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Τροπολογία 55
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
–

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

σχετικά με κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου 

τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη 

διέλευση των εξωτερικών συνόρων και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των 

οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
77 παράγραφος 2 στοιχείο α),
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία1,

                                               
* Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους 

χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.
1 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της …
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

▌

(3α) 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.

(3β) Όταν ένα κράτος μέλος κοινοποιεί ότι μία τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα ΙΙ του κανονισμού αριθ. (ΕΚ) No 539/2011 έχει αποφασίσει να 
θεσπίσει υποχρεώσεις θεώρησης για τους υπηκόους του εν λόγω κράτους μέλους, 
όλα τα κράτη μέλη πρέπει να αντιδρούν από κοινού, παρέχοντας με αυτόν τον 
τρόπο ευρωενωσιακή απάντηση σε μία κατάσταση που αφορά την Ένωση στο 
σύνολό της και επιτρέπει τη διακριτική μεταχείριση των πολιτών της.

(3γ) Ο κανονισμός θα πρέπει να θεσπίζει μηχανισμό για την προσωρινή αναστολή της 
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται 
στο Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εφόσον απαιτείται άμεση αντίδραση για την 
επίλυση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και 
λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό αντίκτυπο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3δ) Μια σημαντική και απότομη αύξηση καταδεικνύει υπέρβαση του κατωφλίου του 
50 τοις εκατό. Μπορεί να είναι και χαμηλότερη αν η Επιτροπή κρίνει ότι ισχύει 
στη συγκεκριμένη περίπτωση που γνωστοποιήθηκε από το κράτος μέλος το οποίο 
βρίσκεται υπό πίεση.

(3ε) Ένα χαμηλό ποσοστό αναγνώρισης υποδεικνύει ότι το ποσοστό αναγνώρισης 
αιτήσεων ασύλου δεν υπερβαίνει το 3 τοις εκατό. Η υπέρβαση ενδέχεται να είναι 
και υψηλότερη εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη 
συγκεκριμένη περίπτωση η οποία κοινοποιήθηκε από το κράτος μέλος που 
βρίσκεται υπό πίεση.

(3στ) Είναι απαραίτητο να προβλέπονται μέτρα για την αποφυγή και την αντιμετώπιση 
οιασδήποτε κατάχρησης λόγω απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για 
επισκέψεις βραχείας διαμονής υπηκόων συγκεκριμένης τρίτης χώρας όταν αυτοί 
συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια των κρατών 
μελών.

(3ζ) Για να εξασφαλιστεί, ως μέσο αμοιβαιότητας ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, 
ένας διαφανής και αποτελεσματικός μηχανισμός που διέπει την αναστολή της 
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους τρίτης χώρας η 
οποία αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος 
ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 σε σχέση με την τρίτη χώρα για την οποία 
η υποχρέωση θεώρησης έχει επανέλθει προσωρινά. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
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προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αφορούν περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, εφόσον απαιτείται άμεση αντίδραση για την επίλυση των δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, θα πρέπει να ανατίθεται στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση όσον αφορά την 
τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 σε σχέση 
με την τρίτη χώρα για την οποία η υποχρέωση θεώρησης έχει επανέλθει 
προσωρινά, σύμφωνα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

▌
(6) Δεδομένου ▌ ότι οι κανόνες θεωρήσεων για πρόσφυγες και απάτριδες, που 

θεσπίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1932/2006 του Συμβουλίου, της 21ης 
Δεκεμβρίου 2006, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 539/2001, δεν 
ισχύουν για τα εν λόγω πρόσωπα όταν αυτά διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την 
Ιρλανδία, πρέπει να αποσαφηνιστεί η κατάσταση όσον αφορά την υποχρέωση 
θεώρησης για ορισμένους πρόσφυγες και απάτριδες οι οποίοι διαμένουν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει
στα κράτη μέλη να αποφασίσουν σχετικά με την πρόβλεψη απαλλαγής ή 
υποχρέωσης όσον αφορά τη θεώρηση για τη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων 
σύμφωνα με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις. Οι σχετικές εθνικές αποφάσεις θα 
πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

▌
(8) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίζει τη νομική βάση για την υποχρέωση 

θεώρησης ή την απαλλαγή από αυτή για κατόχους ταξιδιωτικών εγγράφων που 
έχουν εκδοθεί από ορισμένους φορείς οι οποίοι υπόκεινται στο διεθνές δίκαιο και 
δεν αποτελούν διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς.

