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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 
για τη θέσπιση απλουστευμένου καθεστώτος για τον έλεγχο των προσώπων στα 
εξωτερικά σύνορα, βασιζόμενου στη μονομερή αναγνώριση από τη Βουλγαρία, την 
Τσεχική Δημοκρατία, την Κύπρο, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Μάλτα, την Πολωνία, 
τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία ορισμένων εγγράφων ως ισοδυνάμων με τις 
εθνικές τους θεωρήσεις προς το σκοπό της διέλευσης από το έδαφός τους 
(COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(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 τα άρθρα 251, παράγραφος 2 και 62, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6 0279/2007),

– 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 Εξωτερικών Υποθέσεων 
(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 το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Τίτλος

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση απλουστευμένου για τη θέσπιση απλουστευμένου 
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καθεστώτος για τον έλεγχο των προσώπων 
στα εξωτερικά σύνορα, βασιζόμενου στη 
μονομερή αναγνώριση από τη Βουλγαρία, 
την Τσεχική Δημοκρατία, την Κύπρο, την 
Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Μάλτα, την 
Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και 
τη Σλοβακία ορισμένων εγγράφων ως 
ισοδυνάμων με τις εθνικές τους θεωρήσεις 
προς το σκοπό της διέλευσης από το 
έδαφός τους. 

καθεστώτος για τον έλεγχο των προσώπων 
στα εξωτερικά σύνορα, βασιζόμενου στη 
μονομερή αναγνώριση από τη Βουλγαρία, 
την Κύπρο, και τη Ρουμανία ορισμένων 
εγγράφων ως ισοδυνάμων με τις εθνικές 
τους θεωρήσεις προς το σκοπό της 
διέλευσης από το έδαφός τους 

Αιτιολόγηση

Η απόφαση θα εγκριθεί αφού η Τσεχική Δημοκρατία, η Λεττονία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η 
Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία θα έχουν προσχωρήσει στον χώρο Σένγκεν. Κατά 
συνέπειαν στα εν λόγω κράτη θα εφαρμόζεται το γενικό καθεστώς Σένγκεν.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 3

Επομένως, η Βουλγαρία και η Ρουμανία 
οφείλουν να εκδίδουν εθνικές θεωρήσεις 
για την είσοδο στο έδαφός τους ή τη 
διέλευση μέσω αυτού σε υπηκόους τρίτων 
χωρών οι οποίοι διαθέτουν ομοιόμορφη 
θεώρηση ή θεώρηση μακράς διαρκείας ή 
άδεια διαμονής εκδοθείσα από κράτος 
μέλος που εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο 
Σένγκεν ή ανάλογο έγγραφο εκδοθέν από 
κράτος μέλος που δεν εφαρμόζει ακόμη 
πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν.

Επομένως, η Βουλγαρία και η Ρουμανία 
οφείλουν να εκδίδουν εθνικές θεωρήσεις 
για την είσοδο στο έδαφός τους ή τη 
διέλευση μέσω αυτού σε υπηκόους τρίτων 
χωρών οι οποίοι διαθέτουν ομοιόμορφη 
θεώρηση ή θεώρηση μακράς διαρκείας ή 
άδεια διαμονής εκδοθείσα από το κράτος 
μέλος που εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο 
Σένγκεν ή ανάλογο έγγραφο εκδοθέν από 
κράτος μέλος που δεν εφαρμόζει ακόμη 
πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν (Κύπρος).

