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Τροπολογία 24
Monica Luisa Macovei

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο χώρος Σένγκεν δίχως ελέγχους στα 
εσωτερικά σύνορα στηρίζεται στην 
αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή 
εκ μέρους των κρατών μελών των 
συνοδευτικών μέτρων στους τομείς των 
εξωτερικών συνόρων, της πολιτικής των 
θεωρήσεων, του Συστήματος 
Πληροφοριών Σένγκεν, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των 
δεδομένων, της αστυνομικής συνεργασίας, 
της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις και των πολιτικών σχετικά με τα 
ναρκωτικά.

(1) Ο χώρος Σένγκεν δίχως ελέγχους στα 
εσωτερικά σύνορα χαίρει της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης των κρατών μελών που 
βρίσκονται στον πυρήνα του και
στηρίζεται στην αποτελεσματική και 
αποδοτική εφαρμογή εκ μέρους των 
κρατών μελών των συνοδευτικών μέτρων 
στους τομείς των εξωτερικών συνόρων, 
της πολιτικής των θεωρήσεων, του 
Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των 
δεδομένων, της αστυνομικής συνεργασίας, 
της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις, της καταπολέμησης της 
διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος και των πολιτικών σχετικά με 
τα ναρκωτικά.

Or. en

Τροπολογία 25
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Ο χώρος Σένγκεν είναι ένα από τα 
βασικά επιτεύγματα της Ένωσης που 
χαίρει μεγάλης εκτίμησης από τους 
πολίτες, καθώς διασφαλίζει την ελεύθερη 
κυκλοφορία. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να 
διαφυλαχθεί η απουσία ελέγχων και 
επαληθεύσεων στα εσωτερικά σύνορα.
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Τροπολογία 26
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Είναι αναγκαίος ένας ειδικός και 
ενιαίος μηχανισμός αξιολόγησης για την 
επαλήθευση της εφαρμογής του 
κεκτημένου Σένγκεν τόσο στις υποψήφιες 
χώρες όσο και στα κράτη μέλη, όπου το 
κεκτημένο Σένγκεν θα εφαρμόζεται 
πλήρως ή εν μέρει, σύμφωνα με το 
σχετικό πρωτόκολλο που προσαρτάται 
στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μηχανισμός 
αυτός θα πρέπει να διασφαλίζει υψηλής 
στάθμης ενιαία πρότυπα κατά την 
πρακτική εφαρμογή του κεκτημένου 
Σένγκεν καθώς και ένα υψηλό επίπεδο 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ εκείνων 
των κρατών μελών που αποτελούν τμήμα
ενός χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά 
σύνορα. Αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να 
στηριχτεί στη στενή συνεργασία μεταξύ 
Επιτροπής και των εν λόγω κρατών μελών.

Or. ro

Τροπολογία 27
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης 
"θεωρεί ότι η αξιολόγηση του χώρου 
Σένγκεν θα εξακολουθήσει να έχει καίρια 

(5) Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης 
"θεωρεί ότι η αξιολόγηση του χώρου 
Σένγκεν θα εξακολουθήσει να έχει καίρια 
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σημασία και ότι συνεπώς θα πρέπει να 
βελτιωθεί μέσω της ενίσχυσης του ρόλου 
του Frontex στον τομέα αυτό".

σημασία".

Or. en

Τροπολογία 28
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Ένα υποψήφιο κράτος που πληροί 
τις απαιτήσεις θα πρέπει να μπορεί να 
προσχωρεί χωρίς σημαντική 
καθυστέρηση.

Or. en

Τροπολογία 29
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η πείρα που αποκτήθηκε από 
προηγούμενες αξιολογήσεις καταδεικνύει 
την ανάγκη να διατηρηθεί ένας συνεκτικός 
μηχανισμός αξιολόγησης που θα καλύπτει 
όλους τους τομείς του κεκτημένου του 
Σένγκεν εκτός από εκείνους για τους 
οποίους υφίσταται ήδη στην νομοθεσία της 
ΕΕ ειδικός μηχανισμός αξιολόγησης.

(7) Η πείρα που αποκτήθηκε από 
προηγούμενες αξιολογήσεις καταδεικνύει 
την ανάγκη να διατηρηθεί ένας συνεκτικός, 
διαφανής και ενιαίος μηχανισμός 
αξιολόγησης που θα καλύπτει όλους τους 
τομείς του κεκτημένου του Σένγκεν εκτός 
από εκείνους για τους οποίους υφίσταται 
ήδη στην νομοθεσία της ΕΕ ειδικός 
μηχανισμός αξιολόγησης.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τις προηγούμενες αξιολογήσεις δείχνει επίσης ότι υφίσταται η 
ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα, κάτι το οποίο θα διασφαλίσει ότι η 
αξιολόγηση της εφαρμογής του κεκτημένου Σένγκεν πραγματοποιείται βάσει σαφών και ενιαίων 
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κριτηρίων.

Τροπολογία 30
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η πείρα που αποκτήθηκε από 
προηγούμενες αξιολογήσεις καταδεικνύει 
την ανάγκη να διατηρηθεί ένας συνεκτικός 
μηχανισμός αξιολόγησης που θα καλύπτει 
όλους τους τομείς του κεκτημένου του 
Σένγκεν εκτός από εκείνους για τους 
οποίους υφίσταται ήδη στην νομοθεσία της 
ΕΕ ειδικός μηχανισμός αξιολόγησης.

(7) Η πείρα που αποκτήθηκε από 
προηγούμενες αξιολογήσεις καταδεικνύει 
την ανάγκη να διατηρηθεί ένας συνεκτικός 
μηχανισμός αξιολόγησης που θα καλύπτει 
όλους τους τομείς του κεκτημένου του 
Σένγκεν, εκτός από εκείνους για τους 
οποίους υφίσταται ήδη στην νομοθεσία της 
ΕΕ ειδικός μηχανισμός αξιολόγησης, όπως 
η δικαστική μεταρρύθμιση, η 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος.

