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21.11.2018 A8-0356/58 

Τροπολογία  58 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – σημείο iii 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ii) Στην παράγραφο 1, το στοιχείο ε) 

αντικαθίσταται ως εξής:  
διαγράφεται 

ε) όπου απαιτείται, τα μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν από τα άλλα κράτη 

μέλη όπως έχει συμφωνηθεί πριν από την 

προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα 

εσωτερικά σύνορα. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/59 

Τροπολογία  59 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – σημείο iii 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(iii) Στην παράγραφο 1, η τελευταία 

περίοδος αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο:  

διαγράφεται 

Εάν απαιτείται, η Επιτροπή μπορεί να 

ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από το 

οικείο/οικεία κράτος μέλος / κράτη μέλη, 

μεταξύ άλλων, σχετικά με τη συνεργασία 

με τα κράτη μέλη που επηρεάζονται από 

τη σχεδιαζόμενη παράταση των ελέγχων 

στα εσωτερικά σύνορα, καθώς και 

επιπρόσθετες πληροφορίες που είναι 

αναγκαίες προκειμένου να αξιολογήσει 

κατά πόσον πρόκειται για μέτρο έσχατης 

ανάγκης. 

 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/60 

Τροπολογία  60 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – σημείο iii α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 

Άρθρο 27 – παράγραφος - 2 α (νέα) 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 iii α) οι παράγραφοι 2 και 3 

αντικαθίστανται από το ακόλουθο 

κείμενο: 

 «-2α. Εάν η σοβαρή απειλή για τη 

δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια 

για το συγκεκριμένο κράτος μέλος 

εξακολουθεί να υφίσταται πέραν της 

περιόδου που προβλέπεται στην 

παράγραφο -1 του παρόντος άρθρου, το 

εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να 

παρατείνει ή, όπου χρειάζεται, να 

παρατείνει περαιτέρω τους ελέγχους στα 

εσωτερικά του σύνορα, σύμφωνα με τα 

κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 26 

και σύμφωνα με το παρόν άρθρο, για τους 

ίδιους λόγους που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και, 

λαμβάνοντας υπόψη τυχόν νέα στοιχεία, 

για ανανεώσιμες περιόδους, που 

αντιστοιχούν στην προβλέψιμη διάρκεια 

της σοβαρής απειλής και δεν υπερβαίνουν 

τους έξι μήνες. Μπορεί να εφαρμοστεί η 

εν λόγω παράταση υπό την προϋπόθεση 

ότι οι εναλλακτικές ενέργειες και τα 

εναλλακτικά μέτρα για την αντιμετώπιση 

της απειλής θεωρούνται ή έχουν κριθεί 

αναποτελεσματικά από το οικείο κράτος 

μέλος. 
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 -2β. Προκειμένου να εφαρμοστούν τα 

κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 26, το 

οικείο κράτος μέλος αξιολογεί το χρονικό 

διάστημα για το οποίο αναμένεται να 

διαρκέσει η διαπιστωθείσα απειλή και τα 

τμήματα των συνόρων που επηρεάζονται, 

καταδεικνύοντας ότι οι συνοριακοί 

έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα αποτελούν 

μέτρο έσχατης ανάγκης και 

τεκμηριώνοντας τον τρόπο με τον οποίο 

οι συνοριακοί έλεγχοι μπορούν να 

συνδράμουν στην αντιμετώπιση της 

διαπιστωθείσας απειλής. 

 Παράλληλα με την κοινοποίηση της 

επαναφοράς ή της παράτασης των 

ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, το οικείο 

κράτος μέλος υποβάλλει αξιολόγηση 

κινδύνου. 

 Η αξιολόγηση κινδύνου που αναφέρεται 

στην παρούσα παράγραφο υποβάλλεται 

στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη. 

