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Τροπολογία 43
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στόχος της πολιτικής της Ένωσης στον 
τομέα των εξωτερικών συνόρων είναι η 
ολοκληρωμένη διαχείρισή τους, ώστε να 
εξασφαλίζεται ομοιόμορφος και υψηλού 
επιπέδου έλεγχος και επιτήρηση, τα οποία
αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων 
στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και θεμελιώδη συνιστώσα ενός χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. 
Για τον σκοπό αυτό, προβλέπεται η 
θέσπιση κοινών κανόνων για τα πρότυπα 
και τις διαδικασίες ελέγχου των 
εξωτερικών συνόρων.

(1) Στόχος της πολιτικής της Ένωσης στον 
τομέα των εξωτερικών συνόρων είναι η 
ολοκληρωμένη διαχείρισή τους, που
αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα ενός 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης. Για τον σκοπό αυτό, 
προβλέπεται η θέσπιση κοινών κανόνων 
για τα πρότυπα και τις διαδικασίες ελέγχου 
των εξωτερικών συνόρων.

Or. en

Τροπολογία 44
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του στόχου της 
Ένωσης να δημιουργήσει σταδιακά ένα 
χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης. Η προστασία των 
εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών 
πρέπει να διέπεται από την αρχή της 
αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού 
των βαρών, όπως προβλέπει το άρθρο 80 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενίσχυση της 
διακυβέρνησης Σένγκεν συμβάλλει στο να 
διασφαλίσει ότι κάθε κράτος μέλος 
μπορεί να ελέγχει αποτελεσματικά τα 
εξωτερικά σύνορά του και στην
οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος της 
Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης της 
μετανάστευσης.

Or. en

Τροπολογία 45
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Προκειμένου να ευθυγραμμισθούν οι 
διατάξεις του κώδικα συνόρων του 
Σένγκεν με τη συνθήκη για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη 
θέσπιση πρόσθετων ρυθμίσεων για το 
θέμα της επιτήρησης κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 12 παράγραφος 5, καθώς και
ορισμένων τροποποιήσεων των 
παραρτημάτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
32. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί 
η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

(6) Προκειμένου να ευθυγραμμισθούν οι 
διατάξεις του κώδικα συνόρων του 
Σένγκεν με τη συνθήκη για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 
της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη 
θέσπιση ορισμένων τροποποιήσεων των 
παραρτημάτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
32. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί 
η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.
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και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 46
Monica Luisa Macovei

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 2 – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) προστίθεται το κάτωθι σημείο 19a:
19 a. «απειλή για την εσωτερική 
ασφάλεια»: κάθε σοβαρό έγκλημα 
διασυνοριακής διάστασης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 83, παράγραφος 1 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου 
περιλαμβάνεται η εμπορία ανθρώπων και 
η σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και 
παιδιών, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, το 
λαθρεμπόριο όπλων, η νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
η διαφθορά, η παραχάραξη μέσων 
πληρωμής, το ηλεκτρονικό και το 
οργανωμένο έγκλημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Regulation needs to be updated to take into account the Lisbon Treaty and because all 
cross border serious crimes must be combated in a cross-border approach, at the level of the 
Union. As per Recital 6 of this Regulation, "border control should help to [...] prevent any 
threat to the Member States´ internal security. Stockholm Program, Article 4.1: "Terrorism 
and organised crime, drug trafficking, corruption, trafficking in human beings, smuggling of 
persons and trafficking in arms, among others, continue to challenge the internal security of 
the EU. Cross-border widespread crime has become an urgent challenge which requires a 
clear and comprehensive response."
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Τροπολογία 47
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) στην περίπτωση προσώπων ή ομάδων, 
εφόσον συντρέχει ειδική ανάγκη για την 
κατά καιρούς διέλευση των εξωτερικών 
συνόρων εκτός των επίσημων σημείων 
διέλευσης των συνόρων ή εκτός των 
καθορισμένων ωρών λειτουργίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι 
κατέχουν τις άδειες που επιβάλλονται από 
την εθνική νομοθεσία και ότι δεν 
αντιτάσσονται λόγοι δημόσιας τάξης και 
εσωτερικής ασφάλειας των κρατών μελών. 
Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν 
ειδικές ρυθμίσεις για τον σκοπό αυτό στο 
πλαίσιο διμερών συμφωνιών·

(α) στην περίπτωση προσώπων ή ομάδων, 
εφόσον συντρέχει ειδική ανάγκη για την 
κατά καιρούς διέλευση των εξωτερικών 
συνόρων εκτός των επίσημων σημείων 
διέλευσης των συνόρων ή εκτός των 
καθορισμένων ωρών λειτουργίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι 
κατέχουν τις άδειες που επιβάλλονται από 
την εθνική νομοθεσία και ότι δεν 
αντιτάσσονται λόγοι δημόσιας τάξης και 
εσωτερικής ασφάλειας των κρατών μελών. 
Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν 
ειδικές ρυθμίσεις για τον σκοπό αυτό στο 
πλαίσιο διμερών συμφωνιών· οι εν λόγω 
διμερείς συμφωνίες κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 34·

Or. en

Τροπολογία 48
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στην περίπτωση προσώπων ή ομάδων 
εφόσον έχει προκύψει απρόβλεπτη
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.»

