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Τροπολογία 13
Tatjana Ždanoka

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Ο κανονισμός θεσπίζει μηχανισμό για
την ταχεία και προσωρινή αναστολή της 
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, 
ως έσχατη λύση, για τρίτη χώρα του 
θετικού καταλόγου σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, εφόσον απαιτείται άμεση 
αντίδραση για την επίλυση των δυσκολιών 
που αντιμετωπίζουν τρία ή περισσότερα 
κράτη μέλη και λαμβάνοντας υπόψη τον 
συνολικό αντίκτυπο της κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης στο σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 14
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 15
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 16
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 a) Οιαδήποτε αναστολή της απαλλαγής 
από την υποχρέωση θεώρησης πρέπει να 
βασίζεται σε ενδελεχή εξέταση των 
συνθηκών που επικρατούν στην 
ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα και να 
δικαιολογείται από αντικειμενικά 
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κριτήρια, όπως ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, ούτως ώστε να 
εξασφαλιστούν συνέπεια, διαφάνεια και 
καλύτερες διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 17
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
θα μπορούσε να προκύψει σε περίπτωση 
ύπαρξης κινδύνων για τη δημόσια τάξη ή 
διαταραχών της ασφάλειας που 
συνδέονται με τρομοκρατικές απειλές ή 
με σημαντική αύξηση του οργανωμένου 
εγκλήματος.

Or. fr

Τροπολογία 18
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Προκειμένου να διασφαλίζονται 
ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή
της ρήτρας διασφάλισης, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα 
πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

(2) Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες
συνθήκες για την εφαρμογή του 
μηχανισμού αναστολής, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα 
πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
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αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή.

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 19
Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο μηχανισμός αμοιβαιότητας που 
προβλέπεται σε περίπτωση που μία εκ των 
τρίτων χωρών του παραρτήματος II του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 
αποφασίσει να υποβάλει τους υπηκόους 
ενός ή περισσότερων κρατών μελών στην 
υποχρέωση θεώρησης πρέπει να 
προσαρμοστεί λόγω της έναρξης ισχύος 
της συνθήκης της Λισαβόνας σε 
συνδυασμό με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου για δευτερεύουσες νομικές 
βάσεις.

(3) Ο μηχανισμός αμοιβαιότητας που 
προβλέπεται σε περίπτωση που μία εκ των 
τρίτων χωρών του παραρτήματος II του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 
αποφασίσει να υποβάλει τους υπηκόους 
ενός ή περισσότερων κρατών μελών στην 
υποχρέωση θεώρησης πρέπει να 
προσαρμοστεί λόγω της έναρξης ισχύος 
της συνθήκης της Λισαβόνας σε 
συνδυασμό με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου για δευτερεύουσες νομικές 
βάσεις. Επιπλέον, ο μηχανισμός πρέπει να 
προσαρμοστεί, ούτως ώστε να 
προβλέπεται απόκριση της Ένωσης ως 
πράξη αλληλεγγύης, εάν μία από τις 
τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού 
αποφασίσει να υπαγάγει τους υπηκόους 
ενός ή περισσότερων κρατών μελών σε 
υποχρεώσεις θεώρησης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτώντας απόκριση της Ένωσης, γίνονται σεβαστές αρχές όπως η αλληλεγγύη, η ισότητα και 
η αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στα κράτη μέλη. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στην ΕΕ να 
δράσει ως ενιαίος παράγοντας στον διεθνή χώρο, προάγοντας και προστατεύοντας τις 
θεμελιώδεις αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της.
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Τροπολογία 20
Tatjana Ždanoka

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α) Ο μηχανισμός αμοιβαιότητας είναι 
εφαρμοστέος σε περίπτωση κατά την 
οποία μια τρίτη χώρα που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 
επιβάλλει, επαναφέρει ή διατηρεί την 
υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες 
ενός κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 21
Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 a) Όταν ένα κράτος μέλος κοινοποιεί 
ότι μία τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται 
στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος 
κανονισμού έχει αποφασίσει να θεσπίσει 
υποχρεώσεις θεώρησης για τους 
υπηκόους του εν λόγω κράτους μέλους, 
όλα τα κράτη μέλη πρέπει να αντιδρούν 
συλλογικά, παρέχοντας με αυτόν τον 
τρόπο κοινή απάντηση σε μία κατάσταση 
που αφορά την Ένωση στο σύνολό της 
και επιτρέπει τη διακριτική μεταχείριση 
των πολιτών της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτώντας απόκριση της Ένωσης, γίνονται σεβαστές αρχές όπως η αλληλεγγύη, η ισότητα και 
η αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στα κράτη μέλη. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στην ΕΕ να 
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δράσει ως ενιαίος παράγοντας στον διεθνή χώρο, προάγοντας και προστατεύοντας τις 
θεμελιώδεις αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της.

