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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ αντιμετωπίζει διαρκώς περισσότερες προκλήσεις όσον αφορά τη 
μετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια. Για την αντιμετώπιση αυτών των 
ζητημάτων, η Επιτροπή πρότεινε, τον Μάιο του 2018, σημαντική αύξηση της 
χρηματοδότησης που χορηγείται για τη διαχείριση της μετανάστευσης και των συνόρων για 
την περίοδο 2021-2027.

Ο προτεινόμενος κανονισμός για τη θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τη 
διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων αποτελεί μέρος του ενοποιημένου ταμείου 
διαχείρισης των συνόρων και επικεντρώνεται αποκλειστικά σε ενέργειες που σχετίζονται με 
ελέγχους προσώπων στο πλαίσιο των συνοριακών ελέγχων.

Γενικά, ο συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει τον προτεινόμενο κανονισμό, ο οποίος 
παρέχει το δημοσιονομικό πλαίσιο για μια ισχυρή και αποτελεσματική διαχείριση των 
συνόρων με παράλληλη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Τάσσεται, 
ιδίως, υπέρ της αύξησης του χρηματοδοτικού κονδυλίου που διατίθεται για το ταμείο αυτό, 
της αυξημένης ευελιξία για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εξελισσόμενων 
προκλήσεων, της εστίασης στην ποιότητα των δαπανών, καθώς και της βελτίωσης του 
πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

Θεωρεί, επομένως, ότι το μέσο, ιδίως όσον αφορά την εξωτερική του διάσταση, είναι επαρκές 
και ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες της ΕΕ. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην εξασφάλιση συνοχής και στην επίτευξη συνεργειών μεταξύ αυτού του μέσου 
και όλων των άλλων χρηματοδοτήσεων στον τομέα της μετανάστευσης και της διαχείρισης 
των συνόρων, είτε μέσω των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ είτε μέσω 
άλλων μηχανισμών και ταμείων της ΕΕ με εξωτερική διάσταση, όπως το Ταμείο Ασύλου και 
Μετανάστευσης.

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 αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2 και το 
άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο δ),

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2, το άρθρο 
79 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και το άρθρο 
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Δυνάμει του άρθρου 80 της ΣΛΕΕ, 
οι πολιτικές αυτές και η εφαρμογή τους θα 
πρέπει να διέπονται από την αρχή της 
αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής 
των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, 
μεταξύ άλλων και στο οικονομικό επίπεδο.

(2) (2) Δυνάμει του άρθρου 80 της 
ΣΛΕΕ, οι πολιτικές αυτές και η εφαρμογή 
τους θα πρέπει να διέπονται από την αρχή 
της αλληλεγγύης και της δίκαιης 
κατανομής των ευθυνών μεταξύ όλων των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
μεταξύ άλλων και στο οικονομικό επίπεδο.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το μέσο θα πρέπει να εφαρμόζεται 
σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις αρχές 
που ορίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης όσον αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα.

(15) Το μέσο θα πρέπει να εφαρμόζεται 
σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις αρχές 
που ορίζονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης όσον αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και την αρχή της 
μη επαναπροώθησης· επιπλέον, η 
εφαρμογή του πρέπει να διέπεται από 
πλήρη σεβασμό των αρχών της 
διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για να ενισχυθούν η 
συμπληρωματικότητα και η συνοχή των 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων, καθώς και για 

(33) Για να ενισχυθούν η 
συμπληρωματικότητα και η συνοχή των 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων, καθώς και για 
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να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των 
προσπαθειών και να ελαφρυνθούν οι 
δημοσιονομικοί περιορισμοί σε έναν τομέα 
δαπανηρών δραστηριοτήτων, όπως ο 
θαλάσσιος, το μέσο θα πρέπει να στηρίζει 
τις θαλάσσιες επιχειρήσεις πολλαπλού 
χαρακτήρα, των οποίων ο κύριος στόχος 
είναι η επιτήρηση των συνόρων, αλλά και 
θα μπορούσε να επιδιώκει συγχρόνως και 
άλλους στόχους.

