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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* : Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I : Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II : Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση) πλειοψηφία των 
ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για απόρριψη 
ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** : Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός από τις 
περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 και 300 της 
Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I : Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση) πλειοψηφία των 
ψηφισάντων

***II : Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση) πλειοψηφία των 
ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για απόρριψη 
ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III : Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για την έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και 
αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει 
της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς 
λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις 
διόρθωσης υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
με θέμα τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών 
Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)
(COM(2005)0236 – C6-0174/2005 – 2005/0106(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2005)0236)1

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251(2) και τα άρθρα 62(2)(α) και 66 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0174/2005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών 
(A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. 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•

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
την Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Το SIS II ενδείκνυται να αποτελεί 
μέτρο εξισορροπητικού χαρακτήρα το 
οποίο συμβάλλει στην κατοχύρωση 
υψηλού επιπέδου ασφάλειας εντός ενός 
χώρου απαλλαγμένου από ελέγχους στα 
εσωτερικά σύνορα μεταξύ κρατών μελών, 
μέσω της υποστήριξης της εφαρμογής 
πολιτικών που συνδέονται με την 
κυκλοφορία των προσώπων και 
εντάσσονται στο κεκτημένο του Σένγκεν.

(5) Το SIS II ενδείκνυται να αποτελεί 
μέτρο εξισορροπητικού χαρακτήρα το 
οποίο συμβάλλει στην προστασία της 
δημοσίας τάξεως και της δημοσίας 
ασφαλείας στις επικράτειες των κρατών 
μελών και την εφαρμογή των διατάξεων 
του Τίτλου IV της Συνθήκης ΕΚ για την 
κυκλοφορία των προσώπων στις ως άνω 
επικράτειες χρησιμοποιώντας 
πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω του 

  
1 ΕΕ C …/ Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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εν λόγω συστήματος.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία στο άρθρο 1.

Alteração 2
Aιτιολογική σκέψη 9

(9) Η Επιτροπή είναι σκόπιμο να φέρει την 
ευθύνη για τη λειτουργική διαχείριση του 
SIS II, ιδίως για να διασφαλισθεί η ομαλή 
μετάβαση από την ανάπτυξη του 
συστήματος στην έναρξη της λειτουργίας 
του. 

(9) Κατά τη διάρκεια μεταβατικής 
περιόδου η Επιτροπή είναι σκόπιμο να 
φέρει την ευθύνη για τη λειτουργική 
διαχείριση του SIS II, ιδίως για να 
διασφαλισθεί η ομαλή μετάβαση από την 
ανάπτυξη του συστήματος στην έναρξη της 
λειτουργίας του. 

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 9 -α (νέα) 

(9 -A) Σε μεταγενέστερο στάδιο η 
λειτουργική διαχείριση πρέπει να 
αποτελεί ευθύνη Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
για τη λειτουργική διαχείριση μεγάλης
κλίμακας συστημάτων τεχνολογίας της 
πληροφορίας.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία στο άρθρο 12(1).

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Τα σήματα που αποσκοπούν στην 
άρνηση εισόδου δεν πρέπει να 
διατηρούνται στο SIS II για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα από τη διάρκεια της 
άρνησης εισόδου που καθορίζεται στην 
εθνική απόφαση βάσει της οποίας 
εκδόθηκε το οικείο σήμα. Ο γενικός 
κανόνας πρέπει να είναι ότι τα εν λόγω 

(11) Τα σήματα που αποσκοπούν στην 
άρνηση εισόδου δεν πρέπει να 
διατηρούνται στο SIS II για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα από τη διάρκεια της 
άρνησης εισόδου που καθορίζεται στην 
εθνική απόφαση βάσει της οποίας 
εκδόθηκε το οικείο σήμα. Ο γενικός 
κανόνας πρέπει να είναι ότι τα εν λόγω 
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σήματα απαλείφονται αυτομάτως από το 
SIS II έπειτα από την πάροδο πέντε ετών
κατ’ ανώτατο όριο. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να επανεξετάζουν τα σήματα αυτού του 
τύπου τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

σήματα απαλείφονται αυτομάτως από το 
SIS II έπειτα από την πάροδο τριών ετών
κατ’ ανώτατο όριο. Εάν οι προϋποθέσεις 
για την είσοδο που αποτελεί αντικείμενο 
του σήματος συνεχίζουν να πληρούνται, η 
ως άνω περίοδος μπορεί να παρατείνεται 
για περαιτέρω δύο έτη. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να επανεξετάζουν τα σήματα αυτού 
του τύπου τουλάχιστον ανά διετία.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολογήσεις στις τροπολογίες στα άρθρα 20(5) και 24(7).

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Το SIS II πρέπει να παρέχει στα κράτη 
μέλη τη δυνατότητα να δημιουργούν 
συνδέσμους μεταξύ σημάτων. Η 
δημιουργία συνδέσμων από ένα κράτος 
μέλος μεταξύ δύο ή περισσότερων
σημάτων δεν πρέπει να έχει συνέπειες για 
την επιβαλλόμενη ενέργεια, την περίοδο 
διατήρησης ή τα δικαιώματα πρόσβασης 
στα σήματα.

(13) Το SIS II πρέπει να παρέχει στα κράτη 
μέλη τη δυνατότητα να δημιουργούν 
συνδέσμους μεταξύ σημάτων. Η 
δημιουργία συνδέσμων από ένα κράτος 
μέλος μεταξύ (διαγραφή) σημάτων δεν 
πρέπει να έχει συνέπειες για την 
επιβαλλόμενη ενέργεια, την περίοδο 
διατήρησης ή τα δικαιώματα πρόσβασης 
στα σήματα.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα κατ’ εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού υπόκειται στην 
οδηγία 1995/46/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Στο 
πλαίσιο αυτό εντάσσονται ο καθορισμός 
ελεγκτή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 
στοιχείο δ) της ίδιας οδηγίας και η 
ευχέρεια των κρατών μελών να 

(14) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα κατ’ εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού υπόκειται στην 
οδηγία 1995/46/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Στο 
πλαίσιο αυτό εντάσσονται ο καθορισμός 
ελεγκτή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 
στοιχείο δ) της ίδιας οδηγίας. Οι αρχές που 
διατυπώνονται στην οδηγία 1995/46/ΕΚ 
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προβλέπουν εξαιρέσεις και περιορισμούς 
σε μερικά από τα προβλεπόμενα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις σύμφωνα 
με το άρθρο 13 παράγραφος 1 της 
ρηθείσας οδηγίας, σε σχέση, μεταξύ 
άλλων, με τα δικαιώματα πρόσβασης και 
ενημέρωσης του οικείου φυσικού 
προσώπου. Οι αρχές που διατυπώνονται 
στην οδηγία 1995/46/ΕΚ πρέπει να 
συμπληρώνονται ή να αποσαφηνίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, στις περιπτώσεις 
που αυτό είναι απαραίτητο.

πρέπει να συμπληρώνονται ή να 
αποσαφηνίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, στις περιπτώσεις που αυτό 
είναι απαραίτητο. Οσάκις ένα θέμα 
ρυθμίζεται κατά τρόπο περιεκτικό στον 
παρόντα κανονισμό, οι διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού υπερισχύουν των 
διατάξεων της οδηγίας 1995/46/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Λόγος υπάρξεως του κανονισμού είναι η μέριμνα για τους κανόνες που θα διέπουν τη χρήση του 
SIS II. ΟΙ κανόνες αυτοί πρέπει να είναι περιεκτικοί όσο το δυνατό για να αυξάνεται η 
σαφήνεια του νομικού κειμένου και να εξασφαλίζεται η καλή υλοποίηση. 

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Οι εθνικές ανεξάρτητες αρχές 
εποπτείας ενδείκνυται να παρακολουθούν 
τη νομιμότητα της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
κράτη μέλη, ενώ ο «Ευρωπαίος επόπτης 
προστασίας δεδομένων» είναι σκόπιμο να 
παρακολουθεί τις δραστηριότητες της 
Επιτροπής στον τομέα της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(16) Οι εθνικές ανεξάρτητες αρχές 
εποπτείας ενδείκνυται να παρακολουθούν 
τη νομιμότητα της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
κράτη μέλη, ενώ ο «Ευρωπαίος επόπτης 
προστασίας δεδομένων» είναι σκόπιμο να 
παρακολουθεί τις δραστηριότητες της 
Επιτροπής στον τομέα της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
λαμβάνοντας υπόψη τα περιορισμένα 
καθήκοντα της Επιτροπής όσον αφορά 
τα ίδια τα δεδομένα.

Αιτιολόγηση

Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδομένων ισχύουν για τις 
δραστηριότητες της Επιτροπής στο πεδίο της επεξεργασίας δεδομένων. Το μέγεθος και το εύρος 
αυτών των δραστηριοτήτων συνεπώς προσδιορίζουν επίσης και το μέγεθος και το εύρος του 
ρόλου του Ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 8
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Αιτιολογική σκέψη 20

(20) Τα μέτρα που απαιτούνται για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την 
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό 
των όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 35.

Τροπολογία 9
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Δημιουργείται ηλεκτρονικό σύστημα 
πληροφοριών, το οποίο καλείται «Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς» 
(στο εξής: «SIS II»), με σκοπό να μπορούν 
οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να 
συνεργάζονται μέσω της ανταλλαγής 
πληροφοριών για τη διενέργεια ελέγχων 
επί φυσικών προσώπων και αντικειμένων. 

1. Δημιουργείται ηλεκτρονικό σύστημα 
πληροφοριών, το οποίο καλείται «Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς» 
(στο εξής: «SIS II»), με σκοπό να μπορούν 
οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να 
συνεργάζονται μέσω της ανταλλαγής 
πληροφοριών για την επίτευξη των 
στόχων που ορίζει ο παρών κανονισμός.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει αποσαφήνιση του κειμένου. Η προτεινόμενη διατύπωση 'διενέργεια 
ελέγχων επί φυσικών προσώπων και αντικειμένων' φαίνεται πολύ ασαφής και και δεν 
αντικατοπτρίζει δεόντως το περιεχόμενο του κανονισμού. 'Οι στόχοι' στους οποίους παραπέμπει 
η τροπολογία περιγράφονται επακριβώς στην πρόταση της Επιτροπής (βλέπε επί παραδείγματι 
άρθρα 15(1), 17(1), 18).

Τροπολογία 10
Άρθρο 1, παράγραφος 2

2. Το σύστημα SIS II συμβάλλει στη 
διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφαλείας 
στο εσωτερικό ενός χώρου απαλλαγμένου 
από ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα 

2. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό το 
σύστημα πληροφοριών Σένγκεν έχει ως 
αντικείμενο την προστασία της δημοσίας 
τάξεως και της υψηλού επιπέδου 
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μεταξύ κρατών μελών. δημοσίας ασφαλείας στις επικράτειες των 
κρατών μελών και την εφαρμογή των 
διατάξεων του Τίτλου IV της Συνθήκης 
περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας για την κυκλοφορία των 
προσώπων στις ως άνω επικράτειες 
χρησιμοποιώντας πληροφορίες που 
διαβιβάζονται μέσω του εν λόγω 
συστήματος.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επανεισάγει μέρος του εν ισχύι άρθρου 93 της Σύμβασης Εφαρμογής της 
Συμφωνίας του Σένγκεν  Αυτό το κείμενο επελέγη διότι αντικατοπτρίζει λεπτομερέστερα τον 
στόχο του SIS II.

Τροπολογία 11
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει 
επίσης διατάξεις για την τεχνική δομή του 
SIS II, τα καθήκοντα των κρατών μελών 
και της Επιτροπής, τη γενική επεξεργασία 
δεδομένων, τα δικαιώματα των 
ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων και 
το θέμα της ευθύνης.

2. Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει 
επίσης διατάξεις ιδιαιτέρως για την 
τεχνική δομή του SIS II, τα καθήκοντα των 
κρατών μελών και της Επιτροπής, τη 
γενική επεξεργασία δεδομένων, τα 
δικαιώματα των ενδιαφερομένων φυσικών 
προσώπων και το θέμα της ευθύνης.

Αιτιολόγηση

Το 'ιδιαιτέρως' εγγράφεται για να αντικατοπτρίζει το ότι και άλλα θέματα εμπίπτουν στο πεδίο 
του ανά χείρας κανονισμού.

Τροπολογία 12
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο α)

α) «σήμα», ένα σύνολο δεδομένων που 
εισάγεται στο SIS II και επιτρέπει στις 
αρμόδιες αρχές να ταυτοποιήσουν ένα 
φυσικό πρόσωπο ή ένα αντικείμενο με 
σκοπό την διενέργεια συγκεκριμένης 
πράξεως·

α) «σήμα», ένα σύνολο δεδομένων που 
εισάγεται στο SIS II και επιτρέπει στις 
αρμόδιες αρχές να ταυτοποιήσουν ένα 
φυσικό πρόσωπο με σκοπό την διενέργεια 
συγκεκριμένης πράξεως·

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός δεν καλύπτει αντικείμενα.
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Τροπολογία 13
Άρθρο 4 α (νέο)

Άρθρο 4 α
Τόπος

Το κύριο Κεντρικό Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν ευρίσκεται στο 
Στρασβούργο (Γαλλία) και το σύστημα 
έκτακτης ανάγκης που το συνοδεύει στο 
Sankt Johann im Pongau (Αυστρία).

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι το ζήτημα της τοποθεσίας μπορεί να χωρισθεί από το ζήτημα 
του ποίος θα είναι αρμόδιος για τη διαχείριση της λειτουργίας. Όσον αφορά την τοποθεσία, η 
λογικότερη επιλογή φαίνεται να είναι να τοποθετηθεί το SIS II εκεί όπου ευρίσκεται το παρόν 
σύστημα και να προβλέπονται εγκαταστάσεις για σύστημα έκτακτης ανάγκης. Στους ως άνω 
τόπους όμως η διαχείρισης της λειτουργίας του SIS II πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα της 
Επιτροπής έως ότου να ιδρυθεί κοινοτική υπηρεσία επιφορτισμένη με το συγκεκριμένο 
καθήκον. Βλέπε επίσης τις τροπολογίες σχετικά με τη διαχείριση της λειτουργίας κατωτέρω.

Τροπολογία 14
Άρθρο 6

Έκαστο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για 
τη λειτουργία και συντήρηση του δικού 
του Ε.Σ. και για τη σύνδεσή του με το SIS 
II.

Έκαστο κράτος μέλος προβαίνει στην 
ίδρυση και είναι υπεύθυνο για τη 
λειτουργία και συντήρηση του δικού του 
Ε.Σ. και για τη σύνδεσή του με το SIS II.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα μπορούσε να εκληφθεί ως ορίζουσα ότι η ευθύνη των κρατών 
μελών περιορίζεται στη 'λειτουργία' και 'συντήρηση'. Η τροπολογία επιδιώκει να άρει οιοδήποτε 
διφορούμενο.

Τροπολογία 15
Άρθρο 7, Τίτλος

Εθνική υπηρεσία SIS II και αρχές SIRENE Εθνική υπηρεσία SIS II και αρχή SIRENE

Τροπολογία 16
Άρθρο 7, παράγραφος 1
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1. Έκαστο κράτος μέλος ορίζει υπηρεσία η 
οποία διασφαλίζει την πρόσβαση των 
αρμόδιων αρχών στο SIS II σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

1. Έκαστο κράτος μέλος ορίζει εθνική 
υπηρεσία SIS II η οποία αναλαμβάνει την 
κεντρική αρμοδιότητα για το εθνικό 
σύστημα, είναι υπεύθυνη για την ομαλή 
λειτουργία του εθνικού συστήματος και 
διασφαλίζει την πρόσβαση των αρμόδιων 
αρχών στο SIS II σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού

Αιτιολόγηση

Η εθνική υπηρεσία SIS II έχει κατά κύριον λόγο τεχνικές αρμοδιότητες και ως εκ τούτου θα έχει 
περισσότερο τεχνικό χαρακτήρα από ό,τι οι αρχές SIRENE. Η τροπολογία επιδιώκει να ορίσει 
αυτές τις τεχνικές αρμοδιότητες λεπτομερέστερα. Προστίθεται επίσης ότι η υπηρεσία αυτή θα 
φέρει την κεντρική ευθύνη. Αυτή η διάταξη προεβλέπετο στη Σύμβασης Εφαρμογής της 
Συμφωνίας του Σένγκεν, άρθρο 108 αλλά δεν περιελήφθη από την Επιτροπή στην πρότασή της 
(βλέπε επίσης Κοινή Αρχή Ελέγχου , σ. 14).

Τροπολογία 17
Άρθρο 7, παράγραφος 2

2. Έκαστο κράτος μέλος ορίζει τις αρχές
οι οποίες διασφαλίζουν την ανταλλαγή 
κάθε συμπληρωματικής πληροφορίας (στο 
εξής: «αρχές SIRENE»). Οι εν λόγω αρχές 
ελέγχουν την ποιότητα των πληροφοριών 
που εισάγονται στο SIS II. Για το σκοπό 
αυτό, έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα 
δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία στο SIS II.

2. Έκαστο κράτος μέλος ορίζει την αρχή η 
οποία εξασφαλίζει την ανταλλαγή κάθε 
συμπληρωματικής πληροφορίας (στο εξής:
«αρχή SIRENE»). Έκαστο κράτος μέλος 
πραγματοποιεί τις καταχωρήσεις του 
μέσω αυτής της αρχής η οποία επίσης 
εξασφαλίζει την ποιότητα των 
πληροφοριών που εισάγονται στο SIS II
και λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για 
να εξασφαλίζεται τήρηση των διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού. Για το σκοπό 
αυτό, έχει δυνατότητα πρόσβασης στα 
δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία στο SIS II.

Αιτιολόγηση

Σε αντίθεση προς τα τεχνικής φύσεως καθήκοντα της εθνικής υπηρεσίας SIS II η αρχή SIRENE 
θα ασχολείται με το περιεχόμενο του SIS II και θα έχει συνεπώς "προφίλ αστυνομίας". 
Προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις σε σύγκριση με το κείμενο της Επιτροπής:- Χρήση 
του ενικού αριθμού: πρέπει να υπάρχει μία μόνον αρχή SIRENE ανά κράτος μέλος και όχι 
πλείονες. 

- Αρμοδιότητα της αρχής αυτής είναι να εκδίδει τα σήματα.

- Δεδομένων των χαρακτηριστικών και των καθηκόντων των αρχών SIRENE είναι σκόπιμο να 
τους ανατεθεί επίσης η ευθύνη να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του 
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παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 18
Άρθρο 7, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται 
και ενημερώνουν την Επιτροπή για την 
υπηρεσία που μνημονεύεται στην 
παράγραφο 1 και για τις αρχές SIRENE
που μνημονεύονται στην παράγραφο 2.

3. Τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται 
και ενημερώνουν την Επιτροπή για την 
υπηρεσία που μνημονεύεται στην 
παράγραφο 1 και για την αρχή SIRENE
που μνημονεύεται στην παράγραφο 2. Η 
Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο των ως 
άνω αρχών μαζί με τον κατάλογο του 
οποίου μνεία γίνεται στο άρθρο 21(3).

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας είναι προτιμότερο να δημοσιεύεται και ο κατάλογος αυτών των αρχών.
Επειδή το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πληροφοριών μπορεί επί του παρόντος να ευρεθεί στο 
διαδίκτυο, τούτο δεν πρέπει να θέτει ιδιαίτερα προβλήματα στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 19
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν κάθε 
συμπληρωματική πληροφορία μέσω των 
αρχών SIRENE. Η ανταλλαγή 
συμπληρωματικών πληροφοριών 
αποβλέπει στο να είναι δυνατό για τα 
κράτη μέλη να συμβουλεύεται ή να 
ενημερώνει το ένα το άλλο κατά την 
εισαγωγή σήματος, μετά από επιτυχή 
αναζήτηση δεδομένων, όταν η 
επιβαλλόμενη ενέργεια δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί, όταν εξετάζεται η 
ποιότητα δεδομένων του SIS II και η 
συμβατότητα σημάτων, καθώς επίσης για 
την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης. 

1. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν κάθε 
συμπληρωματική πληροφορία μέσω των 
αρχών SIRENE. Η ανταλλαγή 
συμπληρωματικών πληροφοριών 
αποβλέπει στο να είναι δυνατό για τα 
κράτη μέλη να συμβουλεύεται ή να 
ενημερώνει το ένα το άλλο κατά την 
εισαγωγή σήματος, μετά από επιτυχή 
αναζήτηση δεδομένων, όταν εισάγουν 
σήμα, όταν αναζητούν δεδομένα για να 
καταστεί δυνατή η λήψη των 
απαραιτήτων μέτρων, όταν η 
επιβαλλόμενη ενέργεια δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί, όταν εξετάζεται η 
ποιότητα δεδομένων του SIS II και η 
συμβατότητα σημάτων, καθώς επίσης για 
την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης. 

Αιτιολόγηση

Το άρθρο προβαίνει σε γενική περιγραφή των καθηκόντων των αρχών SIRENE. Το κείμενο που 
εγγράφει η τροπολογία λαμβάνεται από το άρθρο 92(4) της Σύμβασης Εφαρμογής της 
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Συμφωνίας του Σένγκεν διότι φαίνεται να αποτελεί χρήσιμη αποσαφήνιση.

Τροπολογία 20
Άρθρο 8, παράγραφος 1 β (νέα)

1 β. Αιτήματα για συμπληρωματικές 
πληροφορίες υποβαλλόμενα από άλλα 
κράτη μέλη λαμβάνουν απάντηση από τις 
αρχές SIRENE άνευ χρονοτριβής και το 
αργότερο εντός 12ώρου.

Αιτιολόγηση

Ο χρόνος αντίδρασης μπορεί να είναι τεράστιας σημασίας για τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. Επί 
του παρόντος το εγχειρίδιο SIRENE προβλέπει χρόνο αντιδράσεως 12 ωρών (βλέπε μέρος 
2.2.1(α)). Βλέπε επίσης αιτιολόγηση στην τροπολογία στο άρθρο 24(5).

Τροπολογία 21
Άρθρο 9, παράγραφος 2

2. Στις κατάλληλες περιπτώσεις, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που 
περιλαμβάνονται στα αντίγραφα 
δεδομένων της βάσης δεδομένων CS-SIS
είναι ανά πάσα στιγμή πανομοιότυπα και 
συμβατά με το CS-SIS.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα που περιλαμβάνονται στα 
αντίγραφα δεδομένων της βάσης 
δεδομένων CS-SIS, των οποίων μνεία 
γίνεται στα άρθρα 4(3) και 23(1), το οποίο 
παραπέμπει σε δεδομένα που έχουν 
αποθηκευθεί, είναι ανά πάσα στιγμή 
πανομοιότυπα και συμβατά με το CS-SIS.

Αιτιολόγηση

Η μόνη σχετική περίπτωση είναι η περίπτωση των αντιγράφων. Η τροπολογία επιδιώκει να 
καταστήσει τούτο σαφές. (βλέπε επίσης ΚΑΕ, σ. 14).

Τροπολογία 22
Άρθρο 9, παράγραφος 3

3. Στις κατάλληλες περιπτώσεις, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι η αναζήτηση σε 
αντίγραφα των δεδομένων του CS-SIS
παράγει αποτέλεσμα ίδιο με το 
αποτέλεσμα αναζήτησης η οποία 
πραγματοποιείται απευθείας στο CS-SIS.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αναζήτηση σε αντίγραφα των δεδομένων 
του CS-SIS των οποίων μνεία γίνεται στα 
άρθρα 4(3) και 23(1), το οποίο 
παραπέμπει σε δεδομένα που έχουν 
αποθηκευθεί, παράγει αποτέλεσμα ίδιο με 
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το αποτέλεσμα αναζήτησης η οποία 
πραγματοποιείται απευθείας στο CS-SIS

Αιτιολόγηση

Επειδή τα αντίγραφα χρησιμοποιούνται για εντελώς τεχνικούς λόγους δεν πρέπει να επιτρέπουν 
τη διενέργεια αναζητήσεων άλλων από αυτές που είναι δυνατές σε κεντρικό επίπεδο (βλέπε 
επίσης ΚΑΕ, σ. 15). Ο εισηγητής θεωρεί εξίσου σημαντικό η αναζήτηση σε ένα αντίγραφο να 
παράγει το αυτό αποτέλεσμα με την αναζήτηση στο κεντρικό σύστημα και ως εκ τούτου δεν 
προτείνει τροποποίηση της διατάξεως. Τούτο είναι ακόμη σημαντικότερο καθόσον δεν 
προβλέπεται η διενέργεια αναζητήσεων με βιομετρικά δεδομένα.

Τροπολογία 23
Άρθρο 9, παράγραφος 3 -α (νέα)

3 α. Οσάκις τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
χρήση αντιγράφων, των οποίων μνεία 
γίνεται στο άρθρο 23(1 α) εξασφαλίζουν 
ότι αναζήτηση στα αντίγραφα των 
δεδομένων του CS-SIS μπορεί να 
διεξαχθεί μόνον βάσει των ιδίων 
κριτηρίων με εκείνα που 
χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση στο 
CS-SIS  

Tροπολογία 24
Άρθρο 9, παράγραφος 3 -β (νέα)

3-β. Τα κράτη μέλη πρέπει να προβαίνουν
ετησίως σε ένα συγκριτικό έλεγχο (bench
marking test), με μία κατάσταση
περιπτώσεων (δεδομένα που πρέπει να
ελεγχθούν) και αποτελεσμάτων που
επετεύχθησαν μέσω του μηχανισμού 
έρευνας του CS-SIS , τα οποία πρέπει να 
χρησιμεύσουν ως βάση για τη σύγκριση 
με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί 
σε κάθε εθνικό σύστημα

Αιτιολόγηση

Η δοκιμή αυτή θα χρησιμεύσει για να αποδείξει ότι έρευνα που διεξήχθη στο εθνικό αντίγραφο 
κάθε κράτους μέλους παράγει τα αυτά αποτελέσματα με έρευνα που διεξήχθη κατευθείαν στο 
πλαίσιο του CS-SIS.

Τροπολογία 25
Άρθρο 10, παράγραφος 1, σημείο α α)
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(α α) να προστατεύεται η φυσική 
υπόσταση των δεδομένων, 
περιλαμβανομένης και της εκπονήσεως 
σχεδίων παντός ενδεχομένου προς 
προστασία της κρίσιμης σημασίας 
υποδομής·

Αιτιολόγηση

Θεωρήθηκε ότι τούτο συνιστά σημαντική διασφάλιση προς διαχείριση των δυνάμει κινδύνων 
που σχετίζονται με την υποδομή του συστήματος και εξασφάλιση βελτίστου επιπέδου ασφαλείας 
για το SIS II.

Τροπολογία 26
Άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

(γ) να προλαμβάνεται η προσπέλαση, 
ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή 
διαγραφή από μη εξουσιοδοτημένα 
πρόσωπα δεδομένων του SIS II που 
προορίζονται για διαβίβαση μεταξύ των 
Ε.Σ. και του SIS II (έλεγχος της 
διαβίβασης)·

(γ) να προλαμβάνεται η προσπέλαση, 
ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή 
διαγραφή από μη εξουσιοδοτημένα 
πρόσωπα δεδομένων του SIS II κατά τη
διαβίβαση δεδομένων μεταξύ των Ε.Σ. και 
του SIS II συγκεκριμένα μέσω των 
δεουσών τεχνικών κρυπτογραφήσεως
(έλεγχος της μεταφοράς)·

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις στη διατύπωση προέρχονται ευρέως από την πρόταση της Επιτροπής σχετικά 
με σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις το οποίο φαίνεται να είναι πολύ σαφέστερο επ' 
αυτού. Προστίθεται η υποχρέωση για κρυπτογράφηση.

Τροπολογία 27
Άρθρο 10, παράγραφος 1, σημείο δ)

δ) να εξασφαλίζεται η δυνατότητα να 
ελέγχεται και να εξακριβώνεται εκ των 
υστέρων ποια δεδομένα του SIS II έχουν 
καταχωρηθεί , πότε και από ποιον (έλεγχος 
της καταχώρησης των δεδομένων)· 

δ) να εξασφαλίζεται η δυνατότητα να 
ελέγχεται και να εξακριβώνεται εκ των 
υστέρων ποια δεδομένα του SIS II έχουν 
καταχωρηθεί , πότε και για ποιον σκοπό 
(έλεγχος της καταχώρησης των 
δεδομένων)· 

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να εξασφαλίζεται ότι μπορεί επίσης να ελέγχεται ο σκοπός τον οποίον εξυπηρετεί 
η επεξεργασία δεδομένων.
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Τροπολογία 28
Άρθρο 10, παράγραφος 1, σημείο δ α) (νέο)

δ α) να εξασφαλίζεται ότι η πρόσβαση 
στο SIS II είναι δυνατή μόνον με ατομική 
και μοναδική ταυτότητα χρήστη και 
εμπιστευτικού χαρακτήρα συνθηματικά·

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα συνιστώνται από το άρθρο 29 της ομάδας εργασίας (άρθρο 29 Ομάδα Εργασίας) (σ. 
19) και αποσκοπούν σε αυξημένη ασφάλεια του συστήματος.

Τροπολογία 29
Άρθρο 10, παράγραφος 1, σημείο δ β) (νέο)

δ β) να εξασφαλίζεται ότι πάσα αρχή με 
δικαίωμα προσβάσεως στο SIS II
αναπτύσσει επακριβή κατατομή χρήστη 
και διατηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο 
ταυτοτήτων χρήστη, στοιχεία που 
διατίθενται στις εθνικές αρχές εποπτείας·

Αιτιολόγηση

Τόσο ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων όσο και το άρθρο 29 της Ομάδας Εργασίας 
(σ. 19) τόνισαν πόσο απαραίτητο είναι να δημιουργηθούν επακριβείς κατατομές χρήστη και 
πλήρως ενημερωμένος κατάλογος ταυτοτήτων χρήστη ο οποίος πρέπει να είναι στη διάθεση των 
εθνικών αρχών εποπτείας για τη διενέργεια ελέγχων.

Τροπολογία 30
Άρθρο 10, παράγραφος 2 α (νέα)

2 α. Τα μέτρα των οποίων μνεία γίνεται 
στις παραγράφους 1 και 2 συμμορφούνται 
προς ένα πρότυπο ασφαλείας δεδομένων 
τεχνολογίας της πληροφορίας το οποίο θα 
επιλεγεί σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 35.

Αιτιολόγηση
Η ανά χείρας νομική πράξη δεν μπορεί και δεν πρέπει να προχωρεί σε λεπτομέρειες όσον 
αφορά τα μέτρα ασφαλείας. Ορισμένες τροπολογίες προτείνονται διότι θεωρούνται απαραίτητες 
βελτιώσεις. Ταυτοχρόνως δεν υπάρχει ανάγκη εδώ να προσπαθεί κανείς να ορίσει περαιτέρω 
διατάξεις ασφαλείας, διότι αυτά τα θέματα αντιμετωπίζονται με υφιστάμενα πρότυπα. Συνεπώς 
ο εισηγητής θεωρεί ότι ένα σαφές διεθνές/ευρωπαϊκό πρότυπο για την ασφάλεια δεδομένων της 
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τεχνολογίας της πληροφορίας πρέπει να προσδιορισθεί μέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας.
Τούτο θα έχει το προτέρημα μιας ευέλικτης αναφοράς, π.χ. όποτε επικαιροποιείται το πρότυπο 
(λόγω νέων εξελίξεων) θα ανέρχεται επίσης και το πρότυπο της ασφαλείας δεδομένων που 
εξασφαλίζεται από το άρθρο 10.

Τροπολογία 31
Άρθρο 11, παράγραφος 1

1. Έκαστο κράτος μέλος τηρεί μητρώο, 
όπου καταγράφεται το σύνολο των 
ανταλλαγών δεδομένων με το SIS II και η 
περαιτέρω επεξεργασία τους, ούτως ώστε 
να ελέγχεται η νομιμότητα της 
επεξεργασίας των δεδομένων και να 
διασφαλίζονται η σωστή λειτουργία των 
Ε.Σ. και η ακεραιότητα και ασφάλεια των 
δεδομένων.

1. Έκαστο κράτος μέλος τηρεί μητρώο, 
όπου καταγράφεται το σύνολο των 
προσπελάσεων σε δεδομένα 
αποθηκευμένα στο σύστημα SIS II και
ανταλλαγών δεδομένων με το SIS II , 
ούτως ώστε να ελέγχεται η νομιμότητα της 
επεξεργασίας των δεδομένων, η 
αυτοαξιολόγηση και να εξασφαλίζονται η 
σωστή λειτουργία των Ε.Σ. και η 
ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων 
και μόνον αυτά. Τα κράτη μέλη που 
χρησιμοποιούν αντίγραφα των οποίων 
μνεία γίνεται στο άρθρο 4(3) ή αντίγραφα 
των οποίων μνεία γίνεται στο άρθρο 23 
τηρούν για τους ιδίους λόγους μητρώα 
πάσης επεξεργασίας δεδομένων του SIS
II εντός αυτών των αντιγράφων.

Αιτιολόγηση

Για να είναι δυνατόν να ελέγχεται εκ των υστέρων ποιος συμβουλεύθηκε ποια δεδομένα και 
πότε, έχει εξαιρετική σημασία να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.  
Οι προτεινόμενες προσθήκες αποσκοπούν να προσδιορίσουν με περισσότερες λεπτομέρειες τί 
ακριβώς πρέπει να καταχωρείται: σε επίπεδο κράτους είναι σημαντικό να καταχωρούνται οι 
προσπελάσεις στο SIS II. Ταυτόχρονα η καταγραφή της περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων 
στα οποία σημειώθηκε προσπέλαση θα ήταν υπερβολική. Για να επιτρέπεται η χρήση των 
μητρώων για αυτοαξιολόγηση πρέπει τούτο να ορίζεται. Τέλος, η τήρηση μητρώων επίσης όσον 
αφορά τη χρήση αντιγράφων έχει σημασία για να εξασφαλίζεται το νόμιμο της επεξεργασίας, 
παραδείγματος χάριν όσον αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης. 

Τροπολογία 32
Άρθρο 11, παράγραφος 2

2. Στο μητρώο πρέπει να καταγράφονται, 
ιδίως, η ημερομηνία και η ώρα της 
διαβίβασης δεδομένων, τα δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται για υποβολή 

2. Στο μητρώο πρέπει να καταγράφονται, 
ιδίως, το ιστορικό των σημάτων, η 
ημερομηνία και η ώρα της διαβίβασης 
δεδομένων, τα δεδομένα που 
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ερωτήσεων, τα διαβιβαζόμενα δεδομένα 
και το όνομα τόσο της αρμόδιας αρχής όσο 
και του προσώπου που είναι υπεύθυνο για 
την επεξεργασία των δεδομένων.

χρησιμοποιούνται για υποβολή 
ερωτήσεων, η αναφορά στα
διαβιβαζόμενα δεδομένα και το όνομα 
τόσο της αρμόδιας αρχής όσο και του 
προσώπου που προβαίνει στην
επεξεργασία των δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Πρώτο μέρος της τροπολογίας: για να εξασφαλισθεί η βέλτιστη χρήση των καταχωρήσεων 
πρέπει να τηρούνται όχι μόνον επιχειρησιακές καταχωρήσεις (μηνύματα που εστάλησαν, 
προσπελάσεις, προειδοποιήσεις) αλλά και καταχωρήσεις ιστορικού (που περιέχουν πληροφορίες 
σχετικά με αναθεωρήσεις).

Τροπολογία 33
Άρθρο 11, παράγραφος 3

3. Το μητρώο πρέπει να προστατεύεται με 
κατάλληλα μέτρα έναντι της ανεπίτρεπτης 
πρόσβασης και να απαλείφεται μετά την 
πάροδο ενός έτους, εφόσον δεν είναι 
αναγκαίο για διαδικασίες επιτήρησης που 
έχουν ήδη αρχίσει.

3. Το μητρώο πρέπει να προστατεύεται με 
κατάλληλα μέτρα έναντι της ανεπίτρεπτης 
πρόσβασης και να απαλείφεται μετά την 
πάροδο ενός έως τριών ετών μετά την 
απάλειψη του σήματος με το οποίο
σχετίζονται. Τα μητρώα που περιέχουν το 
ιστορικό των σημάτων απαλείφονται 
μετά την πάροδο ενός έως τριών ετών 
μετά την απάλειψη των σημάτων με τα 
οποία σχετίζονται. Τα μητρώα μπορεί να 
φυλάσσονται επί μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα εφόσον τούτο είναι αναγκαίο 
για διαδικασίες επιτήρησης που έχουν ήδη 
αρχίσει.

Αιτιολόγηση

Περίοδος αποθήκευσης ενός έτους για τα μητρώα είναι πολύ σύντομη. Πιο μακρόχρονη 
περίοδος θα επέτρεπε να ελέγχεται για μεγαλύτερο διάστημα το εάν σημειώθηκε παράνομη 
προσπέλαση σε δεδομένα. Προτείνεται επομένως να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να τηρούν τα 
μητρώα έως τρία έτη πράγμα που αποτελεί τον κανόνα στη Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας 
του Σένγκεν. Ταυτόχρονα έχει σημασία να δηλώνεται ακριβώς πότε αρχίζει αυτή η περίοδος. 
Μερικές από τις διατάξεις αυτές αντιγράφονται από το άρθρο 14 το οποίο ασχολείται με την 
τήρηση μητρώου σε κεντρικό επίπεδο.

Τροπολογία 34
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Άρθρο 11, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο

4. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, 
ιδίως δε εκείνες που είναι επιφορτισμένες 
με την εποπτεία της επεξεργασίας 
δεδομένων στο πλαίσιο του SIS II, έχουν 
δικαίωμα πρόσβασης στα μητρώα με 
σκοπό τον έλεγχο της νομιμότητας της 
επεξεργασίας των δεδομένων και 
προκειμένου να διασφαλίζονται η σωστή 
λειτουργία του συστήματος και η 
ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων.

4. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία 
της επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο 
του SIS II, συμπεριλαμβανομένης της 
εσωτερικής επιθεώρησης που διενεργεί ο 
ιεραρχικός προϊστάμενος του προσώπου 
που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία 
των δεδομένων ή, στην περίπτωση 
δικαστικής διαδικασίας, έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης στα μητρώα με σκοπό τον 
έλεγχο της νομιμότητας της επεξεργασίας 
των δεδομένων και προκειμένου να 
διασφαλίζονται η σωστή λειτουργία του 
συστήματος και η ακεραιότητα και 
ασφάλεια των δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Αντί να χρησιμοποιηθεί η έκφραση "ιδίως δε εκείνες", που δεν καθιστά σαφές ποιες άλλες 
αρχές νοούνται, είναι προτιμότερο να αναφερθούν ακριβώς ποιες είναι οι άλλες δυνατότητες 
επιθεώρησης.

