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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 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η επιστροφή υπηκόων τρίτων 

χωρών οι οποίοι δεν πληρούν ή δεν 

πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου, 

παραμονής ή διαμονής στα κράτη μέλη, με 

πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και ειδικότερα της αρχής της 

μη επαναπροώθησης, καθώς και σύμφωνα 

με την οδηγία 2008/115/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, αποτελεί βασικό σκέλος των 

ολοκληρωμένων προσπαθειών που 

καταβάλλονται για την αντιμετώπιση της 

παράτυπης μετανάστευσης και για την 

αύξηση του ποσοστού επιστροφής 

παράτυπων μεταναστών. 

(1) Η επιστροφή υπηκόων τρίτων 

χωρών οι οποίοι δεν πληρούν ή δεν 

πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου, 

παραμονής ή διαμονής στα κράτη μέλη, με 

πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και της αρχής της μη 

επαναπροώθησης όπως έχουν 

κωδικοποιηθεί στον Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(στο εξής Χάρτης) και τη Σύμβαση της 

Γενεύης του 1951, καθώς και σύμφωνα με 

την οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

αποτελεί βασικό σκέλος των 

ολοκληρωμένων προσπαθειών που 

καταβάλλονται για την αντιμετώπιση της 

παράτυπης μετανάστευσης και για τη 

διαχείριση της μετανάστευσης σε στενή 

συνεργασία με τρίτες χώρες καταγωγής ή 

διέλευσης. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 

επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων 

υπηκόων τρίτων χωρών κατά τρόπο 

αποτελεσματικό και αναλογικό, σύμφωνα 

(3) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 

επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων 

υπηκόων τρίτων χωρών κατά τρόπο 

αποτελεσματικό και αναλογικό, με πλήρη 
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με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ. σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 

και ιδίως της αρχής της μη 

επαναπροώθησης και της προστασίας 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 

μεταναστών, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

οδηγίας 2008/115/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Οι καταχωρίσεις για επιστροφή θα 

πρέπει να διαγράφονται αμέσως μόλις το 

κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή που 

εξέδωσε την απόφαση επιστροφής 

σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 

2008/115/ΕΚ ενημερωθεί ότι η επιστροφή 

πραγματοποιήθηκε. Όταν απόφαση 

επιστροφής συνοδεύεται από απαγόρευση 

εισόδου, η απαγόρευση αυτή θα πρέπει να 

εισάγεται στο SIS σύμφωνα με το άρθρο 

24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 

2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι]. Στις 

περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι δεν 

υπάρχει χρονικό κενό μεταξύ του χρόνου 

αναχώρησης του υπηκόου τρίτης χώρας 

από τον χώρο Σένγκεν και του χρόνου 

ενεργοποίησης της καταχώρισης για 

απαγόρευση εισόδου στο SIS. 

(12) Οι καταχωρίσεις για επιστροφή θα 

πρέπει να διαγράφονται αμέσως μόλις το 

κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή που 

εξέδωσε την απόφαση επιστροφής 

σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 

2008/115/ΕΚ ενημερωθεί ότι η επιστροφή 

πραγματοποιήθηκε. Όταν απόφαση 

επιστροφής συνοδεύεται από απαγόρευση 

εισόδου, η απαγόρευση αυτή θα πρέπει να 

εισάγεται στο SIS σύμφωνα με το άρθρο 

24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 

2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι]. Στις 

περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι δεν 

υπάρχει χρονικό κενό μεταξύ του χρόνου 

αναχώρησης του υπηκόου τρίτης χώρας 

από τα εξωτερικά σύνορα κράτους μέλους 

και του χρόνου ενεργοποίησης της 

καταχώρισης για απαγόρευση εισόδου στο 

SIS. 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος «Σένγκεν» δεν συνάδει με την φρασεολογία του άρθρου 6: «Όταν υπήκοος τρίτης χώρας 

για τον οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση για επιστροφή εξέρχεται μέσω των εξωτερικών 

συνόρων του καταχωρίζοντος κράτους μέλους, η επιβεβαίωση επιστροφής κοινοποιείται στην 

αρμόδια αρχή σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο». 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 