να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των 
προσπαθειών και να ελαφρυνθούν οι 
δημοσιονομικοί περιορισμοί σε έναν τομέα 
δαπανηρών δραστηριοτήτων, όπως ο 
θαλάσσιος, το μέσο θα πρέπει να στηρίζει 
τις θαλάσσιες επιχειρήσεις πολλαπλού 
χαρακτήρα, των οποίων ο κύριος στόχος 
είναι η επιτήρηση των συνόρων, αλλά και 
θα μπορούσε να επιδιώκει συγχρόνως και 
άλλους στόχους που συνδέονται με αυτό, 
όπως για παράδειγμα η καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Μέτρα στις τρίτες χώρες και σε 
σχέση με αυτές τα οποία 
χρηματοδοτούνται από το μέσο θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με πλήρη συνέργεια και 
συνέπεια και να συμπληρώνουν άλλες 
δράσεις εκτός της Ένωσης που 
χρηματοδοτούνται από τα μέσα εξωτερικής 
χρηματοδότησης της Ένωσης. 
Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των εν 
λόγω δράσεων, πρέπει να επιδιώκεται η 
απόλυτη συνοχή με τις αρχές και τους 
γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης 
και της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης 
σε σχέση με την εκάστοτε χώρα ή περιοχή. 
Όσον αφορά την εξωτερική διάσταση, το 
μέσο θα πρέπει να επικεντρώνεται στη 
στήριξη για την αναβάθμιση της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και για την 
ενίσχυση ορισμένων βασικών πτυχών των 
ικανοτήτων τους για την επιτήρηση και 
διαχείριση των συνόρων σε τομείς που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη 
μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης και 
για τους στόχους ασφάλειας της Ένωσης.

(34) Μέτρα στις τρίτες χώρες και σε 
σχέση με αυτές τα οποία 
χρηματοδοτούνται από το μέσο θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με πλήρη συνέργεια και 
συνέπεια και να συμπληρώνουν άλλες 
δράσεις εκτός της Ένωσης που 
χρηματοδοτούνται από τα μέσα εξωτερικής 
χρηματοδότησης της Ένωσης, καθώς και 
κάθε άλλο χρηματοδοτικό μέσο της 
Ένωσης που έχει εξωτερική διάσταση, 
όπως π.χ. το Ταμείο Ασύλου και 
Μετανάστευσης. Συγκεκριμένα, κατά την 
εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, πρέπει να 
επιδιώκεται η απόλυτη συνοχή με τις αρχές 
και τους γενικούς στόχους της εξωτερικής 
δράσης και της εξωτερικής πολιτικής της 
Ένωσης σε σχέση με την εκάστοτε χώρα ή 
περιοχή. Όσον αφορά την εξωτερική 
διάσταση, το μέσο θα πρέπει να 
επικεντρώνεται στη στήριξη για την 
αναβάθμιση της συνεργασίας με τρίτες 
χώρες και για την ενίσχυση ορισμένων 
βασικών πτυχών των ικανοτήτων τους για 
την επιτήρηση και διαχείριση των συνόρων 
σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον 
για τη μεταναστευτική πολιτική της 
Ένωσης και για τους στόχους ασφάλειας 
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της Ένωσης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Το μέσο θα πρέπει να καλύπτει την 
ανάγκη για αυξημένη ευελιξία και 
απλούστευση, και παράλληλα τα τηρεί τις 
απαιτήσεις ως προς την προβλεψιμότητα 
και να διασφαλίζει τη δίκαιη και διαφανή 
κατανομή των πόρων προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό.

