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PR_COD_1app

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 περί του καταλόγου 
τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη
διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων 
χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή
(COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0650),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 77, παράγραφος 2, σημείο α) 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0371/2012),

– 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 (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

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, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Εισαγωγή

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/20011 καθορίζει τον κατάλογο των τρίτων χωρών των οποίων 
οι υπήκοοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων 
των κρατών μελών (αποκαλούμενος «αρνητικός κατάλογος», παράρτημα Ι) και τον κατάλογο 
των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή 
(αποκαλούμενος «θετικός κατάλογος», παράρτημα ΙΙ). 

Η παρούσα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί να επικαιροποιήσει τον εν λόγω 
κανονισμό. Δεδομένου ότι τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 
μπορούν στην πορεία του χρόνου να εξελιχθούν σε σχέση με τις τρίτες χώρες, η σύνθεση των 
αρνητικών και θετικών καταλόγων πρέπει να επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Παρουσιάζοντας αυτή την πρόταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιδρά στην πρόσκληση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία εκφράστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος της 
Στοκχόλμης, να επανεξετάζει περιοδικά τους εν λόγω δύο καταλόγους. Μετά τη θέση σε ισχύ 
της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την εξουσία συναπόφασης 
στο σύνολο της κοινής πολιτικής στον τομέα των θεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 77, 
παράγραφος 2, σημείο α) της ΣΛΕΕ. 

2. Γενικό πλαίσιο της πρότασης 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κατ' αρχάς να καταργηθεί η υποχρέωση 
θεώρησης για τους υπηκόους των ακόλουθων νήσων της Καραϊβικής και του Ειρηνικού:  
Δομίνικα, Γρενάδα, Κιριμπάτι, Νήσοι Μαρσάλ, Μικρονησία, Νάουρου, Παλάου, Σάντα 
Λουσία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες Νήσοι, Νήσοι Σολόμωντος, Σαμόα, Ανατολικό 
Τιμόρ, Tόγκα, Tρινιδάδ και Τομπάγκο, Tουβαλού και Βανουάτου. 

Επιπλέον, προκειμένου να υπάρξει εγγύηση στο μέλλον για μια πλήρη αμοιβαιότητα με τις εν 
λόγω χώρες και τους υπηκόους όλων των κρατών μελών για σύντομες παραμονές τριών 
μηνών μέσα σε περίοδο έξι μηνών, και για να εξασφαλισθεί η συνοχή σε σχέση με τις 
απαλλαγές θεώρησης, οι υπήκοοι των εν λόγω χωρών δεν θα πρέπει να ωφελούνται της 
απαλλαγής θεώρησης μέχρις ότου η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ενδιαφερόμενες χώρες 
συνάψουν και θέσουν σε εφαρμογή διμερή συμφωνία απαλλαγής θεώρησης.  

Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης για 
όλους τους βρετανούς υπηκόους οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου της 
Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου. 

                                               
1 Η ενοποιημένη μορφή του κειμένου βρίσκεται: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0552:20110111:EL:PDF
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υποχρέωση θεώρησης δεν 
δικαιολογείται πλέον για τους υπηκόους των προαναφερθέντων χωρών. 

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την επικαιροποίηση του αρνητικού καταλόγου και 
τη συμπερίληψη του Νοτίου Σουδάν στον κατάλογο των τρίτων χωρών των οποίων οι 
υπήκοοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης. 

3. Παρατηρήσεις της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τροποποιήσει τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 και υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την 
τροποποίηση των καταλόγων.

Η εισηγήτρια εκφράζει την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε μία 
σταθμισμένη, κατά περίπτωση, αξιολόγηση για κάθε χώρα που αναφέρεται ανωτέρω. Η 
Επιτροπή έλαβε επίσης δεόντως υπόψη τα κριτήρια τα οποία προτίθενται να την 
καθοδηγήσουν στις προτάσεις της σχετικά με τον καθορισμό των καταλόγων. Τα εν λόγω 
κριτήρια, τα οποία ευρίσκονται στην αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
539/2011, συνδέονται κυρίως με την παράνομη μετανάστευση, τη δημόσια τάξη και την 
ασφάλεια, καθώς και με τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις επιπτώσεις της περιφερειακής συνοχής και της αμοιβαιότητας.