Τροπολογία 35
Άρθρο 11 α (νέο)

Άρθρο 11 α
Αυτοαξιολόγηση

Εκάστη αρχή με δικαίωμα προσπέλασης 
στο SIS II έχει εσωτερική υπηρεσία 
παρακολούθησης που είναι αρμόδια να 
εξασφαλίζει συμμόρφωση προς τον 
παρόντα κανονισμό και να προβαίνει σε 
άμεση αναφορά στα ανώτερα στελέχη 
διαχείρισης. Εκάστη αρχή αποστέλλει επί 
τακτικής βάσεως έκθεση στην αρχή 
εποπτείας του κράτους μέλους και 
συνεργάζεται με αυτή.

Αιτιολόγηση

Μολονότι η Επιτροπή προτείνει στο άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο (η) να καταρτισθούν 
διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, τούτο δεν προσδιορίζεται περαιτέρω. Η τροπολογία επιδιώκει να 
καλύψει αυτό το κενό.



PR\609858EL.doc PE 365.024v02-00

EL

Τροπολογία 36
Άρθρο 11 β (νέο)

Άρθρο 11 β
Κατάρτιση προσωπικού

Πριν να εξουσιοδοτηθεί να επεξεργάζεται 
δεδομένα αποθηκευμένα στο SIS II, το 
προσωπικό των αρχών που έχουν 
δικαίωμα προσπέλασης στο SIS II
λαμβάνει τη δέουσα κατάρτιση περί των 
κανόνων ασφαλείας των δεδομένων και 
προστασίας των δεδομένων, του 
γνωστοποιούνται δε το αξιόποινο και οι 
κυρώσεις σε μνεία των οποίων προβαίνει 
το άρθρο 33.

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής θεωρεί σημαντικό να αναφέρεται ρητώς ότι απαιτείται από όλο το προσωπικό να 
ολοκληρώνει την κατάρτιση σε θέματα ασφαλείας και προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και να γνωρίζει τις αξιόποινες πράξεις και τις κυρώσεις που εμφαίνονται στο άρθρο 
33.

Τροπολογία 37
Άρθρο 11 γ (νέο)

Άρθρο 11 γ
Ενημέρωση του κοινού

Σε συνεργασία με την αρχή προστασίας 
δεδομένων του κράτους μέλους τα κράτη 
μέλη εκπονούν και εφαρμόζουν πολιτική 
για την πληροφόρηση του κοινού περί του 
SIS II.

Αιτιολόγηση

Παρατηρείται επί του παρόντος έλλειψη πληροφόρησης του κοινού περί του SIS. Για τον λόγο 
αυτό εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί συγκεχυμένοι και υπερβολικοί φόβοι. Η εκκίνηση του 
SIS II πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία για τη σωστή ενημέρωση του κοινού περί του 
συστήματος.

Τροπολογία 38
Άρθρο 12, παράγραφος 1
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1. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη 
λειτουργική διαχείριση του SIS II.

1. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη 
λειτουργική διαχείριση του SIS II έως 
ότου τεθεί εν ισχύι ο κανονισμός 
XX/XXXX/ΕΚ για τη θέσπιση 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τη 
λειτουργική διαχείριση μεγάλης κλίμακας 
συστημάτων τεχνολογίας της 
πληροφορίας.

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι μία κοινοτική υπηρεσία θα πρέπει στο μέλλον να είναι 
υπεύθυνη για τη διαχείριση όλων των μεγάλης κλίμακας συστημάτων τεχνολογίας της 
πληροφορίας που θεσπίζονται για τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης (ήτοι επίσης για το Eurodac το οποίο διαχειρίζεται επί του παρόντος η Επιτροπή 
και για το VIS). Αυτή η υπηρεσία πρέπει να ιδρυθεί σύντομα (η σχετικά απόφαση να ληφθεί με 
συναπόφαση) και να χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό ΕΕ. Ο Ευρωπαίος επόπτης 
προστασίας δεδομένων πρέπει να έχει τις αυτές εξουσίες για να επιτηρεί την υπηρεσία με 
εκείνες που έχει για να επιτηρεί την Επιτροπή. Πάσα άλλη εναλλακτική δυνατότητα είτε είναι 
ανέφικτη (συνέχιση της διαχείρισης από την Επιτροπή) είτε είναι μη αποδεκτή λόγω ελλείψεως 
δημοκρατικού ελέγχου (Europol, συγκεκριμένα κράτη μέλη, διακυβερνητική υπηρεσία. Το 
FRONTEX θα ήταν εξ ίσου προβληματικό, διότι αυτά τα καθήκοντα θα τροποποιούσαν τον 
χαρακτήρα του ως φορέα που εξασφαλίζει λειτουργική συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη και 
τελικώς, δεδομένης της εντολής του, θα είχε συμφέρον να αποκτήσει πρόσβαση, το οποίο θα 
παραβίαζε την αρχή ελέγχου του διαχωρισμού καθηκόντων.

Τροπολογία 39
Άρθρο 12, παράγραφος 1 -A (νέα)

1-A. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέσει την
άσκηση της διαχείρισης αυτής, καθώς
και τα καθήκοντα της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού, σε εθνικό οργανισμό του 
δημόσιου τομέα ο οποίος θα 
ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια 
επιλογής:
a) Οφείλει να αποδείξει ότι κατέχει
δοκιμασμένη ικανότητα χειρισμού ενός 
συστήματος πληροφορικής ευρείας
κλίμακας συγκρίσιμου προς το Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν II·
β) Οφείλει να έχει ειδικευμένες γνώσεις
σχετικά με τη λειτουργία και τις
απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια 
ενός συστήματος πληροφοριών
συγκρίσιμου προς το SIS II;
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γ) Οφείλει να διαθέτει επαρκές
προσωπικό με τα κατάλληλα
επαγγελματικά και γλωσσικά προσόντα
για να εργάζεται σε περιβάλλον διεθνούς 
συνεργασίας·
δ) Οφείλει να διαθέτει την κατάλληλη
υποδομή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον
εξοπλισμό στον τομέα των TIC και των 
μέσων επικοινωνίας· και,
ε) Οφείλει να εργάζεται σε διοικητικό
περιβάλλον που να του επιτρέπει να ασκεί
τα καθήκοντά του με τον κατάλληλο
τρόπο και να αποφεύγεται οποιαδήποτε 
σύγκρουση συμφερόντων.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι κατά τη μεταβατική περίοδο, το Σύστημα θα μπορεί να
συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς να σημειωθεί η παραμικρή πτώση όσον αφορά την
αποτελεσματικότητα ή τα αποτελέσματα.

Τροπολογία 40
Άρθρο 12, παράγραφος 1-B  (νέα)

1-B β. Στην περίπτωση που, κατά τη
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου,  η
Επιτροπή εκχωρήσει μέρος των
αρμοδιοτήτων, θα πρέπει να βεβαιωθεί
ότι η εκχώρηση αυτή αρμοδιοτήτων
τηρεί απόλυτα τους περιορισμούς που
επιβάλλει το θεσμικό σύστημα που
ορίζεται στη Συνθήκη. Ιδίως, πρέπει να
διασφαλίσει ότι η εκχώρηση αυτή
αρμοδιοτήτων δεν θα έχει αρνητικές
επιπτώσεις σε σχέση με οποιοδήποτε
μηχανισμό αποτελεσματικού ελέγχου που 
θεσπίστηκε δυνάμει της κοινοτικής 
νομοθεσίας, είτε πρόκειται για το 
Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, ή την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων (AEΠΔ). Η AEΠΔ θα έχει σε
κάθε περίπτωση το δικαίωμα και τη
δυνατότητα πλήρους άσκησης των 
καθηκόντων της, ιδίως δε τη δυνατότητα 
να ασκεί επιτόπιους ελέγχους ή, στο 
μέτρο που είναι απαραίτητο, όλες τις 
άλλες αρμοδιότητες που υπέχει δυνάμει 
του άρθρου 47º του Κανονισμού (EΚ) 
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αριθ. 45/2001. Προτού προβεί σε
οποιαδήποτε εκχώρηση αρμοδιοτήτων
και, εν συνεχεία, περιοδικώς, η Επιτροπή
οφείλει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά με τους όρους 
εκχώρησης των αρμοδιοτήτων, το 
ακριβές πλαίσιο της εκχώρησης και 
σχετικά με τους οργανισμούς στους 
οποίους ανατέθηκαν τα καθήκοντα.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι σε περίπτωση εκχώρησης αρμοδιοτήτων δεν θα υπάρχουν
αρνητικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα του ελέγχου.

Τροπολογία 41
Άρθρο 12, παράγραφος 1- γ (νέα)

1- γ. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι ανά 
πάσα στιγμή χρησιμοποιείται για το SIS
II η βελτίστη διαθέσιμη τεχνολογία, 
υποκείμενη σε ανάλυση κόστους-
ωφελείας.

Αιτιολόγηση

Το SIS II θα παίζει σημαντικό ρόλο ως υπόδειγμα για άλλες ιδιωτικές και δημόσιες βάσεις 
δεδομένων που χρησιμοποιούν βιομετρικά δεδομένα. Επομένως το να εξασφαλισθεί ότι είναι το 
κατάλληλο υπόδειγμα έχει καίρια σημασία. Η τροπολογία διευκρινίζει επίσης ότι μέρος της 
διαχείρισης της λειτουργίας θα είναι η συνεχής επικαιροποίηση του συστήματος. 

Τροπολογία 42
Άρθρο 14, παράγραφος 1

1. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας στο 
πλαίσιο του SIS II καταγράφονται σε 
μητρώο ούτως ώστε να ελέγχεται η 
νομιμότητα της επεξεργασίας των 
δεδομένων και να διασφαλίζονται η σωστή 
λειτουργία του συστήματος και η 
ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων.

1. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας στο 
πλαίσιο του SIS II καταγράφονται σε 
μητρώο ούτως ώστε να ελέγχεται η 
νομιμότητα της επεξεργασίας των 
δεδομένων, η αυτοαξιολόγηση και να 
διασφαλίζονται η σωστή λειτουργία του 
συστήματος και η ακεραιότητα και 
ασφάλεια των δεδομένων.

Αιτιολόγηση
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Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία στο άρθρο 11(1).

Τροπολογία 43
Άρθρο 14, παράγραφος 2

2. Στο μητρώο πρέπει να καταγράφονται, 
ιδίως, η ημερομηνία και η ώρα διενέργειας 
της πράξης, τα δεδομένα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία και τα 
στοιχεία της αρμόδιας αρχής.

2. Στο μητρώο πρέπει να καταγράφονται, 
ιδίως, το ιστορικό των σημάτων, η 
ημερομηνία και η ώρα διενέργειας της 
πράξης, τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία και τα στοιχεία της αρμόδιας 
αρχής.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία στο άρθρο 11(2).

Τροπολογία 44
Άρθρο 14, παράγραφος 3

3. Το μητρώο πρέπει να προστατεύεται με 
κατάλληλα μέτρα έναντι της ανεπίτρεπτης 
πρόσβασης και να απαλείφεται μετά την 
πάροδο ενός έτους από την απάλειψη του 
σήματος στο οποίο αναφέρεται, εφόσον 
δεν είναι αναγκαίο για διαδικασίες 
επιτήρησης που έχουν ήδη αρχίσει.

3. Το μητρώο πρέπει να προστατεύεται με 
κατάλληλα μέτρα έναντι της ανεπίτρεπτης 
πρόσβασης και να απαλείφεται μετά την 
πάροδο ενός έως τριών ετών μετά την 
απάλειψη του σήματος με στο οποίο 
αναφέρεται. Τα μητρώα που περιέχουν το 
ιστορικό των σημάτων απαλείφονται 
μετά την πάροδο ενός έως τριών ετών 
μετά την απάλειψη των σημάτων με τα 
οποία σχετίζονται. Μητρώα μπορεί να 
φυλάσσονται επί μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα εφόσον τούτο είναι αναγκαίο 
για διαδικασίες επιτήρησης που έχουν ήδη 
αρχίσει.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία στο άρθρο 11(3).

Τροπολογία 45
Άρθρο 14, παράγραφος 4

4. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές, ιδίως δε 4. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές που είναι 
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εκείνες που είναι επιφορτισμένες με την 
εποπτεία της επεξεργασίας δεδομένων στο 
πλαίσιο του SIS II, έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης στα μητρώα μόνο με σκοπό 
τον έλεγχο της νομιμότητας της 
επεξεργασίας δεδομένων και προκειμένου 
να διασφαλίζονται η σωστή λειτουργία του 
συστήματος και η ακεραιότητα και 
ασφάλεια των δεδομένων.

επιφορτισμένες με την εποπτεία της 
επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο του 
SIS II, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαξιολόγησης  που διενεργείται 
από΄τον ιεραρχικώς προϊστάμενο του 
προσώπου που είναι υπεύθυνο για την 
επεξεργασία των στοιχείων ή, σε 
περίπτωση δικαστικής διαδικασίας, 
έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα μητρώα 
μόνο με σκοπό τον έλεγχο της νομιμότητας 
της επεξεργασίας δεδομένων και 
προκειμένου να διασφαλίζονται η σωστή 
λειτουργία του συστήματος και η 
ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία στο άρθρο 11(4).

Τροπολογία 46
Άρθρο 14, παράγραφος 5

5. Η Επιτροπή έχει δικαίωμα πρόσβασης 
στα μητρώα μόνο με σκοπό τη διασφάλιση 
της σωστής λειτουργίας του συστήματος 
και της ακεραιότητας και ασφάλειας των 
δεδομένων.

5. Η Επιτροπή έχει δικαίωμα πρόσβασης 
στα μητρώα μόνο με σκοπό τη διασφάλιση 
της νομιμότηας της επεξεργασίας 
δεδομένων, της σωστής λειτουργίας του 
συστήματος και της ακεραιότητας και 
ασφάλειας των δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να έχει πρόσβαση στα μητρώα σε κεντρικό επίπεδο υπό την ιδιότητά της ως 
θεματοφύλακα της Συνθήκης και όχι υπό εκείνη του διαχειριστή λειτουργίας. Η προσθήκη που 
προτείνεται θα εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν αμφιβολίες περί του τι μπορεί να πράξει η 
Επιτροπή στην περίπτωση όπου τα μητρώα εμφανίζουν 'ορισμένα παράξενα πράγματα', όπως 
έχει συμβεί για το Eurodac (όπου οι στατιστικές έδειξαν υψηλό αριθμό μη δυναμένων να 
εξηγηθούν ειδικών αναζητήσεων και η Επιτροπή ήταν αβέβαιη για το ποία μέτρα θα μπορούσε 
να λάβει. 

Τροπολογία 47
Άρθρο 14, παράγραφος 6

6. Ο «Ευρωπαίος επόπτης προστασίας 6. Ο «Ευρωπαίος επόπτης προστασίας 
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δεδομένων» έχει δικαίωμα πρόσβασης στα 
μητρώα με αποκλειστικό σκοπό τον έλεγχο 
της νομιμότητας των πράξεων 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από μέρους της Επιτροπής, 
περιλαμβανομένης της ασφάλειας των 
δεδομένων.

δεδομένων» έχει δικαίωμα πρόσβασης στα 
μητρώα με αποκλειστικό σκοπό τον έλεγχο 
της νομιμότητας των πράξεων 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από μέρους της Επιτροπής, 
περιλαμβανομένης της ασφάλειας των 
δεδομένων και της ακεραιότητας των 
δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Αυτή η προσθήκη προτείνεται από τον Ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων (σ. 21 της 
γνωμοδότησής του) για να του επιτρέπεται να παρακολουθεί τη νομιμότητα των πράξεων 
επεξεργασίας δεδομένων. 

Τροπολογία 48
Άρθρο 14 α (νέο)

Άρθρο 14 α
Ενημερωτική εκστρατεία

Ταυτοχρόνως με τη θέση του SIS II εν 
λειτουργία η Επιτροπή επιδίδεται σε 
εκστρατεία προς πληροφόρηση του 
κοινού σχετικά με τους επιδιωκομένους 
στόχους, τα δεδομένα που είναι 
αποθηκευμένα εντός του συστήματος και 
τις αρχές που έχουν πρόσβαση στο SIS II
καθώς και με τα δικαιώματα των 
μεμονωμένων πολιτών. Αυτές οι 
εκστρατείες θα διενεργούνται επί 
τακτικής βάσεως.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για το νέο άρθρο 11γ. Παράδειγμα προς μίμηση θα μπορούσε να ήταν η 
ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με τα "Δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν 
αεροπορικώς" με τις αφίσες της στα αεροδρόμια (βλέπε επίσης 
http://europa.eu.int/comm/transport/air/rights/info_en.htm).

Τροπολογία 49
Άρθρο 15, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν στις 
ακόλουθες περιπτώσεις σήματα για 
υπηκόους τρίτων χωρών με σκοπό την 
άρνηση εισόδου στην επικράτεια των 

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν σήμα σχετικά 
με υπήκοο τρίτου κράτους με σκοπό την 
άρνηση εισόδου στην επικράτεια των 
κρατών μελών εάν αρμόδια διοικητική ή 

http://europa.eu.int/comm/transport/air/rights/info_en.htm
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κρατών μελών επί τη βάσει απόφασης 
εκδοθείσας από την αρμόδια διοικητική ή 
δικαστική αρχή στην οποία καθορίζεται η 
χρονική περίοδος της άρνησης εισόδου:

δικαστική αρχή του κράτους μέλους έχει 
λάβει σύμφωνα με τους εν ισχύι κανόνες 
της νομοθεσία του κράτους μέλους 
απόφαση για την έκδοση σήματος στο 
επίπεδο του κράτους μέλους.
Αυτή η απόφαση μπορεί να λαμβάνεται 
μόνον:

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επαναφέρει μέρος του εν ισχύι άρθρου 96, παράγραφος 1 της Σύμβασης 
Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν για να εξασφαλίσει ισότιμο επίπεδο ασφαλείας όπως 
σήμερα. Επιπροσθέτως, ο εισηγητής προτείνει κάθε σήμα σε επίπεδο κράτους μέλους να οδηγεί 
επίσης σε σήμα στο SIS II επειδή σε μια περιοχή χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα τα 
σήματα σε επίπεδο καθαρά κράτους μέλους είναι στην πράξη αδύνατα διότι δεν μπορούν να 
επιβληθούν.

Τροπολογία 50
Άρθρο 15, παράγραφος 1 -A (νέα)

1 -A. Τα εθνικά σήματα μπορούν να
εισάγονται στο SIS II μόνον εφόσον η 
απόφαση περί της οποίας γίνεται λόγος 
στην παράγραφο 1, βασίζεται στις εξής 
περιπτώσεις :

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση της προηγούμενης τροπολογίας.

Τροπολογία 51
Άρθρο 15, παράγραφος 1, σημείο α)

α) σε περίπτωση που η παρουσία ενός 
υπηκόου τρίτης χώρας στην επικράτεια 
κράτους μέλους συνιστά σοβαρή απειλή 
κατά του δημόσιου συμφέροντος ή της 
δημόσιας ασφάλειας οποιουδήποτε 
κράτους μέλους με βάση ατομική 
αξιολόγηση, ιδίως δε εφόσον:

α) σε περίπτωση που η παρουσία ενός 
υπηκόου τρίτης χώρας στην επικράτεια 
κράτους μέλους συνιστά σοβαρή απειλή 
κατά του δημόσιου συμφέροντος ή της 
εσωτερικής δημόσιας ασφάλειας 
οποιουδήποτε κράτους μέλους, ιδίως δε 
εφόσον:

Τροπολογία 52
Άρθρο 15, παράγραφος 1, σημείο α), στοιχείο (i)
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(i) ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει 
καταδικασθεί σε ποινή που συνεπάγεται τη 
στέρηση της ελευθερίας του για ένα έτος 
τουλάχιστον λόγω της διάπραξης ενός από 
τα αδικήματα που μνημονεύονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης-
πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και 
τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των 
κρατών μελών·

(i) ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει 
καταδικασθεί από κράτος μέλος σε ποινή 
που συνεπάγεται τη στέρηση της 
ελευθερίας του για ένα έτος τουλάχιστον 
λόγω της διάπραξης ενός από τα 
αδικήματα που μνημονεύονται στο άρθρο 
2 παράγραφος 2 της απόφασης-πλαισίου 
2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου για το 
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις 
διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των 
κρατών μελών· ή

Τροπολογία 53
Άρθρο 15, παράγραφος 1, σημείο α), στοιχείο (ii)

(ii) έχει επιβληθεί, δυνάμει του άρθρου 15 
της συνθήκης ΕΕ, στον υπήκοο τρίτης 
χώρας περιοριστικό μέτρο με σκοπό την 
απαγόρευση της εισόδου ή της διέλευσής 
του από την επικράτεια κρατών μελών·

(ii) έχει επιβληθεί, δυνάμει του άρθρου 15 
της Συνθήκης ΕΕ, στον υπήκοο τρίτης 
χώρας περιοριστικό μέτρο με σκοπό την 
απαγόρευση της εισόδου ή της διέλευσής 
του από την επικράτεια κρατών μελών, 
περιλαμβανομένης και της εκδόσεως 
απαγορεύσεως ταξιδίου από το 
Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών.

