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Τροπολογία 2
Cecilia Wikström

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η απόφαση 2005/267/EΚ του 
Συμβουλίου δημιουργεί ασφαλές 
ηλεκτρονικό δίκτυο πληροφοριών και 
συντονισμού των υπηρεσιών διαχείρισης 
της μετανάστευσης των κρατών μελών 
(ICONet) για την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με τις παράνομες ροές 
μετανάστευσης, την παράνομη είσοδο 
μεταναστών, την παράνομη μετανάστευση 
και τον επαναπατρισμό των παρανόμως 
διαμενόντων. Τα στοιχεία για την 
ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να 
συμπεριλαμβάνουν τα δίκτυα αξιωματικών 
συνδέσμων μετανάστευσης.

(2) Η απόφαση 2005/267/EΚ του 
Συμβουλίου δημιουργεί ασφαλές 
ηλεκτρονικό δίκτυο πληροφοριών και 
συντονισμού των υπηρεσιών διαχείρισης 
της μετανάστευσης των κρατών μελών 
(ICONet) για την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με τις αντικανονικές ροές 
μετανάστευσης, την παράνομη είσοδο 
μεταναστών, την αντικανονική
μετανάστευση και τον επαναπατρισμό των 
παρανόμως διαμενόντων. Τα στοιχεία για 
την ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να 
συμπεριλαμβάνουν τα δίκτυα αξιωματικών 
συνδέσμων μετανάστευσης.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Οι όροι "παράνομη" και "αντικανονική" για την μεταναστευτική ροή και τη μετανάστευση
αποβλέπουν στην αποσαφήνιση του ιδίου πράγματος. Ο όρος "παράνομη" ωστόσο, κάνει το
πρόβλημα να φαίνεται μεγαλύτερο, και κατ' αυτό τον τρόπο είναι προτιμότερο να 
χρησιμοποιούνται οι όροι "αντικανονική" μεταναστευτική ροή και "αντικανονική" 
μετανάστευση.

Τροπολογία 3
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι 
μετανάστευσης πρέπει να συλλέγουν 
πληροφορίες προς χρήση είτε σε 
επιχειρησιακό είτε σε στρατηγικό επίπεδο 
ή και στα δύο επίπεδα. Οι πληροφορίες 

(4) Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι 
μετανάστευσης πρέπει να συλλέγουν 
πληροφορίες σχετικές με την 
αντικανονική μετανάστευση προς χρήση 
είτε σε επιχειρησιακό είτε σε στρατηγικό 
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αυτές θα μπορούσαν να συμβάλουν στις 
δραστηριότητες του οργανισμού 
FRONTEX σχετικά με την ανάλυση 
κινδύνου, και για τον σκοπό αυτό πρέπει 
να αναπτυχθεί στενότερη συνεργασία 
μεταξύ των δικτύων αξιωματικών 
συνδέσμων μετανάστευσης και του 
οργανισμού FRONTEX.

επίπεδο ή και στα δύο επίπεδα. Οι 
πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στις δραστηριότητες του 
οργανισμού FRONTEX σχετικά με την 
ανάλυση κινδύνου, και για τον σκοπό αυτό 
πρέπει να αναπτυχθεί στενότερη 
συνεργασία μεταξύ των δικτύων 
αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης 
και του οργανισμού FRONTEX.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα γίνει λόγος για "παράνομη διαμονή", "αντικανονική διαμονή" ή πάλι για "λαθραία
μετανάστευση", αλλά δεν είναι πρόσφορο να γίνεται λόγος για "παράνομη μετανάστευση".

Τροπολογία 4
Cecilia Wikström

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι 
μετανάστευσης πρέπει να συλλέγουν 
πληροφορίες προς χρήση είτε σε 
επιχειρησιακό είτε σε στρατηγικό επίπεδο 
ή και στα δύο επίπεδα. Οι πληροφορίες
αυτές θα μπορούσαν να συμβάλουν στις 
δραστηριότητες του οργανισμού 
FRONTEX σχετικά με την ανάλυση 
κινδύνου, και για τον σκοπό αυτό πρέπει 
να αναπτυχθεί στενότερη συνεργασία 
μεταξύ των δικτύων αξιωματικών 
συνδέσμων μετανάστευσης και του 
οργανισμού FRONTEX.

(4) Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι 
μετανάστευσης πρέπει να συλλέγουν 
πληροφορίες σχετικές με αντικανονική 
μετανάστευση προς χρήση είτε σε 
επιχειρησιακό είτε σε στρατηγικό επίπεδο 
ή και στα δύο επίπεδα. Οι πληροφορίες 
αυτές θα μπορούσαν να συμβάλουν στις 
δραστηριότητες του οργανισμού 
FRONTEX σχετικά με την ανάλυση 
κινδύνου, και για τον σκοπό αυτό πρέπει 
να αναπτυχθεί στενότερη συνεργασία 
μεταξύ των δικτύων αξιωματικών 
συνδέσμων μετανάστευσης και του 
οργανισμού FRONTEX.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Οι όροι "παράνομη" και "αντικανονική" για την μεταναστευτική ροή και τη μετανάστευση
αποβλέπουν στην αποσαφήνιση του ιδίου πράγματος. Ο όρος "παράνομη" ωστόσο, κάνει το
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πρόβλημα να φαίνεται μεγαλύτερο, και κατ' αυτό τον τρόπο είναι προτιμότερο να 
χρησιμοποιούνται οι όροι "αντικανονική" μεταναστευτική ροή και "αντικανονική" 
μετανάστευση.

