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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μια 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Το νέο κείμενο σημαίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Τα τμήματα 
του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το σύμβολο ▌ή με 
διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με διαγραφή του κειμένου 
που αντικαθίσταται. 
Κατ' εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι αμιγώς τεχνικές αλλαγές που 
πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού 
κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τον ενωσιακό κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) (αναδιατύπωση)
(COM(2014)0164 – C8-0001/2014 – 2014/0094(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2014)164),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 77 παράγραφος 2, στοιχείο α) 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία η 
Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C8-0001/2014),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
εκδόθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2014,

– έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων1,

– έχοντας υπόψη την από 30 Σεπτεμβρίου 2014 επιστολή της Επιτροπής Νομικών 
Θεμάτων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη τις από 31 Αυγούστου επιστολές που απέστειλε ο Πρόεδρος του 
Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού, προς την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο προκειμένου να τα ενημερώσει ότι η Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων μπορεί να υποβάλει 
τροπολογίες στα κωδικοποιημένα τμήματα της ως άνω αναδιατυπωθείσας πρότασης, 
σύμφωνα με το σημείο 8 της Διοργανικής Συμφωνίας της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια 
πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών 
πράξεων,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και 
Τουρισμού (A8-0000/2015),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών 
υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η 
πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην εκείνων που 

1 ΕΕ C 77, 28.3.2002, σ. 1.
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προσδιορίζονται ως αλλαγές στην πρόταση ή στη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής 
ομάδας και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων 
προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση συνιστά απλή και 
μόνο κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2. προτείνει η πράξη να αποκαλείται «κανονισμός López Aguilar-NN για τον κώδικα 
θεωρήσεων»·

3. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου έχει επανειλημμένως υποστεί 
ουσιώδεις τροποποιήσεις. Δεδομένου ότι 
πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
περαιτέρω τροποποιήσεις, ο εν λόγω 
κανονισμός θα πρέπει να αναδιατυπωθεί 
για λόγους σαφήνειας. 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κώδικας θεωρήσεων τροποποιήθηκε σε πολύ περιορισμένο βαθμό με τον κανονισμό 977/211 
της Επιτροπής, τον κανονισμό 154/2012 και τον κανονισμό 610/2013. Κατά τη συνεδρίασή 
τους στις 7 Ιουλίου, οι συντονιστές της επιτροπής LIBE συμφώνησαν ότι η επιτροπή, σύμφωνα 
με το σημείο 8 της διοργανικής συμφωνίας της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με τη 
συστηματική αναδιατύπωση των νομοθετικών πράξεων, θα έπρεπε να μπορεί να τροποποιεί και 
τα κωδικοποιημένα τμήματα. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο ενημερώθηκαν σχετικά.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η χορήγηση θεώρησης σε άτομα που 
ζητούν προστασία συνιστά ένα μέσον που 
θα επιτρέψει στα άτομα αυτά την ασφαλή 
πρόσβαση στην επικράτεια κράτους 
μέλους. Κατά τον έλεγχο της προξενικής 
εδαφικής αρμοδιότητας, του παραδεκτού 
μιας αίτησης για τη χορήγηση θεώρησης 
ή της δυνατότητας χορήγησης θεώρησης 
με περιορισμένη εδαφική ισχύ, τα 
προξενεία θα πρέπει συνεπώς να δίδουν 
ιδιαίτερη προσοχή σε άτομα που ζητούν 
προστασία. Για τα άτομα αυτά, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει, για ανθρωπιστικούς 
λόγους ή βάσει διεθνών υποχρεώσεων, να 
κάνουν χρήση των προβλεπόμενων στον 
παρόντα κανονισμό εξαιρέσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα κρίση στο μεταναστευτικό και ο απαράδεκτα υψηλός αριθμός των θανάτων στη 
θάλασσα αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί στο σύνολό του 
μόνο με μία πληθώρα μέτρων. Η αναθεώρηση του κώδικα θεωρήσεων προσφέρει μια ευκαιρία 
στα προξενεία να εστιάσουν περισσότερο την προσοχή τους σε δυνητικές ανάγκες παροχής 
προστασίας και θα μπορούσε, συνεπώς, να αποτελέσει στοιχείο μιας λύσης. Στην προτεινόμενη 
αιτιολογική σκέψη επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα κράτη υπέχουν σε ορισμένες περιπτώσεις 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις και πέραν της επικράτειας στην οποία ασκούν τη δικαιοδοσία τους. 
Βλ. Hirsi και άλλοι κατά Ιταλίας.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη πρέπει να 
τηρούν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους 
δυνάμει του διεθνούς δικαίου, και ιδίως 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 
σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και θεμελιωδών 
ελευθεριών, του Διεθνούς Συμφώνου για 
τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά 
των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων 
σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής 
ποινής ή μεταχείρισης, της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
του παιδιού και άλλων σχετικών διεθνών 
νομικών πράξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον κώδικα θεωρήσεων γίνεται συχνά αναφορά στις «διεθνείς υποχρεώσεις» των κρατών 
μελών, χωρίς ωστόσο να εξειδικεύεται στο κείμενο η έννοια των υποχρεώσεων αυτών. Στην 
προτεινόμενη αιτιολογική σκέψη αναφέρονται οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη 
μέλη. Ανάλογα με την εκάστοτε πάγια νομολογία και ερμηνεία, μπορούν, σε ορισμένες διατάξεις 
των πράξεων που αναφέρονται στην προτεινόμενη αυτή αιτιολογική σκέψη, να 
περιλαμβάνονται πράγματι υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη να σέβονται, κατά την επεξεργασία 
των αιτήσεων παροχής θεώρησης, τα δικαιώματα των αιτούντων θεώρηση.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Θα πρέπει να τεκμαίρεται ότι οι 
αιτούντες που είναι καταχωρισμένοι στο 
VIS και έχουν εξασφαλίσει και 
χρησιμοποιήσει νομίμως δύο θεωρήσεις 
κατά τη διάρκεια των 12 μηνών που 

(10) Θα πρέπει να τεκμαίρεται ότι οι 
αιτούντες που είναι καταχωρισμένοι στο 
VIS και έχουν εξασφαλίσει και 
χρησιμοποιήσει νομίμως δύο θεωρήσεις 
κατά τη διάρκεια των 18 μηνών που 
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προηγούνται της αίτησης πληρούν τις 
προϋποθέσεις εισόδου όσον αφορά τον 
κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης και την 
ανάγκη να διαθέτουν επαρκή μέσα 
διαβίωσης. Ωστόσο, αυτό το τεκμήριο θα 
πρέπει να είναι μαχητό όταν οι αρμόδιες 
αρχές διαπιστώσουν ότι μία ή 
περισσότερες από τις προϋποθέσεις αυτές 
δεν πληρούνται σε μεμονωμένες 
υποθέσεις.

προηγούνται της αίτησης πληρούν τις 
προϋποθέσεις εισόδου όσον αφορά τον 
κίνδυνο παράτυπης μετανάστευσης και την 
ανάγκη να διαθέτουν επαρκή μέσα 
διαβίωσης. Ωστόσο, αυτό το τεκμήριο θα 
πρέπει να είναι μαχητό όταν οι αρμόδιες 
αρχές διαπιστώσουν ότι μία ή 
περισσότερες από τις προϋποθέσεις αυτές 
δεν πληρούνται σε μεμονωμένες 
υποθέσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το χρονικό διάστημα για το οποίο απαιτούνται δύο θεωρήσεις προκειμένου κάποιος να 
θεωρείται «τακτικός ταξιδιώτης» θα πρέπει να παραταθεί, δεδομένου ότι 12 μήνες αποτελούν 
ένα πολύ βραχύ χρονικό διάστημα. Όταν ένας ταξιδιώτης μεταβαίνει μια φορά κάθε χρόνο για 
διακοπές στην ΕΕ, για παράδειγμα τον Αύγουστο, δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από τη διάταξη 
αυτή ακόμη και αν έχει χρησιμοποιήσει νομίμως δεκάδες θεωρήσεις.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Τα κράτη μέλη και τα προξενεία θα 
πρέπει να εργασθούν προκειμένου να 
καταστήσουν δυνατή την ηλεκτρονική 
υποβολή αιτήσεων θεώρησης, ιδίως για 
τους αιτούντες που είναι καταχωρισμένοι 
στο VIS καθώς και για τους τακτικούς 
ταξιδιώτες που είναι καταχωρισμένοι στο 
VIS, των οποίων τα δεδομένα, 
συμπεριλαμβανομένων των βιομετρικών 
δεδομένων, έχουν ήδη αποθηκευτεί στο 
VIS.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γίνουν βήματα προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της διαδικασίας 



PE557.179v03-00 10/74 PR\1072400EL.doc

EL

που αφορά την υποβολή αίτησης θεώρησης. Ειδικότερα, επειδή η εισαγωγή του VIS έχει σχεδόν 
ολοκληρωθεί, τα προξενεία θα μπορούσαν να κερδίσουν σε αποτελεσματικότητα εφόσον 
περαιτέρω βήματα της διαδικασίας υποβολής αίτησης θεώρησης θα μπορούσαν να 
διενεργηθούν ηλεκτρονικά. Δεν προβλέπεται η καθιέρωση σχετικής υποχρέωσης, ωστόσο τα 
κράτη μέλη, και τα προξενεία τα οποία θα επιθυμούσαν να προχωρήσουν προς αυτή την 
κατεύθυνση, θα έπρεπε να βοηθηθούν για να το υλοποιήσουν.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Χρειάζονται διατάξεις για τις 
περιπτώσεις που κράτος μέλος αποφασίζει 
να συνεργαστεί με εξωτερικό πάροχο 
υπηρεσιών για τη συγκέντρωση των 
αιτήσεων. Οι σχετικές ρυθμίσεις θα πρέπει 
να τηρούν τις γενικές αρχές για τη 
χορήγηση θεωρήσεων καθώς και τις 
απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων οι 
οποίες καθορίζονται στην οδηγία 
95/46/ΕΚ.

(36) Χρειάζονται διατάξεις για τις 
περιπτώσεις που κράτος μέλος αποφασίζει 
να συνεργαστεί με εξωτερικό πάροχο 
υπηρεσιών για τη συγκέντρωση των 
αιτήσεων. Η απόφαση αυτή μπορεί να 
λαμβάνεται εφόσον, σε εξαιρετικές 
περιστάσεις ή για λόγους σχετικούς με 
την επιτόπου κατάσταση, δεν είναι 
δυνατές άλλες λύσεις. Οι σχετικές 
ρυθμίσεις θα πρέπει να τηρούν τις γενικές 
αρχές για τη χορήγηση θεωρήσεων καθώς 
και τις απαιτήσεις προστασίας των 
δεδομένων οι οποίες καθορίζονται στην 
οδηγία 95/46/ΕΚ. Εάν ένα κράτος μέλος 
αποφασίσει να συνεργαστεί με εξωτερικό 
πάροχο υπηρεσιών, θα πρέπει να 
διατηρείται η δυνατότητα για τους 
αιτούντες να υποβάλλουν τις αιτήσεις 
τους απευθείας στη διπλωματική 
αποστολή του ή στα προξενεία του, εκτός 
εάν λόγοι ασφαλείας αποκλείουν τη 
δυνατότητα αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται πράγματι να καταστεί απαραίτητο να υπάρξει συνεργασία 
με έναν πάροχο υπηρεσιών και, κατ’ αυτό τον τρόπο, μπορεί επίσης να βελτιωθεί η παροχή 
υπηρεσιών στους αιτούντες. Η ανάθεση σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών θα πρέπει ωστόσο 
να εξετάζεται προσεκτικά και να μην επιλέγεται τρόπον τινά αυτομάτως.
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Η υποχρέωση να διασφαλίζεται πρόσβαση στο προξενείο περιλαμβάνεται σήμερα στον κώδικα, 
η Επιτροπή προτείνει ωστόσο τη διαγραφή της. Εντούτοις, τα προξενεία πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να υποδέχονται αιτούντες, έστω και μόνο σε περίπτωση που ανακύπτουν 
προβλήματα με τον πάροχο υπηρεσιών ή για μέλη της οικογενείας πολιτών της ΕΕ (βλ. τροπ. 
στο άρθρο 8 παράγραφος 3). Προτείνεται η αναδιατύπωση της τρέχουσας διάταξης.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει 
να ανατίθεται στην Επιτροπή προκειμένου 
αυτή να προσαρμόζει στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες τον κοινό κατάλογο τρίτων 
χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται 
στην υποχρέωση θεώρησης διέλευσης από 
αερολιμένα κατά τη διέλευση από τη 
διεθνή ζώνη διέλευσης των αερολιμένων 
που βρίσκονται στην επικράτεια των 
κρατών μελών, καθώς και τον κατάλογο 
των τίτλων διαμονής που επιτρέπουν στους 
κατόχους τους να διέρχονται μέσω των 
αερολιμένων των κρατών μελών χωρίς να 
υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης 
διέλευσης από αερολιμένα. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντική η διενέργεια των κατάλληλων 
διαβουλεύσεων από την Επιτροπή κατά τη 
διάρκεια των προπαρασκευαστικών της 
εργασιών, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

(43) Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει 
να ανατίθεται στην Επιτροπή προκειμένου 
αυτή να προσαρμόζει στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες τον κοινό κατάλογο τρίτων 
χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται 
στην υποχρέωση θεώρησης διέλευσης από 
αερολιμένα κατά τη διέλευση από τη 
διεθνή ζώνη διέλευσης των αερολιμένων 
που βρίσκονται στην επικράτεια των 
κρατών μελών, τον κατάλογο των τίτλων 
διαμονής που επιτρέπουν στους κατόχους 
τους να διέρχονται μέσω των αερολιμένων 
των κρατών μελών χωρίς να υπόκεινται σε 
υποχρέωση θεώρησης διέλευσης από 
αερολιμένα, τις ρυθμίσεις για τη 
συμπλήρωση και τοποθέτηση της 
αυτοκόλλητης θεώρησης καθώς και τους 
κανόνες σχετικά με τη χορήγηση 
θεωρήσεων σε ναυτικούς στα εξωτερικά 
σύνορα, που υπόκεινται στην υποχρέωση 
θεώρησης, και με σκοπό την έγκριση των 
επιχειρησιακών οδηγιών σχετικά με την 
πρακτική εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού τον οποίο και συμπληρώνουν. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντική η διενέργεια 
των κατάλληλων διαβουλεύσεων από την 
Επιτροπή κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών της εργασιών, 
μεταξύ άλλων, σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την επεξεργασία 
και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
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κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να διαγραφούν ορισμένα παραρτήματα του τρέχοντος κώδικα και αυτά 
να εγκριθούν σε ένα μεταγενέστερο στάδιο μέσω εκτελεστικών πράξεων. Δεδομένου ότι, με αυτό 
τον τρόπο μειώνεται ο ρόλος του νομοθέτη, προτείνεται να εξακολουθήσουν τα παραρτήματα να 
αποτελούν τμήμα της νομοθετικής πράξης, να μπορούν ωστόσο να τροποποιηθούν μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων. Αυτό δεν αποτελεί ζήτημα διαφορετικής νομικής ερμηνείας αλλά 
ζήτημα πολιτικής επιλογής. Αποτελεί πάγια νομολογία του Δικαστηρίου ότι εναπόκειται στο 
νομοθέτη να καθορίζει τι πρέπει να αποτελεί μέρος της νομοθετικής πράξης (βλ., για 
παράδειγμα, υπόθεση C-88/14). 

Όσον αφορά τις οδηγίες, βλέπε την αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 50.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Θα πρέπει να εκχωρούνται στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες 
προκειμένου να εξασφαλίζονται 
ομοιόμορφες προϋποθέσεις κατά την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, όσον 
αφορά την κατάρτιση επιχειρησιακών 
οδηγιών για τις πρακτικές και τις 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν τα 
κράτη μέλη κατά τη διεκπεραίωση των 
αιτήσεων θεώρησης, τους καταλόγους 
δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να 
ισχύουν εντός κάθε δικαιοδοσίας, τα 
υποχρεωτικά στοιχεία στην αυτοκόλλητη 
θεώρηση, τους κανόνες για την 
τοποθέτηση της αυτοκόλλητης θεώρησης 
και τους κανόνες για τη χορήγηση 
θεωρήσεων σε ναυτικούς στα σύνορα. 
Αυτές οι αρμοδιότητες θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 

(44) Θα πρέπει να εκχωρούνται στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες 
προκειμένου να εξασφαλίζονται 
ομοιόμορφες προϋποθέσεις κατά την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, όσον 
αφορά τους καταλόγους δικαιολογητικών 
εγγράφων που πρέπει να ισχύουν εντός 
κάθε δικαιοδοσίας. Αυτές οι αρμοδιότητες 
θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Για την έκδοση των εν λόγω 
εκτελεστικών πράξεων θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται η διαδικασία εξέτασης.
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για 
την έκδοση των εν λόγω εκτελεστικών 
πράξεων θα πρέπει να χρησιμοποιείται η 
διαδικασία εξέτασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να διαγραφούν ορισμένα παραρτήματα του τρέχοντος κώδικα και αυτά 
να εγκριθούν σε ένα μεταγενέστερο στάδιο μέσω εκτελεστικών πράξεων. Δεδομένου ότι, με αυτό 
τον τρόπο μειώνεται ο ρόλος του νομοθέτη, προτείνεται να εξακολουθήσουν τα παραρτήματα να 
αποτελούν τμήμα της νομοθετικής πράξης, να μπορούν ωστόσο να τροποποιηθούν μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων. Αυτό δεν αποτελεί ζήτημα διαφορετικής νομικής ερμηνείας αλλά 
ζήτημα πολιτικής επιλογής. Αποτελεί πάγια νομολογία του Δικαστηρίου ότι εναπόκειται στο 
νομοθέτη να καθορίσει τι πρέπει να αποτελεί μέρος της νομοθετικής πράξης (βλ., για 
παράδειγμα, υπόθεση C-88/14).

