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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση της 
Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001. 

Όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην πρόταση της Επιτροπής, ο μηχανισμός αμοιβαιότητας 
πρέπει να επικαιροποιηθεί, ώστε να σέβεται απόλυτα τις διατάξεις της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων συμφωνεί ότι ο σημερινός μηχανισμός ανμοιβαιότητας 
έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός και δεν χρειάζεται τροποποιήσεις, πέρα από την 
κωδικοποίησή του. Πιστεύει επίσης ότι είναι αναγκαίες οι διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν υποβάλει η Επιτροπή την πρότασή της σχετικά με την 
προσωρινή επαναφορά της απαίτησης θεώρησης για τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα.

Όσον αφορά την πρόταση για την ενσωμάτωση μιας ρήτρας διασφάλισης, η Επιτροπή 
αναγνωρίζει ότι η ίδια η ύπαρξη μιας τέτοιας ρήτρας, που προσφέρει ένα γενικό πλαίσιο για 
το μέλλον, ενδέχεται να βοηθήσει στην υπέρβαση της διστακτικότητας ορισμένων κρατών 
μελών να επιτρέψουν την περαιτέρω φιλελευθεροποίηση του συστήματος ταξιδιωτικών 
θεωρήσεων και την αύξηση της διαφάνειας της πολιτικής και των μηχανισμών λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ απέναντι στους εταίρους της. 

Η Επιτοπή Εξωτερικών Υποθέσεων, παρότι κατανοεί την ανάγκη ύπαρξης των σχετικών 
δεικτών που αναφέρονται στο άρθρο 1α, πιστεύει ότι μια σημαντική αύξηση των 
πραγματικών αριθμών θα είναι αναγκαία για ενεργοποίηση της ρήτρας διασφάλισης. 
Εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για τη δέσμευση της Επιτροπής πως δεν θα επιβάλει 
αυτοματισμούς αλλά ότι θα αξιολογείται η σκοπιμότητα της απαλλαγής από την υποχρέωση 
θεώρησης για τρίτη χώρα, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των κρατών μελών που 
επηρεάζονται από τη συνολική επίπτωση της κατά περίπτωση "επείγουσας κατάστασης" για 
τη μετανάστευση προς την ΕΕ.

Επαναλαμβάνει ακόμη ότι η αξιολόγηση μιας "επείγουσας κατάστασης" από την Επιτροπή θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και ιδίως 
τις επιπτώσεις που θα είχε η αναστολή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τις 
πολιτικές και τη στάση της ΕΕ απέναντι στην ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα και την ευρύτερη 
περιοχή της. Η χορήγηση του καθεστώτος απαλλαγής από τη θεώρηση αποτελεί πάντοτε ένα 
στοιχείο των ευρύτερων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και μιας τρίτης χώρας ή μιας περιοχής. 
Συνεπώς, η επαναφορά της απαίτησης θεώρησης δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από αυτή την 
ευρύτερη διαδικασία και, ιδίως, δεν πρέπει να υπονομεύσει τη συνεκτικότητα των 
εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ.

Για τον λόγο αυτόν η επιτροπή μας προτείνει να εξετάζει η Επιτροπή την κοινοποίηση από 
ένα κράτος μέλος αλλά όχι λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα στοιχεία που διαβιβάζουν τα κράτη 
μέλη και τις εκθέσεις της Frontex και/ή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, 
αλλά και μια αξιολόγηση που θα εκπονεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ). Κατά συνέπεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, καθώς και η Frontex και η 
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Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, θα πρέπει να εντάσσουν και την ΕΥΕΔ 
στη διαδικασία, το ταχύτερο δυνατό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ζητεί από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, να 
ενσωματώσει την ακόλουθη τροπολογία στην έκθεσή της:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο κανονισμός θεσπίζει ρήτρα 
διασφάλισης η οποία επιτρέπει την ταχεία 
και προσωρινή αναστολή της απαλλαγής 
από την υποχρέωση θεώρησης για τρίτη 
χώρα του θετικού καταλόγου σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εφόσον 
απαιτείται άμεση αντίδραση για την 
επίλυση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και 
λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό 
αντίκτυπο της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

