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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 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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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) 
των υπηρεσιών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την έκδοση αδειών 
κυκλοφορίας οχημάτων
(COM(2005)0237 – C6-0175/2005 – 2005/0104(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2005)0237)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 71 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0175/2005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0000/2006),

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 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Ο κανονισμός XX/2006/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και η απόφαση του 
Συμβουλίου 2006/XX/ΔΕΥ για τη 
δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση 
του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν 
δεύτερης γενιάς (στο εξής «SIS II») 
αποτελούν τη νομοθετική βάση που διέπει 
το SIS II, το οποίο αποτελεί μια κοινή 
βάση δεδομένων των κρατών μελών που 
περιέχει, μεταξύ άλλων, στοιχεία για 

(2) Ο κανονισμός XX/2006/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και η απόφαση του 
Συμβουλίου 2006/XX/ΔΕΥ για τη 
δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση 
του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν 
δεύτερης γενιάς (στο εξής «SIS II») 
αποτελούν τη νομοθετική βάση που διέπει 
το SIS II, το οποίο αποτελεί μια κοινή 
βάση δεδομένων των κρατών μελών που 
περιέχει, μεταξύ άλλων, στοιχεία για 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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μηχανοκίνητα οχήματα με κυβισμό άνω 
των 50 κυβ. εκατ. που μπορεί να έχουν
κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απολεσθεί.

μηχανοκίνητα οχήματα με κυβισμό άνω 
των 50 κυβ. εκατ. και ρυμουλκούμενα 
βάρους άνευ φορτίου άνω των 750 χλγ. 
και τροχόσπιτα που έχουν κλαπεί, 
υπεξαιρεθεί, απολεσθεί καθώς και 
στοιχεία για άδειες κυκλοφορίας 
οχημάτων και πινακίδες με αριθμούς 
κυκλοφορίας που έχουν κλαπεί, 
υπεξαιρεθεί, απολεσθεί ή ακυρωθεί.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο SIS II και στα οποία θα έχουν 
πρόσβαση οι αρχές έκδοσης αδειών κυκλοφορίας οχημάτων σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Οι κρατικές και μη κρατικές υπηρεσίες 
που έχουν σαφώς υποδειχθεί για τον σκοπό 
αυτό και είναι υπεύθυνες στα κράτη μέλη 
για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας 
οχημάτων πρέπει να έχουν πρόσβαση στα 
στοιχεία που περιλαμβάνει το SIS II 
σχετικά με μηχανοκίνητα οχήματα με 
κυβισμό άνω των 50 κυβ. εκατ., 
ρυμουλκούμενα και τροχόσπιτα βάρους 
άνευ φορτίου άνω των 750 χγρ. και άδειες 
κυκλοφορίας και πινακίδες με αριθμούς 
κυκλοφορίας που έχουν κλαπεί, 
υπεξαιρεθεί, απολεσθεί ή ακυρωθεί ώστε 
να είναι σε θέση να ελέγξουν αν τα 
οχήματα για τα οποία τους ζητείται να 
εκδώσουν άδεια κυκλοφορίας έχουν 
κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απολεσθεί.

(7) Οι κρατικές και μη κρατικές υπηρεσίες 
που έχουν σαφώς υποδειχθεί για τον σκοπό 
αυτό και είναι υπεύθυνες στα κράτη μέλη 
για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας 
οχημάτων πρέπει να έχουν πρόσβαση στα 
στοιχεία που περιλαμβάνει το SIS II 
σχετικά με μηχανοκίνητα οχήματα με 
κυβισμό άνω των 50 κυβ. εκατ., 
ρυμουλκούμενα βάρους άνευ φορτίου άνω 
των 750 χγρ., τροχόσπιτα και άδειες 
κυκλοφορίας και πινακίδες με αριθμούς 
κυκλοφορίας που έχουν κλαπεί, 
υπεξαιρεθεί, απολεσθεί ή ακυρωθεί ώστε 
να είναι σε θέση να ελέγξουν αν τα 
οχήματα για τα οποία τους ζητείται να 
εκδώσουν άδεια κυκλοφορίας έχουν 
κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απολεσθεί.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο αυτής της αιτιολογικής σκέψης αλλάζει για να αντικατοπτρίζει την τροποποίηση της 
συμφωνίας του Σένγκεν από τις λεγόμενες ισπανικές πρωτοβουλίες (βλ. άρθρο 1, παρ. 7 β της 
απόφασης του Συμβουλίου 2005/211/ΔΕΥ). Η διαφορά είναι ότι το κείμενο των ισπανικών 
πρωτοβουλιών προβλέπει την αναφορά όλων των τροχόσπιτων ενώ η παλιά συμφωνία του 
Σένγκεν περιελάμβανε μόνο τα τροχόσπιτα βάρους άνω των 750 χγρ.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 9
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(9) Στο βαθμό που οι υπηρεσίες των 
κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την
έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων 
είναι μη κρατικοί φορείς/οργανισμοί, η 
πρόσβαση αυτή πρέπει να επιτρέπεται 
έμμεσα, δηλαδή μόνο μέσω αρχής που να 
διαθέτει πρόσβαση σύμφωνα με την 
απόφαση 2006/XX/ΔΕΥ, και να φέρει 
ευθύνη για την τήρηση των κανόνων 
ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των 
κρατών μελών.

