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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 αλλαγών 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 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 των τρίτων 
χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή
(COM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0290),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0135/2011),

– 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 και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών 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 της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο κανονισμός θεσπίζει ρήτρα 
διασφάλισης η οποία επιτρέπει την ταχεία 
και προσωρινή αναστολή της απαλλαγής 
από την υποχρέωση θεώρησης για τρίτη 
χώρα του θετικού καταλόγου σε 

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

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εφόσον 
απαιτείται άμεση αντίδραση για την 
επίλυση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και 
λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό 
αντίκτυπο της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης στο σύνολο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ονομασία που δίδεται στον μηχανισμό μπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις· γι' αυτό κρίνεται 
σκόπιμη η διαγραφή του.  

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ονομασία που δίδεται στον μηχανισμό μπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις· γι' αυτό κρίνεται 
σκόπιμη η διαγραφή του.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως 
θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τους 
ευρωπαίους πολίτες, πρέπει να καλείται 
στις συνεδριάσεις της επιτροπής που 
είναι επιφορτισμένη με την εξέταση της 
αίτησης αναστολής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μοναδικό θεσμικό όργανο της Ένωσης που εκλέγεται άμεσα από 
τους ευρωπαίους πολίτες, πρέπει να μπορεί να συμμετέχει, με την ιδιότητα του προσκεκλημένου, 
σε ολόκληρη τη διαδικασία της επιτροπολογίας.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Τεχνική διόρθωση για να αποσαφηνιστεί ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο να επιλύει διαφορές 
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στο πεδίο αυτό.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α) Υπενθυμίζεται το περιεχόμενο της 
δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
της 8ης Μαρτίου 2011, σχετικά με την 
επαναφορά της αμοιβαιότητας στο 
καθεστώς θεωρήσεων, με την οποία το 
Κοινοβούλιο ζητούσε από την Επιτροπή 
τη θέσπιση ενός νέου μηχανισμού που θα 
εγγυάται την πλήρη αμοιβαιότητα για όλα 
τα κράτη μέλη, εξασφαλίζοντας ότι, αν 
κάποια τρίτη χώρα δεν εφαρμόζει την 
αμοιβαιότητα στο καθεστώς θεωρήσεων, 
όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επιβάλλουν την υποχρέωση θεώρησης για 
τους πολίτες της χώρας αυτής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τη δήλωση του Κοινοβουλίου, του Μαρτίου 2011, θα πρέπει να υπάρχει 
μια ρητή αναφορά στο αίτημα που περιείχε η δήλωση αυτή.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β) Ο μηχανισμός αμοιβαιότητας πρέπει 
να εφαρμόζεται σε περίπτωση κατά την 
οποία μια χώρα που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
539/2001 επιβάλλει, επαναφέρει ή 
διατηρεί την υποχρέωση θεώρησης για 
τους πολίτες ενός κράτους μέλους. 
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Or. es

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός αμοιβαιότητας πρέπει να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η 
αμοιβαιότητα δεν γίνεται σεβαστή.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) Λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες 
υποχρεώσεις των κρατών μελών, οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις που 
είχε συνάψει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
πριν από την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 και οι 
οποίες συνεπάγονται την ανάγκη 
παρέκκλισης από τους κοινούς κανόνες για 
τις θεωρήσεις, θα λαμβάνεται υπόψη η 
νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μελλοντικές αποφάσεις του Δικαστηρίου να επιβάλουν νέες
τροποποιήσεις του κανονισμού, θα πρέπει να λαμβάνεται εκ των προτέρων υπόψη η νομολογία 
του, είτε στις περιπτώσεις της αναφερθείσας τρίτης χώρας, είτε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 
που θα μπορούσε να εξετασθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο παρών κανονισμός ορίζει τη νομική (8) Ο παρών κανονισμός ορίζει τη νομική 
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βάση για την υποχρέωση θεώρησης ή την 
απαλλαγή από αυτή για κατόχους άδειας 
διέλευσης, διπλωματικών ή υπηρεσιακών 
διαβατηρίων που έχουν εκδοθεί από 
ορισμένους φορείς οι οποίοι υπόκεινται 
στο διεθνές δίκαιο και δεν αποτελούν 
διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς.

