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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

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

της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) Θα συλλέγονται εξαιρετικά 

ευαίσθητα βιομετρικά δεδομένα. Λόγω 

του ευαίσθητου χαρακτήρα τους, η 

συλλογή και η χρήση τους θα πρέπει να 

υπόκειται σε αυστηρή ανάλυση πριν να 

αποφασιστεί η καταχώρησή τους στο 

SIS. Τα βιομετρικά αναγνωριστικά 

στοιχεία θα πρέπει να εισάγονται και να 

αναζητούνται μόνον υπό συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις οι οποίες ικανοποιούν την 

απαίτηση της αναλογικότητας του 

νομικού πλαισίου προστασίας των 

δεδομένων. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει 

να οριστούν υποχρεωτικοί κανόνες για τη 

διαβούλευση με τις εθνικές αρχές στην 

περίπτωση που υπήκοος τρίτης χώρας έχει 

στην κατοχή του ή μπορεί να εξασφαλίσει 

έγκυρη άδεια διαμονής ή άλλη άδεια ή 

δικαίωμα παραμονής που χορηγείται σε 

ένα κράτος μέλος, ενώ άλλο κράτος μέλος 

προτίθεται να εισαγάγει ή έχει ήδη 

εισαγάγει καταχώριση για άρνηση εισόδου 

(21) Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει 

να οριστούν υποχρεωτικοί κανόνες για τη 

διαβούλευση με τις εθνικές αρχές στην 

περίπτωση που υπήκοος τρίτης χώρας έχει 

στην κατοχή του ή μπορεί να εξασφαλίσει 

έγκυρη άδεια διαμονής ή άλλη άδεια ή 

δικαίωμα παραμονής που χορηγείται σε 

ένα κράτος μέλος, ενώ άλλο κράτος μέλος 

προτίθεται να εισαγάγει ή έχει ήδη 

εισαγάγει καταχώριση για άρνηση εισόδου 
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και παραμονής που αφορά τον 

συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας. 

Τέτοιου είδους καταστάσεις δημιουργούν 

μεγάλη αβεβαιότητα στους 

συνοριοφύλακες, στις αστυνομικές αρχές 

και στις υπηρεσίες μετανάστευσης. Κατά 

συνέπεια, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 

υποχρεωτικό χρονικό πλαίσιο για ταχεία 

διαβούλευση με οριστικό αποτέλεσμα 

προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 

να εισέλθουν στον χώρο Σένγκεν πρόσωπα 

τα οποία αποτελούν απειλή. 

και παραμονής που αφορά τον 

συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας. 

Τέτοιου είδους καταστάσεις δημιουργούν 

μεγάλη αβεβαιότητα στους 

συνοριοφύλακες, στις αστυνομικές αρχές 

και στις υπηρεσίες μετανάστευσης. Κατά 

συνέπεια, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν 

σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και 
υποχρεωτικό χρονικό πλαίσιο για ταχεία 

διαβούλευση με οριστικό αποτέλεσμα 

προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 

να εισέλθουν στον χώρο Σένγκεν πρόσωπα 

τα οποία αποτελούν απειλή. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 

επεξεργασία στο SIS κατ’ εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να 

διαβιβάζονται ούτε να διατίθενται σε 

τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς. 

(26) Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 

επεξεργασία και αποθηκεύονται στο SIS 

κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 

καθώς και οι πληροφορίες του SIS που 

διαθέτουν ήδη οι εξουσιοδοτημένες 

αρχές, δεν θα πρέπει να διαβιβάζονται 

ούτε να διατίθενται σε τρίτες χώρες ή σε 

διεθνείς οργανισμούς. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (42α) Πρέπει να απαιτούνται 

συγκεκριμένες διασφαλίσεις που θα 

διέπουν τη διαχείριση προσωπικών 

δεδομένων ευάλωτων υπηκόων τρίτων 

χωρών, όπως παιδιών. 
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Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 42 β (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (42β) Σε περιπτώσεις που αφορούν 

παιδιά, το υπέρτατο συμφέρον του 

παιδιού πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό 

μέλημα, κατά την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού. Όταν εισάγονται 

στο SΙS δεδομένα που αφορούν παιδί, 

πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για 

σκοπούς σχετικούς με την αποτροπή, τον 

εντοπισμό και τη διερεύνηση υποθέσεων 

αγνοούμενων παιδιών και για την 

εξυπηρέτηση του υπέρτατου συμφέροντος 

του παιδιού, σύμφωνα με τη Σύμβαση του 

ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 42 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (42γ) Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σε 

σχέση με το SIS πρέπει να 

συμμορφώνονται με τον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τα κράτη 

μέλη πρέπει να εφαρμόζουν 

κατευθυντήριες γραμμές που πρόκειται 

να ορίζονται και να παρακολουθούνται 

από κοινού από τον Οργανισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και 

τον Οργανισμό Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για κοινή χρήση όσον αφορά τα λήψη 

δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνων 

προσώπων παράτυπων υπηκόων τρίτων 

χωρών, με βάση τον κατάλογο σημείων 

προς έλεγχο του Οργανισμού Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ανά πάσα στιγμή, τα κράτη μέλη πρέπει 

να σέβονται την αξιοπρέπεια και τη 
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σωματική ακεραιότητα του ανηλίκου 

κατά τη διαδικασία λήψης δακτυλικών 

αποτυπωμάτων και εικόνας προσώπου. 

