
PR\860326EL.doc PE460.834v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

2010/0312(COD)

13.4.2011

***I
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης για την 
επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν
(COM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Carlos Coelho



PE460.834v01-00 2/22 PR\860326EL.doc

EL

PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των τροπολογιών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της 
εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν
(COM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2010)0624),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 77, παράγραφος 2, σημείο ε 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία η 
Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C7-0370/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2011),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

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

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ως εκ τούτου πρέπει να αναθεωρηθεί ο 
μηχανισμός αξιολόγησης που συστάθηκε 
το 1998 όσον αφορά το δεύτερο τμήμα της 
εντολής που δόθηκε στη μόνιμη επιτροπή. 
Το πρώτο τμήμα της εντολής που δόθηκε 
στη μόνιμη επιτροπή θα πρέπει να 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται όπως 
καθορίζεται στο τμήμα Ι της απόφασης 
της 16ης Σεπτεμβρίου 1998.

(6) Ως εκ τούτου πρέπει να αναθεωρηθεί ο 
μηχανισμός αξιολόγησης που συστάθηκε 
το 1998 και όσον αφορά το πρώτο και 
όσον αφορά το δεύτερο τμήμα της εντολής 
που δόθηκε στη μόνιμη επιτροπή, 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι θα 
υπάρχει ένας ομοιόμορφος μηχανισμός 
που θα βασίζεται στα ίδια κριτήρια για τα 
υποψήφια προς ένταξη κράτη και τα 
κράτη μέλη που εφαρμόζουν ήδη το 
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κεκτημένο του Σένγκεν.

Or. en

Αιτιολόγηση
Στόχος είναι ένας ομοιόμορφος μηχανισμός που θα αφορά τόσο τα υποψήφια προς ένταξη 
κράτη όσο και τα κράτη μέλη στον χώρο Σένγκεν προκειμένου να μην εφαρμόζονται δύο μέτρα 
και δύο σταθμά.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Τα κράτη μέλη πρέπει να συμμετέχουν 
στενά στη διαδικασία αξιολόγησης. Τα 
μέτρα εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να θεσπιστούν 
σύμφωνα με τη διαδικασία της 
διαχειριστικής επιτροπής, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 4 της απόφασης 
1999/468/EΚ του Συμβουλίου της 28ης

Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή.

(8) Για την εξασφάλιση ομοιόμορφων 
όρων εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι 
αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.1
_________
1 ΕΕ L 55 της 28.02.2011, σ. 13.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία στοχεύει στο να διασφαλίσει την εφαρμογή των νέων κανόνων επιτροπολογίας 
βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας. 

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο μηχανισμός αξιολόγησης θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει επαλήθευση της 
σχετικής νομοθεσίας για την κατάργηση 

(10) Ο μηχανισμός αξιολόγησης θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει επαλήθευση της 
σχετικής νομοθεσίας για την κατάργηση 
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των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και 
ελέγχους στην εθνική επικράτεια. Ενόψει 
της ειδικής φύσης των διατάξεων αυτών, 
που δεν θίγουν την εσωτερική ασφάλεια 
των κρατών μελών, οι σχετικές επιτόπιες 
επισκέψεις θα πρέπει να ανατεθούν 
αποκλειστικά στην Επιτροπή.

των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και 
ελέγχους στην εθνική επικράτεια. Οι 
σχετικές επιτόπιες επισκέψεις θα πρέπει να 
ανατεθούν σε υπαλλήλους της Επιτροπής 
σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση
Για να υπογραμμισθεί το γεγονός ότι ο μηχανισμός αξιολόγησης βασίζεται στη στενή 
συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη 
πρέπει να συμμετέχουν επίσης σε επιτόπιες επισκέψεις που αφορούν την κατάργηση των 
ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Βλ. τροπολογία που αφορά το άρθρο 12.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Ο Ευρωπαίος Επόπτης 
Προστασίας Δεδομένων και οι εθνικές 
εποπτικές αρχές, στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, πρέπει 
να λάβουν μέρος στη διαδικασία 
αξιολόγησης και να συμμετάσχουν ως 
παρατηρητές στο πλαίσιο επιτόπιας 
επίσκεψης που θα αφορά κάποιον τομέα 
που καλύπτεται από την εντολή τους.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται 
μηχανισμός αξιολόγησης που εξυπηρετεί 
τους ακόλουθους σκοπούς:

