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Τροπολογία 37
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(80) Το σύστημα του επιγραμμικού 
μητρώου γνησίων και πλαστών εγγράφων 
(«FADO») θεσπίστηκε με την κοινή δράση 
98/700/ΔΕΥ εντός της Γενικής 
Γραμματείας του Συμβουλίου και παρέχει 
πρόσβαση στις αρχές των κρατών μελών 
ώστε να έχουν στη διάθεσή τους 
πληροφορίες για νέες μεθόδους 
παραποίησης που εξιχνιάζονται, καθώς και 
για τα νέα γνήσια έγγραφα που 
κυκλοφορούν.

(80) Το σύστημα του επιγραμμικού 
μητρώου γνησίων και πλαστών εγγράφων 
(«FADO») θεσπίστηκε με την κοινή δράση 
98/700/ΔΕΥ1α του Συμβουλίου εντός της 
Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και 
παρέχει πρόσβαση στις αρχές των κρατών 
μελών ώστε να έχουν στη διάθεσή τους 
πληροφορίες για νέες μεθόδους 
παραποίησης που εξιχνιάζονται, καθώς και 
για τα νέα γνήσια έγγραφα που 
κυκλοφορούν, προκειμένου να συμβάλει 
στην καταπολέμηση της παράτυπης 
μετανάστευσης και της χρήσης πλαστών 
εγγράφων.

_________________
1α Κοινή δράση 98/700/ΔΕΥ, της 3ης 
Δεκεμβρίου 1998, που θεσπίζεται από το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου Κ.3 της 
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού 
συστήματος αρχειοθέτησης εικόνων 
(FADO) (ΕΕ L 333 της 9.12.1998, σ. 4).

Or. en

Τροπολογία 38
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 80 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(80α) Το FADO δημιουργείται ειδικά για 
τη στέγαση δειγμάτων εγγράφων και 
παραδειγμάτων γνήσιων και 
παραποιημένων εγγράφων που 
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περιλαμβάνουν περιγραφές των μεθόδων 
παραποίησης και πλαστογράφησης που 
παρέχονται από κράτη μέλη, τρίτες 
χώρες, εδαφικές οντότητες, διεθνείς 
οργανισμούς και άλλες οντότητες που 
υπόκεινται στο διεθνές δίκαιο. Ως άμεση 
συνέπεια του σκοπού του FADO, τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να αποθηκεύονται υπό μορφή 
διαφορετικών στοιχείων που 
εμφανίζονται στα δείγματα εγγράφων, 
στα γνήσια και στα παραποιημένα 
έγγραφα. Τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να 
περιορίζονται σε ό,τι είναι αναγκαίο για 
τους σκοπούς του FADO, και τα περιττά 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να ανωνυμοποιούνται σύμφωνα με 
την αρχή της δεν ελαχιστοποίησης των 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 39
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 80 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(80α) Η χρήση πλαστών, δολίως 
αποκτηθέντων και παραποιημένων 
εγγράφων από υπηκόους τρίτων χωρών 
για την είσοδο και τη διαμονή τους στην 
Ένωση ή για τη χρήση τους σε 
διαδικασίες που σχετίζονται με τη 
νομιμοποίηση της διαμονής, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
ασύλου, αποτελεί ζήτημα ολοένα 
μεγαλύτερης σημασίας για τα κράτη 
μέλη. Ενώ η χρήση νόμιμων εγγράφων 
διευκολύνει την είσοδο και τη διαμονή 
στα κράτη μέλη, έχει δημιουργηθεί μια 
παράλληλη αγορά για υπηκόους τρίτων 
χωρών που γνωρίζουν ότι δεν πληρούν τα 
κριτήρια εισόδου στην Ένωση με τη 
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χρήση νόμιμων εγγράφων και κανονικών 
διαύλων ή που επιθυμούν να 
συγκαλύψουν την πραγματική τους 
ταυτότητα.

