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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Σύμφωνα με το άρθρο 52, 
παράγραφος 1 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κανένα 
εκτελεστικό μέτρο δεν μπορεί να 
περιορίσει την άσκηση των δικαιωμάτων 
και ελευθεριών που αναγνωρίζονται στον 
Χάρτη εάν οι εν λόγω περιορισμοί δεν 
προβλέπονται από το νόμο και δεν 
σέβονται το βασικό περιεχόμενο των εν 
λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

Αιτιολόγηση

Μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας και του Χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η υποχρέωση να περιορίζονται αποκλειστικά δια νόμου τα θεμελιώδη δικαιώματα που ορίζει 
η ευρωπαϊκή σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατοχυρώνεται πλέον τώρα με το άρθρο 
52 του Ευρωπαϊκού Χάρτη, Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη επανειλημμένα ανακινήσει 
το θέμα του μη σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο ορισμένων μέτρων που 
εγκρίνονται με τη διαδικασία της επιτροπολογίας (πρβλ. τις υποθέσεις που αφορούν τις αρχές 
του αρχές «ασφαλούς λιμένα», την απόφαση της Επιτροπής που διαπιστώνει το «κατάλληλο 
επίπεδο προστασίας» της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ του 2004 σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα 
των επιβατών PNR και, πιο πρόσφατα, τα μέτρα εφαρμογής του κώδικα Schengen για τα 
σύνορα στον οποίο βασίζεται η εντολή του FRONTEX).

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – επιμέρους στοιχείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iiia) το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
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δικαιοσύνης.

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία εξέτασης είναι εξ ορισμού η διαδικασία που αναγνωρίζει και ενισχύει τον
έλεγχο, από τα κράτη μέλη, της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Θα 
πρέπει να εξασφαλισθεί ένας ενισχυμένος έλεγχος εκ μέρους των κρατών μελών, έχοντας 
υπόψη την ιδιαίτερη σημασία των σχέσεων μεταξύ του ευρωπαϊκού και των εθνικών 
νομικών συστημάτων, που αναφέρει το άρθρο 67, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη σημασία και τον ευαίσθητο χαρακτήρα 
των πολιτικών που αφορούν στην ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη.("1. Η Ένωση 
συγκροτεί χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των διαφορετικών νομικών συστημάτων και παραδόσεων των κρατών 
μελών.")

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα στοιχεία όλων των εγγράφων που 
αναφέρονται στα σημεία α) έως στ) της 
παραγράφου 1, καθώς και οι πληροφορίες 
που αναφέρονται στο σημείο ζ) της 
παραγράφου 1 δημοσιεύονται στο μητρώο.

3. Σύμφωνα με το κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 
2001, για την πρόσβαση του κοινού στα 
έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής1, τα
στοιχεία και τα κείμενα όλων των 
εγγράφων που αναφέρονται στα σημεία α) 
έως στ) της παραγράφου 1, καθώς και οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 
ζ) της παραγράφου 1 δημοσιεύονται στο 
μητρώο.
1 ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 1049/2001εφαρμόζεται ήδη στο κείμενο που συνδέεται με τη διαδικασία
επιτροπολογίας όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων. Τα προπαρασκευαστικά κείμενα θα πρέπει
να εφαρμόζονται άμεσα στον εξωτερικό κόσμο, ώστε να μπορεί οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να 
επιστήσει την προσοχή των θεσμικών οργάνων, κυρίως δε του Κοινοβουλίου, στον 
ενδεχομένως ακατάλληλο χαρακτήρα ενός σχεδίου μέτρο. Κατοχυρώνοντας την απαιτούμενη
διαφάνεια κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο των εκτελεστικών μέτρων, η Ευρωπαϊκή Ένωση
θα ικανοποιήσει το αίτημα των πολιτών της για διαφάνεια, ενώ συγχρόνως θα βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητα της οικείας διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
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