Τροπολογία 54
Άρθρο 15, παράγραφος 1, σημείο β)

β) σε περίπτωση που για τον εκάστοτε 
υπήκοο τρίτης χώρας ισχύει απαγόρευση 
επανεισόδου κατ’ εφαρμογή απόφασης 
περί επιστροφής ή διαταγής 
απομάκρυνσης ληφθείσας δυνάμει της 
οδηγίας 2005/XX/ΕΚ [περί επιστροφής].

β) σε περίπτωση που για τον εκάστοτε 
υπήκοο τρίτης χώρας ισχύει άμεσα αι 
χωρίς αναστολή μέτρο απομακρύνσεως, 
αποπομπής ή απελάσεως που 
περιλαμβάνει ή συνοδεύεται και από 
απαγόρευση εισόδου, ή, κατά περίπτωση, 
διαμονής, και στηρίζεται στην μη τήρηση 
των εθνικών ρυθμίσεων όσον αφορά την 
είσοδο ή την διαμονή υπηκόων τρίτων 
κρατών.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία στο άρθρο 15(1).

Τροπολογία 55
Άρθρο 15, παράγραφος 1 α (νέα)
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1 α. Οι αποφάσεις μπορεί να λαμβάνονται 
μόνον βάσει τεκμηριωμένης 
αξιολογήσεως σε ατομική βάση.

Αιτιολόγηση

Δημιουργείται ειδική παράγραφος για την υποχρέωση να διενεργείται αξιολόγηση σε ατομική 
βάση. Τούτο αποτελούσε ήδη μέρος της πρότασης της Επιτροπής ("με βάση ατομική 
αξιολόγηση) αλλά μεταφέρθηκε προς το τέλος προς επίτευξη περισσότερης σαφήνειας.

Τροπολογία 56
Άρθρο 15, παράγραφος 1 β (νέα)

1 β. Σήματα που έχουν εκδοθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 15(1)(α)(ii) εγγράφονται από 
το κράτος μέλος που ασκεί την προεδρία 
της μεικτής επιτροπής. 

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τα σήματα δυνάμει του άρθρου 15(1)(α)(ii) πρέπει να ορίζεται ποίο κράτος μέλος 
τα εγγράφει εξ ονόματος όλων των κρατών μελών.

Τροπολογία 57
Άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο στ α) (νέο)

στ α) το εάν τα σχετικά πρόσωπα 
οπλοφορούν, είναι βίαια ή έχουν 
αποδράσει·

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα αυτά εγγράφονται επί του παρόντος εντός του SIS (άρθρο 94(3)(ζ)) και 
προβλέπονται και στην προτεινόμενη απόφαση. Πρέπει να εγγράφονται και εδώ ώστε ένας 
αστυνόμος που προβαίνει σε έλεγχο να έχει επαρκή πληροφόρηση.

Τροπολογία 58
Άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο θ), παύλα 1η

- δικαστική ή διοικητική απόφαση 
στηριζόμενη σε απειλή κατά του δημόσιου 
συμφέροντος ή της δημόσιας ασφάλειας, 
περιλαμβανομένης, αναλόγως της 
περιπτώσεως, της καταδικαστικής 
αποφάσεως ή του περιοριστικού μέτρου 

- δικαστική ή διοικητική απόφαση 
στηριζόμενη σε απειλή κατά της δημόσιας 
τάξης ή της εσωτερικής ασφάλειας, 
περιλαμβανομένης, αναλόγως της 
περιπτώσεως, της καταδικαστικής 
αποφάσεως ή του περιοριστικού μέτρου 
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που έχει ληφθεί δυνάμει του άρθρου 15 της 
συνθήκης ΕΕ, ή

που έχει ληφθεί δυνάμει του άρθρου 15 της 
συνθήκης ΕΕ, ή

Τροπολογία 59
Άρθρο 16, παράγραφος 1, στοιχείο (ι)

(ι) τον τυχόν σύνδεσμο ή συνδέσμους με 
άλλα σήματα που έχουν καταχωρηθεί στο 
SIS II.

(ι) τον τυχόν σύνδεσμο ή συνδέσμους με 
άλλα σήματα που έχουν καταχωρηθεί στο 
SIS II σύμφωνα με το άρθρο 26

Αιτιολόγηση

Προστίθεται η παραπομπή προς αποσαφήνιση.

Τροπολογία 60
Άρθρο 16, παράγραφος 2 α (νέα)

2 α. Άλλες πληροφορίες, ιδιαιτέρως οι 
πληροφορίες που απαριθμούνται στο 
άρθρο 8(1) της οδηγίας 95/46/ΕΚ, δεν 
επιτρέπονται.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αποκλείει την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. Διάταξη προς τούτο περιέχεται 
ήδη στο άρθρο 94(3) της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν. Ενώ η Σύμβαση 
Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν παραπέμπει στη Σύμβαση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης του 1981 η τροπολογία χρησιμοποιεί ως παραπομπή το αντίστοιχο μέσο κοινοτικής 
νομοθεσίας. Η προσθήκη είναι σημαντική, ιδιαιτέρως διότι οι κατηγορίες δεδομένων 
εμπεριέχουν ευρείες έννοιες όπως 'σωματικά χαρακτηριστικά που δεν υπόκεινται σε συχνή 
αλλαγή'.

Τροπολογία 61
Άρθρο 16, παράγραφος 1α και β(νέες)

Άρθρο 16-A
Ειδικοί κανόνες για τις φωτογραφίες και

τα δακτυλικά αποτυπώματα
1. Φωτογραφίες και δακτυλικά
αποτυπώματα μπορούν, σύμφωνα με το
άρθρο 16, παράγραφο 1 να
χρησιμοποιούνται μόνο στις εξής
περιπτώσεις:
α). Στα σήματα μπορεί να 
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περιλαμβάνονται φωτογραφίες και 
δακτυλικά αποτυπώματα σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 μόνον μετά τη 
διενέργεια ειδικού ελέγχου για να 
επιβεβαιωθεί εάν πληρούν ελάχιστη 
προδιαγραφή ποιότητας δεδομένων, το 
οποίο πρέπει να διαπιστωθεί σύμφωνα με 
τη διαδικασία της οποία μνεία γίνεται στο 
άρθρο 35.
β) Χρήση φωτογραφιών και δακτυλικών 
αποτυπωμάτων μπορεί να γίνεται μόνον 
προς επιβεβαίωση της ταυτότητας 
υπηκόου τρίτου κράτους βάσει 
αλφαριθμητικής αναζητήσεως.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει διατάξεις σχετικά με την πηγή των βιομετρικών 
δεδομένων ή της χρήση που γίνεται σε αυτά. Δεδομένου ότι τα βιομετρικά δεδομένα αποτελούν
ευαίσθητο στοιχείο ο εισηγητής θεωρεί σημαντικό το να καλυφθεί αυτό το κενό. 
Όσον αφορά την πρόταση που περιέχεται στο (α): Η διάταξη προσπαθεί να επιληφθεί των 
ανησυχιών που διατύπωσε ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεομένων (σ. 9 της γνωμοδότησής 
του) και διατυπώνονται στο άρθρο 29 της Ομάδας Εργασίας (σ.14) όσον αφορά την πηγή των 
βιομετρικών στοιχείων.
Όσον αφορά την πρόταση που περιέχεται στο (β): Τούτο προτείνεται από το άρθρο 29 της 
Ομάδας Εργασίας (σ. 14). Η ίδια η Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της LIBE στις 23 Νοεμβρίου 
2005 επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν υπάρχει πρόθεση να διενεργούνται αναζητήσεις με βιομετρικά 
δεδομένα, σκιαγράφησε δε τη διαδικασία που περιγράφεται στην τροπολογία ως εκείνη που θα 
χρησιμοποιηθεί. Αυτή η προσέγγιση σκιαγραφείται επίσης στην ανακοίνωση της Επιτροπής περί 
διαλειτουργικότητας (COM(2005)597, σ. 7).

Τροπολογία 62
Άρθρο 16 α (νέο)

Άρθρο 16 α
Ελάχιστα δεδομένα προς έκδοση σήματος
Σήμα δεν μπορεί να εκδοθεί χωρίς τα 
δεδομένα σε μνεία των οποίων προβαίνει 
το άρθρο 16(1)(θ).

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή στην απόφαση από την οποία προέρχεται το σήμα είναι κρίσιμης σημασίας για τη 
χρήση από άλλες αρχές. Εάν οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται αυτομάτως στοιχειοθετούν 
ταχύτερα τις περιστάσεις της υποθέσεως και επιτρέπουν λήψη αποφάσεως για την ορθή 
ανάληψη δράσεως.
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Τροπολογία 63
Άρθρο 17, παράγραφος 1, σημείο α)

(α) αρχές αρμόδιες για τον έλεγχο φυσικών 
προσώπων στα εξωτερικά σύνορα των 
κρατών μελών· 

(α) αρχές αρμόδιες για τον έλεγχο φυσικών 
προσώπων στα εξωτερικά σύνορα των 
κρατών μελών όπως κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 34(1)(δ) 
του κανονισμού XX/XXXX/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
κοινοτικού κώδικα σχετικά με το 
καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα 
σύνορα (κώδικας συνόρων Σένγκεν) 

Αιτιολόγηση

Με την παραπομπή στον κώδικα συνόρων Σένγκεν οι αρμόδιες αρχές ορίζονται σαφώς.

Τροπολογία 64
Άρθρο 17, παράγραφος 1, σημείο β)

(β) αρχές αρμόδιες για την έκδοση 
θεωρήσεων διαβατηρίου.

(β) αρχές αρμόδιες για την έκδοση 
θεωρήσεων διαβατηρίου σύμφωνα με την 
κοινή προξενική εγκύκλιο και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 415/2003. 

Αιτιολόγηση

Με την παραπομπή στην κοινή προξενική εγκύκλιο και τον κανονισμό που αφορά την έκδοση 
θεωρήσεων στα σύνορα οι αρμόδιες αρχές ορίζονται σαφώς.

Τροπολογία 65
Άρθρο 18, παράγραφος 1

1. Δικαίωμα πρόσβασης στα σήματα που 
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 15 
παράγραφος 1 στοιχείο β) αναγνωρίζεται 
στις αρχές που είναι αρμόδιες για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2005/XX/ΕΚ με 
σκοπό την ταυτοποίηση υπηκόου τρίτης 
χώρας ο οποίος διαμένει παρανόμως στην 
επικράτεια και την εκτέλεση απόφασης 
περί επιστροφής ή διαταγής 
απομάκρυνσης.

1. Δικαίωμα πρόσβασης στα σήματα που 
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 15 (1) (β) 
αναγνωρίζεται στις αρχές που είναι 
αρμόδιες για το προσδιορισμό της 
ταυτότητας υπηκόων τρίτων κρατών οι 
οποίοι διαμένουν παρανόμως στην 
επικράτεια και την εκτέλεση απόφασης 
περί επιστροφής ή διαταγής 
απομάκρυνσης, περιλαμβανομένων των 
αστυνομικών και τελωνειακών αρχών 
που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια 
ελέγχων εντός της επικρατείας.
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Αιτιολόγηση

Μπορεί να ανακύψει το εξής: υπήκοος τρίτου κράτους με καταχώρηση στο SIS II για άρνηση 
εισόδου να ευρίσκεται εντούτοις στην επικράτεια των κρατών μελών παρανόμως. Η αστυνομία 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το SIS II εντός της επικρατείας των κρατών 
μελών προς προσδιορισμό της ταυτότητας αυτών των ανθρώπων ώστε να μπορούν να 
τυγχάνουν επιστροφής.

Τροπολογία 66
Άρθρο 18, παράγραφος 2

2. Δικαίωμα πρόσβασης στα σήματα που 
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 15 
παράγραφος 1 στοιχείο β) αναγνωρίζεται 
στις αρχές που είναι αρμόδιες για την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
343/2003 για τη θέσπιση των κριτηρίων 
και μηχανισμών για τον προσδιορισμό 
του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο 
για την εξέταση αίτησης ασύλου που 
υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας1, προκειμένου να 
εξακριβωθεί κατά πόσον ο αιτούμενος 
άσυλο έχει διαμείνει παρανόμως σε άλλο 
κράτος μέλος.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 343/2003 (κανονισμός του Δουβλίνου) προβλέπει τα κριτήρια προς 
προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αιτήσεως για την παροχή 
ασύλου. Μεταξύ αυτών είναι η παράνομη παραμονή πέντε μηνών σε άλλο κράτος μέλος (άρθρο 
10(2)). Το ότι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο έχει καταχωρηθεί προς απαγόρευση εισόδου από 
συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν παρέχει ωστόσο πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο κατά τον 
οποίον παρέμεινε σε αυτό το κράτος. Πρόσβαση στο SIS II δεν θα έδιδε ως εκ τούτου τις 
πληροφορίες που ζητούν. Θα απαιτούντο και πλείονα άλλα βήματα. Επιπροσθέτως τα κριτήρια 
του άρθρου 10(2) είναι κριτήρια των οποίων γίνεται χρήση μόνον εάν πλείονα άλλα κριτήρια 
δεν μπορούν να εφαρμοσθούν (οικογενειακοί δεσμοί, θεωρήσεις κλπ.). Για όλους αυτούς τους 
λόγους δεν φαίνεται να δικαιολογείται η παροχή πρόσβασης στις αρχές ασύλου για τον σκοπό 
αυτό.

Τροπολογία 67
Άρθρο 18 α (νέο)

Άρθρο 18 α

  
1 ΕΕ L 50, 25.2.2003, σ. 1.
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Περιορισμοί στην πρόσβαση
Οι χρήστες μπορούν να συμβουλεύονται 
μόνο τα δεδομένα που απαιτούνται για 
την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Τροπολογία 68
Άρθρο 20, παράγραφος 2

2. Τα σήματα που αφορούν ένα φυσικό 
πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει την 
ιθαγένεια οποιουδήποτε κράτους μέλους 
απαλείφονται αφ’ ης στιγμής το κράτος 
μέλος που εξέδωσε το εκάστοτε σήμα
αντιληφθεί ότι το οικείο φυσικό πρόσωπο 
απέκτησε την ιθαγένεια κράτους μέλους.

2. Τα σήματα με σκοπό την άρνηση 
εισόδου, τα οποία αφορούν ένα φυσικό 
πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει την 
ιθαγένεια οποιουδήποτε κράτους μέλους 
απαλείφονται αφ’ ης στιγμής το κράτος 
μέλος που εξέδωσε το εκάστοτε σήμα 
ενημερωθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 ή 
αντιληφθεί ότι το οικείο φυσικό πρόσωπο 
απέκτησε την ιθαγένεια κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την έκθεση της ΚΑΕ με θέμα επιθεώρηση των σημάτων που χρησιμοποιούν το 
άρθρο 96 στο SIS πρέπει να τεθούν εν εφαρμογή ή να αναπτυχθούν περαιτέρω μέτρα προς 
πρόληψη σημάτων του άρθρου 96 περί υπηκόων από κράτη μέλη ΕΕ (σ. 9 της έκθεσης). Αυτά 
τα μέτρα προτείνονται σε τροπολογίες στο άρθρο 24. Η τροπολογία θεσπίζει εδώ την αντίστοιχη 
παραπομπή.

Τροπολογία 69
Άρθρο 20, παράγραφος 3

3. Τα σήματα που εκδίδονται για υπηκόους 
τρίτων χωρών οι οποίοι γίνονται μέλη της 
οικογενείας ενός πολίτη της Ένωσης ή 
άλλου προσώπου που απολαύει του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας 
κατά το δίκαιο της Κοινότητας 
απαλείφονται αφ’ ης στιγμής το κράτος 
μέλος που καταχώρησε το σήμα 
αντιληφθεί ότι το οικείο πρόσωπο 
απέκτησε τη συγκεκριμένη νέα ιδιότητα.

3. Τα σήματα που εκδίδονται για υπηκόους 
τρίτων χωρών οι οποίοι γίνονται μέλη της 
οικογενείας ενός πολίτη της Ένωσης ή 
άλλου προσώπου που απολαύει του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας 
κατά το δίκαιο της Κοινότητας 
απαλείφονται αφ’ ης στιγμής το κράτος 
μέλος που καταχώρησε το σήμα 
ενημερωθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 ή 
αντιληφθεί ότι το οικείο πρόσωπο 
απέκτησε τη συγκεκριμένη νέα ιδιότητα.

Αιτιολόγηση

Επίσης όσον αφορά αυτή την ομάδα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός για να εξασφαλίζεται ότι τα 
δεδομένα διατηρούνται ενημερωμένα. 
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Τροπολογία 70
Άρθρο 20, παράγραφος 5

5. Τα σήματα απαλείφονται αυτομάτως 
μετά την παρέλευση 5 ετών από την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για την 
οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 15 
παράγραφος 1. Τα κράτη μέλη που 
καταχώρησαν τα δεδομένα στο SIS II 
δύνανται να αποφασίσουν τη διατήρησή 
τους στο σύστημα εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 15.

5. Τα σήματα απαλείφονται αυτομάτως 
μετά την παρέλευση τριών ετών από την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για την 
οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 15, 
παράγραφος 1. Τα κράτη μέλη που 
καταχώρησαν τα δεδομένα στο SIS II 
δύνανται μετά τη διενέργεια αποτιμήσεως 
σε ατομική βάση να αποφασίσουν τη 
διατήρησή τους στο σύστημα επί 
περαιτέρω 2 έτη εφόσον συνεχίζουν να 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 
15. Οσάκις κράτος μέλος αποφασίζει τη 
διατήρηση σήματος στο σύστημα 
κοινοποιεί την απόφασή του στο CS-SIS.
Οσάκις οι προϋποθέσεις του άρθρου 15 
συνεχίζουν στο τέλος της 5ετούς περιόδου 
να πληρούνται το εν λόγω κράτος μέλος 
εκδίδει νέο σήμα.

Αιτιολόγηση
Αντί για την ανασκόπηση μετά τριετία όπως στην εν ισχύι Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας 
του Σένγκεν η Επιτροπή προτείνει πενταετή περίοδο διατήρησης με τη δυνατότητα διατήρησης 
επί μακρότερο εάν το ζητήσει το κράτος μέλος καταχωρίσεως του σήματος. Η Επιτροπή δεν 
αιτιολόγησε την πενταετή περίοδο (βλέπε επίσης Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεομένων, σ. 
15). Ο εισηγητής προτείνει τριετή περίοδο η οποία μπορεί να παραταθεί σε απολύτως μεγίστη 
διάρκεια πενταετίας. Η διάταξη πρέπει να ιδωθεί σε συνδυασμό με το άρθρο 24(7) περί 
ανασκοπήσεων.