Or. en

Τροπολογία 40
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 80 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(80β) Αν και τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρούν ή να αναπτύσσουν τα εθνικά 
τους συστήματα που περιέχουν 
πληροφορίες για δείγματα εγγράφων ή 
παραδείγματα γνήσιων και πλαστών 
εγγράφων, θα πρέπει να υποχρεούνται να 
παρέχουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής («ο 
Οργανισμός») τις πληροφορίες που 
διαθέτουν για τα δείγματα εγγράφων, τα 
γνήσια και τα πλαστά έγγραφα. Ο 
Οργανισμός θα πρέπει να αναφορτώνει 
τις εν λόγω πληροφορίες στο FADO 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
ομοιομορφία και η ποιότητα των 
πληροφοριών. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να παρέχουν όλα τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας των νέων 
εκδόσεων γνήσιων εγγράφων που 
εκδίδουν και που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 41
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 81 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(81α) Το FADO δημιουργείται ειδικά για 
τη στέγαση δειγμάτων εγγράφων και 
παραδειγμάτων παραποιημένων 
εγγράφων που περιλαμβάνουν περιγραφές 
των μεθόδων παραποίησης και 
πλαστογράφησης που παρέχονται από 
κράτη μέλη, και θα μπορούσε επίσης να 
στεγάζει τέτοια έγγραφα που προέρχονται 
από τρίτες χώρες, εδαφικές οντότητες, 
διεθνείς οργανισμούς και άλλες οντότητες 
που υπόκεινται στο διεθνές δίκαιο. Ως 
άμεση συνέπεια του σκοπού αυτού, θα 
πρέπει να είναι δυνατή η αποθήκευση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό 
μορφή εικόνων προσώπου στο FADO, 
εφόσον τα χαρακτηριστικά ασφαλείας 
ενός εγγράφου δεν μπορούν να 
διαχωριστούν από τις εν λόγω εικόνες 
προσώπου ή οσάκις ένα πλαστό, 
παραποιημένο ή ψευδές έγγραφο μιμείται 
χαρακτηριστικά ασφαλείας που δεν 
μπορούν να διαχωριστούν από την εικόνα 
προσώπου. Στο FADO δεν θα πρέπει να 
αποθηκεύονται αλφαριθμητικά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα. Ο Οργανισμός 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής που συστάθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («ο 
Οργανισμός») θα πρέπει να λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα για την 
ανωνυμοποίηση όλων των στοιχείων των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
δεν είναι απαραίτητα σε σχέση με τους 
σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, σύμφωνα 
με την αρχή της ελαχιστοποίησης των 
δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1725. Δεν θα πρέπει να είναι 
δυνατή η ανάκληση ή η αναζήτηση 
στοιχείων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο FADO.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός δεν θα πρέπει να υποχρεούται να συγκεντρώνει έγγραφα από τρίτες χώρες και 
διεθνείς οργανισμούς. Η αναφόρτωση των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τα εν λόγω 
έγγραφα είναι εύλογη. Επιπλέον, η ανάγκη αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
περιορίζεται στις εικόνες προσώπου που συνδέονται με τα στοιχεία ασφαλείας των εγγράφων· 
το σύστημα FADO θα πρέπει να αποθηκεύει μόνο αυτό το είδος δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και όχι άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 42
Saskia Bricmont
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 81 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(81α) Το FADO δημιουργείται ειδικά για 
τη στέγαση δειγμάτων εγγράφων και 
παραδειγμάτων παραποιημένων 
εγγράφων που περιλαμβάνουν περιγραφές 
των μεθόδων παραποίησης και 
πλαστογράφησης που παρέχονται από 
κράτη μέλη, τρίτες χώρες, εδαφικές 
οντότητες, διεθνείς οργανισμούς και 
άλλες οντότητες που υπόκεινται στο 
διεθνές δίκαιο. Ως άμεση συνέπεια του 
σκοπού αυτού, τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να αποθηκεύονται 
στο FADO υπό μορφή διαφορετικών 
στοιχείων που εμφανίζονται στα δείγματα 
εγγράφων και στα παραποιημένα 
έγγραφα. Τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα περιορίζονται σε 
ό,τι είναι αναγκαίο για τους σκοπούς του 
FADO. Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που 
συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου («ο Οργανισμός») θα 
πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα 
για την ανωνυμοποίηση όλων των 
στοιχείων των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που δεν είναι απαραίτητα σε 
σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους 
τα δεδομένα υποβάλλονται σε 
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επεξεργασία, σύμφωνα με την αρχή της 
ελαχιστοποίησης των δεδομένων που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1725. Δεν θα πρέπει να είναι δυνατή 
η ανάκτηση ή η αναζήτηση στοιχείων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
FADO, ούτε θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που 
περιέχονται στα δείγματα για την 
ταυτοποίηση οποιουδήποτε φυσικού 
προσώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θεωρητικά είναι δυνατή η ταυτοποίηση ενός προσώπου από τα δεδομένα που περιέχονται στα 
δείγματα, αλλά αυτό ποτέ δεν θα πρέπει να επιτρέπεται.

Τροπολογία 43
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 81 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(81α) Το FADO θα πρέπει να περιέχει 
πληροφορίες για όλα τα είδη γνήσιων και 
πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, 
εγγράφων ταυτότητας, διαμονής και 
οικογενειακής κατάστασης, αδειών 
οδήγησης, αδειών οχημάτων και άλλων 
συναφών επίσημων εγγράφων που 
εκδίδονται από κράτη μέλη, τρίτες χώρες, 
εδαφικές οντότητες, διεθνείς οργανισμούς 
και άλλες οντότητες που υπόκεινται στο 
διεθνές δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 44
Sira Rego
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 81 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(81α) Δεν χορηγείται πρόσβαση στο 
σύστημα σε τρίτα μέρη, εξαιρουμένων 
των δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες 
για τον έλεγχο των συνόρων.

Or. es

Τροπολογία 45
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 81 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(81β) Το FADO θα πρέπει να περιέχει 
πληροφορίες για όλα τα είδη γνήσιων 
ταξιδιωτικών εγγράφων, εγγράφων 
ταυτότητας, διαμονής και οικογενειακής 
κατάστασης, αδειών οδήγησης και 
αδειών οχημάτων που εκδίδονται από 
κράτη μέλη, καθώς και για τις 
παραποιημένες εκδόσεις των εγγράφων 
αυτών που βρίσκονται στη διάθεσή τους, 
και θα μπορούσε επίσης να περιέχει άλλα 
συναφή επίσημα έγγραφα που 
χρησιμοποιούνται κατά την υποβολή 
αίτησης για χορήγηση ταξιδιωτικών 
εγγράφων, εγγράφων διαμονής ή 
ταυτότητας που εκδίδονται από κράτη 
μέλη. Θα μπορούσε επίσης να περιέχει 
τυχόν αντίστοιχα έγγραφα που εκδίδονται 
από τρίτες χώρες, εδαφικές οντότητες, 
διεθνείς οργανισμούς και άλλες οντότητες 
που υπόκεινται στο διεθνές δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πάρα πολλά πιθανά έγγραφα που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη και τα οποία 
μπορεί να είναι έγγραφα πηγής ή έγγραφα που είναι απαραίτητα για την έκδοση ταξιδιωτικών 
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εγγράφων, εγγράφων διαμονής ή ταυτότητας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παρέχουν στο FADO τα έγγραφα αυτά, αλλά δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να το πράττουν.

