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_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η πολιτική της Ένωσης στον τοµέα των 

εξωτερικών συνόρων της ΕΕ έχει ως στόχο 

να διασφαλίσει την αποτελεσµατική 

εποπτεία της διέλευσης των εξωτερικών 

συνόρων µέσω της επιτήρησης των 

συνόρων. Η επιτήρηση των συνόρων 

αποβλέπει στην αποτροπή της µη 

επιτρεπόµενης διέλευσης των συνόρων, 

την καταπολέµηση της διασυνοριακής 

εγκληµατικότητας και τη σύλληψη των 

προσώπων που διήλθαν τα σύνορα µε 

παράνοµο τρόπο ή τη λήψη άλλων µέτρων 

κατά των προσώπων αυτών. Η επιτήρηση 

των συνόρων θα πρέπει να είναι 

αποτελεσµατική ώστε να εµποδίζονται και 

να αποθαρρύνονται αυτοί που επιχειρούν 

να αποφύγουν τους ελέγχους στα σηµεία 

διέλευσης των συνόρων. Προς τούτο, η 

επιτήρηση των συνόρων δεν περιορίζεται 

στον εντοπισµό κάθε απόπειρας 

παράνοµης διέλευσης των συνόρων αλλά 

επεκτείνεται και σε µέτρα όπως η σύλληψη 

(1) Η πολιτική της Ένωσης στον τοµέα των 

εξωτερικών συνόρων της ΕΕ έχει ως στόχο 

να διασφαλίσει την αποτελεσµατική 

εποπτεία της διέλευσης των εξωτερικών 

συνόρων µέσω της επιτήρησης των 

συνόρων, κύρια προτεραιότητα της 
οποίας πρέπει να είναι η διάσωση 
ανθρώπινων ζωών και η προστασία των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων. Η επιτήρηση 

των συνόρων αποβλέπει στην αποτροπή 

της µη επιτρεπόµενης διέλευσης των 

συνόρων, την καταπολέµηση της 

διασυνοριακής εγκληµατικότητας και τη 

σύλληψη των προσώπων που διήλθαν τα 

σύνορα µε παράνοµο τρόπο ή τη λήψη 

άλλων µέτρων κατά των προσώπων αυτών. 

Η επιτήρηση των συνόρων θα πρέπει να 

είναι αποτελεσµατική ώστε να 

εµποδίζονται και να αποθαρρύνονται αυτοί 

που επιχειρούν να αποφύγουν τους 

ελέγχους στα σηµεία διέλευσης των 

συνόρων. Προς τούτο, η επιτήρηση των 
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πλοίων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι 

επιχειρούν να εισέλθουν στην Ένωση 

χωρίς να υποβληθούν σε συνοριακό 

έλεγχο, καθώς και σε ρυθµίσεις µε σκοπό 

την αντιµετώπιση περιστατικών όπως η 

έρευνα και η διάσωση που ενδέχεται να 

ανακύψουν κατά τη διάρκεια επιχείρησης 

επιτήρησης των συνόρων στη θάλασσα και 

σε ρυθµίσεις µε σκοπό την επιτυχή 

ολοκλήρωση µιας τέτοιας επιχείρησης. 

συνόρων δεν περιορίζεται στον εντοπισµό 

κάθε απόπειρας παράνοµης διέλευσης των 

συνόρων αλλά επεκτείνεται και σε µέτρα 

όπως η σύλληψη πλοίων για τα οποία 

υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρούν να 

εισέλθουν στην Ένωση χωρίς να 

υποβληθούν σε συνοριακό έλεγχο, καθώς 

και σε ρυθµίσεις µε σκοπό την 

αντιµετώπιση περιστατικών όπως η έρευνα 

και η διάσωση που ενδέχεται να 

ανακύψουν κατά τη διάρκεια επιχείρησης 

επιτήρησης των συνόρων στη θάλασσα και 

σε ρυθµίσεις µε σκοπό την επιτυχή 

ολοκλήρωση µιας τέτοιας επιχείρησης.  

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Στο άρθρο 80 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) προβλέπεται ότι οι πολιτικές της 
Ένωσης που εκτίθενται στο κεφάλαιο 2 
για τους συνοριακούς ελέγχους, το άσυλο 
και τη µετανάστευση και την εφαρµογή 
τους διέπονται από την αρχή της 
αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανοµής 
ευθυνών µεταξύ των κρατών µελών, 
µεταξύ άλλων και στο οικονοµικό 
επίπεδο, και ότι, όποτε απαιτείται, οι 
πράξεις της Ένωσης που θεσπίζονται 
βάσει του εν λόγω κεφαλαίου περιέχουν 
κατάλληλα µέτρα για την εφαρµογή της 
εν λόγω αρχής. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σηµαντικό να γίνεται µνεία του άρθρου 80 της ΣΛΕΕ καθώς και της αρχής της αλληλεγγύης 

µεταξύ των κρατών µελών. 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1β) Η έλλειψη συστήµατος κατανοµής 
βαρών στην Ένωση συντείνει στην 
υπερβολική επιβάρυνση των κρατών 
µελών που βρέχονται από τη Μεσόγειο 
θάλασσα. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Ο «Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τη 

διαχείριση της επιχειρησιακής 

συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των 

κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
(εφεξής «ο Οργανισµός»), που θεσπίστηκε 

µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 
του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 

2004
13
, είναι επιφορτισµένος µε τον 

συντονισµό της επιχειρησιακής 

συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών στον 

τοµέα διαχείρισης των εξωτερικών 

συνόρων, συµπεριλαµβανοµένης της 

επιτήρησης των συνόρων. Επίσης, ο 
Οργανισµός είναι επιφορτισµένος µε την 

παροχή συνδροµής στα κράτη µέλη σε 

περιπτώσεις που απαιτείται αυξηµένη 

τεχνική συνδροµή στα εξωτερικά σύνορα, 

λαµβάνοντας υπόψη ότι κάποια 

περιστατικά ενδέχεται να αφορούν 
έκτακτες ανάγκες ανθρωπιστικού 

χαρακτήρα και επιχειρήσεις διάσωσης στη 

θάλασσα. Απαιτούνται ειδικοί κανόνες 

όσον αφορά τις δραστηριότητες 

επιτήρησης των συνόρων που διεξάγονται 

από αεροναυτικές µονάδες ενός κράτους 

µέλους στα θαλάσσια σύνορα άλλων 

κρατών µελών ή στην ανοικτή θάλασσα 

στο πλαίσιο της επιχειρησιακής 

συνεργασίας που συντονίζεται από τον 

Οργανισµό µε σκοπό την περαιτέρω 

ενίσχυσή της. 

(2) Ο «Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τη 
διαχείριση της επιχειρησιακής 

συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των 

κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
(εφεξής «ο Οργανισµός»), που θεσπίστηκε 
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 
του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 

2004
13
, είναι επιφορτισµένος µε τον 

συντονισµό της επιχειρησιακής 

συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών στον 

τοµέα διαχείρισης των εξωτερικών 

συνόρων, συµπεριλαµβανοµένης της 

επιτήρησης των συνόρων. Επίσης, ο 
Οργανισµός είναι επιφορτισµένος µε την 

παροχή συνδροµής στα κράτη µέλη σε 

περιπτώσεις που απαιτείται αυξηµένη 

τεχνική συνδροµή στα εξωτερικά σύνορα, 

λαµβάνοντας υπόψη ότι κάποια 

περιστατικά αφορούν έκτακτες ανάγκες 

ανθρωπιστικού χαρακτήρα και 

επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα. 
Απαιτούνται ειδικοί κανόνες όσον αφορά 

τις δραστηριότητες επιτήρησης των 

συνόρων που διεξάγονται από 

αεροναυτικές µονάδες ενός κράτους 

µέλους στα θαλάσσια σύνορα άλλων 

κρατών µελών ή στην ανοικτή θάλασσα 

στο πλαίσιο της επιχειρησιακής 

συνεργασίας που συντονίζεται από τον 

Οργανισµό µε σκοπό την περαιτέρω 

ενίσχυσή της. 

__________________ __________________ 
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13
 ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1. 

13
 ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1. 

Αιτιολόγηση 

Οι ενέργειες έρευνας και διάσωσης πρέπει να αποτελούν βασικό στοιχείο της επιτήρησης των 

συνόρων. Η απαίτηση για περισσότερη έµφαση στις επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα αποτελεί 

συνέχεια του κοινού ψηφίσµατος 2013/2827(RSP).  