(9) Στο βαθμό που οι υπηρεσίες των 
κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την 
έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων 
είναι μη κρατικοί φορείς/οργανισμοί, η 
πρόσβαση αυτή πρέπει να επιτρέπεται 
έμμεσα, δηλαδή μόνο μέσω αρχής που να 
διαθέτει πρόσβαση σύμφωνα με την 
απόφαση 2006/XX/ΔΕΥ, και να φέρει 
ευθύνη για την τήρηση των κανόνων 
ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των 
κρατών μελών, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 10 της απόφασης αυτής.

Αιτιολόγηση

Λόγω του ευαίσθητου των κανόνων της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας, κρίνεται σκόπιμο να 
προστεθεί η συγκεκριμένη αναφορά.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Η απόφαση 2006/XX/ΔΕΥ καθορίζει 
τη δράση που πρέπει να αναληφθεί εφόσον 
πρόσβαση στο SIS II αποκαλύπτει σήμα 
σχετικά με αντικείμενο που έχει 
καταχωρηθεί στο σύστημα.

(10) Η απόφαση 2006/XX/ΔΕΥ, και 
συγκεκριμένα το άρθρο 36, καθορίζει τη 
δράση που πρέπει να αναληφθεί εφόσον 
πρόσβαση στο SIS II αποκαλύπτει σήμα 
σχετικά με αντικείμενο που έχει 
καταχωρηθεί στο σύστημα.

Αιτιολόγηση

Η αναφορά αυτή προστίθεται προς αποσαφήνιση.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

(12α) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις 
αναγνωρισμένες αρχές, συγκεκριμένα του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί και εδώ η κλασσική αιτιολογική σκέψη, η οποία περιλαμβάνεται στην 
πρόταση κανονισμού και απόφασης για το SIS II.
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Τροπολογία 6
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 35, 37 
και 40 παράγραφος 1 της απόφασης 
2006/XX/ΔΕΥ, οι υπηρεσίες των κρατών 
μελών που είναι υπεύθυνες για την έκδοση 
αδειών κυκλοφορίας οχημάτων όπως 
αναφέρονται στην οδηγία 1999/37/EΚ 
έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που 
καταχωρούνται στο SIS II σύμφωνα με το 
άρθρο 35 παράγραφοι α, β και στ της εν 
λόγω απόφασης αποκλειστικά και μόνο 
προκειμένου να ελέγξουν αν τα οχήματα 
για τα οποία τους ζητείται η έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή 
απολεσθεί.

1. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 35, 37 
και 40 παράγραφος 1 της απόφασης 
2006/XX/ΔΕΥ, οι υπηρεσίες των κρατών 
μελών που είναι υπεύθυνες για την έκδοση 
αδειών κυκλοφορίας οχημάτων όπως 
αναφέρονται στην οδηγία 1999/37/EΚ 
έχουν πρόσβαση στα ακόλουθα στοιχεία 
που καταχωρούνται στο SIS II σύμφωνα 
με το άρθρο 35 παράγραφοι α, β και στ της 
εν λόγω απόφασης αποκλειστικά και μόνο 
προκειμένου να ελέγξουν αν τα οχήματα 
για τα οποία τους ζητείται η έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή 
απολεσθεί.