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούν καταναγκασμό επί των 

ανηλίκων για να τους αποσπάσουν τα 

δακτυλικά αποτυπώματα. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, τα παιδιά πρέπει να 

αντιμετωπίζεται με ανθρωπιά και σεβασμό, κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της 

ηλικίας τους. Ως εκ τούτου μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ιδιαίτερη κατάσταση των 

ανηλίκων. Πρέπει πάντα να δίνεται πρωταρχική σημασία στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Recital 53 a (new) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (53α) Καμία τροπολογία ή προσθήκη 

νέων διατάξεων στον παρόντα κανονισμό 

δεν πρέπει να επιφέρει περιττά 

προσκόμματα για τα κράτη μέλη που 

πρόκειται να ενταχθούν στον χώρο 

Σένγκεν ή έχουν ξεκινήσει τη σχετική 

διαδικασία. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις εθνικές 

εποπτικές αρχές και τον Ευρωπαίο Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων, διεξάγει τακτικά 

εκστρατείες για την ενημέρωση του κοινού 

σχετικά με τους στόχους του SIS, τα 

δεδομένα που αποθηκεύονται, τις αρχές 

που έχουν πρόσβαση στο SIS και τα 

δικαιώματα των υποκειμένων των 

δεδομένων. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία 

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις εθνικές 

εποπτικές αρχές και τον Ευρωπαίο Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων, διεξάγει τακτικά 

εκστρατείες για την ενημέρωση του 

κοινού, συμπεριλαμβανομένων των 

υπηκόων τρίτων χωρών, σχετικά με τους 

στόχους του SIS, τα δεδομένα που 

αποθηκεύονται, τις αρχές που έχουν 

πρόσβαση στο SIS και τα δικαιώματα των 
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με τις εθνικές εποπτικές τους αρχές, 

σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τις πολιτικές 

που είναι απαραίτητες προκειμένου να 

ενημερώνουν τους πολίτες τους γενικά για 

το SIS. 

υποκειμένων των δεδομένων. Τα κράτη 

μέλη, σε συνεργασία με τις εθνικές 

εποπτικές τους αρχές, σχεδιάζουν και 

εφαρμόζουν τις πολιτικές που είναι 

απαραίτητες προκειμένου να ενημερώνουν 

τους πολίτες τους, καθώς και υπηκόους 

τρίτων χωρών, γενικά για το SIS. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιθ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιθ) κατηγορία του εγγράφου 

ταυτότητας του προσώπου· 

ιθ) κατηγορία των παρόντων ή 

προηγούμενων εγγράφων ταυτότητας του 

προσώπου ή άλλων εγγράφων που έχουν 

χρησιμοποιηθεί έως το παρόν και φέρουν 

το δικό του ψευδώνυμο· 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο κα 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

κα) αριθμό(-ούς) του εγγράφου 

ταυτότητας του προσώπου· 

κα) αριθμό(-ούς) των παρόντων ή 

προηγούμενων εγγράφων ταυτότητας του 

προσώπου ή άλλων εγγράφων που έχουν 

χρησιμοποιηθεί έως το παρόν και φέρουν 

το δικό του ψευδώνυμο· 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Δεδομένα σχετικά με υπηκόους 

τρίτων χωρών για τους οποίους έχει 

εισαχθεί καταχώριση με σκοπό την άρνηση 

εισόδου και παραμονής εισάγονται στο SIS 

βάσει εθνικής καταχώρισης η οποία 

1. Δεδομένα σχετικά με υπηκόους 

τρίτων χωρών για τους οποίους έχει 

εισαχθεί καταχώριση με σκοπό την άρνηση 

εισόδου και παραμονής εισάγονται στο SIS 

βάσει εθνικής καταχώρισης η οποία 
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απορρέει από απόφαση που έχει εκδοθεί 

από τις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές 

αρχές σύμφωνα με τους διαδικαστικούς 

κανόνες που προβλέπονται στο εθνικό 

δίκαιο και βάσει ατομικής αξιολόγησης. Οι 

προσφυγές κατά των αποφάσεων αυτών 

ασκούνται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. 

