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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου για 
τη δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης
(COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2009)0322),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 63, στοιχείο β) και 66 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C7-0055/2009),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2009),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος που προεδρεύει του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, 
εάν το εν λόγω κράτος μέλος δεν 
εκπροσωπείται στη χώρα ή την περιοχή, το 
κράτος μέλος που ασκεί καθήκοντα 
προεδρίας, υποβάλλει, κατά το τέλος 
εκάστου εξαμήνου, έκθεση προς το 
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

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

και την Επιτροπή σχετικά με τις 
δραστηριότητες των δικτύων αξιωματικών 
συνδέσμων μετανάστευσης σε ειδικές 
περιοχές ή/και χώρες ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και για την κατάσταση των 
περιοχών ή/και χωρών αυτών, για θέματα 
που αφορούν την παράνομη 
μετανάστευση. Η επιλογή ειδικών 
περιοχών ή/και χωρών ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή, πρέπει να βασίζεται σε 
αντικειμενικούς δείκτες μετανάστευσης, 
όπως οι στατιστικές σχετικά με την 
παράνομη μετανάστευση και οι αναλύσεις 
κινδύνου που έχει εκπονήσει ο οργανισμός 
FRONTEX, και να λαμβάνει υπόψη την 
γενική πολιτική εξωτερικών σχέσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλισθεί η συνέπεια στην επιλογή των όρων και, συνεπώς, να επαναληφθεί εδώ 
η έκφραση "παράνομη μετανάστευση", που χρησιμοποιείται στην προηγούμενη φράση. Πρέπει 
τα δίκτυα των αξιωματικών συνδέσμων να μπορούν να ενεργούν με την απαραίτητη ευελιξία 
στο πλαίσιο της συνολικής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Όταν, στις 19 Φεβρουαρίου 2004, ενεκρίθη ο Κανονισμός που τώρα επιδιώκεται να 
τροποποιηθεί, η FRONTEX δεν είχε ακόμη επίσημα δημιουργηθεί. Η έγκριση από το 
Συμβούλιο του κανονισμού σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη 
διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα πραγματοποιήθηκε οκτώ 
μήνες αργότερα και συγκεκριμένα, στις 26 Οκτωβρίου 2004. 

Βάσει των αρμοδιοτήτων που αναγνωρίζονται από τον Κανονισμό του, ο οργανισμός 
FRONTEX επιφορτίζεται με την εκπόνηση αναλύσεων κινδύνου σύμφωνα με τις συλλεγείσες 
από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πληροφορίες, να διευκολύνει την επιχειρησιακή 
συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, να συνεργάζεται επίσης με τις αρμόδιες 
αρχές τρίτων χωρών ή με διεθνείς οργανισμούς, λ.χ. με την ανταλλαγή εμπειριών επί θεμάτων 
ελέγχου των συνόρων, την κατάρτιση των συνοριακών φυλάκων, την ανταλλαγή 
επιχειρησιακών πληροφοριών και τις κοινές επιχειρήσεις.  

Σύμφωνα με τον αρχικό κανονισμό, αριθ. 377/2004 της 19ης Φεβρουαρίου 2004, ως 
αξιωματικός σύνδεσμος μετανάστευσης εννοείτο ο εκπρόσωπος κράτους μέλους, ο οποίος 
τοποθετείται στο εξωτερικό από την υπηρεσία μετανάστευσης ή από άλλες αρμόδιες αρχές με 
σκοπό την ανάπτυξη και διατήρηση επαφών με τις αρχές της χώρας υποδοχής προκειμένου 
να συμβάλλει στην πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, στην 
επαναπροώθηση των παράνομων μεταναστών και στη διαχείριση της νόμιμης 
μετανάστευσης.   

Είναι προφανές ότι λόγω των αρμοδιοτήτων τους, οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης 
που είναι τοποθετημένοι σε τρίτες χώρες μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην 
εκπλήρωση των στόχων του FRONTEX, κυρίως εάν ληφθεί υπόψη ότι ο οργανισμός αυτός 
δε εκπροσωπείται εκτός της επικράτειας της Ένωσης.  

Η πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 377/2004 αποσκοπεί 
στο να επωφεληθεί ο οργανισμός FRONTEX από τις γνώσεις και την πείρα των αξιωματικών 
συνδέσμων μετανάστευσης και αντιστρόφως, πράγμα που δεν είχε προβλεφθεί στον αρχικό 
Κανονισμό.  

Με την πρόταση τροποποίησης επιδιώκονται οι εξής στόχοι: να χρησιμοποιηθούν οι 
δυνατότητες των αξιωματικών συνδέσμων και του οργανισμού FRONTEX επ' αμοιβαία 
ωφελεία, να αξιοποιηθούν οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα δίκτυα των αξιωματικών 
συνδέσμων και να ανταλλαγούν μέσω του ICONet (ασφαλές ηλεκτρονικό δίκτυο 
πληροφοριών και συντονισμού των υπηρεσιών διαχείρισης της μετανάστευσης των κρατών 
μελών), να υπάρχει πρόσβαση στο Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, ώστε να ενισχυθεί η 
δημιουργία δικτύων αξιωματικών συνδέσμων και να διευκολυνθεί η λειτουργία τους και, 
τέλος, να βελτιωθεί το σύστημα παρουσίασης των ανά εξάμηνο εκθέσεων.  

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, τροποποιούνται τα άρθρα 3, 4 και 6 του κανονισμού 
377/2004.  
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Η προτεινόμενη νομική βάση είναι το σημείο β) του άρθρου 63, παράγραφος 3 και το άρθρο 
66 της Συνθήκης περί ιδρύσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η νομική αυτή βάση 
προϋποθέτει την εφαρμογή του συστήματος "μεταβλητής γεωμετρίας" όσον αφορά την θέση 
του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Δανίας ως προς το πρωτόκολλο του 
Σένγκεν. Εξάλλου, εξετάσθηκαν οι συνέπειες της προτεινόμενης τροποποίησης εν σχέσει 
προς τα πρωτόκολλα που υπεγράφησαν επί του θέματος από την Ισλανδία, τη Νορβηγία την 
Ελβετία και το Λιχτενστάιν.

Από τεχνική άποψη, η προτεινόμενη τροποποίηση είναι ορθή και απαραίτητη. Οι δύσκολες 
ώρες που διέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούν κατάλληλη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ρευμάτων. Η προτεινόμενη διαχείριση πρέπει να γίνει κατανοητή στην 
διπλή της διάσταση: την διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης και την διαχείριση της 
παράνομης ή λαθραίας μετανάστευσης. 


