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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• Αιτιολόγηση και στόχος της πρότασης 

Κύριος στόχος του προτεινόµενου κανονισµού είναι η θέσπιση ενός νοµικού πλαισίου για την 
αξιολόγηση της ορθής εφαρµογής των στοιχείων εκείνων του κεκτηµένου Σένγκεν που 
αποτελούν τµήµα της κοινοτικής νοµοθεσίας. Συµβαδίζει µε την πρόταση απόφασης για τη 
θέσπιση ενός µηχανισµού αξιολόγησης για την παρακολούθηση της εφαρµογής των 
στοιχείων εκείνων του κεκτηµένου Σένγκεν που αποτελούν τµήµα της νοµοθεσίας της ΕΕ. 
Αυτός ο διττός µηχανισµός αξιολόγησης σχεδιάστηκε για να διατηρηθεί η αµοιβαία 
εµπιστοσύνη µεταξύ των κρατών µελών ως προς την ικανότητά τους να εφαρµόζουν 
αποτελεσµατικά και αποδοτικά τα συνοδευτικά µέτρα που καθιστούν δυνατή τη δηµιουργία 
ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα.  

Γενικότερος στόχος του νέου µηχανισµού θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση διάφανης, 
αποτελεσµατικής και συνεπούς εφαρµογής του κεκτηµένου Σένγκεν, που θα αντικατοπτρίζει 
παράλληλα τις µεταβολές της νοµικής κατάστασης µετά την ενσωµάτωση του κεκτηµένου 
Σένγκεν εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Γενικό πλαίσιο 

Ο χώρος χωρίς εσωτερικά σύνορα, όπως καθιερώθηκε µε το κεκτηµένο Σένγκεν – ο χώρος 
Σένγκεν – αναπτύχθηκε εντός ενός διακυβερνητικού πλαισίου στα τέλη της δεκαετίας του ’80 
και αρχές της δεκαετίας του ’90 από κράτη µέλη πρόθυµα να καταργήσουν τους ελέγχους στα 
εσωτερικά σύνορα και να εφαρµόσουν συνοδευτικά µέτρα προς το σκοπό αυτό, όπως κοινούς 
κανόνες για τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, κοινή πολιτική θεωρήσεων εισόδου, 
αστυνοµική και δικαστική συνεργασία και την καθιέρωση του συστήµατος πληροφοριών 
Σένγκεν (SIS). ∆εν ήταν δυνατή η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα εντός του 
κοινοτικού πλαισίου, δεδοµένου ότι τα κράτη µέλη δεν µπορούσαν να συµφωνήσουν ως προς 
την ανάγκη κατάργησής τους για να επιτύχουν τον στόχο της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
προσώπων (άρθρο 14 της συνθήκης ΕΚ). Με τον καιρό, όµως, όλα τα τότε κράτη µέλη, µε 
εξαίρεση το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, προσχώρησαν στον χώρο Σένγκεν.  

Το κεκτηµένο Σένγκεν αποτέλεσε τµήµα του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την 
έναρξη της ισχύος της συνθήκης του Άµστερνταµ το 19991.  

Ο χώρος Σένγκεν στηρίζεται σε πλήρη αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των κρατών µελών ως 
προς την ικανότητά τους να εφαρµόζουν πλήρως τα συνοδευτικά µέτρα που καθιστούν 
δυνατή την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα: δηλ. οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα 

                                                 
1 Προς το σκοπό αυτό κατέστη αναγκαίο να οριστεί το κεκτηµένο Σένγκεν (απόφαση 1999/435/EΚ του 

Συµβουλίου, ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 1) και να προσδιοριστεί η νοµική βάση στις συνθήκες για 
κάθε µία από τις διατάξεις ή τις αποφάσεις που συνιστούν το κεκτηµένο ( απόφαση 1999/436/EΚ του 
Συµβουλίου, ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 17). Κάθε διάταξη του κεκτηµένου έλαβε νοµική βάση στο 
πλαίσιο του πρώτου ή του τρίτου πυλώνα. Για τις διατάξεις του κεκτηµένου Σένγκεν για τις οποίες δεν 
µπορούσε να προσδιοριστεί µία µόνο νοµική βάση (π.χ. τις διατάξεις SIS) θεωρήθηκε ότι αποτελούσαν 
µέρος του τρίτου πυλώνα. Όλες οι τροποποιήσεις του κεκτηµένου πρέπει να έχουν την ενδεδειγµένη 
νοµική βάση σύµφωνα µε τις συνθήκες. 
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διενεργούνται από τα κράτη µέλη όχι µόνο προς προστασία των ιδίων συµφερόντων τους 
αλλά και εξ ονόµατος όλων των άλλων κρατών µελών προς τα οποία θα µπορούσαν να 
ταξιδέψουν τα άτοµα αφού έχουν διέλθει τα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν.  

Προκειµένου να αποκτηθεί και να διατηρηθεί αυτή η αµοιβαία εµπιστοσύνη, τα κράτη µέλη 
του Σένγκεν δηµιούργησαν το 1998 µια µόνιµη επιτροπή. Η εντολή της καθορίζεται µε 
απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του Σένγκεν (SCH/Com-ex (98) 26 def) και συνίσταται 
σε δύο ξεχωριστά καθήκοντα:  

1. Επαληθεύει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη θέση σε ισχύ του 
κεκτηµένου Σένγκεν (δηλ. άρση των ελέγχων στα σύνορα) από τα κράτη µέλη που 
θέλουν να προσχωρήσουν στο Σένγκεν ("θέση σε ισχύ"), 

2. Επαληθεύει την ορθή εφαρµογή του κεκτηµένου Σένγκεν από τα κράτη µέλη που 
εφαρµόζουν το κεκτηµένο ("εφαρµογή"). 

Έτσι, ως προς το Σένγκεν γίνεται διάκριση µεταξύ της "θέσης σε ισχύ" και της "εφαρµογής". 
Συνεπώς, πρώτα πρέπει να γίνει έλεγχος ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι όροι για 
αµοιβαία εµπιστοσύνη πριν τεθεί σε ισχύ το κεκτηµένο. Κατά δεύτερο λόγο, πρέπει να 
διατηρηθεί η αµοιβαία εµπιστοσύνη µε έλεγχο της ορθής εφαρµογής του κεκτηµένου. Κατά 
τη διακυβερνητική φάση του Σένγκεν ήσαν αναγκαίες ειδικές διατάξεις για την επαλήθευση 
της ορθής εφαρµογής. 

Το κεκτηµένο Σένγκεν ενσωµατώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς 
επαναδιαπραγµάτευση. Η µόνιµη επιτροπή και η εντολή της από το 1998 συµπεριλήφθηκαν 
συνεπώς χωρίς αλλαγές, εκτός από το γεγονός ότι η µόνιµη επιτροπή εξελίχθηκε στην οµάδα 
εργασίας για την αξιολόγηση του Σένγκεν στο πλαίσιο του Συµβουλίου (SCH-EVAL). Αυτό 
έγινε δυνάµει του άρθρου 66 της συνθήκης ΕΚ και των άρθρων 30 και 31 της συνθήκης ΕΕ, 
δεδοµένου ότι το κεκτηµένο Σένγκεν καλύπτει µέτρα τόσο του πρώτου όσο και του τρίτου 
πυλώνα. 

∆εδοµένης της διακυβερνητικής βάσης της, η αξιολόγηση του Σένγκεν βρισκόταν ανέκαθεν 
και βρίσκεται πάντα στα χέρια των κρατών µελών, µε συµµετοχή της Επιτροπής ως 
παρατηρητή. Αυτή η προσέγγιση εξακολουθεί να παραµένει λογική για το πρώτο τµήµα της 
εντολής, εφόσον δεν υπάρχει τίποτα παρόµοιο στο κεκτηµένο της ΕΕ/∆ικαιοσύνη και 
Εσωτερικές υποθέσεις µε διάκριση µεταξύ "θέσης σε ισχύ" και "εφαρµογής". Επί πλέον, θα 
πρέπει να σηµειωθεί ότι η διαδικασία λήψεως αποφάσεων για την άρση των ελέγχων στα 
εσωτερικά σύνορα και την πλήρη εφαρµογή του κεκτηµένου Σένγκεν ορίστηκε, για τις 
διευρύνσεις του 2004 και του 2007, στις συνθήκες προσχώρησης, δηλαδή στο πρωτογενές 
δίκαιο. Οι πράξεις προσχώρησης πρόβλεπαν απόφαση του Συµβουλίου µετά από 
διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ∆εν προβλέπεται δικαίωµα πρωτοβουλίας για 
την Επιτροπή. 

Εντούτοις, η προσέγγιση είναι λιγότερο λογική για το δεύτερο τµήµα της εντολής, ιδίως όσον 
αφορά θέµατα του πρώτου πυλώνα. Έτσι, ήδη από τότε που ενσωµατώθηκε το κεκτηµένο, η 
Επιτροπή είχε προβεί σε δήλωση όπου ανέφερε ότι η ενσωµάτωση στο πλαίσιο της Ένωσης 
της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής σχετικά µε τη σύσταση της µόνιµης επιτροπής 
εφαρµογής της σύµβασης Σένγκεν (SCH/Com-ex (98) 26 Def της 16.9.1998) δεν θίγει 
καθόλου τις αρµοδιότητες που της ανατέθηκαν από τις συνθήκες και ιδίως την ευθύνη της ως 
θεµατοφύλακα των συνθηκών. 
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Επειδή η αξιολόγηση πριν από τη θέση σε ισχύ είναι θεµελιώδης για τα κράτη µέλη, 
προκειµένου να αποκτηθεί αµοιβαία εµπιστοσύνη, φαίνεται εύλογο αυτή να παραµείνει ως 
αρµοδιότητα των κρατών µελών. Εξάλλου, σε περίπτωση που κράτος µέλος δεν ακολουθήσει 
τις συστάσεις που του γίνονται, δεν µπορεί να ληφθεί απόφαση για την άρση των ελέγχων 
στα εσωτερικά σύνορα, γεγονός που αποτελεί ουσιαστικό "κίνητρο" για την πλήρη και ορθή 
εφαρµογή του κεκτηµένου. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να συµµετέχει πλήρως ως 
παρατηρητής σε αυτές τις αξιολογήσεις.  

• Ανάγκη βελτίωσης της αξιολόγησης της ορθής εφαρµογής του κεκτηµένου 

Το πρόγραµµα της Χάγης του 2004 καλεί την Επιτροπή, "να υποβάλει, µόλις ολοκληρωθεί η 
εξάλειψη των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, πρόταση για τη συµπλήρωση του υφισταµένου 
µηχανισµού αξιολόγησης Σένγκεν µε εποπτικό µηχανισµό που θα διασφαλίζει την πλήρη 
εµπλοκή των εµπειρογνωµόνων των κρατών µελών, καθώς και αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις".  

Από το 1999 διεξάγονται διάφορες συζητήσεις µεταξύ των κρατών µελών και µε την 
Επιτροπή προκειµένου να καταστεί αποτελεσµατικότερος ο µηχανισµός αξιολόγησης 
Σένγκεν, ειδικότερα όσον αφορά το δεύτερο τµήµα της εντολής, δηλαδή την επαλήθευση της 
ορθής εφαρµογής του κεκτηµένου µετά την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. 
Εντοπίστηκαν οι ακόλουθες βασικές αδυναµίες: 

(1) Η σηµερινή µεθοδολογία του µηχανισµού αξιολόγησης είναι ανεπαρκής. Οι κανόνες 
ως προς τη συνέπεια και τη συχνότητα των αξιολογήσεων δεν είναι σαφείς. ∆εν 
γίνονται αιφνιδιαστικές επιτόπιες επισκέψεις. 

(2) Πρέπει να αναπτυχθεί µεθοδολογία για τον καθορισµό προτεραιοτήτων βάσει 
ανάλυσης κινδύνου. 

(3) Πρέπει να εξασφαλίζεται µια σταθερά υψηλή ποιότητα εµπειρογνωµοσύνης κατά τη 
διάρκεια του εγχειρήµατος της αξιολόγησης. Οι εµπειρογνώµονες που συµµετέχουν 
στην αξιολόγηση πρέπει να διαθέτουν επαρκείς νοµικές γνώσεις και πρακτική πείρα. 
Η αποστολή ενός εµπειρογνώµονα από κάθε κράτος µέλος σε κάθε επιτόπια επίσκεψη 
µπορεί να είναι επιζήµια για την αποτελεσµατικότητα του εγχειρήµατος. Πρέπει να 
καθοριστεί ο κατάλληλος αριθµός εµπειρογνωµόνων που θα συµµετέχουν στις 
επισκέψεις. 

(4) Πρέπει να βελτιωθεί ο µετά την αξιολόγηση µηχανισµός που θα εκτιµά την πορεία της 
παρακολούθησης των συστάσεων που γίνονται µετά τις επιτόπιες επισκέψεις, 
δεδοµένου ότι τα µέτρα που λαµβάνονται προς αποκατάσταση των ελλείψεων καθώς 
και το χρονικό πλαίσιο που τίθεται για την αποκατάστασή τους ποικίλλουν από το ένα 
κράτος µέλος στο άλλο.  