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.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τα νομοθετικά μέσα που εγκρίθηκαν πρόσφατα και για την αποφυγή 
πιθανής εξαίρεσης άλλου είδους ταξιδιωτικών εγγράφων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο ii – περίπτωση 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 - δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- «μέλη πληρωμάτων της πολιτικής 
αεροπορίας·

- «μέλη πληρωμάτων της πολιτικής 
αεροπορίας, κατά την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους·

Or. es

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη διευκρίνιση για την αποφυγή υπερβάσεων όσον αφορά την απαλλαγή από την 
υποχρέωση θεώρησης.

Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

γ) Εντός 90 ημερών από τη δημοσίευση 
της γνωστοποίησης η Επιτροπή, κατόπιν 
διαβουλεύσεων με το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος, υποβάλει έκθεση στο 
Συμβούλιο. Η έκθεση μπορεί να 
συνοδεύεται από πρόταση που να 
προβλέπει την προσωρινή επαναφορά της 
υποχρέωσης θεώρησης για τους υπηκόους 
της οικείας τρίτης χώρας. Η Επιτροπή 
μπορεί επίσης να υποβάλλει την πρόταση 
αυτή κατόπιν διαβουλεύσεων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την έκθεσή της. Το 

γ) Εάν εντός 90 ημερών από τη 
δημοσίευση της γνωστοποίησης η τρίτη 
χώρα δεν έχει άρει την υποχρέωση 
θεώρησης, η Επιτροπή, κατόπιν 
διαβουλεύσεων με το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος, προτείνει την επαναφορά 
για περίοδο 12 μηνών της υποχρέωσης 
θεώρησης για τους υπηκόους της οικείας 
τρίτης χώρας. Η περίοδος αυτή 
παρατείνεται για 12 ακόμη μήνες εφόσον 
η Επιτροπή, μετά τη λήξη τρης αρχικής 
περιόδου, δεν έχει ασκήσει το δικαίωμά 
της να υποβάλει πρόταση τροποποίησης 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
αποφαίνονται επί της προτάσεως κατά τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία.»

του παρόντος κανονισμού με αντικείμενο 
τη μεταφορά της συγκεκριμένης τρίτης 
χώρας στον κατάλογο του παραρτήματις 
1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αποφαίνονται επί της 
προτάσεως κατά τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία.

δ) Εάν το κρίνει απαραίτητο, η 
Επιτροπή μπορεί, χωρίς προηγούμενη 
έκθεση, να υποβάλει πρόταση για την 
επαναφορά, για περίοδο 12 μηνών, της 
υποχρέωσης θεώρησης έναντι των 
υπηκόων της τρίτης χώρας που 
αναφέρεται στο στοιχείο γ). Στην 
πρόταση αυτή εφαρμόζεται η 
διαδικασία που προβλέπεται στο 
στοιχείο γ). Το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος μπορεί να δηλώσει αν επιθυμεί να 
παραλείψει η Επιτροπή την προσωρινή 
επαναφορά της υποχρέωσης θεώρησης 
χωρίς προηγούμενη έκθεση.
ε) Η διαδικασία που προβλέπεται στα 
στοιχεία γ) και δ) δεν εμποδίζει την 
Επιτροπή να υποβάλει πρόταση 
τροποποίησης του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να μετατεθεί η οικεία τρίτη 
χώρα στο παράρτημα Ι. Εφόσον, όπως 
προβλέπεται στα στοιχεία γ) και δ), 
αποφασισθεί η λήψη προσωρινού 
μέτρου, η πρόταση τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού υποβάλλεται από 
την Επιτροπή το αργότερο εννέα μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος του προσωρινού 
μέτρου. Αυτή η πρόταση πρέπει να 
περιέχει επίσης διατάξεις για την άρση 
των προσωρινών μέτρων που μπορεί να 
έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις 
διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από 
τα στοιχεία γ) και δ). Στο μεταξύ η 
Επιτροπή συνεχίζει τις προσπάθειές της 
ώστε να πεισθούν οι αρχές της τρίτης 
χώρας να εφαρμόσουν εκ νέου την 
απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης 
για τους υπηκόους του ενδιαφερομένου 
κράτους μέλους.
στ) Αν η οικεία τρίτη χώρα καταργήσει 
την υποχρέωση θεώρησης, το κράτος 
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μέλος γνωστοποιεί την κατάργηση στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Η 
γνωστοποίηση αυτή δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σειρά C. Οποιοδήποτε 
προσωρινό μέτρο αποφασισθέν σύμφωνα 
με το στοιχείο δ) λήγει αυτομάτως επτά 
ημέρες μετά τη δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα. Αν η οικεία τρίτη 
χώρα έχει εισαγάγει απαίτηση θεώρησης 
για τους υπηκόους δύο ή περισσοτέρων 
κρατών μελών η ισχύς του προσωρινού 
μέτρου θα λήξει μόνο μετά την 
τελευταία δημοσίευση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να γίνει διαθέσιμος ένας αποτελεσματικότερος μηχανισμός που θα επιτρέπει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδρά, αν όχι αυτόματα, τουλάχιστον με ταχύτητα όταν μια τρίτη χώρα 
δεν σέβεται την αρχή της αμοιβαιότητας. 