Όσον αφορά τις οδηγίες, βλέπε την αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 50.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο παρών 
κανονισμός επιδιώκει να εξασφαλίσει τον 
πλήρη σεβασμό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής που αναφέρεται στο 
άρθρο 7, την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρεται 
στο άρθρο 8 και των δικαιωμάτων του 
παιδιού που αναφέρονται στο άρθρο 24 
του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(48) Ο παρών κανονισμός τηρεί τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ακολουθεί τις 
αρχές που έχουν αναγνωρισθεί, ιδίως, από 
το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος 
εφαρμόζεται κάθε φορά που τα κράτη 
μέλη και οι αρχές τους εφαρμόζουν το 
δίκαιο της Ένωσης. Ειδικότερα, ο παρών 
κανονισμός επιδιώκει να εξασφαλίσει τον 
πλήρη σεβασμό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής που αναφέρεται στο 
άρθρο 7, την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρεται 
στο άρθρο 8 και των δικαιωμάτων του 
παιδιού που αναφέρονται στο άρθρο 24 
του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση, λαμβανομένης υπόψη της φύσης του κώδικα θεωρήσεων.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός, καθώς και η 
διάταξη για την ύπαρξη πρόθεσης για 
διαμονή που δεν υπερβαίνει σε διάρκεια 
τις 90 ημέρες, εφαρμόζεται χωρίς να 
θίγεται τυχόν υποβολή αίτησης για διεθνή 
προστασία στην επικράτεια του κράτους 
μέλους και χωρίς να θίγονται τα 
δικαιώματα των προσφύγων και των 
αιτούντων διεθνή προστασία, ιδίως όσον 
αφορά την μη επαναπροώθηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την προτεινόμενη προσθήκη επιχειρείται να καταστεί σαφές ότι η διάταξη σχετικά με την 
ύπαρξη πρόθεσης για διαμονή βραχείας διάρκειας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως λόγος για 
να απορρίπτεται η χορήγηση θεώρησης σε ένα πρόσωπο που αιτείται προστασίας. Οι 
προτεινόμενες διατάξεις σχετικά με την επαναπροώθηση είναι παρόμοιες με τις αντίστοιχες του 
κώδικα συνόρων του Σένγκεν, δεδομένου ότι αμφότερες ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις εισόδου 
στο χώρο Σένγκεν για τους πολίτες τρίτης χώρας.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. ως «τακτικός ταξιδιώτης 
καταχωρισμένος στο VIS» νοείται ο αιτών 
θεώρηση που είναι καταχωρισμένος στο 
σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις 
και ο οποίος έχει εξασφαλίσει δύο 

9. ως «τακτικός ταξιδιώτης 
καταχωρισμένος στο VIS» νοείται ο αιτών 
θεώρηση που είναι καταχωρισμένος στο 
σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις 
και ο οποίος έχει εξασφαλίσει δύο 
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θεωρήσεις κατά τη διάρκεια των 12 μηνών 
πριν από την αίτηση·

θεωρήσεις κατά τη διάρκεια των 18 μηνών 
πριν από την αίτηση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το χρονικό διάστημα για το οποίο απαιτούνται δύο θεωρήσεις προκειμένου κάποιος να 
θεωρείται «τακτικός ταξιδιώτης» θα πρέπει να παραταθεί, δεδομένου ότι 12 μήνες αποτελούν 
ένα πολύ βραχύ χρονικό διάστημα. Όταν ένας ταξιδιώτης μεταβαίνει μια φορά κάθε χρόνο για 
διακοπές στην ΕΕ, για παράδειγμα τον Αύγουστο, δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από τη διάταξη 
αυτή ακόμη και αν έχει χρησιμοποιήσει νομίμως δεκάδες θεωρήσεις.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Επιτροπή, βάσει των πληροφοριών 
που περιέχονται στην κοινοποίηση ή 
άλλων πρόσθετων πληροφοριών που έχει 
λάβει, διατηρεί αμφιβολίες όσον αφορά 
την αναγκαιότητα ή την αναλογικότητα 
της σχεδιαζόμενης επαναφοράς της 
υποχρέωσης θεώρησης διέλευσης από 
αερολιμένα, γνωμοδοτεί σχετικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή από ένα κράτος μέλος μιας υποχρέωσης θεώρησης για διέλευση από αερολιμένα 
εκτός του κοινού καταλόγου που θεσπίζεται στον παρόντα κανονισμό, αποτελεί μια de facto 
τροποποίηση του κώδικα θεωρήσεων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ενισχυθεί η διαδικασία με την 
οποία θα εξεταστεί εάν αυτό είναι πράγματι απαραίτητο. Η προτεινόμενη προσθήκη βασίζεται 
στο άρθρο 24 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το κράτος μέλος μπορεί να παρατείνει 
την εφαρμογή της υποχρέωσης θεώρησης 
διέλευσης από αερολιμένα μόνο όταν η 
άρση της υποχρέωσης θα οδηγούσε σε 
σημαντική εισροή παράτυπων 
μεταναστών. Η παράγραφος 3 
εφαρμόζεται στην εν λόγω παράταση.

6. Το κράτος μέλος μπορεί να παρατείνει 
την εφαρμογή της υποχρέωσης θεώρησης 
διέλευσης από αερολιμένα μόνο όταν η 
άρση της υποχρέωσης θα οδηγούσε σε 
σημαντική εισροή παράτυπων 
μεταναστών. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 
εφαρμόζονται στην εν λόγω παράταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα κράτος μέλος θα πρέπει επίσης να παρέχει πληροφορίες όσον αφορά την ανάγκη 
παράτασης και η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να γνωμοδοτεί στις περιπτώσεις 
αυτές.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή, σε ετήσια βάση, 
ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να εκπονεί η Επιτροπή κάθε χρόνο έκθεση η οποία θα καλύπτει όλες τις επιμέρους 
πτυχές για τις οποίες ο παρών κανονισμός προβλέπει τη σύνταξη έκθεσης ή την ενημέρωση του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Βλέπε την τροπολογία στο άρθρο 54 παράγραφος 4α (νέα).

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν το προξενείο του κράτους μέλους 
που είναι αρμόδιο σύμφωνα με την 
παράγραφος 1 ή το προξενείο του 
κράτους μέλους που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής 
βρίσκονται σε απόσταση άνω των 500 
χλμ. από τον τόπο κατοικίας του 
αιτούντος και όταν το προξενείο ενός 
άλλου κράτους μέλους βρίσκεται 
πλησιέστερα, ο αιτών δικαιούται να 
υποβάλει την αίτηση στο προξενείο του εν 
λόγω κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κόπος στον οποίο θα υποβληθεί ο αιτών εξαρτάται από την απόσταση που πρέπει να διανύσει 
για να μεταβεί στο προξενείο προκειμένου να υποβάλει την αίτησή του. Για να αντιμετωπιστεί 
το πρόβλημα που υφίσταται σε τρίτες χώρες σε μεγάλη έκταση, προτείνεται, συνεπώς, να 
προστεθεί μια περαιτέρω δυνατότητα εκπροσώπησης.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2, 
ένα προξενείο μπορεί να αποφασίσει να 
εξετάσει μία αίτηση και να λάβει σχετική 
απόφαση εφόσον θεωρεί ότι αυτό 
επιβάλλεται για ανθρωπιστικούς λόγους, 
για λόγους εθνικού συμφέροντος ή λόγω 
διεθνών υποχρεώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κώδικας θεωρήσεων επιτρέπει ήδη σε σειρά διατάξεων εξαιρέσεις για ανθρωπιστικούς 
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λόγους, για λόγους εθνικού συμφέροντος ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων. Αυτό θα πρέπει να 
ισχύει και όσον αφορά την εδαφική αρμοδιότητα.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έξι 
μήνες πριν και το αργότερο 15 
ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
έναρξη της προβλεπόμενης επίσκεψης.

1. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν 
εννέα μήνες πριν και το αργότερο 15 
ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
έναρξη της προβλεπόμενης επίσκεψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συνήθειες των ταξιδιωτών έχουν αλλάξει δραστικά τα τελευταία χρόνια, μια τάση την οποία 
επιβεβαιώνει η Επιτροπή προτείνοντας ήδη την παράταση του χρονικού διαστήματος από3 σε 6 
μήνες. Ο εισηγητής φρονεί ότι 9 μήνες θα αποτελούσαν ένα πιο εύλογο χρονικό διάστημα, 
δεδομένου ότι, κατ’ αυτό τον τρόπο, θα καθίστατο δυνατή μια μεγαλύτερης διάρκειας 
προετοιμασία για μια σχεδιαζόμενη επίσκεψη.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το προξενείο επιτρέπει την υποβολή της 
αίτησης είτε χωρίς προηγούμενη 
προκαθορισμένη συνάντηση είτε με άμεση 
προκαθορισμένη συνάντηση στους 
στενούς συγγενείς πολιτών της Ένωσης οι 
οποίοι:

3. Το προξενείο επιτρέπει την απευθείας 
πρόσβαση σε αυτό και την υποβολή της 
αίτησης είτε χωρίς προηγούμενη 
προκαθορισμένη συνάντηση είτε με άμεση 
προκαθορισμένη συνάντηση στους 
στενούς συγγενείς πολιτών της Ένωσης οι 
οποίοι:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την οδηγία 2004/38, τα μέλη μιας οικογένειας έχουν το δικαίωμα να λάβουν 
θεώρηση δωρεάν. Δεν θα πρέπει συνεπώς να είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν την αίτησή τους 
μέσω ενός εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών και να καταβάλουν τέλος για την υπηρεσία αυτή.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το προξενείο επιτρέπει την υποβολή της 
αίτησης είτε χωρίς προηγούμενη 
προκαθορισμένη συνάντηση είτε με άμεση 
προκαθορισμένη συνάντηση στα μέλη 
οικογένειας πολιτών της Ένωσης τα οποία 
αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 
2004/38/ΕΚ.

4. Το προξενείο επιτρέπει την απευθείας 
πρόσβαση σε αυτό και την υποβολή της 
αίτησης είτε χωρίς προηγούμενη 
προκαθορισμένη συνάντηση είτε με άμεση 
προκαθορισμένη συνάντηση στα μέλη 
οικογένειας πολιτών της Ένωσης τα οποία 
αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 
2004/38/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την οδηγία 2004/38, τα μέλη μιας οικογένειας έχουν το δικαίωμα να λάβουν 
θεώρηση δωρεάν. Δεν θα πρέπει συνεπώς να είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν την αίτησή τους 
μέσω ενός εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών και να καταβάλουν τέλος για την υπηρεσία αυτή.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, τα 
προξενεία μπορούν να προβλέπουν τη 
δυνατότητα υποβολής αιτήσεων 
ηλεκτρονικά και την αποστολή 
ταξιδιωτικών και δικαιολογητικών 
εγγράφων με το ταχυδρομείο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τεθεί μια διάταξη σύμφωνα με την οποία τα προξενεία μπορούν, εφόσον το 
επιθυμούν, να δέχονται ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Εάν ένα κράτος μέλος συνεργάζεται 
με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών, 
διατηρείται στο εν λόγω κράτος μέλος η 
δυνατότητα των αιτούντων να 
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους απευθείας 
στα προξενεία του, εκτός εάν λόγοι 
ασφαλείας αποκλείουν τη δυνατότητα 
αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση να διασφαλίζεται πρόσβαση στο προξενείο προβλέπεται σήμερα στον κώδικα, η 
Επιτροπή προτείνει ωστόσο την κατάργησή της. Εντούτοις, τα προξενεία πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να υποδέχονται αιτούντες, έστω και μόνο σε περίπτωση που ανακύπτουν 
προβλήματα με τον πάροχο υπηρεσιών ή για μέλη της οικογενείας πολιτών της ΕΕ (βλέπε τροπ. 
στο άρθρο 8 παράγραφος 3). Ο εισηγητής προτείνει ωστόσο μια προσθήκη σύμφωνα με την 
οποία αυτό δεν θα απαιτείται όταν οι συνθήκες ασφάλειας σε μία χώρα δεν το επιτρέπουν.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το περιεχόμενο της ενδεχόμενης 
ηλεκτρονικής έκδοσης του εντύπου 
αίτησης ορίζεται στο παράρτημα I.

2. Το έντυπο αίτησης διατίθεται σε 
ηλεκτρονική μορφή και το περιεχόμενο 
της ηλεκτρονικής έκδοσης του εντύπου 
αίτησης ορίζεται στο παράρτημα I.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στη σύγχρονη εποχή θα πρέπει να θεωρείται φυσικό να διατίθεται το έντυπο σε ηλεκτρονική 
μορφή, ούτως ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιούν όσοι το επιθυμούν.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν το έντυπο δεν είναι διαθέσιμο στην 
επίσημη γλώσσα ή γλώσσες της χώρας 
υποδοχής, διατίθεται στους αιτούντες η 
αντίστοιχη μετάφραση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή θα πρέπει να διαγραφεί, δεδομένου ότι έρχεται σε αντίθεση με την 
παράγραφο 4 στοιχείο β) σύμφωνα με την οποία το έγγραφο πρέπει να διατίθεται στην επίσημη 
γλώσσα/στις επίσημες γλώσσες της χώρας υποδοχής.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την καταγραφή των βιομετρικών 
στοιχείων, παρέχεται στον αιτούντα 
σχετική απόδειξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χορήγηση απόδειξης έχει σημασία στην περίπτωση που ένα άτομο υποβάλει την επόμενη 
αίτηση θεώρησης σε έναν εξωτερικό πάροχο υπηρεσίας. Οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών δεν 
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επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στο VIS και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να διαπιστώνουν εάν 
τα βιομετρικά δεδομένα έχουν πράγματι καταγραφεί στο παρελθόν.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν 
από τους αιτούντες να αποδεικνύουν ότι 
κάποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για 
αυτούς ή/και διαθέτουν ιδιωτικό κατάλυμα 
συμπληρώνοντας έντυπο που καταρτίζει 
έκαστο κράτος μέλος. Το έντυπο αναφέρει 
ιδίως:

7. Εάν οι αιτούντες λαμβάνουν 
οικονομική βοήθεια ή σκοπεύουν να 
φιλοξενηθούν, τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαιτούν από τους αιτούντες αυτούς να 
αποδεικνύουν ότι κάποιος αναλαμβάνει 
την ευθύνη για αυτούς ή/και διαθέτουν 
ιδιωτικό κατάλυμα συμπληρώνοντας 
έντυπο που καταρτίζει έκαστο κράτος 
μέλος. Το έντυπο αναφέρει:

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν προβλεπόταν μέχρι σήμερα στον κώδικα θεωρήσεων, ότι 
απόδειξη της παροχής οικονομικής βοήθειας ή ιδιωτικού καταλύματος μπορεί να ζητηθεί μόνο 
όταν ο πολίτης τρίτης χώρας χρηματοδοτεί ένα μέρος της διαμονής του μέσω παροχής 
οικονομικής βοήθειας ή σκοπεύει να φιλοξενηθεί. Η λέξη «ιδίως» πρέπει να διαγραφεί 
προκειμένου να διασφαλιστεί μια περισσότερο εναρμονισμένη εφαρμογή της διάταξης αυτής 
από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) άτομα έως είκοσι πέντε ετών οι οποίοι 
συμμετέχουν σε σεμινάρια, διασκέψεις, 
αθλητικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές 
εκδηλώσεις που διοργανώνουν μη 
κερδοσκοπικοί οργανισμοί·

ε) άτομα έως τριάντα ετών τα οποία 
συμμετέχουν σε σεμινάρια, διασκέψεις, 
αθλητικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές 
εκδηλώσεις που διοργανώνουν μη 
κερδοσκοπικοί οργανισμοί·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το όριο ηλικίας θα πρέπει να αυξηθεί, δεδομένου ότι σήμερα πολλά άτομα μεταξύ 25 και 30 
ετών εξακολουθούν να μην διαθέτουν μια τακτικά αμειβόμενη απασχόληση αλλά βρίσκονται σε 
ένα στάδιο απόκτησης δεξιοτήτων.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τέλος εξυπηρέτησης δεν υπερβαίνει 
το ήμισυ του τέλους θεώρησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1, 
ανεξαρτήτως των πιθανών μειώσεων ή 
απαλλαγών από το τέλος θεώρησης που 
προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 3 
και 4 .

3. Το τέλος εξυπηρέτησης δεν υπερβαίνει 
το ήμισυ του τέλους θεώρησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1, 
ανεξαρτήτως των πιθανών μειώσεων ή 
απαλλαγών από το τέλος θεώρησης που 
προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 3 
και 4 . Περιλαμβάνει επίσης όλες τις 
δαπάνες που συνδέονται με την υποβολή 
της αίτησης θεώρησης, 
συμπεριλαμβανομένων της διαβίβασης 
της αίτησης και του ταξιδιωτικού 
εγγράφου από τον εξωτερικό πάροχο 
υπηρεσιών προς το προξενείο και την 
επιστροφή του ταξιδιωτικού εγγράφου 
προς τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν αιτούντες οι οποίοι, σε αντίθεση με τις διατάξεις του 
κώδικα θεωρήσεων, καταβάλλουν πρόσθετα τέλη. Με την προτεινόμενη προσθήκη επιδιώκεται 
να απαγορευθεί η επιβολή πρόσθετων υποχρεωτικών τελών.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση, αίτηση η οποία δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 
1 δύναται να θεωρηθεί παραδεκτή για 
ανθρωπιστικούς λόγους ή για λόγους 
εθνικού συμφέροντος.

4. Κατά παρέκκλιση, αίτηση η οποία δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 
1 θεωρείται παραδεκτή, όταν το οικείο 
κράτος μέλος θεωρεί ότι αυτό 
επιβάλλεται για ανθρωπιστικούς λόγους, 
για λόγους εθνικού συμφέροντος ή λόγω 
διεθνών υποχρεώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προστίθεται η φράση «λόγω διεθνών υποχρεώσεων» και η διατύπωση τροποποιείται ελαφρά 
προκειμένου οι διατάξεις για το παραδεκτό να ευθυγραμμιστούν με εκείνες που αφορούν 
θεωρήσεις με περιορισμένη εδαφική ισχύ. 