Or. en

Τροπολογία 31
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η πείρα που αποκτήθηκε από 
προηγούμενες αξιολογήσεις καταδεικνύει 
την ανάγκη να διατηρηθεί ένας συνεκτικός 
μηχανισμός αξιολόγησης που θα καλύπτει 
όλους τους τομείς του κεκτημένου του 
Σένγκεν εκτός από εκείνους για τους 
οποίους υφίσταται ήδη στην νομοθεσία 
της ΕΕ ειδικός μηχανισμός αξιολόγησης.

(7) Η πείρα που αποκτήθηκε από 
προηγούμενες αξιολογήσεις καταδεικνύει 
την ανάγκη να διατηρηθεί ένας συνεκτικός 
μηχανισμός αξιολόγησης που θα καλύπτει 
όλους τους τομείς του κεκτημένου του 
Σένγκεν.

Or. en
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Τροπολογία 32
Timothy Kirkhope

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Επιπλέον, ο μηχανισμός αξιολόγησης 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
κατάσταση όσον αφορά τη διαφθορά και 
το οργανωμένο έγκλημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας αξιόπιστος μηχανισμός αξιολόγησης Σένγκεν πρέπει να περιλαμβάνει πέραν των τεχνικών 
κριτηρίων που έχουν ήδη διατυπωθεί, και τρόπους εκτίμησης της κατάστασης σε ό,τι αφορά το 
οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά, καθώς είναι κάτι που συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία 
των συνοριακών ελέγχων, τη διατήρηση των βάσεων δεδομένων, κ.λπ.

Τροπολογία 33
Carlos Coelho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Τα κράτη μέλη πρέπει να συμμετέχουν 
στενά στη διαδικασία αξιολόγησης. Τα 
μέτρα εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να θεσπιστούν 
σύμφωνα με τη διαδικασία της 
διαχειριστικής επιτροπής, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 4 της απόφασης 
1999/468/EΚ του Συμβουλίου της 28ης 
Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή.

(8) Τα κράτη μέλη πρέπει να συμμετέχουν 
στενά στη διαδικασία αξιολόγησης. Για να 
διασφαλισθούν ενιαίες συνθήκες
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
ιδίως δε για την έγκριση και προσαρμογή 
του πολυετούς προγράμματος 
αξιολόγησης και του πρώτου τμήματος 
του ετήσιου προγράμματος αξιολόγησης, 
για τη διατύπωση συστάσεων σχετικά με 
τη διαβάθμιση των ευρημάτων στις 
εκθέσεις αξιολόγησης, καθώς και για τον 
προγραμματισμό ετήσιων επισκέψεων 
ώστε να επαληθευθεί η εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης που ενέκρινε ένα κράτος 
μέλος για να διορθώσει εντοπισθείσες 
αδυναμίες, θα πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην 
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Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή.
__________________
1 ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13.

Or. en

Τροπολογία 34
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) 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 σύνορα και τις 
θεωρήσεις.

(9) Ο μηχανισμός αξιολόγησης θα πρέπει 
να βασίζεται σε μια προσέγγιση της ΕΕ 
και 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 σύνορα και τις 
θεωρήσεις.

Or. en
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Τροπολογία 35
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο μηχανισμός αξιολόγησης θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει επαλήθευση της 
σχετικής νομοθεσίας για την κατάργηση 
των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και 
ελέγχους στην εθνική επικράτεια. 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 μηχανισμός αξιολόγησης θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει επαλήθευση της 
σχετικής νομοθεσίας για την κατάργηση 
των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και 
ελέγχους στην εθνική επικράτεια. Οι
σχετικές επιτόπιες επισκέψεις θα πρέπει να 
ανατεθούν σε υπαλλήλους της Επιτροπής, 
σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών και εκπροσώπους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 36
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Ο ρόλος της Επιτροπής είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός στη διασφάλιση του 
συντονισμού των προγραμμάτων 
αξιολόγησης και την παρακολούθηση της 
διαδικασίας συνέχειας. Επιπλέον, κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης, η Επιτροπή θα 
πρέπει να έχει ανεξαρτησία, διαφάνεια 
και λογοδοσία, και να προωθεί την 
αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των 
εμπλεκομένων μερών.

Or. en

Τροπολογία 37
Monica Luisa Macovei
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Κατά την αξιολόγηση πρέπει να 
δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ως προς την 
τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
όταν εφαρμόζεται το κεκτημένο του 
Σένγκεν.

(11) Κατά την αξιολόγηση πρέπει να 
δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ως προς την 
τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
την προστασία των δεδομένων όταν 
εφαρμόζεται το κεκτημένο του Σένγκεν.

Or. en

Τροπολογία 38
Carlos Coelho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Ο Ευρωπαίος Επόπτης 
Προστασίας των Δεδομένων και οι 
εθνικές εποπτικές αρχές, αμφότεροι 
ενεργώντας στο πλαίσιο των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων τους, θα πρέπει να 
συμμετέχουν σε επιτόπιες επισκέψεις που 
αφορούν την προστασία των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 39
Carlos Coelho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Ο μηχανισμός αξιολόγησης πρέπει 
να προβλέπει κάποιον υποστηρικτικό 
μηχανισμό σε περίπτωση που εντοπιστεί 
κάποια σοβαρή έλλειψη με ενδεχόμενο 
σημαντικό αντίκτυπο στην εσωτερική 
ασφάλεια του χώρου Σένγκεν σε κράτος 
μέλος που εφαρμόζει το κεκτημένο 
Σένγκεν πλήρως ή εν μέρει. Σε περίπτωση 
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που το εν λόγω κράτος μέλος δεν είναι σε 
θέση, εντός διαστήματος έξι μηνών και 
με την υποστήριξη των εμπειρογνωμόνων 
του Frontex, να διορθώσει την έλλειψη, 
θα πρέπει να είναι δυνατή η εφαρμογή 
μέτρων παρακολούθησης και η επιβολή 
κυρώσεων.

Or. en

Τροπολογία 40
Carlos Coelho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Μεταξύ των ποινών μπορεί να 
περιλαμβάνεται και η προσωρινή 
επαναφορά a των συνοριακών ελέγχων 
στα εσωτερικά σύνορα από τα άλλα 
κράτη μέλη του χώρου Σένγκεν. Μια 
προσωρινή επαναφορά των συνοριακών 
ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα πρέπει να 
αποτελεί απόφαση του Συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται μόνο υπό εξαιρετικές 
συνθήκες, με πιθανή τη μερική ή πλήρη 
επαναφορά των συνοριακών ελέγχων, και 
η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους έξι μήνες.