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Η συνεργασία µε γειτονικές τρίτες 
χώρες είναι καίριας σηµασίας για την 
πρόληψη της παράνοµης διέλευσης των 
συνόρων, την καταπολέµηση της 
διασυνοριακής εγκληµατικότητας και 
προκειµένου να καταστούν 
αποτελεσµατικότερες οι επιχειρήσεις 
ανεύρεσης και διάσωσης. Σύµφωνα µε 
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 και 
στον βαθµό που διασφαλίζεται ο πλήρης 
σεβασµός στα θεµελιώδη δικαιώµατα 
των µεταναστών, ο Οργανισµός µπορεί 
να συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές 
τρίτων χωρών, ιδίως όσον αφορά την 
ανάλυση κινδύνου και την κατάρτιση, και 
πρέπει να διευκολύνει την επιχειρησιακή 
συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και 
τρίτων χωρών. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η δηµιουργία του ευρωπαϊκού 

συστήµατος επιτήρησης των συνόρων 

(EUROSUR) µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 

[.../...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου, της [...] θα πρέπει να 
ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών και 

την επιχειρησιακή συνεργασία µεταξύ των 

κρατών µελών και του Οργανισµού. Αυτό 

(3) Η δηµιουργία του ευρωπαϊκού 

συστήµατος επιτήρησης των συνόρων 

(EUROSUR) µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 

1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 
2013 θα πρέπει να ενισχύσει την 
ανταλλαγή πληροφοριών και την 

επιχειρησιακή συνεργασία µεταξύ των 
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εξασφαλίζει ότι η επίγνωση της 

κατάστασης και η ικανότητα αντίδρασης 

των κρατών µελών βελτιώνονται 

σηµαντικά, επίσης και µε τη συνδροµή του 

Οργανισµού, µε σκοπό τον εντοπισµό και 

την πρόληψη παράνοµης µετανάστευσης, 

την καταπολέµηση του διασυνοριακού 

εγκλήµατος και τη συµβολή στην 

προστασία και τη διάσωση της ζωής 

µεταναστών στα εξωτερικά σύνορά τους. 

Κατά τον συντονισµό επιχειρήσεων 

επιτήρησης των συνόρων, ο Οργανισµός 

θα πρέπει να παρέχει στα κράτη µέλη 

πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά µε τις 

εν λόγω επιχειρήσεις. 

κρατών µελών και του Οργανισµού. Αυτό 

εξασφαλίζει ότι η επίγνωση της 

κατάστασης και η ικανότητα αντίδρασης 

των κρατών µελών βελτιώνονται 

σηµαντικά, επίσης και µε τη συνδροµή του 

Οργανισµού, µε σκοπό τον εντοπισµό και 

την πρόληψη παράνοµης µετανάστευσης, 

την καταπολέµηση του διασυνοριακού 

εγκλήµατος, συµπεριλαµβανόµενης της 
εµπορίας ανθρώπων, και τη συµβολή 
στην προστασία και τη διάσωση της ζωής 

µεταναστών στα εξωτερικά σύνορά τους. 

Κατά τον συντονισµό επιχειρήσεων 

επιτήρησης των συνόρων, ο Οργανισµός 

θα πρέπει να παρέχει στα κράτη µέλη 

πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά µε τις 

εν λόγω επιχειρήσεις. Τα κράτη µέλη και 
ο Οργανισµός πρέπει να εισαγάγουν στο 
EUROSUR όλες τις σχετικές 
πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη 
διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων 

επιτήρησης των συνόρων, τα κράτη µέλη 

και ο Οργανισµός θα πρέπει να τηρούν τις 

υποχρεώσεις τους δυνάµει της σύµβασης 

των Ηνωµένων Εθνών για το δίκαιο της 

θάλασσας, της ∆ιεθνούς σύµβασης για την 

ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, της 

∆ιεθνούς σύµβασης για τη ναυτική έρευνα 

και διάσωση, της σύµβασης των 

Ηνωµένων Εθνών για την καταπολέµηση 

του διακρατικού οργανωµένου 

εγκλήµατος, και το πρωτόκολλό της για 

την καταπολέµηση της λαθραίας 

µεταφοράς µεταναστών δια ξηράς, αέρος 

και θαλάσσης, της σύµβασης σχετικά µε το 

καθεστώς των προσφύγων, της ευρωπαϊκής 

σύµβασης για την προάσπιση των 

δικαιωµάτων του ανθρώπου και των 

θεµελιωδών ελευθεριών, του διεθνούς 

συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά 

(4) Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων 
επιτήρησης των συνόρων, τα κράτη µέλη 

και ο Οργανισµός θα πρέπει να τηρούν τις 

υποχρεώσεις τους, συµπεριλαµβανοµένης 
της αρχής της µη επαναπροώθησης, 
δυνάµει της σύµβασης των Ηνωµένων 

Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, της 

∆ιεθνούς σύµβασης για την ασφάλεια της 

ζωής στη θάλασσα, της ∆ιεθνούς 

σύµβασης για τη ναυτική έρευνα και 

διάσωση, της σύµβασης των Ηνωµένων 

Εθνών για την καταπολέµηση του 

διακρατικού οργανωµένου εγκλήµατος, και 

το πρωτόκολλό της για την καταπολέµηση 

της λαθραίας µεταφοράς µεταναστών δια 

ξηράς, αέρος και θαλάσσης, της σύµβασης 

σχετικά µε το καθεστώς των προσφύγων, 

της ευρωπαϊκής σύµβασης για την 

προάσπιση των δικαιωµάτων του 

ανθρώπου και των θεµελιωδών 
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δικαιώµατα, της σύµβασης των Ηνωµένων 

Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων 

τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή 

εξευτελιστικής ποινής ή µεταχείρισης και 

άλλων σχετικών διεθνών νοµικών 

πράξεων. 

ελευθεριών, του διεθνούς συµφώνου για τα 

ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, της 

σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά των 

βασανιστηρίων και άλλων τρόπων 

σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής 

ποινής ή µεταχείρισης, της σύµβασης των 
Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα του 
παιδιού και άλλων σχετικών διεθνών 
νοµικών πράξεων. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 

2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού 

κώδικα σχετικά µε το καθεστώς διέλευσης 

προσώπων από τα σύνορα (κώδικας 
συνόρων του Σένγκεν)

14
 και τις γενικές 

αρχές του δικαίου της Ένωσης, τα µέτρα 

που λαµβάνονται στο πλαίσιο της 

επιχείρησης επιτήρησης θα πρέπει να είναι 

ανάλογα µε τους επιδιωκόµενους στόχους, 

να µην εισάγουν διακρίσεις, και θα πρέπει 

να σέβονται πλήρως την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια, τα θεµελιώδη δικαιώµατα και 

τα δικαιώµατα των προσφύγων και των 

αιτούντων άσυλο, περιλαµβανοµένης της 
αρχής της µη επαναπροώθησης. Τα κράτη 
µέλη και ο Οργανισµός δεσµεύονται από 

τις διατάξεις του κεκτηµένου περί ασύλου 

και ιδίως από τις διατάξεις της οδηγίας 
2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου, της 1ης 
∆εκεµβρίου 2005, σχετικά µε τις ελάχιστες 
προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις 
οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν και 
ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα15, 
σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις ασύλου που 
υποβάλλονται στο έδαφος, καθώς και στα 
σύνορα και τις ζώνες διέλευσης των 
κρατών µελών.  

(5) Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 

2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού 

κώδικα σχετικά µε το καθεστώς διέλευσης 

προσώπων από τα σύνορα (κώδικας 
συνόρων του Σένγκεν)

14
 και τις γενικές 

αρχές του δικαίου της Ένωσης, τα µέτρα 

που λαµβάνονται στο πλαίσιο της 

επιχείρησης επιτήρησης θα πρέπει να είναι 

ανάλογα µε τους επιδιωκόµενους στόχους, 

να µην εισάγουν διακρίσεις, και θα πρέπει 

να σέβονται πλήρως την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια, τα θεµελιώδη δικαιώµατα και 

τα δικαιώµατα των προσφύγων και των 

αιτούντων άσυλο καθώς και την αρχή της 
µη επαναπροώθησης. Τα κράτη µέλη και ο 
Οργανισµός δεσµεύονται από τις διατάξεις 

του κεκτηµένου περί ασύλου και ιδίως από 

τις διατάξεις της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου14α, σχετικά µε τις αιτήσεις για 
διεθνή προστασία που υποβάλλονται στο 
έδαφος, περιλαµβανοµένων των συνόρων, 
στα χωρικά ύδατα ή στις ζώνες διέλευσης 
των κρατών µελών. 

_________________ _________________ 
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14
 ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1. 

14
 ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1. 

 14α Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε κοινές 
διαδικασίες για τη χορήγηση και 
ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς 
προστασίας (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 
60). 

15 ΕΕ L 326 της 13.12.2005, σ. 13.  