(5) Η θεσµική αρµοδιότητα της Επιτροπής ως θεµατοφύλακα της συνθήκης όσον αφορά 
θέµατα του πρώτου πυλώνα δεν αντικατοπτρίζεται στο σηµερινό σύστηµα 
αξιολόγησης. 

Για την αντιµετώπιση των αδυναµιών λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα σηµεία: 

Μεθοδολογία των αξιολογήσεων 

Η παρούσα πρόταση προβλέπει σαφή προγραµµατισµό µε πολυετή και ετήσια προγράµµατα 
τόσο αιφνιδιαστικών όσο και προαναγγελλόµενων επιτόπιων επισκέψεων. Η αξιολόγηση των 
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κρατών µελών θα εξακολουθήσει να γίνεται επί τακτικής βάσης ώστε να εξασφαλίζεται η 
γενικότερη ορθή εφαρµογή του κεκτηµένου. Όλα τα τµήµατα του κεκτηµένου Σένγκεν που 
έχουν τη νοµική τους βάση στη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
µπορούν να αποτελέσουν το αντικείµενο της αξιολόγησης.  

Η αξιολόγηση αυτή µπορεί να βασιστεί σε απαντήσεις σε ερωτηµατολόγια, σε επιτόπιες 
επισκέψεις ή και σε συνδυασµό των δύο. Στην τελευταία περίπτωση, οι επισκέψεις µπορεί να 
γίνονται αµέσως µετά την παραλαβή των απαντήσεων στα ερωτηµατολόγια. 

Τα τελευταία έτη, τα κράτη µέλη δεν κατανόησαν την ανάγκη να διεξάγονται επιτόπου 
αξιολογήσεις όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και σε υποθέσεις 
όπλων και ναρκωτικών, ενώ ούτε η προστασία δεδοµένων δεν αποτέλεσε πάντοτε 
αντικείµενο επιτοπίων αξιολογήσεων. 

Πάντως, οι επιτόπιες επισκέψεις δεν περιορίζονται στα εξωτερικά σύνορα και τις θεωρήσεις 
εισόδου και µπορούν να καλύψουν όλα τα µέρη του κεκτηµένου Σένγκεν, 
συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων για την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. 
Εντούτοις, σε ό,τι αφορά υποθέσεις όπλων, πρέπει να σηµειωθεί ότι όταν το κεκτηµένο 
Σένγκεν ενσωµατώθηκε στο πλαίσιο της ΕΕ οι σχετικές διατάξεις του κεκτηµένου Σένγκεν 
αντικαταστάθηκαν από την οδηγία 91/477/EΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 1991 
σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων2. Η επαλήθευση της ορθής 
µεταφοράς της οδηγίας αυτής ανατέθηκε στην Επιτροπή σύµφωνα µε τη συνθήκη ΕΚ. 
∆εδοµένου ότι τα κράτη µέλη δεν θεώρησαν αναγκαία τη διεξαγωγή επί τόπου 
αξιολογήσεων, δεν υπάρχει ανάγκη να συµπεριληφθεί στην παρούσα πρόταση η επαλήθευση 
της ορθής µεταφοράς της οδηγίας. 

Η συγκεκριµένη ανάγκη για επιτόπιες επισκέψεις θα καθοριστεί από την Επιτροπή µετά από 
διαβούλευση µε τα κράτη µέλη και αφού ληφθούν υπόψη αλλαγές στη νοµοθεσία, τις 
διαδικασίες ή την οργάνωση των ενδιαφερόµενων κρατών µελών, καθώς και την ανάλυση 
κινδύνου που θα παρέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τη ∆ιαχείριση της Επιχειρησιακής 
Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της ΕΕ (Frontex) σχετικά µε τα 
εξωτερικά σύνορα και τις θεωρήσεις. 

Επί πλέον, αν είναι αναγκαίο, θα µπορούσαν επίσης να συµπεριληφθούν στο ετήσιο 
πρόγραµµα θεµατικές ή γεωγραφικές αξιολογήσεις. 

Εκτός από αυτές τις τακτικές αξιολογήσεις, µπορεί να διεξάγονται αιφνιδιαστικές επιτόπιες 
επισκέψεις βάσει ανάλυσης κινδύνου που θα παρέχει ο Frontex ή όποια άλλη πηγή 
υποδεικνύει ανάγκη διεξαγωγής αιφνιδιαστικής επίσκεψης. 

Αν παραστεί ανάγκη, µπορούν πάντα να προσαρµοστούν τόσο τα πολυετή όσο και τα ετήσια 
προγράµµατα. 

Η εµπειρογνωµοσύνη των κρατών µελών: 

Εµπειρογνώµονες των κρατών µελών συµµετέχουν επίσης στην επαλήθευση της ορθής 
εφαρµογής και άλλων τοµέων της κοινοτικής νοµοθεσίας, π.χ. την ασφάλεια στις 
αεροπορικές και τις θαλάσσιες µεταφορές. Επειδή η ορθή εφαρµογή των συνοδευτικών 
µέτρων που καθιστούν δυνατή την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα έχει θεµελιώδη 

                                                 
2 ΕΕ L 256 της 13.9.1991, σ. 51 



 

EL 7   EL 

σηµασία για την εσωτερική ασφάλεια των κρατών µελών, οι εµπειρογνώµονες των κρατών 
µελών θα εξακολουθήσουν να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης. Θα συµµετέχουν τόσο σε προαναγγελόµενες όσο και σε αιφνιδιαστικές 
επισκέψεις και θα παρέχουν συµβουλές στην Επιτροπή για τη χάραξη των πολυετών και των 
ετήσιων προγραµµάτων αξιολόγησης. 

Για να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα εµπειρογνωµοσύνης, τα κράτη µέλη πρέπει να 
εγγυώνται ότι οι εµπειρογνώµονες διαθέτουν τα ενδεδειγµένα τυπικά προσόντα, µεταξύ 
άλλων και άριστες θεωρητικές γνώσεις και πρακτική πείρα στους τοµείς που καλύπτει η 
αξιολόγηση, καθώς και άρτιες γνώσεις ως προς τις αρχές, τις διαδικασίες και τις τεχνικές των 
επί τόπου επισκέψεων. 

Πρέπει να παρέχεται κατάλληλη επιµόρφωση από τους σχετικούς φορείς, (π.χ. τον Frontex) 
και να διατίθενται πόροι στα κράτη µέλη για πρωτοβουλίες µε στόχο την ειδική επιµόρφωση 
στον τοµέα των αξιολογήσεων του κεκτηµένου Σένγκεν (π.χ. µε την προσθήκη της 
επιµόρφωσης στις προτεραιότητες για κοινοτική δράση που εγκρίνονται σύµφωνα µε τους 
κανόνες που έχουν θεσπιστεί από το Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων)3. 

Λόγω της ανάγκης να µειωθεί ο αριθµός των συµµετεχόντων εµπειρογνωµόνων προκειµένου 
να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική επί τόπου αξιολόγηση, ο αριθµός των εµπειρογνωµόνων 
που συµµετέχουν σε κάθε επίσκεψη θα πρέπει να περιοριστεί στους οκτώ. Επειδή πιθανόν να 
αποδειχτεί δυσκολότερο να καταστούν διαθέσιµοι από τη µια στιγµή στην άλλη 
εµπειρογνώµονες για αιφνιδιαστικές επισκέψεις, ο αριθµός των εµπειρογνωµόνων που 
συµµετέχουν σε τέτοιες επισκέψεις θα πρέπει να περιοριστεί σε έξι.  

Η ορθή εφαρµογή µέτρων που εγγυώνται την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σύµφωνα 
µε το άρθρο 14 της συνθήκης ΕΚ δεν θίγει την εσωτερική ασφάλεια άλλων κρατών µελών, 
συνεπώς η αξιολόγηση της κατάργησης των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα µπορεί να 
ανατεθεί πλήρως στην Επιτροπή. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η επαλήθευση της κατάργησης των 
ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα δεν καλύπτεται από την διακυβερνητική εντολή. 

Συνέχεια που δίδεται στην αξιολόγηση  

Για να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά οι επισηµανθείσες αδυναµίες και ελλείψεις, θα 
πρέπει καθένα από τα πορίσµατα της έκθεσης να καταχωρηθεί σε µία από τρεις κατηγορίες. 
Εντός δύο εβδοµάδων, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος θα πρέπει να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του επί της έκθεσης, και εντός έξι εβδοµάδων θα πρέπει να καταθέσει σχέδιο 
δράσης για τον τρόπο αποκατάστασης των αδυναµιών. Το κράτος µέλος οφείλει να υποβάλει, 
εντός έξι µηνών, έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του σχεδίου δράσης του. Ανάλογα µε τις 
αδυναµίες που έχουν επισηµανθεί, η Επιτροπή µπορεί να προγραµµατίσει και να διεξαγάγει 
προαναγγελλόµενες ή αιφνιδιαστικές επιτόπιες επισκέψεις για να επαληθεύσει την ορθή 
υλοποίηση του σχεδίου δράσης. Σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων, η Επιτροπή οφείλει να 
ενηµερώσει αµέσως το Συµβούλιο. 

Αυτό δεν θίγει την εξουσία της Επιτροπής να κινεί διαδικασία επί παραβάσει σε οποιαδήποτε 
φάση της αξιολόγησης. Ένα κράτος µέλος µπορεί να παραβιάζει το κεκτηµένο Σένγκεν, π.χ. 
όταν αρνείται την είσοδο στην επικράτειά του προσώπων που έχουν στην κατοχή τους 
έγκυρη θεώρηση Σένγκεν που έχει εκδώσει άλλο κράτος µέλος. Στις περιπτώσεις αυτές δεν 

                                                 
3 ΕΕ L 144 της 7.3.2002, σ. 22. 
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διακυβεύεται η εσωτερική ασφάλειας του κράτους µέλους αλλά υπάρχει παρόλα αυτά 
παραβίαση της κοινοτικής νοµοθεσίας. 

Ενσωµάτωση του κεκτηµένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής βάση της συνθήκης ΕΚ, είναι ουσιαστικό να 
αναλάβει η Επιτροπή τη διαδικασία αξιολόγησης του Σένγκεν ώστε να εκτιµάται η ορθή 
εφαρµογή του κεκτηµένου µετά την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Εντούτοις, η 
εµπειρογνωµοσύνη των κρατών µελών είναι επίσης σηµαντική ώστε να καθίσταται δυνατή η 
επί τόπου επαλήθευση της εφαρµογής καθώς και η διατήρηση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης 
µεταξύ των κρατών µελών. 

Το κόστος της συµµετοχής εµπειρογνωµόνων των κρατών µελών καλύπτεται από τον 
προϋπολογισµό της ΕΕ. 

Πρέπει επίσης να υπενθυµιστεί ότι όσον αφορά τις διατάξεις που πρέπει να θέσουν σε ισχύ τα 
κράτη µέλη αµέσως µετά την προσχώρησή τους, η Επιτροπή διατηρεί τις εξουσίες της ως 
θεµατοφύλακας των συνθηκών. Ο νέος µηχανισµός αξιολόγησης δεν καλύπτει την ορθή 
εφαρµογή αυτών των διατάξεων δεδοµένου ότι αυτό πρέπει πρώτα να αξιολογηθεί από το 
Συµβούλιο κατά πόσον µπορούν να αρθούν οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα. 

• Υφιστάµενες διατάξεις στον τοµέα της πρότασης 

Απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής σχετικά µε τη σύσταση µόνιµης επιτροπής εφαρµογής 
της σύµβασης Σένγκεν (SCH/Com-ex (98) 26 Def της 16.9.1998) 

• Συνοχή µε τις άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης  

Η πρόταση συνάδει µε τις ισχύουσες πολιτικές και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ιδίως µε το στόχο της δηµιουργίας και διατήρησης ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης. 

2. ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

Από το 1999 διεξάγονται διάφορες συζητήσεις στο πλαίσιο της οµάδας εργασίας του 
Συµβουλίου "Αξιολόγηση του Σένγκεν" προκειµένου να καταστεί αποτελεσµατικότερος ο 
µηχανισµός αξιολόγησης του Σένγκεν. Για παράδειγµα, η οµάδα συµφώνησε να περιοριστεί ο 
αριθµός των συµµετεχόντων στις αξιολογήσεις εµπειρογνωµόνων. Εντούτοις, η συµφωνία 
αυτή δεν είναι νοµικά δεσµευτική και κάθε κράτος µέλος έχει πάντα το δικαίωµα να στείλει 
ένα εµπειρογνώµονα σε επισκέψεις αξιολόγησης, γεγονός που µερικές φορές καθιστά 
δυσχερή την οµαλή λειτουργία αυτών των επισκέψεων. Επί πλέον, συζητήθηκαν επίσης η 
συχνότητα και η µεθοδολογία των αξιολογήσεων. 