Τροπολογία 22
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Η πλήρης αμοιβαιότητα όσον αφορά 
τις θεωρήσεις είναι ένας στόχος που θα 
πρέπει να επιδιώξει η Ένωση με 
προορατικό τρόπο στις σχέσεις της με 
τρίτες χώρες, συμβάλλοντας με αυτόν τον 
τρόπο στη βελτίωση της αξιοπιστίας και 
της συνέπειας της εξωτερικής πολιτικής 
της Ένωσης σε διεθνές επίπεδο. 

Or. en

Τροπολογία 23
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 a) Παρά τον μηχανισμό 
αμοιβαιότητας, είναι ουσιώδες η 
Επιτροπή να συζητά και να 
διαπραγματεύεται ζητήματα που αφορούν 
την πολιτική θεωρήσεων με ανοικτό και 
διαφανή τρόπο, χωρίς να χρησιμοποιεί 
την απειλή της επαναφοράς της 
υποχρέωσης θεώρησης. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι ουσιώδες για τη διατήρηση καλών διμερών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των παγκόσμιων 
εταίρων της να μη χρησιμοποιεί η ΕΕ την πολιτική της για τις θεωρήσεις ως εργαλείο άσκησης 
πίεσης σε τρίτες χώρες, ώστε να αλλάξουν τις πολιτικές τους στον τομέα των θεωρήσεων.

Τροπολογία 24
Tatjana Ždanoka

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1932/2006 σχετικά με τους κανόνες 
θεωρήσεων για πρόσφυγες και απάτριδες 
δεν ισχύει για τα εν λόγω πρόσωπα, όταν 
αυτά διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή 
την Ιρλανδία, είναι αναγκαίο να 
αποσαφηνιστεί η κατάσταση αναφορικά με 
την υποχρέωση θεώρησης για ορισμένους 
πρόσφυγες και απάτριδες οι οποίοι 
διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και την 
Ιρλανδία. Ο κανονισμός αυτός παρέχει στα 
κράτη μέλη την ελευθερία να 
αποφασίζουν σχετικά με την υποχρέωση 
θεώρησης ή την απαλλαγή από αυτή για
τη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων. Οι 
σχετικές εθνικές αποφάσεις θα 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

(6) Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1932/2006 σχετικά με τους κανόνες 
θεωρήσεων για πρόσφυγες και απάτριδες 
δεν ισχύει για τα εν λόγω πρόσωπα, όταν 
αυτά διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή 
την Ιρλανδία, είναι αναγκαίο να 
αποσαφηνιστεί η κατάσταση αναφορικά με 
την υποχρέωση θεώρησης για ορισμένους 
πρόσφυγες και απάτριδες οι οποίοι 
διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και την 
Ιρλανδία. Ο κανονισμός αυτός εξαιρεί τη 
συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων από 
την υποχρέωση θεώρησης.

Or. en

Τροπολογία 25
Emine Bozkurt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες 
υποχρεώσεις των κρατών μελών, οι οποίες 

(7) Λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες 
υποχρεώσεις των κρατών μελών, οι οποίες 
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απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις που 
είχε συνάψει η Κοινότητα πριν από την 
έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
539/2001 και οι οποίες συνεπάγονται την 
ανάγκη παρέκκλισης από τους κοινούς 
κανόνες για τις θεωρήσεις, ο παρών 
κανονισμός εισάγει διάταξη με την οποία 
τα κράτη μέλη δύνανται να απαλλάσσουν 
από την υποχρέωση θεώρησης πρόσωπα 
που παρέχουν υπηρεσίες κατά τη διάρκεια 
της παραμονής τους, στον βαθμό που αυτό 
είναι αναγκαίο ώστε να τηρούνται οι εν 
λόγω υποχρεώσεις.