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τεκμήριο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 δεν ισχύει όταν το προξενείο 
έχει εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την 
εκπλήρωση αυτών των όρων εισόδου με 
βάση τις αποθηκευμένες στο VIS 
πληροφορίες, όπως αποφάσεις που 
καταργούν προηγούμενη θεώρηση, ή στο 
διαβατήριο, όπως οι σφραγίδες εισόδου και 
εξόδου. Στις περιπτώσεις αυτές, τα 
προξενεία δύνανται να διενεργούν 
συνέντευξη και να ζητούν πρόσθετα 
έγγραφα.

3. Το τεκμήριο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 δεν ισχύει όταν το προξενείο 
έχει εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την 
εκπλήρωση αυτών των όρων εισόδου με 
βάση τις αποθηκευμένες στο VIS 
πληροφορίες, όπως αποφάσεις που 
καταργούν προηγούμενη θεώρηση, ή στο 
διαβατήριο, όπως οι σφραγίδες εισόδου και 
εξόδου. Στις περιπτώσεις αυτές, τα 
προξενεία δύνανται να διενεργούν 
συνέντευξη και να ζητούν πρόσθετα 
έγγραφα, όπως ορίζεται στο παράρτημα 
ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σχετική παραπομπή προστίθεται για λόγους σαφήνειας.
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι αιτήσεις στενών συγγενών πολιτών 
της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 
8 παράγραφος 3, καθώς και των μελών 
της οικογένειας πολιτών της Ένωσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2004/38/ΕΚ αξιολογούνται 
λαμβανομένου υπόψη του δικαιώματος 
στο σεβασμό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής, όπως ορίζεται στον 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η απόρριψη των αιτήσεων αυτών 
αιτιολογείται ειδικώς και εγγράφως ενώ 
παράλληλα χρησιμοποιείται το 
τυποποιημένο έντυπο που αναφέρεται στο 
παράρτημα V.
Η απόρριψη αιτήσεων μελών της 
οικογένειας πολιτών της Ένωσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2004/38/ΕΚ υπόκειται στις 
διατάξεις της εν λόγω οδηγίας.
Η άρνηση έκδοσης θεώρησης σε ένα 
μέλος μιας οικογένειας είναι δυνατή 
αποκλειστικά για τους ακόλουθους 
λόγους:
α) ο αιτών θεώρηση δεν απέδειξε κατά 
την υποβολή της αίτησής του ότι 
υπάγεται στις διατάξεις της οδηγίας 
2004/38/ΕΚ υποβάλλοντας τα σχετικά 
δικαιολογητικά έγγραφα·
β) οι εθνικές αρχές αποδεικνύουν ότι ο 
αιτών θεώρηση αποτελεί μια πραγματική, 
παρούσα και επαρκώς σοβαρή απειλή για 
τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή 
τη δημόσια υγεία· ή
γ) οι εθνικές αρχές αποδεικνύουν ότι 
υπήρξε κατάχρηση ή απάτη.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολυάριθμες αναφορές για μέλη οικογένειας στα οποία δεν χορηγήθηκε θεώρηση. 
Αυτό αποτελεί συχνά μια προσωπική τραγωδία και η οικογένεια πλήττεται σοβαρά. Η άρνηση 
παροχής θεώρησης στα μέλη μιας οικογένειας θα πρέπει συνεπώς να αιτιολογείται 
λεπτομερέστερα. Για τα μέλη μιας οικογένειας ισχύουν οι διατάξεις της οδηγίας 2004/38. Μέχρι 
σήμερα, ειδικές διατάξεις περιλαμβάνονται μόνο στο εγχειρίδιο του κώδικα θεωρήσεων. 
Προκειμένου να βελτιωθεί η σαφήνεια των νομοθετικών ρυθμίσεων, αυτές θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν και στο κείμενο του κώδικα θεωρήσεων.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εάν ο αιτών είναι καταχωρισμένος στο 
σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS) με 
σκοπό την απαγόρευση εισόδου·

γ) εάν ο αιτών είναι καταχωρισμένος στο 
σύστημα πληροφοριών Σένγκεν ΙΙ (SIS ΙΙ) 
με σκοπό την απαγόρευση εισόδου, όπως 
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου1α·
_______________

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία 
και τη χρήση του Συστήματος 
Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς 
(SIS II) (ΕΕ L 381, 28.12.2006, σ. 4).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί δεδομένου ότι, από τις 9 Απριλίου 2013, το SIS II έχει 
τεθεί σε λειτουργία και ως εκ τούτου ισχύει η νομική βάση του SIS II.

Οριζόντια τροπολογία: Εάν η τροπολογία αυτή εγκριθεί, όλες οι αναφορές του κειμένου στο SIS 
θα πρέπει να αντικατασταθούν από αναφορές στο SIS ΙΙ.
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Κατά την εξέταση αίτησης θεώρησης, 
τα προξενεία δύνανται σε αιτιολογημένες 
περιπτώσεις να διενεργούν συνέντευξη και 
να ζητούν πρόσθετα έγγραφα.

10. Κατά την εξέταση αίτησης θεώρησης, 
τα προξενεία δύνανται σε αιτιολογημένες 
περιπτώσεις να διενεργούν συνέντευξη και 
να ζητούν πρόσθετα έγγραφα, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σχετική παραπομπή προστίθεται για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη 
για τις προαναφερθείσες κοινοποιήσεις.

4. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις 
προαναφερθείσες κοινοποιήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 στοιχείο στ), παρέχονται στο ευρύ κοινό πληροφορίες 
για «τις τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι ή συγκεκριμένες κατηγορίες υπηκόων υπόκεινται 
σε προηγούμενη διαβούλευση ή ενημέρωση». Η πληροφορία για την ποια κράτη μέλη έχουν 
ζητήσει να υπάρξει διαβούλευση ή ενημέρωση διατίθεται ωστόσο μόνο στα κράτη μέλη. Δεν 
υπάρχει λόγος οι πληροφορίες αυτές να διατίθενται μόνο στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων επειδή 
η διαβούλευση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης θεώρησης.
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3 ισχύουν, ως ανώτατο όριο, 
για τα μέλη οικογένειας πολιτών της 
Ένωσης όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 
της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 
αυτής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή πρέπει να διαγραφεί διότι το περιεχόμενό της καλύπτεται από την 
παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στους αναφερόμενους στην παράγραφο 
3 αιτούντες που έχουν νομίμως 
χρησιμοποιήσει τη θεώρηση πολλαπλών 
εισόδων ισχύος τουλάχιστον τριών ετών 
χορηγείται θεώρηση πολλαπλών εισόδων 
ισχύος τουλάχιστον πέντε ετών υπό τον 
όρο ότι η αίτηση υποβλήθηκε το αργότερο 
ένα έτος πριν από την ημερομηνία λήξης 
της θεώρησης πολλαπλών εισόδων ισχύος 
τριών ετών.

4. Στους αναφερόμενους στην παράγραφο 
3 αιτούντες που έχουν νομίμως 
χρησιμοποιήσει τη θεώρηση πολλαπλών 
εισόδων ισχύος τουλάχιστον τριών ετών 
χορηγείται θεώρηση πολλαπλών εισόδων 
ισχύος τουλάχιστον πέντε ετών υπό τον 
όρο ότι η αίτηση υποβλήθηκε το αργότερο 
ένα έτος μετά την ημερομηνία λήξης της 
θεώρησης πολλαπλών εισόδων ισχύος 
τριών ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα διατύπωση είναι ασαφής δεδομένου ότι μπορεί να σημαίνει είτε «ένα έτος πριν από 
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την ημερομηνία λήξης» είτε «ένα έτος μετά την ημερομηνία λήξης». Πρέπει να γίνει σαφές ότι 
το κείμενο πρέπει να γίνεται κατανοητό σύμφωνα με την δεύτερη αυτή διατύπωση.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μία θεώρηση πολλαπλών εισόδων 
ισχύος έως και 5 ετών μπορεί να 
χορηγηθεί σε αιτούντα ο οποίος 
αποδεικνύει την ανάγκη ή αιτιολογεί την 
πρόθεσή του να ταξιδεύει συχνά ή/και 
τακτικά, υπό τον όρο ότι ο αιτών 
αποδεικνύει την ακεραιότητα και την 
αξιοπιστία του, ιδίως όσον αφορά τη 
νόμιμη χρήση προηγούμενων 
ομοιόμορφων θεωρήσεων ή θεωρήσεων 
περιορισμένης εδαφικής ισχύος, την 
οικονομική του κατάσταση στη χώρα 
καταγωγής και την πραγματική πρόθεσή 
του να εγκαταλείψει την επικράτεια των 
κρατών μελών πριν από τη λήξη ισχύος της 
ζητούμενης από αυτόν θεώρησης.

5. Μία θεώρηση πολλαπλών εισόδων 
ισχύος έως και 5 ετών χορηγείται επίσης 
σε μέλη της οικογενείας ενός πολίτη της 
Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, 
καθώς και σε αιτούντα ο οποίος 
αποδεικνύει την ανάγκη ή αιτιολογεί την 
πρόθεσή του να ταξιδεύει συχνά ή/και 
τακτικά, υπό τον όρο ότι ο αιτών 
αποδεικνύει την ακεραιότητα και την 
αξιοπιστία του, ιδίως όσον αφορά τη 
νόμιμη χρήση προηγούμενων 
ομοιόμορφων θεωρήσεων ή θεωρήσεων 
περιορισμένης εδαφικής ισχύος, εθνικών 
θεωρήσεων μακράς διάρκειας ή άδειας 
διαμονής που έχει εκδώσει κράτος μέλος, 
την οικονομική του κατάσταση στη χώρα 
καταγωγής και την πραγματική πρόθεσή 
του να εγκαταλείψει την επικράτεια των 
κρατών μελών πριν από τη λήξη ισχύος της 
ζητούμενης από αυτόν θεώρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής συμμερίζεται την άποψη ότι η χορήγηση θεώρησης πολλαπλών εισόδων σε 
καλόπιστους ταξιδιώτες είναι αμοιβαία επωφελής τόσο για τους υπηκόους τρίτης χώρας όσο 
και για τις προξενικές αρχές. Ως εκ τούτου, φαίνεται λογικό να τροποποιηθεί το δυνητικό 
στοιχείο της ισχύουσας διάταξης που προτείνεται από την Επιτροπή. Τα μέλη μιας οικογένειας 
θα πρέπει να συμπεριληφθούν επειδή, ασφαλώς, πρόκειται για άτομα τα οποία κατά πάσα 
πιθανότητα ταξιδεύουν συχνά και/ή τακτικά.

Το τεκμήριο της «ακεραιότητας και της αξιοπιστίας» θα πρέπει επίσης να μπορεί να 
αποδεικνύεται με τη νομότυπη χρήση διαφορετικών από τις θεωρήσεις βραχείας διαμονής 
κατηγοριών αδειών εισόδου.
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Θεώρηση περιορισμένης εδαφικής 
ισχύος χορηγείται κατ’ εξαίρεση στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Θεώρηση περιορισμένης εδαφικής 
ισχύος χορηγείται στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όταν το κράτος μέλος θεωρεί ότι 
επιβάλλεται για ανθρωπιστικούς λόγους, 
για λόγους εθνικού συμφέροντος ή για 
λόγους διεθνών υποχρεώσεων,

α) όταν το κράτος μέλος θεωρεί ότι 
επιβάλλεται για ανθρωπιστικούς λόγους, 
για λόγους εθνικού συμφέροντος ή για 
λόγους διεθνών υποχρεώσεων, ιδίως όταν 
αυτό απαιτείται προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η διεθνής προστασία του 
ενδιαφερόμενου ατόμου σύμφωνα με τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, του 
1951 σχετικά με το καθεστώς των 
προσφύγων ή σύμφωνα με άλλες σχετικές 
ενωσιακές και διεθνείς νομικές πράξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την προσθήκη επιδιώκεται να καταστεί σαφές ότι η παροχή προστασίας σε υπηκόους τρίτης 
χώρας μπορεί να συγκαταλέγεται μεταξύ «διεθνών υποχρεώσεων».

Ακόμη και στην περίπτωση που ο αιτών προστασία δεν πληροί ενδεχομένως όλα τα κριτήρια για 
τη χορήγηση θεώρησης Σένγκεν, αυτό είναι απολύτως συμβατό με τη φύση της θεώρησης 
περιορισμένης εδαφικά ισχύος, η οποία θα πρέπει να χορηγείται ρητώς όταν δεν πληρούνται 
όλα αυτά τα κριτήρια.
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν συμπληρώνεται η αυτοκόλλητη 
θεώρηση, συμπληρώνεται η μηχανικώς 
αναγνώσιμη ζώνη, που προβλέπεται στο 
έγγραφο του ICAO αριθ. 9303 τμήμα.

1. Όταν συμπληρώνεται η αυτοκόλλητη 
θεώρηση, τα υποχρεωτικά στοιχεία που 
καθορίζονται στο παράρτημα Vα 
καταχωρίζονται και συμπληρώνεται η 
μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, που 
προβλέπεται στο έγγραφο του ICAO αριθ. 
9303 τμήμα 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να διαγραφούν ορισμένα παραρτήματα του τρέχοντος κώδικα και αυτά 
να εγκριθούν σε ένα μεταγενέστερο στάδιο μέσω εκτελεστικών πράξεων. Ο εισηγητής προκρίνει 
να διατηρηθούν τα παραρτήματα αυτά και να μην δοθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να 
εγκρίνει το περιεχόμενο σε μεταγενέστερο στάδιο μέσω εκτελεστικών πράξεων.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τις λεπτομέρειες για τη 
συμπλήρωση της αυτοκόλλητης 
θεώρησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης του άρθρου 51 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να διαγραφούν ορισμένα παραρτήματα του τρέχοντος κώδικα και αυτά 
να εγκριθούν σε ένα μεταγενέστερο στάδιο μέσω εκτελεστικών πράξεων. Ο εισηγητής προκρίνει 
να διατηρηθούν τα παραρτήματα αυτά και να μην δοθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να 
εγκρίνει το περιεχόμενο σε μεταγενέστερο στάδιο μέσω εκτελεστικών πράξεων.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να προσθέτουν 
εθνικά στοιχεία στη ζώνη «παρατηρήσεις» 
της αυτοκόλλητης θεώρησης, τα 
οποία ούτε επικαλύπτουν τα στοιχεία που 
καθορίστηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ούτε 
υποδεικνύουν συγκεκριμένο σκοπό 
ταξιδίου .

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να προσθέτουν 
εθνικά στοιχεία στη ζώνη «παρατηρήσεις» 
της αυτοκόλλητης θεώρησης, τα 
οποία ούτε επικαλύπτουν τα υποχρεωτικά 
στοιχεία του παραρτήματος Vα ούτε 
υποδεικνύουν συγκεκριμένο σκοπό 
ταξιδίου .

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να διαγραφούν ορισμένα παραρτήματα του τρέχοντος κώδικα και αυτά 
να εγκριθούν σε ένα μεταγενέστερο στάδιο μέσω εκτελεστικών πράξεων. Ο εισηγητής προκρίνει 
να διατηρηθούν τα παραρτήματα αυτά και να μην δοθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να 
εγκρίνει το περιεχόμενο σε μεταγενέστερο στάδιο μέσω εκτελεστικών πράξεων.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η έντυπη αυτοκόλλητη θεώρηση, η 
οποία περιέχει τα δεδομένα που 
προβλέπονται στο άρθρο 24 τοποθετείται 
στο ταξιδιωτικό έγγραφο II.

1. Η έντυπη αυτοκόλλητη θεώρηση, η 
οποία περιέχει τα δεδομένα που 
προβλέπονται στο άρθρο 24 και στο 
παράρτημα Vα, τοποθετείται στο 
ταξιδιωτικό έγγραφο σύμφωνα με τις 
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διατάξεις του παραρτήματος Vβ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να διαγραφούν ορισμένα παραρτήματα του τρέχοντος κώδικα και αυτά 
να εγκριθούν σε ένα μεταγενέστερο στάδιο μέσω εκτελεστικών πράξεων. Ο εισηγητής προκρίνει 
να διατηρηθούν τα παραρτήματα αυτά και να μην δοθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να 
εγκρίνει το περιεχόμενο σε μεταγενέστερο στάδιο μέσω εκτελεστικών πράξεων.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τις λεπτομέρειες για την 
τοποθέτηση της αυτοκόλλητης 
θεώρησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης του άρθρου 51 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να διαγραφούν ορισμένα παραρτήματα του τρέχοντος κώδικα και αυτά 
να εγκριθούν σε ένα μεταγενέστερο στάδιο μέσω εκτελεστικών πράξεων. Ο εισηγητής προκρίνει 
να διατηρηθούν τα παραρτήματα αυτά και να μην δοθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να 
εγκρίνει το περιεχόμενο σε μεταγενέστερο στάδιο μέσω εκτελεστικών πράξεων.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη 3. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις 
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για τις προαναφερθείσες κοινοποιήσεις. προαναφερθείσες κοινοποιήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 στοιχείο στ), παρέχονται στο ευρύ κοινό πληροφορίες 
για «τις τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι ή συγκεκριμένες κατηγορίες υπηκόων υπόκεινται 
σε προηγούμενη διαβούλευση ή ενημέρωση». Η πληροφορία για την ποια κράτη μέλη έχουν 
ζητήσει να υπάρξει διαβούλευση ή ενημέρωση διατίθεται ωστόσο μόνο στα κράτη μέλη. Δεν 
υπάρχει λόγος οι πληροφορίες αυτές να διατίθενται μόνο στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αιτούντες των οποίων η θεώρηση 
απορρίφθηκε έχουν δικαίωμα προσφυγής. 
Η προσφυγή ασκείται κατά του κράτους 
μέλους που έχει λάβει την τελική απόφαση 
επί της αιτήσεως και σύμφωνα με το 
εθνικό του δίκαιο. Τα κράτη μέλη 
παρέχουν στους αιτούντες λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που 
πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση 
προσφυγής, όπως διευκρινίζεται στο 
παράρτημα V.