Τροπολογία 71
Άρθρο 21, παράγραφος 1

1. Τα δεδομένα που καταχωρούνται στο 
SIS II δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
επιτρέπεται να υποβληθούν σε 
επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς και 
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές που τα 
κράτη μέλη καθορίζουν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

1. Τα δεδομένα που καταχωρούνται στο 
SIS II δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
επιτρέπεται να υποβληθούν σε 
επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς και 
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές που τα 
κράτη μέλη καθορίζουν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 
Οιαδήποτε άλλη χρήση δεδομένων η 
οποία δεν τηρεί τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού θεωρείται 
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παραβίαση του παρόντος κανονισμού και 
κατάχρηση έναντι της νομοθεσίας του 
κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Το τελευταίο μέρος της διατάξεως προβλέπεται στην εν ισχύι Σύμβαση Εφαρμογής της 
Συμφωνίας του Σένγκεν (άρθρο 102(5)), αλλά δεν περιελήφθη από την Επιτροπή στην ανά 
χείρας πρόταση. Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί αυτή η διάταξη.

Τροπολογία 72
Άρθρο 21, παράγραφος 2

2. Η πρόσβαση σε δεδομένα του SIS II
επιτρέπεται μόνο εντός των ορίων της 
αρμοδιότητας της εθνικής αρχής και σε 
δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

2. Η πρόσβαση σε δεδομένα του SIS II
επιτρέπεται μόνο εντός των ορίων της 
αρμοδιότητας της εθνικής αρχής και σε 
δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Το 
ως άνω προσωπικό μπορεί να έχει 
πρόσβαση μόνον στα δεδομένα που 
απαιτούνται προς επιτέλεση των 
καθηκόντων του σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Οι αρχές των 
κρατών μελών τηρούν ενημερωμένο 
κατάλογο των ατόμων που έχουν 
δικαίωμα προσβάσεως στο SIS II.

Αιτιολόγηση

Το πρώτο μέρος της τροπολογίας είναι από την πρόταση της Επιτροπής για το Σύστημα 
Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) (COM(2004)835· βλέπε άρθρο 4) και είναι χρήσιμο 
συμπλήρωμα. Το δεύτερο μέρος αποτελεί σύσταση του Ευρωπαίου επόπτη προστασίας 
δεδομένων (βλέπε σ. 11 της γνωμοδότησής του).

Τροπολογία 73
Άρθρο 21, παράγραφος 3

3. Έκαστο κράτος μέλος τηρεί και 
διαβιβάζει στην Επιτροπή ενημερωμένο 
κατάλογο των εθνικών αρχών του που 
νομιμοποιούνται να επεξεργάζονται 
δεδομένα του SIS II. Στον εν λόγω 
κατάλογο διευκρινίζονται, για κάθε αρχή, 
οι κατηγορίες δεδομένων που 
νομιμοποιείται να επεξεργάζεται, ο σκοπός 
της επεξεργασίας, καθώς και το ποιος 
θεωρείται ότι ασκεί εν προκειμένω 
καθήκοντα ελεγκτή. Ο κατάλογος 

3. Έκαστο κράτος μέλος τηρεί και 
διαβιβάζει στην Επιτροπή ενημερωμένο 
κατάλογο των εθνικών αρχών του που 
νομιμοποιούνται να επεξεργάζονται 
δεδομένα του SIS II και οιεσδήποτε 
μεταβολές επέρχονται σε αυτόν.. Στον εν 
λόγω κατάλογο διευκρινίζονται, για κάθε 
αρχή, οι κατηγορίες δεδομένων που 
νομιμοποιείται να επεξεργάζεται, ο σκοπός 
της επεξεργασίας, καθώς και το ποιος 
θεωρείται ότι ασκεί εν προκειμένω 
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διαβιβάζεται από την Επιτροπή στον 
«Ευρωπαίο επόπτη προστασίας 
δεδομένων». Η Επιτροπή φροντίζει για την 
ανά έτος δημοσίευση του καταλόγου στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

καθήκοντα ελεγκτή. Ο κατάλογος 
διαβιβάζεται από την Επιτροπή στον 
«Ευρωπαίο επόπτη προστασίας 
δεδομένων». Η Επιτροπή φροντίζει για την 
ανά έτος δημοσίευση του καταλόγου στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Διατηρεί τον κατάλογο σε 
ηλεκτρονική, επί σταθερή βάσεως 
ενημερωνόμενη μορφή στην ιστοθέση 
της.

Αιτιολόγηση

Πρώτο μέρος της τροπολογίας: Δεν είναι απλώς σημαντικό τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν 
'ενημερωμένο κατάλογο', αλλά και να διατηρούν τον κατάλογο ενημερωμένο.
Δεύτερο μέρος της τροπολογίας: Για λόγους διαφάνειας και εποπτείας είναι σημαντικό να 
εξασφαλίζεται ότι κανείς μπορεί να συμβουλεύεται όχι μόνον τον κατ' έτος δημοσιευόμενο 
κατάλογο αλλά και τον κατάλογο εν ισχύι σε οιαδήποτε χρονική στιγμή. Η απλή δημοσίευση 
καταλόγου στην ιστοθέση της δεν πρέπει να συνιστά άχθος για την Επιτροπή.

Τροπολογία 74
Άρθρο 23, παράγραφος 1

1. Με εξαίρεση το αντίγραφο δεδομένων 
του CS-SIS για το οποίο γίνεται λόγος στο 
άρθρο 4 παράγραφος 3, τα δεδομένα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία στο SIS II
επιτρέπεται να αντιγραφούν μόνο για 
τεχνικούς λόγους και υπό την προϋπόθεση 
ότι η αντιγραφή τους είναι απαραίτητη στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές για την 
προσπέλαση των δεδομένων σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό. 

1. Με εξαίρεση το αντίγραφο δεδομένων 
του CS-SIS για το οποίο γίνεται λόγος στο 
άρθρο 4 παράγραφος 3, τα δεδομένα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία στο SIS II
επιτρέπεται να αντιγραφούν μόνο για 
τεχνικούς λόγους και υπό την προϋπόθεση 
ότι η αντιγραφή τους είναι απαραίτητη στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές για την 
προσπέλαση των δεδομένων σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό και ότι όλες οι 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
εφαρμόζονται επίσης και όσον αφορά τα 
ως άνω αντίγραφα.. 

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 4(3) τα κράτη μέλη θα μπορούν να έχουν ένα εθνικό αντίγραφο των 
δεδομένων ως εφεδρικό. Τα δεδομένα σε αυτό το εθνικό αντίγραφο θα επικαιροποιούνται από 
το κεντρικό σύστημα. Επειδή μερικά κράτη μέλη απαιτούν εθνικά αντίγραφα πέραν του ενός 
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω αντίγραφα υπό τον όρο ότι αυτά είναι επί 
σταθερά βάσεως άμεσης επικοινωνίας, ήτοι το περιεχόμενό τους είναι ανά πάσαν στιγμή το 
αυτό με εκείνο του κεντρικού συστήματος. Άλλος όρος είναι ότι εφαρμόζονται όλοι οι άλλοι 
κανόνες του παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 75
Άρθρο 23, παράγραφος 1 α (νέα)

1 α) Η αντιγραφή για τεχνικούς λόγους 
της οποίας μνεία γίνεται στην πρώτη 
παράγραφο η οποία οδηγεί σε δεδομένα 
σε αυτόνομη μνήμη παύει να εφαρμόζεται 
ένα έτος μετά την έναρξη λειτουργιών του 
Συστήματος Πληροφοριών για τις 
Θεωρήσεις του οποίου μνεία γίνεται στο 
άρθρο 38 του κανονισμού XX/XXXX 
σχετικά με το Σύστημα Πληροφοριών για 
τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ κρατών μελών σχετικά 
με θεωρήσεις σύντομης διάρκειας. Μέχρι 
την ημερομηνία αυτή τα κράτη μέλη 
τηρούν ενημερωμένο κατάλογο αυτών 
των αντιγράφων, τον θέτουν στη διάθεση 
των αρχών εποπτείας της προστασίας 
δεδομένων του κράτους μέλους και 
εξασφαλίζουν ότι όλες οι διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται και 
όσον αφορά αυτά τα αντίγραφα. 

Αιτιολόγηση

Αντίγραφα που δεν είναι επί σταθεράς βάσεως άμεσης επικοινωνίας, όπως είναι τα αντίγραφα 
σε CD, πρέπει σταδιακά να καταργηθούν. Επί του παρόντος χρήση αυτών γίνεται από προξενεία 
σε τρίτα κράτη. Με την έναρξη λειτουργιών του VIS όλα αυτά τα προξενεία πρέπει να 
εξοπλισθούν ωστόσο με την αρμόζουσα υποδομή τεχνολογίας της πληροφορίας. Άρα δεν θα 
υπάρχει πλέον ανάγκη για τη χρήση CD τα οποία θέτουν πλείστα όσα προβλήματα ασφαλείας 
(μπορεί να κλαπούν, κατά την έκδοση θεωρήσεων γίνεται χρήση μη ενημερωμένων δεδομένων 
κλπ.). Εν τω μεταξύ πρέπει να θεσπισθούν εχέγγυα για τη χρήση τους (βλέπε επίσης ΚΑΕ, σ. 
13).

Τροπολογία 76
Άρθρο 24, παράγραφος 1

1. Το κράτος μέλος που καταχωρεί 
δεδομένα στο SIS II οφείλει να 
διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των 
δεδομένων είναι σύννομη και, ιδίως, ότι τα 
δεδομένα είναι ακριβή και ενημερωμένα. 

1. Το κράτος μέλος που καταχωρεί 
δεδομένα στο SIS II οφείλει να 
διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των 
δεδομένων είναι σύννομη και, ιδίως, ότι τα 
δεδομένα είναι ακριβή και ενημερωμένα. 
Προς τούτο οι αρχές που είναι αρμόδιες 
για την έκδοση σημάτων σχετικά με 
υπηκόους τρίτων κρατών με σκοπό την 
άρνηση εισόδου αναπτύσσουν επίσημες 
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και γραπτές διαδικασίες.

Αιτιολόγηση

Στην επιθεώρηση που διεξήγαγε περί των σημάτων του άρθρου 96 η ΚΑΕ έθετε την ερώτηση 
εάν υπήρχε επίσημη περιγραφή της διαδικασίας για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων στο 
SIS και την εξασφάλιση ότι τα δεδομένα ήταν ακριβή, ενημερωμένα και σύννομα. Η 
επιθεώρηση αποκάλυψε ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει έλλειψη αυτών των διαδικασιών. Η 
ΚΑΕ συνέστησε ως εκ τούτου την ανάπτυξη αυτών των διαδικασιών (έκθεση ΚΑΕ περί των 
σημάτων του άρθρου 96, σ. 6 και 9).

Τροπολογία 77
Άρθρο 24, παράγραφος 3

3. Εάν ένα κράτος μέλος διαφορετικό από 
αυτό που καταχώρησε τα δεδομένα έχει 
ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι τα 
δεδομένα είναι ανακριβή ή ότι έχουν τύχει 
παράνομης επεξεργασίας στο πλαίσιο του 
SIS II, ενημερώνει σχετικά το κράτος 
μέλος που καταχώρησε τα δεδομένα με την 
ανταλλαγή συμπληρωματικών 
πληροφοριών το ενωρίτερο δυνατό και, 
πάντως, το αργότερο εντός 10 ημερών από 
τη στιγμή που απέκτησε γνώση των 
ενδείξεων. Το κράτος μέλος που 
καταχώρησε τα δεδομένα τα ελέγχει και, 
εάν είναι αναγκαίο, τα τροποποιεί, 
προσθέτει κάτι σε αυτά, τα διορθώνει ή τα 
διαγράφει. Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις για 
τέτοιου είδους ανταλλαγές 
συμπληρωματικών πληροφοριών 
θεσπίζονται με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στο άρθρο 35 παράγραφος 3
και ενσωματώνονται στο εγχειρίδιο 
SIRENE. 

3. Εάν ένα κράτος μέλος διαφορετικό από 
αυτό που καταχώρησε τα δεδομένα έχει 
ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι τα 
δεδομένα είναι ανακριβή ή ότι έχουν τύχει 
παράνομης επεξεργασίας στο πλαίσιο του 
SIS II, ενημερώνει σχετικά το κράτος 
μέλος που καταχώρησε τα δεδομένα με την 
ανταλλαγή συμπληρωματικών 
πληροφοριών το ενωρίτερο δυνατό και το 
αργότερο εντός 10 ημερών από τη στιγμή 
που απέκτησε γνώση των ενδείξεων. Το 
κράτος μέλος που καταχώρησε τα 
δεδομένα τα ελέγχει και, εάν είναι 
αναγκαίο, τα τροποποιεί, προσθέτει κάτι σε 
αυτά, τα διορθώνει ή τα διαγράφει. Οι 
λεπτομερείς ρυθμίσεις για τέτοιου είδους 
ανταλλαγές συμπληρωματικών 
πληροφοριών θεσπίζονται με τη 
διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 35 
παράγραφος 3 και ενσωματώνονται στο 
εγχειρίδιο SIRENE. 

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό για την αποτελεσματική λειτουργία του SIS II να είναι ακριβή τα 
δεδομένα και η επεξεργασία του να γίνεται κατά τρόπο σύννομο. Τα κράτη μέλη πρέπει κατά 
συνέπεια να επιλύουν τα προβλήματα ταχέως. Το 'πάντως' θα μπορούσε να εμποδίσει τούτο να 
επιτευχθεί εγκαίρως. Δέκα ημέρες συνιστούν εύλογο διάστημα το οποίο και πρέπει να τηρείται.
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Τροπολογία 78
Άρθρο 24, παράγραφος 4

4. Εάν τα κράτη μέλη αδυνατούν να 
συμφωνήσουν εντός διμήνου σχετικά με τη 
διόρθωση των δεδομένων, οποιοδήποτε εξ 
αυτών δύναται να υποβάλει την υπόθεση 
στον «Ευρωπαίο επόπτη προστασίας 
δεδομένων», που ενεργεί ως 
διαμεσολαβητής.

4. Εάν τα κράτη μέλη αδυνατούν να 
συμφωνήσουν εντός διμήνου σχετικά με τη 
διόρθωση των δεδομένων, υποβάλλουν την 
υπόθεση στον «Ευρωπαίο επόπτη 
προστασίας δεδομένων», που από κοινού 
με τις αρχές εποπτείας των σχετικών 
κρατών μελών ενεργεί ως 
διαμεσολαβητής.

Αιτιολόγηση

Πρώτο μέρος της τροπολογίας: Σύμφωνα με την εν ισχύι Σύμβαση Εφαρμογής της 
Συμφωνίας του Σένγκεν ήταν υποχρεωτικό να υποβάλλονται αυτά τα προβλήματα στην ΚΑΕ.
Όπως γράφει η ΚΑΕ: Δεδομένων των συμφερόντων που διακυβεύονται για το υποκείμενο 
των δεδομένων η υποχρέωση υποβολής της διαφωνίας περί της ποιότητας των δεδομένων 
στον επόπτη πρέπει να παραμείνει. (σ. 17 της γνωμοδότησης).
Δεύτερο μέρος: Επειδή ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων και οι αρχές εποπτείας 
των κρατών μελών πρέπει να φέρουν "από κοινού ευθύνη" για την εποπτεία του SIS II (βλέπε 
προτεινόμενο άρθρο 31 β) πρέπει να αντιμετωπίζουν και αυτές τις διαφωνίες από κοινού.

Τροπολογία 79
Άρθρο 24, παράγραφος 4α (νέα)

4 α. Μέσω της υποδομής του SIS II
έκαστο κράτος μέλος πληροφορεί αμέσως 
το αρμόδιο κράτος μέλος εάν ένα 
πρόσωπο με καταχώριση στο SIS II
δυνάμει του άρθρου 15 έχει αποκτήσει 
την υπηκοότητά του ή γίνει μέλος της 
οικογενείας πολίτη της Ένωσης ή άλλων 
που ευεργετούνται από το κοινοτικό 
δίκαιο σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας. 

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την έκθεση της ΚΑΕ με θέμα επιθεώρηση των σημάτων που χρησιμοποιούν το 
άρθρο 96 στο SIS πρέπει να τεθούν εν εφαρμογή ή να αναπτυχθούν περαιτέρω μέτρα προς 
πρόληψη σημάτων του άρθρου 96 περί υπηκόων από κράτη μέλη ΕΕ (σ. 9 της έκθεσης). Η 
τροπολογία επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες περί αλλαγής καθεστώτος για ένα 
άτομο διαβιβάζονται στο κράτος μέλος που έχει καταχωρίσει σήμα. Βλέπε επίσης ΚΑΕ, σ. 22.

Τροπολογία 80
Άρθρο 24, παράγραφος 5
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5. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν 
συμπληρωματικές πληροφορίες 
προκειμένου να είναι σαφής η διάκριση 
μεταξύ σημάτων στο SIS II τα οποία 
αφορούν άτομα με παρεμφερή 
χαρακτηριστικά. Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις 
για τέτοιου είδους ανταλλαγές
συμπληρωματικών πληροφοριών 
θεσπίζονται με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στο άρθρο 35 παράγραφος 3 
και ενσωματώνονται στο εγχειρίδιο 
SIRENE. 

5. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν 
συμπληρωματικές πληροφορίες 
προκειμένου να είναι σαφής η διάκριση 
μεταξύ σημάτων στο SIS II τα οποία 
αφορούν άτομα με παρεμφερή 
χαρακτηριστικά. Οι ρυθμίσεις για αυτή 
την ανταλλαγή συμπληρωματικών 
πληροφοριών έχουν ως εξής:
Πριν από την έκδοση σήματος 
ακολουθείται η εξής διαδικασία:

a) Εάν από την εξέταση αίτησης
καταχώρησης νέου σήματος προκύψει ότι
ήδη υπάρχει στο SIS II άτομο με
παρεμφερή υποχρεωτικά στοιχεία 
περιγραφής της ταυτότητας 
(ονοματεπώνυμο, ημερομηνία 
γεννήσεως), πρέπει να διενεργηθεί 
έλεγχος πριν την έγκριση του νέου 
σήματος·
b) Η αρχή SIRENE έρχεται σε επαφή με
την αιτούσα υπηρεσία προκειμένου να
διευκρινίσει εάν το σήμα αναφέρεται ή 
όχι στο αυτό πρόσωπο·
c) Εάν από τον διασταυρούμενο έλεγχο
προκύψει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο
είναι όντως το αυτό, η αρχή SIRENE
εφαρμόζει τη διαδικασία καταχώρησης 
πολλαπλών σημάτων περί της οποίας 
γίνεται λόγος στην παράγραφο 6. Εάν από
τον έλεγχο προκύψει ότι πρόκειται όντως
για δύο διαφορετικά πρόσωπα, η αρχή
SIRENE εγκρίνει την αίτηση 
καταχώρησης άλλου σήματος, 
προσθέτοντας τα στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για να αποφευχθούν   λάθη 
ταύτισης.