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις που 
είχε συνάψει η Κοινότητα πριν από την 
έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
539/2001 και οι οποίες συνεπάγονται την 
ανάγκη παρέκκλισης από τους κοινούς 
κανόνες για τις θεωρήσεις, ο παρών 
κανονισμός εισάγει διάταξη με την οποία 
τα κράτη μέλη δύνανται να απαλλάσσουν 
από την υποχρέωση θεώρησης πρόσωπα 
που παρέχουν υπηρεσίες κατά τη διάρκεια 
της παραμονής τους, στον βαθμό που αυτό 
είναι αναγκαίο ώστε να τηρούνται οι εν 
λόγω υποχρεώσεις, λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα πλήρως υπόψη του τις 
αποφάσεις του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 26
Manfred Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2011
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) στο δεύτερο εδάφιο, προστίθενται οι 
ακόλουθες περιπτώσεις:

διαγράφεται

– «μέλη πληρωμάτων της πολιτικής 
αεροπορίας·
– τα μέλη πληρωμάτων εμπορικού 
ναυτικού όταν βγαίνουν στην ξηρά και αν 
είναι κάτοχοι ναυτικού φυλλαδίου που 
έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις συμβάσεις 
(αριθ. 108 του 1958 και αριθ. 185 του 
2003) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
ή τη σύμβαση του Λονδίνου του 1965 
(FAL) για τη διευκόλυνση της διεθνούς 
ναυσιπλοΐας.»

Or. de
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Αιτιολόγηση

Το υφιστάμενο σύστημα, σύμφωνα με το οποίο τα κράτη μέλη μπορούν ήδη να εξαιρούν τις εν 
λόγω ομάδες από την υποχρέωση θεώρησης (άρθρο 4 του κανονισμού), έχει αποδείξει την αξία 
του, δεδομένου ότι δεν υπήρξαν προβλήματα. Η προτεινόμενη τροποποίηση δε συνεπάγεται 
περαιτέρω εναρμόνιση.

Τροπολογία 27
Tatjana Ždanoka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο ii – περίπτωση 2 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2011
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο – περίπτωση 6 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- οι έχοντες νομικό καθεστώς πρόσφυγα 
και οι απάτριδες και άλλα πρόσωπα που 
δεν είναι υπήκοοι καμίας χώρας και 
διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την 
Ιρλανδία και είναι κάτοχοι ταξιδιωτικού 
εγγράφου που έχει εκδοθεί από το 
Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι έχοντες νομικό καθεστώς πρόσφυγα και οι απάτριδες και άλλα πρόσωπα που δεν είναι 
υπήκοοι καμίας χώρας και διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία και είναι κάτοχοι 
ταξιδιωτικού εγγράφου που έχει εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία πρέπει να 
εξαιρούνται από την υποχρέωση θεώρησης.

Τροπολογία 28
Alexander Alvaro, Tanja Fajon, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, 
Zuzana Roithová, Miroslav Ouzký, Ioan Enciu, Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2011
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το στοιχείο (γ) της παραγράφου 4 
αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:

(β) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

4. Εφόσον τρίτη χώρα, που 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο του 
παραρτήματος ΙΙ, καθιερώνει, θεσπίζει 
εκ νέου ή διατηρεί υποχρέωση θεώρησης 
έναντι των υπηκόων κράτους μέλους, 
εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:
(α) εντός 90 ημερών από την 
ανακοίνωση ή την εφαρμογή της 
καθιέρωσης υποχρέωσης θεώρησης από 
την τρίτη χώρα, ή σε περίπτωση 
διατήρησης της υποχρέωσης, εντός 90 
ημερών από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τη 
γνωστοποιεί γραπτώς στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή· η γνωστοποίηση αυτή 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C. Η 
γνωστοποίηση καθορίζει την 
ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου και 
το είδος των σχετικών ταξιδιωτικών 
εγγράφων και θεωρήσεων.
Εάν η τρίτη χώρα άρει την υποχρέωση 
θεώρησης πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, η γνωστοποίηση 
καθίσταται περιττή.
(β) Η Επιτροπή προβαίνει, αμέσως μετά 
τη δημοσίευση και κατόπιν 
διαβουλεύσεων με το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος, σε διαβήματα προς τις 
αρχές της οικείας τρίτης χώρας για την 
επαναφορά της απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης και ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, το ταχύτερο δυνατό, σχετικά 
με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων·