Τροπολογία 5
Cecilia Wikström

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η απόφαση αριθ. 574/2007/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007, ιδρύει 
Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων για την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2013, ως μέρος του 
γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και 
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», 
με σκοπό τη συνεισφορά στην ενδυνάμωση 
του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης και την εφαρμογή της αρχής 
της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών. Οι διαθέσιμοι πόροι στο πλαίσιο 
αυτού του Ταμείου μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την προώθηση των 
δραστηριοτήτων που οργανώνονται από τις 
προξενικές ή άλλες υπηρεσίες των κρατών 
μελών σε τρίτες χώρες και για την 
ενίσχυση της επιχειρηματικής ικανότητας 
των δικτύων αξιωματικών συνδέσμων 
μετανάστευσης, με σκοπό την ενθάρρυνση 
της αποτελεσματικότερης συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών μέσω αυτών 
των δικτύων.

(6) Η απόφαση αριθ. 574/2007/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007, ιδρύει 
Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων για την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2013, ως μέρος του 
γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και 
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», 
με σκοπό τη συνεισφορά στην ενδυνάμωση 
του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης και την εφαρμογή της αρχής 
της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών και με τρίτες χώρες. Οι διαθέσιμοι 
πόροι στο πλαίσιο αυτού του Ταμείου 
μπορούν να χρησιμοποιούνται για την 
προώθηση των δραστηριοτήτων που 
οργανώνονται από τις προξενικές ή άλλες 
υπηρεσίες των κρατών μελών σε τρίτες 
χώρες και για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικής ικανότητας των δικτύων 
αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, 
με σκοπό την ενθάρρυνση της 
αποτελεσματικότερης συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών μέσω αυτών των 
δικτύων.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Όταν κάνουμε λόγο για αλληλεγγύη σε σχέση με την μεταναστευτική ροή είναι σημαντικό να 
υπογραμμισθεί ότι αυτή πρέπει να υπάρχει όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών αλλά και με τις 
τρίτες χώρες.
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Τροπολογία 6
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να 
ενημερώνονται τακτικά για τις 
δραστηριότητες των δικτύων αξιωματικών 
συνδέσμων μετανάστευσης σε ειδικές 
περιοχές ή/και χώρες ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και για την κατάσταση σ’ αυτές τις 
περιοχές ή/και χώρες σχετικά με την 
παράνομη μετανάστευση. Η επιλογή των 
συγκεκριμένων περιοχών ή/και χωρών 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βασίζεται σε 
αντικειμενικούς δείκτες μετανάστευσης, 
όπως οι στατιστικές σχετικά με την 
παράνομη μετανάστευση και οι αναλύσεις 
κινδύνου που εκπονεί ο οργανισμός 
FRONTEX, και πρέπει να συνάδουν με 
την γενική πολιτική εξωτερικών σχέσεων 
της ΕΕ.

(7) Το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να 
ενημερώνονται τακτικά για τις 
δραστηριότητες των δικτύων αξιωματικών 
συνδέσμων μετανάστευσης σε ειδικές 
περιοχές ή/και χώρες ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και για την κατάσταση σ’ αυτές τις 
περιοχές ή/και χώρες σχετικά με την 
αντικανονική μετανάστευση. Η επιλογή 
των συγκεκριμένων περιοχών ή/και χωρών 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βασίζεται σε 
αντικειμενικούς δείκτες μετανάστευσης, 
όπως οι στατιστικές σχετικά με την 
αντικανονική μετανάστευση και οι 
αναλύσεις κινδύνου που εκπονεί ο 
οργανισμός FRONTEX, και πρέπει να 
συνάδουν με την γενική πολιτική 
εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα γίνει λόγος για "παράνομη διαμονή", "αντικανονική διαμονή" ή πάλι για "λαθραία
μετανάστευση", αλλά δεν είναι πρόσφορο να γίνεται λόγος για "παράνομη μετανάστευση".

Τροπολογία 7
Cecilia Wikström

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό (7) Το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να 
ενημερώνονται τακτικά για τις 
δραστηριότητες των δικτύων αξιωματικών 
συνδέσμων μετανάστευσης σε ειδικές 
περιοχές ή/και χώρες ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και για την κατάσταση σ’ αυτές τις 
περιοχές ή/και χώρες σχετικά με την 
παράνομη μετανάστευση. Η επιλογή των 
συγκεκριμένων περιοχών ή/και χωρών 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βασίζεται σε 
αντικειμενικούς δείκτες μετανάστευσης, 
όπως οι στατιστικές σχετικά με την 
παράνομη μετανάστευση και οι αναλύσεις 
κινδύνου που εκπονεί ο οργανισμός 
FRONTEX, και πρέπει να συνάδουν με 
την γενική πολιτική εξωτερικών σχέσεων 
της ΕΕ.

Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να 
ενημερώνονται τακτικά για τις 
δραστηριότητες των δικτύων αξιωματικών 
συνδέσμων μετανάστευσης σε ειδικές 
περιοχές ή/και χώρες ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και για την κατάσταση σ’ αυτές τις 
περιοχές ή/και χώρες σχετικά με την 
αντικανονική μετανάστευση. Η επιλογή 
των συγκεκριμένων περιοχών ή/και χωρών 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βασίζεται σε 
αντικειμενικούς δείκτες μετανάστευσης, 
όπως οι στατιστικές σχετικά με την 
αντικανονική μετανάστευση και οι 
αναλύσεις κινδύνου που εκπονεί ο 
οργανισμός FRONTEX, και πρέπει να 
συνάδουν με την γενική πολιτική 
εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Οι όροι "παράνομη" και "αντικανονική" για την μεταναστευτική ροή και τη μετανάστευση
αποβλέπουν στην αποσαφήνιση του ιδίου πράγματος. Ο όρος "παράνομη" ωστόσο, κάνει το
πρόβλημα να φαίνεται μεγαλύτερο, και κατ' αυτό τον τρόπο είναι προτιμότερο να 
χρησιμοποιούνται οι όροι "αντικανονική" μεταναστευτική ροή και "αντικανονική" 
μετανάστευση.

Τροπολογία 8
Franziska Keller

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Το άρθρο 1, παράγραφος 1 
τροποποιείται ως εξής:
"1. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
ως «αξιωματικός σύνδεσμος 
μετανάστευσης» νοείται ο εκπρόσωπος 
κράτους μέλους, ο οποίος τοποθετείται 
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στο εξωτερικό από την υπηρεσία 
μετανάστευσης ή από άλλες αρμόδιες 
αρχές με σκοπό την ανάπτυξη και 
διατήρηση επαφών με τις αρχές της 
χώρας υποδοχής προκειμένου να 
συμβάλει στην πρόληψη και την 
καταπολέμηση των αιτίων της 
αναγκαστικής μετανάστευσης, την
οικειοθελή επιστροφή μεταναστών στη 
διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης."

Or. en

Τροπολογία 9
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1 α) Το άρθρο 2, παράγραφος 2 
τροποποιείται ως εξής:
"2. Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι 
μετανάστευσης συλλέγουν πληροφορίες 
προς χρήση είτε σε επιχειρησιακό 
επίπεδο, είτε σε στρατηγικό επίπεδο, ή 
και στα δύο επίπεδα. Οι πληροφορίες 
αυτές αφορούν ειδικότερα ζητήματα 
όπως :
- ρεύματα αντικανονικών μεταναστών 
που κατάγονται από τη χώρα υποδοχής ή 
διέρχονται μέσω αυτής·
- διαδρομές που ακολουθούν αυτά τα 
ρεύματα αντικανονικών μεταναστών για 
να φθάσουν στα εδάφη των κρατών 
μελών·
- ο τρόπος με τον οποίο ενεργούν 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρησιμοποιούμενων μεταφορικών 
μέσων, της συμμετοχής μεσαζόντων, 
κλπ.,
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- η ύπαρξη και οι δραστηριότητες 
εγκληματικών οργανώσεων που 
συμμετέχουν στη λαθραία μεταφορά 
μεταναστών·
- συμβάντα και επεισόδια που μπορεί να 
είναι ή να γίνουν αιτία νέων εξελίξεων 
όσον αφορά τα ρεύματα αντικανονικών
μεταναστών·
- μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή πλαστών ή παραποιημένων 
εγγράφων ταυτότητας και ταξιδιωτικών 
εγγράφων·
- τρόποι και μέσα παροχής βοήθειας στις 
αρχές των χωρών υποδοχής για την 
πρόληψη ρευμάτων αντικανονικής 
μετανάστευσης που κατάγονται από τα 
εδάφη τους ή διέρχονται μέσω αυτών·
- τρόποι και μέσα διευκόλυνσης της 
επιστροφής και του επαναπατρισμού 
των αντικανονικών μεταναστών στις 
χώρες καταγωγής τους·
- νομοθεσία και νομικές πρακτικές 
σχετικές με τα προαναφερόμενα 
ζητήματα·
- πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω 
του συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης,
- μέσα που επιτρέπουν την κινητοποίηση
άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας σε
περίπτωση μαζικής ροής μεταναστών 
στα σύνορα·
- μέσα διευκόλυνσης της νόμιμης
μετανάστευσης."

