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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-002 
κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Έκθεση
Claude Moraes A8-0047/2019
Κατάλογος 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, όσον αφορά την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου έχει δηλώσει την πρόθεσή της 
να μην απαιτεί θεώρηση από τους πολίτες 
της ΕΕ-27 όταν ταξιδεύουν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο για βραχεία διαμονή για 
επιχειρηματικούς σκοπούς ή τουρισμό από 
την ημερομηνία κατά την οποία το δίκαιο 
της Ένωσης παύει να εφαρμόζεται στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Σε περίπτωση που το 
Ηνωμένο Βασίλειο καθιερώσει στο 
μέλλον υποχρέωση θεώρησης για τους 
υπηκόους τουλάχιστον ενός κράτους 
μέλους, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο 
μηχανισμός αμοιβαιότητας που 
προβλέπεται στο [άρθρο 1 παράγραφος 4 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001]26. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ενεργήσουν αμελλητί 
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για την εφαρμογή του εν λόγω 
μηχανισμού.
_________________
26 Βλέπε υποσημείωση 23.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α)  Η παρούσα απόφαση βασίζεται 
στην προσδοκία ότι, για λόγους 
διατήρησης στενών σχέσεων, το 
Ηνωμένο Βασίλειο θα χορηγήσει πλήρη 
αμοιβαιότητα στον τομέα των 
θεωρήσεων για τους υπηκόους όλων των 
κρατών μελών. Σε περίπτωση που το 
Ηνωμένο Βασίλειο καθιερώσει στο 
μέλλον υποχρέωση θεώρησης για τους 
υπηκόους τουλάχιστον ενός κράτους 
μέλους, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο 
μηχανισμός αμοιβαιότητας που 
προβλέπεται στο [άρθρο 1 παράγραφος 4 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001]1α . 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ενεργήσουν αμελλητί 
για την εφαρμογή του εν λόγω 
μηχανισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρακολουθεί σε συνεχή βάση την 
τήρηση της αρχής της αμοιβαιότητας και 
να ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τυχόν 
εξελίξεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε 
κίνδυνο την τήρηση της εν λόγω αρχής.
_________________
1α Βλέπε υποσημείωση 23.