(37) Το μέσο θα πρέπει να καλύπτει την 
ανάγκη για αυξημένη ευελιξία και 
απλούστευση, και παράλληλα τα τηρεί τις 
απαιτήσεις ως προς την προβλεψιμότητα 
και να διασφαλίζει τη δίκαιη και διαφανή 
κατανομή των πόρων προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Για τους 
σκοπούς της συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις διαφάνειας του Ταμείου, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη συνεργασία 
των κρατών μελών, πρέπει να δημοσιεύει 
πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη 
των ετήσιων και των πολυετών 
προγραμμάτων του θεματικού μέσου. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να 
κοινοποιούν όλες τις πληροφορίες που 
έχουν στην κατοχή τους σχετικά με την 
ανάπτυξη των προγραμμάτων 
επιμερισμένης διαχείρισης. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να 
συγκεντρώνονται στην Επιτροπή και να 
δημοσιεύονται σε ενιαία πύλη.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Μέρος των πόρων που είναι 
διαθέσιμοι στο πλαίσιο του μέσου θα 
μπορούσε επίσης να χορηγηθεί στα 
προγράμματα των κρατών μελών για την 
εφαρμογή ειδικών δράσεων πέρα από την 
αρχική κατανομή. Οι εν λόγω ειδικές 
δράσεις θα πρέπει να προσδιορίζονται σε 

(43) Μέρος των πόρων που είναι 
διαθέσιμοι στο πλαίσιο του μέσου θα 
μπορούσε επίσης να χορηγηθεί στα 
προγράμματα των κρατών μελών για την 
εφαρμογή ειδικών δράσεων πέρα από την 
αρχική κατανομή. Οι εν λόγω ειδικές 
δράσεις θα πρέπει να προσδιορίζονται σε 
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επίπεδο Ένωσης και θα πρέπει να αφορούν 
δράσεις που απαιτούν συνεργατική 
προσπάθεια ή δράσεις που είναι αναγκαίες 
για την αντιμετώπιση των εξελίξεων στην 
Ένωση που απαιτούν να διατεθεί πρόσθετη 
χρηματοδότηση σε ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη, όπως η αγορά μέσω των 
εθνικών προγραμμάτων των κρατών μελών 
τεχνικού εξοπλισμού που είναι 
απαραίτητος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για να 
εκτελεί τις επιχειρησιακές του 
δραστηριότητες, ο εκσυγχρονισμός της 
επεξεργασίας των αιτήσεων θεώρησης, η 
ανάπτυξη νέων συστημάτων ΤΠ μεγάλης 
κλίμακας και η δημιουργία 
διαλειτουργικής σύνδεσης μεταξύ των 
συστημάτων αυτών. Οι εν λόγω ειδικές 
δράσεις θα καθοριστούν την Επιτροπή στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας της.

επίπεδο Ένωσης και θα πρέπει να αφορούν 
δράσεις που απαιτούν συνεργατική 
προσπάθεια μεταξύ των κρατών μελών ή 
δράσεις που είναι αναγκαίες για την 
αντιμετώπιση των εξελίξεων στην Ένωση 
που απαιτούν να διατεθεί πρόσθετη 
χρηματοδότηση σε ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη, όπως η αγορά μέσω των 
εθνικών προγραμμάτων των κρατών μελών 
τεχνικού εξοπλισμού που είναι 
απαραίτητος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για να 
εκτελεί τις επιχειρησιακές του 
δραστηριότητες, ο εκσυγχρονισμός της 
επεξεργασίας των αιτήσεων θεώρησης, η 
ανάπτυξη νέων συστημάτων ΤΠ μεγάλης 
κλίμακας και η δημιουργία 
διαλειτουργικής σύνδεσης μεταξύ των 
συστημάτων αυτών. Οι εν λόγω ειδικές 
δράσεις θα καθοριστούν την Επιτροπή στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας της.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο πλαίσιο του Ταμείου για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, ο 
πολιτικός στόχος του μέσου είναι να 
εξασφαλίζεται ισχυρή και αποτελεσματική 
ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των 
εξωτερικών συνόρων, και, παράλληλα, να 
διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων σε αυτή, σε πλήρη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της 
Ένωσης όσον αφορά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, και να παρέχεται με τον τρόπο 
αυτό εγγύηση υψηλό επιπέδου ασφάλειας 
στην Ένωση.