Αιτιολόγηση

Η ανά χείρας πρόταση της Επιτροπής καταργεί τον κανονισμό 378/2004 (βλέπε άρθρο 37 του 
παρόντος κανονισμού) ο οποίος προβλέπει την τροποποίηση του εγχειριδίου SIRENE μέσω 
επιτροπολογίας. Αντ' αυτού όλες οι παραπομπές στο εγχειρίδιο SIRENE στον παρόντα 
κανονισμό περιέχουν διασταυρούμενη παραπομπή στην επιτροπή επιτροπολογίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 35. Ούτως ο κανονισμός 378/2004 εμπεριέχεται εκ των πραγμάτων στο 



PR\609858EL.doc PE 365.024v02-00

EL

ανά χείρας κείμενο. Στη γνωμοδότησή του (P5_TA(2003)0391 και 392 που εγκρίθηκε στις 
23.9.2003) σχετικά με τις ελληνικές πρωτοβουλίες που οδήγησαν στην έγκριση του κανονισμού 
378/2004 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε τα ευαίσθητα τμήματα του εγχειριδίου SIRENE
να μην τροποποιούνται μέσω επιτροπολογίας αλλά μέσω της νομοθετικής διαδικασίας. Κατά 
συνέπειαν πλείστα όσα μέρη του εν ισχύι εγχειριδίου SIRENE εγγράφονται στο παρόν νομικό 
κείμενο.

Τροπολογία 81
Άρθρο 24, παράγραφος 5, σημείο α) (νέο)

5 α. Εάν άτομο ισχυρίζεται ότι δεν είναι 
το αναζητούμενο από σήμα άτομο, τα 
κράτη μέλη ανταλλάσσουν 
συμπληρωματικές πληροφορίες. Εάν από 
τον έλεγχο συνάγεται ότι υφίστανται 
πράγματι δύο διαφορετικοί άνθρωποι, 
στο ως άνω άτομο γνωστοποιούνται οι 
διατάξεις των οποίων μνεία γίνεται στο 
άρθρο 25.

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπεται η περίπτωση όπου κάποιος ελέγχεται ενώ 
ισχυρίζεται ότι δεν είναι το συγκεκριμένο άτομο (το άρθρο 25 χειρίζεται τις περιπτώσεις όπου η 
κατάχρηση ταυτότητας είναι γνωστή· το άρθρο 24(5) επιλαμβάνεται των μέτρων πριν από την 
καταχώρηση σήματος).

Τροπολογία 82
Άρθρο 24, παράγραφος 7

7. Τα δεδομένα που φυλάσσονται στο SIS
II επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια 
βάση από το κράτος μέλος που εξέδωσε το 
εκάστοτε σήμα. Τα κράτη μέλη δύνανται 
να προβλέπουν ότι η επανεξέταση αυτή 
πραγματοποιείται ανά συντομότερο 
χρονικό διάστημα.

7. Τα δεδομένα που φυλάσσονται στο SIS
II επανεξετάζονται τουλάχιστον ανά διετία
από το κράτος μέλος που εξέδωσε το 
εκάστοτε σήμα. Τα κράτη μέλη δύνανται 
να προβλέπουν ότι η επανεξέταση αυτή 
πραγματοποιείται ανά συντομότερο 
χρονικό διάστημα. Τα κράτη μέλη 
τεκμηριώνουν τις ανασκοπήσεις 
περιλαμβάνοντας τους λόγους για τη 
συνέχιση της διατήρησης και στατιστικές 
περί του ποσοστού σημάτων που 
διατηρούνται και εκείνων που έχουν 
προσφάτως εγγραφεί σύμφωνα με το 
άρθρο 20(5).
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Αιτιολόγηση

Πρώτο μέρος της τροπολογίας: Για να αποφευχθεί μία υπεργραφειοκρατική προσέγγιση 
προτείνεται να διεξάγεται ανασκόπηση ανά διετία. Η διετής περίοδος αποτελεί συμβιβασμό 
ανάμεσα στην ετήσια περίοδο που προτείνει η Επιτροπή και την τριετή περίοδο που επί του 
παρόντος προβλέπει το άρθρο Article 112(1) της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας του 
Σένγκεν.
Δεύτερο μέρος της τροπολογίας: Η ΚΑΕ έχει επισημάνει στη γνωμοδότησή της ότι σε έναν 
αριθμό κρατών η περίοδος διατήρησης ανανεώνεται μηχανικά (σ.11 της γνωμοδότησης). Αυτή 
η προσέγγιση φαίνεται να αντιφάσκει προς την αρχή ότι εκάστη περίπτωση πρέπει να 
αποτιμάται επί ατομικής βάσεως για να δει κανείς εάν το σήμα πρέπει να παραμείνει εντός του 
συστήματος. Η ΚΑΕ πρότεινε επίσης να προστεθεί η απαίτηση για τεκμηρίωση των 
ανασκοπήσεων που προτείνεται εδώ (σ. 12 της γνωμοδότησης).

Τροπολογία 83
Άρθρο 26, παράγραφος 3

3. Η δημιουργία συνδέσμου δεν επηρεάζει 
τα δικαιώματα πρόσβασης βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Οι αρχές που δεν 
διαθέτουν δικαίωμα πρόσβασης σε 
ορισμένες κατηγορίες σημάτων δεν έχουν 
πρόσβαση ούτε στους συνδέσμους προς 
τις εν λόγω κατηγορίες.

3. Η δημιουργία συνδέσμου δεν επηρεάζει 
τα δικαιώματα πρόσβασης βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Οι αρχές που δεν 
διαθέτουν δικαίωμα πρόσβασης σε 
ορισμένες κατηγορίες σημάτων δεν 
μπορούν να βλέπουν τον σύνδεσμο σε 
σήμα στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση.

Τροπολογία 84
Άρθρο 26, παράγραφος 3 α (νέα)

3 α. Όλοι οι σύνδεσμοι έχουν σαφείς 
απαιτήσεις λειτουργίας.

Τροπολογία 85
Άρθρο 26, παράγραφος 4

4. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
θεωρεί ότι η δημιουργία συνδέσμου 
μεταξύ σημάτων είναι ασυμβίβαστη με την 
εθνική του νομοθεσία ή τις διεθνείς του 
υποχρεώσεις, δύναται να λάβει τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει τη μη 
δυνατότητα προσπέλασης του συνδέσμου 
από την εθνική του επικράτεια.

4. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
θεωρεί ότι η δημιουργία συνδέσμου από 
άλλο κράτος μέλος μεταξύ σημάτων είναι 
ασυμβίβαστη με την εθνική του νομοθεσία 
ή τις διεθνείς του υποχρεώσεις, λαμβάνει
τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει τη 
μη δυνατότητα προσπέλασης του 
συνδέσμου από την εθνική του επικράτεια 
και από τις δικές του αρχές οι οποίες δεν 
ευρίσκονται επί της επικρατείας του.
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Τροπολογία 86
Άρθρο 27, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη φυλάσσουν αντίγραφο 
των αποφάσεων για τις οποίες γίνεται 
λόγος στο άρθρο 16 παράγραφος 1 
περίπτωση i), με σκοπό την υποστήριξη 
της ανταλλαγής συμπληρωματικών 
πληροφοριών.

1. Τα κράτη μέλη φυλάσσουν αντίγραφο 
των αποφάσεων για τις οποίες γίνεται 
λόγος στο άρθρο 16, παράγραφος 1,
περίπτωση i), με σκοπό την υποστήριξη 
της ανταλλαγής συμπληρωματικών 
πληροφοριών· τούτο φυλάσσεται στην 
αρχή SIRENE.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να καθίσταται σαφές πού πρέπει να φυλάσσεται αυτή η πληροφορία.

Τροπολογία 87
Άρθρο 27, παράγραφος 2

2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που 
διαβιβάζονται από άλλο κράτος μέλος 
χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για 
τον οποίον διαβιβάστηκαν. Διατηρούνται 
σε εθνικά αρχεία επί όσο χρόνο το σήμα 
στο οποίο αναφέρονται διατηρείται στο 
SIS II. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρούν τις εν λόγω πληροφορίες επί 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν τούτο 
είναι αναγκαίο για την επίτευξη του 
σκοπού για τον οποίον διαβιβάστηκαν. Σε 
κάθε περίπτωση, οι συμπληρωματικές 
πληροφορίες απαλείφονται το αργότερο 
ένα έτος μετά την διαγραφή του σχετικού 
σήματος από το SIS II.

2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που 
διαβιβάζονται από άλλο κράτος μέλος 
χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για 
τον οποίον διαβιβάστηκαν. Διατηρούνται 
σε εθνικά αρχεία επί όσο χρόνο το σήμα 
στο οποίο αναφέρονται διατηρείται στο 
SIS II. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρούν τις εν λόγω πληροφορίες επί 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά μόνον 
επί όσον χρόνο απαιτείται για την 
επίτευξη του σκοπού για τον οποίον 
διαβιβάστηκαν. Σε κάθε περίπτωση, οι 
συμπληρωματικές πληροφορίες 
απαλείφονται το αργότερο ένα έτος μετά 
την διαγραφή του σχετικού σήματος από 
το SIS II.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να καταστήσει σαφές ότι τα δεδομένα μπορεί να διατηρούνται μόνον 
επί όσον χρόνον απαιτείται η διατήρησή τους.

Τροπολογία 88
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Άρθρο 28

Κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου 
δεδομένα πρόκειται να τύχουν 
επεξεργασίας στο SIS II με σκοπό την 
άρνηση εισόδου λαμβάνει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

Κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου 
δεδομένα πρόκειται να τύχουν 
επεξεργασίας στο SIS II με σκοπό την 
άρνηση εισόδου λαμβάνει γραπτώς τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να καθίσταται σαφές ότι οι πληροφορίες πρέπει να δίδονται γραπτώς.
Διευθύνσεις κλπ. δεν πρέπει να κοινοποιούνται προφορικώς.

Τροπολογία 89
Άρθρο 28, σημείο (γ α) (νέο)

(γ α) τη διάρκεια διατήρησης των 
δεδομένων·

Αιτιολόγηση
Την προσθήκη προτείνει ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων, διότι θα συμβάλει στην 
εξασφάλιση δίκαιης αντιμετωπίσεως του υποκειμένου των δεδομένων (σ.17 στη γνωμοδότησή 
του)

Τροπολογία 90
Άρθρο 28, σημείο (ε α) (νέο)

(ε α) την ύπαρξη του δικαιώματος σε
μνεία του οποίου προβαίνει το άρθρο 
15(3)·

Αιτιολόγηση

Την προσθήκη προτείνουν ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων (σ. 17 στη 
γνωμοδότησή του) και το άρθρο 29 της Ομάδας Εργασίας (σ. 16).

Τροπολογία 91
Άρθρο 28, σημείο (ε β) (νέο)

(ε β) την ύπαρξη του δικαιώματος σε 
έννομα μέσα σε μνεία των οποίων 
προβαίνει το άρθρο 30·
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Αιτιολόγηση
Την προσθήκη προτείνει ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων, διότι θα συμβάλει στην 
εξασφάλιση δίκαιης αντιμετωπίσεως του υποκειμένου των δεδομένων (σ.17 στη γνωμοδότησή 
του)

Τροπολογία 92
Άρθρο 28, σημείο (ε β) (νέο)

(ε γ) τη διεύθυνση της αρχής εποπτείας 
της προστασίας δεδομένων στο κράτος 
μέλος.

Αιτιολόγηση

Την προσθήκη προτείνει το άρθρο 29 της ομάδας εργασίας (σ. 16 της γνωμοδότησής της).

Τροπολογία 93
Άρθρο 28, εδάφιο 2 (νέο)

Οι πληροφορίες αυτές δίδονται:
a) Ταυτόχρονα με την απαγόρευση
επανεισόδου κατ’ εφαρμογή απόφασης 
περί επιστροφής ή διαταγής 
απομάκρυνσης ή απόφασης που ελήφθη 
δυνάμει του άρθρου 15, παράγραφος 1, 
εδάφιο(α) περίπτωση α) · ή
β) Από οποιαδήποτε αρχή με δικαίωμα
πρόσβασης που έρχεται σε επαφή με τον 
πολίτη τρίτης χώρας ·
γ) Σε κάθε περίπτωση, στα σύνορα, όταν 
υπάρχει άρνηση εισόδου.

Αιτιολόγηση

Για να γίνεται άσκηση του δικαιώματος πληροφόρησης στην πράξη πρέπει να είναι δυνατόν να 
δίδονται πληροφορίες. Η τροπολογία επιδιώκει να σκιαγραφήσει πότε πρέπει να δίδονται 
πληροφορίες και πράττοντάς το πληροί το κενό που παρατηρείται στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 94
Άρθρο 29, παράγραφος 3

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
γνωστοποιούνται στον ενδιαφερόμενο το 
συντομότερο δυνατό και, πάντως, το 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
γνωστοποιούνται στον ενδιαφερόμενο το 
συντομότερο δυνατό και, πάντως, το 
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αργότερο εντός 60 ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για 
πρόσβαση στα δεδομένα.

αργότερο εντός 60 ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για 
πρόσβαση στα δεδομένα. Εάν η νομοθεσία 
του κράτους μέλους προβλέπει βραχύτερη 
προθεσμία, αυτή και τηρείται.

Αιτιολόγηση

Υπάρχει κίνδυνος αντιφάσεων μεταξύ των προθεσμιών που προβλέπεονται από τον ανά χείρας 
κανονισμό και διαδικασιών σε επίπεδο κράτους μέλους που εξακολουθούν να ισχύουν. Η 
τροπολογία επιδιώκει να επιλύσει αυτή τη δυνατή αντίθεση προς όφελος του ενδιαφερομένου 
(Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων, σ. 17).

Τροπολογία 95
Άρθρο 29, παράγραφος 3 α (νέα)

3 α. Οσάκις πρόσωπο ζητήσει δεδομένα 
που σχετίζονται με αυτόν/αυτήν, η 
αρμόδια αρχή αποστέλλει αντίγραφο του 
αιτήματος στην αρμόδια αρχή εποπτείας 
του κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία οι αρχές προστασίας δεδομένων των κρατών μελών να πληροφορούνται περί 
αυτών των αιτημάτων. Τούτο τους επιτρέπει να έχουν συνολική εικόνα περί των αιτημάτων.

Τροπολογία 96
Άρθρο 29, παράγραφος 4

4. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τη
συνέχεια που δίδεται στην άσκηση των 
δικαιωμάτων του όσον αφορά τη διόρθωση 
και διαγραφή δεδομένων το συντομότερο 
δυνατό και, πάντως, το αργότερο εντός 
εξαμήνου από την ημερομηνία κατά την 
οποία ζήτησε τη διόρθωση ή τη διαγραφή.

4. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τη 
συνέχεια που δίδεται στην άσκηση των 
δικαιωμάτων του όσον αφορά τη διόρθωση 
και διαγραφή δεδομένων το συντομότερο 
δυνατό και, πάντως, το αργότερο εντός 
τριμήνου από την ημερομηνία κατά την 
οποία ζήτησε τη διόρθωση ή τη διαγραφή.

Αιτιολόγηση

Η κοινή αρχή ελέγχου λέγει περιληπτικώς ότι δεδομένου του ωφελήματος που διακυβεύεται το 
χρονικό όριο 6 μηνών είναι υπερβολικά μακρύ. Προτείνει χρονικό όριο 3 μηνών. Βλέπε ΚΑΕ, 
σ. 18.
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Τροπολογία 97
Άρθρο 30

Κάθε πρόσωπο στην επικράτεια 
οποιουδήποτε κράτους μέλους έχει 
δικαίωμα άσκησης προσφυγής ή υποβολής 
καταγγελίας ενώπιον των δικαστηρίων του 
εν λόγω κράτους μέλους σε περίπτωση που 
δεν γίνει δεκτό το δικαίωμά του όσον 
αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα που το 
αφορούν, τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους 
ή το δικαίωμά του να λάβει πληροφορίες ή 
αποκατάσταση του συμφέροντός του σε 
σχέση με την επεξεργασία προσωπικών 
του δεδομένων κατά παράβαση του 
παρόντος κανονισμού.

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα άσκησης 
προσφυγής ή υποβολής καταγγελίας 
ενώπιον των δικαστηρίων του εν λόγω 
κράτους μέλους σε περίπτωση που δεν 
γίνει δεκτό το δικαίωμά του όσον αφορά 
την πρόσβαση σε δεδομένα που το 
αφορούν, τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους 
ή το δικαίωμά του να λάβει πληροφορίες ή 
αποκατάσταση του συμφέροντός του σε 
σχέση με την επεξεργασία προσωπικών 
του δεδομένων κατά παράβαση του 
παρόντος κανονισμού.

Όταν ασκηθεί προσφυγή ή ένσταση σε
Δικαστήριο κράτους μέλους το οποίο δεν
είναι το υπεύθυνο για την καταχώρηση 
του σήματος αυτού, το εν λόγω κράτος 
μέλος πρέπει να συνεργασθεί με το 
κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την 
καταχώρηση του συγκεκριμένου 
σήματος.
Τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται
αμοιβαίως τις τελικές αποφάσεις που
λαμβάνουν δικαστήρια των άλλων 
κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Όπως λέγει εν συντομία ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων αυτός ο εδαφικός 
περιορισμός δεν δικαιολογείται και θα μπορούσε να καταστήσει το δικαίωμα σε έννομα μέσα 
χωρίς αποτέλεσμα, διότι στην πλειονότητά τους οι ενδιαφερόμενοι δεν θα είναι στην επικράτεια 
εφόσον για αυτούς ισχύει έρνηση εισόδου στα σύνορα (Ευρωπαίος επόπτης προστασίας 
δεδομένων σ. 18). Βλέπε επίσης άρθρο 29 Ομάδα εργασίας, σ. 16 και ΚΑΕ, σ. 19.

Τροπολογία 98
Άρθρο 31, Τίτλος

Αρχές προστασίας δεδομένων Αρχές εποπτείας των κρατών μελών

Τροπολογία 99
Άρθρο 31, παράγραφος 1
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1. Έκαστο κράτος μέλος αναθέτει στις 
αρχές που διορίζονται κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 28 παράγραφος 1 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ να παρακολουθούν υπό 
καθεστώς ανεξαρτησίας τη νομιμότητα της 
επεξεργασίας στο πλαίσιο του SIS II
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
επικράτειά του, περιλαμβανομένης της 
ανταλλαγής και περαιτέρω επεξεργασίας 
συμπληρωματικών πληροφοριών. 

1. Η αρχή ή οι αρχές που ορίζει έκαστο 
κράτος μέλος και στις οποίες αναθέτει τις 
εξουσίες σε μνεία των οποίων προβαίνει 
το άρθρο 28 της οδηγίας 95/46/ΕΚ
παρακολουθούν υπό καθεστώς 
ανεξαρτησίας τη νομιμότητα της 
επεξεργασίας στο πλαίσιο του SIS II
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
επικράτειά του και από αυτή, 
περιλαμβανομένης της ανταλλαγής και 
περαιτέρω επεξεργασίας 
συμπληρωματικών πληροφοριών. 

Αιτιολόγηση

Η διάταξη δεν απευθύνεται στα κράτη μέλη αλλά στις ανεξάρτητες αρχές εποπτείας. Το άρθρο 
28 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και η τρέχουσα πρακτική λαμβάνουν επίσης υπόψη τα ομοσπονδιακά 
κράτη με περισσότερες της μιας αρχές εποπτείας. Επίσης καθίσταται σαφές ότι οι αρχές 
προστασίας δεδομένων των κρατών μελών έχουν όλες τις εξουσίες που τους παρέχει το άρθρο 
28 της οδηγίας (Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων σ. 19). Πέραν τούτων προστίθεται 
το 'από αυτή' για να ληφθεί υπόψη η κατάσταση όπου η επεξεργασία από το κράτος μέλος θα 
χρησιμοποιεί κανονικά το κεντρικό σύστημα. Το νόμιμο αυτής της επεξεργασίας πρέπει να 
υπόκειται στην εποπτεία από τις αρχές εποπτείας των κρατών μελών, οσάκις είναι απαραίτητο 
σε συνεργασία με τον Ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 100
Άρθρο 31, παράγραφος 1 α (νέα)

1 α. Η αρχή ή οι αρχές της παραγράφου 1 
εξασφαλίζουν ότι τουλάχιστον ανά 
τέσσερα έτη διενεργείται έλεγχος των 
πράξεων επεξεργασίας δεδομένων στο 
εθνικό τμήμα του SIS II σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα ελέγχου. 