- την εξακρίβωση του κατά πόσον 
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη 
θέση σε ισχύ του κεκτημένου του Σένγκεν 
σε ένα υποψήφιο προς ένταξη κράτος και 
- την επαλήθευση της εφαρμογής του 

κεκτημένου του Σένγκεν στα κράτη μέλη 
στα οποία το κεκτημένο του Σένγκεν 
εφαρμόζεται πλήρως και στα κράτη μέλη 
στα οποία, σύμφωνα με το αντίστοιχο 
Πρωτόκολλο της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
το κεκτημένο Σένγκεν εφαρμόζεται εν 
μέρει.

Or. en
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Αιτιολόγηση
Όσον αφορά το πρώτο εδάφιο, στόχος είναι ένας ομοιόμορφος μηχανισμός που θα αφορά τόσο 
τα υποψήφια προς ένταξη κράτη όσο και τα κράτη μέλη στον χώρο Σένγκεν προκειμένου να μην 
εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Το δεύτερο εδάφιο στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι το 
Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία θα συμμετέχουν στον μηχανισμό αξιολόγησης στον βαθμό 
που συμμετέχουν και στον χώρο Σένγκεν.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη τα 
οποία, σύμφωνα με την οικεία πράξη 
προσχώρησης, δεν εφαρμόζουν ακόμα 
πλήρως το κεκτημένο, συμμετέχουν 
πάντως στην αξιολόγηση όλων των μερών 
του κεκτημένου.

Οι εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη τα 
οποία, σύμφωνα με την οικεία πράξη 
προσχώρησης, δεν εφαρμόζουν ακόμα 
πλήρως το κεκτημένο, συμμετέχουν 
πάντως στην αξιολόγηση όλων των μερών 
του κεκτημένου.
Εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη στα 
οποία, σύμφωνα με το σχετικό 
Πρωτόκολλο της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
το κεκτημένο του Σένγκεν εφαρμόζεται 
μόνο εν μέρει, θα συμμετέχουν στην 
αξιολόγηση εκείνων μόνο των τμημάτων 
του κεκτημένου που εφαρμόζονται στα 
συγκεκριμένα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία επιδιώκει να διασφαλίσει ότι εμπειρογνώμονες από το Ηνωμένο Βασίλειο και την 
Ιρλανδία θα μπορούν να συμμετέχουν στις αξιολογήσεις εκείνες που αφορούν τα τμήματα του 
κεκτημένου του Σένγκεν, στα οποία συμμετέχουν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το πολυετές πρόγραμμα μπορεί να 
περιλαμβάνει παραπομπές σε θεματικές 
ή/και γεωγραφικές αξιολογήσεις, όπως 
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αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αποστέλλει στα κράτη μέλη, 
το αργότερο μέχρι την 15η Αυγούστου του 
προηγούμενου έτους, τυποποιημένο 
ερωτηματολόγιο που θα αξιολογηθεί κατά 
το επόμενο έτος. Το τυποποιημένο 
ερωτηματολόγιο καλύπτει τη σχετική 
νομοθεσία και τα οργανωτικά και τεχνικά 
μέσα που προβλέπονται για την εφαρμογή 
του κεκτημένου του Σένγκεν καθώς και 
στατιστικά δεδομένα για κάθε τομέα της 
αξιολόγησης.

1. Η Επιτροπή αποστέλλει στα κράτη μέλη, 
το αργότερο μέχρι την 15η Αυγούστου του 
προηγούμενου έτους, τυποποιημένο 
ερωτηματολόγιο που θα αξιολογηθεί κατά 
το επόμενο έτος. Το τυποποιημένο 
ερωτηματολόγιο καταρτίζεται σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη και
καλύπτει τη σχετική νομοθεσία και τα 
οργανωτικά και τεχνικά μέσα που 
προβλέπονται για την εφαρμογή του 
κεκτημένου του Σένγκεν καθώς και 
στατιστικά δεδομένα για κάθε τομέα της 
αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των
εμπειρογνωμόνων που ορίζουν τα 
κράτη μέλη για συμμετοχή σε 
επιτόπιες επισκέψεις. Ο κατάλογος 
διαβιβάζεται στα κράτη μέλη.