Or. en

Τροπολογία 41
Σταύρος Λαμπρινίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Ο μηχανισμός αξιολόγησης πρέπει 
να προβλέπει κάποιον υποστηρικτικό 
μηχανισμό σε περίπτωση που εντοπιστεί 
κάποια σοβαρή έλλειψη με ενδεχόμενο 
σημαντικό αντίκτυπο στην εσωτερική 
ασφάλεια του χώρου Σένγκεν. Σε 
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περίπτωση που το εν λόγω κράτος μέλος 
δεν είναι σε θέση, εντός διαστήματος έξι 
μηνών και με την υποστήριξη των 
εμπειρογνωμόνων του Frontex, να 
διορθώσει την έλλειψη, θα πρέπει να είναι 
δυνατή η εφαρμογή μέτρων 
παρακολούθησης και η επιβολή 
κυρώσεων, που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν στην επαναφορά των 
συνοριακών ελέγχων για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα, με πλήρη σεβασμό του 
άρθρου 78, παράγραφος 3, και του 
άρθρου 80 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 42
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η Επιτροπή, σε συνεργασία με το 
Συμβούλιο, αποφασίζει για τα μέτρα 
παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων 
των κυρώσεων, που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε προσωρινή επαναφορά των 
συνοριακών ελέγχων. Κατά την εισαγωγή 
των συνοριακών ελέγχων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να θεσπίσει χρηματοδοτικά 
αντισταθμιστικά μέτρα για τη στήριξη 
του οικείου κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 43
Monica Luisa Macovei

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται 
μηχανισμός αξιολόγησης για την 
επαλήθευση της εφαρμογής του 
κεκτημένου του Σένγκεν στα κράτη μέλη 
στα οποία το κεκτημένο του Σένγκεν 
εφαρμόζεται πλήρως.

1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται 
μηχανισμός αξιολόγησης για την 
επαλήθευση της εφαρμογής του 
κεκτημένου του Σένγκεν στα κράτη μέλη 
στα οποία το κεκτημένο του Σένγκεν 
εφαρμόζεται πλήρως, μαζί με συνοδευτικά 
μέτρα στους τομείς των εξωτερικών 
συνόρων, της πολιτικής θεωρήσεων, του 
Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
των δεδομένων, της αστυνομικής 
συνεργασίας, της δικαστικής συνεργασίας 
σε ποινικές υποθέσεις, της 
καταπολέμησης της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος, και της 
πολιτικής για τα ναρκωτικά.

Or. en

Τροπολογία 44
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη στα οποία, σύμφωνα 
με το σχετικό Πρωτόκολλο της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κεκτημένο του 
Σένγκεν εφαρμόζεται εν μέρει, 
συμμετέχουν στο μηχανισμό αξιολόγησης
μόνο για εκείνα τα τμήματα του 
κεκτημένου που εφαρμόζονται στα 
συγκεκριμένα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία θα 
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συμμετέχουν στον μηχανισμό αξιολόγησης στον βαθμό που συμμετέχουν και στον χώρο 
Σένγκεν. Αυτό πρέπει να αποτελέσει ξεχωριστή παράγραφο, έτσι ώστε η διάταξη να ισχύει τόσο 
για προ-ενταξιακές όσο και για μετ-ενταξιακές αξιολογήσεις.

Τροπολογία 45
Monica Luisa Macovei

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την 
εφαρμογή αυτού του μηχανισμού 
αξιολόγησης σε στενή συνεργασία με τα 
κράτη μέλη και με τη στήριξη των 
ευρωπαϊκών Οργανισμών, όπως ορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό.

1. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την 
εφαρμογή αυτού του μηχανισμού 
αξιολόγησης σε στενή συνεργασία με τα 
κράτη μέλη και με τη στήριξη των 
ευρωπαϊκών Οργανισμών, όπως ορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων του Frontex, της 
Europol και του Eurojust.

Or. en

Τροπολογία 46
Carlos Coelho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή καταρτίζει ένα πολυετές 
πρόγραμμα αξιολόγησης που καλύπτει 
περίοδο πέντε ετών, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 2 και το αργότερο έξι μήνες 
πριν από την έναρξη της επόμενης 
περιόδου πέντε ετών.

1. Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές 
πράξεις με στόχο να καταρτισθεί ένα 
πολυετές πρόγραμμα αξιολόγησης που 
καλύπτει περίοδο πέντε ετών. Οι 
εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
ορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 47
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, την εσωτερική ασφάλεια, τον
χρόνο που έχει παρέλθει από την 
προηγούμενη αξιολόγηση και την 
ισορροπία μεταξύ των διαφόρων μερών 
του κεκτημένου του Σένγκεν που πρέπει να 
αξιολογηθούν.

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 στην ισόρροπη γεωγραφική 
κατανομή, στον χρόνο που έχει παρέλθει 
από την προηγούμενη αξιολόγηση και την 
ισορροπία μεταξύ των διαφόρων μερών 
του κεκτημένου του Σένγκεν που πρέπει να 
αξιολογηθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία για τη μετανάστευση δεν μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλος δείκτης ποιότητας της 
διαχείρισης των συνόρων.

Τροπολογία 48
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 
κάθε έτους, ο Frontex υποβάλλει στην 
Επιτροπή ανάλυση κινδύνου που 
συνεκτιμά τις μεταναστευτικές πιέσεις 
και διατυπώνει 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 

1. Το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 
κάθε έτους, ο Frontex υποβάλλει στην 
Επιτροπή εκτίμηση που διατυπώνει 
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 εκτίμηση στη διάθεση 
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Επιτροπή θέτει την εν λόγω ανάλυση 
κινδύνου στη διάθεση των κρατών μελών.

των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 49
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 
κάθε έτους, ο Frontex υποβάλλει στην 
Επιτροπή ανάλυση κινδύνου που 
συνεκτιμά τις μεταναστευτικές πιέσεις και 
διατυπώνει 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.