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις ότι το SIS II, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, υφίσταται επί τακτικής βάσεως ελέγχους σύμφωνα με υψηλές και 
παρόμοιες προδιαγραφές, είτα από είτε εξ ονόματος των αρμοδίων αρχών εποπτείας. Οι 
έλεγχοι είναι ακόμη σημαντικότεροι εάν ληφθεί υπόψη η πιθανώς ευρεία χρήση των 
αντιγράφων των κρατών μελών.

Τροπολογία 101
Άρθρο 31, παράγραφος 1 β (νέα)
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1 β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
αρχή ή οι αρχές της παραγράφου 1 έχουν 
επαρκείς πόρους προς επιτέλεση των 
καθηκόντων που τους αναθέτει ο παρών 
κανονισμός. 

Αιτιολόγηση
Ουσία έχει η επιτήρηση να λειτουργεί. Χωρείς επαρκείς πόρους δεν θα λειτουργεί. Δυστυχώς επί 
του παρόντος πολλές αρχές έχουν ολιγότερους του απαιτουμένου πόρους (βλέπε την πρώτη 
έκθεση περί της εφαρμογής της οδηγίας περί προστασίας δεδομένων (95/46/EC) 
(COM(2003)265)).

Τροπολογία 102
Άρθρο 31, παράγραφος 2

2. Ο «Ευρωπαίος επόπτης προστασίας 
δεδομένων» ελέγχει κατά πόσον οι 
δραστηριότητες της Επιτροπής όσον 
αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του 
SIS II ασκούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 31 α)

Τροπολογία 103
Άρθρο 31, παράγραφος 3

3. Οι εθνικές αρχές εποπτείας και ο 
«Ευρωπαίος επόπτης προστασίας 
δεδομένων» συνεργάζονται ενεργά μεταξύ 
τους. Ο «Ευρωπαίος επόπτης προστασίας 
δεδομένων» συγκαλεί σύσκεψη για τον 
σκοπό αυτό τουλάχιστον άπαξ ετησίως.

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 31 β)

Τροπολογία 104
Άρθρο 31 α (νέο)

Άρθρο 31 α
Ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας 

δεδομένων
1. Ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας 
δεδομένων ελέγχει κατά πόσον οι 
δραστηριότητες της Επιτροπής όσον 
αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του 
SIS II ασκούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 
Εφαρμόζονται κατ' αντιστοιχίαν τα 
καθήκοντα και οι εξουσίες μνεία των 
οποίων γίνεται στα άρθρα 46 και 47 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.
2. Ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας 
δεδομένων εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον 
ανά 4 έτη διενεργείται έλεγχος των 
πράξεων επεξεργασίας δεδομένων στις 
οποίες προβαίνει η Επιτροπή σύμφωνα με 
διεθνή πρότυπα ελέγχου. Η έκθεση του 
ελέγχου αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή 
και τις αρχές εποπτείας των κρατών 
μελών μνεία των οποίων γίνεται στο 
άρθρο 31. Στην Επιτροπή παρέχεται η 
δυνατότητα να διατυπώσει παρατηρήσεις 
πριν από την έγκριση της εκθέσεως.

Αιτιολόγηση

Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδομένων προέρχονται από 
τον κανονισμό 45/2001 ο οποίος ισχύει για τις δραστηριότητες επεξεργασίας στις οποίες 
προβαίνει η Επιτροπή (βλέπε αιτιολογική σκέψη 15). Ταυτοχρόνως περιορίζονται επίσης από το 
εύρος των δραστηριοτήτων της Επιτροπής. Τούτο καθίσταται σαφές από το 'κατ' αντιστοιχίαν' 
και την προτεινόμενη προσθήκη στην αιτιολογική σκέψη 16.
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Τροπολογία 105
Άρθρο 31 β, παράγραφος 1 (νέα)

1. Οι αρχές εποπτείας των κρατών μελών 
των οποίων μνεία γίνεται στο άρθρο 31 
και ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας 
δεδομένων συνεργάζονται ενεργώς 
μεταξύ τους και φέρουν από κοινού την 
ευθύνη για την εποπτεία του SIS II.
2. Ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες, 
διενεργούν από κοινού έρευνες, 
περιλαμβανομένων από κοινού ελέγχων 
και επιθεωρήσεων, αναλύουν δυσκολίες 
ερμηνείας ή εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, μελετούν προβλήματα που 
ανακύπτουν με την άσκηση ανεξαρτήτου 
εποπτείας ή κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων από το υποκείμενο των 
δεδομένων, συντάσσουν εναρμονισμένες 
προτάσεις για να εξευρεθούν κοινές 
λύσεις σε οιαδήποτε προβλήματα και 
προάγουν τη γνώση περί δικαιωμάτων 
προστασίας δεδομένων, αναλόγως των 
αναγκών.
3. Ο Ευρωπαίος επόπτης επεξεργασίας 
δεδομένων και οι αρχές εποπτείας των 
κρατών μελών συνέρχονται προς τον 
σκοπό αυτό τουλάχιστον δύο φορές κατ' 
έτος. Το κόστος αυτών των 
συνεδριάσεων επιβαρύνει τον Ευρωπαίο 
επόπτη προστασίας δεδομένων. Ο 
σχετικός εσωτερικός κανονισμός θα 
εγκριθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση.
Περαιτέρω μέθοδοι εργασίας 
αναπτύσσονται από κοινού σύμφωνα με 
τις ανάγκες. Κοινή έκθεση 
δραστηριοτήτων αποστέλλεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή ανά διετία.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της φύσεως του συστήματος η εποπτεία μπορεί να λειτουργήσει μόνον εάν 
διενεργείται από κοινού.

Η προτεινόμενη περιγραφή καθηκόντων βασίζεται στο άρθρο 115 της Σύμβασης Εφαρμογής 
της Συμφωνίας του Σένγκεν που απέδειξε τη χρησιμότητά του και την τρέχουσα πρακτική.
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Η τροπολογία βασίζεται στην ιδέα ότι μόνον ορισμένοι βασικοί κανόνες πρέπει να τεθούν σε 
αυτό το νομικό κείμενο και ότι οι λεπτομέρειες μπορούν να αποφασισθούν από τον Ευρωπαίο 
επόπτη προστασίας δεδομένων και τις αρχές εποπτείας των κρατών μελών.

Τροπολογία 106
Άρθρο 33

Κυρώσεις
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέριμνα ούτως 
ώστε η επεξεργασία δεδομένων του SIS II
ή συμπληρωματικών πληροφοριών κατά 
παράβαση του παρόντος κανονισμού να 
υπόκειται σε ουσιαστικές, αποτρεπτικές 
και ανταποκρινόμενες στην αρχή της 
αναλογικότητας κυρώσεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις της εθνικής τους νομοθεσίας. 

Ποινές και αξιόποινη πράξη
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέριμνα ούτως 
ώστε η επεξεργασία δεδομένων του SIS II
ή συμπληρωματικών πληροφοριών κατά 
παράβαση του παρόντος κανονισμού να 
υπόκειται σε ουσιαστικές, αποτρεπτικές 
και ανταποκρινόμενες στην αρχή της 
αναλογικότητας ποινές σύμφωνα με τις 
διατάξεις της εθνικής τους νομοθεσίας. 
Σοβαρές παραβιάσεις συνιστούν 
αξιόποινη πράξη. Τα κράτη μέλη 
περιλαμβάνουν διατάξεις προς τούτο στη 
σχετική νομοθεσία τους. Κοινοποιούν 
όλες τις διατάξεις της νομοθεσίας τους 
στην Επιτροπή το αργότερο έως την 
ημερομηνία της κοινοποιήσεως περί της 
οποίας γίνεται λόγος στο άρθρο 39(2) και 
της κοινοποιούν άνευ χρονοτριβής και 
οιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση 
αυτών.

Τροπολογία 107
Άρθρο 34, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ύπαρξη 
συστημάτων για την παρακολούθηση της 
λειτουργίας του SIS II σε σχέση με τους 
επιδιωκόμενους στόχους, όσον αφορά την 
απόδοση, τη σχέση κόστους-
αποτελέσματος και την ποιότητα των 
υπηρεσιών.

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ύπαρξη 
συστημάτων για την παρακολούθηση της
νομιμότητας της επεξεργασίας των 
δεδομένων και της λειτουργίας του SIS II
σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους, 
όσον αφορά την απόδοση, τη σχέση 
κόστους-αποτελέσματος και την ποιότητα 
των υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Η εξουσία της Επιτροπής δεν περιορίζεται στη διαχείριση της λειτουργίας αλλά η Επιτροπή 
είναι ταυτόχρονα ο θεματοφύλακας της Συνθήκης. Υπό την ιδιότητά της αυτή η Επιτροπή πρέπει 
να εξασφαλίσει ότι υπάρχουν συστήματα παρακολούθησης. Η επιλογή μεθόδου επαφίεται 
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πάντως στην Επιτροπή.

Τροπολογία 108
Άρθρο 34, παράγραφος 2 α (νέα)

2 α. Κατ' έτος η Επιτροπή δημοσιεύει 
στατιστικές που δείχνουν τον αριθμό 
εγγραφών ανά σήμα, τον αριθμό επιτυχών 
αναζητήσεων δεδομένων ανά σήμα και 
πόσες φορές ζητήθηκε πρόσβαση στο SIS
II, εκπεφρασμένα αντιστοίχως ως σύνολο 
και για έκαστο κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος δημοσιεύονται περιορισμένες στατιστικές στο μητρώο του Συμβουλίου (βλ. 
παραδείγματος χάριν έγγραφο του Συμβουλίου 5239/06) ενώ πιο λεπτομερείς στατιστικές δεν 
δημοσιεύονται. Για λόγους διαφάνειας η ετήσια δημοσίευση στατιστικών είναι σημαντική.

Τροπολογία 109
Άρθρο 34, παράγραφος 3

3. Δύο έτη μετά την έναρξη λειτουργίας 
του SIS II και εν συνεχεία ανά διετία, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με τις δραστηριότητες του SIS II
και σχετικά με τις διμερείς και πολυμερείς 
ανταλλαγές συμπληρωματικών 
πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών. 

3. Δύο έτη μετά την έναρξη λειτουργίας 
του SIS II και εν συνεχεία ανά διετία, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με τη νομιμότητα της 
επεξεργασίας δεδομένων, τη λειτουργία 
του SIS II από τεχνικής απόψεως και 
σχετικά με τις διμερείς και πολυμερείς 
ανταλλαγές συμπληρωματικών 
πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών. Η 
έκθεση εξετάζεται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα κράτη 
μέλη απαντούν σε οιεσδήποτε ερωτήσεις 
θέτουν τα θεσμικά όργανα στο πλαίσιο 
αυτό.

Αιτιολόγηση

Η εξουσία της Επιτροπής δεν περιορίζεται στην διαχείριση της λειτουργίας αλλά η Επιτροπή 
είναι ταυτόχρονα ο θεματοφύλακας της Συνθήκης. Έχει σημασία να αποδεχθεί η Επιτροπή 
αυτόν τον ρόλο και να συντάσσει εκθέσεις και σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις 
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του νόμου (βλ. Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων σ. 20). Η Επιτροπή για να λάβει τις 
αναγκαίες πληροφορίες για το έργο της μπορεί να βασίζεται στις πηγές που χρησιμοποιεί όπως 
και σε οιονδήποτε άλλον τομέα πολιτικής της Κοινότητας (καταγγελίες πολιτών, κράτη μέλη, 
ιδία πρωτοβουλία, κ.λπ) και στα μητρώα που αποθηκεύονται σε κεντρικό επίπεδο (βλ. επίσης 
τροπολογίες στο άρθρο 14, παράγραφος 5)). Το τελευταίο μέρος των τροπολογιών επιδιώκει να 
εξασφαλίσει ότι ο δημοκρατικός μπορεί να είναι ουσιαστικός.

Τροπολογία 110
Άρθρο 34, παράγραφος 4

4. Τέσσερα έτη μετά την έναρξη 
λειτουργίας του SIS II και εν συνεχεία ανά 
τέσσερα έτη, η Επιτροπή εκπονεί συνολική 
αξιολόγηση του SIS II και των διμερών και 
πολυμερών ανταλλαγών 
συμπληρωματικών πληροφοριών μεταξύ 
κρατών μελών. Η συνολική αυτή 
αξιολόγηση περιλαμβάνει εξέταση των 
επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε 
συνάρτηση με τους επιδιωκόμενους 
στόχους, καθώς και διερεύνηση, αφενός, 
του κατά πόσον το σκεπτικό το οποίο 
διέπει τη λειτουργία του συστήματος 
εξακολουθεί να ισχύει και, αφετέρου, των 
πιθανών συνεπειών μελλοντικών 
εργασιών. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις 
εκθέσεις αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

4. Τέσσερα έτη μετά την έναρξη 
λειτουργίας του SIS II και εν συνεχεία ανά 
τέσσερα έτη, η Επιτροπή εκπονεί συνολική 
αξιολόγηση του SIS II και των διμερών και 
πολυμερών ανταλλαγών 
συμπληρωματικών πληροφοριών μεταξύ 
κρατών μελών. Η συνολική αυτή 
αξιολόγηση περιλαμβάνει εξέταση των 
επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε 
συνάρτηση με τους επιδιωκόμενους 
στόχους, τη νομιμότητα της επεξεργασίας 
των δεδομένων καθώς και διερεύνηση, 
αφενός, του κατά πόσον το σκεπτικό το 
οποίο διέπει τη λειτουργία του συστήματος 
εξακολουθεί να ισχύει και, αφετέρου, των 
πιθανών συνεπειών μελλοντικών 
εργασιών. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις 
εκθέσεις αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία στο άρθρο 34(3).

Τροπολογία 111
Άρθρο 34, παράγραφος 5

5. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την 
κατάρτιση των εκθέσεων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4.

5. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την 
κατάρτιση των εκθέσεων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 2α, 3 και 
4.

Αιτιολόγηση

Αυτή η προσθήκη είναι αναγκαία συνέπεια της τροπολογίας που προτείνεται στο άρθρο 34, 
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παράγραφος 2α (νέα).

Τροπολογία 112
Άρθρο 35, παράγραφος 1

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται 
από επιτροπή.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, 
εφεξής "η επιτροπή". Αποτελείται από 
εκπροσώπους των κρατών μελών και την 
προεδρία αναλαμβάνει ο εκπρόσωπος της 
Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα του Συμβουλίου ως νομοθέτη να αναθέτει εν μέρει τις εκτελεστικές του 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή αναγνωρίσθηκε από το Δικαστήριο των ΕΚ από το 1970 
(απόφαση Koster 25/70). Η απόφαση του Δικαστηρίου απαιτούσε επίσης αυτή η ανάθεση να 
προσδιορίζει τις αρχές καθώς και τους όρους για την άσκησή της (όπως σύσταση επιτροπών 
εκπροσώπων των κρατών μελών για να επικουρείται η Επιτροπή) και τελικά την αρμοδιότητα 
να "ανακαλείται" η ανάθεση.

Αυτές οι αρχές εισήχθησαν στο άρθρο 202 της ΣΕΚ. Το Συμβούλιο "ξέχασε" όμως κατά την 
εκτέλεση του άρθρου 202 (στην απόφαση περί επιτροπολογίας 1999/468) να αναγνωρίσει το 
ίδιο δικαίωμα "ανάκλησης" σε πράξεις που αποφασίζονται με συναπόφαση για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Για να επωφεληθεί αυτού του δικαιώματος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να το 
εισαγάγει στην αρχική απόφαση που προβλέπει την ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων. Αυτός 
είναι ο στόχος των τροπολογιών στο άρθρο 35. Αντί μνείας των άρθρων της απόφασης 
1999/468, οι τροπολογίες αναπαράγουν το περιεχόμενό τους όταν πρόκειται για τον ρόλο του 
Συμβουλίου και προτείνουν παρόμοιες αρμοδιότητες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(περιλαμβανομένης της αρμοδιότητας "ανάκλησης").

Τροπολογία 113
Άρθρο 35, παράγραφος 2

2. Οσάκις γίνεται μνεία της παρούσας 
παραγράφου, είναι εφαρμοστέα η 
συμβουλευτική διαδικασία που 
καθορίζεται στο άρθρο 3 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 7, παράγραφος 3 της ίδιας 
απόφασης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία στο άρθρο 35, παράγραφος 1.
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Τροπολογία 114
Άρθρο 35, παράγραφος 3

3. Οσάκις γίνεται μνεία της παρούσας 
παραγράφου, είναι εφαρμοστέα η 
κανονιστική διαδικασία που καθορίζεται 
στο άρθρο 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7, 
παράγραφος 3 της ίδιας απόφασης.
Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 
5 παράγραφος 6 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ είναι τρίμηνη.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία στο άρθρο 35, παράγραφος 1.

Τροπολογία 115
Άρθρο 35, παράγραφος 4, σημείο α) (νέο)

α) Όταν ο παρών κανονισμός επιβάλλει 
απαιτήσεις επί της διαδικασίας για τη 
θέσπιση εκτελεστικών μέτρων, ο 
εκπρόσωπος της Επιτροπής των ΕΚ 
υποβάλλει σχέδιο αυτών των μέτρων στην 
επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η επιτροπή εκδίδει τη γνωμοδότησή της 
επί του σχεδίου εντός χρονικού ορίου που 
ορίζει ο πρόεδρος σύμφωνα με τον 
επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος το 
οποίο δεν είναι λιγότερο από ένα μήνα. Η 
γνωμοδότηση εκδίδεται με την 
πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 205, 
παράγραφος 2 της Συνθήκης. Οι ψήφοι 
των εκπροσώπων των κρατών μελών 
εντός της επιτροπής σταθμίζονται με τον 
τρόπο που ορίζεται στο άρθρο αυτό. Ο 
πρόεδρος δεν ψηφίζει.

Τροπολογία 116
Άρθρο 35, παράγραφος 4, σημείο β) (νέο)

β) Η Επιτροπή των ΕΚ εγκρίνει τα υπό 
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εξέταση μέτρα εάν αυτά είναι σύμφωνα 
με τη γνωμοδότηση της επιτροπής και 
εάν εντωμεταξύ δεν έχει υποβληθεί 
ένσταση από την αρμόδια επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 117
Άρθρο 35, παράγραφος 4, σημείο γ) (νέο)

γ) Όταν τα υπό εξέταση μέτρα δεν είναι 
σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της 
επιτροπής ή εάν δεν εκδίδεται 
γνωμοδότηση ή έχει υποβληθεί ένσταση 
από την αρμόδια επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή 
των ΕΚ χωρίς καθυστέρηση υποβάλλει 
στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρόταση σχετικά με τα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Τροπολογία 118
Άρθρο 35, παράγραφος 4, σημείο δ) (νέο)

δ) Εάν, εντός χρονικού διαστήματος που 
δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την 
παραπομπή, η πρόταση δεν έχει 
απορριφθεί είτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των 
μελών του, είτε από το Συμβούλιο, με 
ειδική πλειοψηφία, εγκρίνεται από την 
Επιτροπή. Άλλως η Επιτροπή των ΕΚ 
υποβάλλει τροποποιημένη πρόταση ή 
παρουσιάζει νομοθετική πρόταση βάσει 
της Συνθήκης.