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τις 

απόψεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ή της 

Ευρωπόλ για διερευνητικούς σκοπούς 

όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνου, 

όπου κρίνεται σκόπιμο.»· 

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 διαβιβάζονται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο την ίδια στιγμή που 

κοινοποιούνται στα λοιπά κράτη μέλη και 

στην Επιτροπή, σύμφωνα με την εν λόγω 

παράγραφο.  

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 διαβιβάζονται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο την ίδια στιγμή που 

κοινοποιούνται στα λοιπά κράτη μέλη και 

στην Επιτροπή, σύμφωνα με την εν λόγω 

παράγραφο. 

3. Τα κράτη μέλη που προβαίνουν σε 

κοινοποίηση κατά την παράγραφο 1 

μπορούν, όταν κρίνεται απαραίτητο και 

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, να 

αποφασίσουν τη διαβάθμιση μέρους των 

πληροφοριών.  

3. Τα κράτη μέλη που υποβάλλουν 

κοινοποίηση κατά την παράγραφο 1 και 

αξιολόγηση κινδύνου κατά την παράγραφο 

1β μπορούν, όταν κρίνεται απαραίτητο και 

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, να 

αποφασίσουν τη διαβάθμισή τους ή 

μέρους αυτών. 

Η διαβάθμιση αυτή δεν αποκλείει τη 

διάθεση των πληροφοριών από την 

Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η 

διαβίβαση και η διαβάθμιση των 

Η διαβάθμιση αυτή δεν αποκλείει τα άλλα 

κράτη μέλη από το να έχουν πρόσβαση σε 

αυτές τις διαβαθμισμένες πληροφορίες 

μέσω κατάλληλων και ασφαλών διαύλων 
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πληροφοριών και των εγγράφων που 

διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο δυνάμει του παρόντος 

άρθρου συνάδουν με τους ισχύοντες 

κανόνες περί προώθησης και διαχείρισης 

διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 

Επιτροπής.  

αστυνομικής συνεργασίας.»· 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/61 

Τροπολογία  61 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – σημείο iv 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 

Άρθρο 27 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Μετά την κοινοποίηση εκ μέρους 

του κράτους μέλους δυνάμει της 

παραγράφου 1 και ενόψει της 

διαβούλευσης που προβλέπεται στην 

παράγραφο 5, η Επιτροπή ή οποιοδήποτε 

από τα υπόλοιπα κράτη μέλη μπορεί, με 

την επιφύλαξη του άρθρου 72 ΣΛΕΕ, να 

διατυπώσει γνώμη. 

4. Μετά την κοινοποίηση εκ μέρους 

του κράτους μέλους δυνάμει της 

παραγράφου 1 και ενόψει της 

διαβούλευσης που προβλέπεται στην 

παράγραφο 5, η Επιτροπή ή ένα άμεσα 

θιγόμενο κράτος μέλος μπορεί, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 72 ΣΛΕΕ, να 

διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη. 

Εάν η Επιτροπή διατηρεί αμφιβολίες όσον 

αφορά την αναγκαιότητα ή την 

αναλογικότητα της σχεδιαζόμενης 

επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων στα 

εσωτερικά σύνορα ή εάν εκτιμά ότι θα 

ήταν σκόπιμο να διεξαχθούν 

διαβουλεύσεις για κάποιες πτυχές της 

κοινοποίησης, εκδίδει γνώμη προς τον 

σκοπό αυτό. 

Εάν η Επιτροπή διατηρεί αμφιβολίες όσον 

αφορά την αναγκαιότητα ή την 

αναλογικότητα της σχεδιαζόμενης 

επαναφοράς ή παράτασης των 

συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά 

σύνορα ή εάν εκτιμά ότι θα ήταν σκόπιμο 

να διεξαχθούν διαβουλεύσεις για κάποιες 

πτυχές της κοινοποίησης, εκδίδει γνώμη 

προς τον σκοπό αυτό. Τα άμεσα θιγόμενα 

κράτη μέλη μπορούν επίσης να εκδώσουν 

γνώμη σχετικά με τον αντίκτυπο που θα 

έχει σε αυτά η επαναφορά ή η παράταση 

των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων, 

καθώς επίσης, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, 

σχετικά με την αναγκαιότητα και την 

αναλογικότητά τους. 