1. Στο πλαίσιο του Ταμείου για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, ο 
πολιτικός στόχος του μέσου είναι να 
εξασφαλίζεται ισχυρή και αποτελεσματική 
ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των 
εξωτερικών συνόρων, και, παράλληλα, να 
διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων σε αυτή, σε πλήρη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της 
Ένωσης όσον αφορά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, και να παρέχεται με τον τρόπο 
αυτό εγγύηση υψηλό επιπέδου ασφάλειας 
και προστασίας στην Ένωση.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στήριξη μιας αποτελεσματικής 
ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα που 
εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή 
Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ως κοινή 
ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και 
των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για 
τη διαχείριση των συνόρων, τη 
διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης των 
συνόρων, την πρόληψη και τον εντοπισμό 
της παράνομης μετανάστευσης και του 
διασυνοριακού εγκλήματος και την 
αποτελεσματική διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών·

α) στήριξη μιας αποτελεσματικής 
ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα που 
εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή 
Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ως κοινή 
ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και 
των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για 
τη διαχείριση των συνόρων, τη 
διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης των 
συνόρων, την πρόληψη και τον εντοπισμό 
της παράτυπης μετανάστευσης και του 
διασυνοριακού εγκλήματος και τον 
αποτελεσματικό περιορισμό των 
μεταναστευτικών ροών, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα τον σεβασμό του 
δικαιώματος ασύλου και την εφαρμογή 
των αρχών της αλληλεγγύης και του 
δίκαιου επιμερισμού των βαρών·

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο του μέσου εφαρμόζονται με 
πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας. Ειδικότερα, οι δράσεις 
σέβονται τις διατάξεις του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη νομοθεσία της 
Ένωσης για την προστασία των 
δεδομένων, την Ευρωπαϊκή σύμβαση για 
την Προστασία των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών 
Ελευθεριών (ΕΣΑΔ), την αρχή της 
δίκαιης μεταχείρισης των υπηκόων 
τρίτων χωρών, το δικαίωμα ασύλου και 
το δικαίωμα διεθνούς προστασίας, την 
αρχή της μη επαναπροώθησης, καθώς 
και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης 
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και των κρατών μελών που απορρέουν 
από την προσχώρησή τους σε διεθνείς 
πράξεις, όπως η σύμβαση της Γενεύης 
σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων 
της 28ης Ιουλίου 1951, όπως αυτή 
συμπληρώθηκε από το πρωτόκολλο της 
Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Κατά την εφαρμογή δράσεων που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του μέσου 
και που συνδέονται με την επιτήρηση των 
θαλάσσιων συνόρων, τα κράτη μέλη 
αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις 
υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς 
ναυτικού δικαίου όσον αφορά την παροχή 
συνδρομής σε πρόσωπα που βρίσκονται 
σε κίνδυνο. Εν προκειμένω, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν εξοπλισμός και 
συστήματα που χρηματοδοτούνται από 
το μέσο για την αντιμετώπιση 
περιστατικών έρευνας και διάσωσης που 
ενδέχεται να προκύψουν κατά τη 
διάρκεια θαλάσσιας επιχείρησης 
επιτήρησης των συνόρων συμβάλλοντας 
κατά τον τρόπο αυτόν στη διασφάλιση 
της προστασίας και στη διάσωση ζωών 
στη θάλασσα.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ώστε η στήριξη που 
παρέχεται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού και από τα κράτη μέλη να 
είναι συνεπής προς τις δραστηριότητες, τις 

2. Η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ώστε η στήριξη που 
παρέχεται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού και από τα κράτη μέλη να 
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πολιτικές και τις προτεραιότητες της 
Ένωσης και συμπληρωματική προς τα 
άλλα μέσα της Ένωσης.

