
 

AD\1095560EL.doc  PE580.484v04-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 
 

2015/0310(COD) 

20.5.2016 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 2007/2004, του κανονισμού (ΕΚ) 

Αριθ. 863/2007 και της απόφασης του Συμβουλίου 2005/267/ΕΚ 

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Javier Nart 

 



 

PE580.484v04-00 2/49 AD\1095560EL.doc 

EL 

PA_Legam 



 

AD\1095560EL.doc 3/49 PE580.484v04-00 

 EL 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή έχει ως στόχο τη δημιουργία Ευρωπαϊκής 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη 

διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. 

 

Η πρόταση είναι ευπρόσδεκτη και ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της τρέχουσας προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης. 

Εκτιμάται ότι μόνο από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2015 περίπου 1,5 εκατομμύριο 

άνθρωποι διέσχισαν παράνομα τα σύνορα.  

 

Το άρθρο 77 ΣΛΕΕ θέτει τον στόχο να «δημιουργηθεί προοδευτικά ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων» και η παρούσα πρόταση θα πρέπει να 

εγκριθεί ως πρώτο και σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.   

 

Ωστόσο, ο προτεινόμενος οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα 

βασίζεται στον σημερινό Frontex, και θα πρέπει να στηρίζεται στη συνεργασία και τη 

συμβολή των κρατών μελών όσον αφορά την εκτέλεση των πρακτικών εργασιών.  

 

Ο κανονισμός πρέπει να τροποποιηθεί περαιτέρω ώστε να διευκρινιστεί η έννοια της 

«συνυπευθυνότητας» μεταξύ των κρατών μελών και του Οργανισμού Συνοριοφυλακής και 

Ακτοφυλακής της ΕΕ.  

 

Παρόλο που οι πρόσθετες αρμοδιότητες αποτελούν σημαντικό βήμα προόδου, τα βήματα 

αυτά πρέπει να εκληφθούν ως πρώτες κινήσεις στο πλαίσιο της διεργασίας για μια πλήρως 

ανεξάρτητη, ολοκληρωμένη Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, σε επίπεδο ΕΕ και υπό την 

ηγεσία της ΕΕ, η οποία θα χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και θα έχει 

επιχειρησιακή αυτονομία. Η τελική έγκριση του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να 

συνοδεύεται από σαφή πολιτική δέσμευση εκ μέρους των κρατών μελών και όλα τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ όσον αφορά αυτήν την εξέλιξη.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διατάξεις που περιέχει το άρθρο 18 του προτεινόμενου 

κανονισμού επιτρέπουν την ανεξάρτητη επέμβαση που αποφασίζεται από την Επιτροπή 

ακόμη και ενάντια στη θέληση του κράτους μέλους.  

 

Ο Οργανισμός πρέπει απαραιτήτως να δημιουργήσει καλές σχέσεις με τη συνοριοφυλακή και 

την ακτοφυλακή τρίτων χωρών, καθώς και να διαθέτει επιχειρησιακή ανεξαρτησία και 

ικανότητες για τέτοιες εξωτερικές σχέσεις.  

 

Η εκτίμηση του δημοσιονομικού αντικτύπου προβλέπει κόστος ύψους τουλάχιστον 31,5 

εκατ. ευρώ για το 2017, αλλά το ποσό αυτό, μαζί με την προκαταρκτική εκτίμηση του 

προσωπικού, φαίνεται σχετικά χαμηλό. 

 

Στις τροπολογίες που προτείνει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων περιλαμβάνονται επίσης 

διευκρινίσεις για τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τον έλεγχο του 

Οργανισμού και για τη συνεργασία του Οργανισμού με τρίτες χώρες. 



 

PE580.484v04-00 4/49 AD\1095560EL.doc 

EL 

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 σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6 α) Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή προορίζεται να 

αντικαταστήσει τον Frontex και έχει ως 

στόχο να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή 

ολοκληρωμένη διαχείριση των 

εξωτερικών συνόρων με απώτερο σκοπό 

την αποτελεσματική διαχείριση της 

μετανάστευσης και την κατοχύρωση 

υψηλού επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας 

εντός της Ένωσης, διασφαλίζοντας 

παράλληλα την ελεύθερη κυκλοφορία των 

προσώπων σε αυτή. Σύμφωνα με τις 

Συνθήκες και τα Πρωτόκολλά τους, τα 

κράτη μέλη στα οποία ακόμα δεν 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

κεκτημένου της Σένγκεν σχετικά με την 

άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 

θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν 

και/ή να επωφελούνται από το σύνολο 

των δράσεων που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Τα καθήκοντα του Frontex θα 

πρέπει, συνεπώς, να διευρυνθούν και, για 

να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές αυτές, ο 

Frontex θα πρέπει να μετονομαστεί σε 

οργανισμό ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής 

και ακτοφυλακής. Ο βασικός ρόλος του 

(9) Τα καθήκοντα του Frontex θα 

πρέπει, συνεπώς, να διευρυνθούν και, για 

να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές αυτές, ο 

Frontex θα πρέπει να μετονομαστεί σε 

οργανισμό ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής 

και ακτοφυλακής. Ο βασικός ρόλος του 
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οργανισμού ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής 

και ακτοφυλακής θα πρέπει να είναι η 

καθιέρωση μιας επιχειρησιακής και 

τεχνικής στρατηγικής για την υλοποίηση 

της ολοκληρωμένης διαχείρισης των 

συνόρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

η επίβλεψη της αποτελεσματικής 

λειτουργίας των συνοριακών ελέγχων στα 

εξωτερικά σύνορα, η παροχή αυξημένης 

επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής 

στα κράτη μέλη μέσω κοινών 

επιχειρήσεων και ταχέων συνοριακών 

επεμβάσεων, η διασφάλιση της πρακτικής 

εφαρμογής των μέτρων σε περίπτωση 

καταστάσεων που απαιτούν επείγουσα 

δράση στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και η 

οργάνωση, ο συντονισμός και η διεξαγωγή 

επιχειρήσεων και επεμβάσεων επιστροφής. 

οργανισμού ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής 

και ακτοφυλακής θα πρέπει να είναι η 

καθιέρωση μιας επιχειρησιακής και 

τεχνικής στρατηγικής για την υλοποίηση 

της ολοκληρωμένης διαχείρισης των 

συνόρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

η επίβλεψη της αποτελεσματικής 

λειτουργίας των συνοριακών ελέγχων στα 

εξωτερικά σύνορα, η παροχή αυξημένης 

επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής 

στα κράτη μέλη μέσω κοινών 

επιχειρήσεων και ταχέων συνοριακών 

επεμβάσεων, η διασφάλιση της πρακτικής 

εφαρμογής των μέτρων σε περίπτωση 

καταστάσεων που απαιτούν επείγουσα 

δράση στα εξωτερικά σύνορα, 

συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων 

έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, 
καθώς και η οργάνωση, ο συντονισμός και 

η διεξαγωγή επιχειρήσεων και επεμβάσεων 

επιστροφής. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Με πνεύμα συνευθύνης, ο ρόλος 

του οργανισμού ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα 

πρέπει να συνίσταται στην τακτική 

παρακολούθηση της διαχείρισης των 

εξωτερικών συνόρων. Ο οργανισμός θα 

πρέπει να εξασφαλίζει την ορθή και 

αποτελεσματική παρακολούθηση, όχι μόνο 

μέσω της ανάλυσης κινδύνου, της 

ανταλλαγής πληροφοριών και του Eurosur, 

αλλά και μέσω της παρουσίας 

εμπειρογνωμόνων από το προσωπικό του 

στα κράτη μέλη. Ο οργανισμός θα πρέπει, 

συνεπώς, να είναι σε θέση να τοποθετεί 

αξιωματικούς συνδέσμους σε 

συγκεκριμένα κράτη μέλη, για το χρονικό 

διάστημα κατά το οποίο οι αξιωματικοί 

σύνδεσμοι υποβάλλουν έκθεση στον 

εκτελεστικό διευθυντή. Η έκθεση των 

(12) Αναλαμβάνοντας μια κοινή ευθύνη 

με τα κράτη μέλη, ο ρόλος του 

οργανισμού ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής 

και ακτοφυλακής θα πρέπει να συνίσταται 

στην τακτική παρακολούθηση της 

διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της 

ΕΕ. Ο οργανισμός θα πρέπει να 

εξασφαλίζει την ορθή και αποτελεσματική 

παρακολούθηση, όχι μόνο μέσω της 

ανάλυσης κινδύνου, της ανταλλαγής 

πληροφοριών και του Eurosur, αλλά και 

μέσω της επιτόπιας παρουσίας 

εμπειρογνωμόνων από το προσωπικό του, 

σε πλήρη συνεργασία με τα κράτη μέλη 

και με σεβασμό στα δικαιώματα των 

χωρών εκτός Σένγκεν. Ο οργανισμός θα 

πρέπει, συνεπώς, να είναι σε θέση να 

τοποθετεί αξιωματικούς συνδέσμους σε 

συγκεκριμένα κράτη μέλη, για το χρονικό 
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αξιωματικών συνδέσμων θα πρέπει να 

αποτελεί μέρος της αξιολόγησης 

τρωτότητας. 

διάστημα κατά το οποίο οι αξιωματικοί 

σύνδεσμοι υποβάλλουν έκθεση στον 

εκτελεστικό διευθυντή. Η έκθεση των 

αξιωματικών συνδέσμων θα πρέπει να 

αποτελεί μέρος της αξιολόγησης 

τρωτότητας. 

Τροπολογία  4Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Ο οργανισμός ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα 

πρέπει να οργανώσει την κατάλληλη 

τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα 

κράτη μέλη, ώστε να ενισχύσει τη 

ικανότητά τους να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων και να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στα 

εξωτερικά σύνορα που προκύπτουν από 

την παράτυπη μετανάστευση ή το 

διασυνοριακό έγκλημα. Συγκεκριμένα, ο 

οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής 

και ακτοφυλακής θα πρέπει, κατόπιν 

αίτησης κράτους μέλους ή με δική του 

πρωτοβουλία, να οργανώσει και να 

συντονίσει κοινές επιχειρήσεις για ένα ή 

περισσότερα κράτη μέλη και να αναπτύξει 

ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής, καθώς και τον αναγκαίο 

τεχνικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί επίσης να 

τοποθετήσει εμπειρογνώμονες από το 

προσωπικό του. 

(14) Ο οργανισμός ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα 

πρέπει να οργανώσει και να παρέχει την 

κατάλληλη πρόσθετη τεχνική και 

επιχειρησιακή συνδρομή στα κράτη μέλη, 

ώστε να ενισχύσει τη ικανότητά τους να 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον 

αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών 

συνόρων και να αντιμετωπίσουν τις 

προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα, μεταξύ 

άλλων μέσω των επιχειρήσεων έρευνας 

και διάσωσης στη θάλασσα, με την 

επιφύλαξη της αρμοδιότητας των 

υπεύθυνων εθνικών αρχών να κινούν 

ποινικές έρευνες. Συγκεκριμένα, ο 

οργανισμός ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής 

και ακτοφυλακής θα πρέπει, κατόπιν 

αίτησης κράτους μέλους ή με δική του 

πρωτοβουλία, να οργανώσει και να 

συντονίσει κοινές επιχειρήσεις για ένα ή 

περισσότερα κράτη μέλη και να αναπτύξει 

ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής, καθώς και τον αναγκαίο 

τεχνικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί επίσης να 

τοποθετήσει εμπειρογνώμονες από το 

προσωπικό του. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Σε συγκεκριμένες περιοχές των 

εξωτερικών συνόρων, όπου τα κράτη μέλη 

(16) Σε συγκεκριμένες περιοχές των 

εξωτερικών συνόρων, όπου τα κράτη μέλη 
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αντιμετωπίζουν δυσανάλογες 

μεταναστευτικές πιέσεις που 

χαρακτηρίζονται από μεγάλη μεικτή 

μεταναστευτική εισροή, αποκαλούμενες 

κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής 

(«hotspots»), τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

μπορούν να βασίζονται στην αυξημένη 

επιχειρησιακή και τεχνική ενίσχυση των 

ομάδων υποστήριξης της διαχείρισης των 

μεταναστευτικών ροών που απαρτίζονται 

από τις ομάδες εμπειρογνωμόνων των 

κρατών μελών οι οποίες έχουν αναπτυχθεί 

από τον οργανισμό ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 

Άσυλο, την Ευρωπόλ ή άλλους αρμόδιους 

οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και από 

εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του 

οργανισμού ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής 

και ακτοφυλακής. Ο οργανισμός 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής θα πρέπει να επικουρεί την 

Επιτροπή στον επιτόπου συντονισμό των 

διαφόρων οργανισμών. 