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα γίνει λόγος για "παράνομη διαμονή", "αντικανονική διαμονή" ή πάλι για "λαθραία
μετανάστευση", αλλά δεν είναι πρόσφορο να γίνεται λόγος για "παράνομη μετανάστευση".

Εξάλλου είναι αναγκαίο να υπομνησθεί ότι η εντολή των ΑΣΜ καλύπτει επίσης το ζήτημα της 
νόμιμης μετανάστευσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, του κανονισμού
377/2004 του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων
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μετανάστευσης.

Τροπολογία 10
Franziska Keller

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1β) Το άρθρο 2, παράγραφος 2 
τροποποιείται ως εξής :
"2. Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι 
μετανάστευσης συλλέγουν πληροφορίες 
προς χρήση είτε σε επιχειρησιακό 
επίπεδο, είτε σε στρατηγικό επίπεδο, ή 
και στα δύο επίπεδα. Οι πληροφορίες 
αυτές αφορούν ειδικότερα ζητήματα 
όπως:
- ρεύματα παράνομων μεταναστών που 
κατάγονται από τη χώρα υποδοχής ή 
διέρχονται μέσω αυτής,
- διαδρομές που ακολουθούν αυτά τα 
ρεύματα παράνομων μεταναστών για να 
φθάσουν στα εδάφη των κρατών μελών,
- ο τρόπος με τον οποίο ενεργούν 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρησιμοποιούμενων μεταφορικών 
μέσων, της συμμετοχής μεσαζόντων, 
κ.λπ.,
- η ύπαρξη και οι δραστηριότητες 
εγκληματικών οργανώσεων που 
συμμετέχουν στη λαθραία μεταφορά 
μεταναστών,
- συμβάντα και επεισόδια που μπορεί να 
είναι ή να γίνουν αιτία νέων εξελίξεων 
όσον αφορά τα ρεύματα παράνομων 
μεταναστών,
- μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή πλαστών ή παραποιημένων 
εγγράφων ταυτότητας και ταξιδιωτικών 
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εγγράφων,
- τρόποι και μέσα παροχής βοήθειας στις 
αρχές των χωρών υποδοχής για την 
καταπολέμηση των αιτίων της 
αναγκαστικής μετανάστευσης,
- τρόποι και μέσα διευκόλυνσης της 
επιστροφής και του επαναπατρισμού 
των παράνομων μεταναστών στις χώρες 
καταγωγής τους,
- νομοθεσία και νομικές πρακτικές 
σχετικές με τα προαναφερόμενα 
ζητήματαe,
- πληροφορίες που διαβιβάζονται μέσω 
του συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης,
- πληροφορίες όσον αφορά την
κατάσταση σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στη χώρα υποδοχής."

Or. en

Τροπολογία 11
Franziska Keller

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1γ) Το άρθρο 3, παράγραφος 1 
τροποποιείται ως εξής :
"1. Τα κράτη μέλη 
αλληλοενημερώνονται συστηματικά και 
χωρίς καθυστέρηση και ενημερώνουν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή για τις αποσπάσεις 
αξιωματικών συνδέσμων 
μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης 
περιγραφής των καθηκόντων τους. Η
Επιτροπή παρέχει συλλογή των
πληροφοριών αυτών στο Συμβούλιο και 
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στα κράτη μέλη."

Or. en

Τροπολογία 12
Franziska Keller

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1δ) Το άρθρο 3, παράγραφος 2 
τροποποιείται ως εξής :
"2. Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει 
επίσης τα άλλα κράτη μέλη καθώς και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις 
προθέσεις του όσον αφορά την 
απόσπαση αξιωματικών συνδέσμων 
μετανάστευσης σε τρίτες χώρες, ούτως 
ώστε να μπορέσουν τα άλλα κράτη μέλη 
να εκδηλώσουν ενδιαφέρουν για τη 
σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με το 
οικείο κράτος μέλος όσον αφορά την 
απόσπαση αυτή, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5."

Or. en

Τροπολογία 13
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών 
εμπειριών, ιδιαίτερα σε συνεδριάσεις και 

- ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών
πρακτικών εμπειριών σχετικά με την
καταπολέμηση της αντικανονικής 
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μέσω του ICONet. μετανάστευσης και τα δίκτυα διακινητών 
ανθρώπων, με μέσα για τη διασφάλιση 
της πρόσβασης στις διαδικασίες για τους 
αιτούντες άσυλο και τη διαχείριση της 
νόμιμης μετανάστευσης, ιδιαίτερα σε
συνεδριάσεις και μέσω του ICONet.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Φαίνεται χρήσιμο να διευκρινιστεί ο τύπος των πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσονται, 
ιδίως μέσω του ICONet και να υπάρξει επίσης μέριμνα στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών 
στους κόλπους των δικτύων των ΑΣΜ.