1. Το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 
κάθε έτους, ο Frontex υποβάλλει στην 
Επιτροπή ανάλυση κινδύνου που 
συνεκτιμά τις μεταναστευτικές πιέσεις και 
διατυπώνει 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
και, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός 
του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. ro

Τροπολογία 50
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 
κάθε έτους, ο Frontex υποβάλλει στην 
Επιτροπή ανάλυση κινδύνου που 
συνεκτιμά τις μεταναστευτικές πιέσεις και 

1. Το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 
κάθε έτους, ο Frontex υποβάλλει στην 
Επιτροπή ανάλυση κινδύνου που 
συνεκτιμά τις μεταναστευτικές πιέσεις και 
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διατυπώνει 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.

διατυπώνει 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
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 51
Monica Luisa Macovei

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου 
κάθε έτους, η Europol υποβάλλει στην 
Επιτροπή ανάλυση κινδύνου που αφορά 
σοβαρά εγκλήματα, την τρομοκρατία, τη 
διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, 
που θίγουν το κοινό συμφέρον που 
καλύπτεται από την πολιτική της
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
εσωτερικής ασφάλειας, καθώς και 
συστάσεις προτεραιοτήτων για τις 
αξιολογήσεις του προσεχούς έτους. 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.

Or. en

Τροπολογία 52
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Εντός της ιδίας προθεσμίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η 
Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
υποβάλλει στην Επιτροπή ανάλυση 
κινδύνου που αφορά την κατάσταση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στα εξωτερικά 
και εσωτερικά σύνορα, αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στη συμμόρφωση με 
την κατάργηση των ελέγχων στα 
εσωτερικά σύνορα, διατυπώνοντας 
συστάσεις προτεραιοτήτων για τις 
αξιολογήσεις του προσεχούς έτους. Η 
Επιτροπή θέτει την εν λόγω ανάλυση 
κινδύνου στη διάθεση των κρατών μελών
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 53
Mariya Nedelcheva

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός της ιδίας προθεσμίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο Frontex 
υποβάλλει στην Επιτροπή ξεχωριστή 
ανάλυση κινδύνου που διατυπώνει 
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.

2. Εντός της ιδίας προθεσμίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο Frontex 
υποβάλλει στην Επιτροπή ξεχωριστή 
ανάλυση κινδύνου που διατυπώνει 
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. Οι συστάσεις πρέπει να 
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βασίζονται στους πραγματικούς 
κινδύνους για τη λειτουργία του χώρου 
Σένγκεν και όχι απλώς στους υποθετικούς 
κινδύνους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ πραγματικών κινδύνων (π.χ. γνωστά σημεία 
διέλευσης παράνομων μεταναστών) και υποθετικών κινδύνων (π.χ. υποθέσεις και προβλέψεις 
αυξημένων μεταναστευτικών ρευμάτων).

Τροπολογία 54
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός της ιδίας προθεσμίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο Frontex 
υποβάλλει στην Επιτροπή ξεχωριστή 
ανάλυση κινδύνου που διατυπώνει 
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.

2. Εντός της ιδίας προθεσμίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο Frontex 
υποβάλλει στην Επιτροπή ξεχωριστή 
ανάλυση κινδύνου που διατυπώνει 
συστάσεις ως προς τις προτεραιότητες 
αξιολόγησης που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν με αιφνιδιαστικές 
επιτόπιες επισκέψεις κατά το επόμενο έτος. 
Οι εν λόγω συστάσεις μπορεί να
λαμβάνουν υπόψη την ετήσια έκθεση του 
Frontex και να αφορούν οποιαδήποτε 
περιοχή ή συγκεκριμένη περιφέρεια και 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον δέκα 
συγκεκριμένα τμήματα των εξωτερικών 
συνόρων και δέκα συγκεκριμένα σημεία 
διέλευσης των συνόρων.

Or. en

Τροπολογία 55
Monica Luisa Macovei
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Εντός της ιδίας προθεσμίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο Frontex 
υποβάλλει στην Επιτροπή ξεχωριστή 
ανάλυση κινδύνου που διατυπώνει 
συστάσεις ως προς τις προτεραιότητες 
αξιολόγησης που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν στον τομέα της 
εσωτερικής ασφάλειας, με αιφνιδιαστικές 
επιτόπιες επισκέψεις, κατά το επόμενο 
έτος.

Or. en

Τροπολογία 56
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην 
Επιτροπή τις απαντήσεις τους στο 
ερωτηματολόγιο εντός έξι εβδομάδων από 
τη διαβίβασή του. Η Επιτροπή καθιστά τις 
απαντήσεις γνωστές στα άλλα κράτη μέλη 
και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 57
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση 1. Λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις στο 
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κινδύνου που υποβάλλεται από τον 
Frontex σύμφωνα με το άρθρο 6, τις 
απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 7, και, κατά 
περίπτωση, άλλες σχετικές πηγές, η 
Επιτροπή καθορίζει, το αργότερο μέχρι τις 
30 Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους, 
ετήσιο πρόγραμμα αξιολόγησης. Το 
πρόγραμμα μπορεί να προβλέπει την 
αξιολόγηση των εξής:

ερωτηματολόγιο που αναφέρεται στο 
άρθρο 7, και, κατά περίπτωση, άλλες 
σχετικές πηγές, η Επιτροπή καθορίζει, το 
αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 
προηγούμενου έτους, ετήσιο πρόγραμμα 
αξιολόγησης. Το πρόγραμμα μπορεί να 
προβλέπει την αξιολόγηση των εξής:

Or. en

Τροπολογία 58
Monica Luisa Macovei

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση 
κινδύνου που υποβάλλεται από τον 
Frontex σύμφωνα με το άρθρο 6, τις 
απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 7, και, κατά 
περίπτωση, άλλες σχετικές πηγές, η 
Επιτροπή καθορίζει, το αργότερο μέχρι τις 
30 Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους, 
ετήσιο πρόγραμμα αξιολόγησης. Το 
πρόγραμμα μπορεί να προβλέπει την 
αξιολόγηση των εξής:

1. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση 
κινδύνου που υποβάλλεται από τον 
Frontex και την Europol σύμφωνα με το 
άρθρο 6, τις απαντήσεις στο 
ερωτηματολόγιο που αναφέρεται στο 
άρθρο 7, και, κατά περίπτωση, άλλες 
σχετικές πηγές, η Επιτροπή καθορίζει, το 
αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 
προηγούμενου έτους, ετήσιο πρόγραμμα 
αξιολόγησης. Το πρόγραμμα μπορεί να 
προβλέπει την αξιολόγηση των εξής:

Or. en

Τροπολογία 59
Cornelia Ernst, Rui Tavares

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– της εφαρμογής του κεκτημένου ή μέρους – της εφαρμογής του κεκτημένου ή, 
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του κεκτημένου από ένα κράτος μέλος, 
όπως ορίζεται στο πολυετές πρόγραμμα,

ενδεχομένως, μέρους του κεκτημένου από 
ένα κράτος μέλος, όπως ορίζεται στο 
πολυετές πρόγραμμα,

Or. en

Τροπολογία 60
Monica Luisa Macovei

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– της εφαρμογής του κεκτημένου ή μέρος 
του κεκτημένου από ένα κράτος μέλος, 
όπως ορίζεται στο πολυετές πρόγραμμα,

– της εφαρμογής του κεκτημένου ή μέρος 
του κεκτημένου, καθώς και των 
συνοδευτικών μέτρων που ορίζονται στο 
άρθρο 1, από ένα κράτος μέλος, όπως 
ορίζεται στο πολυετές πρόγραμμα,

Or. en

Τροπολογία 61
Monica Luisa Macovei

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– της εφαρμογής συγκεκριμένων μερών 
του κεκτημένου σε διάφορα κράτη μέλη 
(θεματικές αξιολογήσεις),

– της εφαρμογής συγκεκριμένων μερών 
του κεκτημένου, καθώς και των 
συνοδευτικών μέτρων που ορίζονται στο 
άρθρο 1, σε διάφορα κράτη μέλη 
(θεματικές αξιολογήσεις),

Or. en

Τροπολογία 62
Monica Luisa Macovei
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– της εφαρμογής του κεκτημένου από 
ομάδα κρατών μελών (γεωγραφικές 
αξιολογήσεις).

– της εφαρμογής του κεκτημένου, καθώς 
και των συνοδευτικών μέτρων που 
ορίζονται στο άρθρο 1, από ομάδα κρατών 
μελών (γεωγραφικές αξιολογήσεις).

Or. en

Τροπολογία 63
Carlos Coelho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρώτο τμήμα του προγράμματος, 
που καθορίζεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 2, 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 και τις επιτόπιες επισκέψεις.

2. Το πρώτο τμήμα του προγράμματος 
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 και τις 
επιτόπιες επισκέψεις. Η Επιτροπή εγκρίνει 
το πρώτο τμήμα του προγράμματος μέσω 
εκτελεστικών πράξεων. Οι εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 15, παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 64
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι εμπειρογνώμονες διαθέτουν τα 4. Οι εμπειρογνώμονες διαθέτουν τα 
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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 μια 
κοινή γλώσσα.

ενδεδειγμένα τυπικά προσόντα, μεταξύ 
άλλων και άριστες θεωρητικές γνώσεις και 
πρακτική πείρα στους τομείς που 
καλύπτονται από τον μηχανισμό 
αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων,
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 μια κοινή γλώσσα.

Or. en

Τροπολογία 65
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να 
διορίσουν εμπειρογνώμονες που θα είναι 
διαθέσιμοι να συμμετάσχουν στις 
αντίστοιχες επιτόπιες επισκέψεις, 
επισημαίνοντας τον τομέα 
εμπειρογνωμοσύνης τους. Στην 
περίπτωση προαναγγελλόμενων 
επισκέψεων, η Επιτροπή καλεί τα κράτη 
μέλη να διορίσουν εμπειρογνώμονες το 
αργότερο έξι εβδομάδες πριν από την 
προγραμματισμένη επιτόπια επίσκεψη. 
Τα κράτη μέλη διορίζουν τον 
εμπειρογνώμονα εντός διαστήματος μίας 
εβδομάδας από την παραλαβή της 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση 
αιφνιδιαστικών επισκέψεων, η Επιτροπή 
καλεί τα κράτη μέλη να διορίσουν 
εμπειρογνώμονες το αργότερο δύο 
εβδομάδες πριν από την 
προγραμματισμένη επιτόπια επίσκεψη. 
Τα κράτη μέλη διορίζουν τον 
εμπειρογνώμονα εντός διαστήματος 72 
ωρών από την παραλαβή της 
πρόσκλησης. Τα κράτη μέλη και οι 
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διορισμένοι εμπειρογνώμονες 
δεσμεύονται να σεβαστούν την 
εμπιστευτικότητα όσον αφορά τις 
αιφνιδιαστικές επιτόπιες επισκέψεις.

Or. en

Τροπολογία 66
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τον 
Frontex, την Ευρωπόλ, την Eurojust ή 
άλλους συναφείς ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς να ορίσουν ένα αντιπρόσωπο 
του οργανισμού να συμμετάσχει, ως 
παρατηρητής, σε επίσκεψη σχετικά με 
τομέα που καλύπτεται από την εντολή 
τους.

2. Η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τον 
Frontex, την Ευρωπόλ, την Eurojust, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή άλλους 
συναφείς ευρωπαϊκούς οργανισμούς να 
ορίσουν ένα αντιπρόσωπο του οργανισμού 
να συμμετάσχει, ως παρατηρητής, σε 
επίσκεψη σχετικά με τομέα που
καλύπτεται από την εντολή τους.

Or. en

Τροπολογία 67
Mariya Nedelcheva

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τον 
Frontex, την Ευρωπόλ, την Eurojust ή 
άλλους συναφείς ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς να ορίσουν ένα αντιπρόσωπο 
του οργανισμού να συμμετάσχει, ως 
παρατηρητής, σε επίσκεψη σχετικά με 
τομέα που καλύπτεται από την εντολή 
τους.