είναι συνεπής προς τις δραστηριότητες, τις 
πολιτικές και τις προτεραιότητες της 
Ένωσης και συμπληρωματική προς τα 
άλλα μέσα της Ένωσης.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή καθορίζει το συνολικό 
ποσό που διατίθεται για το θεματικό μέσο 
στο πλαίσιο των ετήσιων πιστώσεων του 
προϋπολογισμού της Ένωσης.

5. Η Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο, 
καθορίζει το συνολικό ποσό που διατίθεται 
για το θεματικό μέσο στο πλαίσιο των 
ετήσιων πιστώσεων του προϋπολογισμού 
της Ένωσης.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις 
χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 110 του δημοσιονομικού 
κανονισμού για το θεματικό μέσο, για τον 
καθορισμό των στόχων και των δράσεων 
που πρέπει να χρηματοδοτηθούν και τον 
προσδιορισμό των ποσών για καθεμία από 
τις συνιστώσες του, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Οι αποφάσεις 
χρηματοδότησης καθορίζουν, κατά 
περίπτωση, το συνολικό ποσό που 
προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις.

6. Η Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο,
λαμβάνει αποφάσεις χρηματοδότησης, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 110 του 
δημοσιονομικού κανονισμού για το 
θεματικό μέσο, για τον καθορισμό των 
στόχων και των δράσεων που πρέπει να 
χρηματοδοτηθούν και τον προσδιορισμό 
των ποσών για καθεμία από τις συνιστώσες 
του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. 
Οι αποφάσεις χρηματοδότησης 
καθορίζουν, κατά περίπτωση, το συνολικό 
ποσό που προορίζεται για τις συνδυαστικές 
πράξεις.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μετά την έγκριση της απόφασης 
χρηματοδότησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3, η Επιτροπή μπορεί να 
τροποποιήσει τα προγράμματα που 
εφαρμόζονται με επιμερισμένη διαχείριση 
κατά περίπτωση.

7. Μετά την έγκριση της απόφασης 
χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3, η Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο, μπορεί 
να τροποποιήσει τα προγράμματα που 
εφαρμόζονται με επιμερισμένη διαχείριση 
κατά περίπτωση.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται στο 
μέρος του χρηματοδοτικού κονδυλίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο α), καθώς και στους πρόσθετους 
πόρους που εκτελούνται με επιμερισμένη 
διαχείριση σύμφωνα με την απόφαση της 
Επιτροπής για το θεματικό μέσο που 
αναφέρεται στο άρθρο 8.

1. Το παρόν τμήμα ισχύει για το 
μέρος του χρηματοδοτικού κονδυλίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο α), καθώς και για τους 
πρόσθετους πόρους που θα εφαρμόζονται 
με επιμερισμένη διαχείριση σύμφωνα με 
την απόφαση της Επιτροπής, που θα 
λαμβάνεται κατόπιν διαβούλευσης με το 
Κοινοβούλιο, για το θεματικό μέσο που 
αναφέρεται στο άρθρο 8.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής και, κατά περίπτωση, ο 
οργανισμός eu-LISA, κατά περίπτωση, 
συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης 
των προγραμμάτων των κρατών μελών σε 
πρώιμο στάδιο, στον βαθμό που εμπίπτουν 
στις αρμοδιότητες των οργανισμών.

2. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διασφαλίζουν ότι ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής και, κατά περίπτωση, ο 
οργανισμός eu-LISA, κατά περίπτωση, 
συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης 
των προγραμμάτων των κρατών μελών σε 
πρώιμο στάδιο, στον βαθμό που εμπίπτουν 
στις αρμοδιότητες των οργανισμών.

Τροπολογία 18
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Διαβουλεύεται με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής σχετικά με τα σχέδια 
προγραμμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο 
πλαίσιο της λειτουργικής ενίσχυσης 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο α) για να εξασφαλιστούν η 
συνοχή και η συμπληρωματικότητα των 
δράσεων του Οργανισμού και των 
δράσεων των κρατών μελών όσον αφορά 
τη διαχείριση των συνόρων, καθώς και για 
να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση και 
να επιτευχθεί οικονομική αποδοτικότητα.

3. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής σχετικά με τα σχέδια 
προγραμμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο 
πλαίσιο της λειτουργικής ενίσχυσης 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο α) για να εξασφαλιστούν η 
συνοχή και η συμπληρωματικότητα των 
δράσεων του Οργανισμού και των 
δράσεων των κρατών μελών όσον αφορά 
τη διαχείριση των συνόρων, καθώς και για 
να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση και 
να επιτευχθεί οικονομική αποδοτικότητα.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να συνδέσει τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής και, κατά περίπτωση, 
τον eu-LISA, με τα καθήκοντα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, όπως 
αναφέρεται στο τμήμα 5, ιδίως 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
δράσεις που υλοποιούνται με τη στήριξη 
του μέσου συνάδουν με το σχετικό 
κεκτημένο της Ένωσης και τις 
συμφωνηθείσες προτεραιότητες της 
Ένωσης.

4. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μπορούν να συνδέσουν τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής και, κατά περίπτωση, 
τον eu-LISA, με τα καθήκοντα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, όπως 
αναφέρεται στο τμήμα 5, ιδίως
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
δράσεις που υλοποιούνται με τη στήριξη 
του μέσου συνάδουν με το σχετικό 
κεκτημένο της Ένωσης και τις 
συμφωνηθείσες προτεραιότητες της 
Ένωσης.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 12 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Όσον αφορά τον εξοπλισμό 
λειτουργίας, περιλαμβανομένων των 
μεταφορικών μέσων, και τα συστήματα 
επικοινωνίας που είναι αναγκαία για τον 
αποτελεσματικό και ασφαλή έλεγχο των 
συνόρων, τα οποία αγοράζονται με τη 
στήριξη του μέσου αυτού, ισχύουν τα 
ακόλουθα:

12. Όσον αφορά τον εξοπλισμό 
λειτουργίας, περιλαμβανομένων των 
μεταφορικών μέσων και των συστημάτων 
επικοινωνίας που είναι αναγκαία για τον 
αποτελεσματικό και ασφαλή έλεγχο των 
συνόρων και τις επιχειρήσεις έρευνας και 
διάσωσης, τα οποία αγοράζονται με τη 
στήριξη του μέσου αυτού, ισχύουν τα 
ακόλουθα:

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Η κατάρτιση στον τομέα της 
διαχείρισης των συνόρων που 
πραγματοποιείται με τη στήριξη του 
παρόντος μέσου, βασίζεται στα σχετικά 
εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα 
εκπαίδευσης και κοινής κατάρτισης που 
διασφαλίζουν την ποιότητα για τη φύλαξη 
των συνόρων και των ακτών.-

13. Η κατάρτιση στον τομέα της 
διαχείρισης των συνόρων που 
πραγματοποιείται με τη στήριξη του 
παρόντος μέσου, βασίζεται στα σχετικά 
εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα 
εκπαίδευσης και κοινής κατάρτισης που 
διασφαλίζουν την ποιότητα για τη φύλαξη 
των συνόρων και των ακτών και λαμβάνει 
ιδιαίτερα υπόψη τα ζητήματα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις 
διεθνείς συμβάσεις που αφορούν αυτά τα 
ζητήματα.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το 2024, η Επιτροπή θα κατανείμει 
στα προγράμματα των οικείων κρατών 
μελών το συμπληρωματικό ποσό που 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
στοιχείο β) σύμφωνα με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
γ) και στις παραγράφους 2 έως 11 του 
παραρτήματος Ι. Η κατανομή βασίζεται 

1. Το 2024, η Επιτροπή θα 
κατανείμει, κατόπιν διαβούλευσης με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα 
προγράμματα των οικείων κρατών μελών 
το συμπληρωματικό ποσό που αναφέρεται 
στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) και στις 
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στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά 
στοιχεία για τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) και στις 
παραγράφους 2 έως 11 του παραρτήματος 
Ι. Η χρηματοδότηση θα εφαρμόζεται για 
την περίοδο που αρχίζει από το 
ημερολογιακό έτος 2025.

