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Τροπολογία 1
Auke Zijlstra

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το Ηνωμένο Βασίλειο παραχωρεί 
δικαιώματα διαμονής στους κατοίκους 
πολλών χωρών που συμμετέχουν στην 
Κοινοπολιτεία, σύμφωνα με τον νόμο του 
1981 περί βρετανικής ιθαγένειας.
Δεδομένου ότι είναι ασαφές το πεδίο 
εφαρμογής της απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης που προβλέπεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του 
Συμβουλίου, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διενεργήσει πλήρη εκτίμηση αντικτύπου 
και κινδύνου, προκειμένου να
αποσαφηνιστεί το πραγματικό πεδίο 
εφαρμογής της απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης.

Or. en

Τροπολογία 2
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί 
η μοναδική και ειδική περίπτωση των 
πολιτών της Βόρειας Ιρλανδίας, οι οποίοι, 
δυνάμει της Συμφωνίας της Μεγάλης 
Παρασκευής, μπορούν να θεωρηθούν 
Ιρλανδοί. Ως εκ τούτου, οι πολίτες της 
Βόρειας Ιρλανδίας θα πρέπει να 
εξακολουθούν να κατέχουν όλα τα 
δικαιώματα που συνδέονται με την 
ενωσιακή υπηκοότητα, ενώσω διαμένουν 
στη Βόρεια Ιρλανδία, και δεν θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι τρίτης 
χώρας. Θα πρέπει να εφαρμόζεται, για 
τους πολίτες της Βόρειας Ιρλανδίας, η 
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απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.

Or. en

Τροπολογία 3
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου έχει δηλώσει την πρόθεσή της 
να μην απαιτεί θεώρηση από τους πολίτες 
της ΕΕ-27 όταν ταξιδεύουν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο για βραχεία διαμονή για 
επιχειρηματικούς σκοπούς ή τουρισμό από 
την ημερομηνία κατά την οποία το δίκαιο 
της Ένωσης παύει να εφαρμόζεται στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Σε περίπτωση που το 
Ηνωμένο Βασίλειο καθιερώσει στο μέλλον 
υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους 
τουλάχιστον ενός κράτους μέλους, θα 
πρέπει να εφαρμοστεί ο μηχανισμός 
αμοιβαιότητας που προβλέπεται στο 
[άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 539/2001]27. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενεργήσουν αμελλητί για την εφαρμογή 
του εν λόγω μηχανισμού.

(6) Η κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου έχει δηλώσει την πρόθεσή της 
να μην απαιτεί θεώρηση από τους πολίτες
της ΕΕ-27 όταν ταξιδεύουν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο για βραχεία διαμονή για 
επιχειρηματικούς σκοπούς ή τουρισμό από 
την ημερομηνία κατά την οποία το δίκαιο 
της Ένωσης παύει να εφαρμόζεται στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Σε περίπτωση που το 
Ηνωμένο Βασίλειο καθιερώσει στο μέλλον 
υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους 
τουλάχιστον ενός κράτους μέλους, θα 
πρέπει να εφαρμοστεί ο μηχανισμός 
αμοιβαιότητας που προβλέπεται στο 
[άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 539/2001]27. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενεργήσουν αμελλητί για την εφαρμογή 
του εν λόγω μηχανισμού αμοιβαιότητας 
όσον αφορά την υποχρέωση θεώρησης.

_________________ _________________

27 Βλέπε υποσημείωση 23. 27 Βλέπε υποσημείωση 23.

Or. ro

Τροπολογία 4
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου έχει δηλώσει την πρόθεσή της 
να μην απαιτεί θεώρηση από τους πολίτες 
της ΕΕ-27 όταν ταξιδεύουν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο για βραχεία διαμονή για 
επιχειρηματικούς σκοπούς ή τουρισμό από 
την ημερομηνία κατά την οποία το δίκαιο 
της Ένωσης παύει να εφαρμόζεται στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Σε περίπτωση που το 
Ηνωμένο Βασίλειο καθιερώσει στο μέλλον 
υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους 
τουλάχιστον ενός κράτους μέλους, θα 
πρέπει να εφαρμοστεί ο μηχανισμός 
αμοιβαιότητας που προβλέπεται στο 
[άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 539/2001]27 . Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενεργήσουν αμελλητί για την εφαρμογή 
του εν λόγω μηχανισμού.