επεξεργασία στο SIS ή διαβιβάζονται μέσω 

της ανταλλαγής συμπληρωματικών 

πληροφοριών μπορούν να παρέχουν στο 

κράτος μέλος εκτέλεσης χρήσιμες 

πληροφορίες για την ταχεία ταυτοποίηση 

και εκ νέου έκδοση εγγράφων για 

παρανόμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων 

χωρών ενόψει της επιστροφής τους σε 

τρίτη χώρα. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει 

να είναι δυνατή, σε μεμονωμένες 

περιπτώσεις, η ανταλλαγή των δεδομένων 

και πληροφοριών αυτών με τρίτη χώρα. Η 

ανταλλαγή τυχόν δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα θα πρέπει να υπόκειται σε 

σαφείς προϋποθέσεις και να 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 

και με τη συγκατάθεση του κράτους 

μέλους που εισήγαγε την καταχώριση. 

(16) Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 

επεξεργασία στο SIS ή διαβιβάζονται μέσω 

της ανταλλαγής συμπληρωματικών 

πληροφοριών μπορούν να παρέχουν στο 

κράτος μέλος εκτέλεσης χρήσιμες 

πληροφορίες για την ταχεία ταυτοποίηση 

και εκ νέου έκδοση εγγράφων για 

παρανόμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων 

χωρών ενόψει της επιστροφής τους σε 

τρίτη χώρα. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει 

να είναι δυνατή, σε μεμονωμένες 

περιπτώσεις, η ανταλλαγή των δεδομένων 

και πληροφοριών αυτών με τρίτη χώρα. 

Εντούτοις, αυτό πρέπει να συμβαίνει μόνο 

αφού έχει ληφθεί οριστική απόφαση περί 

επιστροφής. Η ανταλλαγή τυχόν 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα 

πρέπει να υπόκειται σε σαφείς 

προϋποθέσεις και να πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/679, και ιδίως τα άρθρα 6 

παράγραφος 1 στοιχείο στ), 8, 12 

παράγραφος 1 και 40 παράγραφος 2 

στοιχείο ζ) σε υποθέσεις που αφορούν 

παιδιά, και με τη συγκατάθεση του 

κράτους μέλους που εισήγαγε την 

καταχώριση. 

Αιτιολόγηση 

Τα προσωπικά δεδομένα δεν πρέπει να διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα πριν από τη λήψη της 

απόφασης σχετικά με την επιστροφή, η οποία εκδόθηκε βάσει της οδηγίας 2008/115 (ΕΚ), έχει 

καταστεί οριστική και, συνεπώς, όχι πριν από την εξάντληση των ενδεχόμενων διαδικασιών 

προσφυγής ή πριν ένα σχετικό αίτημα από τον αιτούντα χαρακτηριστεί απαράδεκτο. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (16α) Σε περιπτώσεις που αφορούν 

παιδιά, το υπέρτατο συμφέρον του 
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παιδιού θα 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 16 β (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (16β) Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σε 

σχέση με το SIS πρέπει να 

συμμορφώνονται με τον Χάρτη. Τα κράτη 

μέλη πρέπει να εφαρμόζουν 

κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται 

και να παρακολουθούνται από κοινού από 

τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για το Άσυλο και τον Οργανισμό 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο κοινές 

πρακτικές όσον αφορά τα λήψη 

δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνων 

προσώπων παράτυπα διαμενόντων 

υπηκόων τρίτων χωρών, με βάση τον 

κατάλογο σημείων προς έλεγχο του 

Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης· Ανά πάσα 

στιγμή, τα κράτη μέλη οφείλουν να 

σέβονται την αξιοπρέπεια και τη 

σωματική ακεραιότητα του ανηλίκου 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης 

δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνας 

προσώπου. Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούν καταναγκασμό επί των 

ανηλίκων για να τους αποσπάσουν τα 

δακτυλικά αποτυπώματα. 
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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. Στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού θα πρέπει πάντα να δίνεται πρωταρχική 

σημασία. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Οι εθνικές αρχές που είναι 