Τροπολογία 46
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 81 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(81γ) Αν και τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρούν ή να αναπτύσσουν τα εθνικά 
τους συστήματα που περιέχουν 
πληροφορίες για γνήσια και πλαστά 
έγγραφα, θα πρέπει να υποχρεούνται να 
παρέχουν στον Οργανισμό πληροφορίες 
σχετικά με τα γνήσια ταξιδιωτικά 
έγγραφα, έγγραφα ταυτότητας, διαμονής 
και οικογενειακής κατάστασης που 
εκδίδουν, καθώς και σχετικά με τις 
παραποιημένες εκδόσεις των εγγράφων 
αυτών που έχουν στη διάθεσή τους. Ο 
Οργανισμός θα πρέπει να αναφορτώνει 
τις εν λόγω πληροφορίες στο FADO 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
ομοιομορφία και η ποιότητα των 
πληροφοριών. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να παρέχουν όλα τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας των νέων 
εκδόσεων γνήσιων εγγράφων που 
εκδίδουν και που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πάρα πολλά πιθανά έγγραφα που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη και τα οποία 
μπορεί να είναι έγγραφα πηγής ή έγγραφα που είναι απαραίτητα για την έκδοση ταξιδιωτικών 
εγγράφων, εγγράφων διαμονής ή ταυτότητας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παρέχουν στο FADO τα έγγραφα αυτά, αλλά δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να το πράττουν.

Τροπολογία 47
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 81 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(81δ) Για να εξασφαλιστεί υψηλό 
επίπεδο ελέγχου της απάτης σχετικά με 
τα έγγραφα από τα κράτη μέλη, το FADO 
θα πρέπει να παρέχει διαφορετικά 
επίπεδα πρόσβασης στις αρχές των 
κρατών μελών που είναι αρμόδιες στον 
τομέα της απάτης σχετικά με τα έγγραφα, 
όπως η συνοριακή αστυνομία, άλλες 
αρχές επιβολής του νόμου ή ορισμένα 
άλλα τρίτα μέρη, ανάλογα με τις 
απαιτήσεις τους. Δεδομένου ότι οι 
προϋποθέσεις και τα μέτρα για τη 
χορήγηση της εν λόγω πρόσβασης είναι 
μη ουσιώδη στοιχεία που συμπληρώνουν 
τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
καθοριστούν με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις. Ομοίως, το FADO θα πρέπει να 
παρέχει σε ορισμένους χρήστες 
πληροφορίες για οποιεσδήποτε νέες 
μεθόδους παραποίησης εντοπίζονται, 
καθώς και για νέα γνήσια έγγραφα που 
κυκλοφορούν.

Or. en

Τροπολογία 48
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 82

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(82) Το σύστημα FADO θα πρέπει να 
διατηρήσει την πολυεπίπεδη δομή του 
ούτως ώστε να παρέχει διάφορα επίπεδα 
πληροφοριών σχετικά με τα έγγραφα σε 
διάφορους ενδιαφερόμενους, μεταξύ 
άλλων και στο ευρύ κοινό.

(82) Το FADO θα πρέπει να παρέχει 
πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους, 
μεταξύ άλλων και στο ευρύ κοινό, με 
διαφορετικά επίπεδα περιορισμένης 
πρόσβασης, ανάλογα με τον ευαίσθητο 
χαρακτήρα των εγγράφων.

Or. en
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Τροπολογία 49
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 83 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(83α) Ο παρών κανονισμός δεν 
επηρεάζει το δικαίωμα διεθνούς 
προστασίας όπως αυτό ορίζεται στο 
διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Or. es

Τροπολογία 50
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84α) Ο παρών κανονισμός συνεκτιμά το 
γεγονός ότι η χρήση πλαστών ή 
παραποιημένων εγγράφων ταυτότητας 
αποτελεί αναγκαιότητα για την 
πλειονότητα των προσφύγων, δεδομένης 
της έλλειψης νόμιμων και ασφαλών οδών 
προς την ΕΕ. Το γεγονός αυτό 
αναγνωρίζεται στο άρθρο 31 της 
Σύμβασης για το καθεστώς των 
προσφύγων, βάσει του οποίου 
απαγορεύεται στα κράτη να επιβάλλουν 
ποινές στους πρόσφυγες που εισέρχονται 
παράτυπα στην επικράτειά τους.