Η πρόταση έχει ως σκοπό να αναπτύξει μια κοινή πολιτική στον τομέα της  μετανάστευσης 
συμβάλλοντας, ταυτόχρονα, και ενισχύοντας τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των προαναφερθέντων κρατών στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο αυτό, η διαδικασία εμβάθυνσης των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των εν λόγω χωρών θα συμβάλει ασφαλώς στην άσκηση της δικαιοσύνης και τον 
σεβασμό των ελευθεριών.

**

Κατ ' αρχάς σε ό, τι αφορά την μεταφορά ορισμένων νησιωτικών κρατών της Καραϊβικής και 
του Ειρηνικού, η επιβολή υποχρέωσης θεώρησης δεν δικαιολογείται πλέον. Οι εν λόγω χώρες 
δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης, δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξάλλου, η εισηγήτρια υποστηρίζει την μεταφορά των εν λόγω χωρών, διότι η χαμηλή 
προξενική εκπροσώπηση των κρατών μελών στις εν λόγω τρίτες χώρες, αποτελεί ένα εμπόδιο 
στο μέτρο όπου οι υπήκοοί τους πρέπει να ζητήσουν θεώρηση τύπου Σένγκεν στο εξωτερικό, 
γεγονός το οποίο συνεπάγεται υψηλό κόστος και έχει ως αποτέλεσμα συχνά την υποχρέωση 
θεώρησης για την διέλευση των εξωτερικών συνόρων.

Σε ό, τι αφορά την ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων που εκδίδονται από τις σχετικές 
τρίτες χώρες, τα ταξιδιωτικά έγγραφα των εν λόγω χωρών δεν παρουσιάζουν κανέναν 
κίνδυνο. Παρά το γεγονός ότι η έκδοση βιομετρικών διαβατηρίων κατέστη προϋπόθεση για 
τη μεταφορά των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων από τον αρνητικό στον θετικό κατάλογο, η 
έκδοση βιομετρικών διαβατηρίων δεν θα πρέπει να αποτελέσει απαίτηση για τη μεταφορά της  
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Δομίνικα, Γρενάδα, Σάντα Λουσία, του Άγιου Βικέντιου και των Γεναδίνων Νήσων, ή 
Tρινιδάδ και Τομπάγκο. Πράγματι οι χώρες αυτές διαθέτουν διαβατήρια υψηλής ασφάλειας 
τύπου CARICOM, αναγνώσιμα από μηχάνημα και προτίθενται να αντικαταστήσουν τα 
διαβατήριά τους αυτά με βιομετρικά στο προσεχές μέλλον.

Τα διαβατήρια που εκδίδονται από τα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού είναι αναγνώσιμα από 
μηχάνημα και περιέχουν επαρκή αριθμό στοιχείων ασφάλειας.

Δεύτερον, η αναθεώρηση του κανονισμού απαιτεί διευκρίνιση της κατάστασης των ειδικών 
κατηγοριών των βρετανών υπηκόων. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι ομάδες 
βρετανών πολιτών που αναφέρονται στο σημείο 3 του παραρτήματος Ι, δεν παρουσιάζουν 
κανέναν κίνδυνο από απόψεως παράνομης μετανάστευσης στο χώρο Σένγκεν και ότι οι 
περισσότεροι από αυτούς διαβιούν σε νησιά της Καραϊβικής που έχουν ισχυρούς δεσμούς και 
ομοιότητες με γείτονες χώρες οι οποίες έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση θεώρησης.

Επιπλέον, η  ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων των βρετανών υπηκόων είναι εγγυημένη, 
δεδομένου ότι τα έγγραφα αυτά εκδίδονται στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με αυστηρές 
τεχνικές προδιαγραφές. Είναι αναγνώσιμα από μηχάνημα και περιέχουν έναν ορισμένο 
αριθμό στοιχείων ασφάλειας.

Τρίτον, η πρόταση απαιτεί την επικαιροποίηση του αρνητικού καταλόγου με την 
συμπερίληψη του Νοτίου Σουδάν. Στις 9 Ιουλίου 2011, το Νότιο Σουδάν κήρυξε την επίσημη 
ανεξαρτησία του έναντι του Σουδάν, το οποίο περιλαμβάνεται στον αρνητικό κατάλογο. Στις 
14 Ιουλίου 2011 η χώρα αυτή κατέστη μέλος των Ηνωμένων Εθνών. Το παράρτημα Ι πρέπει, 
επομένως, να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλαμβάνει αναφορά του ονόματος του Νοτίου 
Σουδάν.

