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Εισαγωγή 

Το παρόν έγγραφο εργασίας αποσκοπεί να παρουσιάσει το πλαίσιο των διαβουλεύσεων της 

εισηγήτριας σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη τροποποίηση του κώδικα συνόρων 

του Σένγκεν1 όσον αφορά τους κανόνες που εφαρμόζονται στη προσωρινή επαναφορά των 

ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και, ενόψει της εκπόνησης του σχεδίου έκθεσης, να 

διατυπώσει – προς συζήτηση – ορισμένες αρχικές απόψεις. 

Ιστορικό 

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, η Επιτροπή πρότεινε να τροποποιηθεί ο κώδικας συνόρων του 

Σένγκεν προκειμένου να μπορέσουν τα κράτη μέλη να επαναφέρουν τους ελέγχους στα 

εσωτερικά σύνορα σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική 

ασφάλεια ενός κράτους μέλους, πιθανόν για μια περίοδο έως πέντε έτη. Οι ισχύοντες κανόνες 

επιτρέπουν στα κράτη μέλη να επαναφέρουν τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα για 

περίοδο έξι μηνών ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύο ετών κατ’ ανώτατο όριο. Πέρα από την 

προτεινόμενη επέκταση των χρονικών περιόδων, η Επιτροπή πρότεινε πρόσθετες 

διαδικαστικές εγγυήσεις, κυρίως με τη μορφή εκτιμήσεων κινδύνου, που αποσκοπούν να 

διασφαλίσουν ότι η επαναφορά αυτών των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα συνιστά μέτρο 

έσχατης ανάγκης. 

Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασής της η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι από τον Σεπτέμβριο 

του 2015 «οι δευτερογενείς μετακινήσεις παράτυπων μεταναστών και η αύξηση των 

διασυνοριακών τρομοκρατικών απειλών [...] ανάγκασαν ορισμένα κράτη μέλη να παρατείνουν 

αρκετές φορές την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων, ενίοτε μέχρις εξαντλήσεως των 

ισχυόντων νόμιμων χρονικών πλαισίων». Φαίνεται, συνεπώς, ότι η παρούσα πρόταση της 

Επιτροπής καταρτίστηκε με σκοπό να νομιμοποιηθούν υφιστάμενες πρακτικές των κρατών 

μελών οι οποίες δεν συνάδουν πλέον με τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα συνόρων του 

Σένγκεν. 

Όπως υπενθυμίζεται στην αιτιολογική σκέψη 23 του ισχύοντος κώδικα συνόρων του Σένγκεν, 

το υφιστάμενο εδραιωμένο νομικό πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν εφαρμόζεται με την 

υπόθεση ότι «η επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα θα πρέπει να παραμένει 

εξαίρεση και να αποτελεί μόνο μέτρο έσχατης ανάγκης, αυστηρά περιορισμένης εμβέλειας και 

διάρκειας και βασιζόμενο σε συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια και σε εκτίμηση 

αναγκαιότητας, το οποίο θα πρέπει να παρακολουθείται σε επίπεδο Ένωσης». 

Είναι επίσης σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι τα κράτη μέλη που διατηρούν επί του παρόντος 

ελέγχους σε όλα τα εσωτερικά τους σύνορα ή σε μέρος αυτών έχουν δικαιολογήσει τις 

αποφάσεις τους επικαλούμενα κυρίως τον κίνδυνο δευτερογενών μετακινήσεων σε συνέχεια 

των παράτυπων διασυνοριακών μετακινήσεων από το 2015 και εξής. Στο πλαίσιο της δέσμης 

μέτρων του 2013 για τη διακυβέρνηση του χώρου Σένγκεν οι συν-νομοθέτες της ΕΕ 

συμφώνησαν ότι «η μετανάστευση και η διέλευση των εξωτερικών συνόρων από μεγάλο 

αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών δεν θα πρέπει καθαυτή να θεωρείται απειλή για τη δημόσια 

                                                 
1  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα 

σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν). 
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τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια»1.  

                                                 
1  Αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1051/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

562/2006 με σκοπό τη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά με την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων 

στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικές περιστάσεις. 
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Απόψεις της εισηγήτριας 

Αναμφίβολα μπορεί να υποστηριχθεί βάσιμα ότι η παράτυπη μετανάστευση στην Ένωση – 

και οι επακόλουθες επιπτώσεις για το χώρο του Σένγκεν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά 

σύνορα – είναι το αποτέλεσμα ενός αποτυχημένου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου 

για την αντιμετώπιση όσων ζητούν διεθνή προστασία και αποτελεί ένδειξη αδυναμίας 

μεταρρύθμισης του συστήματος αυτού.  

Η τρέχουσα πρακτική ορισμένων κρατών μελών που διατηρούν τους ελέγχους στα εσωτερικά 

σύνορά τους ενδέχεται, κατά την άποψη της εισηγήτριας, να είναι δυσανάλογη, 

αδικαιολόγητη και απερίσκεπτη, ενδεχομένως δε και καταχρηστική. 