Or. es

Τροπολογία 51
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 101 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(101α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή του 
συστήματος FADO, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή, δυνάμει του 
άρθρου 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
εξουσία έκδοσης πράξεων όσον αφορά τη 
θέσπιση μέτρων για τη χορήγηση 
πρόσβασης στο FADO στις αρχές των 
κρατών μελών που είναι αρμόδιες στον 
τομέα της απάτης σχετικά με τα έγγραφα, 
και όσον αφορά τη θέσπιση μέτρων για 
τη χορήγηση περιορισμένης πρόσβασης 
στο FADO σε τρίτους, όπως αεροπορικές 
εταιρείες, θεσμικά και λοιπά όργανα και 
οργανισμούς της Ένωσης, τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα 
με τις αρχές που προβλέπονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου1α. Ειδικότερα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην 
κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν 
όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να 
έχουν συστηματική πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την κατάρτιση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
_________________
1α ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Or. en
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Τροπολογία 52
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80 διαγράφεται
1. Ο οργανισμός αναλαμβάνει και 
διαχειρίζεται το επιγραμμικό μητρώο 
γνήσιων και πλαστών εγγράφων (FADO), 
το οποίο αποτελεί βάση δεδομένων που 
περιέχει πληροφορίες σχετικά με γνήσια 
ταξιδιωτικά έγγραφα και έγγραφα 
διαμονής που εκδίδονται από κράτη 
μέλη, τρίτες χώρες, εδαφικές οντότητες, 
διεθνείς οργανισμούς και άλλες οντότητες 
που υπόκεινται στο διεθνές δίκαιο, καθώς 
και σχετικά με πλαστογραφήσεις των 
εγγράφων αυτών. Το σύστημα FADO δεν 
περιέχει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.
Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα δεδομένα 
που υπάρχουν επί του παρόντος στο 
FADO στο νέο σύστημα.
2. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 117 παράγραφος 2 για:
α) τον καθορισμό των τεχνικών 
προδιαγραφών του FADO σύμφωνα με 
υψηλά πρότυπα·
β) τον καθορισμό των διαδικασιών 
ελέγχου και επαλήθευσης των 
πληροφοριών που περιέχονται στο 
FADO.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο αντικαθίσταται από τροπολογίες που έπονται.
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Τροπολογία 53
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο οργανισμός αναλαμβάνει και 
διαχειρίζεται το επιγραμμικό μητρώο 
γνήσιων και πλαστών εγγράφων (FADO), 
το οποίο αποτελεί βάση δεδομένων που 
περιέχει πληροφορίες σχετικά με γνήσια 
ταξιδιωτικά έγγραφα και έγγραφα 
διαμονής που εκδίδονται από κράτη μέλη, 
τρίτες χώρες, εδαφικές οντότητες, διεθνείς 
οργανισμούς και άλλες οντότητες που 
υπόκεινται στο διεθνές δίκαιο, καθώς και 
σχετικά με πλαστογραφήσεις των 
εγγράφων αυτών. Το σύστημα FADO δεν 
περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Ο οργανισμός αναλαμβάνει και 
διαχειρίζεται το επιγραμμικό μητρώο 
γνήσιων και πλαστών εγγράφων (FADO), 
το οποίο αποτελεί βάση δεδομένων που 
περιέχει πληροφορίες σχετικά με γνήσια 
ταξιδιωτικά έγγραφα και έγγραφα 
διαμονής που εκδίδονται από κράτη μέλη, 
τρίτες χώρες, εδαφικές οντότητες, διεθνείς 
οργανισμούς και άλλες οντότητες που 
υπόκεινται στο διεθνές δίκαιο, καθώς και 
σχετικά με πλαστογραφήσεις των 
εγγράφων αυτών. Το FADO μπορεί να 
περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μόνο εφόσον αυτά εμφανίζονται σε 
δείγματα εγγράφων, σε γνήσια και σε 
παραποιημένα έγγραφα.

Or. en

Τροπολογία 54
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το σύστημα FADO δεν περιέχει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Or. es

Τροπολογία 55
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 β (νέα)



PE642.889v02-00 16/33 AM\1190939EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Ο Οργανισμός διασφαλίζει ότι οι 
αρχές των κρατών μελών που είναι 
αρμόδιες να εντοπίζουν πλαστά ή 
παραποιημένα έγγραφα τηρούν το 
δικαίωμα διεθνούς προστασίας.

Or. es

Τροπολογία 56
Sira Rego

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Το σύστημα FADO δεν επιτρέπει 
την πρόσβαση στο σύστημα:
α) σε τρίτες χώρες,
β) σε διεθνείς οργανισμούς,
γ) σε τρίτα μέρη οποιασδήποτε άλλης 
φύσης, όπως αεροπορικές εταιρείες,
δ) στο ευρύ κοινό.
Σε περίπτωση χορήγησης περιορισμένης 
πρόσβασης στο σύστημα FADO σε φορέα 
διαφορετικό από τις αρχές των κρατών 
μελών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο 
στα σύνορα, η Επιτροπή χορηγεί την εν 
λόγω πρόσβαση μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.