διαγράφεται

2. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τους 
αντίστοιχους τομείς 
εμπειρογνωμοσύνης κάθε 
εμπειρογνώμονα ως προς τους τομείς 
που αναγράφονται στο παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη 

διαγράφεται
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κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν 
αλλαγές το ταχύτερο δυνατόν.

3. Τα κράτη μέλη αναφέρουν ποιοι 
εμπειρογνώμονες μπορούν να 
διατεθούν για αιφνιδιαστικές επιτόπιες 
επισκέψεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 10 
παράγραφος 5.

διαγράφεται

4. Οι εμπειρογνώμονες διαθέτουν τα 
ενδεδειγμένα τυπικά προσόντα, μεταξύ 
άλλων και άριστες θεωρητικές γνώσεις 
και πρακτική πείρα στους τομείς που 
καλύπτονται από τον μηχανισμό 
αξιολόγησης, καθώς και άρτιες γνώσεις 
ως προς τις αρχές, τις διαδικασίες και 
τις τεχνικές αξιολόγησης. Οι εν λόγω 
εμπειρογνώμονες είναι σε θέση να 
επικοινωνούν αποτελεσματικά σε μια 
κοινή γλώσσα.

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
οριζόμενοι εμπειρογνώμονες να 
πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στην προηγούμενη παράγραφο, μεταξύ 
άλλων και με την αναφορά του τύπου 
επιμόρφωσης που έχουν τύχει οι 
εμπειρογνώμονες· μεριμνούν επίσης
ώστε οι εμπειρογνώμονες να τυγχάνουν 
διαρκούς επιμόρφωσης και να 
εξακολουθούν να πληρούν τις εν λόγω 
απαιτήσεις.

Οι εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν 
στις επιτόπιες επισκέψεις διαθέτουν τα 
ενδεδειγμένα τυπικά προσόντα, μεταξύ 
άλλων και άριστες θεωρητικές γνώσεις και 
πρακτική πείρα στους τομείς που 
καλύπτονται από τον μηχανισμό 
αξιολόγησης, καθώς και άρτιες γνώσεις ως 
προς τις αρχές, τις διαδικασίες και τις 
τεχνικές αξιολόγησης. Οι εν λόγω 
εμπειρογνώμονες είναι σε θέση να 
επικοινωνούν αποτελεσματικά σε μια 
κοινή γλώσσα. Για τον σκοπό αυτόν, τα 
κράτη μέλη σε συνεργασία με τον Frontex
μεριμνούν ώστε οι εμπειρογνώμονες να 
τυγχάνουν σχετικής επιμόρφωσης.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιτόπιες επισκέψεις διεξάγονται 
από ομάδες που ορίζει η Επιτροπή. Οι 
ομάδες απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες 
που επιλέγονται από τον κατάλογο 
εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται στο 

1. Οι ομάδες που είναι υπεύθυνες για τις
επιτόπιες επισκέψεις απαρτίζονται από 
εμπειρογνώμονες διορισμένους από τα 
κράτη μέλη και από υπαλλήλους της 
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άρθρο 9 και υπαλλήλους της Επιτροπής. Η 
Επιτροπή εξασφαλίζει τη γεωγραφική 
ισορροπία και την επαγγελματική 
επάρκεια των εμπειρογνωμόνων που 
συμμετέχουν σε κάθε ομάδα. Οι 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών δεν 
μπορούν να συμμετέχουν σε επιτόπιες 
επισκέψεις σε κράτος μέλος στο οποίο 
εργάζονται.