2. Η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τον 
Frontex, την Ευρωπόλ και/ή την Eurojust 
ορίσουν ένα αντιπρόσωπο του οργανισμού 
να συμμετάσχει, ως παρατηρητής, σε 
επίσκεψη σχετικά με τομέα που 
καλύπτεται από την εντολή τους. Η 
Επιτροπή καθορίζει σαφή εντολή για τη 
συμμετοχή αντιπροσώπων, 
συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας, των 
αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός ενός σαφούς καταλόγου των οργανισμών και των ευρωπαϊκών οργάνων που 
μπορούν να συμμετέχουν με εμπειρογνώμονες θα προσδώσει σαφήνεια στην εντολή και θα 
αποτρέψει την παρεμβολή των ομάδων αξιολόγησης στις αρμοδιότητες άλλων ευρωπαϊκών 
οργάνων. Τούτο θα αποτρέψει την αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών και των πόρων. Μια 
τέτοια προσέγγιση θα διαλύσει οιεσδήποτε αμφιβολίες για αυθαίρετες αποφάσεις έναντι των 
κρατών μελών και θα κατοχυρώσει την αναλογικότητα.

Τροπολογία 68
Carlos Coelho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων και οι εθνικές εποπτικές 
αρχές, στο πλαίσιο των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων τους, καλούνται να 
συμμετέχουν σε επιτόπιες επισκέψεις που 
αφορούν την προστασία των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 69
Hubert Pirker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, τους 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 

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, τους 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, 
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σχέση με τους υπό αξιολόγηση τομείς. ιδίως διαθέτοντας πρόσωπα για ad hoc 
μετάφραση και διερμηνεία από τη 
γλώσσα του κράτους μέλους προς την 
κοινή γλώσσα, όπως ορίζεται στο άρθρο 
9, παράγραφος 4.

Or. de

Τροπολογία 70
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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. Στην 
περίπτωση των αιφνίδιων επιτόπιων 
επισκέψεων, η Επιτροπή ορίζει ένα 
σημείο επαφής για τη διευθέτηση των 
πρακτικών ρυθμίσεων για την επιτόπια 
επίσκεψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση αιφνίδιων επιτόπιων επισκέψεων, υπάρχει αυστηρός χρονικός περιορισμός 
και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να υποχρεωθεί η Επιτροπή να ορίσει ένα σημείο επαφής για τις 
πρακτικές ρυθμίσεις της επίσκεψης.

Τροπολογία 71
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

συντάσσεται έκθεση. Η έκθεση στηρίζεται 
επί των πορισμάτων της επιτόπιας 
επίσκεψης και του ερωτηματολογίου. Η 
έκθεση περιέχει ενδελεχή εκτίμηση της 
συμμόρφωσης με το κεκτημένο Σένγκεν 
και με τους δείκτες επιδόσεων που 
αφορούν τη δικαστική μεταρρύθμιση και 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και 
του οργανωμένου εγκλήματος, όπως 
ορίζεται στις αποφάσεις της Επιτροπής
C(2006)6569 και C(2006)6570.

Or. en

Τροπολογία 72
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 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. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, η ομάδα 
προσπαθεί να επιτύχει συμβιβαστική λύση. 
Στην έκθεση μπορούν να συμπεριληφθούν
οι διιστάμενες απόψεις.

β) 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. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, η ομάδα 
προσπαθεί να επιτύχει συμβιβαστική λύση. 
Στην έκθεση συμπεριλαμβάνονται οι 
διιστάμενες απόψεις.

Or. en

Τροπολογία 73
Georgios Papanikolaou

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η έκθεση αναλύει τις ποιοτικές, 
ποσοτικές, επιχειρησιακές, διοικητικές και 
οργανωτικές πτυχές κατά περίπτωση, και 
καταγράφει όλες τις ελλείψεις ή αδυναμίες 

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

εντός και πέραν του ελέγχου των οικείων 
κρατών μελών που διαπιστώνονται κατά 
τη διάρκεια της αξιολόγησης. Η έκθεση 
περιλαμβάνει συστάσεις προς τα οικεία 
κράτη μέλη, καθώς και προς την 
Επιτροπή, εάν καθίσταται αναγκαίο, για 
μέτρα αποκατάστασης ή συμπλήρωσης,
καθώς και τις αντίστοιχες προθεσμίες για 
την εφαρμογή τους.

Or. en

Τροπολογία 74
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων στο σύστημα, χρειάζεται ταχεία δράση για τη διατήρηση της 
εμπιστοσύνης στο σύστημα Σένγκεν.

Τροπολογία 75
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκθεση και η απάντηση του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους 
υποβάλλονται από τον εμπειρογνώμονα 
της Επιτροπής στην επιτροπή που έχει 

Η έκθεση και η απάντηση του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους 
υποβάλλονται από τον εμπειρογνώμονα 
της Επιτροπής στην επιτροπή που έχει 
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συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 15. Τα 
κράτη μέλη καλούνται να υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους επί του 
ερωτηματολογίου, της έκθεσης και των 
παρατηρήσεων του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους.

συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα κράτη μέλη 
καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 
τους επί του ερωτηματολογίου, της 
έκθεσης και των παρατηρήσεων του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 76
Carlos Coelho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συστάσεις ως προς την κατάταξη των 
πορισμάτων που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 εγκρίνονται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές 
πράξεις με στόχο να διατυπωθούν
συστάσεις ως προς την κατάταξη των 
πορισμάτων που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3. Αυτές οι εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 77
Mariya Nedelcheva, Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός μηνός από την έγκριση της έκθεσης, 
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει 
στην Επιτροπή σχέδιο δράσης προς 
αποκατάσταση των αδυναμιών που τυχόν 
επισημάνθηκαν.

Εντός μηνός από την έγκριση της έκθεσης, 
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει 
στην Επιτροπή σχέδιο δράσης προς 
αποκατάσταση των αδυναμιών που τυχόν 
επισημάνθηκαν. Αν η έκθεση της 
Επιτροπής βασίζεται σε θεματικές ή 
γεωγραφικές αξιολογήσεις και αφορά 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη, τα 
σχέδια δράσης των κρατών μελών 
συντονίζονται.

Or. en
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Τροπολογία 78
Sarah Ludford, Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 μέχρις ότου υλοποιηθεί 
πλήρως το σχέδιο δράσης. Ανάλογα με τη 
σοβαρότητα των αδυναμιών που 
επισημάνθηκαν και τα μέτρα που 
λαμβάνονται για την αποκατάσταση αυτών 
των αδυναμιών, η Επιτροπή μπορεί να 
προγραμματίσει προαναγγελλόμενες 
επισκέψεις σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 
για να επαληθεύσει την υλοποίηση του 
σχεδίου δράσης. η Επιτροπή μπορεί επίσης 
να προγραμματίσει αιφνιδιαστικές 
επιτόπιες επισκέψεις.

