεινόμενων αλλαγών ήταν αποτελεσματικότερες και
ταχύτερες διαδικασίες. Περιλαμβάνεται εν προκειμένω ένας κανονισμός για τον έλεγχο
διαλογής, ο οποίος αποσκοπεί στη θέσπιση πρόσθετων κανόνων για την απρόσκοπτη
σύνδεση των συνοριακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με τις σχετικές μεταγενέστερες
διαδικασίες βάσει του κεκτημένου για το άσυλο ή την επιστροφή.

Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με
κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.
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