(β) στην περίπτωση προσώπων ή ομάδων 
εφόσον έχει προκύψει κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης.»

Or. en
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Τροπολογία 49
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) ισχύει τουλάχιστον επί τρεις μήνες μετά 
την προβλεπόμενη ημερομηνία 
αναχώρησης από την επικράτεια των 
κρατών μελών. Σε αιτιολογημένη 
επείγουσα περίσταση, η υποχρέωση αυτή 
δύναται να αίρεται.

(i) ισχύει τουλάχιστον επί μία ημέρα μετά 
την προβλεπόμενη ημερομηνία 
αναχώρησης από την επικράτεια των 
κρατών μελών. Σε αιτιολογημένη 
επείγουσα περίσταση, η υποχρέωση αυτή 
δύναται να αίρεται.

Or. en

Τροπολογία 50
Monika Hohlmeier, Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπήκοοι τρίτης χώρας οι οποίοι 
υποβάλλονται σε διεξοδικό έλεγχο σε 
δεύτερη γραμμή ενημερώνονται εγγράφως 
σχετικά με τον σκοπό και τη διαδικασία 
του ελέγχου αυτού.

Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου,
οι υπήκοοι τρίτης χώρας οι οποίοι 
υποβάλλονται σε διεξοδικό έλεγχο σε 
δεύτερη γραμμή ενημερώνονται εγγράφως 
σε γλώσσα που τους είναι κατανοητή ή
ευλόγως μπορεί να θεωρηθεί ότι 
αντιλαμβάνονται και, αν κριθεί αναγκαίο 
σε άλλη μορφή, σχετικά με τον σκοπό και 
τη διαδικασία του ελέγχου αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέρα από την τροπολογία του εισηγητή στο άρθρο αυτό, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί ότι 
το γλωσσικό καθεστώς του δεύτερου μέρους της παραγράφου αυτής δεν αντίκειται στην 
τροπολογία.
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Τροπολογία 51
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 7 – παράγραφος 8 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) Προστίθεται η κάτωθι 
παράγραφος 8a:
"8a. με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος κανονισμού,
και των υποχρεώσεων των κρατών μελών 
που απορρέουν από το δίκαιο της 
θάλασσας και, ιδίως τη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της 
θάλασσας, έλεγχοι μπορούν να 
διενεργούνται σε περιοχές και πέραν των 
εξωτερικών συνόρων. Οι περιοχές αυτές 
μπορούν να είναι η ανοικτή θάλασσα και 
τα χωρικά ύδατα, ή η επικράτεια τρίτων 
χωρών με τις οποίες τα κράτη μέλη ή η 
Ένωση έχουν συνάψει σχετικές 
συμφωνίες.»

Or. en

Τροπολογία 52
Γεώργιος Παπανικολάου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 9 –παράγραφος 2 – στοιχείο α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι δεν 
υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για 
τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των 
κρατών μελών δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 539/2001 και οι υπήκοοι τρίτων 

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι δεν 
υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για 
τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των 
κρατών μελών δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 539/2001 και οι υπήκοοι τρίτων 
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χωρών οι οποίοι διαθέτουν έγκυρη άδεια 
διαμονής ή θεώρηση μακράς παραμονής 
μπορούν να χρησιμοποιούν τις λωρίδες 
που επισημαίνονται με την πινακίδα του 
μέρους B1 ("απαλλαγή από την
υποχρέωση θεώρησης") του παραρτήματος 
III του παρόντος κανονισμού. Δύνανται 
επίσης να χρησιμοποιούν τις λωρίδες που 
επισημαίνονται με την πινακίδα του 
μέρους B2 ("όλα τα διαβατήρια") του 
παραρτήματος III του παρόντος 
κανονισμού.

χωρών οι οποίοι διαθέτουν έγκυρη άδεια 
διαμονής ή θεώρηση μακράς παραμονής 
μπορούν να χρησιμοποιούν τις λωρίδες 
που επισημαίνονται με την πινακίδα του 
μέρους B1 ("μη υποχρέωση θεώρησης") 
του παραρτήματος III του παρόντος 
κανονισμού. Δύνανται επίσης να 
χρησιμοποιούν τις λωρίδες που 
επισημαίνονται με την πινακίδα του 
μέρους B2 ("όλα τα διαβατήρια") του 
παραρτήματος III του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον κανονισμό που τροποποιεί τη σύμβαση εφαρμογής της Συνθήκης του Σένγκεν 
και τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά την κυκλοφορία προσώπων με 
μακροχρόνιες θεωρήσεις, η αρχή της ισοτιμίας μεταξύ των αδειών διαμονής και των 
θεωρήσεων μικρής διάρκειας που εκδίδονται από κράτη μέλη που εφαρμόζουν πλήρως το 
κοινοτικό κεκτημένο στις θεωρήσεις μακράς παραμονής επεκτάθηκαν, με αποτέλεσμα η 
θεώρηση μακράς παραμονής να έχει τα ίδια αποτελέσματα με την άδεια παραμονής. Για τον
λόγο αυτό, είναι σημαντικό οι μακροχρόνιες θεωρήσεις να παραμείνουν στην πρόταση αυτή.