Η εισηγήτρια λυπάται επειδή δεν έχει εκπονηθεί εκτίμηση αντικτύπου για να συνοδεύσει τις 

τροποποιήσεις που προτείνονται στον υπό εξέταση κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Στο 

πλαίσιο της βελτίωσης του νομοθετικού έργου, οι νομοθετικές προτάσεις θα πρέπει να 

έπονται μιας εκτίμησης αντικτύπου και, δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζονται για 

τη διατήρηση των ισχυόντων κανόνων, μια τέτοια εκτίμηση θα ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη 

για την παρούσα πρόταση. 

Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια αποδοκιμάζει έντονα τις προσπάθειες της Επιτροπής να 

νομιμοποιήσει τη τρέχουσα παράνομη πρακτική των κρατών μελών όσον αφορά τους 

ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα και θα αποτυπώσει τη θέση αυτή στο σχέδιο έκθεσης. Η 

εισηγήτρια θεωρεί ότι ο βασικός στόχος οποιωνδήποτε αλλαγών στον κώδικα συνόρων του 

Σένγκεν, όσον αφορά τους κανόνες για την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, 

θα πρέπει να είναι η περαιτέρω αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου. Οι αλλαγές θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι η διενέργεια ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ανταποκρίνεται σε 

πραγματικές ανάγκες, είναι αναλογική και χρονικά περιορισμένη, ενώ θα εξασφαλίζουν στα 

κράτη μέλη την ευελιξία που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν πραγματικές απειλές. Οι 

νέοι κανόνες δεν θα πρέπει να παρέχουν κίνητρα για τη θέσπιση ελέγχων στα εσωτερικά 

σύνορα χωρίς να υπάρχει σαφής και αντικειμενική ανάγκη, ούτε για χρονικές περιόδους 

μεγαλύτερες των αναγκαίων. 

Η εισηγήτρια επιθυμεί να αποσαφηνίσει και να εξορθολογίσει το νομικό πλαίσιο και τους 

εφαρμοστέους κανόνες προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και να 

καταστούν εμφανέστερες πιθανές καταχρήσεις των κανόνων αυτών. Από την άποψη αυτή, η 

ύπαρξη σαφών κανόνων θα επιτρέψει στην Επιτροπή να ασκήσει καλύτερα τις εξουσίες της 

ως «θεματοφύλακας της Συνθήκης», ειδικότερα στις περιπτώσεις που εξετάζει το ενδεχόμενο 

να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις 

τους. 

Προτεινόμενες τροπολογίες 

Η σημερινή δομή του κεφαλαίου ΙΙ του κώδικα συνόρων του Σένγκεν δεν επιτρέπει μια 

καθαρή ανάγνωση των ισχυόντων κανόνων. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια συνιστά να 

επανεξεταστεί η σημερινή δομή ώστε να διασφαλιστούν η συνοχή, η σαφήνεια και η 

καλύτερη εφαρμογή των κανόνων στην πράξη. 

Αντίθετα με ότι συμβαίνει σήμερα, η δομή των άρθρων θα πρέπει να ακολουθεί μια ορισμένη 

λογική τάξη πλήρων και χωριστών τμημάτων που θα αποτελούνται από συστατικά στοιχεία 

που θα τα χαρακτηρίζει η λογική. Το σημερινό περιεχόμενο του άρθρου 25 θα πρέπει να 
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ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τον τίτλο «γενικό πλαίσιο» και θα πρέπει να καθορίζει τις 

βασικές οριζόντιες αρχές που διέπουν την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα 

εσωτερικά σύνορα για προβλέψιμα γεγονότα. Δεν θα πρέπει να θεσπίζει μέρος της 

ακολουθητέας διαδικασίας. 

Για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας είναι επίσης σημαντικό να γίνεται από ουσιαστική και 

διαδικαστική άποψη διάκριση μεταξύ των κανόνων που ρυθμίζουν τους ελέγχους στα 

εσωτερικά σύνορα οι οποίοι επαναφέρονται για λόγους που επιβάλλουν άμεση δράση (άρθρο 

28) και των περιστάσεων που θέτουν σε κίνδυνο τη συνολική λειτουργία του χώρου χωρίς 

ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα (άρθρο 29). 



 

PE619.098v01-00 6/7 DT\1147449EL.docx 

EL 

Το περιεχόμενο του άρθρου 26 που καθορίζει κριτήρια για την αξιολόγηση της προσωρινής 

επαναφοράς των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα θα πρέπει να διευρυνθεί κατάλληλα 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη υποχρεώνονται να αποδεικνύουν ότι η 

επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα αποτελεί πράγματι μέτρο έσχατης ανάγκης. 

Θα πρέπει να ακολουθούν τα άρθρα που διέπουν τις διαδικασίες για την προσωρινή εισαγωγή 

ελέγχων στα σύνορα για προβλέψιμα γεγονότα, μέσω της θέσπισης συγκεκριμένων κανόνων 

και διασφαλίσεων για την αρχική εισαγωγή ελέγχων και τις παρατάσεις τους. 