Αιτιολόγηση 

Η αρχή της µη επαναπροώθησης δεν εφαρµόζεται µόνο στους πρόσφυγες και στους αιτούντες 

άσυλο· τα δύο ζητήµατα πρέπει να διαχωρίζονται. Πρέπει επίσης να αναπροσαρµοστεί η αναφορά 

στην οδηγία για τις διαδικασίες, καθώς εγκρίθηκε αφού η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της. 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (5α) Ο παρών κανονισµός πρέπει να 
εφαρµόζεται µε πλήρη τήρηση της αρχής 
της µη επαναπροώθησης, σύµφωνα µε 
την οποία ουδείς επιτρέπεται να 
απελαθεί, αποµακρυνθεί ή εκδοθεί, ή να 
εξαναγκασθεί να µεταβεί σε χώρα στην 
οποία διατρέχει πραγµατικό κίνδυνο να 
του/της επιβληθεί η ποινή του θανάτου, ή 
να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη 
απάνθρωπη ή εξευτελιστική µεταχείριση 
ή τιµωρία ή οιαδήποτε άλλη σοβαρή 
παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων του/της, ή σε κράτος στο 
οποίο θα κινδύνευε η ζωή ή η ελευθερία 
του/της λόγω της φυλής, της θρησκείας, 
της εθνικότητας, του σεξουαλικού 
προσανατολισµού, της ένταξής του/της 
σε συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα ή λόγω 
των πολιτικών του/της πεποιθήσεων, ή 
από το οποίο υπάρχει σοβαρός κίνδυνος 
απέλασης, αποµάκρυνσης ή έκδοσης σε 
άλλη χώρα. 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5β) Η πιθανή ύπαρξη συµφωνίας µεταξύ 
κράτους µέλους και τρίτης χώρας δεν 
µπορεί να απαλλάξει τα κράτη µέλη από 
τις διεθνείς υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από το διεθνές και ενωσιακό 
δίκαιο σχετικά µε την αρχή της µη 
επαναπροώθησης. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Η πιθανή ύπαρξη ρύθµισης µεταξύ 
κράτους µέλους και τρίτης χώρας δεν 

µπορεί να απαλλάξει τα κράτη µέλη από 

τις εν λόγω υποχρεώσεις όταν γνωρίζουν ή 
θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι οι συστηµικές 
πληµµέλειες όσον αφορά τη διαδικασία 

χορήγησης ασύλου και τις συνθήκες 

υποδοχής των αιτούντων άσυλο στην εν 

λόγω τρίτη χώρα αποτελούν σοβαρούς και 
αποδεδειγµένους λόγους που να πείθουν 
ότι ο αιτών άσυλο θα διατρέξει 
ουσιαστικό κίνδυνο να υποστεί 
απάνθρωπη ή εξευτελιστική µεταχείριση 
ή όταν γνωρίζουν ή θα έπρεπε να 
γνωρίζουν ότι η εν λόγω τρίτη χώρα 

εφαρµόζει πρακτικές που παραβαίνουν την 

αρχή της µη επαναπροώθησης. 

(6) Η πιθανή ύπαρξη ρύθµισης µεταξύ 
κράτους µέλους και τρίτης χώρας δεν 

µπορεί να απαλλάξει τα κράτη µέλη από 

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από 
το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως 
όσον αφορά την τήρηση της αρχής της 
µη επαναπροώθησης, όταν γνωρίζουν ή 
θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι οι πληµµέλειες 

όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης 

ασύλου και τις συνθήκες υποδοχής των 

αιτούντων άσυλο στην εν λόγω τρίτη χώρα 
δεν καθιστούν δυνατή µία µεµονωµένη, 
δίκαιη και αποτελεσµατική αξιολόγηση ή 
όταν γνωρίζουν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν 

ότι η εν λόγω τρίτη χώρα εφαρµόζει 

πρακτικές που παραβαίνουν την αρχή της 

µη επαναπροώθησης. Οι επιχειρησιακές 
µονάδες των κρατών µελών ή του 
Οργανισµού πρέπει επίσης να 
καθοδηγούνται από τις διατάξεις του 
δικαίου της Ένωσης και του διεθνούς 
δικαίου, όταν οι επιχειρήσεις διεξάγονται 
στα χωρικά ύδατα τρίτων χωρών, στις 
οποίες ισχύουν διαφορετικές διατάξεις. 
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Αιτιολόγηση 

∆εν πρέπει να αποµακρύνονται ευάλωτα πρόσωπα σε χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν 

κατάλληλες διαδικασίες για την αίτηση διεθνούς προστασίας. 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Σύµφωνα µε το πνεύµα του άρθρου 
80 της ΣΛΕΕ, η εφαρµογή του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου14β δεν πρέπει να εµποδίζει τα 
κράτη µέλη να εφαρµόζουν εθελοντικά 
σύστηµα µετεγκατάστασης µεταναστών 
και αιτούντων άσυλο. 

 _________________ 

 14β Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για τη 
θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών 
για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησης διεθνούς προστασίας που 
υποβάλλεται σε κράτος µέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ΕΕ L 180 
της 29.6.2013, σ. 31). 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Κατά τη διάρκεια επιχείρησης 

επιτήρησης των συνόρων στη θάλασσα, 

ενδέχεται να ανακύψει ανάγκη να 

παρασχεθεί συνδροµή σε πρόσωπα που 

βρίσκονται σε κίνδυνο. Σύµφωνα µε το 
διεθνές δίκαιο, κάθε κράτος πρέπει να 

απαιτεί από τον πλοίαρχο του πλοίου που 

φέρει τη σηµαία του να παρέχει, στο µέτρο 

του δυνατού και χωρίς να θέτει σε σοβαρό 

(7) Κατά τη διάρκεια επιχείρησης 
επιτήρησης των συνόρων στη θάλασσα, 

ενδέχεται να ανακύψει ανάγκη να 

παρασχεθεί συνδροµή σε πρόσωπα που 

βρίσκονται σε κίνδυνο. Σύµφωνα µε το 
διεθνές δίκαιο, κάθε κράτος πρέπει να 

απαιτεί από τον πλοίαρχο του πλοίου που 

φέρει τη σηµαία του να παρέχει, στο µέτρο 
του δυνατού και χωρίς να θέτει σε σοβαρό 
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κίνδυνο το πλοίο, το πλήρωµα ή τους 
επιβάτες, συνδροµή σε κάθε πρόσωπο που 

κινδυνεύει στη θάλασσα και να προβαίνει, 

όσο το δυνατόν ταχύτερα, στη διάσωση 

των προσώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο. 
Η συνδροµή αυτή πρέπει να παρέχεται 

ανεξαρτήτως της ιθαγένειας ή του 

καθεστώτος των προσώπων που τη 

χρειάζονται ή των συνθηκών στις οποίες 

βρίσκονται. 

κίνδυνο το πλοίο, το πλήρωµα ή τους 

επιβάτες, προληπτική και άµεση συνδροµή 

σε κάθε πρόσωπο που κινδυνεύει στη 

θάλασσα και να προβαίνει, όσο το δυνατόν 

ταχύτερα, στη διάσωση των προσώπων 

που βρίσκονται σε κίνδυνο. Η συνδροµή 

αυτή πρέπει να παρέχεται ανεξαρτήτως της 

ιθαγένειας ή του καθεστώτος των 

προσώπων που τη χρειάζονται ή των 

συνθηκών στις οποίες βρίσκονται. Ως εκ 
τούτου δεν πρέπει να λαµβάνονται µέτρα 
όπως ποινικές διώξεις και κυρώσεις, που 
αποτρέπουν τους πλοιάρχους από το να 
προσφέρουν συνδροµή σε πρόσωπα που 
βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου στη 
θάλασσα. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Σαφείς διατάξεις πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι, όταν εντοπίζονται 
πρόσωπα που βρίσκονται σε κατάσταση 
κινδύνου στη θάλασσα, θα 
προσδιορίζεται εύκολα και γρήγορα το 
αρµόδιο κέντρο συντονισµού διάσωσης. 
Σε περίπτωση αµφιβολίας, π.χ. όταν 
σκάφος πλέει µεταξύ διαφορετικών 
περιοχών έρευνας και διάσωσης, το 
διεθνές κέντρο συντονισµού πρέπει να 
ορίζει το αρµόδιο κέντρο συντονισµού 
διάσωσης. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8β) Κατά την αποβίβαση συλληφθέντων 
ή διασωθέντων σε κράτος µέλος, ο 
Οργανισµός και τα κράτη µέλη του 
σέβονται πλήρως την αρχή της 
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αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανοµής 
ευθυνών, σύµφωνα µε το άρθρο 80 της 
ΣΛΕΕ. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

2007/2004, οι επιχειρήσεις επιτήρησης των 

συνόρων που συντονίζονται από τον 

Οργανισµό πραγµατοποιούνται βάσει 

επιχειρησιακού σχεδίου. Συνεπώς, σε 

σχέση µε θαλάσσιες επιχειρήσεις, το 

επιχειρησιακό πλάνο θα πρέπει να 

περιλαµβάνει ειδικές πληροφορίες για την 

εφαρµογή της σχετικής δικαιοδοσίας και 

νοµοθεσίας στη γεωγραφική περιοχή όπου 

διεξάγεται η εκάστοτε κοινή επιχείρηση ή 

πιλοτικό σχέδιο, περιλαµβανοµένων των 

αναφορών στη διεθνή και την ενωσιακή 

νοµοθεσία όσον αφορά τη σύλληψη, τη 

διάσωση στη θάλασσα και την αποβίβαση. 

Με τη σειρά του, ο παρών κανονισµός 

διέπει τα ζητήµατα της σύλληψης, της 

διάσωσης στη θάλασσα και της 

αποβίβασης στο πλαίσιο των επιχειρήσεων 

επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων υπό 

τον συντονισµό του Οργανισµού. 