απορρέει από απόφαση που έχει εκδοθεί, 

με σεβασμό στην αρχή «ne bis in idem», 
από τις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές 

αρχές σύμφωνα με τους διαδικαστικούς 

κανόνες που προβλέπονται στο εθνικό 

δίκαιο και βάσει ατομικής αξιολόγησης. 

Στο πλαίσιο πλήρους συμμόρφωσης με 

τον κανονισμό 2016/679, εξασφαλίζονται 

αποτελεσματικά ένδικα μέσα και 
προσφυγές κατά των αποφάσεων αυτών, 

καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης στα 

προσωπικά τους δεδομένα και 

διαγραφής, ολοκλήρωσης ή κυρώσεώς 

τους, μεταξύ άλλων, και για τους 

υπηκόους τρίτων χωρών που δεν είναι 

παρόντες στο έδαφος της ΕΕ 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 24 

παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 27, το 

δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που 

έχουν εισαχθεί στο SIS και το δικαίωμα 

απευθείας αναζήτησής τους μπορεί επίσης 

να ασκείται από τις εθνικές δικαστικές 

αρχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

είναι αρμόδιες για την άσκηση ποινικής 

δίωξης και τη διενέργεια δικαστικής 

έρευνας πριν από την απαγγελία 

κατηγορίας, κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, όπως προβλέπεται από 

την εθνική νομοθεσία, καθώς και από τις 

συντονιστικές αρχές τους. 

2. Μόνο το δεόντως 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό των 

εντεταλμένων αρχών έχει πρόσβαση στο 

SIS αφού περάσει από την ενδεδειγμένη 

κατάρτιση για την ασφάλεια και την 

προστασία των δεδομένων. Για τους 

σκοπούς του άρθρου 24 παράγραφοι 2 και 

3 και του άρθρου 27, το δικαίωμα 

πρόσβασης στα δεδομένα που έχουν 

εισαχθεί στο SIS και το δικαίωμα 

απευθείας αναζήτησής τους μπορεί επίσης 

να ασκείται από τις εθνικές δικαστικές 

αρχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

είναι αρμόδιες για την άσκηση ποινικής 

δίωξης και τη διενέργεια δικαστικής 

έρευνας πριν από την απαγγελία 

κατηγορίας, κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, όπως προβλέπεται από 

την εθνική νομοθεσία, καθώς και από τις 

συντονιστικές αρχές τους. 

 

Τροπολογία  13 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το δικαίωμα των υποκειμένων των 

δεδομένων να έχουν πρόσβαση στα 

δεδομένα που τα αφορούν και τα οποία 

εισάγονται στο SIS και το δικαίωμα να 

ζητούν τη διόρθωση ή τη διαγραφή των 

δεδομένων αυτών ασκείται σύμφωνα με τη 

νομοθεσία του κράτους μέλους έναντι του 

οποίου τα πρόσωπα επικαλούνται το 

δικαίωμα αυτό. 

1. Το δικαίωμα των υποκειμένων των 

δεδομένων να έχουν πρόσβαση στα 

δεδομένα που τα αφορούν και τα οποία 

εισάγονται στο SIS και το δικαίωμα να 

ζητούν τη διόρθωση ή τη διαγραφή των 

δεδομένων αυτών ασκείται σύμφωνα με τη 

νομοθεσία του κράτους μέλους έναντι του 

οποίου τα πρόσωπα επικαλούνται το 

δικαίωμα αυτό, ανεξάρτητα από το εάν το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδομένα βρίσκεται στο έδαφος της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε πρόσωπο μπορεί να 

προσφύγει ενώπιον δικαστικής ή άλλης 

αρχής που είναι αρμόδια δυνάμει του 

εθνικού δικαίου κάθε κράτους μέλους για 

να ζητήσει την πρόσβαση σε πληροφορίες 

ή διόρθωση, διαγραφή ή απαλοιφή 

πληροφοριών ή την καταβολή 

αποζημίωσης εξαιτίας καταχώρισης που το 

αφορά. 

1. Κάθε πρόσωπο μπορεί να 

προσφύγει ενώπιον δικαστικής ή άλλης 

αρχής που είναι αρμόδια δυνάμει του 

εθνικού δικαίου κάθε κράτους μέλους για 

να ζητήσει την πρόσβαση σε πληροφορίες 

ή διόρθωση, διαγραφή ή απαλοιφή 

πληροφοριών ή την καταβολή 

αποζημίωσης εξαιτίας καταχώρισης που το 

αφορά, ανεξάρτητα από το εάν βρίσκεται 

ή όχι στο έδαφος της ΕΕ όταν ασκείται η 

προσφυγή. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τίτλος Εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών 

Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων 

Έγγραφα αναφοράς COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD) 
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