(γ) Εντός 90 ημερών από τη δημοσίευση 
της γνωστοποίησης η Επιτροπή, κατόπιν 
διαβουλεύσεων με το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος, υποβάλει έκθεση στο 

(γ) Εντός 45 ημερών από τη δημοσίευση 
της γνωστοποίησης η Επιτροπή, κατόπιν 
διαβουλεύσεων με το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος, υποβάλει έκθεση στο 
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Συμβούλιο. Η έκθεση μπορεί να 
συνοδεύεται από πρόταση που να 
προβλέπει την προσωρινή επαναφορά της 
υποχρέωσης θεώρησης για τους υπηκόους 
της οικείας τρίτης χώρας. Η Επιτροπή 
μπορεί επίσης να υποβάλλει την πρόταση 
αυτή κατόπιν διαβουλεύσεων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την έκθεσή της. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αποφαίνονται επί της 
προτάσεως κατά τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία.

Συμβούλιο. Εάν εντός 45 ημερών από τη 
δημοσίευση της εν λόγω γνωστοποίησης 
η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα δεν έχει άρει 
την υποχρέωση θεώρησης, η Επιτροπή, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με το εν λόγω 
κράτος μέλος, προτείνει την επαναφορά 
για περίοδο 12 μηνών της υποχρέωσης 
θεώρησης για τους υπηκόους της οικείας 
τρίτης χώρας. Εάν εντός 90 ημερών από 
τη δημοσίευση της εν λόγω 
γνωστοποίησης, η τρίτη χώρα δεν έχει 
άρει την υποχρέωση θεώρησης, η 
πρόταση της Επιτροπής που προβλέπει 
την επαναφορά της υποχρέωσης θεώρησης 
για τους υπηκόους της οικείας τρίτης 
χώρας θεωρείται ότι έχει εγκριθεί, εκτός 
εάν το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με 
απόλυτη πλειοψηφία, αποφασίσουν να 
απορρίψουν εκ των προτέρων την 
πρόταση.
(δ) Αν η οικεία τρίτη χώρα καταργήσει 
την υποχρέωση θεώρησης, το κράτος 
μέλος γνωστοποιεί την κατάργηση στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Η 
γνωστοποίηση δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σειρά C. Οποιοδήποτε μέτρο το 
οποίο έχει αποφασιστεί σύμφωνα με το 
στοιχείο (γ) λήγει αυτομάτως επτά ημέρες 
μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα. Αν η οικεία τρίτη χώρα έχει 
εισαγάγει απαίτηση θεώρησης για τους 
υπηκόους δύο ή περισσοτέρων κρατών 
μελών η ισχύς του μέτρου θα λήξει μόνο 
μετά την τελευταία δημοσίευση.

Or. en

Τροπολογία 29
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός 539/2001
Άρθρο 1α – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α – Ρήτρα διασφάλισης Άρθρο 1α – Μηχανισμός αναστολής

Or. en

Τροπολογία 30
Tatjana Ždanoka

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι παράγραφοι 2 έως 5 του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται ως έσχατη λύση σε 
περίπτωση που τρία ή περισσότερα κράτη 
μέλη βρίσκονται ενώπιον επείγουσας 
κατάστασης, η οποία έχει σοβαρό 
αρνητικό αντίκτυπο στη συνολική 
κατάσταση της μετανάστευσης στην 
Ένωση και χαρακτηρίζεται από οιαδήποτε 
από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η αναστολή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο ως έσχατη λύση.

Τροπολογία 31
Kinga Göncz

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

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

1. Οι παράγραφοι 2 έως 5 του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια για να 
εξασφαλιστούν η συνέπεια και η 
διαφάνεια, συγκεκριμένα σε περίπτωση 
που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη 
βρίσκονται ενώπιον επείγουσας 
κατάστασης, η οποία χαρακτηρίζεται από 
οιαδήποτε από τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 32
Tatjana Ždanoka

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) απότομη και σημαντική αύξηση κατά 
τουλάχιστον 100%, εντός διαστήματος
ενός έτους, του αριθμού των υπηκόων 
τρίτης χώρας που αναφέρεται στο 
παράρτημα II, οι οποίοι προκύπτει ότι 
διαμένουν παράτυπα στο έδαφος του 
κράτους μέλους, σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή των προτεινόμενων κριτηρίων.