(9) Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

2007/2004, οι επιχειρήσεις επιτήρησης των 

συνόρων που συντονίζονται από τον 

Οργανισµό πραγµατοποιούνται βάσει 

επιχειρησιακού σχεδίου. Συνεπώς, σε 

σχέση µε θαλάσσιες επιχειρήσεις, το 

επιχειρησιακό πλάνο θα πρέπει να 

περιλαµβάνει ειδικές πληροφορίες για την 

εφαρµογή της σχετικής δικαιοδοσίας και 

νοµοθεσίας στη γεωγραφική περιοχή όπου 

διεξάγεται η εκάστοτε κοινή επιχείρηση, 

πιλοτικό σχέδιο ή ταχεία παρέµβαση, 
περιλαµβανοµένων των αναφορών στη 

διεθνή και την ενωσιακή νοµοθεσία όσον 

αφορά τη σύλληψη, τη διάσωση στη 

θάλασσα και την αποβίβαση. Πρέπει 
επίσης να περιλαµβάνει κανόνες και 
διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι κατά 
την επιχείρηση θα εντοπίζονται πρόσωπα 
που χρειάζονται διεθνή προστασία, 
θύµατα εµπορίας ανθρώπων, 
ασυνόδευτοι ανήλικοι και άλλα ευάλωτα 
πρόσωπα, και ότι θα τους προσφέρεται η 
ενδεδειγµένη συνδροµή, 
συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης σε 
διεθνή προστασία. Με τη σειρά του, ο 

παρών κανονισµός διέπει τα ζητήµατα της 

σύλληψης, της διάσωσης στη θάλασσα και 

της αποβίβασης στο πλαίσιο των 

επιχειρήσεων επιτήρησης των θαλάσσιων 

συνόρων υπό τον συντονισµό του 

Οργανισµού, σύµφωνα µε το διεθνές 
δίκαιο και τα θεµελιώδη δικαιώµατα. 
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Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Ο παρών κανονισµός σέβεται τα 
θεµελιώδη δικαιώµατα και συνάδει µε τις 
αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη 

των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ιδίως το 
δικαίωµα στη ζωή, την αρχή της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την 
απαγόρευση των βασανιστηρίων και της 
απάνθρωπης ή εξευτελιστικής ποινής ή 
µεταχείρισης, το δικαίωµα στην ελευθερία 
και την ασφάλεια, την αρχή της µη 
επαναπροώθησης, την αρχή της µη 

διακριτικής µεταχείρισης, το δικαίωµα 
πραγµατικής προσφυγής, το δικαίωµα 
ασύλου και τα δικαιώµατα του παιδιού.  

(11) Ο παρών κανονισµός σέβεται τα 

θεµελιώδη δικαιώµατα καθώς και τις 
αρχές που αναγνωρίζονται από τα άρθρα 2 
και 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ) και τον Χάρτη των 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε τον 
σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
το δικαίωµα στη ζωή, την απαγόρευση των 

βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή 
εξευτελιστικών ποινών, την απαγόρευση 
της εµπορίας ανθρώπων, το δικαίωµα της 
ελευθερίας και της ασφάλειας, το 
δικαίωµα της προστασίας των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωµα 
ασύλου και της προστασίας από την 
αποµάκρυνση και απέλαση, την αρχή της 
µη επαναπροώθησης, την αρχή της µη 

διακριτικής µεταχείρισης και τα 

δικαιώµατα του παιδιού. Ο παρών 
κανονισµός πρέπει να εφαρµόζεται από 
τα κράτη µέλη και τον Οργανισµό 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω δικαιώµατα και 
αρχές. Ο παρών κανονισµός σέβεται 
επίσης τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις 
θεµελιώδεις ελευθερίες, όπως 
προβλέπονται από την ευρωπαϊκή 
σύµβαση για την προάσπιση των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου και των 
θεµελιωδών ελευθεριών. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Ο παρών κανονισµός δεν αποκλείει 
τη δυνατότητα να προσδιορίζονται οι 
λεπτοµέρειες των κοινών θαλάσσιων 
επιχειρήσεων στα ειδικά επιχειρησιακά 
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σχέδια, λαµβανοµένων υπόψη των 
ειδικών απαιτήσεων και 
χαρακτηριστικών του πλαισίου στο οποίο 
επεµβαίνουν τα κράτη µέλη. 

Αιτιολόγηση 

Ο παρών κανονισµός δηµιουργεί νοµοθετικό πλαίσιο αναφοράς το οποίο πρέπει να επιτρέπει στα 

κράτη µέλη να προσδιορίζουν µε επαρκή ευελιξία τις λεπτοµέρειες των επιχειρήσεων στα 

επιχειρησιακά σχέδια. 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. «συµµετέχον κράτος µέλος», το κράτος 
µέλος που συµµετέχει σε θαλάσσια 

επιχείρηση µε την παροχή µέσων ή 
ανθρώπινων πόρων, αλλά το οποίο δεν 
είναι κράτος µέλος υποδοχής, 

4. «συµµετέχον κράτος µέλος», το κράτος 
µέλος που συµµετέχει σε θαλάσσια 

επιχείρηση µε την παροχή τεχνικού 
εξοπλισµού ή συνοριοφυλάκων και λοιπού 
προσωπικού, αλλά το οποίο δεν είναι 
κράτος µέλος υποδοχής, 

Αιτιολόγηση 

Το λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται πρέπει να εναρµονίζεται µε το λεξιλόγιο του κανονισµού περί 

Frontex . Πρέπει να διασφαλίζεται ότι η εφαρµογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από το 

διεθνές δίκαιο περί προσφύγων και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο είναι µέρος του 

επιχειρησιακού σχεδίου. 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 7 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7α. «επιχειρησιακό σχέδιο», το 
επιχειρησιακό σχέδιο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3α ή στο άρθρο 8ε του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 2007/2004· 

Αιτιολόγηση 

Επειδή ο όρος «επιχειρησιακό σχέδιο» αναφέρεται στο άρθρο 10, πρέπει να καταστεί σαφές σε τι 

αναφέρεται. 
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Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

11. «ασφαλής τόπος», ο χώρος στον οποίο 
θεωρείται ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης 

έχουν περατωθεί και όπου η ασφάλεια της 

ζωής των επιζώντων όσον αφορά την 
προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων 

τους δεν απειλείται, όπου οι βασικές 
ανθρώπινες ανάγκες τους µπορούν να 

ικανοποιούνται και από τον οποίο µπορούν 

να γίνουν διευθετήσεις για τη µεταφορά 
των επιζώντων στον επόµενο ή τον τελικό 
προορισµό, 

11. «ασφαλής τόπος», ο χώρος στον οποίο 
θεωρείται ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης 

έχουν περατωθεί και όπου η ασφάλεια της 

ζωής των επιζώντων καθώς και η 
προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων 

τους δεν απειλούνται, όπου οι βασικές 
ανθρώπινες ανάγκες τους µπορούν να 

ικανοποιούνται και από τον οποίο µπορούν 

να γίνουν διευθετήσεις για τη µεταφορά 
του επιζώντος στον επόµενο ή τον τελικό 
προορισµό, σύµφωνα µε την αρχή της µη 
επαναπροώθησης· 

Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίος ένας σαφής ορισµός του «ασφαλούς τόπου», καθώς ο ασφαλής τόπος είναι 

κεντρικό ζήτηµα στις υποχρεώσεις διεξαγωγής ερευνών και διάσωσης σύµφωνα µε το διεθνές 

δίκαιο. 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για τους 

σκοπούς της θαλάσσιας επιχείρησης 

εφαρµόζονται κατά τρόπο που να µην 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
συλληφθέντων ή διασωθέντων, καθώς και 
η ασφάλεια των συµµετεχουσών µονάδων. 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για τους 

σκοπούς της θαλάσσιας επιχείρησης 

εφαρµόζονται κατά τρόπο που να 
διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, η 
ασφάλεια των συλληφθέντων ή 

διασωθέντων καθώς και η ασφάλεια των 

συµµετεχουσών µονάδων. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κανείς δεν αποβιβάζεται ή παραδίδεται 1. Κανείς δεν αποβιβάζεται, οδηγείται, 
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µε άλλο τρόπο στις αρχές µιας χώρας στην 
οποία διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του 

επιβληθεί η ποινή του θανάτου, ή να 

υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη 

απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή 

µεταχείριση ή στην οποία διατρέχει 

σοβαρό κίνδυνο να απελαθεί, να 

αποµακρυνθεί ή να εκδοθεί σε άλλη χώρα 

κατά παράβαση της αρχής της µη 

επαναπροώθησης. 