Αιτιολόγηση

Αυτή η διαδικασία θα ισχύει μόνον για την Κύπρο.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 4

Οι κάτοχοι εγγράφων εκδοθέντων από 
κράτη μέλη που εφαρμόζουν πλήρως το 
κεκτημένο Σένγκεν ή ανάλογων εγγράφων 
εκδοθέντων από κράτη μέλη που δεν 

Οι κάτοχοι εγγράφων εκδοθέντων από 
κράτη μέλη που εφαρμόζουν πλήρως το 
κεκτημένο Σένγκεν ή ανάλογων εγγράφων 
εκδοθέντων από την Κύπρο δεν συνιστούν 
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εφαρμόζουν ακόμη πλήρως το κεκτημένο 
Σένγκεν δεν συνιστούν κίνδυνο για τη 
Βουλγαρία και τη Ρουμανία δεδομένου ότι 
έχουν υποβληθεί σε όλους τους 
αναγκαίους ελέγχους από άλλα κράτη 
μέλη. Προκειμένου να αποτραπεί η 
επιβολή αδικαιολόγητων πρόσθετων 
διοικητικών βαρών στη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία, είναι σκόπιμο να επεκταθεί στις
χώρες αυτές η ισχύς των κοινών κανόνων
που έχουν θεσπισθεί με την απόφαση αριθ. 
895/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Ιουνίου 2006, για τη θέσπιση 
απλουστευμένου καθεστώτος για τον 
έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά 
σύνορα βασιζόμενου στη μονομερή 
αναγνώριση από την Τσεχική Δημοκρατία, 
την Κύπρο, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη 
Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την 
Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία, 
ορισμένων εγγράφων ως ισοδυνάμων με 
τις εθνικές τους θεωρήσεις προς το σκοπό 
της διέλευσης από το έδαφός τους.

κίνδυνο για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία 
δεδομένου ότι έχουν υποβληθεί σε όλους 
τους αναγκαίους ελέγχους από άλλα κράτη 
μέλη. Προκειμένου να αποτραπεί η 
επιβολή αδικαιολόγητων πρόσθετων 
διοικητικών βαρών στη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία, είναι σκόπιμο να εισαχθεί για 
τις χώρες αυτές η ισχύς κανόνων 
παρομοίων προς τους κοινούς κανόνες
που έχουν θεσπισθεί με την απόφαση αριθ. 
895/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
14ης Ιουνίου 2006 για τη θέσπιση 
απλουστευμένου καθεστώτος για τον 
έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά 
σύνορα βασιζόμενου στη μονομερή 
αναγνώριση από την Τσεχική Δημοκρατία, 
την Κύπρο, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη 
Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την 
Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία, 
ορισμένων εγγράφων ως ισοδυνάμων με 
τις εθνικές τους θεωρήσεις προς το σκοπό 
της διέλευσης από το έδαφός τους.

Αιτιολόγηση

Αυτή η απόφαση δεν διευρύνει την απόφαση αριθ. 895/2006/ΕΚ αλλά αποτελεί νέα απόφαση.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Οι νέοι κοινοί κανόνες πρέπει να 
παρέχουν τη δυνατότητα στη Βουλγαρία 
και τη Ρουμανία να αναγνωρίζουν 
μονομερώς ως ισοδύναμα προς τις εθνικές 
τους θεωρήσεις ορισμένα έγγραφα που 
εκδίδονται από κράτη μέλη τα οποία 
εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο 
Σένγκεν, ανάλογα έγγραφα εκδιδόμενα 
από τα ίδια κράτη μέλη και έγγραφα τα 
οποία απαριθμούνται στο παράρτημα της 
απόφασης αριθ. 895/2006/ΕΚ και 
εκδίδονται από κράτη μέλη που 
προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
το 2004, καθώς επίσης να θεσπίσουν 

(5) Οι νέοι κοινοί κανόνες πρέπει να 
παρέχουν τη δυνατότητα στη Βουλγαρία 
και τη Ρουμανία να αναγνωρίζουν 
μονομερώς ως ισοδύναμα προς τις εθνικές 
τους θεωρήσεις ορισμένα έγγραφα που 
εκδίδονται από κράτη μέλη τα οποία 
εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο 
Σένγκεν, ανάλογα έγγραφα εκδιδόμενα 
από τα ίδια κράτη μέλη και έγγραφα τα 
οποία απαριθμούνται στο παράρτημα της 
απόφασης αριθ. 895/2006/ΕΚ και 
εκδίδονται από την Κύπρο, καθώς επίσης 
να θεσπίσουν απλουστευμένο καθεστώς 
για τους ελέγχους επί προσώπων στα 
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απλουστευμένο καθεστώς για τους 
ελέγχους επί προσώπων στα εξωτερικά 
σύνορα με βάση την εν λόγω μονομερή 
ισοδυναμία.