4. Αξιολόγηση της εισηγήτριας και συστάσεις

Η εισηγήτρια υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα νησιωτικά κράτη της Καραϊβικής και του Ειρηνικού που αναφέρονται και οι ειδικές 
κατηγορίες των βρετανών πολιτών, δεν παρουσιάζουν κανέναν κίνδυνο για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ούτε από απόψεως παράνομης μετανάστευσης, ούτε από απόψεως δημόσιας τάξης.

Η εισηγήτρια συνάντησε εκπροσώπους από τα κράτη των νησιών της Καραϊβικής και του 
Ειρηνικού καθώς και από ειδικές κατηγορίες βρετανών υπηκόων. Όλοι οι εκπρόσωποι 
εξέφρασαν επανειλημμένα την επιθυμία να εμβαθύνουν και να διευρύνουν τις σχέσεις τους 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απελευθέρωση των θεωρήσεων έχει ιδιαίτερη σημασία στη ζωή των πολιτών. Η 
ελευθέρωση των θεωρήσεων θα μειώσει το χρόνο και τα έξοδα προετοιμασίας ταξιδιού στην 
περιοχή του Σένγκεν. Επιπλέον, η εξαίρεση από την υποχρέωση θεώρησης, θα διευκολύνει 
τις επαφές μεταξύ των πολιτών, αποφασιστική προϋπόθεση για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη 
των οικονομικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και άλλων σχέσεων. Το καθεστώς έκδοσης 
θεωρήσεων ενισχύει επίσης τις επαφές μεταξύ των λαών και συγκεκριμενοποιεί την αρχή της 
ελεύθερης κυκλοφορίας, η οποία αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 δικαιολογείται από την 
ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει κατά τρόπο ανάλογο και με βάση τα κριτήρια 
αμοιβαιότητας.

Παρά το γεγονός ότι η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής, πιστεύει ότι θα 
πρέπει να πραγματοποιηθούν ορισμένες συστάσεις.  

Η εισηγήτρια καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει την υποχρέωση θεώρησης για 
τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ/ΕΕ, όταν συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις 
της εν λόγω Συνέλευσης στον χώρο Σένγκεν. Επί του παρόντος, συναντούν συχνά 
προβλήματα και θα πρέπει να εξευρεθούν σχετικά λύσεις.

Η εισηγήτρια εκφράζει την έντονη επιθυμία της το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει 
στη διαδικασία και να ενημερώνεται σε ό, τι αφορά την κατάσταση των διμερών συμφωνιών 
εξαίρεσης θεώρησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών για τις οποίες 
προτείνεται η κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης. Για τον λόγο αυτό, η εισηγήτρια 
συνιστά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εποπτεύει την εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών. Η 
εισηγήτρια καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σεβαστεί πλήρως, την υποχρέωση ενημέρωσης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας των συμφωνιών, 
ενημερώνοντάς το το λιγότερο κάθε έξι μήνες. Σε ό, τι αφορά τις ισχύουσες συμφωνίες, η 
εισηγήτρια καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει άμεσα το Κοινοβούλιο για κάθε πληροφορία 
την οποία θα λάβει η οποία ήταν δυνατό να οδηγήσει στην αναστολή της συμφωνίας.

Σε ό, τι αφορά τα κριτήρια τα οποία, όπως αναφέρεται ανωτέρω, περιέχονται σε αιτιολογική 
σκέψη, η εισηγήτρια καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει μία τροποποίηση του 
κανονισμού για να συμπεριλάβει τα κριτήρια αυτά σ' ένα άρθρο καθώς  και για να τα 
καθορίσει με περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την 
μείωση της ευελιξίας, η οποία είναι ασφαλώς αναγκαία στην πολιτική των θεωρήσεων, αλλά 
θα είχε ως πλεονέκτημα να υπάρχει σχετικά μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Τέλος, δεδομένου ότι ο εν λόγω κανονισμός ευρίσκεται στο επίκεντρο της κοινής πολιτικής 
θεωρήσεων, προτείνεται να διατηρηθούν τα παραρτήματα επικαιροποιημένα ώστε να 
παραμείνουν το σημείο αναφοράς για τον καθορισμό ποια άτομα χρήζουν θεώρησης για να 
εισέλθουν στον χώρο Σένγκεν. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εισαχθούν κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις ώστε να τηρούνται επικαιροποιημένα τα παραρτήματα.