Τροπολογία 119
Άρθρο 35, παράγραφος 4, σημείο ε) (νέο)

ε) Με την επιφύλαξη οιωνδήποτε ήδη 
εγκριθέντων εκτελεστικών μέτρων παύει  
η εφαρμογή των διατάξεων του 
κανονισμού που προβλέπουν την έγκριση 
τεχνικών κανόνων και αποφάσεων 
τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
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παρόντος κανονισμού.  Βάσει προτάσεως 
της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται 
να παρατείνουν την περίοδο ισχύος των 
σχετικών διατάξεων, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 
και, έχοντας υπόψη τον στόχο αυτό, 
αναθεωρούν τις διατάξεις αυτές πριν από 
τη λήξη της τετραετούς περιόδου.

Τροπολογία 120
Άρθρο 35, παράγραφος 4, σημείο στ) (νέο)

στ) Οι αρχές που εμφαίνονται στο άρθρο 
31 και 31α καλούνται να γνωμοδοτήσουν 
επί του σχεδίου μέτρων πριν από την 
έγκριση.

Αιτιολόγηση

Η ΚΑΕ υποστηρίζει ότι στην επιτροπή πρέπει να ανατεθεί επίσημος συμβουλευτικός ρόλος 
στους επόπτες προστασίας δεδομένων (ΚΑΕ, σ. 10).

Τροπολογία 121
Άρθρο 39, παράγραφος 1 α (νέα)

1 α. Το SIS II αρχίζει να λειτουργεί μόνον
μετά από επιτυχή ολοκλήρωση 
εκτεταμένης δοκιμής του συστήματος, 
που θα διενεργηθεί από την Επιτροπή 
από κοινού με τα κράτη μέλη. Η 
Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα της 
δοκιμής. Σε περίπτωση που τα 
αποτελέσματα των δοκιμών δεν είναι 
ικανοποιητικά η περίοδος παρατείνεται 
έως ότου μπορεί να εξασφαλισθεί η ορθή 
λειτουργία του συστήματος.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Εισαγωγή

Το SIS II1 έχει τεράστια σημασία για την ΕΕ, κυρίως επειδή επιτρέπει την συντομότερη 
δυνατή υλοποίηση της διεύρυνσης του χώρου Σένγκεν ώστε να συμπεριλάβει τα νέα κράτη 
μέλη. Ο εισηγητής έχει πλήρη συνείδηση της πολιτικής σημασίας και της συνακόλουθης 
χρονικής πίεσης. Για το λόγο αυτό επαναβεβαιώνει την πρόθεσή του να επιδιώξει με 
εποικοδομητικό τρόπο την επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση με όλες τις τρεις 
προτάσεις ως δέσμη. 

II. Γενική προσέγγιση

Κατά την προετοιμασία των τροπολογιών στις προτάσεις της Επιτροπής ο εισηγητής 
εφάρμοσε μια σειρά κατευθυντήριων αρχών. Καταρχάς, ενσωματώθηκε η παραδοσιακή θέση 
του Κοινοβουλίου με τη μορφή που έχει εκφραστεί τα τελευταία χρόνια. Κατά δεύτερο λόγο, 
προτείνονται τροπολογίες και υποστηρίζονται προτάσεις της Επιτροπής, οι οποίες 
διασφαλίζουν την σταθερή εδραίωση του SIS II στο νομικό πλαίσιο της Κοινότητας και της 
Ένωσης. Τρίτον, ένα "ευρύτερο σύστημα" απαιτεί "ευρύτερες διασφαλίσεις". Κατά συνέπεια, 
προτείνονται τροπολογίες που αποσκοπούν στη βελτίωση των προτύπων προστασίας 
δεδομένων. Είναι αναγκαίο να επιδειχθεί πνεύμα απόδοσης προτεραιότητας στην προστασία 
των δεδομένων. Τέταρτον, η ιδέα της επαναφοράς του παλαιού κειμένου, όπως ζητήθηκε από 
πολλά κράτη μέλη στο Συμβούλιο εξετάστηκε προσεκτικά. Όπου κρίθηκε προτιμότερο και 
πιο ολοκληρωμένο, ενσωματώθηκε κείμενο της σημερινής Σύμβασης Εφαρμογής της 
Συμφωνίας του Σένγκεν. 

III. Θέματα που αφορούν τον παρόντα κανονισμό και την απόφαση

III.1 Τεχνικά αντίγραφα

Μετά από προσεκτική αξιολόγηση, ο εισηγητής είναι πρόθυμος να αποδεχθεί τα εθνικά 
αντίγραφα (άρθρο 4, παράγραφος 3). Αποδέχεται επίσης τα τεχνικά αντίγραφα (άρθρο 23), 
μόνο όμως υπό τον όρο ότι τα αντίγραφα αυτά θα διατίθενται σε διαρκή βάση με τρόπο ώστε 
να είναι άμεσης επικοινωνίας και κατά συνέπεια να περιέχουν διαρκώς τα ίδια δεδομένα με 
το κεντρικό σύστημα και τα εθνικά αντίγραφα. Η αντιγραφή για τεχνικούς λόγους, η οποία 
έχει ως αποτέλεσμα την αποθήκευση δεδομένων χωρίς να είναι άμεσης επικοινωνίας (για 
παράδειγμα σε ψηφιακούς δίσκους) πρέπει να σταματήσει ένα έτος μετά την έναρξη της 
λειτουργίας του VIS. Στο μεταξύ, πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλες διασφαλίσεις (για 
παράδειγμα η τήρηση ευρετηρίου των αντιγράφων που δεν είναι άμεσης επικοινωνίας). Είναι 
εξίσου σημαντικό η αναζήτηση σε ένα αντίγραφο να μπορεί να διενεργηθεί μόνο με χρήση 
των ίδιων κριτηρίων αναζήτησης όπως στο κεντρικό σύστημα και η αναζήτηση σε ένα 
αντίγραφο να παράγει το ίδιο αποτέλεσμα με την αναζήτηση στο κεντρικό σύστημα (βλ. 
τροπολογίες στα άρθρα 9 και 23). 

  
1 Για μια γενική περιγραφή του σημερινού SIS και μια πρώτη ανάλυση των προτάσεων της Επιτροπής ο 
εισηγητής θα ήθελε να αναφερθεί στα δύο έγγραφα εργασίας που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή στις 23.11.2005: 
PE364.657V02-00· PE364.674V02-00
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III.2 Ποιότητα των δεδομένων

Η ποιότητα των δεδομένων του SIS II έχει κεφαλαιώδη σημασία για την διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος. Μέχρι σήμερα έχουν διατυπωθεί πολυάριθμα 
παράπονα σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων του SIS. Τα δεδομένα των πολιτών της 
ΕΕ ή των μελών των οικογενειών των πολιτών της ΕΕ συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρό 
πρόβλημα. Το άρθρο 24 περιέχει μια σειρά προτάσεων που αποσκοπούν στην περαιτέρω 
βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων. Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν την θέσπιση 
τυπικών και έγγραφων διαδικασιών που έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι η επεξεργασία των 
δεδομένων είναι σύννομη και ότι τα τελευταία είναι ακριβή και ενημερωμένα, την 
υποχρέωση υποβολής ενστάσεων σχετικά με την ακρίβεια των δεδομένων στις αρχές 
προστασίας δεδομένων, την υποχρέωση άμεσης πληροφόρησης των κρατών μελών σχετικά 
με την αλλαγή του καθεστώτος ενός προσώπου για το οποίο έχει εκδοθεί σήμα και την 
τεκμηρίωση των αναθεωρήσεων. Επιπλέον, θεσπίζεται υποχρέωση ανταλλαγής 
συμπληρωματικών πληροφοριών για περιπτώσεις στις οποίες ένα πρόσωπο ισχυρίζεται ότι 
δεν είναι το πρόσωπο για το οποίο έχει εκδοθεί σήμα. Τέλος, η περίοδος αναθεώρησης  
παρατείνεται από ένα σε δύο έτη, πράγμα που κρίνεται περισσότερο ρεαλιστικό. Ο εισηγητής 
φοβάται ότι η θέσπιση υπερβολικά φιλόδοξων υποχρεώσεων εμπεριέχει τον κίνδυνο 
ανάρμοστης εφαρμογής τους.

III.3 Βιομετρικά δεδομένα

Η Επιτροπή προτείνει την χρήση βιομετρικών δεδομένων χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις 
όσον αφορά την πηγή αυτών των δεδομένων και την χρήση της. Στο προτεινόμενο άρθρο 16α 
(νέο) ο εισηγητής προτείνει ορισμένους βασικούς κανόνες για την αναπλήρωση αυτού του 
κενού: πρώτον, τα βιομετρικά δεδομένα που καταχωρούνται στο SIS II πρέπει να 
υποβάλλονται σε έλεγχο ποιότητας βάσει προτύπου που προβλέπεται να θεσπιστεί στο 
πλαίσιο επιτροπολογίας, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος σφαλμάτων. Δεύτερον, στην αρχική 
φάση θα πρέπει να αποκλεισθεί η αναζήτηση με βιομετρικά δεδομένα.

III.4 Διασύνδεση 

Όπως και τα βιομετρικά δεδομένα, η διασύνδεση σημάτων αποτελεί νέο στοιχείο του SIS II 
σε σχέση με το σημερινό σύστημα, το οποίο θα ενισχύσει τις ικανότητες του συστήματος. Στο 
μέλλον, θα υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης, για παράδειγμα, του σήματος που υπάρχει για 
ένα κλεμμένο αυτοκίνητο με το σήμα που υπάρχει για ένα πρόσωπο που καταζητείται. Στην 
περίπτωση αυτή, εάν ένας αστυνομικός υπάλληλος εντοπίσει το κλεμμένο αυτοκίνητο θα έχει 
κάθε λόγο να πιστεύει ότι το καταζητούμενο πρόσωπο βρισκόταν ή εξακολουθεί να βρίσκεται 
σε μικρή απόσταση από αυτό το αυτοκίνητο. Είναι ωστόσο σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι 
η δημιουργία συνδέσμων θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στις περιπτώσεις ύπαρξης σαφών 
λειτουργικών απαιτήσεων (βλ. τροπολογία στο άρθρο 26).

III.5 Επικοινωνία με το κοινό

Ένα μείζον πρόβλημα που παρουσιάζει το σημερινό SIS είναι η ελλιπής πληροφόρηση του 
κοινού. Για το λόγο αυτό, εξακολουθούν να υφίστανται πολυάριθμοι συγκεχυμένοι και 
υπερβολικοί φόβοι. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι πολίτες δεν είναι πληροφορημένοι 
σχετικά με τα δικαιώματά τους όσον αφορά το σύστημα (για παράδειγμα το δικαίωμα να 
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ζητούν την παροχή και την διόρθωση πληροφοριών). Η έναρξη της λειτουργίας του SIS II θα 
πρέπει να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για την κατάλληλη πληροφόρηση του κοινού σχετικά με 
το σύστημα. Το έργο αυτό πρέπει να επιτελεσθεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και να 
χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του SIS II. Οι εκστρατείες αυτές θα πρέπει να 
επαναλαμβάνονται σε τακτική βάση. Ως υπόδειγμα, θα μπορούσε να χρησιμεύσει η 
ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με τα δικαιώματα των εναέριων επιβατών και η ανάρτηση 
αφισών στα αεροδρόμια που περιλαμβάνει. Ο εισηγητής αναμένει από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αναλάβουν σαφή δέσμευση στο ζήτημα αυτό.

III.6 Εποπτεία 

Πρέπει να διατυπωθούν νέες προτάσεις για το σύστημα εποπτείας, ώστε να διασφαλιστεί ο 
συγκερασμός του σημερινού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της Κοινής Αρχής Ελέγχου 
(ΚΑΕ), με τις πραγματικές συνθήκες που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της τροποποίησης 
του νομικού και θεσμικού πλαισίου.  Για το σκοπό αυτό, ο εισηγητής πραγματοποίησε σειρά 
συναντήσεων με τις εκπροσώπους της ΚΑΕ και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων, με στόχο να βρεθεί λύση που να ικανοποιεί όλα τα μέρη. Η λύση αυτή 
ενσωματώνεται τώρα στις τροπολογίες στα άρθρα 31, 31α νέο και 31β νέο. Κύριο στοιχείο 
του συστήματος αυτού είναι η προσέγγιση της κοινής ευθύνης. Η φύση του SIS II απαιτεί 
στενή συνεργασία μεταξύ των εποπτών, η οποία επιτυγχάνεται ιδανικά με αυτόν τον τρόπο. 
Οι προτάσεις συμπληρών+ονται από λεπτομερέστερη περιγραφή των καθηκόντων εποπτείας, 
η οποία βασίζεται στο άρθρο 115 SIC και στην σημερινή πρακτική. Τέλος, ο εισηγητής 
επιθυμεί να τονίσει ότι η αρμοδιότητα της Επιτροπής δεν περιορίζεται στην λειτουργική 
διαχείριση, αλλά ότι η Επιτροπή είναι ταυτόχρονα θεματοφύλακας της Συνθήκης και 
επομένως και επόπτης. Έχει ουσιαστική σημασία να αποδεχθεί η Επιτροπή αυτό τον ρόλο, 
δεδομένου ότι συνιστά βασικό στοιχείο μιας αποτελεσματικής εποπτείας. Προτείνονται 
τροπολογίες στα άρθρα 14 και 34 που αφορούν αυτόν τον ρόλο της Επιτροπής.

III. 7 Τοποθεσία και μελλοντική διαχείριση

Ο εισηγητής σκόπευε να αποκλείσει το θέμα της τοποθεσίας και της μελλοντικής διαχείρισης 
από την συζήτηση για το νομοθετικό πλαίσιο. Δεδομένου όμως τα κράτη μέλη στο 
Συμβούλιο άρχισαν να θέτουν πιεστικά αυτά τα ερωτήματα, ο εισηγητής ένοιωσε την 
υποχρέωση να απαντήσει.

Όσον αφορά την φυσική τοποθεσία, ο εισηγητής δεν έχει αντιρρήσεις για τον ορισμό των 
τοποθεσιών του Στρασβούργου και της περιοχής Sankt Johann im Pongau (βλ. τροπολογία 
στο άρθρο 4α νέο). Η λειτουργική διαχείριση του SIS II σε αυτές τις τοποθεσίες πρέπει 
ωστόσο να αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Επιτροπής. 

Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι ένας κοινοτικός οργανισμός θα πρέπει στο μέλλον να είναι 
υπεύθυνος για την διαχείριση όλων των μεγάλης κλίμακας συστημάτων τεχνολογίας της 
πληροφορίας που θεσπίζονται για τη δημιουργία ενός χώρου, ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης (ήτοι, επίσης για το Eurodac, το οποία διαχειρίζεται επί του παρόντος η 
Επιτροπή και για το VIS). 

IV. Ο παρών κανονισμός

IV. 1 Άρθρο 15 
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Εντοπίστηκαν σοβαρά προβλήματα με τα δεδομένα των σημάτων του σημερινού άρθρου 96 
για το σκοπό της άρνησης εισόδου, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Για το λόγο αυτό, ο 
εισηγητής επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με αυτό το άρθρο. Προτείνει 
ορισμένες τροπολογίες στο άρθρο 15, οι οποίες αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση του 
κειμένου. Θα ήθελε να ενισχύσει, για παράδειγμα, τις προτάσεις, σύμφωνα με τις οποίες η 
έκδοση σημάτων θα πρέπει να βασίζεται σε ατομική αξιολόγηση και όλα τα εθνικά σήματα 
θα πρέπει να καταλήγουν στην έκδοση ενός σήματος SIS II.

IV.2 Δικαιώματα πρόσβασης

Ο εισηγητής συμφωνεί κατά βάση με τα δικαιώματα πρόσβασης των διαφόρων αρχών, όπως 
προτείνονται από την Επιτροπή. Προτείνονται ορισμένες τροπολογίες στα άρθρα 17 και 18, 
με τις οποίες διευκρινίζεται ουσιαστικά ποιες είναι οι ενδιαφερόμενες αρχές. Στο άρθρο 18, 
παράγραφος 1, ο εισηγητής διευκρινίζει ότι οι αστυνομικές αρχές θα ήθελαν σήμερα να έχουν 
δικαίωμα πρόσβασης στα σήματα για τον σκοπό της άρνησης εισόδου, δεδομένου ότι κατά 
γενική παραδοχή, τα πρόσωπα αυτά είναι δυνατό να βρίσκονται στην επικράτεια των κρατών 
μελών.

Ο εισηγητής δεν συμφωνεί ωστόσο με την προτεινόμενη πρόσβαση των αρχών χορήγησης 
ασύλου για τον σκοπό του - έμμεσου - καθορισμού του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για 
μια αίτηση χορήγησης ασύλου (τροπολογία στο άρθρο 18, παράγραφος 2). Η αιτιολόγηση 
αυτής της πρόσβασης είναι ακραία. Επιπλέον, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι η πρόσβαση 
των αρχών χορήγησης ασύλου, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσο ένας αιτών άσυλο 
συνιστά "απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια" (άρθρο 18, παράγραφος 3) 
και κατά συνέπεια - εμμέσως - προκειμένου να εξεταστεί μια αίτηση ασύλου, θα πρέπει να 
αποσαφηνιστεί μέσω της αναφοράς των ακριβών λόγων, όπως αναφέρονται στην οδηγία περί 
αναγνώρισης.

Η δημοσίευση - και στο Διαδίκτυο - ενός ενημερωμένου καταλόγου των αρχών που έχουν 
πρόσβαση είναι πολύ σημαντική για λόγους διαφάνειας και εποπτείας (βλ. τροπολογίες στο 
άρθρο 21, παράγραφος 3).

IV. 3 Χρόνος διατήρησης

Ο εισηγητής προτείνει τριετή περίοδο διατήρησης, σύμφωνα με την τριετή περίοδο που 
προβλέπεται επί του παρόντος για την αναθεώρηση των σημάτων του άρθρου 96 (άρθρο 112, 
παράγραφος 1, Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν). Θα πρέπει ωστόσο, να 
υπάρχει δυνατότητα παράτασης της περιόδου κατά δύο ακόμα έτη μετά από ατομική 
αξιολόγηση. Εάν μετά από πενταετία εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις θα 
πρέπει να καταχωρείται νέο σήμα. Μαζί με την αναθεώρηση των δεδομένων που 
προβλέπονται στο άρθρο 24, παράγραφος 7, τούτο θα σήμαινε ότι τα σήματα θα ελέγχονται 
μετά από δύο, τρία και πέντε έτη. Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι τούτο είναι αναγκαίο 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των δεδομένων στο SIS II.

IV.4 Επιτροπολογία

Ο εισηγητής ακολουθεί την σημερινή γραμμή της επιτροπής LIBE, προτείνοντας 
εναλλακτική διαδικασία επιτροπολογίας, η οποία θα τοποθετούσε το Κοινοβούλιο και το 
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Συμβούλιο σε πιο ισότιμο επίπεδο. Αν και ο εισηγητής έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος 
ότι επί του παρόντος διενεργούνται διοργανικές συζητήσεις σχετικά με αυτό το ζήτημα, 
σκοπεύει να διατηρήσει αυτές τις τροπολογίες (στο άρθρο 35), έως ότου βρεθεί 
ικανοποιητική λύση. Επιπλέον, στο κείμενο του κανονισμού ενσωματώνονται ορισμένα 
τμήματα του εγχειριδίου SIRENE, επειδή το εγχειρίδιο SIRENE υπόκειται στην διαδικασία 
επιτροπολογίας και, κατά τη γνώμη του εισηγητή, σε ορισμένα τμήματά του δεν συνιστά 
απλώς εγχειρίδιο τεχνικών εκτελεστικών μέτρων. Τέλος, ο  εισηγητής προτείνει να δοθεί στις 
αρχές προστασίας δεδομένων η δυνατότητα να εκδίδουν γνωμοδοτήσεις σχετικά με σχέδια 
εκτελεστικών μέτρων.