παραδίδεται µε άλλο τρόπο στις αρχές, ή 
εξαναγκάζεται να εισέλθει σε µια χώρα, 
στην οποία διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να 

του επιβληθεί η ποινή του θανάτου, ή να 

υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη 

απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή 

µεταχείριση ή σε οιαδήποτε άλλη σοβαρή 
παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων του/της, ή σε χώρα στην 
οποία θα κινδύνευε η ζωή ή η ελευθερία 
του/της λόγω της φυλής, της θρησκείας, 
της εθνικότητας, του σεξουαλικού 
προσανατολισµού, της ένταξής του/της 
σε συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα ή λόγω 
των πολιτικών του/της πεποιθήσεων, ή 
στην οποία διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να 
απελαθεί, να αποµακρυνθεί ή να εκδοθεί 

σε άλλη χώρα κατά παράβαση της αρχής 

της µη επαναπροώθησης. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Πριν από τη λήψη απόφασης για την 
αποβίβαση σε τρίτη χώρα, οι 
συµµετέχουσες µονάδες λαµβάνουν 
υπόψη τη γενική κατάσταση στην εν 
λόγω τρίτη χώρα και δεν αποβιβάζουν 
τους συλληφθέντες ή διασωθέντες σε 
αυτήν όταν το κράτος µέλος υποδοχής ή τα 
συµµετέχοντα κράτη µέλη γνωρίζουν ή θα 

έπρεπε να γνωρίζουν ότι η εν λόγω τρίτη 

χώρα εφαρµόζει πρακτικές που 

περιγράφονται στην παράγραφο 1. 

2. Πριν από τη διεξαγωγή µιας θαλάσσιας 
επιχείρησης και κατά τη διάρκεια αυτής, 
το κράτος µέλος υποδοχής και τα 
συµµετέχοντα κράτη µέλη εξετάζουν τη 
γενική κατάσταση στις γειτονικές τρίτες 
χώρες και την ύπαρξη συµφωνιών και 
σχεδίων για µετανάστευση και άσυλο, που 
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το 
δίκαιο της Ένωσης και µέσω κεφαλαίων 
της Ένωσης. Οι συλληφθέντες ή 
διασωθέντες δεν αποβιβάζονται, δεν 
οδηγούνται ή παραδίδονται µε άλλο 
τρόπο στις αρχές τρίτης χώρας ούτε 
εξαναγκάζονται να εισέλθουν σε τρίτη 
χώρα όταν το κράτος µέλος υποδοχής ή τα 

συµµετέχοντα κράτη µέλη ή ο Οργανισµός 
γνωρίζουν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι η 

εν λόγω τρίτη χώρα εφαρµόζει πρακτικές 

που περιγράφονται στην παράγραφο 1. 
Αυτά τα κράτη µέλη δίνουν τη σχετική 
πληροφόρηση στις συµµετέχουσες 
µονάδες. Γι’ αυτό τον σκοπό 
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χρησιµοποιούν την πληροφόρηση που 
έχουν από διάφορες πηγές, 
συµπεριλαµβανοµένων συγκεκριµένα 
άλλων κρατών µελών, της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής ∆ράσης, της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για 
το Άσυλο, του Οργανισµού, της Ύπατης 
Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες και άλλων σχετικών διεθνών 
και µη κυβερνητικών οργανώσεων. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Σε περίπτωση αποβίβασης σε τρίτη 
χώρα, οι συµµετέχουσες µονάδες 

ταυτοποιούν τους συλληφθέντες ή 

διασωθέντες και εκτιµούν την προσωπική 

τους κατάσταση, στο µέτρο του δυνατού, 
πριν από την αποβίβαση. Ενηµερώνουν 
δεόντως τους συλληφθέντες ή 
διασωθέντες για τον τόπο αποβίβασης και 

τους δίδουν την ευκαιρία να εκφράσουν 

τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν 

ότι η αποβίβαση στον προτεινόµενο τόπο 

θα συνιστούσε παραβίαση της αρχής της 

µη επαναπροώθησης. 

3. Αν εξετάζεται το ενδεχόµενο 
αποβίβασης σε τρίτη χώρα ή στις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στο 
στοιχείο β παράγραφος 1α του άρθρου 6 
και στο στοιχείο β παράγραφος 1α του 
άρθρου, οι συµµετέχουσες µονάδες 
ταυτοποιούν τους συλληφθέντες ή 

διασωθέντες και εκτιµούν την προσωπική 

τους κατάσταση, συµπεριλαµβανοµένης 
της κατάστασης της υγείας τους και 
άλλων στοιχείων που θα µπορούσαν να 
τους καταστήσουν ευάλωτους ή 
χρήζοντες διεθνούς προστασίας, πριν να 
ληφθεί µία απόφαση. Ενηµερώνουν τους 
συλληφθέντες ή διασωθέντες για τον τόπο 

αποβίβασης σε γλώσσα που κατανοούν ή 
που µπορεί να υποτεθεί εύλογα ότι 
κατανοούν και τους δίδουν την ευκαιρία 
να εκφράσουν τους λόγους για τους 

οποίους πιστεύουν ότι η αποβίβαση στον 

προτεινόµενο τόπο θα συνιστούσε 

παραβίαση της αρχής της µη 

επαναπροώθησης. Περαιτέρω 
λεπτοµέρειες περιλαµβάνονται στο 
επιχειρησιακό σχέδιο. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι συµµετέχουσες µονάδες εξετάζουν 

τις ειδικές ανάγκες των παιδιών, των 

θυµάτων παράνοµης διακίνησης, των 

προσώπων που χρήζουν επείγουσας 

ιατρικής φροντίδας, των προσώπων που 

χρήζουν διεθνούς προστασίας και άλλων 

προσώπων των οποίων η κατάσταση είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτη καθόλη τη διάρκεια της 

θαλάσσιας επιχείρησης. 

4. Κατά τη διάρκεια της θαλάσσιας 
επιχείρησης, οι συµµετέχουσες µονάδες 
εξετάζουν τις ειδικές ανάγκες των παιδιών, 

των θυµάτων παράνοµης διακίνησης, των 

προσώπων που χρήζουν επείγουσας 

ιατρικής φροντίδας, των ατόµων µε 
αναπηρία, των προσώπων που χρήζουν 
διεθνούς προστασίας και άλλων προσώπων 

των οποίων η κατάσταση είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτη καθόλη τη διάρκεια της 

θαλάσσιας επιχείρησης. Γι’ αυτό τον 
σκοπό, οι συµµετέχουσες µονάδες έχουν 
τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν τη 
βοήθεια γιατρών, διερµηνέων και άλλων 
εµπειρογνωµόνων. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Αν συντρέχουν οι λόγοι ώστε να 
πιστεύεται ότι η αποβίβαση στον 
προτεινόµενο τόπο συλληφθέντων ή 
διασωθέντων στη θάλασσα παραβιάζει 
την αρχή της µη επαναπροώθησης, οι 
συµµετέχουσες µονάδες δεν κοινοποιούν 
προσωπικές πληροφορίες σχετικά µε τα 
εν λόγω πρόσωπα στις αρχές της χώρας 
καταγωγής ή στις αρχές τρίτων χωρών. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία έχει σκοπό να εναρµονίσει τον κανονισµό µε τις κοινές κατευθυντήριες γραµµές 

σχετικά µε τη διάσωση στη θάλασσα του ∆ιεθνούς Οργανισµού για τη Θάλασσα, του ∆ιεθνούς 

Ναυτιλιακού Επιµελητηρίου και της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους 

Πρόσφυγες. 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 β (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4β. Οι συµµετέχουσες µονάδες 
αντιµετωπίζουν όλα τα πρόσωπα επί του 
σκάφους µε ανθρώπινο τρόπο. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία εναρµονίζει τον παρόντα κανονισµό µε το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου για την 

καταπολέµηση της λαθραίας µεταφοράς µεταναστών. 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι συνοριοφύλακες που συµµετέχουν 
στη θαλάσσια επιχείρηση είναι 
καταρτισµένοι όσον αφορά τις συναφείς 
διατάξεις της νοµοθεσίας περί 
θεµελιωδών δικαιωµάτων και περί 
προσφύγων και το διεθνές νοµικό 
καθεστώς που διέπει την έρευνα και 

διάσωση. 

5. Όλοι οι συνοριοφύλακες και το λοιπό 
προσωπικό των κρατών µελών 
λαµβάνουν, πριν από τη συµµετοχή τους 
σε θαλάσσια επιχείρηση, κατάρτιση για το 
σχετικό ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, 
συµπεριλαµβανοµένων των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων, των δικαιωµάτων των 
παιδιών και της πρόσβασης στη διεθνή 
προστασία και κατευθυντήριες γραµµές 
σχετικά µε τον εντοπισµό των προσώπων 
που ζητούν προστασία και την 
παραποµπή τους στους κατάλληλους 
µηχανισµούς, και για το διεθνές νοµικό 
καθεστώς που διέπει την έρευνα και 

διάσωση. Σε κάθε συµµετέχουσα µονάδα 
περιλαµβάνεται τουλάχιστον ένα 
πρόσωπο µε ιατρική εκπαίδευση.  

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι συµµετέχουσες µονάδες, µόλις 
εντοπίσουν πλοίο που είναι ύποπτο 

διέλευσης ή πρόθεσης διέλευσης των 

συνόρων κατά παράνοµο τρόπο, το 

προσεγγίζουν για να εξακριβώσουν την 

1. Οι συµµετέχουσες µονάδες, µόλις 

εντοπίσουν πλοίο που είναι ύποπτο 

διέλευσης ή πρόθεσης διέλευσης των 

συνόρων κατά παράνοµο τρόπο, το 

προσεγγίζουν για να εξακριβώσουν την 
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ταυτότητα και την εθνικότητά του και, εν 

αναµονή περαιτέρω µέτρων, το 

παρακολουθούν από απόσταση ασφαλείας. 
Οι συµµετέχουσες µονάδες κοινοποιούν 

πληροφορίες σχετικά µε το πλοίο πάραυτα 

στο διεθνές κέντρο συντονισµού. 