Τροπολογία 53
Emine Bozkurt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 7 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ταξιδιωτικά έγγραφα των υπηκόων 
τρίτων χωρών, μελών της οικογένειας 
πολίτη της Ένωσης ο οποίος υπάγεται στην 
οδηγία 2004/38/ΕΚ, οι οποίοι δεν 
επιδεικνύουν το δελτίο διαμονής που 
προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία, 
σφραγίζονται κατά την είσοδο και την 
έξοδο.

Τα ταξιδιωτικά έγγραφα των υπηκόων 
τρίτων χωρών, μελών της οικογένειας 
πολίτη της Ένωσης ο οποίος υπάγεται στην 
οδηγία 2004/38/ΕΚ, οι οποίοι δεν 
επιδεικνύουν το δελτίο διαμονής που 
προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία, 
σφραγίζονται κατά την είσοδο ή την έξοδο.

Or. en
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Τροπολογία 54
Emine Bozkurt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 7 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ταξιδιωτικά έγγραφα των υπηκόων 
τρίτων χωρών, μελών της οικογένειας 
υπηκόων τρίτων χωρών που απολαύουν 
του δικαιώματος της ελεύθερης 
κυκλοφορίας σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης, οι οποίοι δεν επιδεικνύουν το 
δελτίο διαμονής που προβλέπεται στην 
οδηγία 2004/38/ΕΚ, σφραγίζονται κατά 
την είσοδο και την έξοδο.

Τα ταξιδιωτικά έγγραφα των υπηκόων 
τρίτων χωρών, μελών της οικογένειας 
υπηκόων τρίτων χωρών που απολαύουν 
του δικαιώματος της ελεύθερης 
κυκλοφορίας σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης, οι οποίοι δεν επιδεικνύουν το 
δελτίο διαμονής που προβλέπεται στην 
οδηγία 2004/38/ΕΚ, σφραγίζονται κατά 
την είσοδο ή την έξοδο.

Or. en

Τροπολογία 55
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Σε περίπτωση μη κατάρριψης του 
τεκμηρίου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, επιτρέπεται επιστροφή του 
υπηκόου τρίτης χώρας σύμφωνα με την 
οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.

Or. en
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Τροπολογία 56
Emine Bozkurt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 – παράγραφος 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος 
4:

διαγράφεται

«Οι σχετικές διατάξεις των παραγράφων 
1 και 2 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε 
περίπτωση έλλειψης σφραγίδας εξόδου.»

Or. en

Τροπολογία 57
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το άρθρο 12 παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(9) Στο άρθρο 12, η παράγραφος 5 
απαλείφεται.

"5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
δυνάμει του άρθρου 33 σχετικά με 
πρόσθετα μέτρα στον τομέα της 
επιτήρησης.»·

Or. en

Τροπολογία 58
Tatjana Ždanoka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9 α (νέο)
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Στο άρθρο 12, προστίθεται νέα
παράγαρφος 5a:
"5a. Πρόσωπο που έχει διασχίσει,
προσπάθησε να διασχίσει ή υπάρχουν 
υποψίες ότι προτίθεται να διασχίσει 
παρανόμως τα σύνορα, συλλαμβάνεται 
και μεταφέρεται στο πλησιέστερο 
συνοριακό φυλάκιο. Κατά τη διάρκεια 
δραστηριοτήτων εποπτείας, οι έλεγχοι 
που διενεργούνται στο πρόσωπο και η 
απόφαση άρνησης εισόδου γίνονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 11 και το 
άρθρο 13, με την επιφύλαξη του άρθρου 
18.»

Or. en

Τροπολογία 59
Tatjana Ždanoka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Στο άρθρο 13, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Η είσοδος στην επικράτεια των 
κρατών μελών απαγορεύεται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων 
εισόδου, όπως καθορίζονται με το άρθρο 
5 παράγραφος 1, και δεν υπάγονται στις 
κατηγορίες προσώπων του άρθρου 5 
παράγραφος 4. Τα ανωτέρω ισχύουν με 
την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
ειδικών διατάξεων σχετικά με το 
δικαίωμα ασύλου και τη διεθνή 
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προστασία ή την έκδοση θεωρήσεων 
μακράς διαρκείας. Οι συνοριοφύλακες 
διασφαλίζουν ότι ένα πρόσωπο που 
επιθυμεί να υποβάλει αίτηση διεθνούς 
προστασίας θα έχει την ουσιαστική 
ευκαιρία να υποβάλει αίτηση στις 
αρμόδιες αρχές το ταχύτερο δυνατό, 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και την 
αρχή της μη απέλασης.»

