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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών 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 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) Το μόνιμο σώμα των 10 000 
επιχειρησιακών υπαλλήλων θα πρέπει να 
αποτελείται κυρίως από επιχειρησιακό 
προσωπικό αποσπασμένο από τα κράτη 
μέλη. Τα κράτη μέλη  είναι υπεύθυνα να 
διασφαλίζουν ότι το μόνιμο σώμα θα 
συσταθεί και θα λειτουργεί χωρίς 
καθυστέρηση.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη 
διαχείριση των συνόρων θα πρέπει να 
ασκείται ως κοινή ευθύνη του οργανισμού 
και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες 
για τη διαχείριση των συνόρων, 
συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων 
ακτοφυλακής, στον βαθμό που εκτελούν 
επιχειρήσεις επιτήρησης των θαλάσσιων 
συνόρων και τυχόν άλλα καθήκοντα 
ελέγχου των συνόρων και αυτών που είναι 
υπεύθυνες για την επιστροφή. Μολονότι τα 
κράτη μέλη διατηρούν την κύρια ευθύνη 
για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων 
τους προς το συμφέρον των ιδίων και προς 
το συμφέρον του συνόλου των κρατών 
μελών και είναι υπεύθυνα για την έκδοση 
αποφάσεων επιστροφής, ο οργανισμός θα 

(10) Η ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη 
διαχείριση των συνόρων θα πρέπει να 
ασκείται ως κοινή ευθύνη του οργανισμού 
και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες 
για τη διαχείριση των συνόρων, 
συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων 
ακτοφυλακής, στον βαθμό που εκτελούν 
επιχειρήσεις επιτήρησης των θαλάσσιων 
συνόρων και τυχόν άλλα καθήκοντα 
ελέγχου των συνόρων και αυτών που είναι 
υπεύθυνες για την επιστροφή. Μολονότι τα 
κράτη μέλη διατηρούν την κύρια ευθύνη 
για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων 
τους προς το συμφέρον των ιδίων και προς 
το συμφέρον του συνόλου των κρατών 
μελών και είναι υπεύθυνα για την έκδοση 
αποφάσεων επιστροφής, ο οργανισμός θα 



PE630.438v02-00 4/11 AD\1171883EL.docx

EL

πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή των 
μέτρων της Ένωσης για τη διαχείριση των 
εξωτερικών συνόρων και της επιστροφής 
με την ενίσχυση, την αξιολόγηση και τον 
συντονισμό των ενεργειών των κρατών 
μελών που εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά.

πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή των 
μέτρων της Ένωσης για τη διαχείριση των 
εξωτερικών συνόρων και της επιστροφής 
με την ενίσχυση, την αξιολόγηση και τον 
συντονισμό των ενεργειών των κρατών 
μελών που εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά. Δεν 
θα πρέπει να υπάρχουν επιχειρησιακές 
επικαλύψεις μεταξύ του Οργανισμού και 
των κρατών μελών.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 91

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(91) Για να εξασφαλιστεί η αυτονομία 
του οργανισμού, ο οργανισμός θα πρέπει 
να διαθέτει αυτόνομο προϋπολογισμό με 
έσοδα που θα προέρχονται κυρίως από 
συνεισφορά της Ένωσης. Για τη 
συνεισφορά της Ένωσης καθώς και για 
οποιεσδήποτε άλλες επιχορηγήσεις που 
βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης, θα πρέπει να εφαρμόζεται η 
δημοσιονομική διαδικασία της Ένωσης. Ο 
λογιστικός έλεγχος θα πρέπει να ασκείται 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

(91) Για να εξασφαλιστεί η αυτονομία 
του οργανισμού, ο οργανισμός θα πρέπει 
να διαθέτει αυτόνομο προϋπολογισμό με 
έσοδα που θα προέρχονται κυρίως από 
συνεισφορά της Ένωσης. Ο 
προϋπολογισμός του Οργανισμού θα 
πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με την 
αρχή της βάσει επιδόσεων κατάρτισης 
του προϋπολογισμού, με συνυπολογισμό 
των στόχων και των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων των εργασιών του 
Οργανισμού. Για τη συνεισφορά της 
Ένωσης καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες 
επιχορηγήσεις που βαρύνουν τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται η δημοσιονομική διαδικασία 
της Ένωσης. Ο λογιστικός έλεγχος θα 
πρέπει να ασκείται από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) επιχείρηση η οποία οργανώνεται ή 
συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Συνοριοφυλακής και 