Αιτιολόγηση
Το άρθρο 3,5 παράγραφοι α, β και στ,  προβλέπει περισσότερα στοιχεία από εκείνα στα οποία 
έχουν πρόσβαση οι αρχές έκδοσης αδειών κυκλοφορίας οχημάτων σύμφωνα με τον κανονισμό 
1160/2005 (για παράδειγμα σκάφη, αεροσκάφη, βιομηχανικός εξοπλισμός). Καθώς ο στόχος 
δεν είναι η δυνατότητα πρόσβασης των αρχών έκδοσης αδειών κυκλοφορίας οχημάτων σε 
περισσότερα στοιχεία, οι τροπολογίες που ακολουθούν αναφέρουν επακριβώς τα συγκεκριμένα 
στοιχεία στα οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες αρχές.  

Τροπολογία 7
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (α) (νέο)

(α) τα στοιχεία που αφορούν τα 
μηχανοκίνητα οχήματα με κυβισμό άνω 
των 50 κυβ. εκατ. τα οποία έχουν κλαπεί, 
υπεξαιρεθεί ή απολεσθεί. 

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 1, παρ. 1.

Τροπολογία 8
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (β) (νέο)

(β) τα στοιχεία που φορούν 
ρυμουλκούμενα βάρους άνευ φορτίου άνω 
των 750 χλγ. και τροχόσπιτα που έχουν 
κλαπεί, υπεξαιρεθεί, απολεσθεί·
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Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 1, παρ. 1.

Τροπολογία 9
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (γ) (νέο)

(γ) τα στοιχεία για άδειες κυκλοφορίας 
οχημάτων και πινακίδες με αριθμούς 
κυκλοφορίας που έχουν κλαπεί, 
υπεξαιρεθεί, απολεσθεί ή ακυρωθεί.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 1, παρ. 1.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό 

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν το 2005 κανονισμό1 με τον οποίο παρέχεται η 
δυνατότητα πρόσβασης των αρχών έκδοσης αδειών κυκλοφορίας οχημάτων στο Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν. Σκοπός της τροποποίησης αυτής της συμφωνίας Σένγκεν ήταν η 
καταπολέμηση των περιπτώσεων απάτης και λαθρεμπορίου κλεμμένων οχημάτων. Με την 
πρόσβαση στα στοιχεία του συστήματος αυτού, οι αρχές έκδοσης αδειών κυκλοφορίας 
οχημάτων μπορούν να ελέγχουν καλύτερα μήπως τα οχήματα για τα οποία τους ζητείται 
έκδοση άδειας  έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απολεσθεί.

Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, οι αρχές έχουν πρόσβαση μόνο σε ορισμένα συγκεκριμένα 
στοιχεία του SIS2. Στις περιπτώσεις όπου τις υπηρεσίες έκδοσης αδειών κυκλοφορίας 
παρέχονται από ιδιωτικό οργανισμό, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει όταν πρόκειται για 
δημόσια αρχή, ο ιδιωτικός αυτός οργανισμός μπορεί να έχει πρόσβαση στο σύστημα μόνο 
μέσω αρχής έχουσας πρόσβαση στο SIS (έμμεση πρόσβαση).

II. Η παρούσα πρόταση

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να παράσχει στις αρχές έκδοσης αδειών κυκλοφορίας 
οχημάτων δυνατότητα πρόσβασης και στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς 
(SIS II). Το SIS II, ενώ είναι σύστημα IT, δημιουργήθηκε από δυο διαφορετικές νομικές 
πράξεις στο πλαίσιο του πρώτου (πρόταση κανονισμού COM(2005)236) και τρίτου πυλώνα 
(πρόταση απόφασης COM(2005)230). Σύμφωνα με τη νομική του βάση (άρθρο 71 ΣΕΚ, 
πολιτική μεταφορών) απαιτείται χωριστό νομικό μέσο για τις αρχές έκδοσης αδειών 
κυκλοφορίας οχημάτων.

Η νομική σύνδεση ανάμεσα στα κείμενα αυτά επιτυγχάνεται με τις αιτιολογικές σκέψεις 2 
έως 53. 

