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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-002  

κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση 

Louis Michel A7-0441/2011 

Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση του 

κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων 

 

Πρόταση κανονισµού (COM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Όσον αφορά την Κύπρο, ο παρών 

κανονισµός συνιστά πράξη η οποία 

αναπτύσσει το κεκτηµένο του Σένγκεν ή 

συνδέεται άλλως µε αυτό, κατά την έννοια 

του άρθρου 3 παράγραφος 2 της πράξης 

προσχώρησης του 2003. 

(10) Όσον αφορά την Κύπρο, ο παρών 

κανονισµός συνιστά πράξη η οποία 

αναπτύσσει το κεκτηµένο του Σένγκεν ή 

συνδέεται άλλως µε αυτό, κατά την έννοια 

του άρθρου 3 παράγραφος 1 της πράξης 

προσχώρησης του 2003. 

Αιτιολόγηση 

Οι αιτιολογικές σκέψεις 10 και 11 πρέπει να ακολουθούν την αυτή λογική µε την αιτιολογική 

σκέψη 38 του κώδικα θεωρήσεων και να παραπέµπουν, αντίστοιχα, στο άρθρο 3, παράγραφος 1 

της Πράξης Προσχώρησης του 2003 και στο άρθρο 4, παράγραφος 1 της Πράξης Προσχώρησης 

του 2005, δεδοµένου ότι οι διατάξεις σχετικά µε τις θεωρήσεις διέλευσης από αερολιµένα είναι 

δεσµευτικές και εφαρµόζονται στην Κύπρο, τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία από την ηµεροµηνία 

προσχώρησής τους.  
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Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Ο παρών κανονισµός συνιστά πράξη η 

οποία αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτηµένο 

του Σένγκεν ή συνδέεται άλλως µε αυτό, 

κατά την έννοια του άρθρου 4 

παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης 

του 2005. 

(11) Ο παρών κανονισµός συνιστά πράξη η 

οποία αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτηµένο 

του Σένγκεν ή συνδέεται άλλως µε αυτό, 

κατά την έννοια του άρθρου 4 

παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης 

του 2005. 

Αιτιολόγηση 

Οι αιτιολογικές σκέψεις 10 και 11 πρέπει να ακολουθούν την αυτή λογική µε την αιτιολογική 

σκέψη 38 του κώδικα θεωρήσεων και να παραπέµπουν, αντίστοιχα, στο άρθρο 3, παράγραφος 1 

της Πράξης Προσχώρησης του 2003 και στο άρθρο 4, παράγραφος 1 της Πράξης Προσχώρησης 

του 2005, δεδοµένου ότι οι διατάξεις σχετικά µε τις θεωρήσεις διέλευσης από αερολιµένα είναι 

δεσµευτικές και εφαρµόζονται στην Κύπρο, τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία από την ηµεροµηνία 

προσχώρησής τους.  

 

 

 

 