Επιτροπής. Οι εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών δεν μπορούν να 
συμμετέχουν σε επιτόπιες επισκέψεις σε 
κράτος μέλος στο οποίο εργάζονται.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να 
διορίσουν εμπειρογνώμονες που θα είναι 
διαθέσιμοι να συμμετάσχουν στις 
αντίστοιχες επιτόπιες επισκέψεις, 
επισημαίνοντας τον τομέα 
εμπειρογνωμοσύνης τους. Στην 
περίπτωση προαναγγελλόμενων 
επισκέψεων, η Επιτροπή καλεί τα κράτη 
μέλη να διορίσουν εμπειρογνώμονες το
αργότερο έξι εβδομάδες πριν από την 
προγραμματισμένη επιτόπια επίσκεψη. 
Τα κράτη μέλη διορίζουν τον 
εμπειρογνώμονα εντός διαστήματος μίας 
εβδομάδας.
Στην περίπτωση αιφνιδιαστικών 
επισκέψεων, η Επιτροπή καλεί τα κράτη 
μέλη να διορίσουν εμπειρογνώμονες το 
αργότερο δύο εβδομάδες πριν από την 
προγραμματισμένη επιτόπια επίσκεψη. 
Τα κράτη μέλη διορίζουν τον 
εμπειρογνώμονα εντός διαστήματος 72 
ωρών.

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων και οι εθνικές εποπτικές 
αρχές, στο πλαίσιο των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων τους, καλούνται να 
συμμετέχουν ως παρατηρητές σε 
επιτόπια επίσκεψη που αφορά κάποιον 
τομέα που καλύπτεται από την εντολή 
τους.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο αριθμός των εμπειρογνωμόνων 
(συμπεριλαμβανομένων και των 
παρατηρητών) που συμμετέχουν σε 
επισκέψεις αξιολόγησης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα οκτώ άτομα για τις 
προαναγγελλόμενες επιτόπιες επισκέψεις 
και τα έξι άτομα για τις αιφνιδιαστικές 
επιτόπιες επισκέψεις. 

3. Ο αριθμός των εμπειρογνωμόνων των 
κρατών μελών που συμμετέχουν σε 
επισκέψεις αξιολόγησης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα οκτώ άτομα για τις 
προαναγγελλόμενες επιτόπιες επισκέψεις 
και τα έξι άτομα για τις αιφνιδιαστικές 
επιτόπιες επισκέψεις.  Εάν ο αριθμός των 
εμπειρογνωμόνων που έχουν διορισθεί 
από τα κράτη μέλη υπερβαίνει τα ως άνω 
ανώτατα όρια ατόμων, η Επιτροπή, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τα εν λόγω 
κράτη μέλη, διορίζει τα μέλη της ομάδας 
με βάση τη γεωγραφική ισορροπία και τις 
αρμοδιότητες των εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση προαναγγελλόμενων 
επισκέψεων, τα κράτη μέλη των οποίων 
οι εμπειρογνώμονες έχουν οριστεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 
ειδοποιούνται από την Επιτροπή 
τουλάχιστον τέσσερεις εβδομάδες πριν 
από την προγραμματισμένη ημερομηνία 
της επιτόπιας επίσκεψης. Τα κράτη μέλη 
επιβεβαιώνουν εντός μίας εβδομάδας τη 
διαθεσιμότητα των εμπειρογνωμόνων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση
Το παραπάνω εντάσσεται πλέον στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στην περίπτωση αιφνιδιαστικών 
επισκέψεων, τα κράτη μέλη των οποίων 
οι εμπειρογνώμονες έχουν οριστεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 
ειδοποιούνται από την Επιτροπή 
τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την 
προγραμματισμένη ημερομηνία της 
επιτόπιας επίσκεψης. Τα κράτη μέλη 
επιβεβαιώνουν εντός 48 ωρών τη 
διαθεσιμότητα των εμπειρογνωμόνων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση
Το παραπάνω εντάσσεται πλέον στην παράγραφο 1.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10, 
προκειμένου για αιφνιδιαστικές επιτόπιες 
επισκέψεις για να επαληθευτεί η απουσία 
ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, οι ομάδες 
απαρτίζονται αποκλειστικά από 
υπαλλήλους της Επιτροπής.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10, 
προκειμένου για αιφνιδιαστικές επιτόπιες 
επισκέψεις για να επαληθευτεί η απουσία 
ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, οι ομάδες 
απαρτίζονται από τρεις υπαλλήλους της 
Επιτροπής και τρεις εμπειρογνώμονες από 
τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση
Για να υπογραμμισθεί το γεγονός ότι ο μηχανισμός αξιολόγησης βασίζεται στην αρχή της στενής 
συνεργασίας της Επιτροπής και των κρατών μελών, εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη πρέπει 
να συμμετέχουν επίσης σε επιτόπιες επισκέψεις που αφορούν την κατάργηση των ελέγχων στα 
εσωτερικά σύνορα. Βλ. τροπολογία που αφορά την αιτιολογική σκέψη 10.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Ομάδες υποστήριξης