3. Οι αιτούντες των οποίων η θεώρηση 
απορρίφθηκε έχουν δικαίωμα προσφυγής 
καθώς και το δικαίωμα άσκησης ενδίκων 
μέσων. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι εθνικές διαδικασίες προσφυγής σε 
υποθέσεις που αφορούν θεωρήσεις είναι 
ταχείες και προσιτές. Η προσφυγή 
ασκείται κατά του κράτους μέλους που 
έχει λάβει την τελική απόφαση επί της 
αιτήσεως και σύμφωνα με το εθνικό του 
δίκαιο. Εάν ένα κράτος μέλος 
εκπροσωπείται από ένα άλλο κράτος 
μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 5 ή το 
άρθρο 39, το εκπροσωπούμενο κράτος 
μέλος θεωρείται ότι είναι αυτό το οποίο 
λαμβάνει την τελική απόφαση. Εάν μία 
απόφαση ακυρωθεί μετά την άσκηση 
προσφυγής, επιστρέφονται στον αιτούντα 
όλα τα έξοδα στα οποία αυτός υπεβλήθη 
λόγω της εσφαλμένης απόφασης. Τα 
κράτη μέλη παρέχουν στους 
αιτούντες λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθήσουν σε περίπτωση προσφυγής, 
όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα V.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με την προσφυγή πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να καταστούν 
αποτελεσματικότερες: 1) η διαδικασία δεν πρέπει να έχει μόνο διοικητικό χαρακτήρα, άποψη 
που συμμερίζεται και η Επιτροπή, η οποία έχει κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά πολλών 
κρατών μελών· 2) η αρμοδιότητα σε περίπτωση προσφυγής στο πλαίσιο συμφωνιών 
εκπροσώπησης θα πρέπει να καταστεί σαφής· 3) ιδίως σε περιπτώσεις εσφαλμένης ακύρωσης ή 
ανάκλησης θεωρήσεων, θα πρέπει να προβλέπεται αποζημίωση, δεδομένου ότι ένα 
ενδιαφερόμενο άτομο ενδέχεται να υποστεί σημαντική οικονομική ζημία (για παράδειγμα, τέλη 
ακύρωσης ξενοδοχείων και εισιτηρίων).

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι κάτοχοι θεωρήσεων οι οποίες 
καταργήθηκαν ή ανακλήθηκαν δικαιούνται 
να ασκήσουν προσφυγή, εκτός εάν η 
θεώρηση ανακλήθηκε κατ’ αίτηση του 
κατόχου της σύμφωνα με την παράγραφο 
3. Η προσφυγή ασκείται κατά του κράτους 
μέλους που έχει λάβει την απόφαση περί 
καταργήσεως ή ανακλήσεως και σύμφωνα 
με το εθνικό του δίκαιο. Τα κράτη μέλη 
παρέχουν στους αιτούντες πληροφορίες 
σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία σε 
περίπτωση προσφυγής, όπως 
διευκρινίζεται στο παράρτημα V.

7. Οι κάτοχοι θεωρήσεων οι οποίες 
καταργήθηκαν ή ανακλήθηκαν δικαιούνται 
να ασκήσουν προσφυγή, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
άσκησης ενδίκων μέσων, εκτός εάν η 
θεώρηση ανακλήθηκε κατ’ αίτηση του 
κατόχου της σύμφωνα με την παράγραφο 
3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές διαδικασίες προσφυγής σε 
υποθέσεις που αφορούν θεωρήσεις είναι 
ταχείες και προσιτές. Η προσφυγή 
ασκείται κατά του κράτους μέλους που 
έχει λάβει την απόφαση περί καταργήσεως 
ή ανακλήσεως και σύμφωνα με το εθνικό 
του δίκαιο. Εάν μία απόφαση ακυρωθεί 
μετά την άσκηση προσφυγής, 
επιστρέφονται στον αιτούντα όλα τα 
έξοδα στα οποία αυτός υπεβλήθη λόγω 
της εσφαλμένης απόφασης. Τα κράτη 
μέλη παρέχουν στους αιτούντες 
πληροφορίες σχετικά με την ακολουθητέα 
διαδικασία σε περίπτωση προσφυγής, όπως 
διευκρινίζεται στο παράρτημα V.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με την προσφυγή πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να καταστούν 
αποτελεσματικότερες: 1) η διαδικασία δεν πρέπει να έχει μόνο διοικητικό χαρακτήρα, άποψη 
που συμμερίζεται και η Επιτροπή, η οποία έχει κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά πολλών 
κρατών μελών· 2) ιδίως σε περιπτώσεις εσφαλμένης ακύρωσης ή ανάκλησης θεωρήσεων, θα 
πρέπει να προβλέπεται αποζημίωση, δεδομένου ότι ένα ενδιαφερόμενο άτομο ενδέχεται να 
υποστεί σημαντική οικονομική ζημία (για παράδειγμα, τέλη ακύρωσης ξενοδοχείων και 
εισιτηρίων).

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όταν το μέλος της οικογένειας ενός 
πολίτη της Ένωσης κατά την έννοια του 
άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2004/38/ΕΚ δεν διαθέτει κατά την άφιξή 
του στα σύνορα την απαιτούμενη 
θεώρηση, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
προσφέρει στο άτομο αυτό κάθε εύλογη 
δυνατότητα να αποκτήσει ή να 
διαβιβάσει εντός εύλογης προθεσμίας τα 
αναγκαία έγγραφα ή να επιβεβαιώσει ή να 
αποδείξει με άλλα μέσα ότι απολαύει του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας. 
Εάν το άτομο αυτό ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις αυτές, και δεν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι αποτελεί κίνδυνο για τη 
δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη 
δημόσια υγεία, πρέπει να του χορηγηθεί 
αμελλητί στα σύνορα θεώρηση, 
τηρουμένων των διατάξεων της οδηγίας 
2004/38/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέλη μιας οικογένειας απολαμβάνουν σήμερα τα ίδια ακριβώς δικαιώματα που 
περιγράφονται στην παρούσα τροπολογία, η οποία προέρχεται από το τρέχον εγχειρίδιο 
επιχειρησιακών οδηγιών. Για λόγους σαφήνειας οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στον κώδικα.
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Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τρία έτη μετά τη θέση σε εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή 
προβαίνει σε αξιολόγηση της εφαρμογής 
του. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, η 
Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, 
κατάλληλες προτάσεις για την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τρία έτη μετά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή προβαίνει σε 
αξιολόγηση της εφαρμογής τους. Με βάση την αξιολόγηση, η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον 
απαιτείται, κατάλληλες προτάσεις για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μπορεί να χορηγηθεί θεώρηση 
διέλευσης στα εξωτερικά σύνορα σε 
ναυτικό ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει 
θεώρηση για τον σκοπό της διέλευσης των 
εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών 
όταν:

1. Χορηγείται θεώρηση διέλευσης στα 
εξωτερικά σύνορα σε ναυτικό ο οποίος 
υποχρεούται να διαθέτει θεώρηση για τον 
σκοπό της διέλευσης των εξωτερικών 
συνόρων των κρατών μελών όταν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με τη χορήγηση θεώρησης σε ναυτικούς στα σύνορα πρέπει να 
εναρμονιστούν. Έχουν ασκηθεί προσφυγές επειδή τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις 
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αυτές με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Πρβλ. επίσης την αναφορά 1530/2014.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από τη χορήγηση θεώρησης στα 
σύνορα σε ναυτικό, οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές εξασφαλίζουν ότι 
πραγματοποιήθηκε η ανταλλαγή των 
αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με τον εν 
λόγω ναυτικό.

2. Πριν από τη χορήγηση θεώρησης στα 
σύνορα σε διερχόμενο ναυτικό, οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές τηρούν τους 
κανόνες που θεσπίζονται στο παράρτημα 
Vγ μέρος 1, και εξασφαλίζουν ότι 
πραγματοποιήθηκε η ανταλλαγή των 
αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με τον εν 
λόγω ναυτικό μέσω ενός δεόντως 
συμπληρωμένου εντύπου για 
διερχόμενους ναυτικούς, το οποίο 
θεσπίζεται στο παράρτημα Vγ μέρος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να διαγραφούν ορισμένα παραρτήματα του τρέχοντος κώδικα και αυτά 
να εγκριθούν σε ένα μεταγενέστερο στάδιο μέσω εκτελεστικών πράξεων. Ο εισηγητής προκρίνει 
να διατηρηθούν τα παραρτήματα αυτά και να μην δοθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να 
εγκρίνει το περιεχόμενο σε μεταγενέστερο στάδιο μέσω εκτελεστικών πράξεων.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές 
πράξεις, επιχειρησιακές οδηγίες για τη 
χορήγηση θεωρήσεων στα σύνορα στους 
ναυτικούς. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης του άρθρου 51 
παράγραφος 2.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να διαγραφούν ορισμένα παραρτήματα του τρέχοντος κώδικα και αυτά 
να εγκριθούν σε ένα μεταγενέστερο στάδιο μέσω εκτελεστικών πράξεων. Ο εισηγητής προκρίνει 
να διατηρηθούν τα παραρτήματα αυτά και να μην δοθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να 
εγκρίνει το περιεχόμενο σε μεταγενέστερο στάδιο μέσω εκτελεστικών πράξεων.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στα 
προξενεία υφίσταται μια διαδικασία 
υποβολής καταγγελιών για τους αιτούντες 
θεώρηση. Οι πληροφορίες σχετικά με την 
εν λόγω διαδικασία διατίθενται στον 
ιστότοπο των προξενείων και, 
ενδεχομένως, του εξωτερικού παρόχου 
υπηρεσιών. Τηρείται αρχείο καταγγελιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό αποτελεί ορθή διοικητική πρακτική και είναι σύμφωνο με το δικαίωμα στη χρηστή 
διοίκηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, σύμφωνα με 
το οποίο προβλέπεται δυνατότητα προσφυγής. Μέχρι σήμερα δεν προβλεπόταν στον κώδικα 
θεωρήσεων αντίστοιχη διαδικασία, μολονότι αυτό, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του κώδικα 
συνόρων του Σένγκεν, ισχύει στην περίπτωση των σημείων διέλευσης των συνόρων.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συνεργάζονται με ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη βάσει συμφωνιών 

β) συνεργάζονται με ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη, στο πλαίσιο της συνεργασίας 
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εκπροσώπησης ή οποιασδήποτε άλλης 
μορφής προξενικής συνεργασίας.

Σένγκεν επιτόπου ή μέσω άλλων 
κατάλληλων επαφών, υπό τη μορφή 
περιορισμένης εκπροσώπησης, 
συστέγασης ή κοινού κέντρου υποβολής 
αιτήσεων, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής 
προξενικής συνεργασίας, όπως είναι τα 
«Κέντρα θεωρήσεων Σένγκεν».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να καταργηθούν ορισμένες δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών. Με την κατάργηση των δυνατοτήτων αυτών φαίνεται ωστόσο να εκπέμπεται ένα λάθος 
μήνυμα. Οι δυνατότητες αυτές θα πρέπει να διατηρηθούν ως εναλλακτική στο κείμενο 
συμπληρώνοντας την πρόταση για τη δημιουργία κέντρων θεωρήσεων Σένγκεν (βλέπε άρθρο 
39β (νέο)).

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να 
συνεργάζονται με εξωτερικό πάροχο 
υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 41.

3. Σε εξαιρετικές περιστάσεις ή για 
λόγους σχετικούς με την επικρατούσα 
επιτόπου κατάσταση, όπως:
α) όταν ο υψηλός αριθμός των αιτούντων 
δεν επιτρέπει να οργανωθεί η 
συγκέντρωση αιτήσεων και δεδομένων 
εγκαίρως και υπό ομαλές συνθήκες·
β) όταν δεν είναι δυνατό να εξασφαλισθεί 
με κάποιο άλλο τρόπο ικανοποιητική 
εδαφική κάλυψη της σχετικής τρίτης 
χώρας, ή
γ) όταν η κατάσταση στον τομέα της 
ασφάλειας στην σχετική τρίτη χώρα είναι 
ιδιαίτερα προβληματική· 
και όταν η συνεργασία με άλλα κράτη 
μέλη αποδεικνύεται ακατάλληλη για το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, τα κράτη 
μέλη δύνανται επίσης, εφόσον άλλες 
λύσεις δεν είναι δυνατές, να 
συνεργάζονται με εξωτερικό πάροχο 
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υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 41.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κώδικα θεωρήσεων, η Επιτροπή προτείνει να θεσπιστεί 
δυνατότητα συνεργασίας με έναν εξωτερικό πάροχο υπηρεσίας, χωρίς όρους και περιορισμούς. 
Αυτό βρίσκεται σε αντίθεση με τον ισχύοντα σήμερα κώδικα θεωρήσεων, η φιλοσοφία του 
οποίου έγκειται στο ότι η ανάθεση σε εξωτερικό πάροχο είναι μεν επιτρεπτή αλλά μόνο ως 
«έσχατο μέσο», αφού έχει προηγουμένως αποκλειστεί η δυνατότητα άλλων λύσεων. Ο 
εισηγητής φρονεί ότι η ανάθεση σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσίας θα πρέπει να εξετάζεται 
προσεκτικά και, για το λόγο αυτό, προτείνει την εν λόγω τροπολογία. Η διατύπωσή της διαφέρει 
από το ισχύον κείμενο του κώδικα θεωρήσεων προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πραγματικότητα 
που επικρατεί στα προξενεία.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν το εκπροσωπούν κράτος μέλος 
αρνηθεί να χορηγήσει θεώρηση εξ 
ονόματος του εκπροσωπούμενου κράτους 
μέλους βάσει μιας συμφωνίας 
εκπροσώπησης, εφαρμόζεται το άρθρο 29 
παράγραφοι 3 και 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφής η αρμοδιότητα σε περίπτωση προσφυγής στο πλαίσιο συμφωνιών 
εκπροσώπησης.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η προσφυγή που ασκείται στο 
εκπροσωπούν κράτος μέλος εντός 
προθεσμίας που καθορίζεται από τη 
νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους, 
αναγνωρίζεται από το εκπροσωπούμενο 
κράτος μέλος ως εμπρόθεσμη προσφυγή 
σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτού του 
κράτους μέλους. Οι αρχές του 
εκπροσωπούντος κράτους μέλους 
διαβιβάζουν αμελλητί την προσφυγή αυτή 
στα αρμόδια δικαστήρια ή στις αρμόδιες 
αρχές βάσει της νομοθεσίας του 
εκπροσωπούμενου κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αποσκοπεί στη διασφάλιση του δικαιώματος προσφυγής σε περίπτωση συμφωνιών 
εκπροσώπησης.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39α
Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών

1. Σε περίπτωση «συστέγασης», το 
προσωπικό των προξενείων ενός ή 
περισσοτέρων κρατών μελών 
διεκπεραιώνει τις διαδικασίες που 
αφορούν τις αιτήσεις, 
συμπεριλαμβανόμενης της καταγραφής 
των βιομετρικών στοιχείων, που τους 
υποβάλλονται στο προξενείο άλλου 
κράτους μέλους και χρησιμοποιεί τον 
εξοπλισμό του εν λόγω κράτους μέλους. 
Τα σχετικά κράτη μέλη συμφωνούν για τη 
διάρκεια και τους όρους λήξης της 
συστέγασης, καθώς και το ποσοστό των 
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τελών θεώρησης που πρέπει να 
καταβάλλεται στο κράτος μέλος του 
οποίου το προξενείο χρησιμοποιείται.
2. Όταν δημιουργούνται Κοινά Κέντρα 
Αιτήσεων, το προσωπικό των προξενείων 
δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών 
συγκεντρώνεται σε ένα κτίριο στο οποίο 
οι αιτούντες μπορούν να υποβάλλουν τις 
αιτήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των 
βιομετρικών στοιχείων. Οι αιτούντες 
παραπέμπονται στο κράτος μέλος που 
είναι αρμόδιο για την εξέταση και τη 
λήψη απόφασης για την αίτησή τους. Τα 
κράτη μέλη συμφωνούν για τη διάρκεια 
και τους όρους λήξης της συνεργασίας 
αυτής, καθώς και για τον επιμερισμό των 
δαπανών μεταξύ των συνεργαζόμενων 
κρατών μελών. Ένα μόνον κράτος μέλος 
είναι αρμόδιο για τις συμβάσεις 
υλικοτεχνικής υποστήριξης και για τις 
διπλωματικές σχέσεις με τη χώρα 
υποδοχής.
3. Σε περίπτωση λήξης της συνεργασίας 
με άλλα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν τη συνέχιση μιας πλήρους 
παροχής υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να διαγραφούν οι διατάξεις αυτές από τον ισχύοντα κώδικα θεωρήσεων. 
Με τη διαγραφή τους φαίνεται ωστόσο ότι εκπέμπεται ένα λάθος μήνυμα. Οι δυνατότητες αυτές 
θα πρέπει να διατηρηθούν στο κείμενο και να συμπληρώνουν την πρόταση για τη δημιουργία 
κέντρων θεωρήσεων Σένγκεν (βλέπε κατωτέρω).