Η προθεσμία για να αναθεωρήσει η τρίτη χώρα την απόφασή της ορίζεται στις 90 ημέρες από 
τη δημοσίευσή της, στις οποίες προστίθεται η αναγκαία περίοδος διεκπεραίωσης (δυναπόφαση) 
της αναστολής. Η αναστολή αυτή θα είναι προσωρινή αλλά ανανεώσιμη, εάν η τρίτη χώρα δεν 
ακυρώσει την απαίτηση θεώρησης ή εάν η Επιτροπή δεν ασκήσει το δικαίωμα πρωτοβουλίας 
που διαθέτει για να τροποποιήσει τα παραρτήματα του κανονισμού, ένα δικαίωμα που δεν 
επηρεάζεται από την προτεινόμενη τροπολογία.

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Άρθρο 1α – Ρήτρα διασφάλισης «Άρθρο 1α

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

1. Οι παράγραφοι 2 έως 5 του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται σε περίπτωση που 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη βρίσκονται 
ενώπιον επείγουσας κατάστασης, η οποία 
χαρακτηρίζεται από οιαδήποτε από τις 
παρακάτω προϋποθέσεις:
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α) απότομη αύξηση κατά τουλάχιστον 
50%, εντός διαστήματος έξι μηνών, του 
αριθμού των υπηκόων τρίτης χώρας που 
αναφέρεται στο παράρτημα II, οι οποίοι 
προκύπτει ότι διαμένουν παράνομα στο 
έδαφος του κράτους μέλους, σε σχέση με 
το προηγούμενο εξάμηνο·

α) απότομη και σημαντική αύξηση κατά 
τουλάχιστον 60%, εντός διαστήματος έξι 
μηνών, του αριθμού των υπηκόων τρίτης 
χώρας που αναφέρεται στο παράρτημα II, 
οι οποίοι προκύπτει ότι διαμένουν 
παράτυπα στο έδαφος του κράτους 
μέλους, σε σχέση με το προηγούμενο έτος· 

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

β) απότομη και σημαντική αύξηση κατά 
τουλάχιστον 60 %, εντός διαστήματος έξι 
μηνών, σε σχέση με το προηγούμενο 
εξάμηνο, του αριθμού των αιτήσεων για 
άσυλο από υπηκόους τρίτης χώρας που 
αναφέρεται στο παράρτημα II για την 
οποία το ποσοστό αναγνώρισης αιτήσεων 
ασύλου ήταν μικρότερο από 3% κατά το 
προηγούμενο έτος·

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

γ) απότομη και σημαντική αύξηση κατά 
τουλάχιστον 60 %, εντός διαστήματος έξι 
μηνών, του αριθμού απορριφθεισών 
αιτήσεων επανεισδοχής που υποβάλλονται 
από κράτος μέλος προς τρίτη χώρα η οποία 
αναφέρεται στο παράρτημα II για δικούς 
της υπηκόους, σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος.

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

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

3. Η Επιτροπή εξετάζει την κοινοποίηση 
λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 
κρατών μελών που πλήττονται από την 
αιφνίδια εμφάνιση οιασδήποτε από τις 
καταστάσεις που περιγράφονται στην 
παράγραφο 1 καθώς και τον συνολικό 
αντίκτυπο των εν λόγω αυξήσεων στη 
μεταναστευτική κατάσταση στους κόλπους 

3. Η Επιτροπή εξετάζει την κοινοποίηση 
λαμβάνοντας υπόψη:
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της ΕΕ, όπως αυτός εμφανίζεται στα 
στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη και
σε εκθέσεις που έχει εκπονήσει η
FRONTEX ή/και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο, και, εντός 
τριών μηνών μετά την παραλαβή της 
κοινοποίησης, η Επιτροπή μπορεί να 
εγκρίνει απόφαση εφαρμογής σχετικά με 
την αναστολή της απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους 
της οικείας τρίτης χώρας για διάστημα 
έξι μηνών. Η απόφαση εφαρμογής 
εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 4α 
παράγραφος 2. Η απόφαση εφαρμογής 
καθορίζει την ημερομηνία κατά την 
οποία πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή η 
αναστολή της απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης.