Or. es

Τροπολογία 57
Saskia Bricmont
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80α
Κατηγορίες εγγράφων και δεδομένων που 
περιέχονται στο FADO
1. Το FADO περιέχει τα ακόλουθα:
α) πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
εικόνων, για γνήσια έγγραφα και τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας τους·
β) πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
εικόνων, για πλαστά, παραποιημένα, εξ 
ολοκλήρου πλαστά έγγραφα ή 
ψευδοέγγραφα, καθώς και για τα 
χαρακτηριστικά της απάτης σχετικά με 
τα έγγραφα αυτά·
γ) συνοπτικές πληροφορίες για τις 
τεχνικές παραποίησης·
δ) συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας των γνήσιων 
εγγράφων·
ε) στατιστικά στοιχεία για εντοπισμένα 
πλαστά έγγραφα·
στ) συστάσεις σχετικά με 
αποτελεσματικούς τρόπους εντοπισμού 
συγκεκριμένων μεθόδων παραποίησης.
Το FADO μπορεί επίσης να περιέχει 
εγχειρίδια, καταλόγους επαφών και 
πληροφορίες σχετικά με έγκυρα 
ταξιδιωτικά έγγραφα και την αναγνώρισή 
τους από τα κράτη μέλη, καθώς και άλλες 
συναφείς χρήσιμες πληροφορίες.
Το FADO μπορεί να περιέχει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μόνον εφόσον 
αυτά εμφανίζονται σε δείγματα εγγράφων 
και σε πλαστά έγγραφα. Τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε τα πρόσωπα των οποίων 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
χρησιμοποιούνται για δείγματα εγγράφων 
να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους, 
μεταξύ άλλων και για την επεξεργασία 
των δεδομένων τους στο FADO. Δεν είναι 
δυνατή η ταυτοποίηση προσώπου από τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς 
πρόσθετες πληροφορίες ή η αναζήτηση 
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
FADO. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1725.
2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν αμελλητί 
τα στοιχεία που ελέγχουν σχετικά με 
γνήσια και πλαστά έγγραφα στον 
Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής («τον Οργανισμό»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία δεν μπορεί να βασίζεται στη συγκατάθεση, ειδάλλως το πρόσωπο θα είχε το 
δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του και τα δείγματα θα έπρεπε να διαγραφούν. Θα 
πρέπει να αποφεύγεται η «κυριότητα»/«κατοχή» δεδομένων. Ο «έλεγχος» είναι ο τεχνικός όρος 
που χρησιμοποιείται στη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία 58
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80α
Πεδίο εφαρμογής

Το FADO περιέχει πληροφορίες σχετικά 
με γνήσια ταξιδιωτικά έγγραφα, έγγραφα 
ταυτότητας, διαμονής και οικογενειακής 
κατάστασης, άδειες οδήγησης, άδειες 
οχημάτων που εκδίδονται από κράτη 
μέλη, καθώς και σχετικά με 
πλαστογραφήσεις των εν λόγω εγγράφων 
που έχουν στην κατοχή τους, και μπορεί 
επίσης να περιέχει άλλα συναφή επίσημα 
έγγραφα που χρησιμοποιούνται κατά την 
υποβολή αίτησης για χορήγηση 
ταξιδιωτικών εγγράφων, εγγράφων 
διαμονής ή ταυτότητας που εκδίδονται 
από κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, 
από τρίτες χώρες, εδαφικές οντότητες, 
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διεθνείς οργανισμούς και άλλες οντότητες 
που υπόκεινται στο διεθνές δίκαιο, καθώς 
και πληροφορίες σχετικά με 
πλαστογραφήσεις των εγγράφων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πάρα πολλά πιθανά έγγραφα που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη και τα οποία 
μπορεί να είναι έγγραφα πηγής ή έγγραφα που είναι απαραίτητα για την έκδοση ταξιδιωτικών 
εγγράφων, εγγράφων διαμονής ή ταυτότητας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παρέχουν στο FADO τα έγγραφα αυτά, αλλά δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να το πράττουν.

Τροπολογία 59
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80α
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από τον Οργανισμό
Ο Οργανισμός εφαρμόζει τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1725 κατά την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
αναφορτώνονται στο FADO μόνον 
εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για την 
περιγραφή ή την επεξήγηση της μεθόδου 
πλαστογράφησης.
Ο Οργανισμός διασφαλίζει την 
ελαχιστοποίηση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον 
σκοπό του FADO.

Or. en

Τροπολογία 60
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80α
Πεδίο εφαρμογής

Το FADO περιέχει πληροφορίες σχετικά 
με γνήσια ταξιδιωτικά έγγραφα, έγγραφα 
ταυτότητας, διαμονής και οικογενειακής 
κατάστασης, άδειες οδήγησης, άδειες 
οχημάτων και άλλα συναφή επίσημα 
έγγραφα που εκδίδονται από κράτη μέλη, 
τρίτες χώρες, εδαφικές οντότητες, 
διεθνείς οργανισμούς και άλλες οντότητες 
που υπόκεινται στο διεθνές δίκαιο, καθώς 
και σχετικά με πλαστογραφήσεις των 
εγγράφων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 61
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80β
Κατηγορίες εγγράφων και δεδομένων που 