Σε περίπτωση σοβαρής έλλειψης κατά 
την έννοια του άρθρου 13, παράγραφος 7, 
ο Frontex καταρτίζει ομάδα 
εμπειρογνωμόνων που, για διάστημα έξι 
μηνών από τον εντοπισμό της σοβαρής 
έλλειψης, υποστηρίζουν το εν λόγω 
κράτος μέλος για την αποκατάσταση της 
έλλειψης. Στην ομάδα μπορούν να 
συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από τα 
κράτη μέλη.

Or. en
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Αιτιολόγηση
Τυχόν σοβαρές ελλείψεις που ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο γενικότερο επίπεδο 
ασφαλείας ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών πρέπει να αποκαθίστανται επειγόντως 
προκειμένου να αποκατασταθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ο Frontex, ως ο αρμόδιος 
εξειδικευμένος οργανισμός της ΕΕ, μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην υποστήριξη του 
εν λόγω κράτους μέλους για την αποκατάσταση της έλλειψης.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13β
Συνέχεια που δίδεται και επιβολή 

κυρώσεων
Έξι μήνες μετά τον εντοπισμό σοβαρής 
έλλειψης, η Επιτροπή προγραμματίζει 
επιτόπια επίσκεψη. Εάν η επιτόπια 
επίσκεψη αποκαλύψει ότι η σοβαρή 
έλλειψη δεν αποκαταστάθηκε, η 
Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στην 
επιτροπή του άρθρου 15 σχετικά με τη 
συνέχεια που θα δοθεί και την επιβολή 
τυχόν κυρώσεων. Η απόφαση σχετικά με 
τη συνέχεια που θα δοθεί και την επιβολή 
τυχόν κυρώσεων, που ενδέχεται να 
οδηγήσει στην επαναφορά των
συνοριακών ελέγχων, λαμβάνεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση
Σε περίπτωση που κράτος μέλος, μετά από διάστημα έξι μηνών και παρά την υποστήριξη του
Frontex δεν αποκαταστήσει τη σοβαρή έλλειψη, η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα, σε 
συνεργασία με την επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών, να 
αποφασίσει σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής τυχόν 
κυρώσεων.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή 
ή οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους 
των κρατών μελών και προεδρεύεται από 
τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

(1) Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 
Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία στοχεύει στο να διασφαλίσει την εφαρμογή των νέων κανόνων επιτροπολογίας 
βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας. 

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, ισχύουν τα άρθρα 4, 7 και 8 
της απόφασης 1999/468/EΚ.

(2) Όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, ισχύει το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία στοχεύει στο να διασφαλίσει την εφαρμογή των νέων κανόνων επιτροπολογίας 
βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας. Για να διασφαλισθεί η δέουσα συμμετοχή των 
εκπροσώπων των κρατών μελών, πρέπει να επιλεχθεί η διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Η εν λόγω διαδικασία διασφαλίζει ότι οι 
προτάσεις της Επιτροπής έχουν την υποστήριξη της ειδικής πλειοψηφίας της επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων. Αντιθέτως, βάσει της συμβουλευτικής διαδικασίας που προβλέπεται στο 
άρθρο 4, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει εκτελεστική πράξη ακόμα και αν η πλειοψηφία των 
εκπροσώπων των κρατών μελών αντιτίθεται προς αυτήν.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέρος ΙΙ της απόφασης της 
εκτελεστικής επιτροπής της 16ης 
Σεπτεμβρίου 1988 σχετικά με τη σύσταση 
της μόνιμης επιτροπής για την αξιολόγηση 
και την εφαρμογής της σύμβασης Σένγκεν 
(SCH/Com-ex (98) 26 def.), με τον τίτλο 
«επιτροπή εφαρμογής για τα κράτη που 
εφαρμόζουν ήδη τη σύμβαση» καταργείται 
ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Η απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής 
της 16ης Σεπτεμβρίου 1988 σχετικά με τη 
σύσταση της μόνιμης επιτροπής για την 
αξιολόγηση και την εφαρμογής της 
σύμβασης Σένγκεν (SCH/Com-ex (98) 26 
def.), με τον τίτλο «επιτροπή εφαρμογής 
για τα κράτη που εφαρμόζουν ήδη τη 
σύμβαση» καταργείται ένα έτος μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση
Κατά την άποψη του εισηγητή, πρέπει να υπάρξει ένας ομοιόμορφος μηχανισμός αξιολόγησης 