αρμόδιες για την επιστροφή μπορεί να 

ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών 

μελών και οι εν λόγω αρχές μπορεί επίσης 

να διαφέρουν στο εσωτερικό ενός κράτους 

μέλους ανάλογα με τους λόγους της 

παράνομης παραμονής. Αποφάσεις 

επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις της 

οδηγίας 2008/115/ΕΚ μπορούν επίσης να 

εκδίδουν οι δικαστικές αρχές, για 

παράδειγμα ως αποτέλεσμα προσφυγών 

κατά αποφάσεων απόρριψης αίτησης για 

άδεια ή δικαίωμα παραμονής, ή ως ποινική 

κύρωση. Όλες οι εθνικές αρχές που είναι 

αρμόδιες για την έκδοση και εκτέλεση 

αποφάσεων επιστροφής σύμφωνα με την 

οδηγία 2008/115/ΕΚ θα πρέπει να 

διαθέτουν δικαίωμα πρόσβασης στο SIS 

προκειμένου να εισάγουν, να 

επικαιροποιούν, να διαγράφουν και να 

αναζητούν καταχωρίσεις για επιστροφή. 

(17) Οι εθνικές αρχές που είναι 

αρμόδιες για την επιστροφή μπορεί να 

ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών 

μελών και οι εν λόγω αρχές μπορεί επίσης 

να διαφέρουν στο εσωτερικό ενός κράτους 

μέλους ανάλογα με τους λόγους της 

παράνομης παραμονής. Επιπλέον, 

υφίστανται διαφορετικοί εθνικοί 

κατάλογοι «ασφαλών τρίτων 

χωρών». Αποφάσεις επιστροφής σύμφωνα 

με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ 

μπορούν επίσης να εκδίδουν οι δικαστικές 

αρχές, για παράδειγμα ως αποτέλεσμα 

προσφυγών κατά αποφάσεων απόρριψης 

αίτησης για άδεια ή δικαίωμα παραμονής, 

ή ως ποινική κύρωση. Όλες οι εθνικές 

αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση 

και εκτέλεση αποφάσεων επιστροφής 

σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ θα 

πρέπει να διαθέτουν δικαίωμα πρόσβασης 

στο SIS προκειμένου να εισάγουν, να 

επικαιροποιούν, να διαγράφουν και να 

αναζητούν καταχωρίσεις για επιστροφή. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (28α) Καμία τροπολογία ή προσθήκη 
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νέων διατάξεων στον παρόντα κανονισμό 

δεν πρέπει να δημιουργεί περιττά 

προσκόμματα για τα κράτη μέλη που 

πρόκειται να ενταχθούν στον χώρο 

Σένγκεν ή έχουν ξεκινήσει τη σχετική 

διαδικασία. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Δεδομένα σχετικά με υπηκόους 

τρίτων χωρών για τους οποίους έχει 

εκδοθεί απόφαση επιστροφής σύμφωνα με 

τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ 

εισάγονται στο SIS για τους σκοπούς της 

επαλήθευσης της συμμόρφωσης με την 

υποχρέωση επιστροφής και της παροχής 

στήριξης για την εκτέλεση της απόφασης. 

Η σχετική καταχώριση εισάγεται στο SIS 

χωρίς καθυστέρηση όταν εκδίδεται η 

απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις 

διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ. 

1. Δεδομένα σχετικά με υπηκόους 

τρίτων χωρών για τους οποίους έχει 

εκδοθεί απόφαση επιστροφής σύμφωνα με 

τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ 

εισάγονται στο SIS αμέσως μόλις η 

απόφαση τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με την 

εθνική νομοθεσία του αντίστοιχου 

κράτους μέλους για τους σκοπούς της 

επαλήθευσης της συμμόρφωσης με την 

υποχρέωση επιστροφής και της παροχής 

στήριξης για την εκτέλεση της απόφασης. 