Στο ίδιο πνεύμα, το άρθρο 27 θα πρέπει να προβλέπει τη διαδικασία αρχικής επαναφοράς των 

ελέγχων στα σύνορα για διάστημα έως 2 μήνες, με δυνατότητα παράτασης έως άλλους 

τέσσερεις μήνες. Το άρθρο 27α θα πρέπει να ορίζει τη διαδικασία και πρόσθετες 

διασφαλίσεις για περαιτέρω παράταση των ελέγχων στα σύνορα για μια μέγιστη περίοδο έξι 

μηνών. Η εισηγήτρια φρονεί ότι η συνολική μέγιστη περίοδος των ελέγχων στα σύνορα για 

προβλέψιμα γεγονότα βάσει αμφοτέρων των άρθρων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα 

έτος. 

Κατά την άποψη της εισηγήτριας, η παράταση των περιόδων για την επαναφορά των ελέγχων 

στα εσωτερικά σύνορα – όπως προτείνει η Επιτροπή – δεν θα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

περιορίζουν τα προβλεπόμενα μέτρα στο απολύτως αναγκαίο και αναλογικό σε σχέση με την 

απειλή. 

Εξάλλου, η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ της θέσπισης μιας αναλογικής κλίμακας υποχρεώσεων 

με πρόσθετες διαδικαστικές διασφαλίσεις κάθε φορά που παρατείνονται οι έλεγχοι στα 

σύνορα. 

Στις απαιτήσεις για την πρώτη παράταση μετά τους αρχικούς δύο μήνες θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται – όπως προτείνει η Επιτροπή – η υποχρέωση των κρατών μελών να παρέχουν 

λεπτομερή εκτίμηση κινδύνου, καθώς και η ενισχυμένη συμμετοχή των κρατών μελών που 

θίγονται από την πιθανή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα.  

Για την επακόλουθη παράταση των ελέγχων στα σύνορα πέραν των έξι μηνών, η παράταση 

δεν θα είναι δυνατή χωρίς μια επίσημη διαδικασία στο Συμβούλιο που θα «επιτρέπει» την 

παράταση. Κατά την άποψη της εισηγήτριας οι παρατεινόμενοι έλεγχοι στα εσωτερικά 

σύνορα ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας 

που προβλέπεται στις Συνθήκες, συνεπώς η ΕΕ έχει υπέρτερο συμφέρον να εμπλέκεται σε 

κάθε προσπάθεια «περιορισμού» του δικαιώματος αυτού από μεμονωμένα κράτη μέλη. 

Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διενεργεί αιφνιδιαστικούς 

ελέγχους προκειμένου να διαπιστώνει κατά πόσον οι κανόνες εφαρμόζονται στην πράξη, 

ιδίως σε περιπτώσεις που οι έλεγχοι στα σύνορα παρατείνονται για μεγαλύτερες περιόδους. 

Δεν θα πρέπει να εξακολουθεί να υφίσταται οποιαδήποτε ασάφεια στον κανονισμό ως προς 

το γεγονός ότι η διαδικασία που θεσπίζεται βάσει του άρθρου 29 εφαρμόζεται σε πολύ 

συγκεκριμένες περιστάσεις, που διακρίνονται σαφώς από τους λόγους που εξετάζονται στα 

άρθρα 25, 27 και 28. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η επίκληση των άρθρων 25, 27 

και 28 για την αυθαίρετη παράταση των ελέγχων στα σύνορα που επαναφέρονται βάσει του 

άρθρου 29 μόλις εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες που προβλέπονται από τις τελευταίες 

αυτές διατάξεις. 

Για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας το κοινό θα πρέπει να γνωρίζει καλύτερα τα 
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τεκταινόμενα. Αν και θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που 

συνδέονται με τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια, θα πρέπει να παρέχονται 

περισσότερες ευκαιρίες για τη διεξαγωγή ανοικτών συζητήσεων, σε εθνικό ή ευρωπαϊκό 

επίπεδο, σχετικά με τις επιπτώσεις των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα εντός του χώρου του 

Σένγκεν. Οι εκτιμήσεις αυτές συνδέονται άμεσα με την ανάλυση του ρόλου που θα μπορούσε 

να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία.  

Η εισηγήτρια θεωρεί επίσης ότι η καλύτερη ενημέρωση και η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου είναι ιδιαίτερα επιθυμητές, μεταξύ άλλων με το να διασφαλίζεται ότι λαμβάνει 

όλα τα έγγραφα που είναι σημαντικά για τον δημοκρατικό έλεγχο των αποφάσεων που έχουν 

αντίκτυπο στο χώρο χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. 

Το Κοινοβούλιο θα πρέπει, όταν είναι δυνατό, να συμμετέχει στη διαδικασία, μεταξύ άλλων 

μέσω διαβούλευσης, για την οποία θα μπορεί να ορίζει παρατηρητή. Στο πλαίσιο αυτό, το 

Κοινοβούλιο θα μπορεί επίσης να αξιοποιεί τις ακροάσεις και/ή τον διαρθρωμένο διάλογο με 

τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη προκειμένου να επιτύχει τον 

στόχο αυτόν. 