Εάν έχει ήδη γίνει επαναφορά των ελέγχων 

στα εσωτερικά σύνορα για έξι μήνες, η 

Επιτροπή εκδίδει γνώμη. 

Εάν έχει ήδη γίνει επαναφορά των ελέγχων 

στα εσωτερικά σύνορα ή έχουν παραταθεί 

για περισσότερους από έξι μήνες, η 

Επιτροπή εκδίδει γνώμη. 
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21.11.2018 A8-0356/62 

Τροπολογία  62 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο κβ 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 

Άρθρο 27 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι πληροφορίες που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1, καθώς και η γνώμη 

που μπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή ή 

οποιοδήποτε κράτος μέλος σύμφωνα με 

την παράγραφο 4 αποτελούν αντικείμενο 

διαβουλεύσεων που διεξάγει η Επιτροπή. 

Όπου απαιτείται, οι διαβουλεύσεις 

περιλαμβάνουν κοινές συνεδριάσεις 

μεταξύ του κράτους μέλους που σχεδιάζει 

την επαναφορά των ελέγχων των 

εσωτερικών συνόρων, των υπόλοιπων 

κρατών μελών, ιδίως εκείνων που 

επηρεάζονται άμεσα από τη λήψη τέτοιων 

μέτρων, και των συναφών οργανισμών. 

Εξετάζονται η αναλογικότητα των 

σκοπούμενων μέτρων, η διαπιστωθείσα 

απειλή για τη δημόσια τάξη ή την 

εσωτερική ασφάλεια, καθώς και οι τρόποι 

διασφάλισης της υλοποίησης της 

αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών. Το κράτος μέλος που 

σχεδιάζει την επαναφορά ή την παράταση 

των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 

λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τα 

αποτελέσματα των εν λόγω 

διαβουλεύσεων κατά τη διενέργεια των 

συνοριακών ελέγχων. 

5. Οι πληροφορίες που αναφέρονται 

στις παραγράφους 1, -2α και -2β καθώς 

και η γνώμη που μπορεί να διατυπώσει η 

Επιτροπή ή οποιοδήποτε κράτος μέλος 

σύμφωνα με την παράγραφο 4 αποτελούν 

αντικείμενο διαβουλεύσεων που διεξάγει η 

Επιτροπή. Όπου απαιτείται, οι 

διαβουλεύσεις περιλαμβάνουν κοινές 

συνεδριάσεις μεταξύ του κράτους μέλους 

που σχεδιάζει την επαναφορά ή την 

παράταση των ελέγχων των εσωτερικών 

συνόρων, των υπόλοιπων κρατών μελών, 

ιδίως εκείνων που επηρεάζονται άμεσα 

από τη λήψη τέτοιων μέτρων, και των 

συναφών οργανισμών. Εξετάζονται η 

αναλογικότητα των σκοπούμενων μέτρων, 

η διαπιστωθείσα απειλή για τη δημόσια 

τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, καθώς 

και οι τρόποι διασφάλισης της υλοποίησης 

της αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών. Το κράτος μέλος που 

σχεδιάζει την επαναφορά ή την παράταση 

των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 

λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των εν 

λόγω διαβουλεύσεων ή ενημερώνει την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη των οποίων 

ζητήθηκε η γνώμη, για τα εμπόδια που 

συνάντησε και τα οποία δεν του 

επέτρεψαν να ακολουθήσει τα 
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αποτελέσματα αυτά.  

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/63 

Τροπολογία  63 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο v α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 

Άρθρο 27 – παράγραφος 6 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 v α) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 

6. Η διαβούλευση της παραγράφου 5 

πραγματοποιείται τουλάχιστον 10 ημέρες 

πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία 

επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων.  