εξωτερικά σύνορα με βάση την εν λόγω 
μονομερή ισοδυναμία.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Λαμβανομένου υπόψη ότι η Τσεχική 
Δημοκρατία, η Κύπρος, η Ουγγαρία, η 
Λετονία, η Μάλτα, η Πολωνία, η 
Σλοβενία και η Σλοβακία κοινοποίησαν 
στην Επιτροπή την απόφασή τους να 
εφαρμόζουν το απλουστευμένο καθεστώς 
που καθιερώθηκε με την απόφαση αριθ. 
895/2006/ΕΚ, οι νέοι κοινοί κανόνες 
πρέπει επίσης να παρέχουν στα υπόψη 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
αναγνωρίζουν τις θεωρήσεις και τις άδειες 
διαμονής που εκδίδονται από τη 
Βουλγαρία και τη Ρουμανία ως ισοδύναμες 
με τις εθνικές τους θεωρήσεις προς το 
σκοπό της διέλευσης από το έδαφός τους.

(6) Οι νέοι κοινοί κανόνες πρέπει επίσης 
να παρέχουν στην Κύπρο τη δυνατότητα 
να αναγνωρίζει τις θεωρήσεις και τις 
άδειες διαμονής που εκδίδονται από τη 
Βουλγαρία και τη Ρουμανία ως ισοδύναμες 
με τις εθνικές της θεωρήσεις προς το 
σκοπό της διέλευσης από το έδαφός της.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπ. 1.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Το νέο κοινό καθεστώς πρέπει να 
ισχύσει για μεταβατική περίοδο, μέχρι την 
ημερομηνία που θα καθορισθεί με 
απόφαση του Συμβουλίου κατά τα 
οριζόμενα στην πρώτη υποπαράγραφο του 
άρθρου 3 παράγραφος 2 της πράξης 
προσχώρησης του 2003 και στο άρθρο 4 
παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης 
του 2005.

Το νέο κοινό καθεστώς πρέπει να ισχύσει 
για μεταβατική περίοδο, μέχρι την 
ημερομηνία που θα καθορισθεί με 
απόφαση του Συμβουλίου κατά τα 
οριζόμενα στην πρώτη υποπαράγραφο του 
άρθρου 3, παράγραφος 2 της πράξης 
προσχώρησης του 2003 και στο άρθρο 4, 
παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης 
του 2005, με την επιφύλαξη ενδεχομένων 
μεταβατικών διατάξεων όσον αφορά 
έγγραφα που έχουν εκδοθεί πριν από την 
ως άνω ημερομηνία..
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Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Η αναγνώριση ενός εγγράφου πρέπει 
να καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τη 
διέλευση από το έδαφος της Βουλγαρίας, 
της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Κύπρου, 
της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της 
Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, 
της Σλοβενίας και της Σλοβακίας. Η 
συμμετοχή στο κοινό σύστημα πρέπει να 
είναι προαιρετική, χωρίς την επιβολή 
πρόσθετων υποχρεώσεων για τα κράτη 
μέλη πέραν εκείνων που προβλέπονται 
στην πράξη προσχώρησης του 2003 και 
στην πράξη προσχώρησης του 2005.