(28) επιχείρηση η οποία οργανώνεται ή 
συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Συνοριοφυλακής και 
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Ακτοφυλακής και περιλαμβάνει τεχνική 
και επιχειρησιακή ενίσχυση που παρέχεται 
προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή 
προς τρίτη χώρα, στο πλαίσιο της οποίας 
οι επιστρέφοντες από ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη ή από τρίτη χώρα επιστρέφουν 
αναγκαστικά ή οικειοθελώς, ανεξαρτήτως 
του μέσου μεταφοράς· «επέμβαση 
επιστροφής»:

Ακτοφυλακής και περιλαμβάνει τεχνική 
και επιχειρησιακή ενίσχυση που παρέχεται 
προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, στο 
πλαίσιο της οποίας οι επιστρέφοντες από 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή από τρίτη 
χώρα επιστρέφουν αναγκαστικά ή 
οικειοθελώς, ανεξαρτήτως του μέσου 
μεταφοράς· «επέμβαση επιστροφής»:

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο οργανισμός αναλαμβάνει την 
εκτέλεση των εξής καθηκόντων, με σκοπό 
να συμβάλλει στη δημιουργία ενός 
αποτελεσματικού, υψηλού και ενιαίου 
επιπέδου ελέγχου των συνόρων και σε 
θέματα επιστροφής:

(1) Ο οργανισμός, αποφεύγοντας την 
αλληλεπικάλυψη των εργασιών με τα 
κράτη μέλη, αναλαμβάνει την εκτέλεση 
των εξής καθηκόντων, με σκοπό να 
συμβάλλει στη δημιουργία ενός 
αποτελεσματικού, υψηλού και ενιαίου 
επιπέδου ελέγχου των συνόρων και σε 
θέματα επιστροφής:

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23. παροχή στήριξης σε τρίτες χώρες 
όσον αφορά τον συντονισμό ή την 
οργάνωση δραστηριοτήτων επιστροφής 
προς άλλες τρίτες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
σκοπούς επιστροφής·

διαγράφεται
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο οργανισμός δύναται επίσης να 
δρομολογεί επεμβάσεις επιστροφής σε 
τρίτες χώρες, με βάση τις κατευθύνσεις 
που περιγράφονται στον κύκλο πολυετούς 
στρατηγικής πολιτικής, όταν η εκάστοτε 
τρίτη χώρα χρήζει πρόσθετης τεχνικής 
και επιχειρησιακής συνδρομής όσον 
αφορά τις δραστηριότητές της στον 
τομέα της επιστροφής. Η επέμβαση αυτή 
μπορεί να συνίσταται στην αποστολή 
ομάδων επιστροφής για τον σκοπό της 
παροχής τεχνικής και επιχειρησιακής 
συνδρομής όσον αφορά τις 
δραστηριότητες επιστροφής της τρίτης 
χώρας.

διαγράφεται

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο οργανισμός αποστέλλει μέλη του 
μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ως 
μέλη των ομάδων διαχείρισης των 
συνόρων, των ομάδων στήριξης για τη 
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, 
των ομάδων επιστροφής σε κοινές 
επιχειρήσεις, ταχείες επεμβάσεις στα 
σύνορα ή επεμβάσεις επιστροφής ή κάθε 
άλλη σχετική επιχειρησιακή 
δραστηριότητα στα κράτη μέλη ή σε τρίτες 
χώρες.

2. Ο οργανισμός αποστέλλει μέλη του 
μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ως 
μέλη των ομάδων διαχείρισης των 
συνόρων, των ομάδων στήριξης για τη
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, 
των ομάδων επιστροφής σε κοινές 
επιχειρήσεις, ταχείες επεμβάσεις στα 
σύνορα ή επεμβάσεις επιστροφής ή κάθε 
άλλη σχετική επιχειρησιακή 
δραστηριότητα στα κράτη μέλη ή σε τρίτες 
χώρες. Ο Οργανισμός και το οικείο 
κράτος μέλος θα πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι δεν δημιουργούνται τυχόν 
επιχειρησιακές επικαλύψεις.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα καθήκοντα των αξιωματικών 
συνδέσμων του οργανισμού 
περιλαμβάνουν, σε συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της Ένωσης και με σεβασμό 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη 
δημιουργία και διατήρηση επαφών με τις 
αρμόδιες αρχές της εκάστοτε τρίτης χώρας 
στην οποία έχουν τοποθετηθεί, με στόχο τη 
συμβολή στην πρόληψη και καταπολέμηση 
της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και 
στην επιστροφή των επιστρεφόντων, 
μεταξύ άλλων μέσω της παροχής τεχνικής 
συνδρομής στην ταυτοποίηση υπηκόων 
τρίτων χωρών και στην απόκτηση 
ταξιδιωτικών εγγράφων. Οι εν λόγω 
αξιωματικοί σύνδεσμοι συνεργάζονται 
στενά με τις αντιπροσωπείες της Ένωσης 
και, κατά περίπτωση, τις αποστολές και 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ.