αντιμετωπίζουν δυσανάλογες 

μεταναστευτικές πιέσεις που 

χαρακτηρίζονται από μεγάλη μεικτή 

μεταναστευτική εισροή, αποκαλούμενες 

κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής 

(«hotspots»), τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

μπορούν να βασίζονται στην αυξημένη 

επιχειρησιακή και τεχνική ενίσχυση των 

ομάδων υποστήριξης της διαχείρισης των 

μεταναστευτικών ροών που απαρτίζονται 

από τις ομάδες εμπειρογνωμόνων των 

κρατών μελών οι οποίες έχουν αναπτυχθεί 

από τον οργανισμό ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 

Άσυλο, την Ευρωπόλ ή άλλους αρμόδιους 

οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και από 

εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του 

οργανισμού ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής 

και ακτοφυλακής. Ο οργανισμός 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής θα πρέπει να επικουρεί την 

Επιτροπή στον επιτόπου συντονισμό των 

διαφόρων οργανισμών. Ο οργανισμός θα 

πρέπει να διαθέτει αυτόνομο δικαίωμα 

παρέμβασης ώστε να μπορεί να 

αναπτύσσει το προσωπικό και τον 

εξοπλισμό του με βάση την 

πολυπλοκότητα της κατάστασης 

συνοριακής προστασίας και τις 

ιδιαιτερότητες περιοχών των εξωτερικών 

συνόρων όπου τα κράτη μέλη 

αντιμετωπίζουν δυσανάλογες 

μεταναστευτικές πιέσεις. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Ο οργανισμός ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα 

πρέπει να έχει στη διάθεσή του τον 

απαραίτητο εξοπλισμό και προσωπικό που 

θα αναπτύσσει σε κοινές επιχειρήσεις ή 

ταχείες συνοριακές επεμβάσεις. Για τον 

(18) Ο οργανισμός ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα 

πρέπει να έχει στη διάθεσή του τον 

απαραίτητο εξοπλισμό και προσωπικό που 

θα αναπτύσσει σε κοινές επιχειρήσεις ή 

ταχείες συνοριακές επεμβάσεις. Για τον 
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σκοπό αυτό, κατά την πραγματοποίηση 

ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα, κατόπιν 

αιτήματος ενός κράτους μέλους ή σε 

καταστάσεις που απαιτούν επείγουσα 

δράση, ο οργανισμός ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα 

πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύσσει 

ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής από μια εφεδρεία ταχείας 

κινητοποίησης, η οποία θα πρέπει να είναι 

ένα μόνιμο σώμα αποτελούμενο από μικρό 

ποσοστό του συνολικού αριθμού των 

συνοριοφυλάκων στα κράτη μέλη, που θα 

πρέπει να ανέρχονται σε τουλάχιστον 1 

500. Η ανάπτυξη των ομάδων ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής από την 

εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης θα πρέπει 

να συμπληρώνεται αμέσως από πρόσθετες 

ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής ανάλογα με την περίπτωση. 

σκοπό αυτό, κατά την πραγματοποίηση 

ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα, κατόπιν 

αιτήματος ενός κράτους μέλους ή σε 

καταστάσεις που απαιτούν επείγουσα 

δράση, ο οργανισμός ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα 

πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύσσει 

ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής από μια εφεδρεία ταχείας 

κινητοποίησης, η οποία θα πρέπει να είναι 

ένα μόνιμο σώμα αποτελούμενο από 

κατάλληλο ποσοστό του συνολικού 

αριθμού των συνοριοφυλάκων στα κράτη 

μέλη, που θα πρέπει να ανέρχονται σε 

τουλάχιστον 1 500. Η ανάπτυξη των 

ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής από την εφεδρεία ταχείας 

κινητοποίησης θα πρέπει να 

συμπληρώνεται αμέσως από πρόσθετες 

ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής ανάλογα με την περίπτωση. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Ο οργανισμός ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα 

πρέπει να επιταχύνει τη βοήθειά του προς 

τα κράτη μέλη για την επιστροφή των 

παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 

χωρών, με την επιφύλαξη της πολιτικής 

της Ένωσης σε θέματα επιστροφής και σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 2008/115/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. Ειδικότερα, θα πρέπει να 

συντονίζει και να οργανώνει τις 

επιχειρήσεις επιστροφής από ένα ή 

περισσότερα κράτη μέλη και θα πρέπει να 

οργανώνει και να διεξάγει επεμβάσεις 

επιστροφής για την ενίσχυση του 

συστήματος επιστροφής των κρατών 

μελών που ζητούν αυξημένη τεχνική και 

επιχειρησιακή βοήθεια κατά την 

εκπλήρωση της υποχρέωσής τους να 

(21) Ο οργανισμός ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα 

πρέπει να επιταχύνει τη βοήθειά του προς 

τα κράτη μέλη για την επιστροφή των 

παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 

χωρών, με την επιφύλαξη της πολιτικής 

της Ένωσης σε θέματα επιστροφής και σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 2008/115/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. Ειδικότερα, κατόπιν 

αιτήματος ενός ή περισσότερων κρατών 

μελών, θα πρέπει να συντονίζει και να 

οργανώνει τις επιχειρήσεις επιστροφής και 

θα πρέπει να οργανώνει και να διεξάγει 

επεμβάσεις επιστροφής για την ενίσχυση 

του συστήματος επιστροφής των κρατών 

μελών που ζητούν αυξημένη τεχνική και 

επιχειρησιακή βοήθεια κατά την 

εκπλήρωση της υποχρέωσής τους να 
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επιστρέφουν τους παρανόμως διαμένοντες 

υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την 

εν λόγω οδηγία. 

επιστρέφουν τους παρανόμως διαμένοντες 

υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την 

εν λόγω οδηγία. 

__________________ __________________ 

1 Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Δεκεμβρίου 2008. σχετικά με τους 

κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα 

κράτη μέλη για την επιστροφή των 

παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 

χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98). 

1 Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Δεκεμβρίου 2008. σχετικά με τους 

κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα 

κράτη μέλη για την επιστροφή των 

παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 

χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98). 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Ο οργανισμός ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα 

πρέπει να διευκολύνει και να ενθαρρύνει 

την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ 

κρατών μελών και τρίτων χωρών στο 

πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων 

της Ένωσης, μεταξύ άλλων, μέσω του 

συντονισμού της επιχειρησιακής 

συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 

και τρίτων χωρών στον τομέα της 

διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και 

της αποστολής αξιωματικών συνδέσμων σε 

τρίτες χώρες, καθώς και με τη συνεργασία 

με τις αρχές των τρίτων χωρών σε θέματα 

επιστροφής, μεταξύ άλλων όσον αφορά 

την απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων. Στο 

πλαίσιο της συνεργασίας τους με τρίτες 

χώρες, ο οργανισμός ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται 

προς κανόνες και προδιαγραφές 

τουλάχιστον ισοδύναμους με εκείνους που 

προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης, 

ακόμη και στην περίπτωση όπου η 

συνεργασία με τρίτες χώρες 

πραγματοποιείται στο έδαφος των εν λόγω 

χωρών. 

(28) Ο οργανισμός ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, σε 

συμφωνία με το εκάστοτε κράτος 

μέλος/τα εκάστοτε κράτη μέλη, θα πρέπει 

να διευκολύνει και να ενθαρρύνει την 

επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών 

μελών και τρίτων χωρών στο πλαίσιο της 

πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της 

Ένωσης, σε συνεργασία με την Επιτροπή 

και την ΕΥΕΔ, μεταξύ άλλων, μέσω του 

συντονισμού της επιχειρησιακής 

συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 

και τρίτων χωρών κατόπιν αξιολόγησης 

των κινδύνων των εξωτερικών συνόρων 

που γειτνιάζουν με τρίτες χώρες και της 

αποστολής αξιωματικών συνδέσμων σε 

τρίτες χώρες, καθώς και με τη συνεργασία 

με τις αρχές των τρίτων χωρών σε θέματα 

επιστροφής, μεταξύ άλλων όσον αφορά 

την απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων. Στο 

πλαίσιο της συνεργασίας τους με τρίτες 

χώρες, ο οργανισμός ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται 

προς κανόνες και προδιαγραφές 

τουλάχιστον ισοδύναμους με εκείνους που 

προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης, 

ακόμη και στην περίπτωση όπου η 
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συνεργασία με τρίτες χώρες 

πραγματοποιείται στο έδαφος των εν λόγω 

χωρών. 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (29 α) Κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων 

που πραγματοποιούνται από τον 

Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής 

και Ακτοφυλακής, ουδείς προσάγεται σε 

χώρα ή άλλως παραδίδεται στις αρχές 

τρίτης χώρας, κατά παράβαση της αρχής 

της μη επαναπροώθησης, στην οποία 

μεταξύ άλλων διατρέχει σοβαρό κίνδυνο 

να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου ή 

να υποστεί βασανιστήρια, δίωξη ή άλλη 

απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή 

τιμωρία, ή όπου η ζωή ή η ελευθερία του 

θα απειληθούν λόγω της φυλής, του 

θρησκεύματος, της ιθαγένειας, του 

γενετήσιου προσανατολισμού, της 

συγκεκριμένης κοινωνικής προέλευσης ή 

των πολιτικών πεποιθήσεών του ή από 

την οποία υπάρχει σοβαρός κίνδυνος 

απέλασης, απομάκρυνσης ή έκδοσης σε 

άλλη χώρα κατά παράβαση της αρχής 

της μη επαναπροώθησης. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει έναν 

μηχανισμό υποβολής καταγγελιών για τον 

οργανισμό ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής 

και ακτοφυλακής, σε συνεργασία με τον 

Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, με 

σκοπό να παρακολουθεί και να 

διασφαλίζει τον σεβασμό των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες 

(30) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει έναν 

μηχανισμό υποβολής καταγγελιών για τον 

οργανισμό ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής 

και ακτοφυλακής, σε συνεργασία με τον 

Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, με 

σκοπό να παρακολουθεί και να 

διασφαλίζει τον σεβασμό των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες 
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του οργανισμού. Αυτός θα πρέπει να είναι 

ένας διοικητικός μηχανισμός με τον οποίο 

ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη 

διεκπεραίωση των καταγγελιών που 

λαμβάνει ο οργανισμός σύμφωνα με το 

δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση. Ο 

Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα 

πρέπει να εξετάζει το παραδεκτό των 

καταγγελιών, να καταχωρίζει εκείνες που 

γίνονται δεκτές, να διαβιβάζει τις 

καταχωρισμένες καταγγελίες στον 

εκτελεστικό διευθυντή, να διαβιβάζει τις 

καταγγελίες που αφορούν τους 

συνοριακούς φύλακες στο κράτος μέλος 

καταγωγής και να καταχωρίζει 

επακόλουθες ενέργειες από τον οργανισμό 

ή το εν λόγω κράτος μέλος. Οι ποινικές 

έρευνες θα πρέπει να διεξάγονται από τα 

κράτη μέλη. 

του οργανισμού και του προσωπικού του. 

Αυτός θα πρέπει να είναι ένας 

αποτελεσματικός και προσβάσιμος 
διοικητικός μηχανισμός με τον οποίο ο 

Υπεύθυνος του Οργανισμού Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων συμμετέχει σύμφωνα με το 

δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση και είναι 

επιχειρησιακώς ανεξάρτητος. Ο 

Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα 

πρέπει να εξετάζει το παραδεκτό των 

καταγγελιών, να καταχωρίζει και να 

διαχειρίζεται κατάλληλα όλες εκείνες που 

γίνονται δεκτές, να διαβιβάζει τις 

καταχωρισμένες καταγγελίες στον 

εκτελεστικό διευθυντή, να διαβιβάζει τις 

καταγγελίες που αφορούν τους 

συνοριακούς φύλακες και τους 

υπαλλήλους της ακτοφυλακής στο κράτος 

μέλος καταγωγής και να καταχωρίζει 

επακόλουθες ενέργειες από τον οργανισμό 

ή το εν λόγω κράτος μέλος. Τα δεδομένα 

αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην 

ετήσια έκθεση του οργανισμού. Οι 

ποινικές έρευνες θα πρέπει να διεξάγονται 

από τα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Προκειμένου να διασφαλιστούν οι 

ομοιόμορφοι όροι για την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά 

καταστάσεις που απαιτούν επείγουσα 

δράση στα εξωτερικά σύνορα, θα πρέπει 

να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 

στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες 

θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. 