Τον Απρίλιο 2008 η Επιτροπή διοργάνωσε σύσκεψη εµπειρογνωµόνων. Τα κράτη µέλη 
συµφώνησαν µε την εκτίµηση των αδυναµιών όπως αυτές είχαν επισηµανθεί από την 
Επιτροπή. Αν και τα κράτη µέλη αναγνώρισαν την ανάγκη να επέλθουν αλλαγές στον 
σηµερινό µηχανισµό, µερικά εξέφρασαν αµφιβολίες ως προς τον θεσµικό ρόλο της Επιτροπής 
σε ένα νέο µηχανισµό αξιολόγησης του Σένγκεν. 
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3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• Συνοπτική παρουσίαση της προτεινόµενης δράσης 

Η πράξη προβλέπει ένα νέο µηχανισµό αξιολόγησης του Σένγκεν ώστε να εξασφαλιστεί η 
διάφανη, αποτελεσµατική και συνεπής εφαρµογή του κεκτηµένου Σένγκεν. Επίσης 
αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στη νοµική κατάσταση µετά την ενσωµάτωση του κεκτηµένου 
Σένγκεν εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Νοµική βάση 

Άρθρο 66 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η διακυβερνητική 
εντολή έλαβε το άρθρο 66 της συνθήκης ΕΚ (καθώς και τα άρθρα 30 και 31 της συνθήκης ΕΕ 
για το µέρος που αφορά τον τρίτο πυλώνα) ως νοµική βάση, και οι τοµείς αξιολόγησης 
παραµένουν οι ίδιοι.  

• Επικουρικότητα και αναλογικότητα 

Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, ο στόχος της προτεινόµενης πράξης, 
συγκεκριµένα να καταστεί αποτελεσµατικότερος ο υφιστάµενος µηχανισµός αξιολόγησης του 
Σένγκεν, ο οποίος σήµερα υπάγεται στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου, µπορεί να επιτευχθεί 
µόνο σε κοινοτικό επίπεδο. 

Η παρούσα πρόταση παραµένει εντός του υφιστάµενου πλαισίου, αλλά περιορίζει τον αριθµό 
των συµµετεχόντων εµπειρογνωµόνων και βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα. Η πρόταση 
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων της. 

• Επιλογή νοµικού µέσου 

Ένας µηχανισµός αξιολόγησης που έχει στόχο να εξασφαλίσει την ορθή εφαρµογή της 
κοινοτικής νοµοθεσίας δεν µπορεί, από τη φύση του, να απαιτήσει τη µεταφορά εκ µέρους 
των κρατών µελών στο εσωτερικό τους δίκαιο, και ως εκ τούτου η πράξη που επιλέγεται είναι 
ο κανονισµός. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή έχει καταρτίσει κοινό δηµοσιονοµικό δελτίο, το οποίο ισχύει επίσης και στην 
απόφαση που προτείνεται δυνάµει του τίτλου VI της συνθήκης ΕΚ. Το δηµοσιονοµικό δελτίο 
προσαρτάται στον παρόντα κανονισµό. Θα πρέπει να χορηγηθούν επαρκείς ανθρώπινοι και 
δηµοσιονοµικοί πόροι στην Επιτροπή που θα είναι αρµόδια για τον νέο µηχανισµό 
αξιολόγησης του Σένγκεν. Επίσης επιστρέφονται οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται οι 
εµπειρογνώµονες των κρατών µελών. 

5. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Συνέπειες των διαφόρων πρωτοκόλλων που προσαρτώνται στις συνθήκες και στις 
συµφωνίες σύνδεσης που έχουν συναφθεί µε τρίτες χώρες 

Η νοµική βάση για την παρούσα πρόταση είναι ο τίτλος IV της συνθήκης ΕΚ, συνεπώς 
εφαρµόζεται ο τύπος της "µεταβλητής γεωµετρίας" που προβλέπεται στα πρωτόκολλα περί 
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της θέσης του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της ∆ανίας, και στο πρωτόκολλο του 
Σένγκεν.  

Η παρούσα πρόταση αναπτύσσει το κεκτηµένο Σένγκεν. Συνεπώς, σε σχέση µε τα διάφορα 
πρωτόκολλα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες συνέπειες:  

Ηνωµένο Βασίλειο και Ιρλανδία: Προβλέπεται µηχανισµός αξιολόγησης που καλύπτει µέρη 
του κεκτηµένου Σένγκεν στα οποία δεν συµµετέχουν το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία, 
σύµφωνα µε την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 σχετικά µε το 
αίτηµα του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας να 
συµµετέχει σε ορισµένες από τις διατάξεις του κεκτηµένου Σένγκεν, και την απόφαση (ΕΚ) 
αριθ. 2002/192/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά µε το αίτηµα της 
Ιρλανδίας να συµµετάσχει σε ορισµένες από τις διατάξεις του κεκτηµένου Σένγκεν. Συνεπώς, 
το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία συµµετέχουν στη θέσπιση του παρόντος κανονισµού 
και δεσµεύονται από αυτόν ή υπόκεινται στην εφαρµογή του µόνο στο βαθµό που ο εν λόγω 
µηχανισµός αξιολόγησης καλύπτει εκείνα τα µέρη του κεκτηµένου Σένγκεν στα οποία 
συµµετέχουν το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία, όπως η ευθύνη του µεταφορέως και τα 
ναρκωτικά.  

∆ανία: ∆υνάµει του πρωτοκόλλου για τη θέση της ∆ανίας που προσαρτάται στη συνθήκη ΕΕ 
και τη συνθήκη ΕΚ, η ∆ανία δεν συµµετέχει στη θέσπιση από το Συµβούλιο µέτρων δυνάµει 
των διατάξεων του τίτλου IV της συνθήκης ΕΚ, εκτός από "µέτρα περί καθορισµού των 
τρίτων χωρών των οποίων οι υπήκοοι πρέπει να διαθέτουν θεώρηση για να διέρχονται τα 
εξωτερικά σύνορα των κρατών µελών ή µέτρα που αφορούν τη θεώρηση ενιαίου τύπου". 

Η παρούσα πρόταση αναπτύσσει το κεκτηµένο Σένγκεν και σύµφωνα µε το άρθρο 5 του 
πρωτοκόλλου, "η ∆ανία αποφασίζει εντός εξαµήνου αφότου το Συµβούλιο αποφασίσει µετά 
από πρόταση ή πρωτοβουλία να αναπτύξει το κεκτηµένο Σένγκεν δυνάµει των διατάξεων του 
τίτλου IV της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εάν θα εφαρµόσει την 
απόφαση αυτή στο εθνικό της δίκαιο".  

Συνέπειες για τα νέα κράτη µέλη σε σχέση µε τη διαδικασία εφαρµογής σε δύο στάδια 
πράξεων που αναπτύσσουν το κεκτηµένο Σένγκεν (Βουλγαρία, Κύπρος και Ρουµανία) 

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης4 και το άρθρο 4 παράγραφος 1 της 
πράξης προσχώρησης του 20055 ορίζουν ότι οι διατάξεις του κεκτηµένου Σένγκεν και οι 
πράξεις οι οποίες το αναπτύσσουν ή άλλως συνδέονται µε αυτό, και απαριθµούνται 
αντίστοιχα στο παράρτηµα I και το παράρτηµα ΙΙ των εν λόγω πράξεων προσχώρησης, είναι 
δεσµευτικές και εφαρµόζονται στα νέα κράτη µέλη από την ηµεροµηνία προσχώρησης. Οι 
διατάξεις και οι πράξεις που δεν αναφέρονται στα παραρτήµατα, µολονότι δεσµεύουν το νέο 
κράτος µέλος από την ηµεροµηνία προσχώρησης, εφαρµόζονται στο νέο κράτος µέλος µόνο 
σύµφωνα µε σχετική απόφαση του Συµβουλίου που λαµβάνεται βάσει των προαναφερθέντων 
άρθρων.  

Αυτή είναι η διαδικασία εφαρµογής σε δύο στάδια, δυνάµει της οποίας ορισµένες διατάξεις 
του κεκτηµένου Σένγκεν είναι δεσµευτικές και εφαρµόζονται από την ηµεροµηνία 
προσχώρησης στην Ένωση ενώ άλλες, ιδίως αυτές που συνδέονται αναπόσπαστα µε την άρση 

                                                 
4 ΕΕ L 236 της 23.10.2003, σ. 33 
5 ΕΕ L 157 της 21.6.2005, σ. 29 
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των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, είναι δεσµευτικές από την ηµεροµηνία προσχώρησης 
αλλά εφαρµόζονται στα νέα κράτη µέλη µόνο µετά από σχετική απόφαση του Συµβουλίου. 

Η παρούσα πράξη ορίζει µε ποιον τρόπο πρέπει να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή του 
κεκτηµένου Σένγκεν µετά την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. 

Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι για τις διατάξεις εκείνες που τίθενται σε εφαρµογή από την 
ηµεροµηνία προσχώρησης, η Επιτροπή διατηρεί τις εξουσίες της ως θεµατοφύλακας των 
συνθηκών. Εντούτοις, ο µηχανισµός αξιολόγησης που καθιερώνεται µε την παρούσα πράξη 
θα εφαρµοστεί σε αυτές τις διατάξεις µόνο αφού το Συµβούλιο έχει διεξαγάγει την 
αξιολόγηση Σένγκεν για να διαπιστώσει κατά πόσο µπορούν να αρθούν οι έλεγχοι στα 
εσωτερικά σύνορα.  

Νορβηγία και Ισλανδία: Όσον αφορά τη Νορβηγία και την Ισλανδία, η παρούσα πρόταση 
συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτηµένου Σένγκεν κατά την έννοια της συµφωνίας 
που έχει συνάψει το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη ∆ηµοκρατία της Ισλανδίας 
και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών προς τη θέση σε ισχύ, 
την εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου Σένγκεν6. 

Ελβετία: Όσον αφορά την Ελβετία, η παρούσα πρόταση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων 
του κεκτηµένου Σένγκεν κατά την έννοια της συµφωνίας που έχουν συνάψει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελβετική Συνοµοσπονδία σχετικά µε τη σύνδεση της 
τελευταίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου Σένγκεν7. 

Λιχτενστάιν: Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, η παρούσα πρόταση συνιστά ανάπτυξη των 
διατάξεων του κεκτηµένου Σένγκεν κατά την έννοια του πρωτοκόλλου µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας και του 
Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη 
συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής 
Συνοµοσπονδίας σχετικά µε τη σύνδεση της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας προς τη θέση σε 
ισχύ, την εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου Σένγκεν, που εµπίπτει στον τοµέα που 
αναφέρεται στο άρθρο 1 σηµεία ΣΤ έως Θ της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συµβουλίου σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 3 της απόφασης 2008/261/∆ΕΥ του Συµβουλίου8. 

Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι οι παραβάσεις που εντοπίζονται κατά την εφαρµογή του 
κεκτηµένου Σένγκεν από την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν πρέπει 
να παραπέµπονται ενώπιον των µεικτών επιτροπών που έχουν συσταθεί δυνάµει των 
προαναφερόµενων συµφωνιών, και ότι εφαρµόζονται οι διατάξεις για την επίλυση των 
διαφορών. 

Συµµετοχή των εµπειρογνωµόνων από κράτη µέλη που δεν εφαρµόζουν ακόµα πλήρως 
το κεκτηµένο ή τα οποία επιτρέπεται να εφαρµόζουν µόνο µέρος του κεκτηµένου: 

Όσον αφορά την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, οι εµπειρογνώµονές τους µπορούν 
να συµµετέχουν στην αξιολόγηση εκείνων των µερών του κεκτηµένου που ήδη εφαρµόζουν 
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες πράξεις προσχώρησης (δηλ. εξωτερικά σύνορα εκτός SIS). 

                                                 
6 ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36 
7 ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 52 
8 ΕΕ L 83 της 26.3.2008, σ. 3 
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Όσον αφορά το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, οι εµπειρογνώµονές τους µπορούν µόνο 
να συµµετέχουν στις αξιολογήσεις εκείνων των µερών του κεκτηµένου που έχουν ήδη τεθεί 
σε ισχύ.  
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2009/0033 (CNS) 

Πρόταση  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Σχετικά µε τη θέσπιση ενός µηχανισµού αξιολόγησης για την επαλήθευση της 
εφαρµογής του κεκτηµένου του Σένγκεν  

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 66, 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Εκτιµώντας τα εξής: 

(1) Το πρόγραµµα της Χάγης9 καλεί την Επιτροπή, "να υποβάλει, µόλις ολοκληρωθεί η 
εξάλειψη των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, πρόταση για τη συµπλήρωση του 
υφισταµένου µηχανισµού αξιολόγησης Σένγκεν µε εποπτικό µηχανισµό που θα 
διασφαλίζει την πλήρη εµπλοκή των εµπειρογνωµόνων των κρατών µελών, καθώς και 
αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις". 

