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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη 

τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού (CIDE), και 

ειδικότερα το άρθρο 3, παράγραφος 1 και 

τα άρθρα 11, 20 και 22 της σύμβασης 

αυτής, 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Ο έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα 

παραμένει ένα από τα βασικά εχέγγυα του 

χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά 

σύνορα. Διενεργείται προς το συμφέρον 

όλων των κρατών μελών. Ένας από τους 

σκοπούς των εν λόγω ελέγχων είναι η 

πρόληψη οποιασδήποτε απειλής κατά της 

(1) Ο έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα 

παραμένει ένα από τα βασικά εχέγγυα του 

χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά 

σύνορα. Διενεργείται προς το συμφέρον 

όλων των κρατών μελών και με πλήρη 

σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Ένας από τους σκοπούς των εν λόγω 
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εσωτερικής ασφάλειας και της δημόσιας 

τάξης των κρατών μελών, ανεξαρτήτως της 

προέλευσης της εν λόγω απειλής. 

ελέγχων είναι η πρόληψη οποιασδήποτε 

απειλής κατά της εσωτερικής ασφάλειας 

και της δημόσιας τάξης των κρατών 

μελών, ανεξαρτήτως της προέλευσης της 

εν λόγω απειλής, συμπεριλαμβανομένων 

των απειλών που προέρχονται από 

πολίτες της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1 δ)  Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο 

κανονισμός για την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 

ευρωπαίων πολιτών. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Το φαινόμενο των ξένων 

τρομοκρατών μαχητών, πολλοί από τους 

οποίους είναι πολίτες της Ένωσης, 
καταδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των 

ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα έναντι των 

πολιτών της Ένωσης. 

(2) Το φαινόμενο των ξένων 

τρομοκρατών μαχητών καταδεικνύει την 

ανάγκη ύπαρξης μιας κοινής ευρωπαϊκής 

απάντησης, επείγουσας ενίσχυσης της 

ασφάλειας στα σύνορα και ενίσχυσης των 

ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα έναντι των 

πολιτών της Ένωσης και καλύτερης 

χρήσης των υφιστάμενων εργαλείων 

όπως είναι η ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ των κρατών μελών και των 

αρμόδιων οργανισμών της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2 α) ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας 

πρέπει να διασφαλίζεται στους 

ευρωπαίους πολίτες στο σύνολο της 

επικράτειας της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

2252/2004 του Συμβουλίου, η Ένωση 

εισήγαγε την εικόνα προσώπου και τα 

δακτυλικά αποτυπώματα ως στοιχεία 

ασφαλείας στα διαβατήρια των πολιτών 

της Ένωσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά 

ασφαλείας έχουν εισαχθεί προκειμένου να 

καταστούν τα διαβατήρια ασφαλέστερα 

και να δημιουργηθεί αξιόπιστος σύνδεσμος 

μεταξύ του κατόχου και του διαβατηρίου. 

Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εξακριβώσουν αυτά τα βιομετρικά 

αναγνωριστικά στοιχεία, σε περίπτωση 

αμφιβολιών για τη γνησιότητα 

διαβατηρίου ή την ταυτότητα του κατόχου 

του. 

(6) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

2252/2004 του Συμβουλίου, η Ένωση 

εισήγαγε την εικόνα προσώπου και τα 

δακτυλικά αποτυπώματα ως στοιχεία 

ασφαλείας στα διαβατήρια των πολιτών 

της Ένωσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά 

ασφαλείας έχουν εισαχθεί προκειμένου να 

καταστούν τα διαβατήρια ασφαλέστερα 

και να δημιουργηθεί αξιόπιστος σύνδεσμος 

μεταξύ του κατόχου και του διαβατηρίου. 

Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εξακριβώσουν αυτά τα βιομετρικά 

αναγνωριστικά στοιχεία, σε περίπτωση 

αμφιβολιών για τη γνησιότητα 

διαβατηρίου ή την ταυτότητα του κατόχου 

του. Η ίδια προσέγγιση θα πρέπει να 

εφαρμόζεται στους ελέγχους για 

υπηκόους τρίτων χωρών, όπου αυτό είναι 

δυνατό. 