6. Η διαβούλευση της παραγράφου 5 

πραγματοποιείται τουλάχιστον 10 ημέρες 

πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία 

επαναφοράς ή παράτασης των 

συνοριακών ελέγχων. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0356/64 

Τροπολογία  64 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – σημείο 4 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 

Άρθρο 27α – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας 

δεόντως υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής, 

μπορεί να συστήσει στο κράτος μέλος να 

αποφασίσει την περαιτέρω παράταση των 

ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για 

διάστημα έως και έξι μηνών. Η περίοδος 

αυτή μπορεί να παραταθεί το πολύ τρεις 

φορές για επιπλέον διάστημα μέγιστης 

διάρκειας έξι μηνών. Στη σύστασή του το 

Συμβούλιο αναφέρει τουλάχιστον τις 

πληροφορίες που απαριθμούνται στο 

άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε). 

Όπου απαιτείται, καθορίζει τις 

προϋποθέσεις συνεργασίας μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων κρατών μελών. 

4. Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας 

δεόντως υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής, 

μπορεί να συστήσει στο κράτος μέλος να 

αποφασίσει την περαιτέρω παράταση των 

ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για 

διάστημα έως και έξι μηνών. Η περίοδος 

αυτή μπορεί να παραταθεί για όσο 

διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η 

σοβαρή απειλή και υπό την προϋπόθεση 

ότι στο έδαφος της χώρας λαμβάνονται 

επίσης ανάλογα εξαιρετικά εθνικά μέτρα 

για την αντιμετώπιση της εν λόγω 

απειλής, για επιπλέον διάστημα μέγιστης 

διάρκειας έξι μηνών. Στη σύστασή του το 

Συμβούλιο αναφέρει τουλάχιστον τις 

πληροφορίες που απαριθμούνται στο 

άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε). 

Όπου απαιτείται, καθορίζει τις 

προϋποθέσεις συνεργασίας μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων κρατών μελών. 

Or. en 



 

AM\1169932EL.docx  PE631.533v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

21.11.2018 A8-0356/65 

Τροπολογία  65 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 δ (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 

Άρθρο 29 – παράγραφος 5 – εδάφιο (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3δ) Στο άρθρο 29 παράγραφος 5, 

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

 «Η συνολική περίοδος κατά την οποία 

επαναφέρονται οι έλεγχοι στα εσωτερικά 

σύνορα βάσει του παρόντος άρθρου δεν 

παρατείνεται ή συνδυάζεται με τα μέτρα 

που λαμβάνονται δυνάμει των άρθρων 27 

και 28.»· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 

Άρθρο 28 – παράγραφος 4 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 3α) Στο άρθρο 28, η παράγραφος 4 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 

παράγραφος 4, η συνολική περίοδος κατά 

την οποία επαναφέρονται οι έλεγχοι στα 

εσωτερικά σύνορα, βάσει της αρχικής 

περιόδου της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου και τυχόν παρατάσεων δυνάμει της 

παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, δεν 

υπερβαίνει τους δύο μήνες.  

4. Η συνολική περίοδος κατά την 

οποία επαναφέρονται οι έλεγχοι στα 

εσωτερικά σύνορα, βάσει της αρχικής 

περιόδου της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου και τυχόν παρατάσεων δυνάμει της 

παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, δεν 

υπερβαίνει τους δύο μήνες. 

Or. en 
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Τροπολογία  67 

József Nagy, Jeroen Lenaers 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0356/2018 

Tanja Fajon 

Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο) 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β) Στο άρθρο 29 παράγραφος 1 

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

 «Τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 

30 λαμβάνονται υπόψη σε κάθε 

περίπτωση που εξετάζεται το ενδεχόμενο 

να ληφθεί απόφαση για την προσωρινή 

επαναφορά ή παράταση των ελέγχων στα 

εσωτερικά σύνορα σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο.» 

Or. en 

 

 