(2) Με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της 16ης Σεπτεµβρίου 199810, συστάθηκε 
µόνιµη επιτροπή για την αξιολόγηση και την εφαρµογή του Σένγκεν. Η µόνιµη 
επιτροπή έλαβε ως εντολή κατ΄αρχάς να διαπιστώνει κατά πόσο πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις για την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα µε υποψήφια χώρα, 
και κατά δεύτερο λόγο να εξασφαλίζει ότι εφαρµόζεται ορθά το κεκτηµένο Σένγκεν 
από τις χώρες που το εφαρµόζουν πλήρως. 

(3) Είναι αναγκαίος ένας ειδικός µηχανισµός αξιολόγησης για την επαλήθευση της 
εφαρµογής του κεκτηµένου Σένγκεν λόγω της ανάγκης να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο 
αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ εκείνων των κρατών µελών που αποτελούν τµήµα 
ενός χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, καθώς και της ανάγκης να 
εξασφαλίζονται υψηλής στάθµης ενιαία πρότυπα κατά την πρακτική εφαρµογή του 
κεκτηµένου Σένγκεν. Αυτός ο µηχανισµός θα πρέπει να στηριχτεί στη στενή 
συνεργασία µεταξύ Επιτροπής και των εν λόγω κρατών µελών, µε την επιφύλαξη των 
εξουσιών της Επιτροπής δυνάµει του άρθρου 226 της συνθήκης περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

                                                 
9 ΕΕ C 53 της 3.3.2005, σ. 1 (σηµείο 1.7.1) 
10 ΕΕ L 239 της 22.9.2000, σ. 138 
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(4) Ως εκ τούτου πρέπει να αναθεωρηθεί ο µηχανισµός αξιολόγησης που συστάθηκε το 
1998 όσον αφορά το δεύτερο τµήµα της εντολής που δόθηκε στη µόνιµη επιτροπή. Το 
πρώτο τµήµα της εντολής που δόθηκε στη µόνιµη επιτροπή θα πρέπει να εξακολουθεί 
να εφαρµόζεται όπως καθορίζεται στο τµήµα Ι της απόφασης της 16ης Σεπτεµβρίου 
1998. 

(5) Το κεκτηµένο Σένγκεν περιλαµβάνει τόσο διατάξεις που καλύπτονται από τη συνθήκη 
περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσο και διατάξεις που καλύπτονται από τη 
συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πείρα που αποκτήθηκε από προηγούµενες 
αξιολογήσεις καταδεικνύει την ανάγκη να διατηρηθεί ένας συνεκτικός µηχανισµός 
αξιολόγησης που θα καλύπτει και τους δύο πυλώνες.  

(6) Ο παρών κανονισµός συνιστά την αναγκαία νοµοθετική βάση για την εφαρµογή του 
µηχανισµού αξιολόγησης σε θέµατα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της 
συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η απόφαση ΧΧΧΧ/ΧΧΧ/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου της …. σχετικά µε τη θέσπιση ενός µηχανισµού αξιολόγησης για την 
επαλήθευση της εφαρµογής του κεκτηµένου Σένγκεν συνιστά την αναγκαία 
νοµοθετική βάση για την εφαρµογή του µηχανισµού αξιολόγησης όσον αφορά θέµατα 
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(7) Το γεγονός ότι η νοµοθετική βάση που είναι αναγκαία για τη θέσπιση του µηχανισµού 
αξιολόγησης αποτελείται από δύο ξεχωριστές πράξεις δεν θίγει την αρχή ότι όλες οι 
αξιολογήσεις πρέπει να υλοποιούνται ως µέρος ενός ενιαίου µηχανισµού. Κατά 
συνέπεια, ορισµένες διατάξεις των εν λόγω πράξεων είναι σκόπιµο να είναι 
πανοµοιότυπες. 

(8) Ο µηχανισµός αξιολόγησης θα πρέπει να καθορίζει διάφανους, αποτελεσµατικούς και 
σαφείς κανόνες ως προς τη µεθοδολογία που θα πρέπει να εφαρµόζεται στις 
αξιολογήσεις, τη χρήση εµπειρογνωµόνων µε υψηλά προσόντα για τις επιτόπιες 
επισκέψεις, και τη συνέχεια που θα πρέπει να δίνεται στα πορίσµατα των 
αξιολογήσεων. Μεταξύ άλλων, η µεθοδολογία θα πρέπει να προβλέπει αιφνιδιαστικές 
επιτόπιες επισκέψεις που θα συµπληρώνουν τις προαναγγελλόµενες επιτόπιες 
επισκέψεις, ειδικότερα όσον αφορά τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα και τις 
θεωρήσεις. 

(9) Το πεδίο εφαρµογής του µηχανισµού αξιολόγησης θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει 
επαλήθευση της σχετικής νοµοθεσίας για την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά 
σύνορα και ελέγχους στο εθνικό έδαφος. Ενόψει της ειδικής φύσης των διατάξεων 
αυτών, που δεν θίγουν την εσωτερική ασφάλεια των κρατών µελών, οι σχετικές 
επιτόπιες επισκέψεις θα πρέπει να ανατεθούν αποκλειστικά στην Επιτροπή. 

(10) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα 
εξωτερικά σύνορα των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης11 (αναφερόµενος στο 
εξής ως Frontex) θα πρέπει να στηρίζει την εφαρµογή του µηχανισµού, κυρίως στον 
τοµέα της ανάλυσης κινδύνου σχετικά µε τα εξωτερικά σύνορα. Ο µηχανισµός θα 
πρέπει επίσης να είναι σε θέση να στηρίζεται στην εµπειρογνωµοσύνη του 

                                                 
11 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2004 (ΕΕ L 349 της 

25.11.2004, σ. 1). 
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οργανισµού για τη διεξαγωγή επιτόπιων επισκέψεων στα εξωτερικά σύνορα σε ειδικές 
περιστάσεις. 

(11) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εµπειρογνώµονες που διατίθενται 
για τις επιτόπιες επισκέψεις διαθέτουν την αναγκαία πείρα και έχουν υποβληθεί σε 
ειδική προς τον σκοπό αυτό επιµόρφωση. Πρέπει να παρέχεται κατάλληλη 
επιµόρφωση από τους σχετικούς φορείς, (π.χ. τον Frontex) και να διατίθενται πόροι 
στα κράτη µέλη για πρωτοβουλίες µε στόχο την ειδική επιµόρφωση στον τοµέα 
αξιολόγησης του κεκτηµένου Σένγκεν µέσω των υφιστάµενων χρηµατοδοτικών 
µέσων και πράξεων που προβλέπουν εξέλιξή τους. 

(12) Ο παρών κανονισµός και η απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της 16ης 
Σεπτεµβρίου 1998, στο µέτρο που δεν καταργείται από τον παρόντα κανονισµό, 
ισχύουν µε την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής δυνάµει της συνθήκης περί 
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά την εφαρµογή των διατάξεων 
εκείνων του κεκτηµένου Σένγκεν που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
πράξης προσχώρησης του 2003 για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, και στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης του 2005 για τη ∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας 
και τη Ρουµανία. 

(13) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της ∆ανίας που 
προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία δεν συµµετέχει στη θέσπιση του 
παρόντος κανονισµού και, συνεπώς, δεν δεσµεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην 
εφαρµογή του. ∆εδοµένου ότι ο παρών κανονισµός αναπτύσσει το κεκτηµένο Σένγκεν 
βάσει των διατάξεων του τίτλου IV του τρίτου µέρους της συνθήκης περί ιδρύσεως 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία πρέπει να αποφασίσει, σύµφωνα µε το άρθρο 5 
του προαναφερθέντος πρωτοκόλλου, εντός προθεσµίας έξι µηνών αφότου το 
Συµβούλιο εγκρίνει τον παρόντα κανονισµό, εάν θα τον µεταφέρει ή όχι στο εθνικό 
της δίκαιο. 

(14) Ο παρών κανονισµός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτηµένου Σένγκεν, 
σύµφωνα µε τις οποίες το Ηνωµένο Βασίλειο συµµετέχει στο βαθµό που το κεκτηµένο 
Σένγκεν που υπόκειται σε αξιολόγηση περιλαµβάνεται στην απόφαση 2000/365/ΕΚ 
του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 σχετικά µε το αίτηµα του Ηνωµένου Βασιλείου 
της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από 
τις διατάξεις του κεκτηµένου Σένγκεν12, και της µετέπειτα απόφασης 2004/926/ΕΚ 
του Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 2004 σχετικά µε τη θέση σε εφαρµογή από το 
Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας µερών του 
κεκτηµένου του Σένγκεν 13. Ως εκ τούτου, το Ηνωµένο Βασίλειο συµµετέχει στην 
έκδοση του παρόντος κανονισµού και δεσµεύεται από αυτόν ή υπόκειται στην 
εφαρµογή του µόνο στον βαθµό αυτό. 

(15) Ο παρών κανονισµός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτηµένου Σένγκεν, 
σύµφωνα µε τις οποίες η Ιρλανδία συµµετέχει στο βαθµό που το κεκτηµένο Σένγκεν 
που υπόκειται σε αξιολόγηση περιλαµβάνεται στην απόφαση 2002/192/EΚ της 28ης 
Φεβρουαρίου 2002 σχετικά µε το αίτηµα της Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες 

                                                 
12 ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43 
13 ΕΕ L 395 της 31.12.2004, σ. 70 
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από τις διατάξεις του κεκτηµένου Σένγκεν14. Ως εκ τούτου, η Ιρλανδία συµµετέχει 
στην έκδοση του παρόντος κανονισµού και δεσµεύεται από αυτόν ή υπόκειται στην 
εφαρµογή του µόνο στον βαθµό αυτό. 

(16) Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισµός συνιστά ανάπτυξη 
των διατάξεων του κεκτηµένου Σένγκεν, κατά την έννοια της συµφωνίας που έχει 
συναφθεί από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη ∆ηµοκρατία της Ισλανδίας 
και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών προς τη θέση 
σε ισχύ, την εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου Σένγκεν15, που εµπίπτει 
στους τοµείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 σηµεία ΣΤ έως Ι της απόφασης 
1999/437/ΕΚ16 του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 σχετικά µε ορισµένες 
λεπτοµέρειες εφαρµογής της εν λόγω συµφωνίας, µε εξαίρεση το άρθρο 13 
παράγραφος 7 και το άρθρο 16 τρίτη περίπτωση. 

(17) Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισµός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του 
κεκτηµένου Σένγκεν κατά την έννοια της συµφωνίας που έχει συναφθεί µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής 
Συνοµοσπονδίας σχετικά µε τη σύνδεση της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας προς τη θέση 
σε ισχύ, την εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν17, που 
εµπίπτουν στους τοµείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 σηµεία Α έως Θ της απόφασης 
1999/437/EΚ του Συµβουλίου, σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 της απόφασης 
2008/146/ΕΚ18 του Συµβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου, µε εξαίρεση το άρθρο 13 
παράγραφος 7 και το άρθρο 16 τρίτη περίπτωση. 

(18) Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισµός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων 
του κεκτηµένου Σένγκεν κατά την έννοια του πρωτοκόλλου µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας και του 
Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν 
στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της 
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας σχετικά µε τη σύνδεση της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας 
προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου Σένγκεν, που 
εµπίπτει στους τοµείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 σηµεία ΣΤ έως Θ της απόφασης 
1999/437/ΕΚ σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 της απόφασης 2008/261/ΕΚ19 του 
Συµβουλίου της 26ης Μαρτίου 2008, µε εξαίρεση το άρθρο 13 παράγραφος 7 και το 
άρθρο 16 τρίτη περίπτωση. 

(19) Όσον αφορά την Κύπρο, ο παρών κανονισµός συνιστά πράξη που αναπτύσσει 
περαιτέρω το κεκτηµένο Σένγκεν ή συνδέεται άλλως µε αυτό υπό την έννοια του 
άρθρου 3 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2003. 

(20) Όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, ο παρών κανονισµός συνιστά πράξη που 
αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτηµένο Σένγκεν ή συνδέεται άλλως µε αυτό υπό την 
έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2005. 

                                                 
14 ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20 
15 ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36 
16 ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31 
17 ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 52 
18 ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 1 
19 ΕΕ L 83 της 26.3.2008, σ. 3 
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Στόχος και πεδίο εφαρµογής 

Με τον παρόντα κανονισµό θεσπίζεται µηχανισµός αξιολόγησης για την επαλήθευση της 
εφαρµογής του κεκτηµένου Σένγκεν στα κράτη µέλη στα οποία το κεκτηµένο του Σένγκεν 
εφαρµόζεται πλήρως και στα κράτη µέλη στα οποία έχει επιτραπεί από το Συµβούλιο να 
συµµετέχουν σε µερικές από τις διατάξεις του κεκτηµένου του Σένγκεν .  

Τα κράτη µέλη στα οποία έχει επιτραπεί να συµµετέχουν σε µερικές διατάξεις του 
κεκτηµένου Σένγκεν συµµετέχουν µόνο στην αξιολόγηση των διατάξεων που καλύπτονται 
από την άδεια και τις οποίες ήδη εφαρµόζουν.  