(8) Η αναγνώριση ενός εγγράφου πρέπει 
να καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τη 
διέλευση από το έδαφος της Βουλγαρίας, 
της Κύπρου, και της Ρουμανίας. Η 
συμμετοχή στο κοινό σύστημα πρέπει να 
είναι προαιρετική, χωρίς την επιβολή 
πρόσθετων υποχρεώσεων για τα κράτη 
μέλη πέραν εκείνων που προβλέπονται 
στην πράξη προσχώρησης του 2003 και 
στην πράξη προσχώρησης του 2005.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπ. 1.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Οι κοινοί κανόνες πρέπει να ισχύουν 
για τις ομοιόμορφες θεωρήσεις σύντομης 
παραμονής, τις θεωρήσεις μακράς 
διάρκειας και τις άδειες διαμονής που 
εκδίδουν κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν 
πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν, για 
ανάλογα έγγραφα που εκδίδουν κράτη 
μέλη τα οποία δεν εφαρμόζουν ακόμη 
πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν, καθώς 
επίσης για τις θεωρήσεις σύντομης 
παραμονής, τις θεωρήσεις μακράς 
διάρκειας και τις άδειες διαμονής που 
εκδίδουν η Βουλγαρία και η Ρουμανία.

(9) Οι κοινοί κανόνες πρέπει να ισχύουν 
για τις ομοιόμορφες θεωρήσεις σύντομης 
παραμονής, τις θεωρήσεις μακράς 
διάρκειας και τις άδειες διαμονής που 
εκδίδουν κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν 
πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν (όπου από 
21ης Δεκεμβρίου 2007 περιλαμβάνονται η 
Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η 
Ουγγαρία, η Λεττονία, η Λιθουανία, η 
Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η 
Σλοβενία), για ανάλογα έγγραφα που 
εκδίδει η Κύπρος, καθώς επίσης για τις 
θεωρήσεις σύντομης παραμονής, τις 
θεωρήσεις μακράς διάρκειας και τις άδειες 
διαμονής που εκδίδουν η Βουλγαρία και η 
Ρουμανία.

Αιτιολόγηση
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Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπ. 1.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 10

Εν προκειμένω πρέπει να πληρούνται οι 
προϋποθέσεις εισόδου που καθορίζονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για τη
θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με 
το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα 
σύνορα («κώδικας συνόρων του 
Σένγκεν»), με εξαίρεση την προϋπόθεση 
που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
1 στοιχείο β) του ρηθέντος κανονισμού, 
στο μέτρο που η παρούσα απόφαση για την 
επέκταση των κοινών κανόνων που 
προβλέπει η απόφαση αριθ. 895/2006/ΕΚ 
καθιερώνει καθεστώς μονομερούς 
αναγνώρισης από μέρους της Βουλγαρίας 
και της Ρουμανίας ορισμένων εγγράφων 
που εκδίδονται από κράτη μέλη τα οποία 
εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο 
Σένγκεν, ανάλογων εγγράφων εκδιδόμενων 
από κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν 
ακόμη πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν, 
καθώς επίσης των θεωρήσεων σύντομης 
παραμονής, των θεωρήσεων μακράς 
διάρκειας και των αδειών διαμονής που 
εκδίδουν η Βουλγαρία και η Ρουμανία με 
σκοπό τη διέλευση, συγχρόνως δε παρέχει 
τη δυνατότητα στην Τσεχική 
Δημοκρατία, την Κύπρο, την Ουγγαρία, 
τη Λετονία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη 
Σλοβενία και τη Σλοβακία, που 
εφαρμόζουν το απλουστευμένο καθεστώς 
το οποίο καθιερώθηκε με την απόφαση 
αριθ. 895/2006/ΕΚ, να αναγνωρίζουν 
παρόμοια έγγραφα τα οποία εκδίδονται 
από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Εν προκειμένω πρέπει να πληρούνται οι 
προϋποθέσεις εισόδου που καθορίζονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για τη 
θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με 
το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα 
σύνορα («κώδικας συνόρων του 
Σένγκεν»), με εξαίρεση την προϋπόθεση 
που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 
1 στοιχείο β) του ρηθέντος κανονισμού, 
στο μέτρο που η παρούσα απόφαση για την 
επέκταση των κοινών κανόνων που 
προβλέπει η απόφαση αριθ. 895/2006/ΕΚ 
καθιερώνει καθεστώς μονομερούς 
αναγνώρισης από μέρους της Βουλγαρίας 
και της Ρουμανίας ορισμένων εγγράφων 
που εκδίδονται από κράτη μέλη τα οποία 
εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο 
Σένγκεν, ανάλογων εγγράφων εκδιδόμενων 
από την Κύπρο, καθώς επίσης μονομερούς 
αναγνώρισης από την Κύπρο των 
θεωρήσεων σύντομης παραμονής, των 
θεωρήσεων μακράς διάρκειας και των 
αδειών διαμονής που εκδίδουν η 
Βουλγαρία και η Ρουμανία με σκοπό τη 
διέλευση.
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπ. 1.

