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PR_COD_1amCom 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση 

ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα 

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2015)0667), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 

υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0404/2015), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

16ης Μαρτίου 20161, 

– μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων  (Α8-0215/2016), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση αναδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.  

 

                                                 
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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24.5.2016 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού 

οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα 

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Artis Pabriks 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις 

ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 

Άρθρο 2β  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της 

Αλιείας, στηρίζει τις εθνικές αρχές που 

εκτελούν λειτουργίες ακτοφυλακής σε 

εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και, κατά 

περίπτωση, σε διεθνές επίπεδο, με: 

1. Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της 

Αλιείας, στηρίζει τις εθνικές αρχές που 

εκτελούν λειτουργίες ακτοφυλακής σε 

εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και, κατά 

περίπτωση, σε διεθνές επίπεδο, με: 

α)  την ανταλλαγή πληροφοριών μετά 

από συνδυασμό και ανάλυση των 

διαθέσιμων δεδομένων από συστήματα 

αναφορών πλοίων και από άλλα 

α)  την ανταλλαγή πληροφοριών μετά 

από συνδυασμό και ανάλυση των 

διαθέσιμων δεδομένων από συστήματα 

αναφορών πλοίων και από άλλα 
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συστήματα πληροφοριών, τα οποία 

διαθέτουν ή στα οποία έχουν πρόσβαση οι 

οργανισμοί, σύμφωνα με την αντίστοιχη 

νομική τους βάση και με την επιφύλαξη 

της κυριότητας των δεδομένων από τα 

κράτη μέλη· 

συστήματα πληροφοριών, τα οποία 

διαθέτουν ή στα οποία έχουν πρόσβαση οι 

οργανισμοί, σύμφωνα με την αντίστοιχη 

νομική τους βάση και με την επιφύλαξη 

της κυριότητας των δεδομένων από τα 

κράτη μέλη· 

β) την παροχή υπηρεσιών επιτήρησης 

και επικοινωνίας που βασίζονται στην 

πλέον προηγμένη τεχνολογία, 

συμπεριλαμβανομένων των διαστημικών 

και των επίγειων υποδομών και 

αισθητήρων τοποθετημένων σε οιοδήποτε 

είδος πλατφόρμας, όπως για παράδειγμα 

σε τηλεκατευθυνόμενα συστήματα 

αεροσκαφών· 

β) την παροχή υπηρεσιών επιτήρησης 

και επικοινωνίας που βασίζονται στην 

πλέον προηγμένη τεχνολογία, 

συμπεριλαμβανομένων των διαστημικών 

και των επίγειων υποδομών και 

αισθητήρων τοποθετημένων σε οιοδήποτε 

είδος πλατφόρμας· 

γ) την ανάπτυξη ικανοτήτων με την 

εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών, 

συστάσεων και βέλτιστων πρακτικών 

καθώς και με τη στήριξη της εκπαίδευσης 

και των ανταλλαγών προσωπικού, με 

σκοπό να ενισχυθεί η ανταλλαγή 

πληροφοριών και η συνεργασία σε 

λειτουργίες ακτοφυλακής· 

γ) την ανάπτυξη ικανοτήτων με την 

εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών, 

συστάσεων και βέλτιστων πρακτικών 

καθώς και με την παροχή εκπαίδευσης και 

ανταλλαγών προσωπικού· 

 γ α) την ενίσχυση της ανταλλαγής 

πληροφοριών και της συνεργασίας σε 

λειτουργίες ακτοφυλακής και 

αναδυόμενους κινδύνους στον θαλάσσιο 

τομέα· 

δ) την ανταλλαγή ικανοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού 

και της υλοποίησης επιχειρήσεων 

πολλαπλών σκοπών, και της διατομεακής 

και διασυνοριακής ανταλλαγής πόρων και 

λοιπών ικανοτήτων. 

δ) την ανταλλαγή ικανοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού 

και της υλοποίησης επιχειρήσεων 

πολλαπλών σκοπών, και της διατομεακής 

και διασυνοριακής ανταλλαγής πόρων και 

λοιπών ικανοτήτων. 

2. Οι όροι συνεργασίας στις 

λειτουργίες ακτοφυλακής μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής 

και Ακτοφυλακής και της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας 

καθορίζονται σε ρύθμιση εργασίας, 

σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 

κανονισμούς που εφαρμόζονται στους 

οργανισμούς. 

2. Οι όροι συνεργασίας στις 

λειτουργίες ακτοφυλακής μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής 

και Ακτοφυλακής και της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας 

καθορίζονται σε ρύθμιση εργασίας, 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους 

και τους δημοσιονομικούς κανονισμούς 

που εφαρμόζονται στους οργανισμούς. 

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει, 

υπό τη μορφή σύστασης, πρακτικό 

εγχειρίδιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία 

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει, 

υπό τη μορφή σύστασης, πρακτικό 

εγχειρίδιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία 
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στις λειτουργίες ακτοφυλακής, το οποίο 

περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές, 

συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές για την 

ανταλλαγή πληροφοριών και τη 

συνεργασία σε εθνικό, ενωσιακό και 

διεθνές επίπεδο. 

στις λειτουργίες ακτοφυλακής, το οποίο 

περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές, 

συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές για την 

ανταλλαγή πληροφοριών και τη 

συνεργασία σε εθνικό, ενωσιακό και 

διεθνές επίπεδο. 
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