περιέχονται στο FADO
1. Το FADO περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
εικόνων, για γνήσια έγγραφα και τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας τους·
β) πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
εικόνων, για πλαστά, παραποιημένα, εξ 
ολοκλήρου πλαστά έγγραφα ή 
ψευδοέγγραφα, καθώς και για τα 
χαρακτηριστικά της απάτης σχετικά με 
τα έγγραφα αυτά·
γ) συνοπτικές πληροφορίες για τις 
τεχνικές παραποίησης·
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δ) συνοπτικές πληροφορίες για τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας των γνήσιων 
εγγράφων·
ε) στατιστικά στοιχεία για εντοπισμένα 
πλαστά έγγραφα·
στ) συστάσεις για αποτελεσματικούς 
τρόπους εντοπισμού συγκεκριμένων 
μεθόδων παραποίησης.
Το FADO μπορεί επίσης να περιέχει 
εγχειρίδια, καταλόγους επαφών και 
πληροφορίες σχετικά με έγκυρα 
ταξιδιωτικά έγγραφα και την αναγνώρισή 
τους από τα κράτη μέλη, καθώς και άλλες 
συναφείς χρήσιμες πληροφορίες.
Το FADO δεν περιέχει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, με εξαίρεση τις 
εικόνες προσώπου εφόσον τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας ενός 
εγγράφου δεν μπορούν να διαχωριστούν 
από τις εν λόγω εικόνες ή οσάκις ένα 
πλαστό, παραποιημένο, εξ ολοκλήρου 
πλαστό έγγραφο ή ψευδοέγγραφο μιμείται 
χαρακτηριστικά ασφαλείας που δεν 
μπορούν να διαχωριστούν από την εικόνα 
προσώπου. Στο FADO δεν 
αποθηκεύονται αλφαριθμητικά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα. Τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε τα πρόσωπα των οποίων 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
περιλαμβάνονται σε δείγματα εγγράφων 
έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους, 
μεταξύ άλλων και για την επεξεργασία 
των δεδομένων τους στο FADO.
2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα 
στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους 
σχετικά με γνήσια και πλαστά 
ταξιδιωτικά έγγραφα, έγγραφα 
ταυτότητας, διαμονής και οικογενειακής 
κατάστασης, άδειες οδήγησης και άδειες 
οχημάτων στον Οργανισμό Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής («τον 
Οργανισμό»). Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να διαβιβάζουν στον Οργανισμό 
στοιχεία σχετικά με άλλα γνήσια επίσημα 
έγγραφα που χρησιμοποιούνται κατά την 
υποβολή αίτησης για ταξιδιωτικά 
έγγραφα, έγγραφα διαμονής ή ταυτότητας 
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που εκδίδονται από κράτη μέλη ή σχετικά 
με πλαστογραφήσεις οποιουδήποτε από 
τα εν λόγω έγγραφα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η ανάγκη αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται στις 
εικόνες προσώπου που συνδέονται με τα στοιχεία ασφαλείας των εγγράφων, το σύστημα FADO 
θα πρέπει να αποθηκεύει μόνο αυτό το είδος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Υπάρχουν 
πάρα πολλά πιθανά έγγραφα που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη και τα οποία μπορεί να 
είναι έγγραφα πηγής ή έγγραφα που είναι απαραίτητα για την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, 
εγγράφων διαμονής ή ταυτότητας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν στο 
FADO τα έγγραφα αυτά, αλλά δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να το πράττουν.

Τροπολογία 62
Saskia Bricmont
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80β
Αρχιτεκτονική του FADO και πρόσβαση 
στο σύστημα
Η αρχιτεκτονική του FADO επιτρέπει:
α) απεριόριστη πρόσβαση στο σύστημα 
σε ορισθέντες εμπειρογνώμονες σε 
θέματα εγγράφων των αρχών των κρατών 
μελών που είναι αρμόδιες στον τομέα της 
απάτης σχετικά με έγγραφα, όπως η 
συνοριακή αστυνομία και άλλες αρχές 
επιβολής του νόμου·
β) περιορισμένη πρόσβαση στο σύστημα 
σε αρχές των κρατών μελών που δεν 
απαιτούν λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας 
και την πλαστογράφηση εγγράφων·
γ) περιορισμένη πρόσβαση στο σύστημα 
σε τρίτα μέρη, όπως θεσμικά και λοιπά 
όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, 
όταν χρειάζονται πρόσβαση σε 
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πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας και την 
πλαστογράφηση εγγράφων·
δ) περιορισμένη πρόσβαση στο σύστημα 
σε τρίτα μέρη, όπως τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς που δεν απαιτούν 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας και την 
πλαστογράφηση εγγράφων, χωρίς να τους 
παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που δεν 
υπόκεινται στην οικειοθελή σύμφωνη 
γνώμη του ενδιαφερόμενου προσώπου·
ε) περιορισμένη πρόσβαση στο σύστημα 
σε τρίτα μέρη, όπως αεροπορικές 
εταιρείες, που δεν απαιτούν λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας και την 
πλαστογράφηση εγγράφων, χωρίς να τους 
παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα·
στ) περιορισμένη πρόσβαση στο σύστημα 
στο κοινό όσον αφορά δείγματα 
εγγράφων, αλλά χωρίς να του παρέχει 
πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που δεν υπόκεινται στη 
συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου 
προσώπου· το κοινό έχει πρόσβαση μόνο 
σε δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αεροπορικές εταιρείες και άλλες ιδιωτικές οντότητες θα πρέπει να έχουν πιο περιορισμένη 
πρόσβαση από ό,τι οι τρίτες χώρες ή οι διεθνείς οργανισμοί.