- αν η ποσοστιαία αύξηση αντιστοιχεί στα 
όσα ορίζονται στα στοιχεία α), β) και γ) 
της παραγράφου 1·
- αν η αύξηση αυτή μπορεί ή όχι να 
θεωρηθεί σημαντική, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες του 
κοινοποιούντος κράτους μέλους·
- τον αριθμό των κρατών μελών που 
πλήττονται από την αιφνίδια εμφάνιση 
οιασδήποτε από τις καταστάσεις που 
περιγράφονται στην παράγραφο 1·
- τον συνολικό αντίκτυπο των εν λόγω 
αυξήσεων στη μεταναστευτική κατάσταση 
στους κόλπους της ΕΕ, όπως αυτός 
εμφανίζεται στα στοιχεία που παρέχουν τα 
κράτη μέλη·
- τις εκθέσεις που έχει εκπονήσει η
FRONTEX ή/και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο ή/και η
Europol, ανάλογα με το τι επιβάλουν οι 
ιδιαίτερες συνθήκες της συγκεκριμένης 
περίπτωσης που κοινοποιείται·
3α. Μετά την αξιολόγηση των πτυχών 
που προαναφέρθηκαν και εντός τριών 
μηνών από την παραλαβή της 
κοινοποίησης, η Επιτροπή μπορεί να 
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αποφασίσει την αναστολή της απαλλαγής 
από την υποχρέωση θεώρησης για τους 
υπηκόους της συγκεκριμένης τρίτης 
χώρας για διάστημα έξι μηνών. Η 
απόφαση αυτή εγκρίνεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 4α 
παράγραφος 2. Η απόφαση καθορίζει την 
ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να 
τεθεί σε εφαρμογή η αναστολή της 
απαλλαγής από την υποχρέωση 
θεώρησης.

4. Πριν από το πέρας της περιόδου ισχύος 
της απόφασης εφαρμογής που εγκρίνεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, 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 οικεία τρίτη χώρα στο 
παράρτημα I.

Πριν από το πέρας της περιόδου ισχύος της 
απόφασης εφαρμογής που εγκρίνεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3α, 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 οικεία τρίτη χώρα στο 
παράρτημα I.

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ονομασία που δίδεται στον μηχανισμό μπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις· γι' αυτό κρίνεται 
σκόπιμη η διαγραφή του. Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι τα ποσοστά δεν οδηγούν αυτομάτως σε 
αναστολή, αλλά στην έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης, με την οποία θα αποφασίζεται ή όχι 
η αναστολή. Οι αριθμοί θα πρέπει να είναι συγκρίσιμοι με μια ευρύτερη περίοδο. Κάθε 
κοινοποίηση εκ μέρους ενός κράτους μέλους θα πρέπει να διαβιβάζεται στο Κοινοβούλιο. Στη 
διαδικασία αξιολόγησης θα λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, οι εκθέσεις της Europol όταν η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία κρίνει ότι η ασφάλεια του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή της Ένωσης 
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ενδέχεται να επηρεαστεί.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως 
ακολούθως:

4. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως 
ακολούθως:

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

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:

«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·

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

α α) το πλήρωμα και τους ιπτάμενους 
συνοδούς βοηθητικών ή σωστικών 
πτήσεων και λοιπά πρόσωπα που 
επεμβαίνουν σε περιπτώσεις 
καταστροφών και ατυχημάτων·

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

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

γ) τους κατόχους αδειών διέλευσης 
(«laissez-passer»), διπλωματικών ή 
υπηρεσιακών διαβατηρίων που εκδίδονται 
από ορισμένους διεθνείς διακυβερνητικούς 
οργανισμούς ή από άλλους φορείς που 
υπόκεινται στο διεθνές δίκαιο, για τους 
υπαλλήλους τους.»

γ) τους κατόχους ταξιδιωτικών εγγράφων
που εκδίδονται από ορισμένους διεθνείς 
διακυβερνητικούς οργανισμούς ή από 
άλλους φορείς που υπόκεινται στο διεθνές 
δίκαιο, για τους υπαλλήλους τους.»