Τα κράτη µέλη που δεν εφαρµόζουν πλήρως το κεκτηµένο συµµετέχουν µόνο στην 
αξιολόγηση εκείνων των µερών του κεκτηµένου που ήδη εφαρµόζουν. 

Άρθρο 2 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύει ο ακόλουθος ορισµός:  

Ως "κεκτηµένο Σένγκεν" νοούνται οι διατάξεις του κεκτηµένου Σένγκεν όπως έχουν 
ενσωµατωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε το πρωτόκολλο που προσαρτάται στη 
συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, καθώς και οι πράξεις που το αναπτύσσουν ή άλλως συνδέονται µε αυτό, εφόσον 
οι εν λόγω διατάξεις και πράξεις έχουν τη νοµική τους βάση στη συνθήκη περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Άρθρο 3 

Αρµοδιότητες 

1. Η Επιτροπή είναι αρµόδια για την εφαρµογή του µηχανισµού αξιολόγησης. Ο εν 
λόγω µηχανισµός συντονίζεται από οµάδα, στο εξής "συντονιστική οµάδα", που 
αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών µελών και της Επιτροπής. Η οµάδα 
προεδρεύεται από εκπρόσωπο της Επιτροπής. Η Επιτροπή µπορεί να καλέσει τον 
Frontex να συµµετάσχει στη συντονιστική οµάδα ως παρατηρητής. 

2. Τα κράτη µέλη συνεργάζονται µε την Επιτροπή στο πλαίσιο της συντονιστικής 
οµάδας για να δώσουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να διεξαγάγει τα καθήκοντα 
που της έχουν ανατεθεί µε τον παρόντα κανονισµό. Τα κράτη µέλη συνεργάζονται 
επίσης µε την Επιτροπή κατά τη διάρκεια των φάσεων προετοιµασίας, επιτόπιας 
επίσκεψης, σύνταξης έκθεσης και συνέχειας που δίδεται στις αξιολογήσεις.  
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Άρθρο 4 

Αξιολογήσεις 

1. Οι αξιολογήσεις µπορεί να συνίστανται σε ερωτηµατολόγια και σε επιτόπιες 
επισκέψεις. Και τα δύο µπορεί να συµπληρώνονται από παρουσιάσεις του τοµέα που 
καλύπτει η αξιολόγηση που διενεργούνται εκ µέρους του αξιολογούµενου κράτους 
µέλους. Οι επιτόπιες επισκέψεις και τα ερωτηµατολόγια µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ανεξάρτητα ή σε συνδυασµό όσον αφορά συγκεκριµένα κράτη 
µέλη ή συγκεκριµένους τοµείς. Οι επιτόπιες επισκέψεις µπορεί να είναι 
προαναγγελλόµενες ή αιφνιδιαστικές. 

2. Οι συγκεκριµένοι τοµείς που µπορεί να καλύπτονται από αξιολογήσεις 
απαριθµούνται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού, εφόσον οι εν λόγω τοµείς 
αφορούν πράξεις ή διατάξεις που έχουν τη νοµική τους βάση στον τίτλο VI της 
συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το παράρτηµα περιλαµβάνει 
µη εξαντλητικό κατάλογο των τοµέων αυτών. 

Άρθρο 5 

Πολυετές πρόγραµµα 

1. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε τη συντονιστική οµάδα, καθορίζει, το 
αργότερο τρεις µήνες πριν από την έναρξη της επόµενης πενταετούς περιόδου, 
πολυετές πρόγραµµα πέντε ετών. 

2. Το πολυετές πρόγραµµα περιλαµβάνει κατάλογο των κρατών µελών που θα 
αποτελούν αντικείµενο αξιολόγησης κάθε έτος. Κάθε κράτος µέλος αξιολογείται 
τουλάχιστον µία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου των πέντε ετών. Η σειρά των 
κρατών µελών που θα αξιολογηθούν στηρίζεται σε ανάλυση κινδύνου που λαµβάνει 
υπόψη τις µεταναστευτικές πιέσεις, τον χρόνο που έχει παρέλθει από την 
προηγούµενη αξιολόγηση και την ισορροπία µεταξύ των διαφόρων µερών του 
κεκτηµένου του Σένγκεν που πρέπει να αξιολογηθούν.  

3. Στο πολυετές πρόγραµµα επισυνάπτεται τυποποιηµένο ερωτηµατολόγιο. 

4. Το πολυετές πρόγραµµα µπορεί να προσαρµοστεί, αν υπάρχει ανάγκη, σε στενή 
συνεργασία µε τη συντονιστική οµάδα. 

Άρθρο 6 

Ανάλυση κινδύνου 

1. Το αργότερο µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους, ο Frontex υποβάλλει στην 
Επιτροπή ανάλυση κινδύνου που περιλαµβάνει τις µεταναστευτικές πιέσεις και 
συστάσεις ως προς τις προτεραιότητες αξιολόγησης για το επόµενο έτος. Οι 
συστάσεις αναφέρονται σε συγκεκριµένα τµήµατα των εξωτερικών συνόρων και σε 
συγκεκριµένα σηµεία διέλευσης των συνόρων που θα πρέπει να αξιολογηθούν κατά 
το επόµενο έτος στο πλαίσιο του πολυετούς προγράµµατος. Η Επιτροπή θέτει την εν 
λόγω ανάλυση κινδύνου στη διάθεση των κρατών µελών. 
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2. Εντός της ιδίας προθεσµίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο Frontex υποβάλλει 
στην Επιτροπή ξεχωριστή ανάλυση κινδύνου που περιλαµβάνει συστάσεις ως προς 
τις προτεραιότητες αξιολόγησης που πρέπει να πραγµατοποιηθούν µε αιφνιδιαστικές 
επιτόπιες επισκέψεις κατά το επόµενο έτος. Οι εν λόγω συστάσεις µπορεί να 
αφορούν οποιαδήποτε περιοχή ή συγκεκριµένη περιφέρεια και περιλαµβάνουν 
τουλάχιστον δέκα συγκεκριµένα τµήµατα των εξωτερικών συνόρων και δέκα 
συγκεκριµένα σηµεία διέλευσης των συνόρων.  

Άρθρο 7 

Ετήσιο πρόγραµµα 

1. Λαµβάνοντας υπόψη την ανάλυση κινδύνου που υποβάλλεται από τον Frontex 
σύµφωνα µε το άρθρο 6, η Επιτροπή καθορίζει, το αργότερο µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 
του προηγούµενου έτους, ετήσιο πρόγραµµα αξιολόγησης. Το πρόγραµµα µπορεί να 
προβλέπει την αξιολόγηση των εξής: 

– την εφαρµογή του κεκτηµένου από ένα κράτος µέλος, όπως ορίζεται στο πολυετές 
πρόγραµµα, 

και επί πλέον, κατά περίπτωση: 

– την εφαρµογή συγκεκριµένων µερών του κεκτηµένου σε διάφορα κράτη µέλη 
(θεµατικές αξιολογήσεις),  

– την εφαρµογή του κεκτηµένου από οµάδα κρατών µελών (γεωγραφικές 
αξιολογήσεις). 

2. Το πρώτο τµήµα του προγράµµατος, που καθορίζεται από την Επιτροπή σε στενή 
συνεργασία µε τη συντονιστική οµάδα, απαριθµεί τα κράτη µέλη που πρέπει να 
αξιολογηθούν κατά το επόµενο έτος σύµφωνα µε το πολυετές πρόγραµµα. Το τµήµα 
αυτό περιλαµβάνει κατάλογο των τοµέων που θα αξιολογηθούν καθώς και το 
ερωτηµατολόγιο που πρέπει να διαβιβαστεί στα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη. Αν είναι 
δυνατή µια πρώτη εκτίµηση σε αυτή τη φάση, το πρόγραµµα περιλαµβάνει κατάλογο 
των επιτοπίων επισκέψεων που θα πρέπει να διεξαχθούν.  

Μετά από ανάλυση των απαντήσεων στο ερωτηµατολόγιο, η Επιτροπή αποφασίζει 
κατά πόσο θα διεξαχθεί ή όχι επιτόπια επίσκεψη. 

Η επιτόπια επίσκεψη δεν πραγµατοποιείται πριν παρέλθουν τέσσερεις µήνες από την 
ηµεροµηνία που η Επιτροπή διαβιβάζει το ερωτηµατολόγιο στο ενδιαφερόµενο 
κράτος µέλος. 

3. Η Επιτροπή καταρτίζει δεύτερο τµήµα του προγράµµατος, το οποίο περιλαµβάνει τις 
αιφνιδιαστικές επιτόπιες επισκέψεις που πρέπει να διεξαχθούν κατά το επόµενο έτος. 
Το τµήµα αυτό θεωρείται εµπιστευτικό και δεν ανακοινώνεται στα κράτη µέλη. 

4. Το ετήσιο πρόγραµµα µπορεί να προσαρµοστεί, αν υπάρχει ανάγκη, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3. 
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Άρθρο 8 

Κατάλογος εµπειρογνωµόνων 

1. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των εµπειρογνωµόνων που ορίζουν τα κράτη µέλη 
για συµµετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις. Ο κατάλογος διαβιβάζεται στη συντονιστική 
οµάδα. 

2. Τα κράτη µέλη προσδιορίζουν τους αντίστοιχους τοµείς εµπειρογνωµοσύνης κάθε 
εµπειρογνώµονα ως προς τους τοµείς που αναγράφονται στο παράρτηµα του 
παρόντος κανονισµού. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν αλλαγές το 
ταχύτερο δυνατόν. 

3. Τα κράτη µέλη αναφέρουν ποιοι εµπειρογνώµονες µπορούν να διατεθούν για 
αιφνιδιαστικές επιτόπιες επισκέψεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 5. 

4. Οι εµπειρογνώµονες διαθέτουν τα ενδεδειγµένα τυπικά προσόντα, µεταξύ άλλων και 
άριστες θεωρητικές γνώσεις και πρακτική πείρα στους τοµείς που καλύπτονται από 
τον µηχανισµό αξιολόγησης, καθώς και άρτιες γνώσεις ως προς τις αρχές, τις 
διαδικασίες και τις τεχνικές αξιολόγησης. Οι εν λόγω εµπειρογνώµονες είναι σε 
θέση να επικοινωνούν αποτελεσµατικά σε µία κοινή γλώσσα. 

5. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι οριζόµενοι εµπειρογνώµονες να πληρούν τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο, µεταξύ άλλων και µε την 
αναφορά του τύπου επιµόρφωσης που έχουν τύχει οι εµπειρογνώµονες· µεριµνούν 
επίσης ώστε οι εµπειρογνώµονες να τυγχάνουν διαρκούς επιµόρφωσης και να 
εξακολουθούν να πληρούν τις εν λόγω απαιτήσεις. 

Άρθρο 9 

Οµάδες επιφορτισµένες µε επιτόπιες επισκέψεις 

1. Οι επιτόπιες επισκέψεις διεξάγονται από οµάδες που ορίζει η Επιτροπή. Οι οµάδες 
αποτελούνται από εµπειρογνώµονες που επιλέγονται από τον κατάλογο 
εµπειρογνωµόνων που αναφέρεται στο άρθρο 8 και ένα ή περισσότερους 
υπαλλήλους της Επιτροπής. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη γεωγραφική ισορροπία και 
την επαγγελµατική επάρκεια των εµπειρογνωµόνων που συµµετέχουν σε κάθε 
οµάδα. Οι εµπειρογνώµονες των κρατών µελών δεν µπορούν να συµµετέχουν σε 
επιτόπιες επισκέψεις σε κράτος µέλος στο οποίο εργάζονται. 

2. Η Επιτροπή µπορεί να καλέσει τον Frontex να ορίσει ένα αντιπρόσωπο του 
οργανισµού να συµµετάσχει, ως παρατηρητής, σε επίσκεψη στα εξωτερικά σύνορα. 

3. Ο αριθµός των εµπειρογνωµόνων που συµµετέχουν σε επιτόπιες επισκέψεις δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ άτοµα για τις προαναγγελλόµενες επιτόπιες 
επισκέψεις και τα έξι άτοµα για τις αιφνιδιαστικές επιτόπιες επισκέψεις. 

4. Στην περίπτωση προαναγγελλόµενων επισκέψεων, τα κράτη µέλη των οποίων οι 
εµπειρογνώµονες έχουν οριστεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ειδοποιούνται από 
την Επιτροπή τουλάχιστον τέσσερεις εβδοµάδες πριν από την προγραµµατισµένη 
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ηµεροµηνία της επιτόπιας επίσκεψης. Τα κράτη µέλη επιβεβαιώνουν εντός µίας 
εβδοµάδας τη διαθεσιµότητα των εµπειρογνωµόνων. 