(6) Η κυβέρνηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου έχει δηλώσει την πρόθεσή της 
να μην απαιτεί θεώρηση από τους πολίτες 
της ΕΕ-27 όταν ταξιδεύουν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο για βραχεία διαμονή για 
επιχειρηματικούς σκοπούς ή τουρισμό από 
την ημερομηνία κατά την οποία το δίκαιο 
της Ένωσης παύει να εφαρμόζεται στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Σε περίπτωση που το 
Ηνωμένο Βασίλειο καθιερώσει στο μέλλον 
υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους 
τουλάχιστον ενός κράτους μέλους, θα 
πρέπει να εφαρμοστεί ο μηχανισμός 
αμοιβαιότητας που προβλέπεται στον 
παρόντα κανονισμό. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενεργήσουν αμελλητί για την εφαρμογή 
του εν λόγω μηχανισμού.

_________________

27 Βλέπε υποσημείωση 23.

Or. en

Τροπολογία 5
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Συνεπώς, το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί στο παράρτημα 
ΙΙ [του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001]28

όσον αφορά τους Βρετανούς πολίτες.

(7) Συνεπώς, το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί στο παράρτημα 
ΙΙ [του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001]28

όσον αφορά τους Βρετανούς πολίτες. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παρέχει 
και το Ηνωμένο Βασίλειο, με αμοιβαίο 
και χωρίς διακρίσεις τρόπο, τη 
δυνατότητα ταξιδιών χωρίς υποχρέωση 
θεώρησης σε όλους τους πολίτες της 
Ένωσης, σύμφωνα με τις αρχές της 
πλήρους αμοιβαιότητας και της μη 
εισαγωγής διακρίσεων. Για τον σκοπό 
αυτόν, θα πρέπει να θεσπιστεί ειδικός 
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μηχανισμός αμοιβαιότητας, προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η μοναδική περίπτωση 
ενός πρώην κράτους μέλους.

_________________ _________________

28 Βλέπε υποσημείωση 23. 28 Βλέπε υποσημείωση 23.

Or. en

Τροπολογία 6
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Συνεπώς, το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί στο παράρτημα 
ΙΙ [του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001]28

όσον αφορά τους Βρετανούς πολίτες.

(7) Συνεπώς, το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί στο παράρτημα 
ΙΙ [του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001]28

όσον αφορά τους Βρετανούς πολίτες. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παρέχει 
και το Ηνωμένο Βασίλειο, με αμοιβαίο 
και χωρίς διακρίσεις τρόπο, τη 
δυνατότητα ταξιδιών χωρίς υποχρέωση 
θεώρησης σε όλους τους πολίτες της 
Ένωσης, σύμφωνα με τις αρχές της 
πλήρους αμοιβαιότητας και της μη 
εισαγωγής διακρίσεων. Για τον σκοπό 
αυτόν, θα πρέπει να θεσπιστεί ειδικός 
μηχανισμός αμοιβαιότητας, προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η μοναδική περίπτωση 
ενός πρώην κράτους μέλους.

_________________ _________________

28 Βλέπε υποσημείωση 23. 28 Βλέπε υποσημείωση 23.

Or. en

Τροπολογία 7
Csaba Sógor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(7) Συνεπώς, το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί στο παράρτημα 
ΙΙ [του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001]28

όσον αφορά τους Βρετανούς πολίτες.

(7) Συνεπώς, το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί στο παράρτημα 
ΙΙ [του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001]28

όσον αφορά τους Βρετανούς πολίτες. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παρέχει 
και το Ηνωμένο Βασίλειο, με αμοιβαίο 
και χωρίς διακρίσεις τρόπο, τη 
δυνατότητα ταξιδιών χωρίς υποχρέωση 
θεώρησης σε όλους τους πολίτες της 
Ένωσης, σύμφωνα με τις αρχές της 
πλήρους αμοιβαιότητας και της μη 
εισαγωγής διακρίσεων.

_________________ _________________

28 Βλέπε υποσημείωση 23. 28 Βλέπε υποσημείωση 23.

Or. en

Τροπολογία 8
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Στη Συμφωνία της Μεγάλης 
Παρασκευής αναφέρεται η Ένωση σε 15 
σημεία, και ο πληθυσμός της Βόρειας 
Ιρλανδίας ψήφισε να παραμείνει στην 
Ένωση. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 
μην διαταράξει η αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση 
τους τομείς συνεργασίας μεταξύ βόρειου 
και νότιου τμήματος της νήσου που 
ορίζονται στη Συμφωνία της Μεγάλης 
Παρασκευής και σε επακόλουθες 
συμφωνίες, ούτε να εμποδίσει την πλήρη 
εφαρμογή του συνόλου της Συμφωνίας 
της Μεγάλης Παρασκευής.