Or. en

Τροπολογία 60
Emine Bozkurt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη συλλέγουν στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των 
προσώπων στα οποία απαγορεύεται η 
είσοδος, τους λόγους απαγόρευσης, την 
ιθαγένεια των προσώπων αυτών και το 
είδος των συνόρων (χερσαία, θαλάσσια, 
εναέρια) στα οποία τους απαγορεύθηκε η 
είσοδος, και υποβάλλουν τα στοιχεία αυτά 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.»

5. Τα κράτη μέλη συλλέγουν στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των 
προσώπων στα οποία απαγορεύεται η 
είσοδος, τους λόγους απαγόρευσης, την 
ιθαγένεια των προσώπων αυτών και το 
είδος των συνόρων (χερσαία, θαλάσσια, 
εναέρια) στα οποία τους απαγορεύθηκε η 
είσοδος, και υποβάλλουν τα στοιχεία αυτά 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. Τα 
κράτη μέλη διαβιβάζουν τα εν λόγω 
στατιστικά στοιχεία μια φορά τον χρόνο 
στην Επιτροπή. Η Επιτροπή δημοσιεύει 
κάθε δύο χρόνια συλλογή των 
στατιστικών στοιχείων που παρέχουν τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 61
Γεώργιος Παπανικολάου
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το σώμα 
των συνοριοφυλάκων να αποτελείται από 
εξειδικευμένους και δεόντως 
καταρτισμένους επαγγελματίες, 
λαμβάνοντας υπόψη τους κοινούς 
βασικούς κορμούς μαθημάτων για 
συνοριοφύλακες τους οποίους καταρτίζει 
και αναπτύσσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής 
Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των 
Κρατών Μελών, ο οποίος συνεστήθη με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του 
Συμβουλίου. Οι κορμοί μαθημάτων 
κατάρτισης περιλαμβάνουν εξειδικευμένη 
κατάρτιση με αντικείμενο την ανίχνευση
ιδιαίτερα ευάλωτων περιπτώσεων που 
σχετίζονται με ασυνόδευτους ανήλικους 
και θύματα εμπορίας ανθρώπων. Τα κράτη 
μέλη ενθαρρύνουν τους συνοριοφύλακες 
να μάθουν γλώσσες, ιδίως τις αναγκαίες 
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.»

«Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το σώμα 
των συνοριοφυλάκων να αποτελείται από 
εξειδικευμένους και δεόντως 
καταρτισμένους επαγγελματίες, 
λαμβάνοντας υπόψη τους κοινούς 
βασικούς κορμούς μαθημάτων για 
συνοριοφύλακες τους οποίους καταρτίζει 
και αναπτύσσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής 
Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των 
Κρατών Μελών, ο οποίος συνεστήθη με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του 
Συμβουλίου. Οι κορμοί μαθημάτων 
κατάρτισης περιλαμβάνουν εξειδικευμένη 
κατάρτιση με αντικείμενο την ανίχνευση 
και αντιμετώπιση περιπτώσεων που 
σχετίζονται με ευάλωτα άτομα, όπως
ασυνόδευτους ανήλικους και θύματα 
εμπορίας ανθρώπων. Τα κράτη μέλη, με τη 
στήριξη της Frontex, ενθαρρύνουν τους 
συνοριοφύλακες να μάθουν γλώσσες, τις 
αναγκαίες για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους και διασφαλίζουν ότι οι 
συνοριοφύλακες λαμβάνουν κατάρτιση 
που αφορά την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων γενικώς και 
των δικαιωμάτων ειδικών κατηγοριών 
ευάλωτων ατόμων.»

Or. en

Τροπολογία 62
Emine Bozkurt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το σώμα 
των συνοριοφυλάκων να αποτελείται από 
εξειδικευμένους και δεόντως 
καταρτισμένους επαγγελματίες, 
λαμβάνοντας υπόψη τους κοινούς 
βασικούς κορμούς μαθημάτων για 
συνοριοφύλακες τους οποίους καταρτίζει 
και αναπτύσσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής 
Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των 
Κρατών Μελών, ο οποίος συνεστήθη με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του 
Συμβουλίου. Οι κορμοί μαθημάτων 
κατάρτισης περιλαμβάνουν εξειδικευμένη 
κατάρτιση με αντικείμενο την ανίχνευση
ιδιαίτερα ευάλωτων περιπτώσεων που 
σχετίζονται με ασυνόδευτους ανήλικους 
και θύματα εμπορίας ανθρώπων. Τα κράτη 
μέλη ενθαρρύνουν τους συνοριοφύλακες 
να μάθουν γλώσσες, ιδίως τις αναγκαίες 
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.»

«Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το σώμα 
των συνοριοφυλάκων να αποτελείται από 
εξειδικευμένους και δεόντως 
καταρτισμένους επαγγελματίες, 
λαμβάνοντας υπόψη τους κοινούς 
βασικούς κορμούς μαθημάτων για 
συνοριοφύλακες τους οποίους καταρτίζει 
και αναπτύσσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής 
Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των 
Κρατών Μελών, ο οποίος συνεστήθη με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του 
Συμβουλίου. Οι κορμοί μαθημάτων 
κατάρτισης περιλαμβάνουν εξειδικευμένη 
κατάρτιση με αντικείμενο την ανίχνευση 
και αντιμετώπιση περιπτώσεων που 
σχετίζονται με ευάλωτα άτομα, όπως
άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας,
ασυνόδευτους ανήλικους και θύματα 
εμπορίας ανθρώπων. Τα κράτη μέλη
ενθαρρύνουν τους συνοριοφύλακες να
μάθουν γλώσσες, ιδίως τις αναγκαίες για
την εκτέλεση των καθηκόντων τους.»

Or. en

Τροπολογία 63
Monica Luisa Macovei

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2 α (νέο)
Σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν
Άρθρο 40 – παράγραφος 7 – περίπτωση 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) στο άρθρο 40, παράγραφος 7, η 
περίπτωση 9 αντικαθίσταται από το εξής 
κείμενο:
«- εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική 
εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών,»
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των εγκληματικών πράξεων διασυνοριακής διάστασης πρέπει να επικαιροποιηθεί 
με τα σοβαρά εγκλήματα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 83, παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 64
Monica Luisa Macovei

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2 β (νέο)
Σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν
Άρθρο 40 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Στο άρθρο 40 παράγραφος 7, 
προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες,
- διαφθορά,
- παραχάραξη μέσων πληρωμής,
- εγκλήματα στον τομέα της 
πληροφορικής
- οργανωμένο έγκλημα."

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των εγκληματικών πράξεων διασυνοριακής διάστασης πρέπει να επικαιροποιηθεί 
με τα σοβαρά εγκλήματα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 83, παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 65
Monica Luisa Macovei

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2 γ (νέο)
Σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν
Άρθρο 41 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – περίπτωση 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) στο άρθρο 41, παράγραφος 4, η 
περίπτωση 9 αντικαθίσταται από το εξής 
κείμενο:
«- εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική 
εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών,»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των εγκληματικών πράξεων διασυνοριακής διάστασης πρέπει να επικαιροποιηθεί 
με τα σοβαρά εγκλήματα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 83, παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 66
Monica Luisa Macovei

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2 δ (νέο)
Σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν
Άρθρο 41 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2δ) Στο άρθρο 41 παράγραφος 4, 
προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες,
- διαφθορά,
- παραχάραξη μέσων πληρωμής,
- εγκλήματα στον τομέα της 
πληροφορικής
- οργανωμένο έγκλημα."

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των εγκληματικών πράξεων διασυνοριακής διάστασης πρέπει να επικαιροποιηθεί 
με τα σοβαρά εγκλήματα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 83, παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.
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Τροπολογία 67
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 
Παράρτημα VI – σημείο 1.1.4.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.4.1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
συνάπτουν διμερείς συμφωνίες με όμορες 
τρίτες χώρες σχετικά με τη δημιουργία 
κοινών σημείων διέλευσης των συνόρων 
στα οποία συνοριοφύλακες του ενός 
μέρους διενεργούν ελέγχους εισόδου ή/και 
εξόδου, σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
χώρας τους, στην επικράτεια του έτερου 
μέρους. Τα κοινά σημεία διέλευσης των 
συνόρων είναι δυνατό να βρίσκονται είτε
στην επικράτεια κράτους μέλους είτε στην 
επικράτεια τρίτης χώρας.

1.1.4.1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
συνάπτουν διμερείς συμφωνίες με όμορες 
τρίτες χώρες σχετικά με τη δημιουργία 
κοινών σημείων διέλευσης των συνόρων 
στα οποία συνοριοφύλακες του ενός 
μέρους διενεργούν ελέγχους εισόδου ή/και 
εξόδου, σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
χώρας τους, στην επικράτεια του έτερου 
μέρους. Τα κοινά σημεία διέλευσης των 
συνόρων είναι δυνατό να βρίσκονται μόνο
στην επικράτεια κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 68
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 
Παράρτημα VI – σημείο 1.1.4.2 – στοιχείο β – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ή ενεργούν σύμφωνα με την εθνική τους
νομοθεσία. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή 
πρέπει να παρέχεται στον ενδιαφερόμενο 
πρόσβαση στα δικαστήρια των κρατών 
μελών καθώς και δυνατότητα άσκησης 
ικανών μέσων παροχής έννομης 
προστασίας στους τομείς οι οποίοι 
εμπίπτουν στο δίκαιο της Ένωσης, ούτως 
ώστε να διασφαλίζεται η έννομη 
προστασία που τα φυσικά πρόσωπα 
αντλούν από τους κανόνες του δικαίου της 

– ή ενεργούν σύμφωνα με την εθνική τους
νομοθεσία. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή 
πρέπει να παρέχεται στον ενδιαφερόμενο 
πρόσβαση στα δικαστήρια των κρατών 
μελών καθώς και δυνατότητα άσκησης 
ικανών μέσων παροχής έννομης 
προστασίας στους τομείς οι οποίοι 
εμπίπτουν στο δίκαιο της Ένωσης, ούτως 
ώστε να διασφαλίζεται η έννομη 
προστασία που τα φυσικά πρόσωπα 
αντλούν από τους κανόνες του δικαίου της 
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Ένωσης, καθώς και η πλήρης συμμόρφωση 
με τους κανόνες αυτούς.