ταυτότητα και την εθνικότητά του και, εν 

αναµονή περαιτέρω µέτρων, το 

παρακολουθούν από απόσταση 
λαµβάνοντας όλες τις δέουσες 
προφυλάξεις. Οι συµµετέχουσες µονάδες 
κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά µε το 

πλοίο πάραυτα στο διεθνές κέντρο 

συντονισµού, συµπεριλαµβανοµένων των 
πληροφοριών που αφορούν την 
κατάσταση των επιβαινόντων, ιδίως αν 
υπάρχει άµεσος κίνδυνος για τη ζωή ή 
την υγεία τους. ∆ιαβιβάζει τις 
πληροφορίες στο εθνικό κέντρο 
συντονισµού του κράτους µέλους 
υποδοχής. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν επίκειται ή έχει ήδη λάβει χώρα η 

είσοδος του πλοίου στα χωρικά ύδατα ή 

στη συνορεύουσα ζώνη κράτους µέλους 

που δεν συµµετέχει στη θαλάσσια 

επιχείρηση, οι συµµετέχουσες µονάδες 

κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά µε το 

πλοίο στο διεθνές κέντρο συντονισµού, το 

οποίο τις διαβιβάζει στο εθνικό κέντρο 

συντονισµού του οικείου κράτους µέλους. 

2. Όταν επίκειται ή έχει ήδη λάβει χώρα η 
είσοδος του πλοίου στα χωρικά ύδατα ή, 
εφόσον έχει ανακηρυχθεί επισήµως 
συνορεύουσα ζώνη, στη συνορεύουσα 
ζώνη κράτους µέλους που δεν συµµετέχει 

στη θαλάσσια επιχείρηση, οι 

συµµετέχουσες µονάδες κοινοποιούν 

πληροφορίες σχετικά µε το πλοίο στο 

διεθνές κέντρο συντονισµού, το οποίο τις 

διαβιβάζει στο εθνικό κέντρο συντονισµού 

του οικείου κράτους µέλους. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι συµµετέχουσες µονάδες κοινοποιούν 

πληροφορίες για κάθε πλοίο που είναι 

ύποπτο για την άσκηση παράνοµων 

δραστηριοτήτων στη θάλασσα εκτός του 

πεδίου της θαλάσσιας επιχείρησης στο 

διεθνές κέντρο συντονισµού, το οποίο τις 

3. Οι συµµετέχουσες µονάδες κοινοποιούν 
πληροφορίες για κάθε πλοίο που είναι 

ύποπτο για την άσκηση παράνοµων 

δραστηριοτήτων στη θάλασσα, οι οποίες 
είναι εκτός του πεδίου της θαλάσσιας 
επιχείρησης, στο διεθνές κέντρο 



 

 

 PE533.747/ 20 

 EL 

διαβιβάζει στο εθνικό κέντρο συντονισµού 

του ή των οικείων κρατών µελών. 

συντονισµού, το οποίο τις διαβιβάζει στο 

εθνικό κέντρο συντονισµού του ή των 

οικείων κρατών µελών. Όπου κρίνεται 
αναγκαίο και για τους σκοπούς που ορίζει 
ο παρών κανονισµός, οι αρχές των 
οικείων κρατών µελών και ο Οργανισµός 
κάνουν χρήση του πλαισίου EUROSUR. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στα χωρικά ύδατα του κράτους µέλους 
υποδοχής ή συµµετέχοντος κράτους 

µέλους, όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες 

ότι ένα πλοίο µεταφέρει πρόσωπα που 

επιδιώκουν να αποφύγουν τους ελέγχους 

στα σηµεία διέλευσης των συνόρων ή ότι 

επιδίδεται στη λαθραία µεταφορά 

µεταναστών δια θαλάσσης, οι 

συµµετέχουσες µονάδες λαµβάνουν ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα µέτρα: 

1. Στα χωρικά ύδατα του κράτους µέλους 
υποδοχής ή συµµετέχοντος κράτους 

µέλους, όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες 

ότι ένα πλοίο µεταφέρει πρόσωπα που 

επιδιώκουν να αποφύγουν τους ελέγχους 

στα σηµεία διέλευσης των συνόρων ή ότι 

επιδίδεται στη λαθραία µεταφορά 

µεταναστών δια θαλάσσης, οι 

συµµετέχουσες µονάδες λαµβάνουν ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα µέτρα υπό 
την προϋπόθεση της έγκρισής τους από 
το κράτος µέλος στο οποίο ανήκουν τα 
χωρικά ύδατα: 

α) αιτήσεις παροχής πληροφοριών και 
έγγραφα σχετικά µε την κυριότητα, τη 

νηολόγηση, τις λεπτοµέρειες του ταξιδιού 

και την ταυτότητα, την ιθαγένεια και άλλα 

συναφή στοιχεία των επιβαινόντων στο 
πλοίο· 

α) αιτήσεις παροχής πληροφοριών και 
έγγραφα σχετικά µε την κυριότητα, τη 

νηολόγηση, τις λεπτοµέρειες του ταξιδιού 

και την ταυτότητα, την ιθαγένεια και άλλα 

συναφή στοιχεία των επιβαινόντων στο 
πλοίο, συµπεριλαµβανοµένης της 
κατάστασης της υγείας τους, για να 
εκτιµηθεί αν υπάρχουν πρόσωπα µε 
ειδικές ιατρικές ανάγκες επί του πλοίου· 

β) την ανάσχεση του πλοίου, την 
επιβίβαση σε αυτό και τη διεξαγωγή 

ερευνών µε αντικείµενο το ίδιο το πλοίο, 

το φορτίο του και τους επιβαίνοντες, 

καθώς και την ανάκριση των 

επιβαινόντων· 

β) την ανάσχεση του πλοίου, την 
επιβίβαση σε αυτό και τη διεξαγωγή 

ερευνών µε αντικείµενο το ίδιο το πλοίο, 

το φορτίο του και τους επιβαίνοντες, 

καθώς και την ανάκριση των 

επιβαινόντων· 

γ) την ενηµέρωση των επιβαινόντων για το 
ότι δεν µπορούν να διέλθουν τα σύνορα 
και ότι τα πρόσωπα που κυβερνούν το 

σκάφος ενδέχεται να αντιµετωπίσουν 

γ) την ενηµέρωση των επιβαινόντων για 
τους λόγους για τους οποίους δεν µπορούν 
να διέλθουν τα σύνορα και ότι τα πρόσωπα 

που κυβερνούν το σκάφος ενδέχεται να 
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κυρώσεις για διευκόλυνση του ταξιδιού· αντιµετωπίσουν κυρώσεις για διευκόλυνση 

του ταξιδιού· 

 1α. Εάν αποδειχθούν βάσιµες οι υπόνοιες 
ότι το πλοίο µεταφέρει πρόσωπα που 
επιδιώκουν να αποφύγουν τους ελέγχους 
στα σηµεία διέλευσης των συνόρων ή ότι 
επιδίδεται στη λαθραία µεταφορά 
µεταναστών δια θαλάσσης, το κράτος 
µέλος υποδοχής ή το συµµετέχον κράτος 
µέλος στο οποίο ανήκουν τα χωρικά 
ύδατα µπορεί να λάβει ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα µέτρα:  

δ) την κατάσχεση του πλοίου και τη 
σύλληψη των επιβαινόντων σε αυτό· 

α) την κατάσχεση του πλοίου και τη 
σύλληψη των επιβαινόντων σε αυτό· 

ε) την έκδοση διαταγής προς το πλοίο να 
µεταβάλει πορεία έτσι ώστε να εξέλθει ή 

να παύσει να κατευθύνεται προς τα χωρικά 

ύδατα ή τη συνορεύουσα ζώνη, 

συµπεριλαµβανοµένων της συνοδείας του 
σκάφους ή της πλεύσης δίπλα σε αυτό 
µέχρι να εξασφαλισθεί ότι το πλοίο 
κατευθύνεται προς την εν λόγω πορεία· 

β) την έκδοση διαταγής προς το πλοίο να 
µεταβάλει πορεία έτσι ώστε να εξέλθει ή 

να παύσει να κατευθύνεται προς τα χωρικά 

ύδατα ή τη συνορεύουσα ζώνη, 

συµπεριλαµβανοµένων της συνοδείας του 
πλοίου ή της πλεύσης δίπλα σε αυτό µέχρι 
να εξασφαλισθεί ότι κατευθύνεται προς 

την εν λόγω πορεία· 

στ) την προσαγωγή του πλοίου ή των 
επιβαινόντων στο κράτος µέλος υποδοχής 

ή σε άλλο κράτος µέλος που συµµετέχει 

στην επιχείρηση. 