Τροπολογία 14
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a α) Στην παράγραφο 1, προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο (8α): 
"- εφαρμόζουν κοινή πολιτική
πληροφοριών που αποβλέπει στην
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού στις
χώρες καταγωγής όσον αφορά την
ύπαρξη νομίμων οδών για τη 
μετανάστευση και να τον ενημερώσουν 
κατά των κινδύνων της αντικανονικής 
μετανάστευσης και των κινδύνων που 
συνδέονται με τα δίκτυα λαθραίων 
διακινητών ανθρώπων."

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο επίκεντρο της εργασίας των ΑΣΜ, είναι επίσης αναγκαίο να προστεθεί το ζήτημα της
ευαισθητοποίησης των τοπικών πληθυσμών όσον αφορά τους κινδύνους τους οποίους είναι
δυνατόν να ενέχουν οι λαθραίοι διακινητές ανθρώπων και της λαθραίας μετανάστευσης.
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Τροπολογία 15
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αντιπρόσωποι της Επιτροπής και του 
οργανισμού FRONTEX που 
δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2007/2004 δικαιούνται να 
συμμετέχουν στις συνεδριάσεις που 
οργανώνονται στο πλαίσιο του δικτύου 
αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης. 
Ωστόσο, αν αυτό επιβάλλεται για 
επιχειρησιακούς λόγους, οι συνεδριάσεις 
είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν χωρίς 
την παρουσία αυτών των αντιπροσώπων. 
Όταν ενδείκνυται, είναι επίσης δυνατό να 
προσκαλούνται και άλλοι φορείς και 
αρχές.

2. Οι αντιπρόσωποι της Επιτροπής και του 
οργανισμού FRONTEX που 
δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2007/2004 δικαιούνται να 
συμμετέχουν στις συνεδριάσεις που 
οργανώνονται στο πλαίσιο του δικτύου 
αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης. 
Ωστόσο, αν αυτό επιβάλλεται για 
επιχειρησιακούς λόγους, οι συνεδριάσεις 
είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν χωρίς 
την παρουσία αυτών των αντιπροσώπων. 
Όταν ενδείκνυται, είναι επίσης δυνατό να 
προσκαλούνται και άλλοι φορείς και αρχές
υπαγόμενες στις εθνικές διοικήσεις που 
είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση 
των ρευμάτων μετανάστευσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί εν προκειμένω ποιες αρχές μπορούν πράγματι να κληθούν να
συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο του δικτύου των αξιωματικών
συνδέσμων μετανάστευσης.

Τροπολογία 16
Rui Tavares

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αντιπρόσωποι της Επιτροπής και του 
οργανισμού FRONTEX που 
δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2007/2004 δικαιούνται να 
συμμετέχουν στις συνεδριάσεις που 
οργανώνονται στο πλαίσιο του δικτύου 
αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης. 
Ωστόσο, αν αυτό επιβάλλεται για 
επιχειρησιακούς λόγους, οι συνεδριάσεις 
είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν χωρίς 
την παρουσία αυτών των αντιπροσώπων. 
Όταν ενδείκνυται, είναι επίσης δυνατό να 
προσκαλούνται και άλλοι φορείς και 
αρχές.

2. Οι αντιπρόσωποι της Επιτροπής και του 
οργανισμού FRONTEX που 
δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2007/2004 και της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο
(European Asylum Support Office
(EASO)) δικαιούνται να συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις που οργανώνονται στο 
πλαίσιο του δικτύου αξιωματικών 
συνδέσμων μετανάστευσης. Ωστόσο, αν 
αυτό επιβάλλεται για επιχειρησιακούς 
λόγους, οι συνεδριάσεις είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθούν χωρίς την παρουσία 
αυτών των αντιπροσώπων. Όταν 
ενδείκνυται, είναι επίσης δυνατό να 
προσκαλούνται και άλλοι φορείς και 
αρχές.

Or. en

Τροπολογία 17
Franziska Keller, Hélène Flautre

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αντιπρόσωποι της Επιτροπής και του 
οργανισμού FRONTEX που 
δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2007/2004 δικαιούνται να 
συμμετέχουν στις συνεδριάσεις που 
οργανώνονται στο πλαίσιο του δικτύου 
αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης. 
Ωστόσο, αν αυτό επιβάλλεται για 
επιχειρησιακούς λόγους, οι συνεδριάσεις 
είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν χωρίς 
την παρουσία αυτών των αντιπροσώπων. 
Όταν ενδείκνυται, είναι επίσης δυνατό να 
προσκαλούνται και άλλοι φορείς και 

2. Οι αντιπρόσωποι της Επιτροπής και του 
οργανισμού FRONTEX που 
δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2007/2004 καθώς και διεθνών 
ανεξάρτητων οργανισμών όπως το 
Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες
(Office of the United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR))
δικαιούνται να συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις που οργανώνονται στο 
πλαίσιο του δικτύου αξιωματικών 
συνδέσμων μετανάστευσης. Ωστόσο, αν 
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αρχές. αυτό επιβάλλεται για επιχειρησιακούς 
λόγους, οι συνεδριάσεις είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθούν χωρίς την παρουσία 
αυτών των αντιπροσώπων. Όταν 
ενδείκνυται, είναι επίσης δυνατό να 
προσκαλούνται και άλλοι φορείς και 
αρχές.