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39β
Κέντρα θεωρήσεων Σένγκεν
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1. Τα κράτη μέλη αποσκοπούν στην 
δημιουργία Κέντρων θεωρήσεων Σένγκεν 
προκειμένου να χρησιμοποιούνται από 
κοινού οι διαθέσιμοι πόροι, να αυξηθεί η 
προξενική κάλυψη, να βελτιωθούν οι 
υπηρεσίες προς τους αιτούντες θεώρηση, 
να αυξηθεί η προβολή της Ένωσης και να 
ενισχυθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.
2. Η δημιουργία Κέντρων θεωρήσεων 
Σένγκεν προϋποθέτει τουλάχιστον τη 
συνεργασία του προσωπικού των 
προξενείων ή την κοινή χρήση των 
κτηριακών εγκαταστάσεων. Οι λοιπές 
λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία 
των Κέντρων θεώρησης Σένγκεν μπορούν 
να προσαρμοστούν στις τοπικές 
συνθήκες.
3. Ο όρος «Κέντρα θεωρήσεων Σένγκεν» 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις 
προξενικές αρχές και όχι για τους 
εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή αναφέρεται την ιδέα των κέντρων θεωρήσεων Σένγκεν μόνο στην αιτιολογική 
σκέψη 33. Μια τέτοια διάταξη θα έπρεπε ωστόσο να ενσωματωθεί και σε ένα άρθρο. Στο 
μέλλον, θα πρέπει να δημιουργηθούν «Κέντρα θεωρήσεων Σένγκεν», δεδομένου ότι αυτά, 
αφενός μεν είναι αποδοτικότερα από πλευράς κόστους και, αφετέρου, αποτελούν μία ορατή 
έκφραση της κοινής πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ και του χώρου Σένγκεν ως ενός χώρου εντός 
του οποίου οι πολίτες μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της 
επιτόπου συνεργασίας Σένγκεν, 
ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά 
τη συνεργασία τους με εξωτερικούς 
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παρόχους υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να διαγραφεί η υφιστάμενη διάταξη του άρθρου 43 παράγραφος 3, 
σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την επιλογή 
εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών και τους όρους των συμβάσεών τους με αυτούς με το 
επιχείρημα ότι «δεν είναι δυνατή στην πράξη μια τέτοια εναρμόνιση καθώς, σε γενικές γραμμές, 
τα κράτη μέλη συνάπτουν συνολικές συμβάσεις με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών». Αν και 
αυτό ενδέχεται να είναι αληθές, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι σημαντικό να μπορούν τα κατά 
τόπους προξενεία να ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά τη συνεργασία τους με 
εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην 
Επιτροπή αντίγραφο της νομικής πράξης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Μέχρι 
την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, τα κράτη 
μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση 
σχετικά με τη συνεργασία τους με τους 
εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών 
παγκοσμίως και σχετικά με την 
παρακολούθηση των τελευταίων (όπως 
αναφέρεται στο παράρτημα VI, στοιχείο 
Γ).

12. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην 
Επιτροπή αντίγραφο της νομικής πράξης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Μέχρι 
την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, τα κράτη 
μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση 
σχετικά με τη συνεργασία τους με τους 
εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών 
παγκοσμίως και σχετικά με την 
παρακολούθηση των τελευταίων. Η 
έκθεση αυτή περιλαμβάνει λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
παρακολούθησης από τα κράτη μέλη των 
δραστηριοτήτων των εξωτερικών 
παρόχων υπηρεσιών καθώς και τον 
τρόπο με τον οποίο οι εξωτερικοί πάροχοι 
υπηρεσιών τηρούν τις αναφερόμενες στην 
παράγραφο 2 απαιτήσεις της σύμβασης 
που συνήφθη με το κράτος μέλος. 
Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες 
σχετικά με τις εκθέσεις που αναφέρονται 
στο παράρτημα VΙ μέρος Γ στοιχείο ε) 
καθώς και για κάθε παραβίαση της 
σύμβασης από τους εξωτερικούς 
παρόχους υπηρεσιών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σήμερα είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να διαπιστωθεί με ποιο τρόπο λειτουργεί στην 
πραγματικότητα η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των εξωτερικών παρόχων 
υπηρεσιών, η δε Επιτροπή αναγνωρίζει ότι «δεν διαθέτει τα μέσα για να επαληθεύσει τον 
χαρακτήρα και τη συχνότητα της εποπτείας που ασκούν τα κράτη μέλη όσον αφορά τους 
εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν ανακύψει 
προβλήματα» (SWD(2014)101, p.34). Η παροχή πληροφοριών από τα κράτη μέλη προς την 
Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει 
συνεπώς να είναι λεπτομερέστερη και διεξοδικότερη.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κεντρικές αρχές και τα προξενεία των 
κρατών μελών παρέχουν στο ευρύ κοινό 
όλες τις πληροφορίες για την αίτηση 
θεώρησης, ιδίως:

1. Οι κεντρικές αρχές και τα προξενεία των 
κρατών μελών παρέχουν στο ευρύ κοινό 
όλες τις πληροφορίες για την αίτηση και 
τη χρήση θεώρησης, ιδίως:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη της φράσης «και τη χρήση» είναι απαραίτητη προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
τροπολογία που προτείνεται κατωτέρω στην παράγραφο 1 στοιχείο η α) (νέο).

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα κριτήρια, τους όρους και τις 
διαδικασίες για την υποβολή της αίτησης 
θεώρησης·

α) τα κριτήρια, τους όρους και τις 
διαδικασίες για την υποβολή της αίτησης 
θεώρησης, συμπεριλαμβανομένων των 
αναγκαίων δικαιολογητικών εγγράφων 
και των προτύπων για τη φωτογραφία 
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που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 3 στοιχείο γ)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στους αιτούντες θα πρέπει να παρέχονται λεπτομερέστερες πληροφορίες ούτως ώστε αυτοί να 
μπορούν να προετοιμάσουν με τον δέοντα τρόπο την αίτησή τους.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) τις χώρες, οι υπήκοοι των οποίων 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση 
διέλευσης από αερολιμένα, σύμφωνα με 
το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 3·

Or. en

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ηα) τους υπηκόους τρίτων χωρών που 
μπορούν να παραμείνουν στην επικράτεια 
των κρατών μελών επί συνολικά 90 
ημέρες ανά χρονικό διάστημα 180 
ημερών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Φαίνεται ότι πολλοί υπήκοοι τρίτης χώρας αγνοούν τη διάταξη αυτή. Προκειμένου να 
αποφεύγονται τα προβλήματα στα σύνορα, καθώς και οι αθέλητα παρατεταμένες παραμονές, 
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επιβάλλεται να υπάρξει συνεπώς μια πιο έγκαιρη ενημέρωση για τη διάταξη αυτή.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δημιουργεί διαδικτυακό 
τόπο για τις θεωρήσεις Σένγκεν, στον 
οποίο περιλαμβάνονται όλες οι συναφείς 
με την αίτηση θεώρησης πληροφορίες.

4. Η Επιτροπή δημιουργεί διαδικτυακό 
τόπο για τις θεωρήσεις Σένγκεν, στον 
οποίο περιλαμβάνονται όλες οι συναφείς 
με την αίτηση θεώρησης πληροφορίες. Ο 
διαδικτυακός αυτός τόπος διατίθεται σε 
πολλές γλώσσες και τουλάχιστον στην 
αγγλική, γαλλική, ισπανική, αραβική, 
ρωσική και κινεζική γλώσσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται ο δικτυακός τόπος να διατίθεται τουλάχιστον στις γλώσσες των Ηνωμένων Εθνών, 
δεδομένου ότι αυτές είναι προδήλως οι πιο χρήσιμες για τους δυνητικούς αιτούντες θεώρηση.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους 
καταρτίζεται ετήσια έκθεση εντός κάθε 
δικαιοδοσίας. Βάσει αυτών των εκθέσεων 
η Επιτροπή καταρτίζει ετήσια 
έκθεση σχετικά με την κατάσταση της 
επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν που 
υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους 
καταρτίζεται ετήσια έκθεση εντός κάθε 
δικαιοδοσίας, την οποία δημοσιεύει η 
Επιτροπή στον ιστότοπό της. 

Or. en
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Αιτιολόγηση
Μέχρι σήμερα, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν κάθε επιμέρους ετήσια έκθεση 
από όλα τα κατά τόπους προξενεία στο πλαίσιο της συνεργασίας Σένγκεν. Οι μεμονωμένες 
αυτές εκθέσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να διατίθενται για σκοπούς αναφοράς. Όσον αφορά 
την ετήσια έκθεση, προτείνεται, αντιθέτως, να εκπονεί η Επιτροπή ετησίως έκθεση, η οποία θα 
περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους πτυχές για τις οποίες προβλέπεται έκθεση στον παρόντα 
κανονισμό. Αντί να εκπονείται σειρά ειδικών εκθέσεων, φαίνεται σκοπιμότερο να συντάσσεται 
μία ετήσια έκθεση η οποία θα καλύπτει όλα τα επιμέρους θέματα. Βλέπε την τροπολογία στο 
άρθρο 54 παράγραφος 4α (νέα).

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 47α
Τροποποίηση των παραρτημάτων

Για την τροποποίηση των παραρτημάτων 
του παρόντος κανονισμού, ανατίθεται 
στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 48.
Όταν, σε περίπτωση που ανακύπτουν νέοι 
κίνδυνοι, λόγοι κατεπείγοντος το 
επιβάλλουν, για τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο εφαρμόζεται η διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 49.

Or. en

Αιτιολόγηση
Ο εισηγητής επιθυμεί να διατηρηθούν τα παραρτήματα ως μέρος του κώδικα θεωρήσεων και να 
μην δοθεί αρμοδιότητα έγκρισης του περιεχομένου των υφιστάμενων παραρτημάτων σε 
μεταγενέστερο στάδιο μέσω εκτελεστικών πράξεων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη 
ευλυγισία και να είναι δυνατή, σε περίπτωση ανάγκης, η προσαρμογή των παραρτημάτων, ο 
εισηγητής προτείνει να μπορούν τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού να τροποποιούνται 
μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, όπως στην περίπτωση του κώδικα θεωρήσεων Σένγκεν.
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Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφοι 2 και 9 ανατίθεται στην 
Επιτροπή επ’ αόριστον.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφοι 2 και 9, στο άρθρο 47α και 
στο άρθρο 50 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον.

Or. en

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 9 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ 
την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που καθορίζεται στην 
απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν ήδη 
τεθεί σε ισχύ.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 9, στο άρθρο 
47α και στο άρθρο 50 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. Τίθεται σε ισχύ την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει 
το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

Or. en



PR\1072400EL.doc 51/74 PE557.179v03-00

EL

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 
παράγραφοι 2 και 9 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών 
από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της 
εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 
παράγραφοι 2 και 9, του άρθρου 47α και 
του άρθρου 50 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών 
από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της 
εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τις επιχειρησιακές οδηγίες για 
την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 51 παράγραφος 2.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 48 σχετικά με την 
έγκριση των επιχειρησιακών οδηγιών για 
την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι υφιστάμενες επιχειρησιακές οδηγίες (C(2010) 1620) είναι – παρά την επισήμανση ότι δεν 
θεσπίζονται νομικές υποχρεώσεις πέραν των προβλεπομένων στον κώδικα – διατυπωμένες ως 
μία δεσμευτική νομοθετική πράξη (και έτσι χρησιμοποιούνται στην πράξη), θεσπίζουν 
πρόσθετες σε σχέση με τις υφιστάμενες στον κώδικα υποχρεώσεις και προβλέπουν 
παρεκκλίσεις. Σε αυτές συγκαταλέγονται, επί παραδείγματι, οι διατάξεις σχετικά με τα 
«πρωτότυπα» έγγραφα (6.1.1.), την υποχρέωση υποβολής ιατρικού πιστοποιητικού (5.3.2.), την 
απόδειξη καταβολής τελών (4.4.5.1.) ή την υποχρέωση υποβολής ορισμένων εγγράφων για τον 
φιλοξενούντα (6.2.1 Α (3)). Οι επιχειρησιακές οδηγίες θα πρέπει συνεπώς να εγκρίνονται μέσω 
μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η 
έκθεση αυτή περιλαμβάνει, ιδίως, 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή 
των ρυθμίσεων που αφορούν τη 
θεώρησης διέλευσης από αερολιμένα και 
τα προσωρινά καθεστώτα για την έκδοση 
θεωρήσεων στα εξωτερικά σύνορα, 
καθώς και την κατάσταση στον τομέα 
της συνεργασίας με τους εξωτερικούς 
παρόχους υπηρεσιών και της επιτόπιας 
συνεργασίας Σένγκεν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να εκπονεί η Επιτροπή κάθε χρόνο έκθεση η οποία θα καλύπτει όλες τις επιμέρους 
πτυχές για τις οποίες ο παρών κανονισμός προβλέπει τη σύνταξη έκθεσης ή την ενημέρωση του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
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Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το άρθρο 51 εφαρμόζεται [3 μήνες 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος].

3. Τα άρθρα 48, 49, 50 και 51 
εφαρμόζονται [3 μήνες μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 48-50 θα πρέπει επίσης να τεθούν ενωρίτερα σε εφαρμογή προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι νέες επιχειρησιακές οδηγίες θα μπορούν να διατίθενται όταν ο νέος 
κώδικας θεωρήσεων στο σύνολό του τεθεί σε εφαρμογή.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο Α – σημείο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έγγραφα σχετικά με το κατάλυμα· α) έγγραφα σχετικά με το κατάλυμα ή 
απόδειξη ύπαρξης επαρκών μέσων για 
την κάλυψη των εξόδων καταλύματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιβεβαίωση των κρατήσεων στερείται ουσιαστικής σημασίας, επειδή αυτές μπορούν σήμερα 
να πραγματοποιηθούν μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων, στο πλαίσιο του οποίου 
μπορούν να ακυρωθούν χωρίς επιβάρυνση. Με τη διατύπωση αυτή, το παρόν παράρτημα 
ευθυγραμμίζεται και με το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β) σχετικά με τα δικαιολογητικά 
έγγραφα.
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Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. δεν παρεσχέθη αιτιολόγηση του σκοπού 
και των συνθηκών της προβλεπόμενης 
διαμονής

2. δεν παρεσχέθη αιτιολόγηση του σκοπού 
και των συνθηκών της προβλεπόμενης 
διαμονής

Δεν παρασχέθηκε(-αν) το (τα) ακόλουθο(-
α) έγγραφο(-α):

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ευθυγράμμιση με τη διάταξη του παραρτήματος V μέρος Β του κανονισμού 
562/2006 (Κώδικας συνόρων Σένγκεν).

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. ένα ή περισσότερα κράτη μέλη σας 
θεωρούν απειλή για τη δημόσια τάξη, την 
εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 
σημείο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
562/2006 (κώδικας συνόρων Σένγκεν), ή 
τις διεθνείς σχέσεις ενός ή περισσότερων 
κρατών μελών)

6. ένα ή περισσότερα κράτη μέλη σας 
θεωρούν απειλή για τη δημόσια τάξη, την 
εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 
σημείο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
562/2006 (κώδικας συνόρων Σένγκεν), ή 
τις διεθνείς σχέσεις ενός ή περισσότερων 
κρατών μελών)

Τα κράτη μέλη είναι: ..................... (μνεία 
των κρατών μελών)

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αιτών θεώρηση θα πρέπει να ενημερώνεται για το ποιο κράτος μέλος τον θεωρεί απειλή.
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Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Πρόσθετες παρατηρήσεις

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσθετες παρατηρήσεις: Περαιτέρω στοιχεία που αιτιολογούν την 
απόφαση (σημεία 1 - 11 ανωτέρω) και 
πρόσθετες παρατηρήσεις:

Μπορείτε να προσφύγετε κατά της 
απόφασης 
απόρριψης/κατάργησης/ανάκλησης 
θεώρησης.

Μπορείτε να προσφύγετε κατά της εν λόγω 
απόφασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις «πρόσθετες παρατηρήσεις»: πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα προξενεία 
μπορούν να χρησιμοποιούν το πεδίο αυτό, προκειμένου να παρέχουν περισσότερες διευκρινίσεις 
για τους λόγους της απόφασης.