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας 
απόφασης, δηλαδή η καθιέρωση 
καθεστώτος μονομερούς αναγνώρισης που 
θα εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη που 
προσχώρησαν στην Ένωση το 2004 και το
2007, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς 
από τα κράτη μέλη και μπορεί, ως εκ 
τούτου, λόγω των 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.

(11) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας 
απόφασης, δηλαδή η καθιέρωση 
καθεστώτος μονομερούς αναγνώρισης που 
θα εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη που 
προσχώρησαν στην Ένωση το 2007 και 
την Κύπρο, δεν μπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, ως 
εκ τούτου, λόγω των 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

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπ. 1.

Τροπολογία 11
Άρθρο 1, περίπτωση 1

 Η Βουλγαρία και η Ρουμανία δύνανται 
να αναγνωρίζουν μονομερώς, ως 
ισοδύναμα με τις εθνικές τους θεωρήσεις 
με σκοπό τη διέλευση, τα έγγραφα που 
μνημονεύονται στα άρθρα 2 και 3, καθώς 
και τα έγγραφα που μνημονεύονται στο 
άρθρο 4 και τα οποία εκδίδονται από τις εν 
λόγω δύο χώρες σε υπηκόους τρίτων 
χωρών για τους οποίους ισχύει υποχρέωση 
θεώρησης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 539/2001.

 Η Βουλγαρία και η Ρουμανία δύνανται 
να αναγνωρίζουν μονομερώς, ως 
ισοδύναμα με τις εθνικές τους θεωρήσεις 
με σκοπό τη διέλευση, τα έγγραφα που 
μνημονεύονται στα άρθρα 2 και 3, καθώς 
και τα έγγραφα που μνημονεύονται στο 
άρθρο 4 και τα οποία εκδίδονται από τις εν 
λόγω δύο χώρες και από την Κύπρο σε 
υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους 
ισχύει υποχρέωση θεώρησης βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001.
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπ. 1.

Τροπολογία 12
Άρθρο 1, περίπτωση 2

 Η Τσεχική Δημοκρατία, η Κύπρος, η 
Ουγγαρία, η Λετονία, η Μάλτα, η 
Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία, που 
κοινοποίησαν στην Επιτροπή την 
απόφασή τους να εφαρμόζουν το 
απλουστευμένο καθεστώς που 
καθιερώθηκε με την απόφαση αριθ. 
895/2006/ΕΚ, δύνανται να αναγνωρίζουν
μονομερώς, ως ισοδύναμα με τις εθνικές 
τους θεωρήσεις με σκοπό τη διέλευση, τα 
έγγραφα που μνημονεύονται στο άρθρο 4 
και τα οποία εκδίδονται από τη Βουλγαρία 
και τη Ρουμανία σε υπηκόους τρίτων 
χωρών για τους οποίους ισχύει υποχρέωση 
θεώρησης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 539/2001.

 Η Κύπρος δύναται να αναγνωρίζει 
μονομερώς, ως ισοδύναμα με τις εθνικές 
της θεωρήσεις με σκοπό τη διέλευση, τα 
έγγραφα που μνημονεύονται στο άρθρο 4 
και τα οποία εκδίδονται από τη Βουλγαρία 
και τη Ρουμανία σε υπηκόους τρίτων 
χωρών για τους οποίους ισχύει υποχρέωση 
θεώρησης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 539/2001.

Αιτιολόγηση
Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπ. 1.