Τροπολογία 33
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001
Άρθρο 1α – παράγραφος 1 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) η άφιξη των υπηκόων τρίτης χώρας 
που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ 
συνιστά απότομη αύξηση κατά 
τουλάχιστον 60%, εντός διαστήματος έξι 
μηνών, του συνολικού αριθμού των 
υπηκόων τρίτων χωρών που βρίσκονται 
στο/στα ενδιαφερόμενο/α κράτος/η 
μέλος/η, σε σχέση με το προηγούμενο 
εξάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 34
Tanja Fajon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 35
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) απότομη αύξηση κατά τουλάχιστον 
50%, εντός διαστήματος έξι μηνών, του 
αριθμού των υπηκόων τρίτης χώρας που 
αναφέρεται στο παράρτημα II, οι οποίοι 
έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα που 
σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα ή 
την εμπορία ανθρώπων και έχουν 
διαπραχθεί στο έδαφος ενός ή 
περισσότερων ενδιαφερομένων κρατών 
μελών, σε σχέση με το προηγούμενο 
εξάμηνο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός αναστολής θα πρέπει να ενεργοποιείται σε περίπτωση αύξησης του οργανωμένου 
εγκλήματος.

Τροπολογία 36
Tatjana Ždanoka

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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ήταν μικρότερο από 3% κατά το 
προηγούμενο εξάμηνο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα στο άσυλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και 
στο διεθνές δίκαιο, αποτελεί ατομικό δικαίωμα. Για το λόγο αυτό, οι υπήκοοι τρίτης χώρας του 
θετικού καταλόγου δε θα πρέπει να τιμωρούνται για τις απόπειρες των υπηκόων της ίδιας 
χώρας να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα, ακόμη και αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. 

Τροπολογία 37
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 38
Tanja Fajon

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 40
Tatjana Ždanoka

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) απότομη και σημαντική αύξηση κατά 
τουλάχιστον 100 %, εντός διαστήματος
ενός έτους, του αριθμού απορριφθεισών 
αιτήσεων επανεισδοχής που υποβάλλονται 
από κράτος μέλος προς τρίτη χώρα η οποία 
αναφέρεται στο παράρτημα II για δικούς 
της υπηκόους, σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή των προτεινόμενων κριτηρίων.

Τροπολογία 41
Tanja Fajon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
COM(2011) 0290.
Άρθρο 1α – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 42
Tatjana Ždanoka

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα κράτος μέλος το οποίο 
αντιμετωπίζει οιαδήποτε από τις 
επείγουσες καταστάσεις που 
περιγράφονται στην παράγραφο 1 μπορεί 
να ενημερώσει την Επιτροπή. Η 
κοινοποίηση αιτιολογείται δεόντως και 
περιλαμβάνει συναφή δεδομένα και 
στατιστικά στοιχεία καθώς και ενδελεχή 
εξήγηση των προκαταρκτικών μέτρων που 
έχει λάβει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

2. Ένα κράτος μέλος το οποίο 
αντιμετωπίζει οιαδήποτε από τις 
επείγουσες καταστάσεις που 
περιγράφονται στην παράγραφο 1 μπορεί 
να ενημερώσει την Επιτροπή. Η 
κοινοποίηση αιτιολογείται δεόντως και 
περιλαμβάνει συναφή δεδομένα και 
στατιστικά στοιχεία καθώς και ενδελεχή 
εξήγηση των προκαταρκτικών μέτρων που 
έχει λάβει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η 
Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αμέσως 
μετά την παραλαβή της εν λόγω 
γνωστοποίησης από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τις εξελίξεις σε 
όλα τα στάδια.

Τροπολογία 43
Tatjana Ždanoka

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξετάζει την κοινοποίηση 
λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τις εξελίξεις σε 
όλα τα στάδια.