γ) την προσαγωγή του πλοίου ή των 
επιβαινόντων στο κράτος µέλος υποδοχής 

ή σε άλλο κράτος µέλος που συµµετέχει 

στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το 
επιχειρησιακό σχέδιο. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Τα µέτρα που περιγράφονται στο 
στοιχείο β) της παραγράφου 1 µπορούν να 
λαµβάνονται µόνο αν η συµµετέχουσα 
µονάδα:  

 i) έχει εξακριβώσει ότι το πλοίο δεν 
αναγκάσθηκε να εισέλθει σε τρίτη χώρα 
κατά παράβαση του άρθρου 4 
παράγραφος 1 και  

 ii) έχει προβεί, εφόσον κρίθηκε αναγκαίο, 
στη λήψη των µέτρων που προβλέπονται 
στον άρθρο 4 παράγραφοι 3 έως 4. 
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 Εφαρµόζεται το άρθρο 6 της οδηγίας 
2013/32/ΕΕ. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι 
ένα πλοίο χωρίς εθνικότητα ή το οποίο 
µπορεί να εξοµοιωθεί µε πλοίο χωρίς 
εθνικότητα µεταφέρει πρόσωπα που 
επιδιώκουν να αποφύγουν τους ελέγχους 

στα σηµεία διέλευσης των συνόρων ή 

επιδίδεται σε λαθραία µεταφορά 

µεταναστών δια θαλάσσης, το κράτος 

µέλος υποδοχής ή το συµµετέχον κράτος 

µέλος στα χωρικά ύδατα του οποίου 

πραγµατοποιείται η σύλληψη του πλοίου 

που στερείται εθνικότητας παρέχει έγκριση 

και οδηγίες στη συµµετέχουσα µονάδα να 

το ανασχέσει και να λάβει οποιοδήποτε 

από τα µέτρα που θεσπίζονται στην 

παράγραφο 1. 

3. Όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι 

ένα πλοίο που στερείται εθνικότητας 
µεταφέρει πρόσωπα που επιδιώκουν να 

αποφύγουν τους ελέγχους στα σηµεία 

διέλευσης των συνόρων ή επιδίδεται σε 

λαθραία µεταφορά µεταναστών δια 

θαλάσσης, το κράτος µέλος υποδοχής ή το 

συµµετέχον κράτος µέλος στα χωρικά 

ύδατα του οποίου πραγµατοποιείται η 

σύλληψη του πλοίου που στερείται 

εθνικότητας παρέχει έγκριση και οδηγίες 

στη συµµετέχουσα µονάδα να το 

ανασχέσει και να λάβει οποιοδήποτε από 

τα µέτρα που θεσπίζονται στην παράγραφο 

1. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Τα κράτη µέλη και ο Οργανισµός 
δεσµεύονται από τις διατάξεις του 
κεκτηµένου περί ασύλου και ιδίως από 
τις διατάξεις της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σχετικά µε κοινές 
διαδικασίες για τη χορήγηση και 
ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς 
προστασίας, σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις 
για διεθνή προστασία που υποβάλλονται 
στο έδαφος, συµπεριλαµβανοµένων των 
συνόρων, στα χωρικά ύδατα και στις 
ζώνες διέλευσης των κρατών µελών. 
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Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στην ανοικτή θάλασσα, όταν υπάρχουν 
εύλογες υπόνοιες ότι ένα πλοίο επιδίδεται 

σε λαθραία µεταφορά µεταναστών δια 

θαλάσσης, υπό τον όρο της έγκρισης από 

το κράτος της σηµαίας σύµφωνα µε το 

πρωτόκολλο κατά της λαθραίας µεταφοράς 

µεταναστών, οι συµµετέχουσες µονάδες 

λαµβάνουν ένα ή περισσότερα από τα 

ακόλουθα µέτρα: 

1. Στην ανοικτή θάλασσα, όταν υπάρχουν 
εύλογες υπόνοιες ότι ένα πλοίο επιδίδεται 

σε λαθραία µεταφορά µεταναστών δια 

θαλάσσης, υπό τον όρο της έγκρισης από 

το κράτος της σηµαίας σύµφωνα µε το 

πρωτόκολλο κατά της λαθραίας µεταφοράς 

µεταναστών, οι συµµετέχουσες µονάδες 

λαµβάνουν ένα ή περισσότερα από τα 

ακόλουθα µέτρα: 

α) αιτήσεις παροχής πληροφοριών και 
έγγραφα σχετικά µε την κυριότητα, τη 

νηολόγηση, τις λεπτοµέρειες του ταξιδιού 

και την ταυτότητα, την ιθαγένεια και άλλα 

συναφή στοιχεία των επιβαινόντων στο 
πλοίο· 

α) αιτήσεις παροχής πληροφοριών και 
έγγραφα σχετικά µε την κυριότητα, τη 

νηολόγηση, τις λεπτοµέρειες του ταξιδιού 

και την ταυτότητα, την ιθαγένεια και άλλα 

συναφή στοιχεία των επιβαινόντων στο 
πλοίο, συµπεριλαµβανοµένης της 
κατάστασης της υγείας τους, για να 
εκτιµηθεί αν υπάρχουν πρόσωπα µε 
ειδικές ιατρικές ανάγκες επί του σκάφους· 

β) την ανάσχεση του πλοίου, την 
επιβίβαση σε αυτό και τη διεξαγωγή 

ερευνών µε αντικείµενο το ίδιο το πλοίο, 

το φορτίο του και τους επιβαίνοντες, 

καθώς και την ανάκριση των 

επιβαινόντων· 

β) την ανάσχεση του πλοίου, την 
επιβίβαση σε αυτό και τη διεξαγωγή 

ερευνών µε αντικείµενο το ίδιο το πλοίο, 

το φορτίο του και τους επιβαίνοντες, 

καθώς και την ανάκριση των 

επιβαινόντων· 

γ) την ενηµέρωση των επιβαινόντων για το 
ότι δεν µπορούν να διέλθουν τα σύνορα 
και ότι τα πρόσωπα που κυβερνούν το 

σκάφος ενδέχεται να αντιµετωπίσουν 

κυρώσεις για διευκόλυνση του ταξιδιού· 

γ) την ενηµέρωση των επιβαινόντων για 
τους λόγους για τους οποίους δεν µπορούν 
να διέλθουν τα σύνορα και ότι τα πρόσωπα 

που κυβερνούν το σκάφος ενδέχεται να 

αντιµετωπίσουν κυρώσεις για διευκόλυνση 

του ταξιδιού· 

 1α. Εάν αποδειχθούν βάσιµες οι υπόνοιες 
ότι ένα πλοίο επιδίδεται σε λαθραία 
µεταφορά µεταναστών διά θαλάσσης, η 
συµµετέχουσα µονάδα µπορεί να 
λαµβάνει ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα µέτρα υπό τον όρο της 
έγκρισης από το κράτος της σηµαίας 
σύµφωνα µε το πρωτόκολλο κατά της 
λαθραίας µεταφοράς µεταναστών: 
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δ) την κατάσχεση του πλοίου και τη 
σύλληψη των επιβαινόντων σε αυτό· 

α) την κατάσχεση του πλοίου και τη 
σύλληψη των επιβαινόντων σε αυτό· 

ε) την έκδοση διαταγής προς το πλοίο να 
µεταβάλει πορεία έτσι ώστε να εξέλθει ή 
να παύσει να κατευθύνεται προς τα 
χωρικά ύδατα ή τη συνορεύουσα ζώνη, 
συµπεριλαµβανοµένων της συνοδείας του 
σκάφους ή της πλεύσης δίπλα σε αυτό 
µέχρι να εξασφαλισθεί ότι το πλοίο 
κατευθύνεται προς την εν λόγω πορεία· 

 

στ) την προσαγωγή του πλοίου ή των 
επιβαινόντων σε τρίτη χώρα ή την 

παράδοση µε άλλο τρόπο του πλοίου ή των 

επιβαινόντων στις αρχές τρίτης χώρας· 

β) την προσαγωγή του πλοίου ή των 
επιβαινόντων σε τρίτη χώρα ή την 

παράδοση µε άλλο τρόπο του πλοίου ή των 

επιβαινόντων στις αρχές τρίτης χώρας· 

ζ) την προσαγωγή του πλοίου ή των 
επιβαινόντων στο κράτος µέλος υποδοχής 

ή σε άλλο κράτος µέλος που συµµετέχει 

στην επιχείρηση. 