Τροπολογία 13
Άρθρο 1, παράγραφος 1 α (νέα)

1 α. Η εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν επηρεάζει τους ελέγχους 
που πρέπει να διενεργούνται επί 
προσώπων στα εξωτερικά σύνορα 
σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 13, 18 και 19 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση του 2006 παρέπεμπε στον κώδικα συνόρων του Σένγκεν και έχει σημασία η 
παραπομπή να διατηρηθεί επίσης στην παρούσα απόφαση.
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Τροπολογία 14
Άρθρο 3, παράγραφος 1

Σε περίπτωση που η Βουλγαρία και η 
Ρουμανία αποφασίσουν να εφαρμόζουν το 
άρθρο 2, δύνανται, επιπλέον, να 
αναγνωρίζουν, ως έγγραφα ισοδύναμα με 
τις εθνικές τους θεωρήσεις με σκοπό τη 
διέλευση, τις εθνικές θεωρήσεις σύντομης 
ή μακράς παραμονής και τις άδειες 
διαμονής που εκδίδονται από ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη μέλη τα οποία 
προσχώρησαν στην Ένωση το 2004 και 
δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως το 
κεκτημένο Σένγκεν. 

Σε περίπτωση που η Βουλγαρία και η 
Ρουμανία αποφασίσουν να εφαρμόζουν το 
άρθρο 2, δύνανται, επιπλέον, να 
αναγνωρίζουν, ως έγγραφα ισοδύναμα με 
τις εθνικές τους θεωρήσεις με σκοπό τη 
διέλευση, τις εθνικές θεωρήσεις σύντομης 
ή μακράς παραμονής και τις άδειες 
διαμονής που εκδίδονται από την Κύπρο. 

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπ. 1.

Τροπολογία 15
Άρθρο 3, παράγραφος 2

Τα έγγραφα που εκδίδονται από κράτη 
μέλη τα οποία δεν εφαρμόζουν ακόμη 
πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν και των 
οποίων επιτρέπεται η αναγνώριση 
απαριθμούνται στο παράρτημα της 
απόφασης αριθ. 895/2006/ΕΚ.

Τα έγγραφα που εκδίδονται από την 
Κύπρο και των οποίων επιτρέπεται η 
αναγνώριση απαριθμούνται στο 
παράρτημα της απόφασης αριθ. 
895/2006/ΕΚ. 

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπ. 1.

Τροπολογία 16
Άρθρο 4, παράγραφος 1

Επιπλέον, η Βουλγαρία και η Ρουμανία 
δύνανται ομοίως να αναγνωρίζουν ως 
έγγραφα ισοδύναμα με τις εθνικές τους 
θεωρήσεις με σκοπό τη διέλευση τις 
εθνικές θεωρήσεις σύντομης παραμονής, 
τις θεωρήσεις μακράς διαρκείας και τις 
άδειες διαμονής που εκδίδουν οι ίδιες. 

Επιπλέον, η Βουλγαρία και η Ρουμανία 
δύνανται ομοίως να αναγνωρίζουν εκάστη 
ως έγγραφα ισοδύναμα με τις εθνικές τους 
θεωρήσεις με σκοπό τη διέλευση τις 
εθνικές θεωρήσεις σύντομης παραμονής, 
τις θεωρήσεις μακράς διαρκείας και τις 
άδειες διαμονής που εκδίδει η άλλη. 
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Αιτιολόγηση

Η παράγραφος χρειάζεται να αποσαφηνισθεί.

Τροπολογία 17
Άρθρο 4, παράγραφος 1 α (νέα)

Η Κύπρος μπορεί επίσης να αναγνωρίζει 
τις εθνικές θεωρήσεις σύντομης 
παραμονής, θεωρήσεις μακράς διάρκειας 
και άδειες διαμονής που εκδίδουν η 
Βουλγαρία και η Ρουμανία ως έγγραφα 
ισοδύναμα με την εθνική της θεώρηση με 
σκοπό τη διέλευση.

Τροπολογία 18
Άρθρο 5

Η Τσεχική Δημοκρατία, η Κύπρος, η 
Ουγγαρία, η Λετονία, η Μάλτα, η 
Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία 
δύνανται επίσης να αναγνωρίζουν 
έγγραφα εκδοθέντα από τη Βουλγαρία ή 
τη Ρουμανία τα οποία απαριθμούνται στο 
παράρτημα της παρούσας απόφασης με 
σκοπό τη διέλευση.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπ. 1.