(31) Προκειμένου να διασφαλιστούν οι 

ομοιόμορφοι όροι για την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά 

καταστάσεις που απαιτούν επείγουσα 

δράση στα εξωτερικά σύνορα, θα πρέπει 

να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 

στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες 

θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου18, με σεβασμό της αρχής της 

μη επαναπροώθησης και των 

διακηρύξεων και των προτύπων για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. 
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__________________ __________________ 

18 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

18 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να εκπροσωπούνται σε ένα 

διοικητικό συμβούλιο για τη διαμόρφωση 

πολιτικής και την άσκηση πολιτικής 

εποπτείας επί του οργανισμού ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Το 

διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει, εφόσον 

είναι δυνατόν, να αποτελείται από τους 

επιχειρησιακούς προϊσταμένους των 

εθνικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για 

τη διαχείριση συνοριακής φρουράς ή από 

τους αντιπροσώπους τους. Το διοικητικό 

συμβούλιο θα πρέπει να διαθέτει τις 

αναγκαίες εξουσίες για την κατάρτιση 

προϋπολογισμού, τον έλεγχο της 

εκτέλεσής του, τη θέσπιση των 

κατάλληλων δημοσιονομικών κανόνων, 

την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών για 

τη λήψη αποφάσεων από τον οργανισμό 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής και τον διορισμό του 

εκτελεστικού του διευθυντή και του 

αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή. Ο 

οργανισμός θα πρέπει να διέπεται από και 

να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της 

κοινής προσέγγισης για τους 

αποκεντρωμένους οργανισμούς της 

Ένωσης που εγκρίθηκε στις 19 Ιουλίου 

2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

(33) Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να 

εκπροσωπούνται σε ένα διοικητικό 

συμβούλιο για τη διαμόρφωση πολιτικής 

και την άσκηση πολιτικής εποπτείας επί 

του οργανισμού ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Το 

διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει, εφόσον 

είναι δυνατόν, να αποτελείται από τους 

επιχειρησιακούς προϊσταμένους των 

εθνικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για 

τη διαχείριση συνοριακής φρουράς ή από 

τους αντιπροσώπους τους. Το διοικητικό 

συμβούλιο θα πρέπει να διαθέτει τις 

αναγκαίες εξουσίες για την κατάρτιση 

προϋπολογισμού, τον έλεγχο της 

εκτέλεσής του, τη θέσπιση των 

κατάλληλων δημοσιονομικών κανόνων, 

την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών για 

τη λήψη αποφάσεων από τον οργανισμό 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής και τον διορισμό του 

εκτελεστικού του διευθυντή και του 

αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή. Ο 

οργανισμός θα πρέπει να διέπεται από και 

να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της 

κοινής προσέγγισης για τους 

αποκεντρωμένους οργανισμούς της 

Ένωσης που εγκρίθηκε στις 19 Ιουλίου 

2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 



 

AD\1095560EL.doc 13/49 PE580.484v04-00 

 EL 

Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) «εξωτερικά σύνορα»: τα χερσαία 

και θαλάσσια σύνορα των κρατών μελών 

καθώς και οι αερολιμένες και οι θαλάσσιοι 

λιμένες τους, για τα οποίους ισχύουν οι 

διατάξεις του τίτλου ΙΙ του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1· 

(1) «εξωτερικά σύνορα»: τα χερσαία 

και θαλάσσια σύνορα των κρατών μελών 

καθώς και οι αερολιμένες και οι θαλάσσιοι 

λιμένες τους, για τα οποίους ισχύουν οι 

διατάξεις του τίτλου ΙΙ του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 2016/399 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1, 

συμπεριλαμβανομένων των κρατών 

μελών στα οποία δεν εφαρμόζονται 

ακόμα οι διατάξεις του κεκτημένου του 

Σένγκεν σχετικά με την άρση των ελέγχων 

στα εσωτερικά σύνορα· 

______________ _______________ 

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για 

τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα 

σχετικά με το καθεστώς διέλευσης 

προσώπων από τα σύνορα (κώδικας 

συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 105 της 

13.4.2006, σ. 1). 

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2016/399 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, για 

τη θέσπιση του κώδικα της Ένωσης 

σχετικά με το καθεστώς διέλευσης 

προσώπων από τα σύνορα (κώδικας 

συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 77 της 

23.3.2016, σ. 1). 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο οργανισμός ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής 

χαράσσει επιχειρησιακή και τεχνική 

στρατηγική για την ευρωπαϊκή 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. 

Προωθεί και διασφαλίζει την εφαρμογή 

της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης 

διαχείρισης των συνόρων σε όλα τα κράτη 

2. Ο οργανισμός ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής 

χαράσσει μια επιχειρησιακή και τεχνική 

στρατηγική για την ευρωπαϊκή 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων με 

σαφείς και μετρήσιμους στόχους για τη 

βελτίωση της ασφάλειας και της 

διαχείρισης των συνόρων και 
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μέλη. λαμβάνοντας υπόψη, σε δικαιολογημένες 

περιπτώσεις, την ιδιαίτερη κατάσταση 

των κρατών μελών, και ιδίως τη 

γεωγραφική θέση τους. Η στρατηγική 

αυτή επικαιροποιείται τακτικά, 

προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 

νέες εξελίξεις επί τόπου. Προωθεί και 

διασφαλίζει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων 

σε όλα τα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) τη διεξαγωγή και τον συντονισμό 

των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης 

στη θάλασσα και τη στήριξη των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

και των πρωτοβουλιών διεξαγωγής 

επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στη 

θάλασσα· 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) την ανάλυση των κινδύνων για την 

εσωτερική ασφάλεια και την ανάλυση των 

απειλών που μπορούν να επηρεάσουν τη 

λειτουργία ή την ασφάλεια των 

εξωτερικών συνόρων  

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο) 
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Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τη συνεργασία με τρίτες χώρες 

στους τομείς του καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό, με ιδιαίτερη έμφαση 

στις γειτονικές χώρες και στις τρίτες χώρες 

εκείνες που έχουν χαρακτηριστεί μέσω της 

ανάλυσης κινδύνου ως χώρες προέλευσης 

και διέλευσης για την παράτυπη 

μετανάστευση· 

δ) τη συνεργασία με τρίτες χώρες 

στους τομείς του καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό, με ιδιαίτερη έμφαση 

στις γειτονικές χώρες και στις τρίτες χώρες 

εκείνες που έχουν χαρακτηριστεί μέσω της 

ανάλυσης κινδύνου ως χώρες προέλευσης 

και διέλευσης για την παράτυπη 

μετανάστευση, σε συνεργασία με την 

Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη· 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α. Τα κράτη μέλη των οποίων τα 

σύνορα αποτελούν εξωτερικά σύνορα 

μεριμνούν για τη διαχείριση των 

εξωτερικών συνόρων, προς το συμφέρον 

τους και προς το συμφέρον όλων των 

κρατών μελών, σε πλήρη συμμόρφωση με 

το δίκαιο της Ένωσης και σύμφωνα με 

την τεχνική και επιχειρησιακή 

στρατηγική που αναφέρεται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2, καθώς επίσης και σε 

στενή συνεργασία με τον οργανισμό. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο οργανισμός ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής 

διευκολύνει την εφαρμογή των μέτρων της 

Ένωσης για τη διαχείριση των εξωτερικών 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο) 
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συνόρων μέσω της ενίσχυσης, της 

αξιολόγησης και του συντονισμού των 

δράσεων των κρατών μελών όσον αφορά 

την εφαρμογή των μέτρων αυτών, καθώς 

και σε θέματα επιστροφής. Τα κράτη μέλη 

μεριμνούν ώστε η διαχείριση του δικού 

τους τμήματος των εξωτερικών συνόρων, 

προς το συμφέρον τους και προς το 

συμφέρον όλων των κρατών μελών που 

έχουν καταργήσει τους ελέγχους στα 

εσωτερικά σύνορα, να πραγματοποιείται 

σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της 

Ένωσης και σύμφωνα με την τεχνική και 

επιχειρησιακή στρατηγική που αναφέρεται 

στο άρθρο 3 παράγραφος 2, καθώς επίσης 

και σε στενή συνεργασία με τον 

οργανισμό. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 α. Τα κράτη μέλη φέρουν την κύρια 

ευθύνη για την εφαρμογή της συναφούς 

διεθνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής 

νομοθεσίας και για την υλοποίηση των 

δράσεων επιβολής του νόμου που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο κοινών 

επιχειρήσεων υπό τον συντονισμό της 

Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 

Ακτοφυλακής, και ως εκ τούτου και για 

τον σεβασμό των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των εν 

λόγω δραστηριοτήτων. Η Ευρωπαϊκή 

Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή είναι 

επίσης υπεύθυνη, στο πλαίσιο του 

συντονιστικού της ρόλου, και παραμένει 

πλήρως υπόλογη για όλες τις δράσεις και 

τις αποφάσεις που λαμβάνονται υπό την 

εντολή της. Η Επιτροπή, σε συνεργασία 

με τον οργανισμό, το Συμβούλιο και τους 

συναφείς ενδιαφερόμενους φορείς, 

αναλύει περαιτέρω τις διατάξεις που 

σχετίζονται με τη λογοδοσία και την 

ευθύνη και επανορθώνει τυχόν δυνητικά 
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ή πραγματικά κενά που σχετίζονται με τις 

δραστηριότητες του οργανισμού. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για τη διασφάλιση της συνεκτικής 

ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης 

των συνόρων σε όλα τα εξωτερικά σύνορα, 

ο οργανισμός διευκολύνει και καθιστά 

αποτελεσματικότερη την εφαρμογή των 

υφιστάμενων και μελλοντικών μέτρων της 

Ένωσης για τη διαχείριση των εξωτερικών 

συνόρων, ιδίως του κώδικα συνόρων του 

Σένγκεν που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 562/2006. 

1. Για τη διασφάλιση της συνεκτικής 

ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης 

των συνόρων σε όλα τα εξωτερικά σύνορα, 

ο οργανισμός διευκολύνει και καθιστά 

αποτελεσματικότερη την εφαρμογή των 

υφιστάμενων και μελλοντικών μέτρων της 

Ένωσης για τη διαχείριση των εξωτερικών 

συνόρων, συμπεριλαμβανομένου του 

κώδικα συνόρων του Σένγκεν που 

θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

2016/399. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με σκοπό να συμβάλλει στη 

δημιουργία ενός αποτελεσματικού, υψηλού 

και ομοιόμορφου επιπέδου ελέγχου των 

συνόρων και σε θέματα επιστροφής, ο 

οργανισμός αναλαμβάνει την εκτέλεση των 

εξής καθηκόντων: 

1. Με σκοπό να συμβάλλει στη 

δημιουργία ενός αποτελεσματικού, υψηλού 

και ομοιόμορφου επιπέδου ελέγχου των 

συνόρων και στην ενιαία εφαρμογή των 

διεθνών προτύπων σε θέματα 

επιστροφών, ο οργανισμός αναλαμβάνει 

την εκτέλεση των εξής καθηκόντων: 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) δημιουργία ενός κέντρου 

παρακολούθησης και ανάλυσης κινδύνων, 

α) παρακολούθηση των 

μεταναστευτικών ροών και διεξαγωγή 
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με ικανότητα παρακολούθησης των 

μεταναστευτικών ροών και διεξαγωγής 

αναλύσεων κινδύνων όσον αφορά όλες τις 

πτυχές που σχετίζονται με την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων· 

αναλύσεων κινδύνων όσον αφορά όλες τις 

πτυχές που σχετίζονται με την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων 

μέσω της χρήσης των διαθέσιμων πόρων, 

όπως του Δορυφορικού Κέντρου και του 

Κέντρου Επιχειρήσεων της Ένωσης· 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) διεξαγωγή αξιολόγησης 

τρωτότητας, περιλαμβανομένης της 

αξιολόγησης της ικανότητας των κρατών 

μελών να αντιμετωπίζουν απειλές και 

πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα. 