3. Τα καθήκοντα των αξιωματικών 
συνδέσμων του οργανισμού 
περιλαμβάνουν, σε συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της Ένωσης και με σεβασμό 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη 
δημιουργία και διατήρηση επαφών με τις 
αρμόδιες αρχές της εκάστοτε τρίτης χώρας 
στην οποία έχουν τοποθετηθεί, με στόχο τη 
συμβολή στην πρόληψη και καταπολέμηση 
της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και 
στην επιστροφή των επιστρεφόντων, 
μεταξύ άλλων μέσω της παροχής τεχνικής 
συνδρομής στην ταυτοποίηση υπηκόων 
τρίτων χωρών και στην απόκτηση 
ταξιδιωτικών εγγράφων. Οι εν λόγω 
αξιωματικοί σύνδεσμοι συνεργάζονται 
στενά με τις αντιπροσωπείες της Ένωσης 
και, κατά περίπτωση, τις αποστολές και 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ. Στο μέτρο του 
δυνατού, έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο 
κτίριο.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της παραγράφου 3, το διοικητικό 
συμβούλιο αποτελείται από έναν 
εκπρόσωπο κάθε κράτους μέλους και από
δύο εκπροσώπους της Επιτροπής, που 
έχουν όλοι δικαίωμα ψήφου. Για τον 
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 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της παραγράφου 3, το διοικητικό 
συμβούλιο αποτελείται από έναν 
εκπρόσωπο κάθε κράτους μέλους, δύο 
εκπροσώπους της Επιτροπής και ένα μέλος 
που ορίζεται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, που έχουν όλοι δικαίωμα 
ψήφου. Για τον 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 



PE630.438v02-00 8/11 AD\1171883EL.docx

EL

διάρκεια της θητείας είναι τετραετής. Η 
θητεία είναι ανανεώσιμη.

Επιτροπή διορίζει δύο μέλη καθώς και 
τους αναπληρωτές τους. Η διάρκεια της 
θητείας είναι τετραετής. Η θητεία είναι 
ανανεώσιμη.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το διοικητικό συμβούλιο, το 
αργότερο έως την 30ή Νοεμβρίου κάθε 
έτους, εγκρίνει τελικό έγγραφο 
προγραμματισμού το οποίο περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, τον πολυετή 
προγραμματισμό και τον ετήσιο 
προγραμματισμό του οργανισμού για το 
επόμενο έτος, βάσει σχεδίου το οποίο 
υποβάλλεται από τον εκτελεστικό 
διευθυντή και εγκρίνεται από το διοικητικό 
συμβούλιο. Το τελικό έγγραφο 
προγραμματισμού εγκρίνεται έπειτα από 
θετική γνώμη της Επιτροπής, όσον αφορά 
τον πολυετή προγραμματισμό, κατόπιν 
διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Εάν ο οργανισμός 
αποφασίσει να μην λάβει υπόψη στοιχεία 
της γνώμης της Επιτροπής, παρέχει 
εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση. Το 
διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει το εν 
λόγω έγγραφο στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.

1. Το διοικητικό συμβούλιο, το 
αργότερο έως την 30ή Νοεμβρίου κάθε 
έτους, και λαμβάνοντας υπόψη τις 
συστάσεις της διοργανικής ομάδας 
εργασίας για τους πόρους των 
οργανισμών, εγκρίνει τελικό έγγραφο 
προγραμματισμού το οποίο περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, τον πολυετή 
προγραμματισμό και τον ετήσιο 
προγραμματισμό του οργανισμού για το 
επόμενο έτος, βάσει σχεδίου το οποίο 
υποβάλλεται από τον εκτελεστικό 
διευθυντή και εγκρίνεται από το διοικητικό 
συμβούλιο. Το τελικό έγγραφο 
προγραμματισμού εγκρίνεται έπειτα από 
θετική γνώμη της Επιτροπής, όσον αφορά 
τον πολυετή προγραμματισμό, κατόπιν 
διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Εάν ο οργανισμός 
αποφασίσει να μην λάβει υπόψη στοιχεία 
της γνώμης της Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρέχει 
εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση. Το 
διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει το εν 
λόγω έγγραφο στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το προσωρινό σχέδιο προβλέψεων 
βασίζεται στους λεπτομερείς στόχους και 
στα αναμενόμενα αποτελέσματα του 
ετησίου προγράμματος εργασίας και 
λαμβάνει υπόψη τους χρηματοδοτικούς 
πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη 
των εν λόγω στόχων και αποτελεσμάτων, 
σύμφωνα με την αρχή της κατάρτισης 
του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων.
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