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλει 
έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την 
υλοποίηση του σχεδίου δράσης εντός 
τεσσάρων μηνών από την παραλαβή της 
έκθεσης, και εξακολουθεί να υποβάλλει 
εκθέσεις κάθε τρεις μήνες μέχρις ότου 
υλοποιηθεί πλήρως το σχέδιο δράσης. 
Ανάλογα με τη σοβαρότητα των 
αδυναμιών που επισημάνθηκαν και τα 
μέτρα που λαμβάνονται για την 
αποκατάσταση αυτών των αδυναμιών, η 
Επιτροπή μπορεί να προγραμματίσει 
προαναγγελλόμενες επισκέψεις σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 2 για να 
επαληθεύσει την υλοποίηση του σχεδίου 
δράσης. η Επιτροπή μπορεί επίσης να 
προγραμματίσει αιφνιδιαστικές επιτόπιες 
επισκέψεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων στο σύστημα, χρειάζεται ταχεία δράση για τη διατήρηση της 
εμπιστοσύνης στο σύστημα Σένγκεν.

Τροπολογία 79
Carlos Coelho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλει 
έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την 
υλοποίηση του σχεδίου δράσης εντός έξι 
μηνών από την παραλαβή της έκθεσης, και 

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλει 
έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την 
υλοποίηση του σχεδίου δράσης εντός έξι 
μηνών από την παραλαβή της έκθεσης, και 
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εξακολουθεί να υποβάλλει εκθέσεις κάθε 
τρεις μήνες μέχρις ότου υλοποιηθεί 
πλήρως το σχέδιο δράσης. Ανάλογα με τη 
σοβαρότητα των αδυναμιών που 
επισημάνθηκαν και τα μέτρα που 
λαμβάνονται για την αποκατάσταση αυτών 
των αδυναμιών, η Επιτροπή μπορεί να 
προγραμματίσει προαναγγελλόμενες 
επισκέψεις σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 
για να επαληθεύσει την υλοποίηση του 
σχεδίου δράσης. Η Επιτροπή μπορεί 
επίσης να προγραμματίσει αιφνιδιαστικές 
επιτόπιες επισκέψεις.

εξακολουθεί να υποβάλλει εκθέσεις κάθε 
τρεις μήνες μέχρις ότου 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 
εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις με στόχο να 
προγραμματιστούν προαναγγελλόμενες 
επισκέψεις για να επαληθεύσει την 
υλοποίηση του προγράμματος δράσης. Οι 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2. 
Η Επιτροπή μπορεί επίσης να 
προγραμματίσει αιφνιδιαστικές επιτόπιες 
επισκέψεις.

Or. en

Τροπολογία 80
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ενημερώνει σε τακτά 
διαστήματα την επιτροπή που έχει 
συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 σχετικά 
με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης.

Η Επιτροπή ενημερώνει σε τακτά 
διαστήματα την επιτροπή που έχει 
συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 σχετικά 
με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης.
Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να 
του παρουσιάσει το στάδιο εφαρμογής 
του σχεδίου δράσης.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να το ενημερώσει για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των σχεδίων δράσης που 
έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη για τη διόρθωση ελλείψεων στην εφαρμογή του κεκτημένου 
Σένγκεν.
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Τροπολογία 81
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Αν επιτόπια επίσκεψη αποκαλύψει 
σοβαρή έλλειψη που θεωρείται ότι έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στο γενικότερο 
επίπεδο ασφάλειας ενός ή περισσοτέρων 
κρατών μελών, η Επιτροπή, με δική της 
πρωτοβουλία ή μετά από αίτημα κράτους 
μέλους, ενημερώνει το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ταχύτερο 
δυνατό.

7. Αν η έκθεση για μια επιτόπια επίσκεψη
περιέχει ένα ή περισσότερα ευρήματα που 
λαμβάνουν διαβάθμιση βάσει του άρθρου 
13, παράγραφος 3, στοιχείο γ), η 
Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία ή μετά 
από αίτημα κράτους μέλους, ενημερώνει 
το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο το ταχύτερο δυνατό.

Or. en

Τροπολογία 82
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Αν επιτόπια επίσκεψη αποκαλύψει 
σοβαρή έλλειψη που θεωρείται ότι έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στο γενικότερο 
επίπεδο ασφάλειας ενός ή περισσοτέρων 
κρατών μελών, η Επιτροπή, με δική της 
πρωτοβουλία ή μετά από αίτημα κράτους 
μέλους, ενημερώνει το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ταχύτερο 
δυνατό.

7. Αν επιτόπια επίσκεψη αποκαλύψει 
σοβαρή έλλειψη που θεωρείται ότι έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στο γενικότερο 
επίπεδο ασφάλειας ενός ή περισσοτέρων 
κρατών μελών, η Επιτροπή ενημερώνει το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
το ταχύτερο δυνατό και τα τηρεί τακτικά 
ενήμερα κατά την εξάμηνη περίοδο 
στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 13α και 
μετά τη λήψη οιασδήποτε τελικής 
απόφασης παρακολούθησης και πιθανής 
επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 13β.

Or. en

Τροπολογία 83
Marian-Jean Marinescu
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Αν επιτόπια επίσκεψη αποκαλύψει 
σοβαρή έλλειψη που θεωρείται ότι έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στο γενικότερο 
επίπεδο ασφάλειας ενός ή περισσοτέρων 
κρατών μελών, η Επιτροπή, με δική της 
πρωτοβουλία ή μετά από αίτημα κράτους 
μέλους, ενημερώνει το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ταχύτερο 
δυνατό.

7. Αν επιτόπια επίσκεψη αποκαλύψει 
σοβαρή έλλειψη που θεωρείται ότι έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στο γενικότερο 
επίπεδο ασφάλειας ενός ή περισσοτέρων 
κρατών μελών, η Επιτροπή, με δική της 
πρωτοβουλία, μετά από αίτημα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή κράτους 
μέλους, ενημερώνει το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ταχύτερο 
δυνατό.