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

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

«δ) οι έχοντες νομικό καθεστώς πρόσφυγα 
και οι απάτριδες και άλλα πρόσωπα που 
δεν είναι υπήκοοι καμίας χώρας και 
διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την 
Ιρλανδία και είναι κάτοχοι ταξιδιωτικού 

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

εγγράφου που έχει εκδοθεί από τα 
συγκεκριμένα κράτη μέλη».

γ) Προστίθεται μια νέα παράγραφος 4:
«Στον βαθμό που αυτό επιβάλλεται από 
την εφαρμογή του άρθρου 41 παράγραφος 
1 του πρόσθετου Πρωτοκόλλου της 
συμφωνίας σύνδεσης που υπογράφηκε 
μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΚ, ένα 
κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει 
εξαιρέσεις από την υποχρέωση θεώρησης 
που περιγράφεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1, αναφορικά με Τούρκους 
υπηκόους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες 
κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.»

Or. es

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση της διάταξης που περιείχε αρχικά ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 είναι 
αδικαιολόγητη, δεδομένου ότι θα οδηγούσε σε παράλογες καταστάσεις, όπως το να ζητείται 
θεώρηση από ανθρώπους που, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή τους, θα έσπευδαν να 
βοηθήσουν ένα κράτος μέλος σε περίπτωση φυσικής καταστροφής. Όσον αφορά την περίπτωση 
της Τουρκίας και των ταξιδιωτικών εγγράφων, παραπέμπουμε στις αιτιολογήσεις των 
τροπολογιών 7 και 8.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο κανονισμός (ΕΚ) 539/2001 περιλαμβάνει τον κατάλογο τρίτων χωρών οι υπήκοοι των 
οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της 
Ένωσης και τον κατάλογο των χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση αυτή. Ο ανωτέρω κανονισμός ορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται 
ώστε οι πολίτες μιας τρίτης χώρας να απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για 
παραμονή μικρής διάρκειας στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η απόφαση σχετικά με την απαλλαγή λαμβάνεται μέσω μιας διαδικασίας αξιολόγησης της 
κατάστασης που επικρατεί στην εν λόγω χώρα, όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση, τη 
δημόσια τάξη και ζητήματα ασφάλειας, τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 
εδαφική συνοχή και την αρχή της αμοιβαιότητας. 

Η πρόταση τροποποίησης του κανονισμού αριθ. 539/2001 αποσκοπεί στην πρόβλεψη 
ρήτρας διασφάλισης που θα επιτρέπει την ταχεία προσωρινή αναστολή της απαλλαγής 
από την υποχρέωση θεώρησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, στην τροποποίηση του 
μηχανισμού αμοιβαιότητας και στη διατύπωση ορισμών σύμφωνα με τον κοινοτικό 
κώδικα θεωρήσεων, των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση 
θεώρησης για πολίτες μιας τρίτης χώρας, για πρόσφυγες και απάτριδες, για ορισμένες 
κατηγορίες υπηκόων μιας χώρας μη μέλους της Επιτροπής και για κατόχους άδειας 
διέλευσης, διπλωματικών ή υπηρεσιακών διαβατηρίων που έχουν εκδοθεί από φορείς οι 
οποίοι υπόκεινται στο διεθνές δίκαιο και, τέλος, των υποχρεώσεων των κρατών μελών 
που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες. 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
Η παρούσα έκθεση πρέπει, έστω και επιγραμματικά, να προσδιορίζει κατά τρόπο 
αντικειμενικό όλα τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιό της, αξιολογώντας τα όχι μόνο 
από την οπτική γωνία της Ένωσης αλλά και από εκείνην των τρίτων χωρών. 

Παρατηρούμε κατ' αρχήν ότι είναι αντιφατικό η ταξιδιωτική θεώρηση να θεωρείται, στους 
κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ένα αναγκαίο μέσο για τον έλεγχο της παράνομης 
μετανάστευσης και, ταυτόχρονα, να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι και τρίτες χώρες μπορεί να 
επιβάλουν το μέτρο αυτό για τον ίδιο σκοπό. 

Η κοινή πολιτική θεωρήσεων αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της μεταναστευτικής 
πολιτικής, αποδίδοντας στη θεώρηση ουσιώδη ρόλο στην προσπάθεια ελέγχου της 
παράτυπης μετανάστευσης. 