(8α) Ο κανονισμός (EΚ) 539/2001 δεν θίγει την εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών που 
είχε συνάψει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πριν από την έναρξη ισχύος του και οι 
οποίες συνεπάγονται την ανάγκη παρέκκλισης από τους κοινούς κανόνες για τις 
θεωρήσεις, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(9) Ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν, 
σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Σένγκεν για την ενσωμάτωση του κεκτημένου του 
Σένγκεν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καθορίζεται στο παράρτημα A 
της απόφασης του Συμβουλίου 1999/435/ΕΚ1 της 20ής Μαΐου 1999 για τον ορισμό 
του κεκτημένου του Σένγκεν, προκειμένου να προσδιοριστεί, δυνάμει των οικείων 
διατάξεων της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της 
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η νομική βάση για κάθε μία από τις διατάξεις 
ή αποφάσεις που συνιστούν το κεκτημένο.

(10) Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη 
                                               
1 ΕΕ L 176, 10.07.1999, σελ. 1. 
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των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας που 
συνήφθη από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη Δημοκρατία της 
Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω 
χωρών προς την θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του 
κεκτημένου Σένγκεν1, που εμπίπτει στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 
στοιχείο β της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, 
σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας αυτής2.

(11) Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων 
του κεκτημένου Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη 
θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν3, που 
εμπίπτει στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο β της απόφασης 
1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 
2008/146/ΕΚ4 του Συμβουλίου.

(12) Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των 
διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν, κατά την έννοια του Πρωτοκόλλου που 
υπογράφηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 
Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την 
προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη 
θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν5, που 
εμπίπτει στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο β της ▌ απόφασης 
1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 
▌2011/350/ΕΕ 6του Συμβουλίου.

(13) Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν 
στις οποίες δεν συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την απόφαση 
2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του 
Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας να 
συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου Σένγκεν7· το Ηνωμένο 
Βασίλειο δεν συμμετέχει, κατά συνέπεια, στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και 
δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(14) Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν 
στις οποίες δεν συμμετέχει η Ιρλανδία, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να 
συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου Σένγκεν 8 Ως εκ τούτου, 
η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και δεν 

                                               
1 ΕΕ L 176, 10.7.1999, σελ. 36.
2 ΕΕ L 176, 10.7.1999, σ. 31.
3 ΕΕ L 53, 27.2.2008, σελ. 52.
4 ΕΕ L 53, 27.2.2008, σ. 1.
5 ΕΕ L 160, 18.5.2011, σελ. 21.
6 ΕΕ L 160, 18.5.2011, σελ. 19.
7 ΕΕ L 131, 1.6.2000, σελ. 43.
8 ΕΕ L 64, 7.3.2002, σελ. 20.
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δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.
ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 τροποποιείται κατά συνέπεια ως εξής:

1. Το άρθρο 1 τροποποιείται κατά συνέπεια ως εξής:
▌

(αα) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"4. Εφόσον τρίτη χώρα η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο του 

παραρτήματος ΙΙ, καθιερώνει, θεσπίζει εκ νέου ή διατηρεί 
υποχρέωση θεώρησης έναντι των υπηκόων ενός ή περισσοτέρων 
κρατών μελών, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:
(α) εντός 30 ημερών από την εφαρμογή της υποχρέωσης 

θεώρησης από την τρίτη χώρα, ή σε περίπτωση διατήρησης 
της υποχρέωσης, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος ή κράτη μέλη τη γνωστοποιούν γραπτώς στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Αυτή η γνωστοποίηση:
i) καθορίζει την ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου και το είδος ή είδη των 
σχετικών ταξιδιωτικών εγγράφων και θεωρήσεων·
ii) περιλαμβάνει λεπτομερή επεξήγηση των προκαταρκτικών μέτρων τα 
οποία έχει λάβει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη για τη διασφάλιση της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με 
την εν λόγω τρίτη χώρα και θα περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες·
Τα στοιχεία που αφορούν αυτή τη γνωστοποίηση δημοσιεύονται χωρίς 
καθυστέρηση από την Επιτροπή στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνουν πληροφορίες για την ημερομηνία 
εφαρμογής της υποχρέωσης θεώρησης και τα είδη των σχετικών 
ταξιδιωτικών εγγράφων και θεωρήσεων.