Τροπολογία 19
Άρθρο 6, παράγραφος 1

H Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η 
Κύπρος, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Μάλτα, 
η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η 
Σλοβακία δύνανται να αναγνωρίζουν 
έγγραφα ως ισοδύναμα με τις εθνικές τους 
θεωρήσεις με σκοπό τη διέλευση μόνον 
εφόσον η διάρκεια της διέλευσης του 
εκάστοτε υπηκόου τρίτης χώρας από το 

H Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ρουμανία 
δύνανται να αναγνωρίζουν έγγραφα ως 
ισοδύναμα με τις εθνικές τους θεωρήσεις 
με σκοπό τη διέλευση μόνον εφόσον η 
διάρκεια της διέλευσης του εκάστοτε 
υπηκόου τρίτης χώρας από το έδαφός τους 
δεν υπερβαίνει τις πέντε ημέρες. 
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έδαφός τους δεν υπερβαίνει τις πέντε 
ημέρες. 

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπ. 1.

Τροπολογία 20
Άρθρο 7

H Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η 
Κύπρος, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Μάλτα, 
η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η 
Σλοβακία ενημερώνουν την Επιτροπή 
εντός 10 εργάσιμων ημερών από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, 
εφόσον αποφασίσουν να την εφαρμόζουν. 
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες 
που της κοινοποιούν τα εν λόγω κράτη 
μέλη στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

H Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ρουμανία 
ενημερώνουν την Επιτροπή εντός 10 
εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας απόφασης, εφόσον 
αποφασίσουν να την εφαρμόζουν. Η 
Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες που 
της κοινοποιούν τα εν λόγω κράτη μέλη 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπ. 1.

Τροπολογία 21
Άρθρο 8, παράγραφος 2

Η παρούσα απόφαση παραμένει σε ισχύ 
μέχρι μία ημερομηνία που καθορίζεται με 
απόφαση του Συμβουλίου, η οποία 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 
παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης 
του 2005.

Η παρούσα απόφαση παραμένει σε ισχύ 
στη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη 
Ρουμανία μέχρι μία ημερομηνία που 
καθορίζεται από τις αντίστοιχες 
αποφάσεις του Συμβουλίου των οποίων 
μνεία γίνεται στο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 3, παράγραφος 2 της πράξης 
προσχώρησης του 2003 και στο άρθρο 4, 
παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης 
του 2005.

Κατά την περίοδο ισχύος τους οι εθνικές 
θεωρήσεις σύντομης παραμονής που 
έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία 
της παραγράφου 1 παραμένουν εν ισχύι 
προς τον σκοπό της διέλευσης από το 



PE398.385v01-00 16/16 PR\696380EL.doc

EL

έδαφος κράτους μέλους έως την 
τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από την 
ημερομηνία της παραγράφου 1 που έχει 
εγκριθεί σε σχέση προς το συγκεκριμένο 
κράτος μέλος εφόσον τούτο έχει 
ενημερώσει την Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 7. Οι προϋποθέσεις που ορίζονται 
στην παρούσα απόφαση ισχύουν μετά την 
ως άνω ημερομηνία στις εθνικές 
θεωρήσεις σύντομης παραμονής που 
έχουν εκδοθεί πριν από την ως άνω 
ημερομηνία.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπ. 1. 
Στην οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου 
Σένγκεν θεσπίσθηκε μεταβατική περίοδος, η οποία πρέπει να θεσπίζεται και στην ανά χείρας 
πράξη για το πότε η Βουλγαρία, η Κύπρος ή η Ρουμανία θα ενταχθούν στον χώρο Σένγκεν.

Τροπολογία 22
Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη 
Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την 
Κύπρο, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη 
Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη 
Σλοβενία και τη Σλοβακία.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη 
Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Ρουμανία.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπ. 1.
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