Η πρόταση τροποποίησης του κανονισμού αποτελεί την αντίδραση της Επιτροπής στην κακή 
χρήση του ενωσιακού συστήματος θεωρήσεων που παρατηρήθηκε πρόσφατα. Έχει 
παρατηρηθεί ότι ένας σημαντικός αριθμός πολιτών τρίτων χωρών, εκμεταλλευόμενοι την 
απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης, ταξίδευαν στηνεν για να ζητήσουν διεθνή 
προστασία με ανεπαρκή αιτιολόγηση.   

Ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιορίζεται στη διατύπωση τεχνικού 
χαρακτήρα διατάξεων αλλά περιλαμβάνει και μέτρα με πολιτική διάσταση. Η θέσπιση 
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της ονομαζόμενης ρήτρας διασφάλισης, καθώς και του μηχανισμού αμοιβαιότητας, 
αποτελούν μέτρα η ενεργοποίηση των οποίων μπορεί να επηρεάσει το πεδίο των διεθνών 
σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά την ορολογία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα διατυπώσει 
την ανάγκη ο όρος "μετανάστευση", όταν αυτή δεν συμβαίνει κατά τρόπο σύμφωνο 
προς τις διατάξεις της νομοθεσίας των κρατών μελών, να μη συνδέεται με τον 
χαρακτηρισμό "παράνομη", αλλά με τους όρους "παράτυπη" ή "λαθραία".  

Ρήτρα διασφάλισης: το μέτρο αυτό πρέπει να λάβει μια ορθότερη ονομασία, εφόσον 
στόχος του είναι η "αναστολή" της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, υπό 
ορισμένες συνθήκες,· κατά συνέπεια, θα ήταν ίσως σκοπιμότερο να χρησιμοποιηθεί μια 
διατύπωση όπως "ρήτρα ή μηχανισμός αναστολής" ή, απλώς, να καταργηθεί η 
χρησιμοποιούμενη ονομασία. 

Η διατύπωση της ρήτρας δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Πρέπει κατ'αρχήν να 
διευκρινιστεί αν η ενεργοποίησή της θα υπόκειται σε αυστηρά κριτήρια, όπως σχεδιάζει 
η Επιτροπή ή αν, αντίθετα, θα είναι πιο χαλαρή, όπως ζητούν ορισμένα κράτη μέλη. 

Το λογικό θα ήταν να ενεργοποιείται αυτός ο μηχανισμός μόνο σε πολύ συγκεκριμένες 
επείγουσες περιπτώσεις, κατά τις οποίες θα έχει διαπιστωθεί μια σημαντική και ξαφνική 
αύξηση του αριθμού των παράτυπων μεταναστών ή των αβάσιμων αιτήσεων διεθνούς 
προστασίας. 

Η απόφαση σχετικά με το κατά πόσο η αύξηση αυτή είναι αρκετά σοβαρή και, κατά 
συνέπεια, μπορεί να αποφασιστεί η αναστολή της απαλλαγής από την υποχρέωση 
θεώρησης θα πρέπει να λαμβάνεται όχι τη στιγμή που τα ποσοστά θα έχουν βρεθεί εκεί 
που προβλέπεται στην πρόταση τροποποίησης του κανονισμού 539/2001, αλλά όταν η 
διαδικασία αξιολόγησης κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης δείξει πως υπάρχει αυτή η 
ανάγκη. Για να συμβεί αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την καταγγελία του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, τα στοιχεία και τις στατιστικές που θα της διατεθούν, 
τις εκθέσεις της Frontex, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο ή της 
Europol, ανάλογα με τις ανάγκες σε κάθε περίπτωση, καθώς και τις συνολικές 
επιπτώσεις για την Ένωση από την αύξηση του μεταναστευτικού ρεύματος. 

Συνεπώς, το ερώτημα σχετικά με τη χρήση των ποσοστών ως αντικειμενικού στοιχείου 
για την εκκίνηση της διαδικασίας αξιολόγησης δεν είναι εντελώς άστοχη. Τα ποσοστά 
θα πρέπει να χρησιμεύουν αποκλειστικά για τον σκοπό αυτόν, δηλαδή για την έναρξη
της διαδικασίας αξιολόγησης. Μόνο αφού έχει προηγηθεί μια πλήρης αξιολόγηση κάθε 
συγκεκριμλε΄νης περίπτωσης μπορεί η Επιτροπή να αποφασίζει η Επιτροπή αν η 
κατάσταση την οποία εξέτασε είναι αρκετά σοβαρή ώστε να συμφωνήσει στην αναστολή 
της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Η κατάσταση αυτή θα πρέπει να 
αντιστοιχεί σε μια "σημαντική" αύξηση των αριθμών που σχετίζονται με την παράτυπη 
μετανάστευση ή τις αιτήσεις διαθνούς προστασίας, σε σχέση με την προηγούμενη ετήσια 
περίοδο. 