Εάν η τρίτη χώρα άρει την υποχρέωση θεώρησης, δεν γίνεται γνωστοποίηση ή, αν 
υπάρχει, αποσύρεται·
(β) η Επιτροπή, αμέσως μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης 
αυτής και κατόπιν διαβουλεύσεων με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, προβαίνει σε 
διαβήματα προς τις αρχές της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας για την επαναφορά ή 
την καθιέρωση της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και ενημερώνει 
αμελλητί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα διαβήματα 
αυτά·

(γ) εάν εντός (90) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της γνωστοποίησης ή 
των γνωστοποιήσεων και παρά τα διαβήματα που έχουν αναληφθεί 
σύμφωνα με το στοιχείο (β) και ειδικότερα στον πολιτικό, τον οικονομικό 
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και τον εμπορικό τομέα, η τρίτη χώρα δεν έχει άρει την υποχρέωση 
θεώρησης, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να προτείνει την αναστολή της 
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους της 
ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας, ή για ορισμένες κατηγορίες των εν λόγω 
υπηκόων.
Όταν κράτος μέλος υποβάλλει τέτοιο αίτημα, ενημερώνει σχετικά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

(δ) η Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση των περαιτέρω διαβημάτων, συνεκτιμά 
τα αποτελέσματα των μέτρων που έλαβε το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, τα 
διαβήματα σύμφωνα με το στοιχείο (β) για την επαναφορά ή την καθιέρωση 
της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, και τις συνέπειες της 
αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τις εξωτερικές 
σχέσεις της Ένωσης και των κρατών μελών της με την εν λόγω τρίτη χώρα·

(ε) εάν εντός 6 μηνών από την ημέρα δημοσίευσης της γνωστοποίησης η 
ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα δεν έχει άρει την υποχρέωση θεώρησης, η 
Επιτροπή, μετά από αίτηση του κράτους μέλους ή με ίδια πρωτοβουλία:

(i) δύναται να εκδώσει, σύμφωνα με τα άρθρα 4α και 4β, πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση που αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ και την αναστολή για 
περίοδο 12 μηνών της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους της 
ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας· ή 

(ii) να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για την 
αποτίμηση της κατάστασης και για την απαρίθμηση των λόγων για τους οποίους δεν 
προτάθηκε η αναστολή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Στην ανωτέρω 
έκθεση συνεκτιμούνται όλοι οι σχετικοί παράγοντες όπως είναι τα αποτελέσματα των 
μέτρων που έλαβε το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, τα διαβήματα σύμφωνα με το στοιχείο 
(β) για την επαναφορά ή την καθιέρωση της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, 
και οι συνέπειες της αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τις 
εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης και των κρατών μελών της με την εν λόγω τρίτη χώρα·

(στ) ▌ εάν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
γνωστοποίησης, η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα δεν έχει άρει την απαίτηση 
θεώρησης, η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τα άρθρα 4α και 4β, κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ και την 
αναστολή για περίοδο 12 μηνών της απαλλαγής από την υποχρέωση 
θεώρησης για τους υπηκόους της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας·

(ζ) εάν, εντός 6 μηνών από την ημερομηνία που έχει τεθεί σε ισχύ η κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, μνεία της οποίας γίνεται στο στοιχείο (ε), εδάφιο (i), 
ή στο στοιχείο (στ), η τρίτη χώρα δεν έχει άρει την υποχρέωση θεώρησης, η 
Επιτροπή δύναται να υποβάλει νομοθετική πρόταση η οποία θα θεσπιστεί 
σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία προκειμένου να μεταφερθεί 
η μνεία της συγκεκριμένης τρίτης χώρας από το παράρτημα ΙΙ στο 
παράρτημα Ι·

(η) οι διαδικασίες που προβλέπονται στα σημεία ε), στ) και ζ) δεν εμποδίζουν 
την Επιτροπή να υποβάλει ανά πάσα στιγμή πρόταση τροποποίησης του 
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παρόντος κανονισμού προκειμένου να μεταφερθεί η μνεία της 
ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας από το παράρτημα ΙΙ στο παράρτημα Ι·