β) διεξαγωγή τακτικής αξιολόγησης 

τρωτότητας, περιλαμβανομένης της 

αξιολόγησης της ικανότητας των κρατών 

μελών να αντιμετωπίζουν απειλές και 

πιέσεις στα εξωτερικά τους σύνορα. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα 

μέσω συντονισμού και οργάνωσης κοινών 

επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να 

συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες 

ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις 

διάσωσης στη θάλασσα· 

γ) παροχή στήριξης προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα 

μέσω συντονισμού και οργάνωσης κοινών 

επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να 

συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες 

ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις 

διάσωσης στη θάλασσα· 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) σύσταση αποθέματος τεχνικού 

εξοπλισμού, προκειμένου να αναπτύσσεται 

στ) σύσταση εφεδρικού τεχνικού 

εξοπλισμού, προκειμένου να αναπτυχθεί 
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σε κοινές επιχειρήσεις ή ταχείες 

συνοριακές επεμβάσεις και στο πλαίσιο 

των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση 

των μεταναστευτικών ροών, αλλά και σε 

επιχειρήσεις και επεμβάσεις επιστροφής· 

σε κοινές επιχειρήσεις, ταχείες συνοριακές 

επεμβάσεις, επιχειρήσεις έρευνας και 

διάσωσης και στο πλαίσιο των ομάδων 

στήριξης για τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών, αλλά και σε 

επιχειρήσεις και επεμβάσεις επιστροφής· 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) υποστήριξη της ανάπτυξης 

τεχνικών προτύπων εξοπλισμού, ιδίως σε 

επίπεδο τακτικής διοίκησης, ελέγχου και 

επικοινωνίας, καθώς και τεχνικής 

εποπτείας με σκοπό τη διασφάλιση της 

διαλειτουργικότητας σε ενωσιακό και 

εθνικό επίπεδο· 

η) υποστήριξη της ανάπτυξης κοινών 

τεχνικών προτύπων εξοπλισμού, ιδίως σε 

επίπεδο τακτικής διοίκησης, ελέγχου και 

επικοινωνίας, καθώς και τεχνικής 

εποπτείας με σκοπό τη διασφάλιση της 

διαλειτουργικότητας σε ενωσιακό και 

εθνικό επίπεδο· 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιδ) ιδ) συμμετοχή στην ανάπτυξη και 

διαχείριση δραστηριοτήτων έρευνας και 

καινοτομίας σχετικά με τον έλεγχο και την 

επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

προηγμένης τεχνολογίας επιτήρησης, όπως 

συστημάτων τηλεχειριζόμενων 

αεροσκαφών και της ανάπτυξης πιλοτικών 

σχεδίων σχετικά με θέματα που 

καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό· 

ιδ) παρακολούθηση και συμμετοχή 

στην ανάπτυξη και διαχείριση 

δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας 

σχετικά με τον έλεγχο και την επιτήρηση 

των εξωτερικών συνόρων, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

προηγμένης τεχνολογίας επιτήρησης, όπως 

συστημάτων τηλεχειριζόμενων 

αεροσκαφών και της ανάπτυξης πιλοτικών 

σχεδίων σχετικά με θέματα που 

καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό· 
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Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιζ) ιζ) συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 

στη Θάλασσα με σκοπό τη στήριξη των 

εθνικών αρχών που εκτελούν καθήκοντα 

ακτοφυλακής με την παροχή υπηρεσιών, 

πληροφοριών, εξοπλισμού και 

εκπαίδευσης, καθώς και με τον συντονισμό 

επιχειρήσεων πολλαπλού σκοπού· 

ιζ) συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 

στη Θάλασσα με σκοπό τη στήριξη των 

εθνικών αρχών που εκτελούν καθήκοντα 

ακτοφυλακής με την παροχή υπηρεσιών, 

πληροφοριών, και, εφόσον είναι αναγκαίο, 

εξοπλισμού και εκπαίδευσης, καθώς και με 

τον συντονισμό επιχειρήσεων πολλαπλού 

σκοπού· 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιη) ιη) συνδρομή προς τα κράτη μέλη 

και τρίτες χώρες στο πλαίσιο της 

επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ 

αυτών στους τομείς της διαχείρισης των 

εξωτερικών συνόρων και της επιστροφής· 

ιη) συνδρομή και παροχή στήριξης 

προς τα κράτη μέλη και τρίτες χώρες κατά 

την επιχειρησιακή συνεργασία τους στους 

τομείς της διαχείρισης των εξωτερικών 

συνόρων και της επιστροφής· 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιη α) έγκριση και προώθηση των 

υψηλότερων προτύπων όσον αφορά τις 

πρακτικές διαχείρισης των συνόρων, 

επιτρέποντας τη διαφάνεια και τον 

δημόσιο έλεγχο και διασφαλίζοντας τον 

σεβασμό και την προαγωγή των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και του 

κράτους δικαίου· 
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Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίζουν τη 

συνεργασία τους σε επιχειρησιακό επίπεδο 

με άλλα κράτη μέλη ή/και τρίτες χώρες 

στα εξωτερικά σύνορα, μεταξύ άλλων στο 

πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων σε μια 

αποστολή επιβολής του νόμου και στον 

τομέα της επιστροφής, εφόσον η 

συνεργασία αυτή συνάδει με τη δράση του 

οργανισμού. Τα κράτη μέλη απέχουν από 

οποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται 

να βλάψει τη λειτουργία του οργανισμού ή 

την επίτευξη των στόχων του. 

Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίζουν τη 

συνεργασία τους σε επιχειρησιακό επίπεδο 

με άλλα κράτη μέλη ή/και τρίτες χώρες 

στα εξωτερικά σύνορα, μεταξύ άλλων στο 

πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων σε μια 

αποστολή επιβολής του νόμου και στον 

τομέα της επιστροφής, εφόσον η 

συνεργασία αυτή δεν αντιβαίνει στη 

δράση του οργανισμού και κατά 

περίπτωση στις αποστολές της ΚΠΑΑ και 

του ΝΑΤΟ. Τα κράτη μέλη απέχουν από 

οποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται 

να βλάψει τη λειτουργία του οργανισμού ή 

την επίτευξη των στόχων του. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός δημιουργεί κέντρο 

παρακολούθησης και ανάλυσης κινδύνου 

με την ικανότητα να παρακολουθεί τις 

μεταναστευτικές ροές προς και εντός της 

Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, ο 

οργανισμός αναπτύσσει ένα κοινό 

υπόδειγμα ολοκληρωμένης ανάλυσης 

κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να 

εφαρμόζεται από τον οργανισμό και τα 

κράτη μέλη. 

1. Ο οργανισμός δημιουργεί ένα 

κέντρο παρακολούθησης και ανάλυσης 

κινδύνου με την ικανότητα να 

παρακολουθεί τις μεταναστευτικές ροές. 

Αυτός διασφαλίζει ότι όλοι οι ήδη 

διαθέσιμοι πόροι της Ένωσης 

(πληροφορίες, αναλύσεις κινδύνου, 

δορυφόρος, κ.λπ.) χρησιμοποιούνται 

πλήρως και ολοκληρωμένα. Για τον 

σκοπό αυτό, ο οργανισμός αναπτύσσει, με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, 
ένα κοινό υπόδειγμα ολοκληρωμένης 

ανάλυσης κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να 

εφαρμόζεται από τον οργανισμό και τα 

κράτη μέλη. 
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Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η ανάλυση κινδύνου που εκπονεί ο 

οργανισμός καλύπτει όλες τις πτυχές που 

σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 

ιδίως τον έλεγχο των συνόρων, την 

επιστροφή, τις παράτυπες δευτερογενείς 

μετακινήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών 

στην Ένωση, την πρόληψη του 

διασυνοριακού εγκλήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 

της παράτυπης μετανάστευσης, της 

εμπορίας ανθρώπων και της 

τρομοκρατίας, καθώς και την κατάσταση 

που επικρατεί σε γειτονικές τρίτες χώρες 

με σκοπό την ανάπτυξη ενός μηχανισμού 

προειδοποίησης, ο οποίος αναλύει τις 

μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση. 

3. Η ανάλυση κινδύνου που εκπονεί ο 

οργανισμός καλύπτει όλες τις πτυχές που 

σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 

ιδίως τον έλεγχο των συνόρων, την 

προστασία των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, την επιστροφή, τις 

παράτυπες δευτερογενείς μετακινήσεις των 

υπηκόων τρίτων χωρών στην Ένωση, την 

πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος, 

την εμπορία ανθρώπων και την 

τρομοκρατία, καθώς και την κατάσταση 

που επικρατεί σε γειτονικές τρίτες χώρες 

και τις χώρες καταγωγής και διέλευσης 

για την παράτυπη μετανάστευση με 

σκοπό την ανάπτυξη ενός μηχανισμού 

προειδοποίησης, ο οποίος αναλύει τις 

μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση, 

καθώς και τον σεβασμό των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 α. Ο οργανισμός δημοσιοποιεί τη 

μεθοδολογία και τα κριτήρια που 

ακολουθεί για την ανάλυση κινδύνου. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στον ε) υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στον 
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εκτελεστικό διευθυντή για την κατάσταση 

στα εξωτερικά σύνορα και την ικανότητα 

του κράτους μέλους να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά την κατάσταση αυτή· 

εκτελεστικό διευθυντή και στον 

επικεφαλής της αρμόδιας εθνικής αρχής 
για την κατάσταση και την ικανότητα του 

κράτους μέλους να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά την κατάσταση αυτή· 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) διαθέτει απεριόριστη πρόσβαση 

στο εθνικό κέντρο συντονισμού και την 

εθνική εικόνα της κατάστασης που 

καταρτίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 1052/2013· 

α) διαθέτει πρόσβαση στο εθνικό 

κέντρο συντονισμού και την εθνική εικόνα 

της κατάστασης που καταρτίζεται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1052/2013 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

τρωτότητας υποβάλλονται στο εποπτικό 

συμβούλιο, το οποίο ενημερώνει τον 

εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με τα 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα 

κράτη μέλη με βάση τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης τρωτότητας και 

λαμβανομένων υπόψη της ανάλυση 

κινδύνου του οργανισμού και των 

αποτελεσμάτων του μηχανισμού 

αξιολόγησης Σένγκεν. 

4. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

τρωτότητας υποβάλλονται στα 

ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δύναται να 

διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικά με την 

αξιολόγηση. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

βασίζει τα μέτρα που πρέπει να προταθούν 

στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη στα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης 

τρωτότητας, λαμβανομένων υπόψη της 

ανάλυσης κινδύνου του οργανισμού, των 

παρατηρήσεων του ενδιαφερόμενου 

κράτους μέλους και των αποτελεσμάτων 

του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (α α) να ανταλλάσσει πληροφορίες για 

τις μεταναστευτικές ροές με τις 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

και τις πρωτοβουλίες που διεξάγουν 

επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης· 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έναρξη κοινών επιχειρήσεων και ταχέων 

επεμβάσεων στα εξωτερικά σύνορα 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο) 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι στόχοι μιας κοινής επιχείρησης 

ή ταχείας συνοριακής επέμβασης δύνανται 

να επιτευχθούν στο πλαίσιο μιας 

επιχείρησης πολλαπλού σκοπού που 

μπορεί να περιλαμβάνει τη διάσωση 

ατόμων που κινδυνεύουν στη θάλασσα ή 

άλλες δραστηριότητες ακτοφυλακής, την 

καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης 

μεταναστών ή της εμπορίας ανθρώπων, 

δραστηριότητες ελέγχου λαθρεμπορίου 

ναρκωτικών και διαχείρισης των 

μεταναστευτικών ροών, 

συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης, 

της καταχώρισης, του απολογισμού και της 

επιστροφής. 

5. Οι στόχοι μιας κοινής επιχείρησης 

ή ταχείας συνοριακής επέμβασης δύνανται 

να επιτευχθούν στο πλαίσιο μιας 

επιχείρησης πολλαπλού σκοπού που 

μπορεί να περιλαμβάνει τη διάσωση 

ατόμων που κινδυνεύουν στη θάλασσα ή 

άλλες δραστηριότητες ακτοφυλακής, την 

καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης 

μεταναστών ή της εμπορίας ανθρώπων, 

δραστηριότητες ελέγχου λαθρεμπορίου 

ναρκωτικών και διαχείρισης των 

μεταναστευτικών ροών, 

συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης, 

της καταχώρισης, του απολογισμού και της 

επιστροφής. Κάθε επιχείρηση που 

εμπεριέχει καθήκοντα ακτοφυλακής 

διεξάγεται κατά τρόπο εξασφαλίζοντα, σε 

κάθε περίπτωση, την ασφάλεια των 

συλληφθέντων ή διασωθέντων, των 

συμμετεχουσών μονάδων και των τρίτων. 
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Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στο πλαίσιο προετοιμασίας μιας 

κοινής επιχείρησης, ο εκτελεστικός 

διευθυντής, σε συνεργασία με το κράτος 

μέλος υποδοχής, καταρτίζει τον κατάλογο 

του τεχνικού εξοπλισμού και του 

προσωπικού που απαιτείται, λαμβάνοντας 

υπόψη τους διαθέσιμους πόρους του 

κράτους μέλους υποδοχής. Βάσει των 

στοιχείων αυτών, ο οργανισμός καθορίζει 

ένα πακέτο δραστηριοτήτων 

επιχειρησιακής και τεχνικής ενίσχυσης και 

ανάπτυξης ικανοτήτων που θα 

περιληφθούν στο επιχειρησιακό σχέδιο. 