__________________ __________________ 

9 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 2252/2004 του 

Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, 

σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για 

τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη 

χρήση βιομετρικών στοιχείων στα 

διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα 

των κρατών μελών (ΕΕ L 385 της 

29.12.2004, σ. 1). 

9 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 2252/2004 του 

Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, 

σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για 

τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη 

χρήση βιομετρικών στοιχείων στα 

διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα 

των κρατών μελών (ΕΕ L 385 της 

29.12.2004, σ. 1). 
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Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Τα κράτη μέλη οφείλουν να ελέγχουν 

συστηματικά τους υπηκόους τρίτων χωρών 

με χρήση όλων των βάσεων δεδομένων 

κατά την είσοδο. Θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται ότι αυτοί οι έλεγχοι 

διενεργούνται εξίσου συστηματικά κατά 

την έξοδο. 

(8) Τα κράτη μέλη οφείλουν να ελέγχουν 

συστηματικά τους υπηκόους τρίτων χωρών 

με χρήση όλων των βάσεων δεδομένων 

κατά την είσοδο. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα 

κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 

έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται 
συστηματικά κατά την έξοδο· 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν, στα εξωτερικά χερσαία και 

θαλάσσια σύνορα, οι έλεγχοι που 

αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του 

πρώτου εδαφίου ενδέχεται να έχουν 

δυσανάλογες επιπτώσεις στην ροή της 

κυκλοφορίας, τα κράτη μέλη μπορούν να 

διενεργούν τους ελέγχους αυτούς σε 

στοχευμένη βάση, στηριζόμενα σε 

εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται 

με την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια 

τάξη, τις διεθνείς σχέσεις οποιουδήποτε 

κράτους μέλους ή με απειλή για τη 

δημόσια υγεία. 

Όταν, στα εξωτερικά χερσαία και 

θαλάσσια σύνορα, οι έλεγχοι που 

αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του 

πρώτου εδαφίου ενδέχεται να έχουν 

δυσανάλογες επιπτώσεις στην ροή της 

κυκλοφορίας, τα ενδιαφερόμενα κράτη 

μέλη μπορούν να διενεργούν τους 

ελέγχους αυτούς σε στοχευμένη βάση, υπό 

τον όρο ότι προκύπτει από μια εκτίμηση 

των κινδύνων ότι η εξαίρεση αυτή δεν 

θίγει την εσωτερική ασφάλεια της 

Ένωσης, τη δημόσια τάξη ή τις διεθνείς 

σχέσεις των κρατών μελών, και δεν 

αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία. 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β –εδάφιο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει την 

εκτίμηση κινδύνου που εκπονεί στον 

Οργανισμό για τη διαχείριση της 

επιχειρησιακής συνεργασίας στα 

εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος συστάθηκε 

με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 

και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση στην 

Επιτροπή και στον εν λόγω Οργανισμό για 

την εφαρμογή των ελέγχων που 

διενεργούνται σε στοχευμένη βάση. 

Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει την 

εκτίμηση κινδύνου, και τις σχετικές 

ενημερωμένες αναλύσεις, που εκπονεί 

στον Οργανισμό για τη διαχείριση της 

επιχειρησιακής συνεργασίας στα 

εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος συστάθηκε 

με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 

και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση στην 

Επιτροπή και στον εν λόγω Οργανισμό για 

την εφαρμογή των ελέγχων που 

διενεργούνται σε στοχευμένη βάση. Η 

Επιτροπή οφείλει να παρακολουθεί την 

κατάσταση εκ του σύνεγγυς και να 

ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

στο πλαίσιο των εξαμηνιαίων εκθέσεων 

προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο, σχετικά με τη λειτουργία του 

χώρου Σένγκεν. 
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