Όσον αφορά την διαδικασία της επιτροπολογίας, θα ήταν σκόπιμο να μπορεί να 
συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την πρώτη στιγμή, δηλαδή από τη 
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στιγμή που η Επιτροπή θα αποφασίζει να εξετάσει το αίτημα ενός κράτους μέλους, ένα 
αίτημα που, εξάλλου, θα πρέπει να διαβιβάζεται και στο Κοινοβούλιο. Με άλλα λόγια, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται ταυτόχρονα με την Επιτροπή όταν ένα 
κράτος μέλος υποβάλλει αίτημα αναστολής και όχι όταν πλέον ανακοινώνεται η έναρξη 
της διαδικασίας της επιτροπολογίας.    

Σε σχέση με την αμοιβαιότητα: πρόκειται για μία από τις αρχές που ενέπνευσαν την κοινή 
πολιτική θεωρήσεων· σύμφωνα με την αρχή αυτήν, μια τρίτη χώρα που επωφελείται από την 
απαλλαγή υποχρέωσης θεώρησης πρέπει να λαμβάνει το ίδιο μέτρο υπέρ των πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εντούτοις, αν και είναι αλήθεια ότι η αρχή αυτή εμπνέει την πολιτική της Ένωσης στο πεδίο 
που μας απασχολεί, το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμεύει ως επιχείρημα για να 
αμφισβητείται το δικαίωμα μιας τρίτης χώρας να επιβάλλει υποχρέωση θεώρησης στους 
πολίτες ενός κράτους μέλους, όταν κρίνει ότι αυτό το κράτος μέλος έχει καταστεί πηγή 
παράτυπης μετανάστευσης. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επανεξετάσουμε τους λόγους για τους οποίους πολίτες της 
Ένωσης θα μπορούσαν να ζητήσουν διεθνή προστασία έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε 
αληθεύει είτε όχι η άποψη ότι οι περισσότερες από τις αιτήσεις αυτές υπακούουν σε καθαρά 
οικονομικά κίνητρα που σχετίζονται με προσδοκίες τις οποίες προκαλεί η ύπαρξη εξαιρετικά 
γενναιόδωρων συστημάτων ασύλου, αυτό δεν πρέπει να μας εμποδίσει να αναγνωρίσουμε 
την ανάγκη ενίσχυσης των ευρωπαϊκών δομών για την κοινωνική ένταξη των μειοψηφιών 
που, ωστόσο, εντάσσονται σε ένα πεδίο αποκλειστικής αρμοδιότητας των κρατών μελών στο 
οποίο ίσως θα πρέπει η Ένωση να δώσει ώθηση και μια ομοιόμορφη συγκρότηση.  

Όσον αφορά την ίδια την αμοιβαιότητα, είναι προφανές ότι, παρά παρά τα όσα δηλώνει 
η Επιτροπή, το ισχύον σύστημα, το οποίο τροποποιήθηκε με τον κανονισμό αριθ. 
851/2005, δεν αποδίδει. Παρότι δεν είναι απαραίτητο να επαναφερθεί ο αυτοματισμός 
που προέβλεπε αρχικά ο κανονισμός 539/2001, πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρηθεί σε 
βάθος ο ισχύων μηχανισμός, ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία στη δράση και η 
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα οι 
εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα πρέπει να υπονομεύσουν τους 
βασικούς άξονες της κοινής πολιτικής θεωρήσεων. 

Στην κατεύθυνση αυτήν θα πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοιτης γραπτής δήλωσης αριθ. 
2011/2053, που εγκρίθηκε φέτος τον Μάρτιο, με την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ζητούσε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ασκήσουν πίεση στις τρίτες χώρες που 
δεν συμμορφώνονται προς την αρχλη της αμοιβαιότητας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη 
επαναφοράς της υποχρέωσης θεώρησης εάν δεν υπάρξει θετική ανταπόκριση από τη 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα. Για τον λόγο αυτόν το Κοινοβούλιο ζητούσε από την 
Επιτροπή τη θέσπιση ενός νέου μηχανισμού που θα εγγυάται την πλήρη αμοιβαιότητα 
για όλα τα κράτη μέλη, εξασφαλίζοντας ότι, αν κάποια τρίτη χώρα δεν εφαρμόζει την 
αμοιβαιότητα στο καθεστώς θεωρήσεων, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν 
την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της χώρας αυτής.  