1. Στο πλαίσιο προετοιμασίας μιας 

κοινής επιχείρησης, ο εκτελεστικός 

διευθυντής, σε συνεργασία με το κράτος 

μέλος υποδοχής ή τρίτη χώρα, καταρτίζει 

τον κατάλογο του τεχνικού εξοπλισμού και 

του προσωπικού που απαιτείται, 

λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους 

πόρους του κράτους μέλους υποδοχής. 

Βάσει των στοιχείων αυτών, ο οργανισμός 

καθορίζει ένα πακέτο δραστηριοτήτων 

επιχειρησιακής και τεχνικής ενίσχυσης και 

ανάπτυξης ικανοτήτων που θα 

περιληφθούν στο επιχειρησιακό σχέδιο. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) στ) διατάξεις περί διοίκησης και 

ελέγχου, στις οποίες περιλαμβάνονται το 

όνομα και ο βαθμός των συνοριοφυλάκων 

του κράτους μέλους υποδοχής που είναι 

αρμόδιοι για τη συνεργασία με τα μέλη 

των ομάδων και του οργανισμού, ιδίως δε 

το όνομα και ο βαθμός εκείνων των 

συνοριοφυλάκων οι οποίοι ηγούνται των 

ομάδων κατά τη διάρκεια της αποστολής, 

καθώς και τη θέση των μελών των ομάδων 

στη δομή διοίκησης· 

στ) διατάξεις περί διοίκησης και 

ελέγχου, στις οποίες περιλαμβάνονται το 

όνομα και ο βαθμός των συνοριοφυλάκων 

του κράτους μέλους υποδοχής που είναι 

αρμόδιοι για τη συνεργασία με τα μέλη 

των ομάδων και του οργανισμού, ιδίως δε 

το όνομα και ο βαθμός εκείνων των 

συνοριοφυλάκων και ακτοφυλάκων οι 

οποίοι ηγούνται των ομάδων κατά τη 

διάρκεια της αποστολής, καθώς και τη 

θέση των μελών των ομάδων στη δομή 

διοίκησης· 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ι σε σχέση με θαλάσσιες 

επιχειρήσεις, συγκεκριμένες πληροφορίες 

για την εφαρμογή της σχετικής 

δικαιοδοσίας και νομοθεσίας στη 

γεωγραφική περιοχή όπου διεξάγεται η 

κοινή επιχείρηση, περιλαμβανομένων 

αναφορών στη διεθνή και την ενωσιακή 

νομοθεσία όσον αφορά τη σύλληψη, τη 

διάσωση στη θάλασσα και την αποβίβαση. 

Εν προκειμένω, το επιχειρησιακό σχέδιο 

καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 656/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

ι σε σχέση με θαλάσσιες 

επιχειρήσεις, συγκεκριμένες πληροφορίες 

για την εφαρμογή της σχετικής 

δικαιοδοσίας και νομοθεσίας στη 

γεωγραφική περιοχή όπου διεξάγεται η 

κοινή επιχείρηση, περιλαμβανομένων 

αναφορών στη διεθνή και την ενωσιακή 

νομοθεσία όσον αφορά τη σύλληψη, την 

έρευνα, τη διάσωση στη θάλασσα και την 

αποβίβαση. Εν προκειμένω, το 

επιχειρησιακό σχέδιο που προσδιορίζει 

τον ρόλο του οργανισμού στις 

δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης 
καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

διεθνούς δικαίου και τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 656/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42· 

__________________ __________________ 

42 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 656/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, περί 

κανόνων επιτηρήσεως των εξωτερικών 

θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της 

επιχειρησιακής συνεργασίας που 

συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό για τη Διαχείριση της 

Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα 

Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 189 της 

27.6.2014, σ. 93). 

42 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 656/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, περί 

κανόνων επιτηρήσεως των εξωτερικών 

θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της 

επιχειρησιακής συνεργασίας που 

συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό για τη Διαχείριση της 

Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα 

Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 189 της 

27.6.2014, σ. 93). 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο ια 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ια) ια) λεπτομερείς πληροφορίες για τη 

συνεργασία με τρίτες χώρες, άλλους 

οργανισμούς, φορείς και υπηρεσίες της 

Ένωσης ή διεθνείς οργανισμούς· 

ια) λεπτομερείς πληροφορίες για τη 

συνεργασία με τρίτες χώρες, άλλους 

οργανισμούς, φορείς και υπηρεσίες της 

Ένωσης ή διεθνείς οργανισμούς σε στενή 

συνεργασία με την Επιτροπή και την 

ΕΥΕΔ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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ενημερώνεται τακτικά για την εν λόγω 

συνεργασία· 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στον τομέα της επιστροφής, 

καθώς και για την προετοιμασία και την 

οργάνωση των επιχειρήσεων επιστροφής. 

γ) τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στον τομέα της επιστροφής, 

καθώς και για την προετοιμασία και την 

οργάνωση των επιχειρήσεων επιστροφής, 

με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, της νομότυπης 

διαδικασίας και της αρχής της μη 

επαναπροώθησης. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 α. Ο οργανισμός, σε συνεργασία με 

την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης 

για το Άσυλο, τον Οργανισμό 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και άλλους 

συναφείς οργανισμούς της Ένωσης και 

υπό τον συντονισμό της Επιτροπής, 

διασφαλίζει τη συμμόρφωση αυτών των 

δραστηριοτήτων με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Ασύλου και τα θεμελιώδη 

δικαιώματα. Περιλαμβάνονται η παροχή 

καταφυγίου, συνθηκών υγιεινής και 

εγκαταστάσεων που σέβονται τις ανάγκες 

ανάλογα με το φύλο και τις ανάγκες των 

παιδιών στα κομβικά κέντρα πρώτης 

υποδοχής. 
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Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης 

είναι μόνιμο σώμα το οποίο τίθεται στην 

άμεση διάθεση του οργανισμού και το 

οποίο μπορεί να αναπτυχθεί από κάθε 

κράτος μέλος εντός τριών εργάσιμων 

ημερών από τη στιγμή που συμφωνείται το 

επιχειρησιακό σχέδιο από τον εκτελεστικό 

διευθυντή και το κράτος μέλος υποδοχής. 

Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος 

θέτει στη διάθεση του οργανισμού σε 

ετήσια βάση έναν αριθμό συνοριοφυλάκων 

που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 3% του 

προσωπικού των κρατών μελών χωρίς 

χερσαία ή θαλάσσια εξωτερικά σύνορα και 

σε 2% του προσωπικού των κρατών μέλη 

με χερσαία ή θαλάσσια εξωτερικά σύνορα, 

και ο οποίος ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 

500 συνοριοφύλακες που θα διαθέτουν τα 

προσόντα τα οποία προσδιορίζονται στην 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. 

5. Η εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης 

είναι μόνιμο σώμα το οποίο τίθεται στην 

άμεση διάθεση του οργανισμού και το 

οποίο μπορεί να αναπτυχθεί από κάθε 

κράτος μέλος εντός τριών εργάσιμων 

ημερών από τη στιγμή που συμφωνείται το 

επιχειρησιακό σχέδιο από τον εκτελεστικό 

διευθυντή και το κράτος μέλος υποδοχής. 

Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος 

θέτει στη διάθεση του οργανισμού σε 

ετήσια βάση έναν αριθμό συνοριοφυλάκων 

που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 3% του 

προσωπικού των κρατών μελών χωρίς 

χερσαία ή θαλάσσια εξωτερικά σύνορα και 

σε 2% του προσωπικού των κρατών μέλη 

με χερσαία ή θαλάσσια εξωτερικά σύνορα, 

και ο οποίος ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 

500 συνοριοφύλακες που θα διαθέτουν τα 

προσόντα τα οποία προσδιορίζονται στην 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Ο 

οργανισμός αξιοποιεί την εμπειρογνωσία 

της Ένωσης, η οποία αναπτύχθηκε μέσω 

αποστολών της Κοινής Πολιτικής 

Ασφάλειας και Άμυνας και πρωταρχικών 

στόχων.  

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο οργανισμός συνεισφέρει στις ομάδες 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής κατάλληλα καταρτισμένους 

συνοριοφύλακες οι οποίοι αποσπώνται 

στον οργανισμό ως εθνικοί 

εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη. Η 

συμβολή των κρατών μελών όσον αφορά 

την απόσπαση συνοριοφυλάκων τους στον 

Ο οργανισμός συνεισφέρει στις ομάδες 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής κατάλληλα καταρτισμένους 

συνοριοφύλακες οι οποίοι αποσπώνται 

στον οργανισμό ως εθνικοί 

εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη. Η 

συμβολή των κρατών μελών όσον αφορά 

την απόσπαση συνοριοφυλάκων τους στον 
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οργανισμό για τα προσεχή έτη σχεδιάζεται 

βάσει ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων 

και συμφωνιών μεταξύ του οργανισμού και 

των κρατών μελών. Κατ’ εφαρμογή των εν 

λόγω συμφωνιών, τα κράτη μέλη 

καθιστούν τους συνοριοφύλακες 

διαθέσιμους για απόσπαση, εκτός αν αυτό 

θα επηρέαζε ουσιαστικά την εκτέλεση 

εθνικών καθηκόντων. Στις περιπτώσεις 

αυτές τα κράτη μέλη μπορούν να 

ανακαλούν τους αποσπασμένους 

συνοριοφύλακές τους. 

οργανισμό για τα προσεχή έτη σχεδιάζεται 

βάσει ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων 

και συμφωνιών μεταξύ του οργανισμού και 

των κρατών μελών. Κατ’ εφαρμογή των εν 

λόγω συμφωνιών, τα κράτη μέλη 

καθιστούν τους συνοριοφύλακες 

διαθέσιμους για απόσπαση, εκτός αν αυτό 

θα επηρέαζε ουσιαστικά την εκτέλεση 

εθνικών καθηκόντων. Στις περιπτώσεις 

αυτές τα κράτη μέλη μπορούν να 

ανακαλούν τους αποσπασμένους 

συνοριοφύλακές τους. Προκειμένου να 

ανταποκριθεί σε ενδεχόμενες ελλείψεις, ο 

οργανισμός δύναται να απασχολεί 

προσωπικό σε προσωρινή βάση ώστε να 

ασκεί τα καθήκοντα συνοριακού ελέγχου 

σύμφωνα με την εντολή του. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι εν λόγω αποσπάσεις μπορεί να είναι 

για διάστημα 12 μηνών και άνω, αλλά σε 

καμία περίπτωση για διάστημα μικρότερο 

των τριών μηνών. Οι αποσπασμένοι 

συνοριοφύλακες θεωρούνται μέλη των 

ομάδων και έχουν τα καθήκοντα και τις 

αρμοδιότητες των μελών των ομάδων. Το 

κράτος μέλος που έχει αποσπάσει τους 

συνοριοφύλακες θεωρείται ως το κράτος 

μέλος καταγωγής. 

Οι αποσπάσεις μπορεί να είναι για 

διάστημα 12 μηνών και άνω, αλλά σε 

καμία περίπτωση για διάστημα μικρότερο 

των τριών μηνών. Οι αποσπασμένοι 

συνοριοφύλακες θεωρούνται μέλη των 

ομάδων και έχουν τα καθήκοντα και τις 

αρμοδιότητες των μελών των ομάδων. Το 

κράτος μέλος που έχει αποσπάσει τους 

συνοριοφύλακες θεωρείται ως το κράτος 

μέλος καταγωγής. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να συντονίζει, σε τεχνικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο, τις δραστηριότητες 

των κρατών μελών σε θέματα επιστροφής, 

για την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου 

α) να συντονίζει, σε τεχνικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο, τις δραστηριότητες 

των κρατών μελών σε θέματα επιστροφής, 

περιλαμβανομένης της εκούσιας 
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συστήματος διαχείρισης των επιστροφών 

μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών 

μελών, με τη συμμετοχή των αρμόδιων 

αρχών των τρίτων χωρών και άλλων 

ενδιαφερόμενων μερών· 

επιστροφής, για την επίτευξη ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 

των επιστροφών μεταξύ των αρμόδιων 

αρχών των κρατών μελών, με τη 

συμμετοχή των αρμόδιων αρχών των 

τρίτων χωρών και άλλων ενδιαφερόμενων 

μερών· 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) να συνεργάζεται με τρίτες χώρες 

για τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων 

επιστροφής των κρατών μελών· 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) συνδρομής όσον αφορά μέτρα που 

είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η 

διαθεσιμότητα των επαναπατριζόμενων για 

σκοπούς επιστροφής και να αποφευχθεί 

τυχόν διαφυγή τους. 