Or. en

Τροπολογία 9
Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Οι πολίτες της Βόρειας Ιρλανδίας, 
οι οποίοι παραμένουν πολίτες της 
Ένωσης δυνάμει της Συμφωνίας της 
Μεγάλης Παρασκευής, θα πρέπει να 
διατηρήσουν το σύνολο των ενωσιακών 
δικαιωμάτων που απολαμβάνουν ως 
πολίτες της Ένωσης, ενώσω διαμένουν 
στη Βόρεια Ιρλανδία, μεταξύ άλλων την 
πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Κάρτα 
Ασφάλισης Ασθένειας, τα ευρωπαϊκά 
δίδακτρα και την πολιτική εκπροσώπηση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 10
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
αρχίσει να ισχύει στις 30 Μαρτίου 2019,
ημερομηνία της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.

(14) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
αρχίσει να ισχύει την επομένη της 
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ένωση.

Or. ro

Τροπολογία 11
Emilian Pavel, Maria Gabriela Zoană

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο 
καθιερώσει υποχρέωση θεώρησης για τους 
υπηκόους τουλάχιστον ενός κράτους 
μέλους, εφαρμόζεται ο μηχανισμός 
αμοιβαιότητας που προβλέπεται στο 

Κατά παρέκκλιση από το [άρθρο 1 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
539/2001]40, σε περίπτωση που το 
Ηνωμένο Βασίλειο καθιερώσει υποχρέωση 
θεώρησης για τους υπηκόους τουλάχιστον 
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[άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 539/2001]40. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη ενεργούν αμελλητί για 
την εφαρμογή του εν λόγω μηχανισμού.