Η άλλη αλλαγή αποσκοπεί να καταστήσει το έντυπο φιλικότερο για τον αναγνώστη. Αυτό είναι 
ιδιαιτέρως σημαντικό, δεδομένου ότι πρόκειται για το έντυπο που παραδίδεται στο άτομο που 
δεν του έχει χορηγηθεί θεώρηση και, ως εκ τούτου, πρέπει να είναι εύκολα κατανοητό.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Πρόσθετες παρατηρήσεις – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπογραφή του ενδιαφερόμενου7 Υπογραφή ενδιαφερομένου

________________
7 Εφόσον απαιτείται δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μία απόφαση για την άρνηση, την ακύρωση ή την ανάκληση μιας θεώρησης θα πρέπει, λόγω 
της σημασίας της, να φέρει πάντοτε υπογραφή. Αυτό δεν θα πρέπει να ισχύει μόνο στις 
περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Πααράρτημα V α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Vα
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ
1. Ζώνη υποχρεωτικών στοιχείων
1.1.Επικεφαλίδα «ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ»:
Στο σημείο αυτό προσδιορίζεται το έδαφος εντός του οποίου δικαιούται να ταξιδεύει ο 
κάτοχος της θεώρησης.
Το σημείο αυτό δύναται να συμπληρωθεί μόνο με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) κράτη Σένγκεν·
β) κράτος ή κράτη Σένγκεν στο έδαφος των οποίων περιορίζεται η ισχύς της θεώρησης 
(στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντομογραφίες):

BE ΒΕΛΓΙΟ

CZ ΤΣΕΧΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

DK ΔΑΝΙΑ

DE ΓΕΡΜΑΝΙΑ

EE ΕΣΘΟΝΙΑ

GR ΕΛΛΑΔΑ

ES ΙΣΠΑΝΙΑ

FR ΓΑΛΛΙΑ

IT ΙΤΑΛΙΑ

LV ΛΕΤΟΝΙΑ
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LT ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

LU ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

HU ΟΥΓΓΑΡΙΑ

MT ΜΑΛΤΑ

NL ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

AT ΑΥΣΤΡΙΑ

PL ΠΟΛΩΝΙΑ

PT ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

SI ΣΛΟΒΕΝΙΑ

SK ΣΛΟΒΑΚΙΑ

FI ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

SE ΣΟΥΗΔΙΑ

IS ΙΣΛΑΝΔΙΑ

NO ΝΟΡΒΗΓΙΑ

CH ΕΛΒΕΤΙΑ

1.2. Όταν το αυτοκόλλητο χρησιμοποιείται για τη χορήγηση ενιαίας θεώρησης, η 
επικεφαλίδα αυτή συμπληρώνεται με τις λέξεις «κράτη Σένγκεν», στη γλώσσα του κράτους 
μέλους το οποίο χορηγεί τη θεώρηση.
1.3. Όταν το αυτοκόλλητο χρησιμοποιείται για τη χορήγηση θεώρησης περιορισμένης 
εδαφικής ισχύος σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, η 
επικεφαλίδα αυτή συμπληρώνεται με το όνομα του ή των κρατών μελών στο ή στα οποία 
περιορίζεται η διαμονή του κατόχου της θεώρησης, στη γλώσσα του κράτους μέλους που 
χορηγεί τη θεώρηση.
1.4. Όταν το αυτοκόλλητο χρησιμοποιείται για τη χορήγηση θεώρησης περιορισμένης 
εδαφικής ισχύος σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες εναλλακτικές επιλογές για τους κωδικούς που 
θα αναγραφούν:
α) αναγραφή των κωδικών των οικείων κρατών μελών·
β) αναγραφή των λέξεων «κράτη Σένγκεν», ακολουθούμενων εντός παρενθέσεων από το 
σημείο πλην και τους κωδικούς των κρατών μελών για το έδαφος των οποίων δεν ισχύει η 
θεώρηση·
γ) εάν το πεδίο «Ισχύει για» δεν επαρκεί για την αναγραφή όλων των κωδικών των κρατών 
μελών που (δεν) αναγνωρίζουν το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό έγγραφο, μειώνεται το 
μέγεθος των χρησιμοποιούμενων γραμμάτων.
2. Επικεφαλίδα «ΑΠΟ … ΕΩΣ»:
Στην επικεφαλίδα αυτή αναφέρεται το διάστημα παραμονής που επιτρέπει η θεώρηση 
στον κάτοχό της.
Η ημερομηνία από την οποία ο κάτοχος της θεώρησης δύναται να εισέλθει στο έδαφος για 
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το οποίο ισχύει η θεώρηση αναγράφεται κατά τον εξής τρόπο μετά τη λέξη «ΑΠΟ»:
– η ημερομηνία αναγράφεται με δύο ψηφία, από τα οποία το πρώτο είναι μηδέν εάν η εν 
λόγω ημερομηνία εκφράζεται με μονοψήφιο αριθμό,
– διαχωριστική παύλα,
– ο μήνας αναγράφεται με δύο ψηφία, από τα οποία το πρώτο είναι μηδέν εάν ο εν λόγω 
μήνας εκφράζεται με μονοψήφιο αριθμό,
– διαχωριστική παύλα,
– το έτος αναγράφεται με δύο ψηφία, τα οποία αντιστοιχούν στα δύο τελευταία ψηφία του 
έτους.
Για παράδειγμα: 05-12-07 = 5 Δεκεμβρίου 2007.
Η ημερομηνία της τελευταίας ημέρας της περιόδου παραμονής του κατόχου που 
επιτρέπεται από τη θεώρηση, αναγράφεται μετά τη λέξη «ΕΩΣ» και αναγράφεται με τον 
ίδιο τρόπο όπως και η ημερομηνία της πρώτης ημέρας. Ο κάτοχος της θεώρησης οφείλει 
να έχει εγκαταλείψει το έδαφος για το οποίο ισχύει η θεώρηση πριν από τα μεσάνυχτα της 
ημερομηνίας αυτής.
3. Επικεφαλίδα «ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΟΔΩΝ»:
Πρόκειται δηλαδή για τον αριθμό των περιόδων παραμονής που μπορούν να κατανέμονται 
σε ολόκληρη την περίοδο ισχύος, βλέπε 4. Οι είσοδοι είναι δυνατό να είναι μία, δύο ή 
περισσότερες.
Οι είσοδοι είναι δυνατό να είναι μία, δύο ή περισσότερες. Ο αριθμός των εισόδων 
αναγράφεται στο δεξιό μέρος της προεκτυπωθείσας επικεφαλίδας με τα ψηφία «01», «02» 
ή τη συντομογραφία «MULT», σε περίπτωση κατά την οποία η θεώρηση δίνει δικαίωμα 
για περισσότερες από δύο εισόδους.
Όταν η θεώρηση πολλαπλών διελεύσεων από αερολιμένα χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 
26 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, η ισχύς της θεώρησης υπολογίζεται ως εξής: 
πρώτη ημερομηνία αναχώρησης + 6 μήνες.
Η ισχύς της θεώρησης παύει όταν ο συνολικός αριθμός των εξόδων τις οποίες 
πραγματοποίησε ο κάτοχος της θεώρησης ισοδυναμεί με τον αριθμό των επιτρεπόμενων 
εισόδων, ακόμα και εάν ο κάτοχος της θεώρησης δεν έχει συμπληρώσει τον αριθμό των 
ημερών που επιτρέπει η θεώρηση.
4. Επικεφαλίδα «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ … ΗΜΕΡΕΣ»
Η επικεφαλίδα αυτή αναφέρει τον αριθμό των ημερών κατά τις οποίες ο κάτοχος της 
θεώρησης δύναται να διαμείνει στο έδαφος για το οποίο ισχύει η θεώρηση. Αυτή η 
διαμονή μπορεί να είναι συνεχής ή, ανάλογα με τον αριθμό των επιτρεπόμενων ημερών, να 
κατανεμηθεί σε περισσότερες της μίας περιόδους, μεταξύ των ημερομηνιών που 
αναφέρονται στο 2, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των επιτρεπόμενων εισόδων σύμφωνα 
με το 3.
Ο αριθμός των επιτρεπόμενων ημερών αναγράφεται στον ελεύθερο χώρο μεταξύ της 
φράσης «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ» και της λέξης «ΗΜΕΡΕΣ» υπό μορφή δύο ψηφίων, 
από τα οποία το πρώτο είναι μηδέν εάν ο αριθμός των εν λόγω ημερών είναι μικρότερος 
από δέκα.
Ο ανώτατος αριθμός ημερών ο οποίος είναι δυνατόν να αναγραφεί στην επικεφαλίδα αυτή 



PR\1072400EL.doc 59/74 PE557.179v03-00

EL

είναι 90.
Στην περίπτωση θεωρήσεων ισχύος άνω των έξι μηνών, η διάρκεια των παραμονών 
ορίζεται σε 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών.
5. Επικεφαλίδα «ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΣΤ … ΣΤΙΣ …»
Στην επικεφαλίδα αυτή αναφέρεται το όνομα του τόπου στον οποίο βρίσκεται η εκδούσα 
αρχή. Η ημερομηνία χορήγησης αναφέρεται μετά τη λέξη «ΣΤΙΣ».
Η ημερομηνία χορήγησης αναγράφεται με τον ίδιο τρόπο όπως και η ημερομηνία η οποία 
αναφέρεται στο 2.
6. Επικεφαλίδα «ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ»:
Στην επικεφαλίδα αυτή αναγράφεται ο αριθμός του ταξιδιωτικού εγγράφου επί του οποίου 
τίθεται η αυτοκόλλητη θεώρηση.
Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο χορηγείται η θεώρηση περιλαμβάνεται στο 
διαβατήριο του/της συζύγου, του έχοντος τη γονική εξουσία ή την κηδεμονία, αναγράφεται 
ο αριθμός του ταξιδιωτικού εγγράφου του προσώπου αυτού.
Όταν το ταξιδιωτικό έγγραφο του αιτούντος δεν αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος που 
χορηγεί τη θεώρηση, χρησιμοποιείται το χωριστό φύλλο ενιαίου τύπου για την επίθεση της 
αυτοκόλλητης θεώρησης.
Ο αριθμός που αναγράφεται σε αυτή την επικεφαλίδα στην περίπτωση που η αυτοκόλλητη 
θεώρηση επικολλάται στο χωριστό φύλλο, δεν είναι ο αριθμός του διαβατηρίου αλλά ο 
ίδιος τυπογραφικός αριθμός που εμφαίνεται στο έντυπο και που αποτελείται από έξι 
ψηφία.
7. Επικεφαλίδα «ΕΙΔΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ»:
Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των αρχών ελέγχου, στην επικεφαλίδα αυτή 
διευκρινίζεται ο τύπος της θεώρησης με τα γράμματα A, C και D ως εξής:

A : θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα (όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού)

C : θεώρηση (όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισμού)

D : θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας

8. Επικεφαλίδα «ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ»:
Αναγράφονται με αυτήν τη σειρά, η πρώτη λέξη που περιέχεται στο τετραγωνίδιο για το 
«επώνυμο» και εν συνεχεία η πρώτη λέξη που περιέχεται στο τετραγωνίδιο για το «όνομα» 
στο ταξιδιωτικό έγγραφο του κατόχου της θεώρησης. Η εκδούσα αρχή επαληθεύει ότι το 
επώνυμο και το όνομα που αναγράφονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο συμπίπτουν με εκείνα 
που περιέχονται στην αίτηση θεώρησης και τα οποία πρέπει να αναγράφονται τόσο σε 
αυτήν την επικεφαλίδα όσο και στη ζώνη οπτικής ανάγνωσης. Εάν ο αριθμός των 
χαρακτήρων του επωνύμου και του ονόματος υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων 
διαστημάτων, οι πλεονάζοντες χαρακτήρες αντικαθίστανται από τελεία (.).
9. α) Υποχρεωτικά στοιχεία που πρέπει να προστεθούν στη ζώνη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ»
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– Στην περίπτωση θεώρησης η οποία χορηγείται εξ ονόματος άλλου κράτους μέλους 
σύμφωνα με το άρθρο 7, προστίθεται η ακόλουθη μνεία: «R/[κωδικός του 
εκπροσωπούμενου κράτους μέλους].»
– Στην περίπτωση θεώρησης η οποία χορηγείται με σκοπό τη διέλευση, προστίθεται η 
ακόλουθη μνεία: «ΔΙΕΛΕΥΣΗ».
– Στην περίπτωση κατά την οποία καταχωρίζονται στο Σύστημα Πληροφοριών για τις 
Θεωρήσεις όλα τα δεδομένα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του 
κανονισμού VIS, προστίθεται η ακόλουθη μνεία: «VIS»
– στην περίπτωση κατά την οποία καταχωρίζονται στο Σύστημα Πληροφοριών για τις 
Θεωρήσεις μόνο τα δεδομένα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία 
α) και β), αλλά τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεν 
συγκεντρώθηκαν διότι δεν ήταν υποχρεωτική η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων στην 
οικεία περιφέρεια, προστίθεται η ακόλουθη μνεία: «VIS»
β) Ζώνη εθνικών στοιχείων στις «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ»
Αυτή η ζώνη περιέχει επίσης τις παρατηρήσεις στη γλώσσα του κράτους μέλους που 
χορηγεί τη θεώρηση σχετικά με τις εθνικές διατάξεις. Ωστόσο, στις παρατηρήσεις αυτές 
δεν πρέπει να υπάρχει επικάλυψη με τις υποχρεωτικές παρατηρήσεις που αναφέρονται στο 
μέρος Ι αυτού του παραρτήματος.
γ) Ζώνη για την επικόλληση της φωτογραφίας
Η έγχρωμη φωτογραφία του κατόχου της θεώρησης καλύπτει όλο τον χώρο που 
προορίζεται για τον σκοπό αυτό.
Όσον αφορά τη φωτογραφία που τίθεται στην αυτοκόλλητη θεώρηση τηρούνται οι 
ακόλουθοι κανόνες.
Το μέγεθος της κεφαλής, από το πηγούνι ως την κορυφή, είναι μεταξύ του 70 % και 80 % 
της κατακόρυφης διάστασης της επιφάνειας της φωτογραφίας.
Ελάχιστες απαιτήσεις ανάλυσης:
– 300 εικονοστοιχεία ανά ίντσα (ppi), χωρίς συμπίεση, για σάρωση, o
– 720 στιγμές ανά ίντσα (dpi) για έγχρωμη εκτύπωση φωτογραφιών.
10. Μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη
Η ζώνη αυτή αποτελείται από δύο σειρές των 36 χαρακτήρων (OCR B-10 cpi).
1η σειρά: 36 χαρακτήρες (υποχρεωτικά)

Θέσεις Αριθμός 
χαρακτήρω
ν

Περιεχόμεν
α 
επικεφαλίδα
ς

Προδιαγραφές

1-2 2 Άδεια 
διαμονής

χαρακτήρας: V

χαρακτήρας: κωδικός είδους θεώρησης (Α, C ή 
D) 

3-5 3 Κράτος Τριγράμματος κωδικός ΙCAO: BEL, CHE, CZE, 
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έκδοσης DNK, D<<, EST, GRC, ESP, FRA, ITA, LVA, 
LTU, LUX, HUN, MLT, NLD, AUT, POL, PRT, 
SVN, SVK, FIN, SWE, ISL, NOR.

6-36 31 Επώνυμο 
και όνομα

Το επώνυμο χωρίζεται από τα ονόματα με 2 
σύμβολα (<<)· τα επιμέρους στοιχεία του 
ονόματος χωρίζονται με ένα σύμβολο (<)· τα 
διαστήματα που δεν χρειάζονται 
συμπληρώνονται με σύμβολο (<).

Δεύτερη γραμμή: 36 χαρακτήρες (υποχρεωτικά)

Θέσεις Αριθμός 
χαρακτήρων

Περιεχόμενα 
επικεφαλίδας

Προδιαγραφές

1 9 Αριθμός 
θεώρησης

Πρόκειται για τον αριθμό που τυπώνεται 
στην άνω δεξιά γωνία της αυτοκόλλητης 
θεώρησης.

10 1 Χαρακτήρας 
ελέγχου

Ο χαρακτήρας αυτός είναι προϊόν 
πολύπλοκου υπολογισμού, βασίζεται στην 
προηγούμενη ζώνη και προκύπτει από 
αλγόριθμο που καθορίζει η ICAO.

11 3 Ιθαγένεια 
αιτούντος

Αλφαβητικός κωδικός σύμφωνα με τον 
τριγράμματο κωδικό ICΑΟ

14 6 Ημερομηνία 
γεννήσεως :

Η διάταξη είναι ΕΕΜΜΗΗ, όπου:

ΕΕ = έτος (υποχρεωτικά)
ΜΜ = μήνας ή << εάν είναι άγνωστος
ΗΗ = ημέρα ή << εάν είναι άγνωστη

20 1 Χαρακτήρας 
ελέγχου

Ο χαρακτήρας αυτός είναι προϊόν 
πολύπλοκου υπολογισμού, βασίζεται στην 
προηγούμενη ζώνη και προκύπτει από 
αλγόριθμο που καθορίζει η ICAO.

21 1 Φύλο F = Θήλυ,

Μ = Άρρεν,
< =δεν προσδιορίζεται.

22 6 Ημερομηνία 
λήξης ισχύος της 
θεώρησης

Η διάταξη είναι ΕΕΜΜΗΗ χωρίς «<».

28 1 Χαρακτήρας 
ελέγχου

Ο χαρακτήρας αυτός είναι προϊόν 
πολύπλοκου υπολογισμού, βασίζεται στην 
προηγούμενη ζώνη και προκύπτει από 
αλγόριθμο που καθορίζει η ICAO.
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29 1 Εδαφική ισχύς α) Εάν πρόκειται για θεώρηση 
περιορισμένης εδαφικής ισχύος 
αναγράφεται το γράμμα «Τ».
β) Εάν πρόκειται για ομοιόμορφη θεώρηση 
αναγράφεται ο χαρακτήρας <.

30 1 Αριθμός εισόδων 1, 2 ή M

31 2 Διάρκεια 
διαμονής

α) Βραχεία παραμονή: ο αριθμός ημερών 
αναγράφεται στη ζώνη οπτικής ανάγνωσης.
β) Μακρά παραμονή: <<

33 4 Έναρξη ισχύος Η διάταξη είναι ΜΜΗΗ χωρίς <.

Or. en

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Vβ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ
1. Η αυτοκόλλητη θεώρηση τίθεται στην πρώτη σελίδα του ταξιδιωτικού εγγράφου που 
δεν περιέχει εγγραφές ή σφραγίδες, εκτός από τη σφραγίδα που υποδεικνύει ότι η αίτηση 
είναι παραδεκτή.
2. Η αυτοκόλλητη θεώρηση ευθυγραμμίζεται με την άκρη της σελίδας του ταξιδιωτικού 
εγγράφου και τίθεται σε αυτή. Η μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη της αυτοκόλλητης 
θεώρησης ευθυγραμμίζεται με την άκρη της σελίδας.
3. Η σφραγίδα της εκδούσας αρχής τίθεται στη ζώνη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» με τρόπο ώστε 
να υπερκαλύπτει την αυτοκόλλητη θεώρηση και να επεκτείνεται στη σελίδα του 
ταξιδιωτικού εγγράφου.
4. Στις περιπτώσεις που απαιτείται να μην συμπληρώνεται η ζώνη της οπτικής 
ανάγνωσης, είναι δυνατόν να αποτυπώνεται η σφραγίδα σε αυτήν ώστε να την καθιστά 
άχρηστη. Οι διαστάσεις και το περιεχόμενο της σφραγίδας που θα χρησιμοποιηθούν 
καθορίζονται από τις εθνικές διατάξεις των κρατών μελών.
5. Για να αποφευχθεί η επαναχρησιμοποίηση των αυτοκόλλητων θεωρήσεων που 
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τοποθετούνται στο χωριστό φύλλο για την επικόλληση θεωρήσεων, η σφραγίδα της 
εκδούσας αρχής εκτυπώνεται στα δεξιά, "ιππαστί" επάνω στην αυτοκόλλητη θεώρηση 
και το φύλλο, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η ανάγνωση των επικεφαλίδων και των 
παρατηρήσεων ούτε να εισέρχεται στη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη.
6. Η παράταση θεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος κανονισμού λαμβάνει τη 
μορφή αυτοκόλλητης θεώρησης. Η σφραγίδα της εκδούσας αρχής τοποθετείται στην 
αυτοκόλλητη θεώρηση.