δ) συνδρομής όσον αφορά μέτρα που 

είναι θεμιτά, αναλογικά και αναγκαία για 

να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των 

επαναπατριζόμενων για σκοπούς 

επιστροφής, να αποφευχθεί τυχόν διαφυγή 

τους και να παρέχονται συμβουλές 

σχετικά με εναλλακτικές λύσεις αντί της 

κράτησης, σύμφωνα με την οδηγία 

2008/115/ΕΚ και το διεθνές δίκαιο. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η υπηρεσία επιστροφής αποσκοπεί 

στη δημιουργία συνεργειών και τη 

σύνδεση των χρηματοδοτούμενων από την 

3. Η υπηρεσία επιστροφής αποσκοπεί 

στη δημιουργία συνεργειών και τη 

σύνδεση των χρηματοδοτούμενων από την 
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Ένωση δικτύων και προγραμμάτων στον 

τομέα της επιστροφής σε στενή 

συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Μετανάστευσης.43 

Ένωση δικτύων και προγραμμάτων σε 

στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Μετανάστευσης43, καθώς επίσης και με 

άλλες οργανώσεις και τα ενδιαφερόμενα 

κράτη μέλη· 

__________________ __________________ 

43 ΕΕ L 131, 21.5.2008, σ. 7. 43 ΕΕ L 131, 21.5.2008, σ. 7. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α. Ο οργανισμός δεν θα συντονίζει, 

δεν θα διοργανώνει ούτε θα προτείνει 

επιχειρήσεις επιστροφής προς 

οποιαδήποτε τρίτη χώρα στην οποία 

έχουν εντοπιστεί κίνδυνοι παραβιάσεων 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή σοβαρές 

ελλείψεις στο σχετικό αστικό και ποινικό 

δίκαιο και στις συναφείς διαδικασίες 

μέσω των εκτιμήσεων κινδύνου του ή που 

στοιχειοθετούνται σε εκθέσεις του 

Υπεύθυνου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 

οργανισμών της Ένωσης, φορέων 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

διακυβερνητικών και μη κυβερνητικών 

οργανώσεων. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή εγγυάται την προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

1. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή σέβεται και εγγυάται την 

προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού 

σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της 

Ένωσης, ιδίως τον Χάρτη των Θεμελιωδών 



 

PE580.484v04-00 32/49 AD\1095560EL.doc 

EL 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχετικές 

διατάξεις διεθνούς δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης 

σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων 

και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την 

πρόσβαση στη διεθνή προστασία, ιδίως την 

αρχή της μη επαναπροώθησης. Για τον 

σκοπό αυτό, ο οργανισμός καταρτίζει, 

αναπτύσσει και εφαρμόζει περαιτέρω μια 

στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα. 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

τις σχετικές διατάξεις διεθνούς δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα, της σύμβασης σχετικά με το 

καθεστώς των προσφύγων, της σύμβασης 

για τα δικαιώματα του παιδιού και τις 

υποχρεώσεις που σχετίζονται με την 

πρόσβαση στη διεθνή προστασία, ιδίως 

όσον αφορά την αρχή της μη 

επαναπροώθησης. Για τον σκοπό αυτό, ο 

οργανισμός, σε συνεργασία με τον 

Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταρτίζει, 

αναπτύσσει και εφαρμόζει περαιτέρω μια 

στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα, 

συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών 

μηχανισμών για την εξασφάλιση του 

σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

και του κράτους δικαίου σε όλες τις 

δραστηριότητες του οργανισμού. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται 

δεόντως για την εν λόγω στρατηγική 

θεμελιωδών δικαιωμάτων· 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων της, η Ευρωπαϊκή 

Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή 
διασφαλίζει ότι κανείς δεν αποβιβάζεται, 

υποχρεώνεται να εισέλθει, μεταφέρεται ή 

παραδίδεται με άλλο τρόπο ή επιστρέφεται 

στις αρχές μιας χώρας κατά παράβαση της 

αρχής της μη επαναπροώθησης ή στην 

οποία υπάρχει κίνδυνος να απελαθεί ή να 

επαναπροωθηθεί προς άλλη χώρα κατά 

παράβαση της εν λόγω αρχής. 

2. Κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων της, ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Συνοριοφυλακής και 

Ακτοφυλακής διασφαλίζει ότι κανείς δεν 

αποβιβάζεται, υποχρεώνεται να εισέλθει, 

μεταφέρεται ή παραδίδεται με άλλο τρόπο 

ή επιστρέφεται στις αρχές μιας χώρας κατά 

παράβαση της αρχής της μη 

επαναπροώθησης ή στην οποία υπάρχει 

κίνδυνος να απελαθεί ή να 

επαναπροωθηθεί προς άλλη χώρα κατά 

παράβαση της εν λόγω αρχής. 
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Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή, κατά την άσκηση των 

καθηκόντων της, λαμβάνει υπόψη τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών, των 

θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, των ατόμων 

που χρήζουν ιατρικής βοήθειας, των 

ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, 

των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο 

στη θάλασσα και άλλων ατόμων των 

οποίων η κατάσταση είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτη. 

3. Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, κατά 

την άσκηση των καθηκόντων του, 

λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

ανηλίκων, ιδίως των ασυνόδευτων, των 

θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, των ατόμων 

που χρήζουν ιατρικής βοήθειας, των 

ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, 

των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο 

στη θάλασσα και άλλων ατόμων των 

οποίων η κατάσταση είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτη. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του, στις σχέσεις του με τα 

κράτη μέλη και τη συνεργασία του με 

τρίτες χώρες, ο οργανισμός λαμβάνει 

υπόψη τις εκθέσεις του συμβουλευτικού 

φόρουμ και του Υπευθύνου Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων. 

4. Κατά την εκτέλεση όλων των 

καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένης 

της περαιτέρω ανάπτυξης και εφαρμογής 

ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για 

την παρακολούθηση του σεβασμού των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, στις σχέσεις 

του με τα κράτη μέλη και τη συνεργασία 

του με τρίτες χώρες, ο οργανισμός 

διασφαλίζει την κατάλληλη συνέχεια στις 
εκθέσεις του συμβουλευτικού φόρουμ και 

του Υπευθύνου Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων. Ο οργανισμός ενημερώνει 

το συμβουλευτικό φόρουμ και τον 

Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για 

το πώς μετέβαλε ή όχι την προσέγγισή 

του ως απάντηση σε εκθέσεις και 

συστάσεις των εν λόγω φορέων, και 

περιλαμβάνει λεπτομέρειες στην ετήσια 

έκθεσή του. 
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Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο οργανισμός λαμβάνει τις 

αναγκαίες πρωτοβουλίες για να 

εξασφαλίσει την κατάρτιση του 

προσωπικού που συμμετέχει στην 

εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν τις 

επιστροφές, το οποίο πρόκειται να 

συμμετάσχει στις εφεδρείες που 

αναφέρονται στα άρθρα 28, 29 και 30. Ο 

οργανισμός εξασφαλίζει ότι όλο το 

προσωπικό που συμμετέχει σε επιχειρήσεις 

επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής, 

καθώς και το προσωπικό του οργανισμού, 

έχουν λάβει, πριν από τη συμμετοχή τους 

σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που 

οργανώνει ο οργανισμός, κατάρτιση 

σχετικά με την οικεία νομοθεσία της 

Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, 

περιλαμβανομένων των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και της πρόσβασης σε διεθνή 

προστασία. 

3. Ο οργανισμός λαμβάνει τις 

αναγκαίες πρωτοβουλίες για να 

εξασφαλίσει την κατάρτιση του 

προσωπικού που συμμετέχει στην 

εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν τις 

επιστροφές, το οποίο πρόκειται να 

συμμετάσχει στις εφεδρείες που 

αναφέρονται στα άρθρα 28, 29 και 30. Ο 

οργανισμός εξασφαλίζει ότι όλο το 

προσωπικό που συμμετέχει σε επιχειρήσεις 

επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής, 

καθώς και το προσωπικό του οργανισμού, 

έχουν λάβει, πριν από τη συμμετοχή τους 

σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που 

οργανώνει ο οργανισμός, κατάρτιση 

σχετικά με την οικεία νομοθεσία της 

Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, 

περιλαμβανομένων των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων,της πρόσβασης σε διεθνή 

προστασία, η οποία θα τους επιτρέψει 

επίσης να εντοπίζουν παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τις 

επεξεργάζονται αναλόγως. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν η ζημία αυτή προκαλείται 

από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση 

καθήκοντος, το κράτος μέλος υποδοχής 

μπορεί να έλθει σε επαφή με το κράτος 

μέλος καταγωγής προκειμένου το 

τελευταίο να επιστρέψει πλήρως στο 

κράτος μέλος υποδοχής τα τυχόν ποσά 

που κατέβαλε στα θύματα ή στους 

δικαιούχους τους. 

2. Όταν η ζημία αυτή προκαλείται 

από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση 

καθήκοντος, ο οργανισμός αποκαθιστά τις 

ζημίες που έχουν προκληθεί, σύμφωνα με 

τις γενικές αρχές που είναι κοινές στα 

δίκαια των κρατών μελών. 

 



 

AD\1095560EL.doc 35/49 PE580.484v04-00 

 EL 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4 α. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι αρμόδιο να εκδικάζει τις 

διαφορές που αφορούν τις αποζημιώσεις 

για τις ζημίες που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 2. 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 44 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 47, 

απαγορεύεται η διαβίβαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που έχουν τύχει 

επεξεργασίας από τον οργανισμό, αλλά και 

η περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, που υφίστανται 

επεξεργασία στο πλαίσιο του παρόντος 

κανονισμού, από την κράτη μέλη σε αρχές 

τρίτων χωρών ή τρίτων μερών. 

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 47, 

απαγορεύεται η διαβίβαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που έχουν τύχει 

επεξεργασίας από τον οργανισμό, αλλά και 

η περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, που υφίστανται 

επεξεργασία στο πλαίσιο του παρόντος 

κανονισμού, από τα κράτη μέλη σε αρχές 

τρίτων χωρών ή τρίτων μερών ή σε 

διεθνείς οργανισμούς. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο οργανισμός συνεργάζεται με την 

Επιτροπή, άλλα θεσμικά όργανα της 

Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Εξωτερικής Δράσης, την Ευρωπαϊκή 

Αστυνομική Υπηρεσία (Europol), την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 

Άσυλο, τον Οργανισμό Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής 

Ο οργανισμός συνεργάζεται με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή 

και άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης, την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, 

την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία 

(Europol), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Υποστήριξης για το Άσυλο, τον 

Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή 
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Συνεργασίας (Eurojust), το Δορυφορικό 

Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 

στη Θάλασσα, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Ελέγχου της Αλιείας, καθώς και με άλλους 

οργανισμούς της Ένωσης σε θέματα που 

υπάγονται στον παρόντα κανονισμό, και 

ειδικότερα με στόχο την πρόληψη και 

καταπολέμηση της παράτυπης 

μετανάστευσης και της διασυνοριακής 

εγκληματικότητας όσον αφορά, μεταξύ 

άλλων, την υποβοήθηση της παράτυπης 

μετανάστευσης, την εμπορία ανθρώπων 

και την τρομοκρατία. 

Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας 

(Eurojust), το Δορυφορικό Κέντρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό για την Ασφάλεια στη 

Θάλασσα, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Ελέγχου της Αλιείας, καθώς και με άλλους 

οργανισμούς της Ένωσης σε θέματα που 

υπάγονται στον παρόντα κανονισμό, και 

ειδικότερα με στόχο την πρόληψη και 

καταπολέμηση της παράτυπης 

μετανάστευσης και της διασυνοριακής 

εγκληματικότητας όσον αφορά, μεταξύ 

άλλων, την υποβοήθηση της παράτυπης 

μετανάστευσης, την εμπορία ανθρώπων 

και την τρομοκρατία. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 52 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) δημιουργία υποδομής μέσω της 

εφαρμογής κατευθυντήριων γραμμών, 

συστάσεων και βέλτιστων πρακτικών αλλά 

και μέσω της παροχής στήριξης στην 

εκπαίδευση και ανταλλαγή προσωπικού, 

με σκοπό την ενίσχυση της ανταλλαγής 

πληροφοριών και της συνεργασίας κατά 

την εκτέλεση καθηκόντων ακτοφυλακής· 

γ) δημιουργία υποδομής μέσω της 

εφαρμογής κατευθυντήριων γραμμών, 

συστάσεων και βέλτιστων πρακτικών αλλά 

και μέσω της παροχής στήριξης στην 

εκπαίδευση και ανταλλαγή προσωπικού, 

με σκοπό την ενίσχυση της ανταλλαγής 

πληροφοριών και της συνεργασίας κατά 

την εκτέλεση καθηκόντων ακτοφυλακής, 

της επιχειρησιακής ικανότητας έρευνας 

και διάσωσης και της τήρησης των 

δεσμεύσεων και υποχρεώσεων σε σχέση 

με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη 

μετανάστευση και το άσυλο· 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 53 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Συνεργασία με τρίτες χώρες Συνεργασία με τρίτες χώρες και μη 

κυβερνητικές οργανώσεις 
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Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 53 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Σε θέματα που καλύπτουν οι 

δραστηριότητές του και κατά τον βαθμό 

που απαιτείται για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων του, ο οργανισμός 

διευκολύνει και ενθαρρύνει την 

επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών 

μελών και τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της 

πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της 

Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 

θεμάτων που άπτονται της προστασίας 

θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο οργανισμός 

και τα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς 

τους κανόνες και προδιαγραφές που είναι 

τουλάχιστον ισοδύναμοι με εκείνους που 

προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης, 

ακόμη και στην περίπτωση όπου η 

συνεργασία με τρίτες χώρες 

πραγματοποιείται στο έδαφος των εν λόγω 

χωρών. Η καθιέρωση συνεργασίας με 

τρίτες χώρες υπηρετεί την προώθηση των 

ευρωπαϊκών προτύπων διαχείρισης των 

συνόρων και επαναπατρισμού. 

1. Σε θέματα που καλύπτουν οι 

δραστηριότητές του και κατά τον βαθμό 

που απαιτείται για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων του, ο οργανισμός 

διευκολύνει και ενθαρρύνει την 

επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών 

μελών και τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της 

πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της 

Ένωσης και ειδικότερα της ευρωπαϊκής 

πολιτικής γειτονίας και της αναπτυξιακής 

πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των 

θεμάτων που άπτονται της προστασίας 

θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο οργανισμός 

και τα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς 

τους κανόνες και προδιαγραφές που είναι 

τουλάχιστον ισοδύναμοι με εκείνους που 

προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης, 

ακόμη και στην περίπτωση όπου η 

συνεργασία με τρίτες χώρες 

πραγματοποιείται στο έδαφος των εν λόγω 

χωρών. Η καθιέρωση συνεργασίας με 

τρίτες χώρες υπηρετεί την προώθηση των 

ευρωπαϊκών προτύπων διαχείρισης των 

συνόρων και επαναπατρισμού. 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 53 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή, ο οργανισμός δύναται να 

συντονίζει την επιχειρησιακή συνεργασία 

μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων 

χωρών στον τομέα της διαχείρισης των 

εξωτερικών συνόρων και έχει τη 

3. Σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή, ο οργανισμός δύναται να 

συντονίζει την επιχειρησιακή συνεργασία 

μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων 

χωρών στον τομέα της διαχείρισης των 

εξωτερικών συνόρων και έχει τη 
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δυνατότητα να διεξάγει κοινές επιχειρήσεις 

στα εξωτερικά σύνορα ενός ή 

περισσότερων κρατών μελών και μιας 

τρίτης χώρας γειτνιάζουσας τουλάχιστον 

με ένα από τα εν λόγω κράτη μέλη, 

κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της εν λόγω 

γειτονικής τρίτης χώρας, 

συμπεριλαμβανομένου και του εδάφους 

αυτής. Η Επιτροπή ενημερώνεται για τις 

εν λόγω δραστηριότητες. 

δυνατότητα να διεξάγει κοινές επιχειρήσεις 

στα εξωτερικά σύνορα ενός ή 

περισσότερων κρατών μελών και μιας 

τρίτης χώρας γειτνιάζουσας τουλάχιστον 

με ένα από τα εν λόγω κράτη μέλη, με 

πλήρη σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατόπιν 

της σύμφωνης γνώμης της εν λόγω 

γειτονικής τρίτης χώρας, 

συμπεριλαμβανομένου και του εδάφους 

αυτής. Η συμμετοχή των κρατών μελών 

σε κοινές επιχειρήσεις στο έδαφος τρίτων 

χωρών είναι εθελοντική. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, η ΕΥΕΔ, η 

Eurojust και η Europol ενημερώνονται 
για τις εν λόγω δραστηριότητες. 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 53 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 α. Μια συμφωνία περί καθεστώτος 

συνάπτεται από την ΕΕ με την τρίτη 

χώρα για την τοποθέτηση των μελών των 

ομάδων σε κοινές επιχειρήσεις όπου τα 

μέλη της ομάδας θα έχουν εκτελεστικές 

αρμοδιότητες, ή σε άλλες ενέργειες όταν 

κρίνεται απαραίτητο. Η συμφωνία αυτή 

καλύπτει όλες τις πτυχές που είναι 

απαραίτητες για τη διεξαγωγή των 

ενεργειών, ιδίως την περιγραφή του 

πεδίου εφαρμογής της επιχείρησης, την 

αστική και ποινική ευθύνη, τα καθήκοντα 

και τις εξουσίες των μελών των ομάδων. 

Η συμφωνία εξασφαλίζει τον πλήρη 

σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 53 – παράγραφος 3 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 β. Η Επιτροπή καταρτίζει ένα 

υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος 

για ενέργειες στο έδαφος τρίτων χωρών. 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 53 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο οργανισμός δύναται επίσης, με 

τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων 

κρατών μελών, να προσκαλεί παρατηρητές 

από τρίτες χώρες να συμμετάσχουν στις 

δραστηριότητές του στα εξωτερικά 

σύνορα, που προβλέπονται στο άρθρο 13, 

τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού που 

προβλέπονται στο άρθρο 27, στις 

επεμβάσεις επιστροφής που προβλέπονται 

στο άρθρο 32 και στις δραστηριότητες 

εκπαίδευσης που προβλέπονται στο άρθρο 

35, στον βαθμό που η παρουσία τους είναι 

σύμφωνη με τους στόχους των 

δραστηριοτήτων αυτών, μπορεί να 

συμβάλει στη βελτίωση της συνεργασίας 

και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 

και δεν επηρεάζει τη γενική ασφάλεια των 

εν λόγω δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω 

παρατηρητές δύνανται να συμμετέχουν 

μόνο με τη συμφωνία των ενδιαφερόμενων 

κρατών μελών ως προς τις δραστηριότητες 

που αναφέρονται στα άρθρα 13, 27 και 35 

και μόνο με τη συγκατάθεση του κράτους 

μέλους υποδοχής ως προς εκείνες που 

αναφέρονται στα άρθρα 13 και 32. Οι 

λεπτομερείς κανόνες για τη συμμετοχή των 

παρατηρητών περιλαμβάνονται στο 

επιχειρησιακό σχέδιο. Οι εν λόγω 

εκπρόσωποι λαμβάνουν κατάλληλη 

κατάρτιση από τον οργανισμό πριν από τη 

συμμετοχή τους. 

5. Ο οργανισμός δύναται επίσης, με 

τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων 

κρατών μελών, να προσκαλεί παρατηρητές 

από τρίτες χώρες να συμμετάσχουν στις 

δραστηριότητές του στα εξωτερικά 

σύνορα, που προβλέπονται στο άρθρο 13, 

τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού που 

προβλέπονται στο άρθρο 27, στις 

επεμβάσεις επιστροφής που προβλέπονται 

στο άρθρο 32 και στις δραστηριότητες 

εκπαίδευσης που προβλέπονται στο άρθρο 

35, στον βαθμό που η παρουσία τους είναι 

σύμφωνη με τους στόχους των 

δραστηριοτήτων αυτών, μπορεί να 

συμβάλει στη βελτίωση της συνεργασίας 

και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 

και δεν επηρεάζει τη γενική ασφάλεια των 

εν λόγω δραστηριοτήτων ή την ασφάλεια 

των ατόμων που πρόκειται να 

επιστραφούν. Οι εν λόγω παρατηρητές 

δύνανται να συμμετέχουν μόνο με τη 

συμφωνία των ενδιαφερόμενων κρατών 

μελών ως προς τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στα άρθρα 13, 27 και 35 και 

μόνο με τη συγκατάθεση του κράτους 

μέλους υποδοχής ως προς εκείνες που 

αναφέρονται στα άρθρα 13 και 32. Οι 

λεπτομερείς κανόνες για τη συμμετοχή των 

παρατηρητών περιλαμβάνονται στο 

επιχειρησιακό σχέδιο. Οι εν λόγω 

εκπρόσωποι λαμβάνουν κατάλληλη 

κατάρτιση από τον οργανισμό πριν από τη 

συμμετοχή τους. 
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Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 53 – παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8 α. Πριν από τη σύναψη 

οποιασδήποτε συμφωνίας που 

αναφέρεται στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή 

επαληθεύει ότι οι διατάξεις της 

συμμορφώνονται προς τον παρόντα 

κανονισμό, καθώς και προς το σχετικό 

ενωσιακό και διεθνές δίκαιο για τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και τη διεθνή 

προστασία, συμπεριλαμβανομένου του 

Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα, της Σύμβασης για το 

καθεστώς των προσφύγων και της 

Σύμβασης για τα δικαιώματα του 

παιδιού, ιδίως προς την αρχή της μη 

επαναπροώθησης και το δικαίωμα 

πραγματικής προσφυγής, καθώς και προς 

τις διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή 

πληροφοριών και την προστασία 

δεδομένων του παρόντος κανονισμού. Η 

αξιολόγηση βασίζεται σε πληροφορίες 

που προέρχονται από ευρύ φάσμα πηγών, 

στις οποίες περιλαμβάνονται κράτη μέλη, 

φορείς της Ένωσης, υπηρεσίες και 

οργανισμοί, σχετικοί διεθνείς οργανισμοί 

και ΜΚΟ. Η Επιτροπή προωθεί την 

αξιολόγησή της στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 53 – παράγραφος 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Ο οργανισμός ενημερώνει το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τις 

9. Ο οργανισμός δημοσιεύει στον 

ιστότοπό του τις συμφωνίες και τις 
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δραστηριότητες που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2 και 3. 
εργασιακές ρυθμίσεις που έχει συνάψει με 

τρίτες χώρες. Ο οργανισμός υποβάλλει 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

τουλάχιστον κάθε τρίμηνο σχετικά με τη 

συνεργασία του με τρίτες χώρες. Μια 

λεπτομερής αξιολόγηση της συνεργασίας 

με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων 

λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τη 

συμμόρφωση προς τα θεμελιώδη 

δικαιώματα και τη διεθνή προστασία, 

περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση του 

οργανισμού. 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 54 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός δύναται να τοποθετεί 

σε τρίτες χώρες εμπειρογνώμονες από το 

δικό του προσωπικό ως αξιωματικούς 

συνδέσμους, οι οποίοι ενδείκνυται να 

απολαύουν της υψηλότερης δυνατής 

προστασίας για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. Αυτοί εντάσσονται στα 

τοπικά και περιφερειακά δίκτυα 

συνεργασίας, τα οποία απαρτίζονται από 

αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης 

και εμπειρογνώμονες ασφαλείας της 

Ένωσης και των κρατών μελών, 

συμπεριλαμβανομένων των δικτύων που 

συγκροτούνται κατ’ εφαρμογή του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 377/2004. 

1. Ο οργανισμός δύναται να τοποθετεί 

σε τρίτες χώρες εμπειρογνώμονες από το 

δικό του προσωπικό ως αξιωματικούς 

συνδέσμους, οι οποίοι ενδείκνυται να 

απολαύουν της υψηλότερης δυνατής 

προστασίας για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. Αυτοί εντάσσονται στα 

τοπικά και περιφερειακά δίκτυα 

συνεργασίας, τα οποία απαρτίζονται από 

αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης 

και εμπειρογνώμονες ασφαλείας της 

Ένωσης και των κρατών μελών. Ο 

οργανισμός συντονίζει και εξασφαλίζει 

την εύρυθμη λειτουργία των δικτύων που 

συγκροτούνται κατ’ εφαρμογή του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 377/200449. 

__________________ __________________ 

49 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του 

Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, 

για τη δημιουργία δικτύου αξιωματικών 

συνδέσμων μετανάστευσης (ΕΕ L 64 της 

2.3.2004, σ. 1). 