(1) Ο κανονισμός θεσπίζει ρήτρα 
διασφάλισης η οποία επιτρέπει την ταχεία 
και προσωρινή αναστολή της απαλλαγής 
από την υποχρέωση θεώρησης για τρίτη 
χώρα του θετικού καταλόγου σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εφόσον 
απαιτείται άμεση αντίδραση για την 
επίλυση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και 
λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό 
αντίκτυπο της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και τις επιπτώσεις στις 
πολιτικές της για τις σχέσεις με τρίτες 
χώρες, σε περιπτώσεις αναστολής της 
απαλλαγής από την υποχρέωση 
θεώρησης.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπογραμμίζεται ότι πρέπει να δοθεί προσοχή και στις συνέπειες που θα έχει 
η επαναφορά της απαίτησης για θεώρηση στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ και στις σχέσεις με 
τρίτες χώρες.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001
Άρθρο 1α – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι παράγραφοι 2 έως 5 του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται σε περίπτωση που 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη βρίσκονται 
ενώπιον επείγουσας κατάστασης, η οποία 
χαρακτηρίζεται από οιαδήποτε από τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Οι παράγραφοι 2 έως 5 του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται σε περίπτωση που 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη βρίσκονται 
ενώπιον επείγουσας κατάστασης, η οποία 
χαρακτηρίζεται από οιαδήποτε από τις 
παρακάτω προϋποθέσεις:

α) απότομη αύξηση κατά τουλάχιστον 
50%, εντός διαστήματος έξι μηνών, του 
αριθμού των υπηκόων τρίτης χώρας που 
αναφέρεται στο παράρτημα II, οι οποίοι 
προκύπτει ότι διαμένουν παράνομα στο 
έδαφος του κράτους μέλους, σε σχέση με 
το προηγούμενο εξάμηνο·

α) απότομη και σημαντική αύξηση, που
έχει σοβαρές επιπτώσεις στη συνολική 
κατάσταση της μετανάστευσης στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, εντός 
διαστήματος έξι μηνών, του αριθμού των 
υπηκόων τρίτης χώρας που αναφέρεται στο 
παράρτημα II, οι οποίοι προκύπτει ότι 
διαμένουν παράνομα στο έδαφος του 
κράτους μέλους, σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του παρελθόντος 
έτους·

β) απότομη αύξηση κατά τουλάχιστον 50 
%, εντός διαστήματος έξι μηνών, σε σχέση 
με το προηγούμενο εξάμηνο, του αριθμού 
των αιτήσεων για άσυλο από υπηκόους 
τρίτης χώρας που αναφέρεται στο 
παράρτημα II για την οποία το ποσοστό 
αναγνώρισης αιτήσεων ασύλου ήταν 
μικρότερο από 3% κατά το προηγούμενο 
εξάμηνο·

β) απότομη και σημαντική αύξηση, που 
έχει σοβαρές επιπτώσεις στη συνολική 
κατάσταση της μετανάστευσης στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, εντός
διαστήματος έξι μηνών, σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του παρελθόντος 
έτους, του αριθμού των αιτήσεων για 
άσυλο από υπηκόους τρίτης χώρας που 
αναφέρεται στο παράρτημα II για την 
οποία το ποσοστό αναγνώρισης αιτήσεων 
ασύλου ήταν μικρότερο από 3% κατά το 
προηγούμενο εξάμηνο·

γ) απότομη αύξηση κατά τουλάχιστον 50 
%, εντός διαστήματος έξι μηνών, του 
αριθμού απορριφθεισών αιτήσεων 
επανεισδοχής που υποβάλλονται από 
κράτος μέλος προς τρίτη χώρα η οποία 
αναφέρεται στο παράρτημα II για δικούς 
της υπηκόους, σε σχέση με το 
προηγούμενο εξάμηνο.

γ) απότομη και σημαντική αύξηση, που 
έχει σοβαρές επιπτώσεις στη συνολική 
κατάσταση της μετανάστευσης στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, του αριθμού 
απορριφθεισών αιτήσεων επανεισδοχής 
που υποβάλλονται από κράτος μέλος προς 
τρίτη χώρα η οποία αναφέρεται στο 
παράρτημα II για δικούς της υπηκόους, σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
παρελθόντος έτους.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 
Άρθρο 1α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξετάζει την κοινοποίηση 
λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 
κρατών μελών που πλήττονται από την 
αιφνίδια εμφάνιση οιασδήποτε από τις 
καταστάσεις που περιγράφονται στην 
παράγραφο 1 καθώς και τον συνολικό 
αντίκτυπο των εν λόγω αυξήσεων στη 
μεταναστευτική κατάσταση στους κόλπους 
της ΕΕ, όπως αυτός εμφανίζεται στα 
στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη και 
σε εκθέσεις που έχει εκπονήσει η 
FRONTEX ή/και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο, και, εντός 
τριών μηνών μετά την παραλαβή της 
κοινοποίησης, η Επιτροπή μπορεί να 
εγκρίνει απόφαση εφαρμογής σχετικά με 
την αναστολή της απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους 
της οικείας τρίτης χώρας για διάστημα έξι 
μηνών. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 4α παράγραφος 2. Η απόφαση 
καθορίζει την ημερομηνία κατά την οποία 
πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή η 
αναστολή της απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης.