Τροπολογία 63
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Άρθρο 80β
Αρχιτεκτονική του FADO

Η αρχιτεκτονική του FADO επιτρέπει 
διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στο 
σύστημα στις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών, όπως η συνοριακή 
αστυνομία, άλλες αρχές επιβολής του 
νόμου ή άλλα τρίτα μέρη, σύμφωνα με το 
άρθρο (X), καθώς και την πρόσβαση του 
κοινού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο (Χ) αντιστοιχεί στο άρθρο σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής.

Τροπολογία 64
Paulo Rangel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80β
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει 
την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή 
του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την ... [δύο έτη από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Or. en

Τροπολογία 65
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80γ
Αρμοδιότητες του Οργανισμού

1. Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τη 
συγκρότηση του FADO σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Ο Οργανισμός 
εξασφαλίζει τη λειτουργία του FADO σε 
24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα και 
μεριμνά για τη συντήρηση και την 
επικαιροποίησή του.
2. Ο Οργανισμός παρέχει στις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών βοήθεια σε 
σχεδόν πραγματικό χρόνο για την 
ανίχνευση και τον εντοπισμό 
πλαστογραφημένων εγγράφων.
3. Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για την 
έγκαιρη και αποτελεσματική 
αναφόρτωση των πληροφοριών που 
λαμβάνει από τα κράτη μέλη, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ομοιομορφία και η 
ποιότητα των δεδομένων διασφαλίζοντας 
παράλληλα την τήρηση της αρχής της 
ελαχιστοποίησης των δεδομένων που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1725.
4. Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για την 
αναφόρτωση πληροφοριών σχετικά με 
έγγραφα από τρίτες χώρες, εδαφικές 
οντότητες, διεθνείς οργανισμούς και 
άλλες οντότητες που υπόκεινται στο 
διεθνές δίκαιο, καθώς και πληροφοριών 
σχετικά με πλαστογραφήσεις των 
εγγράφων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί ο Οργανισμός για να εκπληρώσει την 
υποχρέωση της «συγκέντρωσης» εγγράφων από τρίτες χώρες, εδαφικές οντότητες και διεθνείς 
οργανισμούς. Η αναφόρτωση των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τα εν λόγω έγγραφα 
είναι εύλογη, αλλά η απαίτηση να συγκεντρώνει ο Οργανισμός τις πληροφορίες αυτές είναι 
πέραν του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 66
Saskia Bricmont
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80γ
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τον Οργανισμό
Ο Οργανισμός εφαρμόζει τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1725 κατά την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ο Οργανισμός αναφορτώνει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μόνον εφόσον 
είναι απολύτως αναγκαία για την 
περιγραφή ή την επεξήγηση των 
χαρακτηριστικών ασφαλείας ή της 
μεθόδου πλαστογράφησης. Ο Οργανισμός 
διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά είναι 
επαρκώς ανωνυμοποιημένα στον βαθμό 
που αυτό είναι εφικτό κατά τρόπο που να 
αποτρέπει την ταυτοποίηση 
οποιουδήποτε προσώπου μέσω του 
FADO χωρίς πρόσθετα στοιχεία. Η 
ταυτοποίηση οποιουδήποτε προσώπου 
μέσω του FADO απαγορεύεται.
Τα τρίτα μέρη που έχουν πρόσβαση στο 
FADO συνάπτουν δεσμευτική και 
εκτελεστή συμφωνία με τον Οργανισμό 
για τη μη χρήση του FADO με σκοπό την 
ταυτοποίηση προσώπων των οποίων τα 
προσωπικά δεδομένα περιέχονται στο 
FADO, σύμφωνα με το άρθρο 48 
παράγραφος 2 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων όσον αφορά τα θεσμικά και 
λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, μεταξύ άλλων για να εξασφαλιστεί ότι ισχύουν οι 
διασφαλίσεις του άρθρου 48.
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Τροπολογία 67
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80γ
Μέτρα εφαρμογής

Η Επιτροπή εκδίδει, λαμβάνοντας υπόψη 
τον ευαίσθητο χαρακτήρα των σχετικών 
εγγράφων, εκτελεστικές πράξεις 
προκειμένου να καθοριστούν:
α) οι τεχνικές προδιαγραφές για την 
καταχώριση και την αποθήκευση 
πληροφοριών στο FADO με βάση υψηλά 
πρότυπα·
β) οι διαδικασίες ελέγχου και 
επαλήθευσης των πληροφοριών που 
περιέχονται στο FADO·
γ) μέτρα για τη χορήγηση διαφορετικών 
επιπέδων περιορισμένης πρόσβασης στο 
FADO σε τρίτους, όπως σε αεροπορικές 
εταιρείες, θεσμικά και λοιπά όργανα και 
οργανισμούς της ΕΕ, τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο X 
παράγραφος X.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο X παράγραφος X αντιστοιχεί στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου που καθορίζει τη 
διαδικασία της επιτροπής.