5. Στην περίπτωση αιφνιδιαστικών επισκέψεων, οι εµπειρογνώµονες που έχουν οριστεί 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ειδοποιούνται από την Επιτροπή τουλάχιστον µία 
εβδοµάδα πριν από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία της επιτόπιας επίσκεψης. Τα 
κράτη µέλη επιβεβαιώνουν εντός 48 ωρών τη διαθεσιµότητα των εµπειρογνωµόνων. 

6. Ο συντονιστής εµπειρογνώµονας για τις επιτόπιες επισκέψεις είναι υπάλληλος της 
Επιτροπής. 

Άρθρο 10 

∆ιεξαγωγή των επιτόπιων επισκέψεων 

1. Οι οµάδες των επιτόπιων επισκέψεων λαµβάνουν όλα τα αναγκαία 
προπαρασκευαστικά µέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα, η ακρίβεια 
και η συνοχή των επιτόπιων επισκέψεων. 

2. Πριν από τις επιτόπιες επισκέψεις, τα κράτη µέλη ειδοποιούνται:  

– τουλάχιστον 2 µήνες πριν από την ηµεροµηνία που πρόκειται να διεξαχθεί η 
προαναγγελλόµενη επίσκεψη, 

– τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη διεξαγωγή της αιφνιδιαστικής επιτόπιας 
επίσκεψης. 

3. Τα µέλη οµάδας της επιτόπιας επίσκεψης φέρουν όλοι έγγραφα ταυτότητας µε τα 
οποία τους επιτρέπεται η διεξαγωγή των επιτόπιων επισκέψεων για λογαριασµό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

4. Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι η οµάδα των εµπειρογνωµόνων 
µπορεί να απευθύνεται απευθείας στα αρµόδια άτοµα. Εξασφαλίζει την πρόσβαση 
της οµάδας σε όλους τους τοµείς, χώρους και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη 
διεξαγωγή της αξιολόγησης. Μεριµνά ώστε η οµάδα να είναι σε θέση να ασκεί την 
εντολή της για να επαληθεύει τις ενέργειες που έχουν σχέση µε τους υπό αξιολόγηση 
τοµείς. 

5. Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος επικουρεί την οµάδα εµπειρογνωµόνων µε κάθε 
µέσο εντός των εννόµων εξουσιών του κατά την υλοποίηση των καθηκόντων της. 

6. Στην περίπτωση προαναγγελλόµενων επισκέψεων, η Επιτροπή παρέχει εκ των 
προτέρων στο σχετικό κράτος µέλος τα ονόµατα των εµπειρογνωµόνων της οµάδας. 
Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος ορίζει ένα σηµείο επαφής προκειµένου να 
ρυθµίζονται οι πρακτικές λεπτοµέρειες για µια επιτόπια επίσκεψη. 

7. Το κράτος µέλος είναι αρµόδιο για τη ρύθµιση των αναγκαίων λεπτοµερειών 
σχετικά µε την µετακίνηση και τη διαµονή των εµπειρογνωµόνων. Τα οδοιπορικά 
και τα έξοδα διαµονής των εµπειρογνωµόνων που συµµετέχουν στις επισκέψεις 
επιστρέφονται από την Επιτροπή. 
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Άρθρο 11 

Ερωτηµατολόγιο 

1. Το ερωτηµατολόγιο καλύπτει τη σχετική νοµοθεσία και τα οργανωτικά και τεχνικά 
µέσα που προβλέπονται για την εφαρµογή του κεκτηµένου Σένγκεν καθώς και 
στατιστικά δεδοµένα για κάθε τοµέα της αξιολόγησης. 

2. Τα κράτη µέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή τις απαντήσεις τους στο 
ερωτηµατολόγιο εντός έξι εβδοµάδων από τη διαβίβασή του.  

Άρθρο 12 

Επαλήθευση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στα εσωτερικά σύνορα 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 9, προκειµένου για αιφνιδιαστικές επιτόπιες επισκέψεις για να 
επαληθευτεί η απουσία ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, οι οµάδες των επιτόπιων επισκέψεων 
αποτελούνται αποκλειστικά από υπαλλήλους της Επιτροπής. 

Άρθρο 13 

Εκθέσεις αξιολόγησης 

1. Μετά από κάθε αξιολόγηση συντάσσεται έκθεση. Η έκθεση στηρίζεται επί των 
πορισµάτων της επιτόπιας επίσκεψης και του ερωτηµατολογίου κατά περίπτωση.  

(a) Αν η αξιολόγηση στηρίζεται στο ερωτηµατολόγιο ή σε αιφνιδιαστική 
επίσκεψη, η έκθεση συντάσσεται από την Επιτροπή, 

(b) Στην περίπτωση προαναγγελλόµενων επιτόπιων επισκέψεων, η έκθεση 
συντάσσεται από την οµάδα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Ο υπάλληλος της 
Επιτροπής αναλαµβάνει τη γενική ευθύνη της σύνταξης της έκθεσης, 
εξασφαλίζοντας επίσης την ακεραιότητα και την ποιότητά της 

2. Η έκθεση αναλύει τις ποιοτικές, ποσοτικές, επιχειρησιακές, διοικητικές και 
οργανωτικές πλευρές κατά περίπτωση, και καταγράφει όλες τις ελλείψεις ή 
αδυναµίες που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Η έκθεση 
περιλαµβάνει συστάσεις για διορθωτικά µέτρα καθώς και τις αντίστοιχες προθεσµίες 
για την εφαρµογή τους.  

3. Κάθε πόρισµα της έκθεσης περιγράφεται µε ένα από τους ακόλουθους 
χαρακτηρισµούς:  

(a) συµβατό, 

(b) συµβατό αλλά επιθυµητή η βελτίωση, 

(c) µη συµβατό, µε σοβαρές ελλείψεις. 

4. Η Επιτροπή κοινοποιεί την έκθεση στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος εντός 
τεσσάρων εβδοµάδων από την επιτόπια επίσκεψη ή την παραλαβή των απαντήσεων 
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στο ερωτηµατολόγια, κατά περίπτωση. Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος προβαίνει 
σε παρατηρήσεις επί της έκθεσης εντός δύο εβδοµάδων. 

Εντός έξι εβδοµάδων από την παραλαβή της έκθεσης, το ενδιαφερόµενο κράτος 
µέλος παρέχει στην Επιτροπή σχέδιο δράσης σχετικά µε τον τρόπο αποκατάστασης 
τυχόν αδυναµιών που εντοπίστηκαν. 

5. Η έκθεση και η απάντηση του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους υποβάλλονται από 
τον εµπειρογνώµονα της Επιτροπής στη συντονιστική οµάδα. Η Επιτροπή υποβάλλει 
την εκτίµησή της ως προς την καταλληλότητα του σχεδίου δράσης. Τα κράτη µέλη 
καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί των εκθέσεων και του σχεδίου 
δράσης. 

6. Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε την 
υλοποίηση του σχεδίου δράσης εντός έξι µηνών από την παραλαβή της έκθεσης, και 
εξακολουθεί να υποβάλλει εκθέσεις κάθε τρεις µήνες εφόσον δεν έχει υλοποιηθεί 
πλήρως το σχέδιο δράσης. Ανάλογα µε τη σοβαρότητα των αδυναµιών που 
εντοπίστηκαν και τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποκατάσταση αυτών των 
αδυναµιών, η Επιτροπή µπορεί να προγραµµατίσει προαναγγελλόµενες ή 
αιφνιδιαστικές επιτόπιες επισκέψεις για να επαληθεύσει την υλοποίηση του 
προγράµµατος δράσης.  

7. Οι παράγραφοι 1 έως 6 εφαρµόζονται υπό την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής δυνάµει του άρθρου 226 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. 

8. Αν επιτόπια επίσκεψη αποκαλύψει σοβαρή έλλειψη που θεωρείται ότι έχει 
σηµαντικό αντίκτυπο στο γενικότερο επίπεδο ασφάλειας ενός ή περισσοτέρων 
κρατών µελών που εφαρµόζουν πλήρως το κεκτηµένο Σένγκεν, η Επιτροπή 
ενηµερώνει το Συµβούλιο το ταχύτερο δυνατό. 

Άρθρο 14 

Ευαίσθητες πληροφορίες 

Οι πληροφορίες που λαµβάνουν τα µέλη των οµάδων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους θεωρούνται εµπιστευτικού χαρακτήρα. Οι εκθέσεις που συντάσσονται µετά τις επιτόπιες 
επισκέψεις διαβαθµίζονται ως περιορισµένης χρήσης. Η Επιτροπή, µετά από διαβούλευση µε 
το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, αποφασίζει ποιο µέρος της έκθεσης µπορεί να 
δηµοσιοποιηθεί. 

Άρθρο 15 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Το πρώτο πολυετές πρόγραµµα σύµφωνα µε το άρθρο 5 και το πρώτο ετήσιο 
πρόγραµµα σύµφωνα µε το άρθρο 7 καταρτίζονται έξι µήνες µετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισµού. Οι ηµεροµηνίες έναρξης και των δύο προγραµµάτων θα 
είναι ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.  
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2. Η πρώτη ανάλυση κινδύνου που παρέχεται από τον Frontex σύµφωνα µε το άρθρο 6 
διαβιβάζεται στην Επιτροπή το αργότερο τρεις µήνες µετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισµού. 

3. Τα κράτη µέλη ορίζουν τους εµπειρογνώµονες τους σύµφωνα µε το άρθρο 8 το 
αργότερο τρεις µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. 

Άρθρο 16 

Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά µε τις αξιολογήσεις που διεξάγονται δυνάµει του παρόντος κανονισµού. Η έκθεση 
δηµοσιοποιείται και περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε: 

– τις αξιολογήσεις που διεξήχθησαν το προηγούµενο έτος, και 

– τα συµπεράσµατα σχετικά µε κάθε αξιολόγηση και την επικρατούσα κατάσταση ως προς 
τα µέτρα αποκατάστασης. 

– τις διαδικασίες επί παραβάσει που κίνησε η Επιτροπή ως αποτέλεσµα των αξιολογήσεων. 

Άρθρο 17 

Κατάργηση 

Όπου αυτό συνδέεται µε το κεκτηµένο Σένγκεν κατά την έννοια του άρθρου 2, το µέρος ΙΙ 
της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής της 16ης Σεπτεµβρίου 1988 σχετικά µε τη 
σύσταση της µόνιµης επιτροπής εφαρµογής της σύµβασης Σένγκεν (SCH/Com-ex (98) 26 
def.), µε τον τίτλο "επιτροπή εφαρµογής για τα κράτη που εφαρµόζουν ήδη τη σύµβαση" 
καταργείται ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. 

Άρθρο 18 

Έναρξη ισχύος  

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
κράτος µέλος, σύµφωνα µε τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Βρυξέλλες,  

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

• Εσωτερικά σύνορα: 

– Κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα 

– Κατάργηση των εµποδίων στα εσωτερικά σύνορα 

• Εξωτερικά σύνορα:  

– Στρατηγική, και οργανωτική και λειτουργική διάρθρωση των υπηρεσιών των 
συνόρων 

– Ανάλυση κινδύνου, πληροφορίες και διαχείριση ροής δεδοµένων 

– Επανεισδοχή, απέλαση και παράνοµη µετανάστευση, συµπεριλαµβανοµένης και 
της ευθύνης του µεταφορέως 

– ∆ιατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων σε σηµεία διέλευσης των συνόρων 

– Υποδοµές των σηµείων διέλευσης των συνόρων 

– Τεχνικά µέσα διαθέσιµα στα εξωτερικά σύνορα για τη διενέργεια µεθοριακών 
ελέγχων 

– Αριθµός και κατάρτιση των συνοριοφυλάκων 

– Συστήµατα επιτήρησης των συνόρων 

– Υφιστάµενες µορφές συνεργασίας µε όµορες τρίτες χώρες 

• Θεωρήσεις: 

– ∆ιατάξεις για την έκδοση θεωρήσεων 

– Αναζήτηση στο Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν και το Σύστηµα Πληροφοριών 
για τις θεωρήσεις 

– Ασφάλεια προξενικών χώρων 

– ∆ιατάξεις και πρακτικές ρυθµίσεις για την προµήθεια αυτοκόλλητων θεωρήσεων 
του Σένγκεν και συνθήκες αποθήκευσης 

– Αριθµός και κατάρτιση των προξενικών υπαλλήλων 

– Εξοπλισµός ΤΟ για την ανίχνευση πλαστών ή παραποιηµένων εγγράφων  

– Προξενική συνεργασία. 