βάσει του παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου, η απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής δεν 
πρέπει να καταργηθεί μόνο όσον αφορά το μέρος Ι αλλά και όσον αφορά και το μέρος ΙΙ.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη 
διεξαγωγή των αξιολογήσεων Σένγκεν 
που αναφέρονται στις πράξεις 
προσχώρησης που συνάπτονται μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση
Με δεδομένο ότι η τροπολογία στο άρθρο 1, παράγραφος 1 στοχεύει ήδη στην ένταξη των 
υποψήφιων προς ένταξη χωρών στον νέο μηχανισμό αξιολόγησης του Σένγκεν, το άρθρο 20 
καθίσταται εκ προοιμίου παρωχημένο.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό:

Η δημιουργία του χώρου Σένγκεν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990 αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ευρωπαϊκή ιστορία, η 
οποία χαρακτηρίσθηκε από την έλλειψη ελέγχων στα κοινά σύνορα μεταξύ των 
συμμετεχουσών χωρών και την καθιέρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας στον χώρο αυτόν. 
Παράλληλα, εφαρμόσθηκαν διάφορα αντισταθμιστικά μέτρα, ιδίως η ενίσχυση των ελέγχων 
στα εξωτερικά σύνορα και η αστυνομική, τελωνειακή και δικαστική συνεργασία, η 
δημιουργία του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν, κτλ.

Η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα απαιτεί πλήρη αμοιβαία εμπιστοσύνη 
μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής των συνοδευτικών μέτρων 
που επιτρέπουν την άρση των εν λόγω ελέγχων. Για την ακρίβεια, η ασφάλεια του χώρου 
Σένγκεν εξαρτάται από την αυστηρότητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία διεξάγει 
ένα κράτος μέλος ελέγχους στα εξωτερικά του σύνορα, καθώς και από την ποιότητα και την 
ταχύτητα με την οποία γίνεται η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του SIS. Η τρωτότητα ή η 
ανεπαρκής λειτουργία κάποιου από τα παραπάνω στοιχεία συνιστά απειλή για την ασφάλεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αποδοτικότητα του χώρου Σένγκεν.

Το 1998, δημιουργήθηκε μόνιμη επιτροπή με σκοπό την αξιολόγηση των κρατών μελών σε 
δύο ξεχωριστά στάδια:

- θέση σε εφαρμογή: η επιτροπή θα επιβεβαίωνε κατά πόσον πληρούνταν όλες οι 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν, προκειμένου να 
μπορέσουν να αρθούν οι συνοριακοί έλεγχοι·

- εκτέλεση: η αμοιβαία εμπιστοσύνη που είχε εδραιωθεί με την άρση των εσωτερικών 
ελέγχων όφειλε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί αξιολογώντας τον τρόπο με τον οποίο 
εφαρμοζόταν το κεκτημένο του Σένγκεν από τα κράτη μέλη. 

Μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης του Άμστερνταμ το 1999 και της ένταξης του 
κεκτημένου του Σένγκεν στην ΕΕ, η μόνιμη επιτροπή μετονομάστηκε σε «Ομάδα Εργασίας 
για την Αξιολόγηση του Σένγκεν» (SCH-EVAL). Η εντολή της, ωστόσο, παρέμεινε 
αμετάβλητη και ο διακυβερνητικός χαρακτήρας της διατηρήθηκε.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος της Χάγης, η Επιτροπή κλήθηκε να υποβάλει πρόταση για τη 
συμπλήρωση και την αποκατάσταση των αδυναμιών που είχαν εντοπισθεί στον υπάρχοντα 
μηχανισμό αξιολόγησης του Σένγκεν. Τον Μάρτιο του 2009, η Επιτροπή υπέβαλε δύο 
προτάσεις, μία πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου και μία πρόταση απόφασης του 
Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση νομικού πλαισίου για ενιαίο μηχανισμό αξιολόγησης που 
θα επαληθεύει και θα παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν. Ο 
κανονισμός του Συμβουλίου κάλυπτε δραστηριότητες που σχετίζονταν με στοιχεία του 
κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούσαν την ελεύθερη κυκλοφορία και τους συνοριακούς 
ελέγχους. Η απόφαση του Συμβουλίου κάλυπτε τα μέτρα αστυνόμευσης που θα 
αντιστάθμιζαν την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα.

Οι προτάσεις στόχευαν περαιτέρω στο να ανταποκριθούν στις αλλαγές στη νομική 
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κατάσταση κατόπιν της ένταξης του κεκτημένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της ΕΕ, όπου κάθε
διάταξη του κεκτημένου έλαβε νομική βάση υπό τον πρώτο ή τον τρίτο πυλώνα. 

Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις δύο αυτές προτάσεις και, 
βάσει της γνωμοδότησης που παρείχε η Νομική Υπηρεσία του σχετικά με την επαλήθευση 
του κατά πόσον η νομική βάση που είχε επιλεγεί από την Επιτροπή ήταν η καταλληλότερη, 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επιλεχθείσα διαδικασία για την πρόταση κανονισμού θα 
έπρεπε να είναι η διαδικασία συναπόφασης. Δεδομένου ότι αμφότερες οι προτάσεις 
παρουσίαζαν τις ίδιες ελλείψεις και, από νομική άποψη, αντιπροσώπευαν τις δύο όψεις του 
ιδίου νομίσματος, δηλαδή τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος αξιολόγησης του Σένγκεν, 
έπρεπε να αντιμετωπισθούν ως ενιαία δέσμη. Τον Οκτώβριο του 2009, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο απέρριψε τις δύο προτάσεις και κάλεσε την Επιτροπή να τις αποσύρει και να 
υποβάλει νέες, σημαντικά βελτιωμένες προτάσεις, που θα σέβονταν τη διαδικασία 
συναπόφασης και θα λάμβαναν υπόψη τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο τρίτος πυλώνας κατέστη παρωχημένος 
και αποσύρθηκε στη «Γενική ανακοίνωση» του Δεκεμβρίου του 2009. Ταυτόχρονα, η 
εναπομένουσα πρόταση (ο κανονισμός του πρώτου πυλώνα) αποσύρθηκε επίσης.

Πεδίο εφαρμογής της νέας πρότασης

Τον Νοέμβριο του 2010 υπεβλήθη νέα ενιαία νέα πρόταση με στόχο τη θέσπιση νομικού 
πλαισίου για την αξιολόγηση της ορθής εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν. Ο εν λόγω 
μηχανισμός αξιολόγησης έχει σχεδιασθεί με σκοπό τη διατήρηση της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο της εφαρμογής με αποτελεσματικό και 
αποδοτικό τρόπο, των συνοδευτικών μέτρων που καθιστούν εφικτή τη διατήρηση ενός χώρου 
χωρίς εσωτερικά σύνορα. 

Ως νομοθετική διαδικασία προτείνεται η συναπόφαση, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
συμμετέχει πλήρως στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Για να 
ενισχυθεί η διαφάνεια, προτείνεται η τακτική υποβολή αναφορών στο Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις διεξαγόμενες αξιολογήσεις, τα πορίσματα που 
συνάγονται από τις αξιολογήσεις και τα λαμβανόμενα από τα οικεία κράτη μέλη μέτρα.

Η πρόταση στοχεύει περαιτέρω στο να καταστήσει τον μηχανισμό αξιολόγησης του Σένγκεν 
αποδοτικότερο, διασφαλίζοντας τη διαφανή, αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του 
κεκτημένου του Σένγκεν.