Στις 14 Ιουλίου 2009 ο Καναδάς επανέφερε την υποχρέωση θεώρησης για τους τσέχους 
πολίτες. Από τότε έχουν περάσει δυόμισι χρόνια χωρίς η χώρα αυτή να ανακαλέσει την 
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απόφασή της, παρά τις πιέσεις της Επιτροπής προς αυτή την κατεύθυνση. 

Η αδυναμία εξεύρεσης μιας λύσης στην περίπτωση που προαναφέρθηκε θέτει ένα πολύ 
κακό προηγούμενο για την κοινή πολιτική θεωρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύπτει 
τις αδυναμίες του ισχύοντος συστήματος. Είναι λοιπόν ανάγκη να γίνει διαθέσιμος ένας 
μηχανισμός που θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδρά, αν όχι αυτόματα, 
τουλάχιστον με ταχύτητα όταν μια τρίτη χώρα δεν σέβεται την αρχή της αμοιβαιότητας. 

Θα αρκούσε η επαναφορά της υποχρέωσης θεώρησης με προσωρινή ισχύ, για μια 
περίοδο εύλογη αλλά επαρκή ώστε η τρίτη χώρα να επανεξετάσει την απόφασή της και 
η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει εγγυήσεις όσον αφορά την παράτυπη μετανάστευση. 
Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής η Επιτροπή θα μπορούσε να ζητήσει την εγγραφή της 
τρίτης χώρας στον κατάλογο του παραρτήματος Ι του κανονισμού 539/2001.   

Όσον αφορά τη θέση των παρόχων υπηρεσιών από τρίτες χώρες: φαίνεται λογική η 
αναφορά σε πολίτες μιας συγκεκριμένης χώρας, όπως στην περίπτωση της Τουρκίας, αν 
λάβουμε υπόψη ότι αυτή τη στιγμή αποτελεί μοναδική περίπτωση. Θα ήταν όμως 
άστοχο να γίνει μια αναφορά αποκλειστικά στην κατάσταση αυτήν, ιδίως με δεδομένο 
ότι η νομολογία του Δικαστηρίου θα μπορούσε να επιβάλει νέες τροποποιήσεις του 
κανονισμού εάν στο μέλλον παρουσιαστούν παρμόμοιες περιπτώσεις. Θα ήταν λοιπόν 
σκόπιμο να τροποποιηθεί η πρόταση για να περιλάβει μια αναφορά στη νομολογία του 
Δικαστηρίου, χωρίς νύξη στην υπηκοότητα των πολιτών τρίτων χωρών. 

Άλλα θέματα: τα υπόλοιπα θέματα της τροποποίησης έχουν κυρίως τεχνικό χαρακτήρα 
και δεν δημιουργούν άλλα προβλήματα. 

Νέοι ορισμοί: οι ορισμοί επικαιροποιούνται σύμφωνα με εκείνους που περιέχονται 
στον κώδικα ταξιδιωτικών θεωρήσεων και λαμβάνεται υπόψη η ερμηνεία που 
δίνει το Δικαστήριο στη βραχεία διαμονή. 

Πρόσφυγες και απάτριδες που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία: 
καθώς δεν υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση των θεωρήσεων, ούτε και ισοτιμία με 
παρόμοια μέσα ή άδειες παραμονής μεταξύ, αφενός, αυτών των δύο κρατών μελών και, 
αφετέρου, των κρατών μελών Σένγκεν, η πρόταση παρέχει στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να αποφασίζουν μονομερώς σχετικά με την υποχρέωση θεώρησης ή την 
απαλλαγή από αυτήν για τη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων. 

Εναρμόνιση με ορισμένες κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών: ο κανονισμός 
προβλέπει τη δυνατότητα να μπορούν τα κράτη μέλη να απαλλάσσουν από την 
υποχρέωση θεώρησης ορισμένες κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών και συγκεκριμένα 
των πληρωμάτων αεροσκαφών και εμπορικών πλοίων, τους κατόχους διπλωματικών, 
ειδικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων ή διαβατηρίων που εκδίδονται από ορισμένους 
διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς ή από άλλους φορείς που υπόκεινται στο 
διεθνές δίκαιο.