Ένωσης και το εθνικό δίκαιο, καθώς και η 
πλήρης συμμόρφωση με τους κανόνες 
αυτούς.

Or. en

Τροπολογία 69
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 
Παράρτημα VI – σημείο 1.1.4.3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.4.3. Κοινά σημεία διέλευσης των 
συνόρων τα οποία βρίσκονται στην 
επικράτεια τρίτης χώρας: Οι διμερείς 
συμφωνίες σχετικά με τη δημιουργία 
κοινών σημείων διέλευσης των συνόρων 
που βρίσκονται στην επικράτεια τρίτης 
χώρας περιλαμβάνουν τη χορήγηση 
άδειας στους συνοριοφύλακες κράτους 
μέλους για την άσκηση των καθηκόντων 
τους στην οικεία τρίτη χώρα σύμφωνα με 
τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν και σε 
συμμόρφωση με τις ακόλουθες αρχές:

διαγράφεται

(a) Διεθνής προστασία: Σε κάθε υπήκοο 
τρίτης χώρας ο οποίος έχει υποβληθεί σε 
έλεγχο εξόδου από συνοριοφύλακες 
τρίτης χώρας και στη συνέχεια ζητά 
διεθνή προστασία από τους 
συνοριοφύλακες κράτους μέλους οι οποίοι 
υπηρετούν στην τρίτη χώρα επιτρέπεται η 
είσοδος στην επικράτεια του οικείου 
κράτους μέλους με σκοπό την κίνηση των 
προβλεπόμενων διαδικασιών. Οι αρχές 
της τρίτης χώρας αποδέχονται τη 
μεταφορά του ενδιαφερόμενου προσώπου 
στην επικράτεια του κράτους μέλους.
(β) Σύλληψη προσώπου ή κατάσχεση 
περιουσίας: Σε περίπτωση που υποπέσουν 
στην αντίληψη συνοριοφυλάκων κράτους 
μέλους γεγονότα τα οποία υπαγορεύουν 
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τη σύλληψη ενός προσώπου ή τη θέση 
του υπό προστασία ή την κατάσχεση 
περιουσιακών στοιχείων, οι 
συνοριοφύλακες ενεργούν σύμφωνα με 
την εφαρμοστέα νομοθεσία της χώρας 
τους και της Ένωσης. Οι αρχές της 
τρίτης χώρας πρέπει να αποδέχονται τη 
μεταφορά του ενδιαφερόμενου προσώπου 
ή αντικειμένου στην επικράτεια κράτους 
μέλους.
(γ) Υπήκοοι τρίτης χώρας οι οποίοι 
εισέρχονται στη χώρα της οποίας είναι 
υπήκοοι: Οι συνοριοφύλακες κράτους 
μέλους δεν εμποδίζουν τους πολίτες της 
οικείας τρίτης χώρας να εισέρχονται στη 
χώρα της οποίας είναι υπήκοοι. Αν 
υφίστανται λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν 
την απαγόρευση εξόδου από το οικείο 
κράτος μέλος με βάση την εθνική του 
νομοθεσία, οι συνοριοφύλακες του 
κράτους μέλους ενημερώνουν τις αρχές 
της τρίτης χώρας σχετικά με αυτούς τους 
λόγους, οι δε αρχές της τρίτης χώρας 
φροντίζουν για τις επακόλουθες 
ενδεδειγμένες ενέργειες σύμφωνα με την 
εθνική και διεθνή νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 70
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 
Παράρτημα VI – σημείο 1.1.4.4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.4.4. Πριν από τη σύναψη ή την 
τροποποίηση οποιασδήποτε διμερούς 
σχετικά με κοινά σημεία διέλευσης των 
συνόρων με όμορη τρίτη χώρα, το οικείο 
κράτος μέλος ζητά τη γνώμη της 
Επιτροπής σχετικά με τη συμβατότητα της 

1.1.4.4. Πριν από τη σύναψη ή την
τροποποίηση οποιασδήποτε διμερούς
σχετικά με κοινά σημεία διέλευσης των
συνόρων με όμορη τρίτη χώρα, το οικείο
κράτος μέλος ζητά τη γνώμη της
Επιτροπής, η οποία εκδίδει εκ των 
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συμφωνίας με τον παρόντα κανονισμό. προτέρων ευνοϊκή γνώμη σχετικά με τη
συμβατότητα της συμφωνίας με το δίκαιο 
της Ένωσης, όπου περιλαμβάνονται και 
οι τομείς του ασύλου και της προστασίας 
των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 71
Tatjana Ždanoka

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006
Παράρτημα VI – σημείο 1.1.4.4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.4.4. Πριν από τη σύναψη ή την 
τροποποίηση οποιασδήποτε διμερούς 
σχετικά με κοινά σημεία διέλευσης των 
συνόρων με όμορη τρίτη χώρα, το οικείο 
κράτος μέλος ζητά τη γνώμη της 
Επιτροπής σχετικά με τη συμβατότητα της 
συμφωνίας με τον παρόντα κανονισμό.