(θ) σε περίπτωση που η εν λόγω τρίτη χώρα καταργήσει την υποχρέωση 
θεώρησης, το ενδιαφερόμενο ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη γνωστοποιούν 
αμελλητί την κατάργηση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή. Η γνωστοποίηση αυτή δημοσιεύεται από την Επιτροπή 
στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οιαδήποτε κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το 
στοιχείο (ε), εδάφιο (i) ή το στοιχείο (στ), παύει αυτομάτως να ισχύει επτά 
ημέρες μετά τη δημοσίευση της γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη τρίτη χώρα 
έχει εισαγάγει απαίτηση θεώρησης για τους υπηκόους δύο ή περισσοτέρων 
κρατών μελών αυτή αρχίζει να ισχύει μόνο μετά τη δημοσίευση της 
τελευταίας γνωστοποίησης."

(ι) Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το 
άρθρο 4β, κατάλληλες προσαρμογές στο Παράρτημα ΙΙ προκειμένου να 
λαμβάνεται υπόψη η λήξη ισχύος των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση μνεία 
των οποίων γίνεται στο εδάφιο (i).

▌

(ββ) η παράγραφος 5 διαγράφεται.
2. Προστίθενται τα εξής άρθρα:

«Άρθρο 1α 

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 παράγραφος 2, το άρθρο 1 παράγραφος 1 
εφαρμόζεται προσωρινά σε καταστάσεις έκτατης ανάγκης, ως έσχατη λύση, 
σε σχέση με τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του 
Παραρτήματος ΙΙ, εφόσον αυτό αποφασιστεί βάσει του παρόντος άρθρου.

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να ενημερώνει την Επιτροπή σε περίπτωση που 
αντιμετωπίζει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιστάσεις που 
οδηγούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την οποία δεν μπορεί να 
διορθώσει από μόνο του:
(α) ουσιαστική και απότομη αύξηση ▌, εντός διαστήματος έξι μηνών, του 

αριθμού των υπηκόων τρίτης χώρας που αναφέρεται στο παράρτημα II, 
οι οποίοι προκύπτει ότι διαμένουν ▌στο έδαφος του κράτους μέλους 
χωρίς να έχουν δικαίωμα διαμονής, σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του παρελθόντος έτους·

(β) σημαντική και απότομη αύξηση με αποτέλεσμα συγκεκριμένες πιέσεις 
στο σύστημα ασύλου, 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 είναι 
χαμηλό,

(γ) σημαντική και απότομη αύξηση ▌, εντός διαστήματος έξι μηνών, του 
αριθμού απορριφθεισών αιτήσεων επανεισδοχής που υποβάλλονται από 
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κράτος μέλος προς τρίτη χώρα η οποία αναφέρεται στο παράρτημα II 
για δικούς της υπηκόους, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
παρελθόντος έτους.

Η γνωστοποίηση αυτή 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.

3. Η Επιτροπή εξετάζει την γνωστοποίηση ή τις γνωστοποιήσεις που υπέβαλαν 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη βάσει της παραγράφου 2, λαμβάνοντας 
υπόψη:
(α) τον αριθμό των κρατών μελών που θίγονται από οιαδήποτε από τις 

καταστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 2·

(β) αν η αύξηση συνάδει με ό,τι προβλέπεται στα σημεία (α), (β) ή (γ) της 
πραγράφου2·

(γ) τον συνολικό αντίκτυπο των εν λόγω αυξήσεων στη μεταναστευτική 
κατάσταση στους κόλπους της ΕΕ, όπως αυτός εμφανίζεται στα 
στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη ▌·

(δ) τις εκθέσεις που έχει εκπονήσει η FRONTEX ▌, η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο ή η Europol, ανάλογα με το τι 
επιβάλουν οι ιδιαίτερες συνθήκες της συγκεκριμένης περίπτωσης που 
κοινοποιείται·

(ε) το συνολικό ζήτημα της δημόσιας τάξης και της εσωτερικής 
ασφάλειας, σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τα 
αποτελέσματα της εξέτασής της.

3α. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τις συνέπειες της αναστολής της 
εξαίρεσης της απαίτησης θεώρησης όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις της 
Ένωσης και των κρατών μελών της με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα και 
συνεργάζεται στενά με τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα για την εξεύρεση 
εναλλακτικών μακροπρόθεσμων λύσεων.