παραγράφους 2 έως 11 του παραρτήματος 
Ι. Η κατανομή βασίζεται στα πλέον 
πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία 
για τα κριτήρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο γ) και στις 
παραγράφους 2 έως 11 του παραρτήματος 
Ι. Η χρηματοδότηση θα εφαρμόζεται για 
την περίοδο που αρχίζει από το 
ημερολογιακό έτος 2025.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κατανομή των πόρων από το 
θεματικό μέσο από το 2025 λαμβάνει 
υπόψη, κατά περίπτωση, την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί όσον αφορά την επίτευξη 
των ορόσημων του πλαισίου επιδόσεων, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 του 
κανονισμού (ΕΕ) …/... [ΚΚΔ] και τις 
ατέλειες που έχουν επισημανθεί κατά την 
εφαρμογή.

3. Η κατανομή των πόρων από το 
θεματικό μέσο από το 2025 λαμβάνει 
υπόψη, κατά περίπτωση, την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί όσον αφορά την επίτευξη 
των ορόσημων του πλαισίου επιδόσεων, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 του 
κανονισμού (ΕΕ) …/... [ΚΚΔ] και τις 
ατέλειες που έχουν επισημανθεί κατά την 
εφαρμογή. Τα προγράμματα θα 
αποτελέσουν αντικείμενο ενδιάμεσης 
εξέτασης σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 40 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... [ΚΚΔ] 
και με το άρθρο 26 του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη αιτιολογούν στο 
πρόγραμμα και στην ετήσια έκθεση 
επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 27, 
τη χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης για 
την επίτευξη των στόχων του παρόντος 
κανονισμού. Πριν από την έγκριση του 
προγράμματος, η Επιτροπή, έπειτα από 
διαβούλευση με τον Ευρωπαϊκό 

4. Τα κράτη μέλη αιτιολογούν στο 
πρόγραμμα και στην ετήσια έκθεση 
επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 27, 
τη χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης για 
την επίτευξη των στόχων του παρόντος
κανονισμού. Πριν από την έγκριση του 
προγράμματος, η Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
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Οργανισμό Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής όσον αφορά τις 
αρμοδιότητες του Οργανισμού σύμφωνα 
με το άρθρο 12 παράγραφος 3, αξιολογεί 
την αρχική κατάσταση στα κράτη μέλη 
που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να 
κάνουν χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη 
και, κατά περίπτωση, τις διαθέσιμες 
πληροφορίες υπό το πρίσμα των 
αξιολογήσεων Σένγκεν και των 
αξιολογήσεων τρωτότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων 
που εκδίδονται έπειτα από τις αξιολογήσεις 
Σένγκεν και τις αξιολογήσεις τρωτότητας.

Κοινοβούλιο και τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής όσον αφορά τις 
αρμοδιότητες του Οργανισμού σύμφωνα 
με το άρθρο 12 παράγραφος 3, αξιολογεί 
την αρχική κατάσταση στα κράτη μέλη 
που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να 
κάνουν χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη 
και, κατά περίπτωση, τις διαθέσιμες 
πληροφορίες υπό το πρίσμα των 
αξιολογήσεων Σένγκεν και των 
αξιολογήσεων τρωτότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων 
που εκδίδονται έπειτα από τις αξιολογήσεις 
Σένγκεν και τις αξιολογήσεις τρωτότητας.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέσο μπορεί να στηρίζει μέτρα τεχνικής 
βοήθειας που εκτελούνται με πρωτοβουλία 
της Επιτροπής ή για λογαριασμό της. Τα εν 
λόγω μέτρα μπορούν να χρηματοδοτούνται 
σε ποσοστό 100 %.

