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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της
Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αντίγκουα και
Μπαρμπούντα για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα σχετικά με την απαλλαγή από την
υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή
(12383/2017 – C8-0174/2018 – 2017/0171(NLE))
(Έγκριση)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12383/2017),

–

έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα σχετικά με την
απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12382/2017),

–

έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο
77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο
α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C80174/2018),

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος
7 του Κανονισμού του,

–

έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0305/2018),

1.

εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο,
στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα.

RR\1164547EL.docx

5/9

PE616.139v02-00

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τροποποιητική συμφωνία σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση
θεώρησης για βραχεία διαμονή συνιστά ταυτόχρονα την έκβαση της εμβάθυνσης των
σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, η οποία
είναι πολιτικώς ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο της συμφωνίας του Κοτονού. Η
τροποποιητική συμφωνία διασφαλίζει τη νομική συνοχή, καθώς και την εναρμόνιση μεταξύ
των κρατών μελών, ακολουθώντας τον νέο ορισμό της βραχείας διαμονής, όπως προβλέπεται
από την τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, η οποία παρέχει σαφή ερμηνεία της
«βραχείας διαμονής».
Η Αντίγκουα και Μπαρμπούντα είναι μέλος των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και
του Ειρηνικού, της Καραϊβικής, του Συνδέσμου των κρατών της Καραϊβικής, της Κοινότητας
της Καραϊβικής, του Κινήματος των Αδεσμεύτων, της Οργάνωσης των Κρατών της
Ανατολικής Καραϊβικής, του Οργανισμού των Αμερικανικών Κρατών, των Ηνωμένων Εθνών
και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
Από πολιτική άποψη, η Αντίγκουα και Μπαρμπούντα είναι συνταγματική μοναρχία και
αναγνωρίζει τη Βασίλισσα Ελισάβετ II ως αρχηγό του κράτους. Η Βασίλισσα εκπροσωπείται
από έναν Γενικό Κυβερνήτη διοριζόμενο κατόπιν υποδείξεως του Πρωθυπουργού. Η
διακυβέρνηση γίνεται στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής δημοκρατίας με δύο νομοθετικά
σώματα. Υπάρχει μια άμεσα εκλεγόμενη Κάτω Βουλή των Αντιπροσώπων και μια Γερουσία.
Το σύνταγμα παρέχει διασφαλίσεις των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.
Ο πολιτικός διάλογος που διεξάγει η ΕΕ με κάθε μία από τις χώρες ΑΚΕ του Ειρηνικού και
συγκεκριμένα με την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα εντείνεται σταδιακά. Η παρούσα
συμφωνία θα μας δώσει τη δυνατότητα συνέχισης της εταιρικής μας σχέσης μέσα σε σαφές
νομικό πλαίσιο. Η τροποποίηση της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης θα συνεχίσει
να αποτελεί θετικό μήνυμα υποστήριξης προς τη χώρα και τις προσπάθειες που καταβάλλει.
Επιπλέον, ο εισηγητής υπογραμμίζει τον διόλου αμελητέο αντίκτυπο που θα έχει η απαλλαγή
από την υποχρέωση θεώρησης για την αμοιβαία προσέγγιση των λαών της Ευρώπης και της
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα. Η νέα συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης θα
επιτρέψει στους πολίτες όχι μόνο να επωφεληθούν πλήρως από την εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ,
αλλά και να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν σε αυτήν ταξιδεύοντας με μειωμένο
οικονομικό και πρακτικό κόστος, βάσει ενός σαφέστερου και πιο συνεκτικού νομικού
πλαισίου.
Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής χαιρετίζει τον ρόλο που έχουν διαδραματίσει τα μέλη της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, τα οποία συνέβαλαν τα
μέγιστα στη σύναψη της παρούσας συμφωνίας, η οποία, επιπλέον, θα διευκολύνει τη
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης
ΑΚΕ-ΕΕ.
Ειδικές διατάξεις
Η ειδική κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας λαμβάνεται υπόψη στο
προοίμιο της συναφθείσας συμφωνίας. Έτσι, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν
συμμετέχουν στη συμφωνία που έχει συναφθεί και δεν υπόκεινται στις διατάξεις της.
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Η στενή σύνδεση της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν ως προς
την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν αναφέρεται
επίσης στην κοινή δήλωση που επισυνάπτεται στη συμφωνία. Η δήλωση προτρέπει τις αρχές
των χωρών αυτών να συνάψουν το ταχύτερο με το Αντίγκουα και Μπαρμπούντα διμερείς
συμφωνίες για απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή υπό όρους
ανάλογους προς εκείνους της παρούσας συμφωνίας.
**
Τέλος, ο εισηγητής συνιστά στα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Πολιτικών
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να υποστηρίξουν την έκθεση και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να την εγκρίνει.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τίτλος

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αντίγκουα και
Μπαρμπούντα για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα σχετικά
με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή
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