3β. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει, βάσει της εξέτασης μνεία της 
οποίας γίνεται στην παράγραφο 3α, ότι απαιτείται δράση, θεσπίζει εντός τριών 
μηνών από την παραλαβή της γνωστοποίησης, σύμφωνα με τα άρθρα 4α και 4β, 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ και την 
αναστολή για περίοδο 12 μηνών της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για 
τους υπηκόους της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας· 
Εάν, σε περίπτωση απόφασης για την αναστολή της απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους της οικείας τρίτης χώρας, επιτακτικοί 
λόγοι επείγοντος το απαιτούν, η προβλεπόμενη στο άρθρο 4γ διαδικασία 
εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίθηκαν σύμφωνα με αυτό το 
άρθρο.
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4. Πριν από το πέρας της περιόδου ισχύος της κατ' εξουσιοδότηση πράξεως που 
εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3β, η Επιτροπή, σε συνεργασία με το ή τα 
οικεία κράτη μέλη, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Η έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από πρόταση τροποποίησης του παρόντος
κανονισμού προκειμένου να μεταφερθεί η μνεία της συγκεκριμένης τρίτης χώρας στο 
παράρτημα I.

Άρθρο 1β
Το αργότερο τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών αμοιβαιότητας και 
αναστολής και, εφόσον απαιτείται, υποβάλει νομοθετική πρόταση τροποποίησης 
του παρόντος κανονισμού για την τροποποίηση των μηχανισμών μνεία των οποίων 
γίνεται στα άρθρα 1 και 1α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
αποφαίνονται επί της προτάσεως κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία."

4. Το άρθρο 4 τροποποιείται κατά συνέπεια ως εξής:

(α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει εξαιρέσεις από την υποχρέωση 

θεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, ή από την 
απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2, όσον αφορά:
(α) τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων, 

υπηρεσιακών/επίσημων διαβατηρίων ή ειδικών διαβατηρίων·
(αα) μέλη πληρωμάτων της πολιτικής αεροπορίας και του 

εμπορικού ναυτικού, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων 
τους·

(αβ) μέλη πληρωμάτων του εμπορικού ναυτικού όταν βγαίνουν 
στην ξηρά εφόσον είναι κάτοχοι ναυτικού φυλλαδίου που έχει 
εκδοθεί σύμφωνα με τις συμβάσεις (αριθ. 108 της 13ης Μαΐου 
1958 ή αριθ. 185 της 16ης Ιουνίου 2003) της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας ή τη Σύμβαση του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού για τη διευκόλυνση της διεθνούς 
ναυσιπλοΐας της 9ης Απριλίου 1965 (Σύμβαση FAL)·

(αγ) μέλη του πληρώματος και μέλη αποστολών επείγουσας 
βοήθειας ή διάσωσης σε περίπτωση καταστροφής ή 
ατυχήματος·

(β) το πολιτικό πλήρωμα πλοίων που κινούνται σε διεθνείς 
ποτάμιες οδούς·

(γ) ▌τους κατόχους ταξιδιωτικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από ▌διακυβερνητικούς διεθνείς οργανισμούς μέλη των οποίων 
είναι ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, ή από άλλες οντότητες 
αναγνωρισμένες από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ως 
υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου, σε ▌υπαλλήλους των 
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οργανισμών ή οντοτήτων αυτών".
(β) στην παράγραφο 2 προστίθεται ▌το εξής σημείο:

"(δ) με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
ευρωπαϊκή συμφωνία για την κατάργηση των θεωρήσεων για τους 
πρόσφυγες, που υπεγράφη στο Στρασβούργο την 20ή Απριλίου 1959, 
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, 
το οποίο αναγνωρίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος"·

▌
5. Προστίθενται τα εξής άρθρα:

«Άρθρο 4α
1. Οι πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, μνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 1, 

παράγραφος 4, στοιχείο (ε), εδάφιο (i), στο άρθρο 1, παράγραφος 4, στοιχείο (στ) 
και στο άρθρο 1α, παράγραφος 3β τροποποιούν το Παράρτημα ΙΙ προσθέτοντας 
στη μνεία στην ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα το στοιχείο σχετικά με τις ημερομηνίες 
ενάρξεων και λήξεως της αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης 
για τους υπηκόους της συγκεκριμένης τρίτης χώρας.

