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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 114/25

Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2014,
για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς,
τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις
εγγυήσεις και τη διαφάνεια
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255 της 28ης Αυγούστου 2014)
Στη σελίδα 86, στο άρθρο 34 παράγραφος 6:
αντί:

«στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο»

διάβαζε: «στην παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο».
Στη σελίδα 89, στο άρθρο 40 παράγραφος 1:
αντί:

«στο άρθρο 34 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο»

διάβαζε: «στο άρθρο 34 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο».

Διορθωτικό στην 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
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 180 της 29ης Ιουνίου 2013)
Στη σελίδα 62, αιτιολογική σκέψη 25 πρώτη περίοδος:
αντί:

«Προς τον σκοπό της ορθής αναγνώρισης των ατόμων που χρήζουν προστασίας ως πρόσφυγες κατά την έννοια του
άρθρου 1 της σύμβασης της Γενεύης ή ως πρόσωπα που δικαιούνται επικουρική προστασία, κάθε αιτών θα πρέπει να
έχει πραγματική πρόσβαση στις διαδικασίες, 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.»

διάβαζε: «Προς τον σκοπό της ορθής αναγνώρισης των ατόμων που χρήζουν προστασίας ως πρόσφυγες κατά την έννοια του
άρθρου 1 της σύμβασης της Γενεύης ή ως πρόσωπα που δικαιούνται επικουρική προστασία, κάθε αιτών θα πρέπει να
έχει πραγματική πρόσβαση στις διαδικασίες, τη δυνατότητα να συνεργάζεται και να επικοινωνεί καταλλήλως με τις
αρμόδιες αρχές ώστε να υποβάλλει τα σχετικά με την υπόθεσή του γεγονότα, καθώς και επαρκείς διαδικαστικές
εγγυήσεις για να προωθεί την υπόθεσή του σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.».
Στη σελίδα 77, άρθρο 30 στοιχείο β):
αντί:

«β) δεν ζητούν πληροφορίες από τους φερόμενους ως υπεύθυνους της δίωξης ή της πρόκλησης σοβαρής βλάβης
κατά τρόπο που θα είχε ως αποτέλεσμα να τους αποκαλυφθεί άμεσα το γεγονός ότι ο αιτών έχει υποβάλει αίτηση
ασύλου και θα έθετε σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του αιτούντος ή των εξαρτώμενων από αυτόν
προσώπων ή την ελευθερία και την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς του που εξακολουθούν να ζουν στη
χώρα καταγωγής.»

διάβαζε: «β) δεν ζητούν πληροφορίες από τους φερόμενους ως υπεύθυνους της δίωξης ή της πρόκλησης σοβαρής βλάβης
κατά τρόπο που θα είχε ως αποτέλεσμα να τους αποκαλυφθεί άμεσα το γεγονός ότι ο αιτών έχει υποβάλει αίτηση
και θα έθετε σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του αιτούντος ή των εξαρτώμενων από αυτόν προσώπων ή την
ελευθερία και την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς του που εξακολουθούν να ζουν στη χώρα καταγωγής.».
Στη σελίδα 78, άρθρο 31 παράγραφος 8 στοιχείο α):
αντί:

«α) ο αιτών, κατά την υποβολή της αίτησης και την παρουσίαση των περιστατικών, απλώς έθεσε θέματα τα οποία
είναι άνευσημασίας για την εξέταση του εάν πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί δικαιούχος διεθνούς
προστασίας δυνάμει της οδηγίας 2011/95/ΕΕ· ή»

διάβαζε: «α) ο αιτών, κατά την υποβολή της αίτησης και την παρουσίαση των γεγονότων, απλώς έθεσε θέματα τα οποία είναι
άνευ σημασίας για την εξέταση του εάν πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί δικαιούχος διεθνούς
προστασίας δυνάμει της οδηγίας 2011/95/ΕΕ· ή».