Η σχετική καταχώριση εισάγεται στο SIS 

χωρίς καθυστέρηση όταν εκδίδεται η 

απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις 

διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιστ) κατηγορία του εγγράφου 

ταυτότητας του προσώπου· 

ιστ) κατηγορία των ισχυόντων ή 

παλαιότερων εγγράφων ταυτότητας του 

προσώπου, ή άλλων εγγράφων που έχουν 

χρησιμοποιηθεί έως τώρα και φέρουν το 

δικό του όνομα ή ψευδώνυμο· 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιη) αριθμός(-οί) του εγγράφου 

ταυτότητας του προσώπου· 

ιη) αριθμός(-οί) των ισχυόντων ή 

παλαιότερων εγγράφων ταυτότητας του 

προσώπου· 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 6 

και 8, οι καταχωρίσεις για επιστροφή 

διαγράφονται όταν η απόφαση στην οποία 

βασίστηκε η καταχώριση ανακληθεί ή 

ακυρωθεί από την αρμόδια αρχή. Οι 

καταχωρίσεις για επιστροφή διαγράφονται 

επίσης όταν ο συγκεκριμένος υπήκοος 

τρίτης χώρας μπορεί να αποδείξει ότι έχει 

εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών 

συμμορφούμενος με απόφαση επιστροφής 

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

της οδηγίας 2008/115/ΕΚ. 

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 6 

και 8, οι καταχωρίσεις για επιστροφή 

διαγράφονται αμέσως όταν η απόφαση 

στην οποία βασίστηκε η καταχώριση 

ανακληθεί ή ακυρωθεί από την αρμόδια 

αρχή. Οι καταχωρίσεις για επιστροφή 

διαγράφονται επίσης όταν ο συγκεκριμένος 

υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να αποδείξει 

ότι έχει εγκαταλείψει το έδαφος των 

κρατών μελών συμμορφούμενος με 

απόφαση επιστροφής που εκδόθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 

2008/115/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 

επεξεργασία στο SIS και οι σχετικές 

συμπληρωματικές πληροφορίες σύμφωνα 

με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να 

διαβιβάζονται ή να διατίθενται σε τρίτη 

χώρα σύμφωνα με το κεφάλαιο V του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 με την άδεια 

του καταχωρίζοντος κράτους μέλους μόνο 

για τους σκοπούς της ταυτοποίησης και της 

έκδοσης εγγράφου ταυτότητας ή 

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 

επεξεργασία στο SIS και οι σχετικές 

συμπληρωματικές πληροφορίες σύμφωνα 

με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να 

διαβιβάζονται ή να διατίθενται σε τρίτη 

χώρα σύμφωνα με το κεφάλαιο V του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 με την άδεια 

του καταχωρίζοντος κράτους μέλους μόνο 

για τους σκοπούς της ταυτοποίησης και της 

έκδοσης εγγράφου ταυτότητας ή 
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ταξιδιωτικού εγγράφου για παρανόμως 

διαμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας ενόψει 

της επιστροφής. 

ταξιδιωτικού εγγράφου για παρανόμως 

διαμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας ενόψει 

της επιστροφής. Εντούτοις, αυτό αφορά 

μεμονωμένες περιπτώσεις και πρέπει να 

συμβαίνει μόνο αφού έχει ληφθεί οριστική 

απόφαση περί επιστροφής, με πλήρης 

συμμόρφωση προς την αρχή της μη 

επαναπροώθησης. Ειδικότερα, πρέπει να 

επιβεβαιωθεί ότι η εν λόγω χώρα 

διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας, 

λαμβάνοντας υπόψη τον σεβασμό της 

προς το κράτος δικαίου και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, την ύπαρξη και 

αποτελεσματική λειτουργία ανεξάρτητων 

εποπτικών αρχών και τις διεθνείς 

δεσμεύσεις της χώρας. Πριν από 

οποιαδήποτε διαβίβαση πληροφοριών 

προς τρίτη χώρα, οι αρμόδιες αρχές 

πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι δεν θα 

υπάρξει απειλή κατά της ζωής ή της 

ελευθερίας του επαναπατριζόμενου για 

λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, 

ιδιότητας μέλους συγκεκριμένης 

κοινωνικής ομάδας ή πολιτικών 

πεποιθήσεων. Τα δεδομένα και οι 

συναφείς πρόσθετες πληροφορίες δεν 

διαβιβάζονται εάν η διαβίβαση αυτή 

ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο το 

πρόσωπο το οποίο αφορούν. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Δεδομένα σχετικά με πρότερη αίτηση 

ασύλου ή σχετικά με το μεταναστευτικό 

καθεστώς που έχει χορηγηθεί σε 

επαναπατριζόμενο στο έδαφος κράτους 

μέλους δεν διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα 

για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού. 
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