Or. en

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Vγ
ΜΕΡΟΣ 1
Κανόνες για τη χορήγηση θεωρήσεων στα σύνορα σε διερχόμενους ναυτικούς οι οποίοι 
υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης
Οι κανόνες αυτοί συνδέονται με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
των κρατών μελών σχετικά με διερχόμενους ναυτικούς οι οποίοι υπόκεινται στην 
υποχρέωση θεώρησης. Όταν η θεώρηση χορηγείται στα σύνορα βάσει των 
ανταλλασσόμενων πληροφοριών, την ευθύνη έχει το κράτος μέλος το οποίο χορηγεί τη 
θεώρηση.
Για τους σκοπούς του παρόντος καθεστώτος:
«Λιμένας κράτους μέλους»: λιμένας που συνιστά εξωτερικό σύνορο ενός κράτους μέλους·
«Αερολιμένας κράτους μέλους»: αερολιμένας που συνιστά εξωτερικό σύνορο ενός κράτους 
μέλους.
I. Ναυτολόγηση σε πλοίο που ελλιμενίζεται ή αναμένεται σε λιμένα κράτους μέλους 
(είσοδος στο έδαφος του κράτους μέλους)
– η ναυτιλιακή εταιρεία ή ο πράκτοράς της ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του λιμένα 
κράτους μέλους όπου ελλιμενίζεται ή αναμένεται το πλοίο, ότι πρόκειται να αφιχθούν, 
μέσω αερολιμένα, χερσαίων ή θαλάσσιων συνόρων κράτους μέλους, ναυτικοί οι οποίοι 
υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης. Η ναυτιλιακή εταιρεία ή ο πράκτοράς της 
υπογράφει εγγύηση για τους εν λόγω ναυτικούς ότι όλες οι δαπάνες της διαμονής τους και, 
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εφόσον απαιτείται, του επαναπατρισμού τους, θα καλυφθούν από τη ναυτιλιακή εταιρεία,
– οι προαναφερόμενες αρμόδιες αρχές επαληθεύουν το ταχύτερο δυνατό την ακρίβεια των 
στοιχείων που έχουν δοθεί από τη ναυτιλιακή εταιρεία ή τον πράκτορά της και ελέγχουν αν 
πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις εισόδου στο έδαφος του κράτους μέλους. Ελέγχεται 
επίσης το δρομολόγιο εντός του εδάφους των κρατών μελών, π.χ. βάσει των 
(αεροπορικών) εισιτηρίων,
– στην περίπτωση που οι ναυτικοί πρόκειται να εισέλθουν μέσω αερολιμένα κράτους 
μέλους, οι αρμόδιες αρχές του λιμένα κράτους μέλους ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές του 
αερολιμένα εισόδου κράτους μέλους, μέσω δεόντως συμπληρωμένου εντύπου για 
διερχόμενους ναυτικούς οι οποίοι υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης (όπως ορίζεται στο 
παρόν παράρτημα, μέρος 2), το οποίο αποστέλλεται με φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή 
άλλα μέσα, για τα αποτελέσματα της επαλήθευσης και δηλώνουν εάν, καταρχήν, είναι 
δυνατή η χορήγηση θεώρησης στα σύνορα. Στην περίπτωση που οι ναυτικοί πρόκειται να 
εισέλθουν μέσω χερσαίου ή θαλάσσιου συνόρου, οι αρμόδιες αρχές του συνοριακού 
σταθμού μέσω του οποίου πρόκειται να εισέλθει ο ναυτικός στο έδαφος του κράτους 
μέλους ενημερώνονται με την ίδια διαδικασία,
– εάν η έκβαση της επαλήθευσης των διαθέσιμων στοιχείων είναι θετική και εμφανώς 
προκύπτει ότι αυτά συμπίπτουν προς όσα ο ναυτικός δηλώνει ή αποδεικνύει με έγγραφα, οι 
αρμόδιες αρχές του αερολιμένα εισόδου ή εξόδου κράτους μέλους δύνανται να χορηγήσουν 
θεώρηση στα σύνορα· η διάρκεια της επιτρεπόμενης διαμονής θα πρέπει να αντιστοιχεί 
στη διάρκεια που απαιτείται για τους σκοπούς της διέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, 
τίθεται σφραγίδα εισόδου ή εξόδου κράτους μέλους στο ταξιδιωτικό έντυπο του ναυτικού 
το οποίο και του επιστρέφεται.
II. Αποναυτολόγηση και αποβίβαση από πλοίο που έχει ελλιμενιστεί σε κράτος μέλος 
(έξοδος από το έδαφος των κρατών μελών)
– η ναυτιλιακή εταιρεία ή ο πράκτοράς της ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω 
λιμένα εισόδου ενός κράτους μέλους ότι θα αφιχθούν ναυτικοί υποκείμενοι σε υποχρέωση 
θεώρησης, οι οποίοι πρόκειται να αποναυτολογηθούν και να εγκαταλείψουν το έδαφος των 
κρατών μελών μέσω αερολιμένα, χερσαίων ή θαλάσσιων συνόρων κράτους μέλους. Η 
ναυτιλιακή εταιρεία ή ο πράκτοράς της υπογράφει εγγύηση για τους εν λόγω ναυτικούς ότι 
όλες οι δαπάνες της διαμονής τους και, εφόσον απαιτείται, του επαναπατρισμού τους, θα 
καλυφθούν από τη ναυτιλιακή εταιρεία,
– οι προαναφερόμενες αρμόδιες αρχές επαληθεύουν το ταχύτερο δυνατό την ακρίβεια των 
στοιχείων που έχουν δοθεί από τη ναυτιλιακή εταιρεία ή τον πράκτορά της και ελέγχουν αν 
πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις εισόδου στο έδαφος του κράτους μέλους. Ελέγχεται 
επίσης το δρομολόγιο εντός του εδάφους των κρατών μελών, π.χ. βάσει των 
(αεροπορικών) εισιτηρίων,
– εάν η έκβαση της επαλήθευσης των διαθέσιμων στοιχείων είναι θετική, οι αρμόδιες 
αρχές δύνανται να χορηγούν θεώρηση που επιτρέπει τη διαμονή για το διάστημα που 
απαιτείται για τους σκοπούς της διέλευσης.
III. Μετεπιβίβαση από πλοίο που έχει ελλιμενιστεί σε κράτος μέλος σε άλλο πλοίο
– η ναυτιλιακή εταιρεία ή ο πράκτοράς της ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω 
λιμένα εισόδου ενός κράτους μέλους ότι θα αφιχθούν ναυτικοί υποκείμενοι σε υποχρέωση 
θεώρησης, οι οποίοι πρόκειται να αποναυτολογηθούν και να εγκαταλείψουν το έδαφος των 
κρατών μελών μέσω άλλου λιμένα κράτους μέλους. Η ναυτιλιακή εταιρεία ή ο πράκτοράς 
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της υπογράφει εγγύηση για τους εν λόγω ναυτικούς ότι όλες οι δαπάνες της διαμονής τους 
και, εφόσον απαιτείται, του επαναπατρισμού τους, θα καλυφθούν από τη ναυτιλιακή 
εταιρεία,
– οι αρμόδιες αρχές επαληθεύουν το ταχύτερο δυνατό την ακρίβεια των στοιχείων που 
έχουν δοθεί από τη ναυτιλιακή εταιρεία ή τον πράκτορά της και ελέγχουν αν πληρούνται οι 
λοιπές προϋποθέσεις εισόδου στο έδαφος του κράτους μέλους. Στο πλαίσιο της 
επαλήθευσης, ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές στον λιμένα κράτους μέλους από τον 
οποίο οι ναυτικοί θα εγκαταλείψουν διά θαλάσσης το έδαφος των κρατών μελών. 
Ελέγχεται εάν το πλοίο επιβίβασης έχει ήδη ελλιμενιστεί ή αναμένεται στον εν λόγω λιμένα. 
Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού, επαληθεύεται επίσης το δρομολόγιο εντός του εδάφους 
των κρατών μελών,
– εάν η έκβαση της επαλήθευσης των διαθέσιμων στοιχείων είναι θετική, οι αρμόδιες 
αρχές δύνανται να χορηγούν θεώρηση που επιτρέπει τη διαμονή για το διάστημα που 
απαιτείται για τους σκοπούς της διέλευσης.
ΜΕΡΟΣ 2
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ
Σημεία 1-4: στοιχεία ταυτότητας του ναυτικού

(1) A. Επώνυμο(-α)

B. Όνομα (-τα)

C. Εθνικότητα

D. Rank/Grade

(2) A. Τόπος γεννήσεως

B. Ημερομηνία γεννήσεως 
:

(3) A. Αριθμός διαβατηρίου

B. Ημερομηνία έκδοσης

C. Περίοδος ισχύος

(4) A. Αριθμός ναυτικού 
φυλλαδίου

B. Ημερομηνία έκδοσης

C. Περίοδος ισχύος

Για τα σημεία 3 και 4: ανάλογα με την ιθαγένεια του ναυτικού και το κράτος μέλος 
εισόδου, μπορεί να χρησιμοποιείται για την εξακρίβωση στοιχείων ταξιδιωτικό έγγραφο ή 
ναυτικό φυλλάδιο.
Σημεία 5-8: στοιχεία ναυτιλιακής εταιρείας και πλοίου.

(5) Επωνυμία ναυτιλιακού πράκτορα (το πρόσωπο ή η εταιρεία που εκπροσωπεί 
επιτόπου τον πλοιοκτήτη για όλα τα θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις του 
πλοιοκτήτη σχετικά με τον εφοδιασμό του πλοίου) στο 5Α και αριθμός τηλεφώνου 
στο 5Β (καθώς και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, όπως αριθμός φαξ, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

(6) A. Όνομα του σκάφους

B. Αριθμός ΙΜΟ (ο αριθμός αυτός αποτελείται από 7 ψηφία και είναι επίσης 
γνωστός ως «αριθμός Lloyds»)

C. Σημαία (υπό την οποία ταξιδεύει το εμπορικό πλοίο)

(7) A. Ημερομηνία άφιξης του πλοίου

B. Προέλευση (λιμένας) του πλοίου

Το σημείο «A» αναφέρεται στην ημερομηνία άφιξης του πλοίου στον λιμένα στον 
οποίο πρόκειται να ναυτολογηθεί ο ναυτικός.

(8) A. Ημερομηνία αναχώρησης του πλοίου

B. Προορισμός του πλοίου (επόμενος λιμένας)
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Για τα σημεία 7Α και 8Α: ενδείξεις όσον αφορά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη 
μετάβαση του ναυτικού στον τόπο όπου πρόκειται να ναυτολογηθεί.
Υπενθυμίζεται ότι τα σχέδια πλεύσης επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από απρόβλεπτους 
εξωτερικούς παράγοντες, όπως κακοκαιρία, αβαρίες κ.λπ.
Σημεία 9-12: σκοπός του ταξιδιού του ναυτικού και προορισμός του.
(9) 9 Ο «τελικός προορισμός» είναι ο τελευταίος προορισμός του ταξιδιού του ναυτικού. 
Πρόκειται είτε για τον λιμένα όπου ο ναυτικός θα ναυτολογηθεί είτε για τη χώρα προς την 
οποία κατευθύνεται σε περίπτωση αποναυτολόγησης.
(10) 10 Λόγοι υποβολής της αίτησης
α) Σε περίπτωση ναυτολόγησης, τελικός προορισμός είναι ο λιμένας όπου ο ναυτικός 
πρόκειται να επιβιβασθεί στο πλοίο του.
β) Σε περίπτωση μετεπιβίβασης σε άλλο πλοίο το οποίο ευρίσκεται εντός του εδάφους των 
κρατών μελών, τελικός προορισμός είναι επίσης ο λιμένας όπου ο ναυτικός πρόκειται να 
ναυτολογηθεί. Η μετεπιβίβαση σε άλλο πλοίο το οποίο ευρίσκεται εκτός του εδάφους των 
κρατών μελών θα πρέπει να θεωρείται αποναυτολόγηση.
γ) Η αποναυτολόγηση μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως λήξη της σύμβασης, 
εργατικό ατύχημα, επείγοντες λόγοι οικογενειακής φύσης κ.λπ.
(11) Μέσο μεταφοράς
Πρόκειται για τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιεί εντός του εδάφους των κρατών μελών 
ο διερχόμενος ναυτικός που υπόκειται σε υποχρέωση θεώρησης προκειμένου να μεταβεί 
στον τελικό του προορισμό. Στο έντυπο προβλέπονται οι ακόλουθες τρεις δυνατότητες:
α) αυτοκίνητο (ή λεωφορείο)·
β) τρένο·
γ) αεροπλάνο.
(12) 12 Ημερομηνία άφιξης (στο έδαφος των κρατών μελών)
Το πεδίο αυτό αφορά κυρίως τους ναυτικούς οι οποίοι παρουσιάζονται στον πρώτο 
αερολιμένα ή σημείο συνοριακής διέλευσης (δεν πρόκειται σε όλες τις περιπτώσεις για 
αερολιμένα) των εξωτερικών συνόρων κράτους μέλους με σκοπό να εισέλθουν στο έδαφος 
των κρατών μελών.
Ημερομηνία διέλευσης
Πρόκειται για την ημερομηνία κατά την οποία ο ναυτικός αποναυτολογείται σε λιμένα 
εντός του εδάφους των κρατών μελών και μεταβαίνει σε άλλο λιμένα ο οποίος ευρίσκεται 
επίσης στο έδαφος των κρατών μελών.
Ημερομηνία αναχώρησης
Πρόκειται για την ημερομηνία κατά την οποία ο ναυτικός αποναυτολογείται σε λιμένα 
εντός του εδάφους των κρατών μελών προκειμένου να μεταφερθεί σε άλλο πλοίο το οποίο 
ευρίσκεται σε λιμένα εκτός του εδάφους των κρατών μελών ή για την ημερομηνία κατά 
την οποία ο ναυτικός αποναυτολογείται σε λιμένα ο οποίος ευρίσκεται εντός του εδάφους 
των κρατών μελών προκειμένου να επιστρέψει στον τόπο κατοικίας του (εκτός του 
εδάφους των κρατών μελών).
Μετά τον προσδιορισμό των τριών μέσων μεταφοράς, πρέπει να παρέχονται επίσης οι 
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διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με:
α) αυτοκίνητο, λεωφορείο: τον αριθμό καταχώρισης·
β) τρένο: ονομασία, αριθμός κ.λπ.·
γ) στοιχεία πτήσης: ημερομηνία, ώρα και αριθμός πτήσης.
(13) 13 Δήλωση ανάληψης ευθύνης για τα έξοδα διαμονής και ενδεχόμενου 
επαναπατρισμού του ναυτικού, υπογεγραμμένη από τον ναυτιλιακό πράκτορα ή τον 
πλοιοκτήτη.

Or. en

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙΙ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ακόλουθα στοιχεία υποβάλλονται 
στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στο άρθρο 44 με χρήση κοινών 
υποδειγμάτων τα οποία παρέχει η 
Επιτροπή, κατανεμημένων ανά ιθαγένεια 
του αιτούντος κατά περίπτωση, όπως 
υποδεικνύεται στα υποδείγματα:

2. Τα ακόλουθα στοιχεία υποβάλλονται 
στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στο άρθρο 44 με χρήση κοινών 
υποδειγμάτων τα οποία παρέχει η 
Επιτροπή, κατανεμημένων ανά ιθαγένεια 
του αιτούντος, όπως υποδεικνύεται στα 
υποδείγματα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Από τις νομοθετικές διατάξεις πρέπει να καθίσταται σαφές ποια στατιστικά δεδομένα πρέπει να 
συλλέγονται. Αυτό δεν θα πρέπει να εναπόκειται στην Επιτροπή κατά την εκπόνηση ενός 
εντύπου για το οποίο δεν προβλέπεται περαιτέρω διαδικασία λήψης απόφασης. Ως εκ τούτου, το 
νομοθετικό κείμενο δεν πρέπει να προβλέπει περιθώρια διακριτικής ευχέρειας.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – παράγραφος 2 – περίπτωση 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αριθμός θεωρήσεων περιορισμένης Αριθμός θεωρήσεων περιορισμένης 
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εδαφικής ισχύος (LTV) που χορηγήθηκαν, 
κατανεμημένων ανά λόγο χορήγησης της 
θεώρησης (βλ. άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 
3 και άρθρο 33 παράγραφος 3,

εδαφικής ισχύος (LTV) που χορηγήθηκαν, 
κατανεμημένων ανά λόγο χορήγησης της 
θεώρησης (βλ. άρθρο 22 παράγραφος 1· 
στην περίπτωση αυτή περαιτέρω 
κατανεμημένων με βάση τις τρεις 
διαφορετικές αιτιολογήσεις που αφορούν 
ανθρωπιστικούς λόγους, εθνικά 
συμφέροντα ή διεθνείς υποχρεώσεις, και 
παράγραφος 3 και άρθρο 33 παράγραφος 
3,

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δοθεί μια σαφέστερη εικόνα όσον αφορά τη χορήγηση θεώρησης με 
περιορισμένη εδαφικά ισχύ, τα στατιστικά στοιχεία δεν πρέπει να είναι συγκεντρωτικά αλλά να 
καταγράφονται ξεχωριστά για τους τρεις λόγους.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Το παρόν σχέδιο έκθεσης είναι αποτέλεσμα μιας προσεκτικής προπαρασκευαστικής 
διαδικασίας. Σε αυτό συνεισέφεραν οι σκιώδεις εισηγητές και άλλα μέλη με την παρουσίαση 
των εγγράφων εργασίας για την πρόταση στην επιτροπή LIBE στις 5 Μαρτίου 2015, κατά τη 
διάρκεια της δημόσιας ακρόασης σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τις θεωρήσεις στις 17 
Ιουλίου, στο πλαίσιο των ενημερωτικών αποστολών στα προξενεία, τα διάφορα 
ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων πολλών κρατών μελών καθώς και 
οι υπηρεσίες της Επιτροπής και μεμονωμένα άτομα, τα οποία επέστησαν την προσοχή του 
εισηγητή σε ορισμένες επιφυλάξεις όσον αφορά τον ισχύοντα κώδικα θεωρήσεων. Ο 
εισηγητής επωφελήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις συνεισφορές αυτές και επιθυμεί συνεπώς 
να ευχαριστήσει όλους όσους συνέβαλαν σχετικά.