Or. en

Τροπολογία 18
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος που προεδρεύει του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, 
εάν το εν λόγω κράτος μέλος δεν 
εκπροσωπείται στη χώρα ή την περιοχή, το 
κράτος μέλος που ασκεί καθήκοντα 
προεδρίας, υποβάλλει, κατά το τέλος 
εκάστου εξαμήνου, έκθεση προς το 
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και την Επιτροπή σχετικά με τις 
δραστηριότητες των δικτύων αξιωματικών 
συνδέσμων μετανάστευσης σε ειδικές 
περιοχές ή/και χώρες ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και για την κατάσταση των 
περιοχών ή/και χωρών αυτών, για θέματα 
που αφορούν την παράνομη
μετανάστευση. Η επιλογή ειδικών 
περιοχών ή/και χωρών ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή, πρέπει να βασίζεται σε 
αντικειμενικούς δείκτες μετανάστευσης, 
όπως οι στατιστικές σχετικά με την 
παράνομη μετανάστευση και οι αναλύσεις 
κινδύνου που έχει εκπονήσει ο οργανισμός 
FRONTEX, και να συνάδει με την γενική 

1. Το κράτος μέλος που προεδρεύει του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, 
εάν το εν λόγω κράτος μέλος δεν 
εκπροσωπείται στη χώρα ή την περιοχή, το 
κράτος μέλος που ασκεί καθήκοντα 
προεδρίας, υποβάλλει, κατά το τέλος 
εκάστου εξαμήνου, έκθεση προς το 
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και την Επιτροπή σχετικά με τις 
δραστηριότητες των δικτύων αξιωματικών 
συνδέσμων μετανάστευσης των δικτύων 
αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης
των πλέον ευαίσθητων όσον αφορά τα 
ρεύματα μετανάστευσης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για την 
κατάσταση των περιοχών ή/και χωρών 
αυτών, για θέματα που αφορούν την 
αντικανονική μετανάστευση. Η επιλογή 
ειδικών περιοχών ή/και χωρών ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή, πρέπει να βασίζεται σε 
αντικειμενικούς δείκτες μετανάστευσης, 
όπως οι στατιστικές σχετικά με την 
αντικανονική μετανάστευση και οι 
αναλύσεις κινδύνου που έχει εκπονήσει ο 
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πολιτική εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ. οργανισμός FRONTEX, και να συνάδει με 
την γενική πολιτική εξωτερικών σχέσεων 
της ΕΕ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα γίνει λόγος για "παράνομη διαμονή", "αντικανονική διαμονή" ή πάλι για "λαθραία
μετανάστευση", αλλά δεν είναι πρόσφορο να γίνεται λόγος για "παράνομη μετανάστευση".

Τροπολογία 19
Rui Tavares

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος που προεδρεύει του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, 
εάν το εν λόγω κράτος μέλος δεν 
εκπροσωπείται στη χώρα ή την περιοχή, το 
κράτος μέλος που ασκεί καθήκοντα 
προεδρίας, υποβάλλει, κατά το τέλος 
εκάστου εξαμήνου, έκθεση προς το 
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και την Επιτροπή σχετικά με τις 
δραστηριότητες των δικτύων αξιωματικών 
συνδέσμων μετανάστευσης σε ειδικές 
περιοχές ή/και χώρες ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και για την κατάσταση των 
περιοχών ή/και χωρών αυτών, για θέματα 
που αφορούν την παράνομη
μετανάστευση. Η επιλογή ειδικών 
περιοχών ή/και χωρών ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή, πρέπει να βασίζεται σε 
αντικειμενικούς δείκτες μετανάστευσης, 
όπως οι στατιστικές σχετικά με την 
παράνομη μετανάστευση και οι αναλύσεις 
κινδύνου που έχει εκπονήσει ο οργανισμός 

1. Το κράτος μέλος που προεδρεύει του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, 
εάν το εν λόγω κράτος μέλος δεν 
εκπροσωπείται στη χώρα ή την περιοχή, το 
κράτος μέλος που ασκεί καθήκοντα 
προεδρίας, υποβάλλει, κατά το τέλος 
εκάστου εξαμήνου, έκθεση προς το 
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και την Επιτροπή σχετικά με τις 
δραστηριότητες των δικτύων αξιωματικών 
συνδέσμων μετανάστευσης σε ειδικές 
περιοχές ή/και χώρες ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και για την κατάσταση των 
περιοχών ή/και χωρών αυτών, για θέματα 
που αφορούν την αντικανονική
μετανάστευση. Η επιλογή ειδικών 
περιοχών ή/και χωρών ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή, πρέπει να βασίζεται σε 
αντικειμενικούς δείκτες μετανάστευσης, 
όπως οι στατιστικές που έχει εκπονήσει ο 
οργανισμός FRONTEX και η EASO, και 
λαμβάνουν υπόψη την γενική πολιτική 
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FRONTEX, και να συνάδει με την γενική 
πολιτική εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ.

εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 20
Franziska Keller, Hélène Flautre

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος που προεδρεύει του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, 
εάν το εν λόγω κράτος μέλος δεν 
εκπροσωπείται στη χώρα ή την περιοχή, το 
κράτος μέλος που ασκεί καθήκοντα 
προεδρίας, υποβάλλει, κατά το τέλος 
εκάστου εξαμήνου, έκθεση προς το 
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και την Επιτροπή σχετικά με τις 
δραστηριότητες των δικτύων αξιωματικών 
συνδέσμων μετανάστευσης σε ειδικές 
περιοχές ή/και χώρες ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και για την κατάσταση των 
περιοχών ή/και χωρών αυτών, για θέματα 
που αφορούν την παράνομη 
μετανάστευση. Η επιλογή ειδικών 
περιοχών ή/και χωρών ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή, πρέπει να βασίζεται σε 
αντικειμενικούς δείκτες μετανάστευσης, 
όπως οι στατιστικές σχετικά με την 
παράνομη μετανάστευση και οι αναλύσεις 
κινδύνου που έχει εκπονήσει ο οργανισμός 
FRONTEX, και να συνάδει με την γενική 
πολιτική εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ.

1. Το κράτος μέλος που προεδρεύει του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, 
εάν το εν λόγω κράτος μέλος δεν 
εκπροσωπείται στη χώρα ή την περιοχή, το 
κράτος μέλος που ασκεί καθήκοντα 
προεδρίας, υποβάλλει, κατά το τέλος 
εκάστου εξαμήνου, έκθεση προς το 
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και την Επιτροπή σχετικά με τις 
δραστηριότητες των δικτύων αξιωματικών 
συνδέσμων μετανάστευσης σε ειδικές 
περιοχές ή/και χώρες ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και για την κατάσταση των 
περιοχών ή/και χωρών αυτών, για θέματα 
που αφορούν τη νόμιμη και την παράνομη 
μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένης 
προσέγγισης βασιζόμενης στα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Η επιλογή ειδικών περιοχών
ή/και χωρών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από 
διαβούλευση με τα κράτη μέλη, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την 
Επιτροπή, πρέπει να βασίζεται σε 
αντικειμενικούς δείκτες μετανάστευσης, 
όπως οι στατιστικές σχετικά με τη νόμιμη 
και παράνομη μετανάστευση, την 
κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και οι αναλύσεις κινδύνου 
που έχει εκπονήσει ο οργανισμός 
FRONTEX, και να συνάδει με την γενική 
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πολιτική εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 21
Cecilia Wikström

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος που προεδρεύει του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, 
εάν το εν λόγω κράτος μέλος δεν 
εκπροσωπείται στη χώρα ή την περιοχή, το 
κράτος μέλος που ασκεί καθήκοντα 
προεδρίας, υποβάλλει, κατά το τέλος 
εκάστου εξαμήνου, έκθεση προς το 
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και την Επιτροπή σχετικά με τις 
δραστηριότητες των δικτύων αξιωματικών 
συνδέσμων μετανάστευσης σε ειδικές 
περιοχές ή/και χώρες ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και για την κατάσταση των 
περιοχών ή/και χωρών αυτών, για θέματα 
που αφορούν την παράνομη
μετανάστευση. Η επιλογή ειδικών 
περιοχών ή/και χωρών ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή, πρέπει να βασίζεται σε 
αντικειμενικούς δείκτες μετανάστευσης,
όπως οι στατιστικές σχετικά με την 
παράνομη μετανάστευση και οι αναλύσεις 
κινδύνου που έχει εκπονήσει ο οργανισμός 
FRONTEX, και να συνάδει με την γενική 
πολιτική εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ.

1. Το κράτος μέλος που προεδρεύει του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, 
εάν το εν λόγω κράτος μέλος δεν 
εκπροσωπείται στη χώρα ή την περιοχή, το 
κράτος μέλος που ασκεί καθήκοντα 
προεδρίας, υποβάλλει, κατά το τέλος 
εκάστου εξαμήνου, έκθεση προς το 
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και την Επιτροπή σχετικά με τις 
δραστηριότητες των δικτύων αξιωματικών 
συνδέσμων μετανάστευσης σε ειδικές 
περιοχές ή/και χώρες ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και για την κατάσταση των 
περιοχών ή/και χωρών αυτών, για θέματα 
που αφορούν την αντικανονική
μετανάστευση. Η επιλογή ειδικών 
περιοχών ή/και χωρών ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή, πρέπει να βασίζεται σε 
αντικειμενικούς δείκτες μετανάστευσης, 
όπως οι στατιστικές σχετικά με την 
αντικανονική μετανάστευση και οι 
αναλύσεις κινδύνου που έχει εκπονήσει ο 
οργανισμός FRONTEX, και να συνάδει με 
την γενική πολιτική εξωτερικών σχέσεων 
της ΕΕ.

