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PR_COD_1app

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 μία 
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

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του 
καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης 
για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των 
τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον 
αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2018)0745),

– 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 του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0483/2018),

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0000/2018),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

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

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

Ιστορικό

Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής αποτελεί μέρος των νομοθετικών μέτρων που 
απαιτούνται για την προσαρμογή του δικαίου της Ένωσης στην αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την ΕΕ. Αποσκοπεί στη διευκρίνιση της κατάστασης των υπηκόων του 
Ηνωμένου Βασιλείου, όταν λήξει για αυτούς η ισχύς του ενωσιακού δικαίου, όσον αφορά την 
πολιτική θεωρήσεων.

Σήμερα, οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, ως πολίτες της Ένωσης, έχουν το δικαίωμα να 
εισέρχονται σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος χωρίς θεώρηση εισόδου ή άλλη ισοδύναμη 
διατύπωση. Όμως, μετά την αποχώρηση από την Ένωση, θα καταστούν υπήκοοι τρίτης 
χώρας, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. Θα πρέπει, συνεπώς, να προσδιοριστεί εάν θα 
υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης όταν διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών 
μελών ή εάν θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. 

Στο κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα των θεωρήσεων, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/20011

απαριθμεί, στο παράρτημα I, τις χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση 
θεώρησης, και, στο παράρτημα II, τις χώρες οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση αυτή. Ο κανονισμός αυτός καθορίζει επίσης τα κριτήρια για τη λήψη απόφασης 
σχετικά με την εγγραφή μιας χώρας στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ. Η απόφαση αυτή 
πρέπει να ληφθεί από τους συννομοθέτες μέσω τροποποίησης του εν λόγω κανονισμού.

Όπως περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης, η Επιτροπή αξιολόγησε την 
κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό 
(τα εν λόγω κριτήρια αφορούν, «μεταξύ άλλων, την παράνομη μετανάστευση, τη δημόσια 
τάξη και ασφάλεια, τα οικονομικά οφέλη, ιδίως όσον αφορά τον τουρισμό και το εξωτερικό 
εμπόριο, και τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης με τις οικείες τρίτες χώρες 
συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, ζητημάτων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και τις επιπτώσεις σε θέματα περιφερειακής συνοχής 
και αμοιβαιότητας.»). Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι υπήκοοι του Ηνωμένου 
Βασιλείου που είναι Βρετανοί πολίτες θα πρέπει να απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
θεώρησης όταν ταξιδεύουν στην Ένωση για βραχεία διαμονή.

Συνεπώς, η Επιτροπή προτείνει να προστεθεί το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τους 
βρετανούς πολίτες στο παράρτημα ΙΙ, δηλαδή τον κατάλογο των χωρών που απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση θεώρησης. Προτείνει επίσης δύο περαιτέρω αναγκαίες τεχνικές αλλαγές 
ώστε να αντικατοπτρίζεται σωστά η νέα νομική κατάσταση στο κείμενο του κανονισμού.

Η πρόταση περιέχει επίσης, στο άρθρο 2, υπενθύμιση ότι ο μηχανισμός αμοιβαιότητας που 
προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 εφαρμόζεται σε περίπτωση που το 
Ηνωμένο Βασίλειο θεσπίσει υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους ενός κράτους μέλους.

                                               
1 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 αποτέλεσε αντικείμενο κωδικοποίησης και αντικαθίσταται από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1806, της 14ης Νοεμβρίου 2018, ο οποίος τίθεται σε ισχύ την 18η Δεκεμβρίου 2018. Οι 
σχετικές αναφορές σε όλα τα νομοθετικά κείμενα θα προσαρμοστούν.
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Τέλος, το άρθρο 3 ορίζει ότι ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Μαρτίου 2019 και 
εφαρμόζεται από την επομένη της λήξης της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.

Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η Επιτροπή αξιολόγησε ορθά τα κριτήρια που πρέπει να διέπουν την 
απόφαση επί του θέματος. Η απαλλαγή των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
υποχρέωση θεώρησης είναι, στην παρούσα κατάσταση, η μόνη λογική απόφαση. 

Συνεπώς, ο εισηγητής προτείνει να εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής χωρίς τροποποιήσεις.
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