Ο εισηγητής αναπτύσσει στη συνέχεια τις απόψεις του σχετικά με την πρόταση καθώς και 
τους λόγους για τις σημαντικότερες τροπολογίες που υπέβαλε.

Σχετικά με την πρόταση εν γένει

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο εργασίας, ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση και την 
φιλοσοφία που τη διακρίνει. Συμφωνεί ότι – ενώ θα πρέπει να διατηρηθούν τα ίδια αυστηρά 
πρότυπα όσον αφορά την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την πρόληψη της 
παράτυπης μετανάστευσης – είναι πράγματι απαραίτητο να υπάρξει μια ευρύτερη προοπτική 
και να αναγνωριστεί πόσο σημαντικό είναι για την ΕΕ στο σύνολό της να διευκολυνθεί η 
νομότυπη μετάβαση στην επικράτειά της. Ο εισηγητής υποστηρίζει συνεπώς πλήρως τις 
προταθείσες διαδικαστικού χαρακτήρα διευκολύνσεις. Σε αυτές συγκαταλέγεται, για 
παράδειγμα, η κατάργηση του κανόνα ότι οι αιτούντες πρέπει να εμφανίζονται 
αυτοπροσώπως προκειμένου να υποβάλουν την αίτηση, σαφέστερες απαιτήσεις όσον αφορά 
τα απαραίτητα έγγραφα, βραχύτερες προθεσμίες ή η καθιέρωση της δυνατότητας 
συνέντευξης με τους αιτούντες μέσω των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας.

Σε σχέση με τις επικρίσεις που διατυπώθηκαν ότι με τις προτεινόμενες αυτές διευκολύνσεις 
εγείρονται επιφυλάξεις στον τομέα της ασφάλειας, ο εισηγητής επιθυμεί να δηλώσει ρητώς 
ότι, κατά την άποψή του, οι διευκολύνσεις αυτές αποσκοπούν να διασκεδάσουν τις 
διατυπούμενες συχνά επικρίσεις ότι οι διαδικασίες αυτές είναι υπερβολικά ραδυκίνητες. Με 
τις διευκολύνσεις αυτές ουδόλως θα τροποποιηθούν τα ουσιαστικά κριτήρια και οι 
προϋποθέσεις βάσει των οποίων αξιολογούνται οι αιτήσεις για τη χορήγηση θεωρήσεων. 
Αυτές αφορούν απλώς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ζητηθεί μια θεώρηση και όχι τις 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγησή της.

Σχετικά με τις επιμέρους πτυχές

Αν και ο εισηγητής συμμερίζεται σε μεγάλο βαθμό την προσέγγιση της Επιτροπής, υπάρχει 
ωστόσο μια σειρά ζητημάτων στα οποία προτείνει αλλαγές.

Προκειμένου να γίνουν βήματα προς την κατεύθυνση ενός περαιτέρω εκσυγχρονισμού της 
διαδικασίας, ο εισηγητής προτείνει ότι το έντυπο της αίτησης θα πρέπει να διατίθεται πάντοτε 
σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου, όσοι το επιθυμούν, να το συμπληρώνουν ηλεκτρονικά 
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και όχι με το χέρι (άρθρο 11 παράγραφος 2). Εξάλλου, θα πρέπει να δοθεί στα προξενεία η 
δυνατότητα να δέχονται ηλεκτρονικές αιτήσεις (άρθρο 8 παράγραφος 6α). Οι δύο αυτές 
προτεινόμενες αλλαγές είναι περιορισμένες, θα πρέπει ωστόσο να γίνουν κατανοητές ως 
βήματα προς την κατεύθυνση ενός μακροπρόθεσμου στόχου που συνίσταται στη θέσπιση 
μιας σύγχρονης διαδικασίας χορήγησης θεωρήσεων.

Όσον αφορά την διαδικασία, ο εισηγητής φρονεί ότι ορισμένες προτάσεις θα πρέπει να 
ενισχυθούν περαιτέρω. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να είναι εφικτό να υποβληθεί μια έκθεση 
όχι έξι μήνες πριν από το σχεδιαζόμενο ταξίδι αλλά έως και εννέα μήνες ενωρίτερα. Ο 
εισηγητής πιστεύει ότι ένα τέτοιο χρονικό διάστημα ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές 
συνθήκες ταξιδίου, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι τα διεθνή αεροπορικά ταξίδια είναι συχνά 
σημαντικά φθηνότερε σε περίπτωση έγκαιρης κράτησης (άρθρο 8 παράγραφος 1).

Όπως και η Επιτροπή, ο εισηγητής πιστεύει ότι η συχνότερη χορήγηση θεωρήσεων για 
πολλαπλά ταξίδια με μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος σε καλόπιστους ταξιδιώτες προσφέρει 
πλεονεκτήματα όχι μόνο για τους ταξιδιώτες αυτούς αλλά και για τα προξενεία. Η 
αυξανόμενη χρησιμοποίηση του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) μετά την 
καθιέρωσή του διεθνώς, θα προσφέρει πράγματι πλεονεκτήματα. Ο εισηγητής υποστηρίζει 
συνεπώς απεριόριστα τις διατάξεις σχετικά με τη χορήγηση θεωρήσεων πολλαπλών ταξιδίων 
σε τακτικούς ταξιδιώτες που είναι καταχωρισμένοι στο VIS. Ο εισηγητής προτείνει, ωστόσο, 
να οριστεί με κάπως ελαστικότερο τρόπο η κατηγορία των εν λόγω ταξιδιωτών, ούτως ώστε 
να συμπεριληφθούν σε αυτούς υπήκοοι τρίτης χώρας οι οποίοι, κατά τους τελευταίους 18 
μήνες και όχι κατά τους τελευταίους 12 μήνες, έχουν χρησιμοποιήσει νομότυπα δύο 
προηγούμενες θεωρήσεις. Το εν λόγω ελαφρώς αυξημένο χρονικό διάστημα θα αφορούσε 
ταξιδιώτες που ταξιδεύουν κάθε χρόνο στην ΕΕ, όχι όμως κατ' ανάγκη εντός ενός αυστηρού 
χρονικού διαστήματος 12 μηνών (άρθρο 2 σημείο 9).

Όσον αφορά το ζήτημα των «θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους», ο εισηγητής 
συμφωνεί ότι ο κώδικας θεωρήσεων από μόνος του δεν μπορεί να αποτελέσει λύση για τις 
τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα τα οποία επιζητούν διεθνή προστασία. 
Πιστεύει, ωστόσο, ακράδαντα ότι, για τους ανθρώπους που προσπαθούν να αποφύγουν τις 
διώξεις, πρέπει να υπάρξουν ασφαλείς και νόμιμες οδοί μετάβασης στην επικράτεια της ΕΕ 
και ότι η χορήγηση μιας θεώρησης Σένγεν συνιστά μια λύση. Ο εισηγητής έχει επιλέξει, στο 
πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου έκθεσης, μια προσεκτική και νομικά τεκμηριωμένη προσέγγιση, 
η οποία βασίζεται στην ενίσχυση και περαιτέρω εξέλιξη των διατάξεων που υφίστανται ήδη 
στο κείμενο. Η φιλοσοφία που διακρίνει τις τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 6α και 6β 
και στα άρθρα 1, 6, 19 και 22 έγκειται στο να δίδεται στο προσωπικό των προξενείων 
μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια προκειμένου να εκτιμούν την ανάγκη προστασίας και να 
τηρούν τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη. 

Ένα ζήτημα το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο πολυάριθμων ατομικών προσφυγών υπήρξε η 
άρνηση χορήγησης θεωρήσεων σε υπηκόους τρίτης χώρας που είναι μέλη οικογένειας 
πολιτών της ΕΕ και οι οποίοι επιθυμούν να ζητήσουν θεώρηση για να τους επισκεφθούν. Η 
τρέχουσα κατάσταση είναι πολυσύνθετη (λόγω των ειδικών διατάξεων της οδηγίας για την 
ελεύθερη κυκλοφορία 2004/38, σύμφωνα με την οποία τα μέλη της οικογένειας που 
εμπίπτουν στις διατάξεις της έχουν δικαίωμα σε θεώρηση) και μάλλον αδιαφανής (δεδομένου 
ότι ειδικές διατάξεις στο ζήτημα αυτό περιλαμβάνονται μόνο στο εγχειρίδιο και όχι στον ίδιο 
τον κώδικα θεωρήσεων). Οι πολυάριθμες προσφυγές, σύμφωνα με τις οποίες τα προξενεία 
δεν εφαρμόζουν ορθώς τις διατάξεις αυτές, δεν αποτελούν συνεπώς έκπληξη. Ο εισηγητής 
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διαπιστώνει ότι η Επιτροπή προσπαθεί να αντιμετωπίσει στην πρότασή της το πρόβλημα 
αυτό καθώς και την περίπτωση των «στενών συγγενών» καθώς και περιπτώσεις που δεν 
ρυθμίζονται από την οδηγία. Ο εισηγητής υποστηρίζει πλήρως τις προτάσεις αυτές, φρονεί 
ωστόσο ότι πρέπει να θεσπιστούν και ορισμένες ακόμη διατάξεις. Σε αυτές συγκαταλέγονται 
διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση των μελών μιας οικογένειας στο προξενείο, δεδομένου 
ότι από αυτά δεν επιτρέπεται να ζητηθεί η καταβολή ενός τέλους σχετικά με τη θεώρηση 
πολλαπλών ταξιδίων, σχετικά με τη χορήγηση θεώρησης στα σύνορα και σχετικά με 
περιπτώσεις άρνησης χορήγησης θεώρησης. Η άρνηση χορήγησης θεώρησης στα μέλη μιας 
οικογένειας θα πρέπει να αιτιολογείται λεπτομερέστερα, ούτως ώστε το ενδιαφερόμενο άτομο 
να κατανοεί καλύτερα τους λόγους της άρνησης (άρθρο 18 παράγραφος 3α).

Με το πνεύμα αυτό, ο εισηγητής προτείνει ορισμένες διευκρινίσεις όσον αφορά τη 
διαδικασία προσφυγής καθώς και μία νέα διάταξη, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να 
υπάρχει σε όλα τα προξενεία μία διαδικασία προσφυγής. Η ύπαρξη μιας τέτοιας διαδικασίας 
ανταποκρίνεται στην ορθή διοικητική πρακτική και είναι επίσης σημαντική για το κύρος των 
κρατών μελών και της ΕΕ. Τα περισσότερα προξενεία διαθέτουν ενδεχομένως ήδη μία τέτοια 
διαδικασία, ωστόσο ο εισηγητής επιθυμεί την ενσωμάτωσή της στον κώδικα. Επιπλέον, η 
θέσπιση ενός κατάλληλα οργανωμένου συστήματος προσφυγής θα μπορούσε να μειώσει τον 
αριθμό των τυπικών προσφυγών, οι οποίες συνιστούν πρόσθετο φόρτο εργασίας για τα 
προξενεία και οι οποίες συχνά ασκούνται επειδή δεν έγινε προηγουμένως κατανοητή κάποια 
πτυχή της διαδικασίας.

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η διάθεση πληροφοριών στους αιτούντες 
θεώρηση και στο κοινό. Ο εισηγητής προτείνει να συμπληρωθεί, ως προς ορισμένα σημεία, ο 
κατάλογος των θεμάτων για τα οποία πρέπει να ενημερώνεται το κοινό και οι αιτούντες. 
Εξάλλου, ο εισηγητής προτείνει να διατίθεται διαδικτυακός τόπος για τις θεωρήσεις Σένγκεν 
– τον οποίο ζητεί από μακρού το Κοινοβούλιο – τουλάχιστον στις γλώσσες των Ηνωμένων 
Εθνών, δεδομένου ότι αυτές είναι οι πιο χρήσιμες στον μεγαλύτερο αριθμό των αιτούντων 
θεώρηση (άρθρο 45).

Όσον αφορά την οργάνωση των προξενείων, η συνεργασία με εξωτερικούς παρόχους 
υπηρεσιών προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό. Ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι οι διοικήσεις 
των κρατών μελών αντιμετωπίζουν δημοσιονομικούς περιορισμούς και διαπιστώνει επίσης τα 
πλεονεκτήματα της συνεργασίας με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, τα 
καθήκοντα που ανατίθενται στους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών έχουν δημόσιο 
χαρακτήρα και ως εκ τούτου η απόφαση για τη συνεργασία με εξωτερικούς παρόχους 
υπηρεσιών θα πρέπει να λαμβάνεται μόνον εφόσον έχει αποδειχθεί ότι δεν υφίστανται άλλες 
δυνατότητες. Η ανάθεση σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών δεν θα πρέπει να αποτελεί 
πρώτη επιλογή. Ο εισηγητής προτείνει συνεπώς την τροποποίηση του άρθρου 38, η οποία 
αφορά την αξιολόγηση του εύλογου χαρακτήρα μιας ανάθεσης σε εξωτερικό πάροχο 
υπηρεσιών. Συγχρόνως, ο έλεγχος των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών πρέπει να ενισχυθεί 
και η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται καλύτερα όσον αφορά τη συνεργασία με 
εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογεί ορθά την 
εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων επί τόπου, πράγμα το οποίο σήμερα είναι δύσκολο αν 
όχι αδύνατο (άρθρο 41 παράγραφος 12).

Μακροπρόθεσμα δεν πρέπει να παραβλέπεται ο στόχος σύμφωνα με τον οποίο οι θεωρήσεις 
Σένγκεν θα πρέπει να διεκπεραιώνονται σε κάθε τρίτη χώρα από ένα ενιαίο γραφείο, στο 
οποίο όλα τα κράτη μέλη και η ΕΕ θα πρέπει να παρέχουν πόρους. Η ισχύουσα σήμερα 
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κατάσταση είναι συχνά παράλογη, δεδομένου ότι καταναλώνεται σε όλα τα επίπεδα τεράστια 
ενέργεια για τη ρύθμιση και τη διαχείριση του συστήματος του «αρμόδιου κράτους μέλους». 
Πρέπει, συνεπώς, να ληφθούν όλα τα μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν στην επίτευξη του 
μακροπρόθεσμου αυτού στόχου. Ο εισηγητής χαιρετίζει συνεπώς τις προτάσεις σχετικά με τη 
λεγόμενη υποχρεωτική εκπροσώπηση, προτείνει ωστόσο να προστεθεί και ένα κριτήριο με 
βάση την απόσταση, προκειμένου να ελαττωθεί περαιτέρω το βάρος για τον αιτούντα. 
Επιπλέον, θα πρέπει να διατηρηθούν οι υφιστάμενες προαιρετικές μορφές συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών (κοινά καταλύματα και κοινά κέντρα υποβολής αιτήσεων), 
δεδομένου ότι η κατάργησή τους θα εξέπεμπε εσφαλμένα μηνύματα. Ο εισηγητής προτείνει 
εξάλλου ένα νέο άρθρο σχετικά με τα «Κέντρα θεωρήσεων Σένγκεν» – μια ιδέα την οποία 
εισάγει η Επιτροπή σε μία αιτιολογική σκέψη χωρίς ωστόσο να την εξειδικεύει.

Όσον αφορά τα θεσμικά ζητήματα, ο εισηγητής επιθυμεί να μνημονεύσει την πρόταση της 
Επιτροπής να διαγραφούν ορισμένα από τα υφιστάμενα παραρτήματα του κώδικα και οι 
διατάξεις που καλύπτονται σήμερα από τα παραρτήματα αυτά να εκδοθούν σε ένα 
μεταγενέστερο χρονικό σημείο μέσω εκτελεστικών πράξεων. Κατά την άποψη του εισηγητή, 
αυτό δεν κρίνεται αποδεκτό, δεδομένου ότι με την προσέγγιση αυτή θα υποβαθμιζόταν ο 
ρόλος του νομοθέτη. 

Ένα ακόμη σημείο που δημιουργεί προβλήματα αποτελεί το εγχειρίδιο ή οι «επιχειρησιακές 
οδηγίες» για τους υπαλλήλους των προξενείων, το οποίο, κατά την άποψη της Επιτροπής – 
όπως έχουν τα πράγματα σήμερα – θα πρέπει να εγκριθεί μέσω εκτελεστικών πράξεων. Τα 
λεγόμενα «πρακτικά εγχειρίδια» αποτελούν βασικό στοιχείο πολλών νομοθετικών μέσων σε 
σχέση με υποθέσεις που αφορούν τα σύνορα και τις θεωρήσεις (Κώδικας των συνόρων, 
Eurosur), εγκρίνονται ωστόσο με διαφορετικές νομικές μορφές (συστάσεις, αποφάσεις). Σε 
αυτά ενυπάρχει ο κίνδυνος «επαναδιατύπωσης των νομοθετικών διατάξεων», προσθήκης 
νέων στοιχείων και υποβάθμισης των σχετικών νομοθετικών διατάξεων, δεδομένου ότι αυτά 
αποτελούν τα μόνα μέσα τα οποία διαθέτουν επιτόπου οι υπάλληλοι. Λαμβάνοντας υπόψη το 
σημερινό εγχειρίδιο, το οποίο προσθέτει νέα στοιχεία στον κώδικα και προβλέπει εξαιρέσεις 
από αυτόν, ο καλύτερος τρόπος για την προώθηση της ασφάλειας δικαίου και της 
επιχειρησιακής δράσης συνίσταται στο να εγκριθούν οι οδηγίες αυτές μέσω μιας κατ' 
εξουσιοδότηση πράξης ως προσθήκη στον κώδικα των θεωρήσεων, δεδομένου ότι οι 
προξενικοί υπάλληλοι θα πρέπει πράγματι να διαθέτουν επιτόπου κοινές και εναρμονισμένες 
«επιχειρησιακές οδηγίες». 