• Προστασία των δεδοµένων 

– Νοµικές, οργανωτικές και τεχνικές πλευρές της προστασίας των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα 
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– Μέτρα για την πρόληψη της πρόσβασης στα συστήµατα πληροφοριών και σε 
αποθηκευµένα δεδοµένα 

– ∆ικαιώµατα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα και χειρισµός 
των καταγγελιών  

– Εποπτικός ρόλος (επιτόπιες επισκέψεις) 

– Προστασία των δεδοµένων σχετικά µε την έκδοση θεωρήσεων 

– Συνεργασία µε άλλες αρχές προστασίας δεδοµένων 

• Σύστηµα Πληροφόρησης Σένγκεν (SIS) 

– Ασφάλεια των δεδοµένων 

– Ασφάλεια των συστηµάτων ΤΟ και των δικτύων όπου γίνεται επεξεργασία των 
δεδοµένων 

– Ασφάλεια χώρων 

– Νοµοθετικές και ρυθµιστικές διατάξεις σχετικά µε το SIS 

– Χειρισµός δεδοµένων, καταγραφή, τροποποίηση, διαγραφή καταχωρήσεων, 
µέτρα ποιότητας των δεδοµένων 

– Τεχνική διαθεσιµότητα και επιχειρηµατική ικανότητα των υπηρεσιών Sirene 

– ∆υνατότητα πρόσβασης των τελικών χρηστών στα σχετικά δεδοµένα του SIS 

– Επιµόρφωση 

• Ναρκωτικά 

– Υλοποίηση του ιατρικού πιστοποιητικού Σένγκεν και ανακύψαντα εµπόδια  
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΕΣΟ∆Α 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη θέσπιση ενός µηχανισµού αξιολόγησης 
για την επαλήθευση της εφαρµογής του κεκτηµένου του Σένγκεν και απόφασης του 
Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση ενός µηχανισµού αξιολόγησης για την 
παρακολούθηση της εφαρµογής του κεκτηµένου του Σένγκεν  

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ∆Β∆/ΠΒ∆ (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) 

Τοµέας πολιτικής: Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και ∆ικαιοσύνης (τίτλος 18) 

∆ραστηριότητες: Αλληλεγγύη – Εξωτερικά σύνορα, πολιτική θεωρήσεων και 
ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων (κεφάλαιο 18.02) 

3. ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

3.1. Γραµµές προϋπολογισµού [επιχειρησιακές γραµµές και συναφείς γραµµές 
τεχνικής και διοικητικής βοήθειας (πρώην γραµµές B.A)] 
συµπεριλαµβανοµένων των ονοµασιών τους: 

Βάσει του κεφαλαίου 18.02 (Αλληλεγγύη – Εξωτερικά σύνορα, πολιτική θεωρήσεων 
και ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων), δηµιουργία άρθρου 18 02 XX – µε τίτλο 
"Αξιολόγηση Σένγκεν"* 

*Γραµµή του προϋπολογισµού που θα συσταθεί στο πλαίσιο του προσχεδίου 
προϋπολογισµού 2010 

3.2. ∆ιάρκεια της δράσης και των δηµοσιονοµικών επιπτώσεων: 

Η δράση προβλέπεται να αρχίσει από το 2010 ή 2011. Η δράση θα είναι διαρκής. 

3.3. ∆ηµοσιονοµικά χαρακτηριστικά: 

Γραµµή 
προϋπολ
ογισµού 

Είδος δαπάνης Νέα 

Συνεισφορές 
από τις 

συνδεδεµένες 
χώρες στο 
Σένγκεν 

Συνεισφορές 
υποψηφίων 
χωρών 

Τοµέας 
δηµοσιονοµι

κών 
προοπτικών 

Βλέπε 3.1 ΜΥ∆. ∆ιαχ.20 ΝΑΙ /  ΝΑΙ ΟΧΙ αριθ. [3A] 

                                                 
20 ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις. 
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4. ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

4.1. ∆ηµοσιονοµικοί πόροι 

4.1.1. Συγκεφαλαιωτικός πίνακας των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και των 
πιστώσεων πληρωµών (ΠΠ) 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Είδος δαπάνης 

Τµήµα 
αριθ. 

  

Έτο
ς 

201
0 

 

2011

 

2012

 

2013

 

n + 4 
n + 5 
και 
επόµ
ενα 

 

Σύνολο 

Επιχειρησιακές δαπάνες21         
Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων (ΠΑΥ) 8.1. α) 

p.m. 0.56 0.73 0.73    

Πιστώσεις πληρωµών (ΠΠ)  β)        

∆ιοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς22     
Τεχνική και διοικητική 
βοήθεια (Μ∆Π) 8.2.4. γ)        

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ        

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων 

 α+γ
p.m. 0.56 0.73 0.73    

Πιστώσεις πληρωµών  β+γ p.m. 0.56 0.73 0.73    

∆ιοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς23   
Ανθρώπινοι πόροι και 
συναφείς δαπάνες (Μ∆Π) 8.2.5. δ 0.12 0.61 0.85 0.85    

∆ιοικητικές δαπάνες, εκτός 
ανθρώπινων πόρων και 
συναφών δαπανών, µη 
περιλαµβανόµενες στο ποσό 
αναφοράς (Μ∆Π) 

8.2.6. ε 

p.m. 0.06 0.1 0.1    

Συνολικές ενδεικτικές δαπάνες της δράσης 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για ανθρώπινους 
πόρους 

 α+γ
+δ
+ε 

0.12 1.23 1.68 1.68    

                                                 
21 ∆απάνες εκτός κεφαλαίου xx 01 του σχετικού Τίτλου xx. 
22 ∆απάνες εντός κεφαλαίου xx 01.04 του Τίτλου xx 
23 ∆απάνες εντός κεφαλαίου xx 01 άλλου από των άρθρων xx 01.04 ή xx 01 



 

EL 29   EL 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για ανθρώπινους 
πόρους 

 β+γ
+δ
+ε 

0.12 1.23 1.68 1.68    

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη συγχρηµατοδότηση 

Εάν η πρόταση προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τα κράτη µέλη ή από άλλους 
οργανισµούς (να διευκρινιστεί από ποιους), ο κατωτέρω πίνακας πρέπει να 
περιλαµβάνει εκτίµηση του επιπέδου της συγχρηµατοδότησης (µπορούν να 
προστεθούν γραµµές, εάν προβλέπεται η συµµετοχή πολλών οργανισµών στη 
συγχρηµατοδότηση): 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Συγχρηµατοδότης 
οργανισµός 

 

 

Έτο
ς n 

 

n + 1

 

n + 2

 

n + 3

 

n + 4 

n + 5 
και 
επόµ
ενα 

 

Σύνολο 

…………………… f        

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ 
περιλαµβανοµένης της 
συγχρηµατοδότησης 

α+γ
+δ
+ε

+στ

       

4.1.2. Συµβατότητα µε το δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό 

 Η πρόταση είναι συµβατή µε τον ισχύοντα δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό24. 
Αν χρειαστεί, οι δηµοσιονοµικές πιστώσεις για το 2010 θα διατεθούν µε 
µεταφορά πιστώσεων εντός του κεφαλαίου 18.02.  

 Η πρόταση απαιτεί τον επαναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα των 
δηµοσιονοµικών προοπτικών. 

 Η πρόταση ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρµογή των διατάξεων της 
διοργανικής συµφωνίας25 (σχετικά µε το µέσο ευελιξίας ή µε την αναθεώρηση 
των δηµοσιονοµικών προοπτικών). 

4.1.3. ∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις στα έσοδα 

 Η πρόταση έχει δηµοσιονοµική επίπτωση – η επίπτωση στα έσοδα είναι η 
ακόλουθη: 

Η παρούσα πρόταση αναπτύσσει το κεκτηµένο Σένγκεν, όπως ορίζεται στην 
απόφαση 1999/437/EΚ του Συµβουλίου. Συνεπώς τρίτες χώρες συνδεδεµένες 

                                                 
24 Ο µηχανισµός αξιολόγησης θα εξακολουθήσει να εφαρµόζεται µετά το οικονοµικό έτος 2013. 
25 Βλ. σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας 
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µε το κεκτηµένο Σένγκεν, η Ισλανδία και η Νορβηγία26 καθώς και η Ελβετία27 
και το Λιχτενστάιν28 συνεισφέρουν στη δαπάνη.  

εκατ. ευρώ (µε 1 δεκαδικό ψηφίο) 

  Κατάσταση µετά τη δράση 

Γραµµή 
προϋπολογισµού 

Έσοδα 

Πριν 
από 
τη 

δράση 
[έτος 
n-1] 

2010 2011 2012 2013 [n+4] [n+5]
29 

α)Έσοδα σε απόλυτες τιµές  π.υ. 0.07 0.1 0.11   18.02.XX 

β) Τροποποίηση των εσόδων  ∆       

 

4.2. Ανθρώπινοι πόροι (FTE=ΙΠΑ) (περιλαµβανοµένων των µονίµων υπαλλήλων και 
του έκτακτου και εξωτερικού προσωπικού) – βλέπε λεπτοµέρειες στο σηµείο 
8.2.1. 

Οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό και διοικητικούς πόρους καλύπτονται µε την 
πίστωση που χορηγείται στην υπηρεσία διαχείρισης στο πλαίσιο της ετήσιας 
διαδικασίας προϋπολογισµού. 

Ετήσιες ανάγκες 

 

Έτος 
2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

n + 4 

 

n + 5 
και 
επόµε
να 

Σύνολο ανθρώπινων 
πόρων 

1 5 7 7   

                                                 
26 Άρθρο 12 παρ. 1 τελευταία παράγραφος της συµφωνίας µεταξύ Συµβουλίου και της ∆ηµοκρατίας της 

Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά µε τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς τη θέση 
σε ισχύ, την εφαρµογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτηµένου Σένγκεν (ΕΕ L 176 της 10.7.1999, 
σ. 36) 

27 Άρθρο 11 παρ. 3 δεύτερο εδάφιο της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας σχετικά µε τη σύνδεση της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας 
προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν (ΕΕ L 53 της 
27.2.2008, σ. 50). 

28 Άρθρο 3 του πρωτοκόλλου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του 
Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας σχετικά µε τη σύνδεση της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας 
προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν (ΕΕ L 83 της 
26.3.2008, σ. 3) 

29 Να προστεθούν στήλες εάν είναι αναγκαίο, δηλαδή εάν η διάρκεια της δράσης υπερβαίνει τα έξι έτη 
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5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

5.1. Ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα 

Λόγω της διακυβερνητικής βάσης του κεκτηµένου Σένγκεν, ο ισχύων µηχανισµός 
αξιολόγησης του Σένγκεν έχει ανατεθεί στο Συµβούλιο. Οι δαπάνες που προκύπτουν 
στο πλαίσιο των αξιολογήσεων καλύπτονται από τον εθνικό προϋπολογισµό των 
κρατών µελών οι εµπειρογνώµονες των οποίων συµµετέχουν στο κεκτηµένο 
Σένγκεν. Μετά την ενσωµάτωση του κεκτηµένου Σένγκεν στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αναγκαίο να υπάρξει επίσης ένα νοµικό πλαίσιο εντός 
του οποίου θα διεξάγονται οι εν λόγω αξιολογήσεις. Συνεπώς, οι δαπάνες που 
ανακύπτουν µέσω αυτού του µηχανισµού, ειδικότερα σε σχέση µε τη συµµετοχή των 
εµπειρογνωµόνων των κρατών µελών (επιστροφή των οδοιπορικών και των εξόδων 
διαµονής κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης) βαρύνουν τον προϋπολογισµό 
της ΕΕ. Η ηµερήσια αποζηµίωση του εµπειρογνώµονα των κρατών µελών θα 
εξακολουθήσει να καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του οικείου κράτους µέλους. 

5.2. Προστιθέµενη αξία της κοινοτικής συµµετοχής, συνέπεια µεταξύ της πρότασης 
και των άλλων δηµοσιονοµικών µέσων, δυνατότητα συνέργειας 

Η διατήρηση του χώρου Σένγκεν ως χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς ελέγχους 
στα εσωτερικά σύνορα εξαρτάται από έναν αποτελεσµατικό και αποδοτικό 
µηχανισµό αξιολόγησης σε συνδυασµό µε συνοδευτικά µέτρα που καθιστούν δυνατή 
τη διατήρηση ενός τέτοιου χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Είναι 
αναγκαίο να προσαρµοστεί το πλαίσιο της διακυβερνητικής αξιολόγησης του 
Σένγκεν στο πλαίσιο της ΕΕ, όπου η Επιτροπή, ως θεµατοφύλακας των συνθηκών, 
αναλαµβάνει τις αρµοδιότητές της εξασφαλίζοντας παράλληλα πλήρως τη 
συµµετοχή εµπειρογνωµόνων των κρατών µελών προκειµένου να διατηρηθεί η 
αµοιβαία εµπιστοσύνη. Για να διατηρηθεί ο συνεκτικός χαρακτήρας της 
αξιολόγησης, και η αξιολόγηση που έχει βάση τον τρίτο πυλώνα θα συντονίζεται 
από την Επιτροπή, µε πλήρη συµµετοχή, και σε αυτήν, των εµπειρογνωµόνων των 
κρατών µελών. 

Στο πρόγραµµα της Χάγης το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή, να υποβάλει 
πρόταση για τη συµπλήρωση του υφισταµένου µηχανισµού αξιολόγησης 
Σένγκεν µε µηχανισµό που θα διασφαλίζει την πλήρη εµπλοκή των 
εµπειρογνωµόνων των κρατών µελών. 

