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Έκθεση A8-0260/2016 

Mariya Gabriel 

Τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση 

των εξωτερικών συνόρων ή απαλλάσσονται από αυτή (Γεωργία) 

COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής 

--------------------------------------------------------- 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) …/… 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της … 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων 

χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση 

των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου τρίτων χωρών οι 

υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή  

(Γεωργία) 

                                                 
* Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους 

χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌. 
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 

77 παράγραφος 2 στοιχείο α), 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία1, 

                                                 
1 Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … [(ΕΕ …)/(δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην 

Επίσημη Εφημερίδα)] και απόφαση του Συμβουλίου της …. 
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου1 περιλαμβάνει τον κατάλογο 

τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη 

διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τον κατάλογο τρίτων 

χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Το 

περιεχόμενο των καταλόγων τρίτων χωρών των παραρτημάτων I και II θα πρέπει να 

τηρεί συνεχώς τα κριτήρια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001. Οι αναφορές σε 

τρίτες χώρες, για τις οποίες έχει μεταβληθεί η κατάσταση όσον αφορά τα εν λόγω 

κριτήρια, θα πρέπει να μεταφερθούν από το ένα παράρτημα στο άλλο, αν χρειασθεί. 

(2) Θεωρείται ότι η Γεωργία έχει συμμορφωθεί με όλα τα κριτήρια αξιολόγησης που 

καθορίζονται στο σχέδιο δράσης για την ελευθέρωση των θεωρήσεων το οποίο 

υποβλήθηκε στην κυβέρνηση της Γεωργίας τον Φεβρουάριο του 2013 και, ως εκ 

τούτου, πληροί τα σχετικά κριτήρια προκειμένου οι πολίτες της να απαλλάσσονται 

από την υποχρέωση θεώρησης όταν ταξιδεύουν στο έδαφος των κρατών μελών. Η 

εκ μέρους της Γεωργίας συνεχής εκπλήρωση αυτών των κριτηρίων, ειδικότερα 

όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, θα 

παρακολουθείται δεόντως από την Επιτροπή με τον οικείο  μηχανισμό του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001. 

                                                 
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί του 

καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για 

τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων 

χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (ΕΕ L 81 της 

21.3.2001, σ. 1). 
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(3) Η αναφορά στη Γεωργία θα πρέπει, ως εκ τούτου, να μεταφερθεί από το παράρτημα 

I στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001. Η εν λόγω απαλλαγή από 

την υποχρέωση θεώρησης θα πρέπει να ισχύει μόνο για τους κατόχους βιομετρικών 

διαβατηρίων που εκδίδονται από τη Γεωργία σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς 

Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ). 

(4) Ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του 

Σένγκεν στις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει, σύμφωνα με την 

απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου1· το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει, 

συνεπώς, στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε 

υπόκειται στην εφαρμογή του. 

                                                 
1 Απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του 

Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας να συμμετέχει σε 

ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43). 
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(5) Ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του 

Σένγκεν στις οποίες η Ιρλανδία δεν συμμετέχει, σύμφωνα με την απόφαση 

2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου1· η Ιρλανδία δεν συμμετέχει, συνεπώς, στη θέσπιση 

του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην 

εφαρμογή του. 

(6) Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη 

των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν κατά την έννοια της συμφωνίας που 

έχει συναφθεί μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη 

σύνδεση των εν λόγω κρατών προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την 

περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν2, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο του 

άρθρου 1 σημείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου3. 

                                                 
1 Απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα 

της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ 

L 64 της 7.3.2002, σ. 20). 
2  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36. 
3 Απόφαση 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες 

λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη 

σύνδεση των δύο αυτών κρατών, με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του 

κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31). 
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(7) Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων 

του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας που έχει συναφθεί 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής 

Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την 

υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν1, οι οποίες 

εμπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 1 σημείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου2. 

                                                 
1  ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 52. 
2 Απόφαση 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2008, για τη σύναψη, εξ 

ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της 

Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του 

κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 1). 



 

AM\1115505EL.docx 7/9 PE598.430v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

(8) Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων 

του κεκτημένου του Σένγκεν κατά την έννοια του Πρωτοκόλλου μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας 

και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του 

Λιχτενστάιν στη Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της 

Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη 

του κεκτημένου του Σένγκεν1, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο που αναφέρεται στο 

άρθρο 1 σημείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της 

απόφασης 2011/350/ΕΕ του Συμβουλίου2, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

                                                 
1  ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 21. 
2 Απόφαση 2011/350/ΕΕ του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2011, για τη σύναψη, εξ ονόματος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του 

Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας 

σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή 

και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, όσον αφορά την κατάργηση των ελέγχων στα 

εσωτερικά σύνορα και την κυκλοφορία των προσώπων (ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 19). 
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Άρθρο 1 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 τροποποιείται ως εξής: 

α) στο παράρτημα Ι μέρος 1 («ΚΡΑΤΗ»), διαγράφεται η αναφορά στη Γεωργία. 

β) στο παράρτημα ΙΙ μέρος 1 («ΚΡΑΤΗ»), παρεμβάλλεται η ακόλουθη αναφορά: 

«Γεωργία* 

______________ 

* Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης περιορίζεται στους κατόχους 

βιομετρικών διαβατηρίων που εκδίδονται από την Γεωργία σύμφωνα με τα 

πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ).». 
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Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη 

μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες. 

…, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Or. en 

 

                                                 
*  ΕΕ: η ημερομηνία δημοσίευσης και η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού πρέπει να είναι ίδιες με, και πάντως όχι νωρίτερες από, την ημερομηνία 

δημοσίευσης και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του PE-CONS 58/16 (COD 2016/0142), 

Κανονισμός για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου 

τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη 

διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων 

χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (αναθεώρηση του 

μηχανισμού αναστολής) 

 