2. Οι πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, μνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 1, 
παράγραφος 4, στοιχείο (ε), εδάφιο (i), στο άρθρο 1, παράγραφος 4, στοιχείο (στ) 
και στο άρθρο 1α, παράγραφος 3β, ορίζουν την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της 
αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης λαμβάνοντας υπόψη τους 
πόρους που διαθέτουν τα προξενεία των κρατών μελών. Η προθεσμία αυτή 
κυμαίνεται μεταξύ έξι και εννέα μηνών από τη γνωστοποίηση της κατ' 
εξουσιοδότηση πράξης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δυνάμει 
του άρθρου 4β, παράγραφος 4.

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, μνεία της 
οποίας γίνεται στο άρθρο 1α, παράγραφος 3β, δεύτερο εδάφιο, αρχίζει να 
εφαρμόζεται από την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 4γ.

4. Η Επιτροπή δύναται να παρατείνει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων μνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 1, παράγραφος 4, στοιχείο (ε), εδάφιο 
(i), στο άρθρο 1, παράγραφος 4, στοιχείο (στ) και στο άρθρο 1α, παράγραφος 3β, 
για περίοδο κατ' ανώτατο όριο 12 μηνών. Σε περίπτωση που η Επιτροπή έχει 
προτείνει τροποποίηση του παρόντος κανονισμού προκειμένου να μεταφερθεί η 
μνεία στην ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα στο Παράρτημα Ι σύμφωνα με το άρθρο 1, 
παράγραφος 4, στοιχείο (ζ), το άρθρο 1, παράγραφος 4, στοιχείο (η), ή το άρθρο 1α, 
παράγραφος 4, παρατείνει την εγκυρότητα της εν ισχύι κατ' εξουσιοδότηση πράξης 
για περίοδο κατ' ανώτατο όριο 12 μηνών. Η απόφαση για την παράταση της 
εγκυρότητας της κατ' εξουσιοδότηση πράξης εγκρίνεται δυνάμει του άρθρου 4β και 
τροποποιεί το Παράρτημα ΙΙ σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Άρθρο 4β
1. Η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθεται στην 
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Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπεται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 4, στοιχείο (ε), εδάφιο (i), στο άρθρο 1 παράγραφος 4, 
στοιχείο (στ), στο άρθρο 1 παράγραφος 4, στοιχείο (ι) και στο άρθρο 1α, 
παράγραφος 3β, ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 
ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση σχετικά µε τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η 
εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για χρονικές περιόδους της ίδιας 
διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιτεθούν 
σε αυτή την παράταση, το αργότερο τρεις μήνες πριν από το τέλος της κάθε 
περιόδου.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν ανά πάσα στιγμή να 
ανακαλέσουν την εξουσιοδότηση μνεία της οποίας γίνεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 4, στοιχείο (ε), εδάφιο (i), στο άρθρο 1 παράγραφος 4, στοιχείο 
(στ) και στο άρθρο 1α, παράγραφος 3β. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει 
την αρμοδιότητα εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Η ανάκληση 
δεν επηρεάζει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται 
ήδη σε ισχύ.

4. Μόλις η Επιτροπή εκδώσει πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 1 
παράγραφος 4, στοιχείο (ε), εδάφιο (i), του άρθρου 1 παράγραφος 4, στοιχείο 
(στ) και του άρθρου 1α, παράγραφος 3β, τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν 
έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 
κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Άρθρο 4γ
1. Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις βάσει του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ 

χωρίς καθυστέρηση και ισχύουν για όσον χρόνο δεν έχει εγερθεί αντίρρηση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2. Στην κοινοποίηση κατ' εξουσιοδότηση 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναφέρονται οι λόγοι 
για τους οποίους έγινε χρήση της διαδικασίας κατεπείγοντος.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 4β, παράγραφος 5. Στην περίπτωση αυτή, η 
Επιτροπή καταργεί την πράξη χωρίς καθυστέρηση μετά την κοινοποίηση 
της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου να εγείρει 
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αντιρρήσεις.
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Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.
Έγινε στ ...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

Or. en