ενός κράτους μέλους, εφαρμόζονται οι 
ακόλουθες διατάξεις:
α) μετά την εφαρμογή της υποχρέωσης 
θεώρησης, το οικείο κράτος μέλος 
ειδοποιεί αμελλητί την Επιτροπή, και 
ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο γραπτά·
στη γνωστοποίηση προσδιορίζεται η 
ημερομηνία εφαρμογής της υποχρέωσης 
θεώρησης και τα είδη των οικείων 
ταξιδιωτικών εγγράφων και θεωρήσεων·
β) εντός 72 ωρών από την παραλαβή της 
γνωστοποίησης που αναφέρεται στο 
στοιχείο α) του παρόντος εδαφίου, η 
Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη δυνάμει του άρθρου 4γ για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
539/2001, προκειμένου να αναστείλει 
προσωρινά την εφαρμογή του 
παραρτήματος ΙΙ του εν λόγω κανονισμού 
για διάστημα 12 μηνών για όλους τους 
υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου. Η 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη καθορίζει 
ημερομηνία, εντός 120 ημερών από την 
έναρξη ισχύος της, κατά την οποία θα 
τεθεί σε ισχύ η αναστολή της εφαρμογής 
του παραρτήματος ΙΙ, λαμβανομένων 
υπόψη των διαθέσιμων πόρων στα 
προξενεία των κρατών μελών. Η κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη προσθέτει 
υποσημείωση δίπλα στην ονομασία του 
Ηνωμένου Βασιλείου, με την οποία 
υποδεικνύεται ότι αναστέλλεται η 
απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης 
για όλους τους υπηκόους του Ηνωμένου 
Βασιλείου και προσδιορίζεται η διάρκεια 
της εν λόγω αναστολής. Παρατείνεται 
αυτομάτως το χρονικό διάστημα της 
αναστολής από την υποχρέωση 
θεώρησης που προβλέπεται στην κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται 
σύμφωνα με την πρώτη πρόταση του 
παρόντος στοιχείου ωσότου το Ηνωμένο 
Βασίλειο άρει την υποχρέωση θεώρησης 
για τους υπηκόους του(-ων) οικείου(-ων) 
κράτους(-ών) μέλους(-ών) και 
αποκατασταθεί η δυνατότητα ταξιδίου 
χωρίς υποχρέωση θεώρησης για τους 
υπηκόους όλων των κρατών μελών, εκτός 
εάν η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική 
πρόταση όπως αναφέρεται στο στοιχείο 
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ε), στην οποία περίπτωση παρατείνεται 
αυτομάτως το χρονικό διάστημα της 
αναστολής που αναφέρεται στην πρώτη 
πρόταση του παρόντος στοιχείου έως την 
έναρξη ισχύος της εν λόγω πρότασης και 
την εφαρμογή της μεταφοράς του 
Ηνωμένου Βασιλείου από το παράρτημα 
ΙΙ στο παράρτημα Ι. Η υποσημείωση που 
αναφέρεται στην τρίτη πρόταση του 
παρόντος στοιχείου τροποποιείται 
αναλόγως. Με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής του άρθρου 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 539/2001, κατά τα χρονικά 
διαστήματα της εν λόγω αναστολής, όλοι 
οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση 
κατά τη διέλευση των εξωτερικών 
συνόρων των κρατών μελών·
γ) αμέσως μετά την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης όπως αναφέρεται 
στο στοιχείο β) και κατόπιν 
διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η 
Επιτροπή προβαίνει σε διαβήματα προς 
τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου για 
την επαναφορά της απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης και ενημερώνει 
αμελλητί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο σχετικά με τα διαβήματα 
αυτά·
δ) οποιαδήποτε επακόλουθη 
γνωστοποίηση πραγματοποιηθεί από άλλο 
κράτος μέλος σύμφωνα με το στοιχείο α), 
κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής 
των μέτρων που εγκρίνονται σύμφωνα με 
το στοιχείο β), συγχωνεύεται με τις εν 
εξελίξει διαδικασίες χωρίς να 
παρατείνονται οι προθεσμίες ή τα 
χρονικά διαστήματα που ορίζονται στα εν 
λόγω στοιχεία·
ε) σε περίπτωση που το Ηνωμένο 
Βασίλειο δεν άρει την υποχρέωση 
θεώρησης εντός έξι μηνών από την 
έναρξη ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης που αναφέρεται στο στοιχείο β), η 
Επιτροπή δύναται να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ, 
539/2001 προκειμένου να μεταφερθεί το 
Ηνωμένο Βασίλειο από το παράρτημα ΙΙ 
στο παράρτημα Ι του εν λόγω 
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κανονισμού·
στ) σε περίπτωση που το Ηνωμένο 
Βασίλειο άρει την υποχρέωση θεώρησης, 
το(-α) οικείο(-α) κράτος(-η) μέλος(-η) 
ειδοποιεί(-ούν) αμέσως την Επιτροπή και 
ενημερώνει(-ουν) σχετικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
σύμφωνα με το στοιχείο β) εκπνέει επτά 
ημέρες μετά τη δημοσίευση που 
αναφέρεται στην πρώτη πρόταση του 
παρόντος στοιχείου. Σε περίπτωση που το 
Ηνωμένο Βασίλειο θεσπίσει νέα 
υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους 
δύο ή περισσότερων κρατών μελών, η 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εκπνέει επτά 
ημέρες μετά τη δημοσίευση της 
γνωστοποίησης που αφορά το τελευταίο 
κράτος μέλος του οποίου οι υπήκοοι 
υποβάλλονται σε υποχρέωση θεώρησης.
Η υποσημείωση που αναφέρεται στην 
τρίτη πρόταση του στοιχείου β) 
διαγράφεται με την εκπνοή της σχετικής 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης. Με την εν 
λόγω εκπνοή, η Επιτροπή δημοσιεύει 
αμελλητί πληροφορίες στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε 
περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο 
άρει την υποχρέωση θεώρησης, αλλά η 
Επιτροπή δεν ενημερωθεί από το κράτος 
μέλος ή τα κράτη μέλη σύμφωνα με την 
πρώτη πρόταση του παρόντος στοιχείου, 
η Επιτροπή προβαίνει αμελλητί με ίδια 
πρωτοβουλία στη δημοσίευση που 
αναφέρεται στην πέμπτη πρόταση του 
παρόντος στοιχείου, και εφαρμόζεται η 
δεύτερη πρόταση του παρόντος 
στοιχείου.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή ενεργούν 
αμελλητί για την εφαρμογή του 
μηχανισμού αυτού.
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου 
τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός δύο μηνών από την ημέρα που η 
πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν 
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

_________________ _________________

40 Βλέπε υποσημείωση 23. 40 Βλέπε υποσημείωση 23.
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Τροπολογία 12
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει 
στις 30 Μαρτίου 2019.

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει
να ισχύει την επομένη της αποχώρησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ένωση.
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