Or. sv
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Αιτιολόγηση

Οι όροι "παράνομη" και "αντικανονική" για την μεταναστευτική ροή και τη μετανάστευση
αποβλέπουν στην αποσαφήνιση του ιδίου πράγματος. Ο όρος "παράνομη" ωστόσο, κάνει το
πρόβλημα να φαίνεται μεγαλύτερο, και κατ' αυτό τον τρόπο είναι προτιμότερο να 
χρησιμοποιούνται οι όροι "αντικανονική" μεταναστευτική ροή και "αντικανονική" 
μετανάστευση.

Τροπολογία 22
Franziska Keller, Hélène Flautre

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με βάση τις προαναφερόμενες εκθέσεις, 
η Επιτροπή διαβιβάζει εμπεριστατωμένη 
περίληψη στο Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ετήσια βάση, 
για την ανάπτυξη των δικτύων 
αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης.

3. Με βάση τις προαναφερόμενες εκθέσεις, 
η Επιτροπή διαβιβάζει εμπεριστατωμένη 
περίληψη στο Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ετήσια βάση, 
για την ανάπτυξη των δικτύων 
αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης
και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
τους, ειδικότερα όσον αφορά την 
προστασία και το σεβασμό του διεθνούς 
δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 23
Emine Bozkurt

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τέτοιες εκθέσεις αποτελούν βασική 
μορφή πληροφοριών για την 
προετοιμασία μιας ετήσιας έκθεσης 
αξιολόγησης που πρέπει να υποβάλλεται 



AM\795577EL.doc 21/23 PE430.622v01-00

EL

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, και εκπονείται από την 
Επιτροπή, σχετικά με την υφισταμένη 
κατάσταση στις επιλεγείσες περιοχές 
και/ή χώρες σύμφωνα με την παράγραφο 
1 αυτού του άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνουν
αξιολόγηση σχετικά με τη λειτουργία αυτών των δικτύων αξιωματικών συνδέσμων 
μετανάστευσης προκειμένου να αξιολογούν την αποτελεσματικότητά τους.

Τροπολογία 24
Emine Bozkurt

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Αυτές οι εκθέσεις αξιολόγησης 
επικεντρώνονται ειδικότερα στις 
δραστηριότητες των δικτύων 
αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης 
σε σχέση με την ανάπτυξη μιας κοινής 
πολιτικής για την αντικανονική 
μετανάστευση, λαθραία διακίνηση 
ανθρώπων, εξωτερικών συνόρων και 
επιστροφής αντικανονικών μεταναστών. 
Περαιτέρω, οι εκθέσεις παρέχουν
επισκόπηση των πιθανών επιπτώσεων
της απόσπασης αξιωματικών συνδέσμων 
μετανάστευσης στον αριθμό των 
αιτούντων άσυλο/αιτήσεων διεθνούς 
προστασίας που προέρχονται από τις εν 
λόγω τρίτες χώρες καθώς και 
επισκόπηση σχετικά με τον αριθμό των 
επιβατών στους οποίους δεν επέτρεψαν 
την επιβίβαση σε αερομεταφορείς σε 
αεροδρόμια όπου υπάρχουν τέτοιοι 
αξιωματικοί.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης αυτών
των αξιωματικών σε σχέση με τους σημαντικούς στόχους κοινής πολιτικής οι εκθέσεις αυτές
πρέπει να επικεντρώνονται στο έργο αυτών των αξιωματικών σε σχέση με την ανάπτυξη κοινών
πολιτικών όσον αφορά την αντικανονική μετανάστευση, λαθραία διακίνηση, κ.λπ.. Περαιτέρω, 
είναι αναγκαίο να διαπιστωθεί κατά πόσον η ανάπτυξη αυτών των αξιωματικών έχει επίπτωση
στον αριθμό των αιτούντων άσυλο/αιτήσεων για διεθνή προστασία προερχόμενη από αυτές τις 
τρίτες χώρες καθώς και στην αλληλεπίδραση αυτών των αξιωματικών και των 
αερομεταφορέων και την πιθανή επιρροή αυτών στις αποφάσεις των αερομεταφορέων σχετικά 
με την άρνηση σε επιβάτες που επιθυμούν να επιβιβαστούν σε πτήση προς την Ευρώπη.

Τροπολογία 25
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Το ακόλουθο άρθρο προστίθεται 
στον κανονισμό : 

"Άρθρο 6 α
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το
δίκτυο των αξιωματικών συνδέσμων
μετανάστευσης σέβεται τις δημοκρατικές 
αρχές, τα θεμελιώδη δικαιώματα, την 
αρχή της διαφάνειας, καθώς και την 
εθνική κυριαρχία των κρατών και τις 
νομοθεσίες τους."

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να υπομνησθεί το πλαίσιο εντός του οποίου εντάσσεται η δράση των ΑΣΜ, 
ιδίως όσον αφορά το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την απαίτηση δημοκρατικής 
διαφάνειας.
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