Τροπολογία 68
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 80 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80δ
Αρχιτεκτονική του FADO και πρόσβαση 

στο σύστημα
Η αρχιτεκτονική του FADO επιτρέπει:
α) απεριόριστη πρόσβαση στο σύστημα 
σε εμπειρογνώμονες σε θέματα εγγράφων 
των αρχών των κρατών μελών που είναι 
αρμόδιες στον τομέα της απάτης σχετικά 
με έγγραφα, όπως η συνοριακή αστυνομία 
και άλλες αρχές επιβολής του νόμου·
β) περιορισμένη πρόσβαση στο σύστημα 
στις αρχές των κρατών μελών και σε 
τρίτα μέρη, όπως θεσμικά και λοιπά 
όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, 
όταν χρειάζονται πρόσβαση σε 
περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας και την 
πλαστογράφηση εγγράφων·
γ) περιορισμένη πρόσβαση στο σύστημα 
σε τρίτα μέρη, όπως αεροπορικές 
εταιρείες, τρίτες χώρες ή διεθνείς 
οργανισμούς που δεν απαιτούν 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας και την 
πλαστογράφηση εγγράφων, χωρίς να τους 
παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που δεν 
υπόκεινται στη συγκατάθεση του 
ενδιαφερόμενου προσώπου·
δ) περιορισμένη πρόσβαση στο σύστημα 
στο κοινό όσον αφορά δείγματα 
εγγράφων, αλλά χωρίς να του παρέχει 
πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που δεν υπόκεινται στη 
συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου 
προσώπου· το κοινό έχει πρόσβαση μόνο 
σε δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εάν η πρόσβαση δεν είναι απεριόριστη, τότε υπάρχει περιορισμός όσον αφορά την ποσότητα 
των πληροφοριών που παρέχονται στον χρήστη. Στις περιπτώσεις αυτές, ο χρήστης θα χρειαστεί 
ορισμένες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας αλλά όχι όλες τις πληροφορίες που 
προβλέπονται για την κατηγορία χρήστη α). Στο σχέδιο έκθεσης δεν φαίνεται να υπάρχει σαφής 
διαφορά ανάμεσα στις κατηγορίες β) και γ), οπότε θα μπορούσαν να συγχωνευθούν για λόγους 
αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας.

Τροπολογία 69
Saskia Bricmont
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80δ
Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις
1. Η κοινή δράση 98/700/ΔΕΥ 
καταργείται από την ημερομηνία θέσης 
σε εφαρμογή του συστήματος από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής, η οποία θα καθοριστεί 
με εκτελεστική πράξη που θα εκδοθεί 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 80θ παράγραφος 
2.
2. Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου 
διαβιβάζει στο σύστημα τα υφιστάμενα 
δεδομένα FADO σχετικά με γνήσια και 
πλαστά έγγραφα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «συμφωνούν» είναι αντιφατική. Μόλις τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός, η διαβίβαση 
θα πραγματοποιείται δυνάμει της βάσης του, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω συμφωνία.

Τροπολογία 70
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80δ
Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή που έχει συσταθεί με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 1683/95 του 
Συμβουλίου1α. Πρόκειται για επιτροπή 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011.
2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
_________________
1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1683/95 του 
Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1995 για την 
καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου (ΕΕ 
L 164 της 14.7.1995, σ. 1). 

Or. en

Τροπολογία 71
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80ε
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από τον Οργανισμό
Ο Οργανισμός εφαρμόζει τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1725 κατά την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Σύμφωνα με το άρθρο 80β, ο Οργανισμός 
αναφορτώνει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υπό μορφή εικόνων 
προσώπου μόνον εφόσον οι εικόνες αυτές 
είναι απολύτως αναγκαίες για την 
περιγραφή ή την επεξήγηση των 
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χαρακτηριστικών ασφαλείας ή της 
μεθόδου πλαστογράφησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αλλαγές που προτείνονται στο άρθρο 80β, μόνο εικόνες προσώπου θα πρέπει 
να αναφορτώνονται στο FADO. Η ανωνυμοποίηση μιας εικόνας προσώπου δεν είναι δυνατή.

Τροπολογία 72
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80στ
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και 

εκτελεστικές πράξεις
1. Η Επιτροπή εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 80ζ σχετικά με:
α) τη θέσπιση μέτρων για την παροχή 
πρόσβασης στο FADO στις αρχές των 
κρατών μελών που είναι αρμόδιες στον 
τομέα της απάτης σχετικά με έγγραφα·
β) τη θέσπιση μέτρων για τη χορήγηση 
περιορισμένης πρόσβασης στο FADO σε 
τρίτους, όπως σε αεροπορικές εταιρείες, 
θεσμικά και λοιπά όργανα και 
οργανισμούς της ΕΕ, τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς.
2. H Επιτροπή εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο Χ προκειμένου να καθορίσει:
α) τις τεχνικές προδιαγραφές για την 
καταχώριση και την αποθήκευση 
πληροφοριών στο σύστημα·
β) τις διαδικασίες ελέγχου και 
επαλήθευσης των πληροφοριών που 
περιέχονται στο σύστημα·
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γ) την ημερομηνία πραγματικής 
εφαρμογής του FADO από τον 
Οργανισμό.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο X.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) είναι συμπληρωματικά μη 
ουσιώδη στοιχεία της νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ. Αντιθέτως, τα στοιχεία που 
απαριθμούνται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) απαιτούν ενιαίες προϋποθέσεις για την 
εφαρμογή του κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 291 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 73
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 80 ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 80ζ
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 80ζ 
παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 
στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό 
διάστημα από ... [ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού].
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 80ζ παράγραφος 1 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση τίθεται σε 
ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
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ημερομηνία που καθορίζεται στην 
απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.
4. Πριν από την έκδοση μιας 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.
5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 80ζ 
παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν θα 
προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω 
περίοδος παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
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