Αυτός ο νέος μηχανισμός αξιολόγησης πρέπει να βασίζεται σε ερωτηματολόγια και επιτόπιες 
επισκέψεις, προαναγγελλόμενες ή αιφνιδιαστικές, και είναι οργανωμένος σε στάδια. Θα 
πρέπει να υπάρξει ένα πολυετές πρόγραμμα διάρκειας 5 ετών (κάθε κράτος μέλος πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον μία φορά κατά την περίοδο των 5 ετών) με κατάλογο των χωρών 
που πρέπει να αξιολογηθούν (προπαρασκευαστικό στάδιο). Το σχέδιο του προγράμματος 
πρέπει να εγκρίνεται μέσω διαδικασίας επιτροπολογίας. 

Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και σε σχέση με το ετήσιο πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να 
βασίζεται στην αξιολόγηση της ανάλυσης κινδύνου που θα πραγματοποιείται από τον
Frontex. Το εν λόγω πρόγραμμα πρέπει να ορίζει τις αξιολογήσεις που πρέπει να 
πραγματοποιούνται για κάθε χώρα, με ή χωρίς πρότερη ειδοποίηση (στην περίπτωση αυτή, ο 
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κατάλογος των κρατών μελών πρέπει να είναι εμπιστευτικός).
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Θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής επικροτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση αυτής της νέας 
πρότασης η οποία αφενός λαμβάνει υπόψη ορισμένες από τις επικρίσεις που το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έκανε στο παρελθόν και αφετέρου προτείνει μια νομική βάση (το άρθρο 77, 
παράγραφος 2, στοιχείο ε), της ΣΛΕΕ) η οποία συνεπάγεται τη διαδικασία συναπόφασης.

Είναι αναγκαία η θέσπιση ενός νέου μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν που θα έχει τα 
εξής χαρακτηριστικά:

- πιο κοινοτικός (με ευρωπαϊκή προσέγγιση και τη συμμετοχή των κοινοτικών θεσμικών 
οργάνων και όχι μόνο διακυβερνητικός)·

- πιο διαφανής (με την υποχρέωση να ενημερώνει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα των επισκέψεων ελέγχου, τις συστάσεις της 
Επιτροπής και την εφαρμογή τους)·

- με μεγαλύτερη συνεργασία (εξασφαλίζοντας την ισόρροπη συμμετοχή μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών, εξασφαλίζοντας την πλήρη συμμετοχή των ευρωπαίων και
εθνικών εμπειρογνωμόνων)·

- με καλύτερη χρήση των πόρων (με τη συμμετοχή του Frontex και αξιοποίηση της εμπειρίας 
της και αναλύσεων κινδύνου)·

- αποδοτικότερος (με ομάδες λιγότερο «βαριές»)·

- πιο συνεπής (επιτρέποντας μια ακριβή αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης με τους 
κανόνες Σένγκεν και προβλέποντας μηχανισμούς για την έγκαιρη διόρθωσή τους, θέτοντας 
τέλος στο αίσθημα ατιμωρησίας).
.

Ο εισηγητής τονίζει την αντίθεσή του όσον αφορά ένα σύστημα με δύο μέτρα και δύο σταθμά
που είναι πολύ αυστηρό για τις υποψήφιες χώρες και πολύ «ελαστικό» με τα κράτη που είναι 
ήδη στη συμφωνία Σένγκεν. Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι οι κανόνες πρέπει να είναι 
πανομοιότυποι και ότι το σύστημα αξιολόγησης θα πρέπει να προϋποθέτει τη συνέχιση της
συμμόρφωσης με τους κανόνες Σένγκεν και όχι μόνο κατά τη στιγμή της προσχώρησης. Δεν 
είναι λογικό να έχουμε διαφορετικά κριτήρια και διαφορετικά συστήματα αξιολόγησης για 
ορισμένους και διαφορετικά για άλλους.

Ο εισηγητής υπογραμμίζει και πάλι τη σημασία της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στην οποία
στηρίζεται ολόκληρο το σύστημα Σένγκεν.

Τέλος, προσπάθησε να λάβει σοβαρά υπόψη τη μερική συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου 
και της Ιρλανδίας, επιτρέποντας να αξιολογούνται όσον αφορά την αστυνομική συνεργασία, 
τις επιχειρήσεις SIS/SIRENE και την προστασία των δεδομένων.