Η νομική συνέπεια (για παράδειγμα, η περίπτωση ατόμου που προσπαθεί να καταχωρίσει 
κλεμμένο αυτοκίνητο) ρυθμίζεται από διαφορετικά κείμενα: Με την παρούσα νομική πράξη 
παρέχεται στην αρχή έκδοσης αδειών κυκλοφορίας οχημάτων η δυνατότητα να ελέγξει κατά 
πόσο ένα όχημα που παρουσιάζεται ενώπιον της έχει κλαπεί. Αυτό ορίζεται στο άρθρο 1(4): η 
εθνική νομοθεσία ρυθμίζει την κοινοποίηση στην αστυνομία ή τις δικαστικές αρχές από τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οποιασδήποτε πληροφορίας προκύψει από το  
SIS II η οποία δημιουργεί υποψία για αξιόποινη πράξη. Μόλις η αστυνομία, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία, ενημερωθεί για την κατάσταση, εφαρμόζεται το άρθρο 36 της απόφασης 

  
1 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1160/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005 
με τον οποίο τροποποιείται η σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 σχετικά 
με τη βαθμιαία κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, σ' ό,τ ι αφορά την πρόσβαση στο Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν  από τις υπηρεσίες των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την έκδοση αδειών 
κυκλοφορίας οχημάτων 
2 Στοιχεία που αφορούν τα μηχανοκίνητα οχήματα με κυβισμό άνω των 50 κυβ. εκατ., στοιχεία που φορούν 
ρυμουλκούμενα βάρους άνευ φορτίου άνω των 750 χγρ. και στοιχεία για άδειες κυκλοφορίας οχημάτων και 
πινακίδες με αριθμούς κυκλοφορίας που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί, απολεσθεί ή ακυρωθεί.
3 Στην ισχύουσα συμφωνία του Σένγκεν δεν ετίθετο το ζήτημα διότι η Σύμβαση εξακολουθούσε να υφίσταται ως 
ένα κείμενο που βασίζεται σε διάφορες νομικές πράξεις και βάσεις.
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του τρίτου πυλώνα (βλ. αιτιολογική σκέψη 10 του παρόντος νομικού μέσου) (η αστυνομία
μέσω της αρχής Sirene έρχεται σε επαφή με την αρχή η οποία καταχώρισε το κλεμμένο 
αυτοκίνητο).

III. Θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής και θα ήθελε να αναφερθεί στην 
έκθεσή του που οδήγησε στην έγκριση του προαναφερθέντος κανονισμού με σκοπό να 
εξετασθούν σε βάθος οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να έχουν πρόσβαση οι αρχές έκδοσης 
αδειών κυκλοφορίας οχημάτων1. Οι κατατεθείσες τροπολογίες αποσκοπούν στην 
αποσαφήνιση και εξηγούνται στις αντίστοιχες αιτιολογήσεις τους.

Ο εισηγητής θα ήθελε να καταλήξει δηλώνοντας πως είναι απογοητευμένος με την 
Κυβέρνηση της Γαλλίας: η Γαλλία  εμπόδισε de facto την έναρξη της ισχύος του κανονισμού 
1160/05 επί αρκετούς μήνες διότι η τεχνική της προετοιμασία δεν είχε ολοκληρωθεί σε 
σύγκριση με τα άλλα κράτη μέλη. Για το λόγο αυτό, καθυστέρησε η έγκριση της νομικής 
πράξης που εξασφαλίζει την καταχώριση στο SIS των αδειών κυκλοφορίας οχημάτων και 
πινακίδων με αριθμούς κυκλοφορίας που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί, απολεσθεί ή ακυρωθεί2.
Παρά ταύτα, και στα στοιχεία που δεν έχουν καταχωρισθεί ακόμα δεν υπάρχει πρόσβαση. Ο 
εισηγητής θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι κατά τη δεύτερη ανάγνωση της νομοθετικής 
διαδικασίας που οδήγησε στην έγκριση του κανονισμού 1160/05, είχε αποσύρει την 
τροπολογία του με την οποία θα εξασφαλιζόταν η καταχώριση των στοιχείων αυτών. Την 
εποχή εκείνη τον είχαν διαβεβαιώσει ότι το Συμβούλιο θα ενέκρινε τις αναγκαίες πράξεις. Ο 
εισηγητής επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι τα θεσμικά όργανα πρέπει να συνεργάζονται 
ευπειθώς και ότι το ίδιο πρέπει να πράττουν και τα κράτη μέλη σε σχέση με την Κοινότητα.

  
1 A5-0205/2004
2 Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που ορίζει την ημερομηνία εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της 
απόφασης του Συμβουλίου 2005/211/ΔΕΥ της 24ης  Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με την καθιέρωση ορισμένων 
νέων λειτουργιών του Συστήματος Πληροφόρησης του Σένγκεν, ακόμα και στην καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας· Συμβούλιο έγγρ.  12576/05


