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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 απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 896/2006/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση 
απλουστευμένου καθεστώτος για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα 
βασιζόμενου στη μονομερή αναγνώριση από τα κράτη μέλη ορισμένων τίτλων 
παραμονής που εκδίδουν η Ελβετία και το Λιχτενστάιν για τη διέλευση από το έδαφός 
τους 
(COM(2007)0508 – C6-0280/2007 – 2007/0186(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0508),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α 
της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0280/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών 
(A6-0000/2007),

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 9

(9) Δεδομένου ότι ο στόχος της προς 
ανάληψη δράσης έχει άμεσες συνέπειες για 
το κοινοτικό κεκτημένο περί θεωρήσεων
και δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από 
τα κράτη μέλη μονομερώς και μπορεί, ως 
εκ τούτου, λόγω των διαστάσεων και των 

(9) Δεδομένου ότι ο στόχος της προς 
ανάληψη δράσης έχει άμεσες συνέπειες για 
το κοινοτικό κεκτημένο περί εξωτερικών 
συνόρων και δεν μπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη μονομερώς 
και μπορεί, ως εκ τούτου, λόγω των 
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αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθεί 
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 
Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται 
στο ίδιο άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν 
υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο 
για την επίτευξη του ίδιου αυτού στόχου

διαστάσεων και των αποτελεσμάτων της 
δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε 
κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να 
θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται 
στο ίδιο άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν 
υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο 
για την επίτευξη του ίδιου αυτού στόχου

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται και στον τίτλο ("για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα"), η 
απόφαση αυτή αφορά το κοινοτικό κεκτημένο περί εξωτερικών συνόρων και όχι περί 
θεωρήσεων.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

(9α) Όσον αφορά την Ισλανδία και τη 
Νορβηγία, η παρούσα απόφαση συνιστά 
εξέλιξη των διατάξεων του κεκτημένου 
του Σένγκεν κατά την έννοια της 
Συμφωνίας που συνάφθηκε μεταξύ του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του 
Βασιλείου της Νορβηγίας και αφορά την 
σύνδεση αυτών των δύο κρατών με την 
υλοποίηση, εφαρμογή και ανάπτυξη του 
κεκτημένου του Σένγκεν, οι οποίες 
εμπίπτουν στον τομέα που αναφέρεται 
στο άρθρο 1, στοιχείο (Α) της απόφασης 
του Συμβουλίου 1999/437/ΕΚ1 σχετικά με 
ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής 
της συμφωνίας.
_______________
1 OJ L 176, 10.7.1999, p. 31.

Αιτιολόγηση

Αυτή η τεχνικής φύσεως τροπολογία αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση των αιτιολογικών σκέψεων 
της παρούσας απόφασης με τις αιτιολογικές σκέψεις της αρχικής απόφασης (απόφαση αριθ. 
896/2006/ΕΚ - αιτιολογική σκέψη 11). 
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Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του 
πρωτοκόλλου σχετικά με τη θέση του 
Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, 
που προσαρτάται στη συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για 
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
τα εν λόγω κράτη μέλη δεν συμμετέχουν 
στη θέσπιση της παρούσας απόφασης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλέπε νέες αιτιολογικές σκέψεις 11α και 11β. 

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του 
πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, που 
προσαρτάται στη συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για 
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η 
Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση της 
παρούσας απόφασης και, συνεπώς, δεν 
δεσμεύεται από αυτήν, ούτε υπόκειται 
στην εφαρμογή της.

(11) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του 
πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, που 
προσαρτάται στη συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για 
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η 
Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση της 
παρούσας απόφασης και, συνεπώς, δεν 
δεσμεύεται από αυτήν, ούτε υπόκειται 
στην εφαρμογή της. Δεδομένου ότι η 
παρούσα απόφαση βασίζεται στο 
κεκτημένο του Σένγκεν, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του τίτλου IV του τέταρτου 
μέρους της συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία πρέπει, 
δυνάμει του άρθρου 5 του 
προαναφερθέντος πρωτοκόλλου, να 
αποφασίσει εντός χρονικού διαστήματος
έξι μηνών μετά από την ημερομηνία 
έγκρισης της παρούσας απόφασης, εάν 
θα την μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία 
της.

Αιτιολόγηση

Αυτή η τεχνικής φύσεως τροπολογία αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση των αιτιολογικών σκέψεων 
της παρούσας απόφασης με τις αιτιολογικές σκέψεις της αρχικής απόφασης (απόφαση αριθ. 
896/2006/ΕΚ - αιτιολογική σκέψη 12).
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Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

(11α) Η παρούσα απόφαση συνιστά 
εξέλιξη των διατάξεων του κεκτημένου 
του Σένγκεν, στο οποίο δεν συμμετέχει το 
Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την 
απόφαση του Συμβουλίου 2000/365/ΕΚ 
της 29ης Μαΐου 2000 σχετικά με το 
αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της 
Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου 
Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες 
από τις διατάξεις του κεκτημένου του 
Σένγκεν1. Κατά συνέπεια, το Ηνωμένο 
Βασίλειο δεν συμμετέχει στην έγκρισή 
της παρούσας απόφασης, δεν δεσμεύεται 
από αυτήν και δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της.
____________
1 ΕΕ L 131, 1.6.2000, σελίδα 43.

Αιτιολόγηση

Αυτή η τεχνικής φύσεως τροπολογία αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση των αιτιολογικών σκέψεων 
της παρούσας απόφασης με τις αιτιολογικές σκέψεις της αρχικής απόφασης (απόφαση αριθ. 
896/2006/ΕΚ - αιτιολογική σκέψη 13).

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 11β (νέα)

(11β) Η παρούσα απόφαση συνιστά 
εξέλιξη των διατάξεων του κεκτημένου 
του Σένγκεν, στο οποίο δεν συμμετέχει η 
Ιρλανδία, σύμφωνα με την απόφαση του 
Συμβουλίου 2002/192/ΕΚ της 28ης 
Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με το αίτημα 
της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες 
από τις διατάξεις του κεκτημένου του 
Σένγκεν2. Κατά συνέπεια, η Ιρλανδία δεν 
συμμετέχει στην έγκρισή της παρούσας 
απόφασης, δεν δεσμεύεται από αυτήν και 
δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της.



PR\696371EL.doc 9/9 PE398.381v01-00

EL

____________
1 ΕΕ L 64, 7.3.2002, σελίδα 20.

Αιτιολόγηση

Αυτή η τεχνικής φύσεως τροπολογία αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση των αιτιολογικών σκέψεων 
της παρούσας απόφασης με τις αιτιολογικές σκέψεις της αρχικής απόφασης (απόφαση αριθ. 
896/2006/ΕΚ - αιτιολογική σκέψη 14).

Τροπολογία 7
Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη 
Βουλγαρία και στη Ρουμανία.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα 
κράτη μέλη σύμφωνα με τη Συνθήκη περί 
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης 
με το άρθρο 6 της αρχικής απόφασης (απόφαση αριθ. 896/2006/ΕΚ). Δεδομένου ότι στόχος της  
είναι η τροποποίηση της απόφασης του 2006, η παρούσα πρόταση πρέπει να απευθύνεται στα 
ίδια κράτη μέλη με την εν λόγω απόφαση. 
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