Or. en

Τροπολογία 84
Carlos Coelho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13β

Διαδικασία παρακολούθησης
Έξι μήνες μετά τον εντοπισμό σοβαρής 
έλλειψης κατά την έννοια του άρθρου 13, 
παράγραφος 7, η Επιτροπή 
προγραμματίζει επιτόπια επίσκεψη. Αν η 
επιτόπια επίσκεψη αποκαλύψει ότι η 
σοβαρή έλλειψη εμμένει, παρά τη στήριξη 
που παρασχέθηκε στο κράτος μέλος 
βάσει του άρθρου 13α, το Συμβούλιο, 
ύστερα από πρόταση της Επιτροπής και 
κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, εγκρίνει απόφαση επιβολής 
κυρώσεων. Το Συμβούλιο αποφασίζει με 
ειδική πλειοψηφία.

Or. en

Τροπολογία 85
Marian-Jean Marinescu
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13β

Απόφαση για την επαναφορά των 
συνοριακών ελέγχων

Η απόφαση για την επαναφορά των 
ελέγχων των εσωτερικών συνόρων 
λαμβάνεται από το Συμβούλιο, το οποίο 
αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία κατόπιν 
προτάσεως της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 86
Σταύρος Λαμπρινίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13β
Συνέχεια που δίδεται και επιβολή 

κυρώσεων
Έξι μήνες μετά τον εντοπισμό σοβαρής 
έλλειψης, η Επιτροπή προγραμματίζει 
επιτόπια επίσκεψη. Εάν η επιτόπια 
επίσκεψη αποκαλύψει ότι η σοβαρή 
έλλειψη δεν αποκαταστάθηκε, η 
Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στην 
επιτροπή του άρθρου 15 σχετικά με τη 
συνέχεια που θα δοθεί και την επιβολή 
τυχόν κυρώσεων. Η απόφαση για τη 
συνέχεια που θα δοθεί και την επιβολή 
κυρώσεων λαμβάνεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που ορίζεται στο 
άρθρο 15, παράγραφος 2. Σε περίπτωση 
συνεχιζόμενης αδυναμίας συμμόρφωσης 
με τους κανόνες Σένγκεν από την πλευρά 
ενός κράτους μέλους, πρέπει να 
εξαντληθούν όλες οι δυνατές ενέργειες και 
δράσεις στήριξης για τη διόρθωση της 
κατάστασης, πριν από τη λήψη 
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απόφασης για αυστηρότερες κυρώσεις. 
Σύμφωνα με το άρθρο 78, παράγραφος 3, 
και το άρθρο 80 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν 
επιτρέπεται η επαναφορά των 
συνοριακών ελέγχων κατά κράτους 
μέλους που είτε αντιμετωπίζει μια 
έκτακτη κατάσταση χαρακτηριζόμενη 
από την αιφνίδια εισροή υπηκόων τρίτων 
χωρών είτε βρίσκεται αντιμέτωπο με μια 
κρίσιμη κατάσταση σε ό,τι αφορά την 
πλήρη εφαρμογή των υποχρεώσεών του
στο πλαίσιο του Σένγκεν, εξαιτίας, εν όλω 
ή εν μέρει, του υψηλού αριθμού των 
υπηκόων τρίτων χωρών που φτάνουν στα 
σύνορά του.

Or. en

Τροπολογία 87
Carlos Coelho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13γ

Προσωρινή επαναφορά των συνοριακών 
ελέγχων

1. Οι κυρώσεις μπορούν να 
περιλαμβάνουν μια απόφαση για την 
προσωρινή επαναφορά των συνοριακών 
ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα από τα 
άλλα κράτη μέλη του χώρου Σένγκεν. Η 
απόφαση αυτή μπορεί να προβλέπει τη 
μερική ή την πλήρη επαναφορά των 
συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά 
σύνορα του οικείου κράτους μέλους.
2. Μια απόφαση για προσωρινή 
επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στα 
εσωτερικά σύνορα πρέπει να τηρεί τους 
ακόλουθους όρους:
– υπάρχει σοβαρή έλλειψη εφαρμογής του 
κεκτημένου Σένγκεν, η οποία κρίνεται ότι 
θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στο συνολικό 
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επίπεδο ασφάλειας ενός ή περισσοτέρων 
κρατών μελών·
– υφίστανται έκτακτες περιστάσεις που 
απαιτούν μια προσωρινή επαναφορά των 
συνοριακών ελέγχων.
3. Μία απόφαση σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 πρέπει να περιέχει τα εξής 
στοιχεία:
– ανώτατο χρονικό όριο 6 μηνών·
– έναν μηχανισμό στήριξης που βοηθά το 
οικείο κράτος μέλος προκειμένου να 
διορθώσει την έλλειψη·
– μια ημερομηνία για επιπλέον επιτόπια 
επίσκεψη.

Or. en

Τροπολογία 88
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13γ

Αντισταθμιστικά μέτρα
Κατά την εισαγωγή των συνοριακών 
ελέγχων, η Επιτροπή θεσπίζει 
χρηματοδοτικά αντισταθμιστικά μέτρα 
προκειμένου να στηρίξει τα οικεία κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 89
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 διαβάθμιση 
αυτή δεν αποκλείει τη διάθεση της 
έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η 
Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, αποφασίζει 
ποιο μέρος της έκθεσης μπορεί να 
δημοσιοποιηθεί.

Or. en

Τροπολογία 90
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πρόσβαση 
σε όλες τις εκθέσεις που πραγματοποιούν 
οι ομάδες αξιολόγησης, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματός του.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το ρόλο του ως συννομοθέτη σε θέματα ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις εκθέσεις αξιολόγησης, 
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κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός του.

Τροπολογία 91
Monica Luisa Macovei

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Η πρώτη ανάλυση κινδύνου που 
παρέχεται από τον Frontex και την 
Europol σύμφωνα με το άρθρο 6 
διαβιβάζεται στην Επιτροπή το αργότερο 
τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 92
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 93
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
1η Ιανουαρίου 2014, όταν λήξει το τρέχον 
πενταετές πρόγραμμα αξιολόγησης.

Or. en