49 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του 

Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, 

για τη δημιουργία δικτύου αξιωματικών 

συνδέσμων μετανάστευσης (ΕΕ L 64 της 

2.3.2004, σ. 1). 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 61 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται 

να συστήσει μικρού μεγέθους εκτελεστικό 

συμβούλιο αποτελείται από τον πρόεδρο 

του διοικητικού συμβουλίου, έναν 

αντιπρόσωπο της Επιτροπής και τρία μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου, με σκοπό να 

επικουρεί το διοικητικό συμβούλιο και τον 

εκτελεστικό διευθυντή κατά την 

προετοιμασία των αποφάσεων, των 

προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων 

που πρόκειται να εγκριθούν από το 

διοικητικό συμβούλιο και, όταν είναι 

αναγκαίο, σε επείγουσες περιπτώσεις, 

λαμβάνει ορισμένες προσωρινές 

αποφάσεις εξ ονόματος του διοικητικού 

συμβουλίου. 

6. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται 

να συστήσει ένα μικρό εκτελεστικό 

συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τον 

πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, έναν 

αντιπρόσωπο της Επιτροπής και τρία μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και 

έναν αντιπρόσωπο του κράτους μέλους 

που χρειάζεται βοήθεια, με σκοπό να 

επικουρεί το διοικητικό συμβούλιο και τον 

εκτελεστικό διευθυντή κατά την 

προετοιμασία των αποφάσεων, των 

προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων 

που πρόκειται να εγκριθούν από το 

διοικητικό συμβούλιο και, όταν είναι 

αναγκαίο, σε επείγουσες περιπτώσεις, 

λαμβάνει ορισμένες προσωρινές 

αποφάσεις εξ ονόματος του διοικητικού 

συμβουλίου. 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 62 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 

της παραγράφου 3, το διοικητικό 

συμβούλιο αποτελείται από έναν 

αντιπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και 

δύο αντιπροσώπους της Επιτροπής και 

όλοι διαθέτουν δικαίωμα ψήφου. Για το 

σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος διορίζει 

ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου 

καθώς και ένα αναπληρωματικό μέλος που 

εκπροσωπεί το τακτικό μέλος όταν αυτό 

απουσιάζει. Η Επιτροπή διορίζει δύο μέλη 

καθώς και τους αναπληρωτές τους. Η 

διάρκεια της θητείας είναι τετραετής. Η 

θητεία είναι ανανεώσιμη. 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 

της παραγράφου 3, το διοικητικό 

συμβούλιο αποτελείται από έναν 

αντιπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, δύο 

αντιπροσώπους της Επιτροπής και δύο 

αντιπροσώπους του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και όλοι διαθέτουν δικαίωμα 

ψήφου. Για το σκοπό αυτό, κάθε κράτος 

μέλος διορίζει ένα μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου καθώς και ένα 

αναπληρωματικό μέλος που εκπροσωπεί το 

τακτικό μέλος όταν αυτό απουσιάζει. Η 

Επιτροπή διορίζει δύο μέλη καθώς και 

τους αναπληρωτές τους. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο εκλέγει δύο από τα μέλη του, 

εκ των οποίων τουλάχιστον ένα πρέπει να 

είναι μέλος της Επιτροπής Πολιτικών 

Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
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Εσωτερικών Υποθέσεων. Η διάρκεια της 

θητείας είναι τετραετής. Η θητεία είναι 

ανανεώσιμη. 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 68 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή προτείνει υποψηφίους 

για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή 

και του αναπληρωτή εκτελεστικού 

διευθυντή με βάση κατάλογο που 

καταρτίζεται κατόπιν δημοσίευσης της 

θέσης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στον τύπο 

ή σε ιστότοπους του διαδικτύου, εφόσον 

χρειάζεται. 

1. Η Επιτροπή, κατόπιν 

διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, προτείνει υποψηφίους για τη 

θέση του εκτελεστικού διευθυντή και του 

αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή με 

βάση κατάλογο που καταρτίζεται κατόπιν 

δημοσίευσης της θέσης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

καθώς και στον τύπο ή σε ιστότοπους του 

διαδικτύου, εφόσον χρειάζεται. 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 68 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με 

βάση τα προσόντα και την τεκμηριωμένη 

και υψηλού επιπέδου ικανότητά του σε 

θέματα διοίκησης και διαχείρισης, καθώς 

και την επαγγελματική εμπειρία του σε 

ανώτερες θέσεις στον τομέα διαχείρισης 

των εξωτερικών συνόρων και του 

επαναπατρισμού. Το διοικητικό συμβούλιο 

αποφασίζει με πλειοψηφία δύο τρίτων των 

μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου. 

2. Πριν από τον διορισμό του από το 

διοικητικό συμβούλιο με βάση τα 

προσόντα και την τεκμηριωμένη και 

υψηλού επιπέδου ικανότητά του σε θέματα 

διοίκησης και διαχείρισης, καθώς και την 

επαγγελματική εμπειρία του σε ανώτερες 

θέσεις στον τομέα διαχείρισης των 

εξωτερικών συνόρων και του 

επαναπατρισμού, ο εκτελεστικός 

διευθυντής καλείται σε ακρόαση από τα 

αρμόδια όργανα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο 

αποφασίζει με πλειοψηφία δύο τρίτων των 

μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου. 
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Τροπολογία  79 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων ενεργεί ανεξάρτητα κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του ως 

Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 

υποβάλλει έκθεση απευθείας στο 

διοικητικό συμβούλιο και συνεργάζεται με 

το συμβουλευτικό φόρουμ. Ο Υπεύθυνος 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων υποβάλλει 

έκθεση τακτικά και με τον τρόπο αυτό 

συμβάλλει στον μηχανισμό για την 

παρακολούθηση των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων. 

2. Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων ενεργεί πλήρως ανεξάρτητα 

κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως 

Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 

υποβάλλει έκθεση απευθείας στο 

διοικητικό συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και συνεργάζεται με το 

συμβουλευτικό φόρουμ. Ο Υπεύθυνος 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων υποβάλλει 

έκθεση τακτικά και με τον τρόπο αυτό 

συμβάλλει στον μηχανισμό για την 

παρακολούθηση των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων. 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 – παράγραφος 2 – στοιχείο α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων προβαίνει τακτικά σε 

ανταλλαγή απόψεων με τα αρμόδια 

όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και υποβάλλει έκθεση σχετικά με 

καταγγελίες και τις επακόλουθες 

ενέργειες. 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 72 – παράγραφος 5 – στοιχείο α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

υποβάλλει με τη σειρά του έκθεση στον 

Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

σχετικά με τα ευρήματα και τη συνέχεια 
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που δίδεται από τον οργανισμό σε τυχόν 

καταγγελία. 

 

Τροπολογία  82 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 72 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων υποβάλλει έκθεση στον 

εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό 

συμβούλιο σχετικά με τα ευρήματα και τη 

συνέχεια που δίδεται από τον οργανισμό 

και τα κράτη μέλη σε τυχόν καταγγελία. 

7. Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων ενημερώνει τον εκτελεστικό 

διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο 

σχετικά με τα ευρήματα όσον αφορά τις 

καταγγελίες που γίνονται δεκτές. Ο 

εκτελεστικός διευθυντής και το 

διοικητικό συμβούλιο υποβάλλουν στη 

συνέχεια έκθεση σχετικά με τη συνέχεια 

που δίδεται από τον οργανισμό και τα 

κράτη μέλη στις καταγγελίες. 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 72 – παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7 α. Μια έκθεση σχετικά με τις 

καταγγελίες που ελήφθησαν, τους τύπους 

παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων, 

τις δραστηριότητες του σχετικού 

οργανισμού, κράτους μέλους ή τρίτης 

χώρας και τις επακόλουθες ενέργειες 

συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση 

δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 72 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο οργανισμός διασφαλίζει ότι το 

τυποποιημένο έντυπο καταγγελίας είναι 

Ο οργανισμός διασφαλίζει ότι το 

τυποποιημένο έντυπο καταγγελίας και το 
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διαθέσιμο στις πιο διαδεδομένες γλώσσες, 

αλλά και ότι είναι διαθέσιμο στον δικτυακό 

τόπο του οργανισμού και σε έντυπη μορφή 

καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 

του οργανισμού. Οι καταγγελίες 

εξετάζονται από τον Υπεύθυνο 

Θεμελιωδών δικαιωμάτων ακόμα και αν 

δεν έχουν υποβληθεί μέσω του 

τυποποιημένου εντύπου καταγγελιών. 

ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμα στις 

πιο διαδεδομένες γλώσσες και σε αυτές 

που οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες 

κατανοούν ή μπορεί να θεωρηθεί εύλογα 

ότι κατανοούν, και ότι είναι διαθέσιμο 

στον δικτυακό τόπο του οργανισμού και σε 

έντυπη μορφή καθ’ όλη τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων του οργανισμού. Οι 

καταγγελίες εξετάζονται από τον 

Υπεύθυνο Θεμελιωδών δικαιωμάτων 

ακόμα και αν δεν έχουν υποβληθεί μέσω 

του τυποποιημένου εντύπου καταγγελιών. 

Παρέχεται περαιτέρω καθοδήγηση και 

βοήθεια αναφορικά με τη διαδικασία 

υποβολής καταγγελιών σε φερόμενα 

θύματα κατόπιν αιτήματος. Παρέχονται 

πληροφορίες ειδικά προσαρμοσμένες για 

παιδιά ώστε να διευκολύνεται η 

πρόσβασή τους στον μηχανισμό 

υποβολής καταγγελιών. 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 74 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 74 α 

 Εκθέσεις και πληροφορίες προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο δύνανται να καλέσουν τον 

εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει 

αναφορά για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του, ειδικότερα όσον αφορά 

την εφαρμογή και παρακολούθηση της 

Στρατηγικής Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 

την ενοποιημένη ετήσια έκθεση 

δραστηριοτήτων του οργανισμού για το 

προηγούμενο έτος, το πρόγραμμα 

εργασίας για το επόμενο έτος και το 

πολυετές πρόγραμμα εργασίας του 

οργανισμού. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και απαντά σε οποιεσδήποτε 

ερωτήσεις που θέτουν τα μέλη του, όποτε 
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του ζητηθεί κάτι τέτοιο. 

 2. Εκτός από τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, η 

έκθεση περιλαμβάνει, επίσης, 

οποιαδήποτε σχετική πληροφορία που 

έχει ζητηθεί επί τούτω από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

 

Τροπολογία  86 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 80 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τρία έτη μετά την ημερομηνία 

έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 

και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή 

διενεργεί αξιολόγηση προκειμένου να 

εκτιμήσει ειδικότερα τον αντίκτυπο, την 

αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα του οργανισμού και των 

πρακτικών εργασίας του σε σχέση με τους 

στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. 

Στην αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η 

ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της 

εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι 

δημοσιονομικές επιπτώσεις της όποιας 

τροποποίησης. 

1. Ένα έτος μετά την ημερομηνία 

έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 

και στη συνέχεια ανά διετία, η Επιτροπή 

διενεργεί αξιολόγηση προκειμένου να 

εκτιμήσει ειδικότερα τον αντίκτυπο, την 

αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα του οργανισμού και των 

πρακτικών εργασίας του σε σχέση με τους 

στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. 

Στην αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η 

ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης του 

κανονισμού, η εντολή του Οργανισμού, 

καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις 

της όποιας τροποποίησης. 

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει ειδική 

ανάλυση του τρόπου με τον οποίο έγινε 

σεβαστός ο Χάρτης των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού. 

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει ειδική 

ανάλυση του τρόπου με τον οποίο έγινε 

σεβαστός ο Χάρτης των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού, καθώς και 

περιπτώσεις καταγγελιών και τη 

διευθέτησή τους. 

 

Τροπολογία  87 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η πρώτη αξιολόγηση μετά την εφαρμογή 

του παρόντος κανονισμού θα αναλύει την 
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ανάγκη να δοθεί στον οργανισμό 

πρόσβαση στις σχετικές ευρωπαϊκές 

βάσεις δεδομένων. 

 

Τροπολογία  88 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 80 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

προβαίνει τακτικά σε ανταλλαγή 

απόψεων με τα αρμόδια όργανα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως όσον 

αφορά την ειδική συνεργασία με τρίτες 

χώρες, και υποβάλλει ετήσια έκθεση στον 

Οργανισμό. 

Τροπολογία  89 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 80 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Σε κάθε δεύτερη αξιολόγηση, η 

Επιτροπή αξιολογεί επίσης τα 

αποτελέσματα του οργανισμού σε σχέση 

με τους στόχους, την εντολή και τα 

καθήκοντά του. 

3. Σε κάθε αξιολόγηση, η Επιτροπή 

αξιολογεί επίσης τα αποτελέσματα του 

οργανισμού σε σχέση με τους στόχους, την 

εντολή και τα καθήκοντά του. 
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