1.1.4.4. Πριν από τη σύναψη ή την
τροποποίηση οποιασδήποτε διμερούς
σχετικά με κοινά σημεία διέλευσης των
συνόρων με όμορη τρίτη χώρα, 
ανεξαρτήτως του καθεστώτος της στο 
πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, το οικείο
κράτος μέλος ζητά τη γνώμη της
Επιτροπής, η οποία εκδίδει εκ των
προτέρων ευνοϊκή γνώμη σχετικά με τη
συμβατότητα της συμφωνίας με το δίκαιο
της Ένωσης, όπου περιλαμβάνονται και
οι τομείς του ασύλου και της προστασίας
των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 72
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 
Παράρτημα VI – σημείο 1.1.4.4 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η Επιτροπή θεωρεί ότι η συμφωνία δεν 
συμβιβάζεται με τον παρόντα κανονισμό, 
ενημερώνει σχετικά το οικείο κράτος 
μέλος. Το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε 
πρόσφορο μέτρο εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος για την τροποποίηση της 
συμφωνίας κατά τρόπον ώστε να 
εξαλείφεται κάθε διαπιστωθείσα
ασυμβατότητα.»

Αν η Επιτροπή θεωρεί ότι η συμφωνία δεν 
συμβιβάζεται με το δίκαιο της Ένωσης, 
ενημερώνει σχετικά το οικείο κράτος 
μέλος. Το κράτος μέλος δεν συνάπτει τη 
συμφωνία και λαμβάνει κάθε πρόσφορο 
μέτρο για την τροποποίηση του σχεδίου 
της συμφωνίας απαλείφοντας τις 
ασυμβατότητες.»

Or. en

Τροπολογία 73
Γεώργιος Παπανικολάου, Carlos Coelho

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006
Παράρτημα VI – σημείο 1.1.4.4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η Επιτροπή θεωρεί ότι η συμφωνία δεν 
συμβιβάζεται με τον παρόντα κανονισμό, 
ενημερώνει σχετικά το οικείο κράτος 
μέλος. Το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε 
πρόσφορο μέτρο εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος για την τροποποίηση της 
συμφωνίας κατά τρόπον ώστε να 
εξαλείφεται κάθε διαπιστωθείσα 
ασυμβατότητα.»

Αν η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο της
συμφωνίας δεν συμβιβάζεται με τη 
σχετική ενωσιακή νομοθεσία, ενημερώνει 
σχετικά το οικείο κράτος μέλος. Το κράτος 
μέλος δεν συνάπτει τη συμφωνία και
λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος για την 
τροποποίηση της συμφωνίας κατά τρόπον 
ώστε να εξαλείφεται κάθε διαπιστωθείσα 
ασυμβατότητα. Αν η Επιτροπή θεωρήσει 
ότι το προσχέδιο συμφωνίας είναι 
συμβατό με τη σχετική νομοθεσία της 
Ένωσης και εκδώσει ευνοϊκή γνώμη, 
ενημερώνεται το Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 74
Tatjana Ždanoka
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 4 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006
Παράρτημα VI – σημείο 3.1.1 – δεύτερη πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να συνάπτουν 
διμερείς συμφωνίες οι οποίες να ορίζουν 
ότι έλεγχος μπορεί εξίσου να 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 
διάπλου ή, κατά την άφιξη ή την 
αναχώρηση του σκάφους, στο έδαφος 
τρίτης χώρας, εφόσον τηρούνται οι αρχές 
που καθορίζονται στο σημείο 1.1.4.

Τα κράτη μέλη δύνανται να συνάπτουν 
διμερείς συμφωνίες οι οποίες να ορίζουν 
ότι έλεγχος μπορεί εξίσου να 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 
διάπλου ή, κατά την άφιξη ή την 
αναχώρηση του σκάφους, στο έδαφος 
τρίτης χώρας, εφόσον τηρούνται οι αρχές 
που καθορίζονται στο σημείο 1.1.4. και τις 
βασικές αρχές και εγγυήσεις του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 75
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006
Παράρτημα VI – σημείο 3.1.4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 4 και 7, 
δεν διενεργούνται συστηματικοί 
συνοριακοί έλεγχοι επί των προσώπων που 
παραμένουν επί του πλοίου. Εντούτοις, με 
γνώμονα εκτίμηση των κινδύνων που 
σχετίζονται με την εσωτερική ασφάλεια 
και τη λαθρομετανάστευση, οι 
συνοριοφύλακες προβαίνουν σε νηοψία 
και σε προσωπικό έλεγχο των προσώπων 
που παραμένουν επί του πλοίου.