3. Η Επιτροπή εξετάζει την κοινοποίηση
λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 
κρατών μελών που πλήττονται από την 
αιφνίδια εμφάνιση οιασδήποτε από τις 
καταστάσεις που περιγράφονται στην 
παράγραφο 1 καθώς και τον συνολικό 
αντίκτυπο των εν λόγω αυξήσεων στη 
μεταναστευτική κατάσταση στους κόλπους 
της ΕΕ, όπως αυτός εμφανίζεται στα 
στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη και 
σε εκθέσεις που έχει εκπονήσει η 
FRONTEX ή/και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο. Η Επιτροπή 
λαμβάνει επίσης υπόψη τις επιπτώσεις 
που θα είχε η αναστολή της απαλλαγής 
από την υποχρέωση θεώρησης για τις 
πολιτικές και τη στάση της ΕΕ απέναντι 
στην ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα και την 
ευρύτερη περιοχή της, στη βάση μιας 
έκθεσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης. Εντός τριών μηνών 
μετά την παραλαβή της κοινοποίησης, η 
Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει απόφαση 
εφαρμογής σχετικά με την αναστολή της 
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης 
για τους υπηκόους της οικείας τρίτης 
χώρας για διάστημα έξι μηνών. Η απόφαση 
αυτή εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 4α παράγραφος 
2. Η απόφαση καθορίζει την ημερομηνία 
κατά την οποία πρόκειται να τεθεί σε 
εφαρμογή η αναστολή της απαλλαγής από 
την υποχρέωση θεώρησης.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001
Άρθρο 1α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξετάζει την κοινοποίηση 
λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 
κρατών μελών που πλήττονται από την 
αιφνίδια εμφάνιση οιασδήποτε από τις 
καταστάσεις που περιγράφονται στην 
παράγραφο 1 καθώς και τον συνολικό 
αντίκτυπο των εν λόγω αυξήσεων στη 
μεταναστευτική κατάσταση στους κόλπους 
της ΕΕ, όπως αυτός εμφανίζεται στα 
στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη και 
σε εκθέσεις που έχει εκπονήσει η 
FRONTEX ή/και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο, και, εντός 
τριών μηνών μετά την παραλαβή της 
κοινοποίησης, η Επιτροπή μπορεί να 
εγκρίνει απόφαση εφαρμογής σχετικά με 
την αναστολή της απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους 
της οικείας τρίτης χώρας για διάστημα έξι 
μηνών. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 4α παράγραφος 2. Η απόφαση 
καθορίζει την ημερομηνία κατά την οποία 
πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή η 
αναστολή της απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης.

3. Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την κοινοποίηση 
που έχει λάβει από τα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη και εξετάζει την κοινοποίηση 
λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 
κρατών μελών που πλήττονται από την 
αιφνίδια εμφάνιση οιασδήποτε από τις 
καταστάσεις που περιγράφονται στην 
παράγραφο 1 καθώς και τον συνολικό 
αντίκτυπο των εν λόγω αυξήσεων στη 
μεταναστευτική κατάσταση στους κόλπους 
της ΕΕ, όπως αυτός εμφανίζεται στα 
στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη και 
σε εκθέσεις που έχει εκπονήσει η 
FRONTEX ή/και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο, και, εντός 
τριών μηνών μετά την παραλαβή της 
κοινοποίησης, η Επιτροπή στέλνει τα 
αποτελέσματα της εξέτασης αυτής στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, που έχουν διορία μιας 
εβδομάδας για να δώσουν τη 
συγκατάθεσή τους, μετά το πέρας της 
οποίας η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
απόφαση εφαρμογής σχετικά με την 
αναστολή της απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους 
της οικείας τρίτης χώρας για διάστημα έξι 
μηνών. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 4α παράγραφος 2. Η απόφαση 
καθορίζει την ημερομηνία κατά την οποία 
πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή η 
αναστολή της απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ονομασία Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί καταλόγου 
τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση 
θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και του 
καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση αυτή
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