Τροπολογία 44
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001
Άρθρο 1α – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την κοινοποίηση 
που έχει λάβει από τα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη και εξετάζει την κοινοποίηση 
λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 
κρατών μελών που πλήττονται από την
κατάσταση που περιγράφεται στην 
παράγραφο 1 καθώς και τον συνολικό 
αντίκτυπο των εν λόγω αυξήσεων στην 
κατάσταση στους κόλπους της ΕΕ, όπως 
αυτός εμφανίζεται στα στοιχεία που 
παρέχουν τα κράτη μέλη και σε εκθέσεις 
που έχουν εκπονήσει η Europol  και/ή η 
Eurojust, τα σχετικά όργανα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ 
και σε διαβούλευση με τις ΜΚΟ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και/ή για τους 
μετανάστες και, εντός τριών μηνών μετά 
την παραλαβή της κοινοποίησης, η 
Επιτροπή στέλνει τα αποτελέσματα της 
εξέτασης αυτής στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και στη 
συνέχεια μπορεί να εγκρίνει απόφαση 
εφαρμογής σχετικά με την αναστολή της 
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης 
για τους υπηκόους της οικείας τρίτης 
χώρας για διάστημα έξι μηνών. Η απόφαση 
εφαρμογής εγκρίνεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 4α 
παράγραφος 2. Η απόφαση εφαρμογής 
καθορίζει την ημερομηνία κατά την οποία 
πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή η 
αναστολή της απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης.

Or. en

Τροπολογία 45
Kinga Göncz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 46
Tanja Fajon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001
Άρθρο 1α – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 47
Kinga Göncz
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001
Άρθρο 1α – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της την 
ειδική κατάσταση της ενδιαφερόμενης 
τρίτης χώρας, τον αντίκτυπο της 
αναστολής αυτής στην ίδια τη χώρα και 
στις σχέσεις της Ένωσης με την εν λόγω 
τρίτη χώρα και συνεργάζεται στενά με 
την εν λόγω τρίτη χώρα με στόχο την 
εξεύρεση εναλλακτικών μακροπρόθεσμων 
λύσεων.

Or. en

Τροπολογία 48
Tatjana Ždanoka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001
Άρθρο 1α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή έχει 
προτείνει τροποποίηση του παρόντος 
κανονισμού προκειμένου να μεταφερθεί 
μια τρίτη χώρα στο παράρτημα I σύμφωνα 
με την παράγραφο 4, δύναται να 
παρατείνει την ισχύ της εγκριθείσας 
δυνάμει της παραγράφου 3 απόφασης 
εφαρμογής για διάστημα που δεν 
υπερβαίνει τους εννέα μήνες. Η απόφαση 
για την παράταση ισχύος της απόφασης 
εφαρμογής εγκρίνεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 4α 
παράγραφος 2.

5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή έχει 
προτείνει τροποποίηση του παρόντος 
κανονισμού προκειμένου να μεταφερθεί 
μια τρίτη χώρα στο παράρτημα I σύμφωνα 
με την παράγραφο 4, δύναται να 
παρατείνει την ισχύ της εγκριθείσας 
δυνάμει της παραγράφου 3 απόφασης 
εφαρμογής για διάστημα που δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες. Η απόφαση για 
την παράταση ισχύος της απόφασης 
εφαρμογής εγκρίνεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 4α 
παράγραφος 2.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εγκυρότητα της απόφασης εφαρμογής θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη.

Τροπολογία 49
Manfred Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τους κατόχους διπλωματικών 
διαβατηρίων, υπηρεσιακών/επίσημων 
διαβατηρίων ή ειδικών διαβατηρίων·

(α) τους κατόχους διπλωματικών 
διαβατηρίων, υπηρεσιακών/επίσημων 
διαβατηρίων ή ειδικών διαβατηρίων· εάν 
για τους υπηκόους της οικείας τρίτης 
χώρας απαιτείται προηγούμενη 
διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 22 
του κώδικα θεώρησης, το Συμβούλιο 
αποφασίζει σχετικά με την εξαίρεση από 
την υποχρέωση θεώρησης με ειδική 
πλειοψηφία κατόπιν πρωτοβουλίας του 
κράτους μέλους που υποβάλλει την 
πρόταση·  

Or. en

Αιτιολόγηση

Bei bilateralen Ausnahmen von der Visumspflicht für Diplomaten-, Dienst- und 
Spezialpassinhaber ist in Fällen, in denen ein Mitgliedstaat von der Visumspflicht für 
Offizialpassinhaber absehen möchte, für die ein anderer Mitgliedstaat die Konsultation seiner 
Sicherheitsbehörden (KZB-Pflicht) im Visumverfahren verlangt, die Wiedereinführung eines 
Verfahrens erforderlich, wie es nach Verordnung 789/2001 vorgesehen war und das mit dem 
Visakodex abgeschafft wurde. Die Möglichkeit, ohne Durchführung der Konsultation ein 
räumlich beschränktes Visum nach Art. 25 Abs. 1 (a) (iii) Visakodex zu erteilen, ist lediglich 
auf dringliche Ausnahmefälle beschränkt und daher kein Argument gegen ein Verfahren, wie 
es in Verordnung 789/2001 vorgesehen ist.