Το μέσο μπορεί να στηρίζει μέτρα τεχνικής 
βοήθειας που εκτελούνται με πρωτοβουλία 
της Επιτροπής ή για λογαριασμό της, 
κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν 
να χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 100 %.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αποδέκτες της χρηματοδότησης 
της Ένωσης γνωστοποιούν την προέλευση 
και εξασφαλίζουν την προβολή της 
ενωσιακής χρηματοδότησης, ιδίως όταν 
προωθούν τις δράσεις και τα 
αποτελέσματά τους, παρέχοντας 
συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική 
στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 

1. Οι αποδέκτες της χρηματοδότησης 
της Ένωσης γνωστοποιούν την προέλευση 
και εξασφαλίζουν την προβολή, τη 
διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα της 
ενωσιακής χρηματοδότησης, ιδίως όταν 
προωθούν τις δράσεις και τα 
αποτελέσματά τους, παρέχοντας 
συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική 
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ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 
ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 
43 παράγραφος 3 στοιχείο η) σημεία i) iii)
του δημοσιονομικού κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις 
σύμφωνα με το παράρτημα V.

1. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 
41 παράγραφος 3 στοιχείο η) σημεία i) 
και ii) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
2018/10461α, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η 
Επιτροπή υποβάλλει ετησίως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις 
σύμφωνα με το παράρτημα V.

____________________

1α Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) 
αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 
541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή προβαίνει σε 1. Η Επιτροπή προβαίνει σε 
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ενδιάμεση και σε αναδρομική αξιολόγηση 
της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος 
μέσου.

ενδιάμεση και σε αναδρομική αξιολόγηση 
της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος 
μέσου. Τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης διαβιβάζονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αμελλητί.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Μετά την ολοκλήρωση της 
ενδιάμεσης επανεξέτασης και της 
αναδρομικής εξέτασης, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
στην Επιτροπή των Περιφερειών: ((

α)  έως τον Ιούνιο του 2024, έκθεση 
ενδιάμεσης αξιολόγησης σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού· η εν 
λόγω έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης 
περιλαμβάνει αξιολόγηση της ενδιάμεσης 
εξέτασης που διενεργήθηκε σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό και τον 
κανονισμό (ΕΕ) .../... [ΚΚΔ]·

β) έως τις 30 Ιουνίου 2027 το αργότερο, 
έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης για 
τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού 
και των ειδικών κανονισμών, μετά το 
κλείσιμο των εθνικών προγραμμάτων. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την 
Επιτροπή σε διαρθρωμένο διάλογο 
σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση 
και την εκ των υστέρων αξιολόγηση.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
έως αυτή την ημερομηνία κάθε επόμενου 
έτους μέχρι και το 2031, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
επιδόσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 
.../2021 [ΚΚΔ]. Η έκθεση που θα 
υποβληθεί το 2023 θα καλύπτει την 
εφαρμογή του προγράμματος που θα 
διενεργηθεί κατά την περίοδο μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2022.

1. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και 
έως αυτή την ημερομηνία κάθε επόμενου 
έτους μέχρι και το 2031, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση 
επιδόσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 
.../2021 [ΚΚΔ]. Η έκθεση που θα 
υποβληθεί το 2023 θα καλύπτει την 
εφαρμογή του προγράμματος που θα 
διενεργηθεί κατά την περίοδο μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2022.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙI – σημείο 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
για την αξιολόγηση, την προώθηση, την 
υποστήριξη και την περαιτέρω ανάπτυξη 
των πολιτικών και των στόχων της 
Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
στο πλαίσιο των διαφόρων συνιστωσών 
του ελέγχου των συνόρων, ιδίως για τον 
προσδιορισμό, την παροχή άμεσης 
βοήθειας και την παραπομπή σε 
υπηρεσίες προστασίας ευπαθών ατόμων, 
ιδίως γυναικών, παιδιών και 
ασυνόδευτων ανηλίκων·
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α) Μέτρα για τη βελτίωση της 
διαλειτουργικότητας των συστημάτων 
ΤΠ και των δικτύων επικοινωνιών.
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