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 4 και 7, 
δεν διενεργούνται συστηματικοί 
συνοριακοί έλεγχοι επί των προσώπων που 
παραμένουν επί του πλοίου. Εντούτοις, με 
γνώμονα εκτίμηση των κινδύνων που 
σχετίζονται με την εσωτερική ασφάλεια 
και τη λαθρομετανάστευση, οι 
συνοριοφύλακες προβαίνουν σε νηοψία 
και σε ελάχιστο έλεγχο των προσώπων που 
παραμένουν επί του πλοίου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το τί συνιστά έλεγχο ενός προσώπου περιγράφεται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού, υπό 
τη μορφή των ελαχίστων ελέγχων. Για τον λόγο αυτό πρέπει να υπάρξει ευθυγράμμιση σε 
ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία 76
Emine Bozkurt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 
Παράρτημα VI – σημείο 3.1.4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 4 και 7, 
δεν διενεργούνται συστηματικοί 
συνοριακοί έλεγχοι επί των προσώπων που 
παραμένουν επί του πλοίου. Εντούτοις, με 
γνώμονα εκτίμηση των κινδύνων που 
σχετίζονται με την εσωτερική ασφάλεια 
και τη λαθρομετανάστευση, οι 
συνοριοφύλακες προβαίνουν σε νηοψία 
και σε προσωπικό έλεγχο των προσώπων 
που παραμένουν επί του πλοίου.

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 4 και 7, 
δεν διενεργούνται συστηματικοί 
συνοριακοί έλεγχοι επί των προσώπων που 
παραμένουν επί του πλοίου. Εντούτοις, με 
γνώμονα εκτίμηση των κινδύνων που 
σχετίζονται με την εσωτερική ασφάλεια 
και τη λαθρομετανάστευση, οι 
συνοριοφύλακες μπορούν να προβαίνουν 
σε νηοψία και σε προσωπικό έλεγχο των 
προσώπων που παραμένουν επί του 
πλοίου.

Or. en

Τροπολογία 77
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 4 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 
Παράρτημα VI – σημείο 3.2.2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) στο σημείο 3.2.2., το δεύτερο εδάφιο 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Εντούτοις, με γνώμονα εκτίμηση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την 
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εσωτερική ασφάλεια και τη 
λαθρομετανάστευση, διενεργούνται 
έλεγχοι επί του πληρώματος και των 
επιβατών των εν λόγω πλοίων.»

Or. en

Τροπολογία 78
Emine Bozkurt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 4 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 
Παράρτημα VI – σημείο 3.2.2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Εντούτοις, με γνώμονα εκτίμηση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την 
εσωτερική ασφάλεια και τη 
λαθρομετανάστευση, διενεργούνται 
έλεγχοι επί του πληρώματος και των 
επιβατών των εν λόγω πλοίων.»

«Εντούτοις, με γνώμονα εκτίμηση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την 
εσωτερική ασφάλεια και τη 
λαθρομετανάστευση, μπορούν να 
διενεργούνται έλεγχοι επί του πληρώματος 
και των επιβατών των εν λόγω πλοίων.»

Or. en

Τροπολογία 79
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 4 – στοιχείο στ 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 
Παράρτημα VI – σημείο 3.2.3(ε) – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) στο σημείο 3.2.3.ε), το δεύτερο 
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

διαγράφεται

«Εντούτοις, με γνώμονα εκτίμηση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την 
εσωτερική ασφάλεια και τη 
λαθρομετανάστευση, διενεργούνται 
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έλεγχοι επί του πληρώματος και των 
επιβατών των εν λόγω πλοίων.»

Or. en

Τροπολογία 80
Emine Bozkurt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 4 – στοιχείο στ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 
Παράρτημα VI – σημείο 3.2.3(ε) – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Εντούτοις, με γνώμονα εκτίμηση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την 
εσωτερική ασφάλεια και τη 
λαθρομετανάστευση, διενεργούνται 
έλεγχοι επί του πληρώματος και των 
επιβατών των εν λόγω πλοίων.»

«Εντούτοις, με γνώμονα εκτίμηση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την 
εσωτερική ασφάλεια και τη 
λαθρομετανάστευση, μπορούν να 
διενεργούνται έλεγχοι επί του πληρώματος 
και των επιβατών των εν λόγω πλοίων.»

Or. en

Τροπολογία 81
Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 
Παράρτημα VI – σημείο 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντούτοις, η αξιολόγηση των κινδύνων 
όσον αφορά τη λαθρομετανάστευση, 
κυρίως σε περίπτωση που οι ακτές τρίτης 
χώρας ευρίσκονται σε άμεση εγγύτητα με 
το σημείο όπου αναπτύσσεται η 
υπεράκτια δραστηριότητα, λαμβάνεται 
υπόψη για να καθορίζεται η συχνότητα 
των απαιτουμένων ελέγχων.»

διαγράφεται

Or. en
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