5.3. Στόχοι, αναµενόµενα αποτελέσµατα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο 
πλαίσιο της ∆Β∆ (διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων) 

Γενικοί στόχοι είναι η ορθή εφαρµογή του κεκτηµένου Σένγκεν σε όλους τους τοµείς 
των συνοδευτικών µέτρων που καθιστούν δυνατή τη διατήρηση ενός χώρου χωρίς 
ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. 

∆ράση 1: Αξιολόγηση είτε µε επιτόπιες επισκέψεις είτε βάσει ερωτηµατολογίων που 
θα καλύπτει τους ακόλουθους τοµείς πολιτικής: εξωτερικά σύνορα, θεωρήσεις, 
αστυνοµική συνεργασία στα εσωτερικά σύνορα, Σύστηµα Πληροφόρησης Σένγκεν, 
προστασία δεδοµένων, ναρκωτικά, δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις.  
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∆είκτης: Εκτίµηση της ορθής εφαρµογής του κεκτηµένου στις εκθέσεις (συµβατό, 
συµβατό αλλά αναγκαία η βελτίωση, µη συµβατό), 

∆ράση 2: Αξιολόγηση µε αιφνιδιαστικές επιτόπιες επισκέψεις που καλύπτει τοµείς 
του πρώτου πυλώνα του κεκτηµένου Σένγκεν 

∆είκτης: Εκτίµηση της ορθής εφαρµογής του κεκτηµένου προκειµένου να 
αποκατασταθούν συγκεκριµένες ελλείψεις. Συντάσσεται έκθεση µετά από κάθε 
επίσκεψη στην οποία εµφαίνεται η συµβατότητα µε το κοινοτικό δίκαιο. 

5.4. Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική) 

 Κεντρική διαχείριση 

 απευθείας από την Επιτροπή 

 έµµεσα µε ανάθεση σε: 

 εκτελεστικούς οργανισµούς 

 οργανισµούς που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες σύµφωνα µε 
το άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού 

 εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς / οργανισµούς µε αποστολή 
δηµόσιας υπηρεσίας 

 Επιµερισµένη ή αποκεντρωµένη διαχείριση 

 µε τα κράτη µέλη 

 µε τρίτες χώρες 

 Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (να διευκρινιστεί) 

Παρατηρήσεις: 
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6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

6.1. Σύστηµα παρακολούθησης 

Οι προτεινόµενες νοµοθετικές πράξεις προβλέπουν τη θέσπιση ενός µηχανισµού 
αξιολόγησης για την ορθή εφαρµογή του κεκτηµένου Σένγκεν. Η ορθή εφαρµογή 
του κεκτηµένου θα εκτιµηθεί στις εκθέσεις αξιολόγησης που εµφαίνουν τον βαθµό 
συµβατότητας. Η Επιτροπή θα υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο ετήσια έκθεση για την εφαρµογή των πράξεων αυτών.  

6.2. Αξιολόγηση 

6.2.1. Εκ των προτέρων αξιολόγηση 

6.2.2. Μέτρα που ελήφθησαν µετά από ενδιάµεση/εκ των υστέρων αξιολόγηση (διδάγµατα 
από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος) 

6.2.3. Όροι και συχνότητα των µελλοντικών αξιολογήσεων 

7. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ  

Για την καταπολέµηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνοµων πρακτικών 
εφαρµόζονται άνευ περιορισµών στον υπόψη οργανισµό οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1037/1999.
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8. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

8.1. Στόχοι της πρότασης από πλευράς δηµοσιονοµικού κόστους 

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Έτος 2010 Έτος 2011 Έτος 2012 Έτος 2013 Έτος n+4 Έτος n+5 
και επόµενα 

ΣΥΝΟΛΟ (Ονοµασίες στόχων, δράσεων και 
υλοποιήσεων) 

Είδος 
υλοποίησ

ης 

Μέσο 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποιή
-σεων 

Συνολι
κό 
κόστο
ς 

Αριθ. 
υλοποιή
-σεων 

Συνολι
κό 
κόστο
ς 

Αριθ. 
υλοποιή
-σεων 

Συνολι
κό 
κόστο
ς 

Αριθ. 
υλοποιή
-σεων 

Συνολι
κό 
κόστο
ς 

Αριθ. 
υλοποιή
-σεων 

Συνολι
κό 
κόστο
ς 

Αριθ. 
υλοποιή
-σεων 

Συνολι
κό 
κόστο
ς 

Αριθ. 
υλοποιή
-σεων 

Συνολι
κό 
κόστο
ς 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
30Επαλήθευση της εφαρµογής του 
κεκτηµένου Σένγκεν 

                

∆ράση 1 Προαναγγελόµενες επισκέψεις 
αξιολόγησης (εµπειρογν. κµ + εµπειρογν. 
Επιτροπής) 

                

Υλοποίηση 1 Αποστολή  0.0024 pm pm 200 0.48 240 0.58 240 0.58       

Εξοπλισµός ΤΠ    pm  0.01  0.01  0.01       

∆ράση 2. 

Αιφνιδιαστικές επισκέψεις αξιολόγησης 
(εµπειρογν. κµ + εµπειρογν. Επιτροπής) 

                

Υλοποίηση 1 Αποστολή  0.0024 pm pm 30 0.07 60 0.14 60 0.14       

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ      0.56  0.73  0.73       

                                                 
30 Όπως περιγράφεται στο Τµήµα 5.3. 
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Υπολογισµός:  
∆ράση 1: Αποστολές: 1 άτοµο/εβδοµάδα x 2400 € x 25 αποστολές για το 1ο έτος και 30 αποστολές για τα επόµενα έτη (8 εµπειρογνώµονες ανά 
αποστολή) 
Εξοπλισµός ΤΠ για την επιτόπια επίσκεψη (φορητός υπολογιστής κλπ.). 
∆ράση 2: Αποστολές: 1 άτοµο/εβδοµάδα x 2400 € x 5 αιφνιδιαστικές επισκέψεις και 10 για τα επόµενα έτη (6 εµπειρογνώµονες ανά αποστολή) 

Το κονδύλι αυτό προορίζεται να καλύψει τη δαπάνη για τη σύσταση και τη λειτουργία οµάδας εµπειρογνωµόνων που θα ελέγχουν την ορθή εφαρµογή 
του κεκτηµένου Σένγκεν από τα κράτη µέλη. Η δαπάνη αυτή περιλαµβάνει τα οδοιπορικά των εµπειρογνωµόνων της Επιτροπής καθώς και των 
εµπειρογνωµόνων των κρατών µελών τα οποία καλύπτονται βάσει των διατάξεων που ορίζονται στους κανονισµούς. Στις δαπάνες αυτές πρέπει να 
προστεθεί η δαπάνη για προµήθειες αναγκαίες για την επιτόπια επίσκεψη π.χ. φορητός υπολογιστής για τη σύνταξη της έκθεσης.  
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8.2. ∆ιοικητικές δαπάνες 

Οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και διοικητικοί πόροι καλύπτονται εντός των ορίων των 
κονδυλίων που µπορούν να διατεθούν στη διαχειρίστρια Γ∆ στο πλαίσιο της ετήσιας 
διαδικασίας κατανοµής, λαµβανοµένων υπόψη των δηµοσιονοµικών περιορισµών. 

8.2.1. Αριθµός και τύπος των ανθρώπινων πόρων 

Κατηγορίες 
θέσεων 

απασχόλησης 

 Προσωπικό που θα διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης από διαθέσιµους 
ή/και συµπληρωµατικούς ανθρώπινους πόρους (αριθµός θέσεων/ΙΠΑ) 

  Έτος 
2010 

Έτος 
2011 

Έτος 
2012 

Έτος 
2013 

Έτος 
n+4 

Έτος 
n+5 

A*/AD 1 4 6 6   Μόνιµοι ή 
έκτακτοι 

υπάλληλοι31 
(XX 01 01) 

B*, 
C*/AST 

 1 1 1   

Προσωπικό32 που 
χρηµατοδοτείται από το 
άρθρο XX 01 02 

      

Λοιπό προσωπικό33 που 
χρηµατοδοτείται από το 
άρθρο XX 01 04/05 

      

ΣΥΝΟΛΟ 1 5 7 7   

8.2.2. Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από τη δράση 

8.2.3. Πηγές ανθρώπινων πόρων (Κανονισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης) 

 Θέσεις που έχουν διατεθεί για τη διαχείριση του προγράµµατος και πρέπει να 
αντικατασταθούν ή να παραταθούν (1) 

 Θέσεις που έχουν διατεθεί εκ των προτέρων στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ΕΣΠ/ΠΣΠ (Ετήσιας Στρατηγικής Πολιτικής/Προσχεδίου Προϋπολογισµού) για 
το έτος 2009 

 Θέσεις που πρέπει να ζητηθούν στις επόµενες διαδικασίες ΕΣΠ/ΠΣΠ (2 για το 
2011 και 1 για το 2012) 

 (Θέσεις προς αναδιάταξη µε χρησιµοποίηση υφιστάµενων πόρων στη σχετική 
υπηρεσία (εσωτερική αναδιάταξη) (3) 

 Θέσεις που απαιτούνται για το έτος n αλλά δεν προβλέπονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ του σχετικού οικονοµικού έτους 

                                                 
31 Η δαπάνη ∆ΕΝ περιλαµβάνεται στο ποσό αναφοράς 
32 Η δαπάνη ∆ΕΝ περιλαµβάνεται στο ποσό αναφοράς 
33 Η δαπάνη ∆ΕΝ περιλαµβάνεται στο ποσό αναφοράς 
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8.2.4. Άλλες διοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς (XX 01 04/05 – 
∆απάνες διοικητικής διαχείρισης) 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Γραµµή προϋπολογισµού 

(αριθµός και ονοµασία) Έτος 
n 

Έτος 
n+1 

Έτος 
n+2 

Έτος 
n+3 

Έτος 
n+4 

Έτος 
n+5  

και 
επό-
µενα 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

1 Τεχνική και διοικητική βοήθεια 
(περιλαµβανοµένων των σχετικών 
δαπανών προσωπικού) 

 
     

 

Εκτελεστικοί οργανισµοί34        

Άλλη τεχνική ή διοικητική βοήθεια        

 εσωτερική(intra muros)         

 εξωτερική (extra muros)        

Σύνολο τεχνικής και διοικητικής 
βοήθειας        

8.2.5. ∆ηµοσιονοµικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που δεν 
περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Κατηγορία ανθρώπινων 
πόρων 

Έτος 
2010 

Έτος 
2011 

Έτος 
2012 

Έτος 
2013 

Έτος 
n+4 

Έτος 
n+5 

και επό-
µενα 

Μόνιµοι και έκτακτοι 
υπάλληλοι (XX 01 01) 

1 5 7 7   

Προσωπικό που 
χρηµατοδοτείται από το άρθρο 
XX 01 02 (επικουρικοί 
υπάλληλοι, αποσπασµένοι 
εθνικοί υπάλληλοι, 
συµβασιούχοι κ.λπ.) 

(να αναφερθεί η γραµµή του 
προϋπολογισµού) 

      

                                                 
34 Να γίνει παραποµπή στο νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο που αφορά ειδικά τον (τους) εν λόγω 

εκτελεστικό (-ούς) οργανισµό (-ούς). 
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Συνολικές δαπάνες για 
ανθρώπινους πόρους και 
συναφείς δαπάνες (ΜΗ 
περιλαµβανόµενες στο ποσό 
αναφοράς) 

0.37 0.73 0.85 0.85   

 

Υπολογισµός– Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι 

 

 

 

Υπολογισµός– Προσωπικό που χρηµατοδοτείται από το άρθρο XX 01 02 

 

 

 

8.2.6. Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)

 Έτος 
2010 

Έτος 

2011 

Έτος 
2012 

Έτος 
2013 

Έτος 
n+4 

Έτος 
n+5 

και 
επό-
µενα 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

XX 01 02 11 01 – Αποστολές        

XX 01 02 11 02 – Συνεδριάσεις και 
διασκέψεις 

p.m. 0.06 0.1 0.1    

XX 01 02 11 03 – επιτροπές35         

XX 01 02 11 04 – Μελέτες και παροχή 
συµβουλών 

       

XX 01 02 11 05 - Πληροφορικά συστήµατα        

2 Σύνολο άλλων δαπανών διαχείρισης 
(XX 01 02 11) 

p.m. 0.06 0.1 0.1    

3 Άλλες δαπάνες διοικητικής φύσης (να 
προσδιοριστούν και να αναφερθεί η 
σχετική γραµµή του 

       

                                                 
35 Να περιγραφεί το είδος της επιτροπής και η οµάδα στην οποία ανήκει 
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προϋπολογισµού) 

Σύνολο διοικητικών δαπανών εκτός 
των ανθρώπινων πόρων και των 
συναφών δαπανών (που ∆ΕΝ 
περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς) 

p.m. 0.06 0.1 0.1   

 

 

Υπολογισµός – Άλλες διοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς 

 

 