Τροπολογία 50
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) πλήρωμα και ιπτάμενοι συνοδοί 
επειγουσών ή σωστικών πτήσεων και 
λοιπά πρόσωπα που επεμβαίνουν σε 
περιπτώσεις θεομηνιών ή δυστυχημάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να απαλλάσσουν αυτήν την ομάδα
προσώπων από την υποχρέωση θεώρησης.

Τροπολογία 51
Manfred Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) τα πληρώματα της πολιτικής 
αεροπορίας και του εμπορικού ναυτικού·

Or. de

Τροπολογία 52
Tatjana Ždanoka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001
Άρθρο 4 - παράγραφος 2 - στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στην παράγραφο 2 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο (δ):

διαγράφεται

‘(δ) οι έχοντες νομικό καθεστώς 
πρόσφυγα και οι απάτριδες και άλλα 
πρόσωπα που δεν είναι υπήκοοι καμίας 
χώρας και διαμένουν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο ή την Ιρλανδία και είναι κάτοχοι 
ταξιδιωτικού εγγράφου που έχει εκδοθεί 
από τα συγκεκριμένα κράτη μέλη».

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι έχοντες νομικό καθεστώς πρόσφυγα και οι απάτριδες και άλλα πρόσωπα που δεν είναι 
υπήκοοι καμίας χώρας και διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία και είναι κάτοχοι 
ταξιδιωτικού εγγράφου που έχει εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία πρέπει να
εξαιρούνται από την υποχρέωση θεώρησης.

Τροπολογία 53
Tatjana Ždanoka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον βαθμό που αυτό επιβάλλεται από την 
εφαρμογή του άρθρου 41 παράγραφος 1 
του πρόσθετου Πρωτοκόλλου της 
συμφωνίας σύνδεσης που υπογράφηκε 
μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΚ, ένα 
κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει 
εξαιρέσεις από την υποχρέωση θεώρησης 
που περιγράφεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1, αναφορικά με Τούρκους 
υπηκόους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες 
κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.

Στον βαθμό που αυτό επιβάλλεται από την 
εφαρμογή του άρθρου 41 παράγραφος 1 
του πρόσθετου Πρωτοκόλλου της 
συμφωνίας σύνδεσης που υπογράφηκε 
μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΚ, ένα 
κράτος μέλος προβλέπει εξαιρέσεις από 
την υποχρέωση θεώρησης που 
περιγράφεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, 
αναφορικά με Τούρκους υπηκόους οι 
οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κατά τη 
διάρκεια της παραμονής τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να τηρούν τις αποφάσεις του ΔΕΚ.

Τροπολογία 54
Emine Bozkurt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001
Άρθρο 4 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον βαθμό που αυτό επιβάλλεται από την 
εφαρμογή του άρθρου 41 παράγραφος 1 
του πρόσθετου Πρωτοκόλλου της 
συμφωνίας σύνδεσης που υπογράφηκε 
μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΚ, ένα 
κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει 
εξαιρέσεις από την υποχρέωση θεώρησης 
που περιγράφεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1, αναφορικά με Τούρκους 
υπηκόους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες 
κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.

Στον βαθμό που αυτό επιβάλλεται από την 
εφαρμογή του άρθρου 41 παράγραφος 1 
του πρόσθετου Πρωτοκόλλου της 
συμφωνίας σύνδεσης που υπογράφηκε 
μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΚ, ένα 
κράτος μέλος προβλέπει εξαιρέσεις από 
την υποχρέωση θεώρησης που 
περιγράφεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1,
σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία λαμβάνονται υπόψη οι προηγούμενες και οι μελλοντικές αποφάσεις 
του ΔΕΚ.