ε) την προσαγωγή του πλοίου ή των 
επιβαινόντων στο κράτος µέλος υποδοχής 

ή σε άλλο κράτος µέλος που συµµετέχει 

στην επιχείρηση. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Τα µέτρα που περιγράφονται στο 
στοιχείο στ) της παραγράφου 1 µπορεί να 
λαµβάνονται µόνο αν η συµµετέχουσα 
µονάδα:  

 i) έχει εξακριβώσει ότι το πλοίο δεν 
αναγκάσθηκε να εισέλθει σε τρίτη χώρα 
κατά παράβαση του άρθρου 4 
παράγραφος 1 και   

 ii) έχει προβεί, εφόσον κρίθηκε αναγκαίο, 
στις ενέργειες που προβλέπονται στον 
άρθρο 4 παράγραφος 3 και 4. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 γ (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1γ. Όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι 
ένα πλοίο επιδίδεται σε εµπορία 
ανθρώπων και σε παράνοµη 
µετανάστευση, παρέχεται βοήθεια στα 
θύµατα. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες 
υπόνοιες ότι ένα πλοίο, µολονότι φέρει 

ξένη σηµαία ή αρνείται να επιδείξει τη 

σηµαία του, έχει στην πραγµατικότητα 

εθνικότητα ίδια µε εκείνη της 

συµµετέχουσας µονάδας, η µονάδα αυτή 

προβαίνει σε εξακρίβωση του δικαιώµατος 

του πλοίου να φέρει τη σηµαία του. Για 
τον σκοπό αυτόν, µπορεί να προσεγγίσει το 

ύποπτο πλοίο. Αν, µετά τον έλεγχο των 
εγγράφων, εξακολουθούν να υπάρχουν 
υπόνοιες, η συµµετέχουσα µονάδα 

προβαίνει σε περαιτέρω έρευνα πάνω στο 

πλοίο, η οποία πρέπει να διενεργηθεί µε 
κάθε δυνατή επιµέλεια. Το συµµετέχον 
κράτος µέλος του οποίου τη σηµαία 

εικάζεται ότι φέρει το πλοίο ενηµερώνεται 

σχετικά µέσω της κατάλληλης οδού. 

4. Σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες 
υπόνοιες ότι ένα πλοίο, µολονότι φέρει 

ξένη σηµαία ή αρνείται να επιδείξει τη 

σηµαία του, έχει στην πραγµατικότητα 

εθνικότητα ίδια µε εκείνη της 

συµµετέχουσας µονάδας, η µονάδα αυτή 

προβαίνει σε εξακρίβωση του δικαιώµατος 

του πλοίου να φέρει τη σηµαία του. Για 
τον σκοπό αυτόν, µπορεί να προσεγγίσει το 

ύποπτο πλοίο. Αν, µετά τον έλεγχο των 
εγγράφων εξακολουθούν να υπάρχουν 

υπόνοιες, η συµµετέχουσα µονάδα 

προβαίνει σε περαιτέρω έρευνα πάνω στο 

πλοίο, η οποία διενεργείται µε κάθε 
δυνατή επιµέλεια. Το συµµετέχον κράτος 
µέλος του οποίου τη σηµαία εικάζεται ότι 

φέρει το πλοίο ενηµερώνεται σχετικά µέσω 

της κατάλληλης οδού. 

Αιτιολόγηση 

Γλωσσική διόρθωση. 
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Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι 
ένα πλοίο χωρίς εθνικότητα ή το οποίο 
µπορεί να εξοµοιωθεί µε πλοίο χωρίς 
εθνικότητα επιδίδεται σε λαθραία 
µεταφορά µεταναστών δια θαλάσσης, η 

συµµετέχουσα µονάδα µπορεί να 
επιβασθεί και να ανασχέσει το πλοίο για 
να εξακριβώσει κατά πόσον το πλοίο 

στερείται εθνικότητας. Αν οι υπόνοιες 
αποδειχθούν βάσιµες είναι δυνατόν να 

ληφθούν και άλλα δέοντα µέτρα όπως 

θεσπίζονται στην παράγραφο 1 σύµφωνα 

µε το εθνικό και διεθνές δίκαιο. 

8. Όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι 

ένα πλοίο που στερείται εθνικότητας 
επιδίδεται σε λαθραία µεταφορά 

µεταναστών δια θαλάσσης, η 

συµµετέχουσα µονάδα µπορεί να 
επιβιβασθεί και να ερευνήσει το πλοίο για 
να εξακριβώσει κατά πόσον το πλοίο 

στερείται εθνικότητας Αν οι υπόνοιες 

αποδειχθούν βάσιµες είναι δυνατόν να 

ληφθούν και άλλα δέοντα µέτρα όπως 

θεσπίζονται στην παράγραφο 1 σύµφωνα 

µε το εθνικό καθώς και το ενωσιακό και 
το διεθνές δίκαιο. 

Αιτιολόγηση 

Καθώς ο όρος «πλοίο που στερείται εθνικότητας» ορίζεται στο άρθρο 2, πρέπει να 

χρησιµοποιείται στο σύνολο του κειµένου. Η διατύπωση πρέπει να εναρµονίζεται µε το 

πρωτόκολλο του Παλέρµο (άρθρο 8 παράγραφος 7), το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα 

επιβίβασης και έρευνας στο πλοίο. 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

10. Ο εθνικός υπάλληλος που 
αντιπροσωπεύει το κράτος µέλος υποδοχής 

ή το συµµετέχον κράτος µέλος στο διεθνές 

κέντρο συντονισµού ορίζεται βάσει του 
εθνικού δικαίου ως αρχή που παρέχει 
έγκριση όσον αφορά την εξακρίβωση του 

δικαιώµατος του πλοίου να φέρει τη 

σηµαία του οικείου κράτους µέλους ή τη 

λήψη οποιουδήποτε από τα µέτρα που 

θεσπίζονται στην παράγραφο 1. 

10. Ο εθνικός υπάλληλος που 

αντιπροσωπεύει το κράτος µέλος υποδοχής 

ή το συµµετέχον κράτος µέλος στο διεθνές 

κέντρο συντονισµού είναι υπεύθυνος να 
διευκολύνει τις επικοινωνίες µε τις 
αρµόδιες αρχές του οικείου κράτους 
µέλους προκειµένου για την έγκριση όσον 
αφορά την εξακρίβωση του δικαιώµατος 

του πλοίου να φέρει τη σηµαία του οικείου 

κράτους µέλους ή τη λήψη οποιουδήποτε 

από τα µέτρα που θεσπίζονται στην 

παράγραφο 1. 
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Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στη συνορεύουσα προς τα χωρικά ύδατα 
ζώνη ενός κράτους µέλους, το οποίο είναι 

κράτος µέλος υποδοχής ή συµµετέχον 

κράτος µέλος, τα µέτρα που θεσπίζονται 

στο άρθρο 6 παράγραφος 1 λαµβάνονται 

σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2. 

1. Στη συνορεύουσα προς τα χωρικά ύδατα 
ζώνη ενός κράτους µέλους, εφόσον έχει 
ανακηρυχθεί επισήµως ως συνορεύουσα 
ζώνη, το οποίο είναι κράτος µέλος 
υποδοχής ή συµµετέχον κράτος µέλος, τα 

µέτρα που θεσπίζονται στο άρθρο 6 

παράγραφος 1 λαµβάνονται σύµφωνα µε 

το άρθρο 6 παράγραφος 1β και 2, και το 
άρθρο 4. 

Αιτιολόγηση 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 33 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, η 

συνορεύουσα ζώνη όπου θα διεξαχθεί η επιχείρηση θα πρέπει να έχει ανακηρυχθεί επισήµως 

συνορεύουσα ζώνη, καθώς παραχωρείται κατά τον τρόπο αυτόν στο παράκτιο κράτος το 

δικαίωµα ελέγχου των πλοίων που διέρχονται από τα χωρικά του ύδατα, µε σκοπό την πρόληψη ή 

την τιµωρία παραβιάσεων των τελωνειακών, φορολογικών, µεταναστευτικών ή υγειονοµικών του 

νόµων και κανονισµών. 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Πριν από θαλάσσια επιχείρηση, τα 
κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι 
συµµετέχουσες µονάδες τους να 
συµµορφώνονται µε την υποχρέωση να 
παρέχουν συνδροµή σε κάθε πλοίο ή 
πρόσωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο στη 
θάλασσα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις των διεθνών συµβάσεων που 
διέπουν την έρευνα και διάσωση καθώς 
και τα θεµελιώδη δικαιώµατα, 
ανεξαρτήτως της ιθαγενείας ή του 
καθεστώτος του προσώπου αυτού ή των 
συνθηκών υπό τις οποίες βρίσκεται το 
πρόσωπο αυτό.  

1. Κατά τη διάρκεια θαλάσσιας 

επιχείρησης, οι συµµετέχουσες µονάδες 

παρέχουν συνδροµή σε κάθε πλοίο ή 

1. Κατά τη διάρκεια θαλάσσιας 
επιχείρησης, οι συµµετέχουσες µονάδες 

παρέχουν συνδροµή σε κάθε πλοίο ή 
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πρόσωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο στη 

θάλασσα, ανεξαρτήτως της ιθαγενείας ή 

του καθεστώτος του προσώπου αυτού ή 

των συνθηκών υπό τις οποίες βρίσκεται το 

πρόσωπο αυτό. 

πρόσωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο στη 

θάλασσα, ανεξαρτήτως της ιθαγενείας ή 

του καθεστώτος του προσώπου αυτού ή 

των συνθηκών υπό τις οποίες βρίσκεται το 

πρόσωπο αυτό. 

2. Όταν η συµµετέχουσα µονάδα είναι 
αντιµέτωπη, κατά τη διάρκεια θαλάσσιας 

επιχείρησης, µε κατάσταση αβεβαιότητας 

ή συναγερµού ή κινδύνου για πλοίο ή 

κάποιον εκ των επιβαινόντων σε αυτό, 

διαβιβάζει το ταχύτερο δυνατό κάθε 

διαθέσιµη πληροφορία στο κέντρο 

συντονισµού διάσωσης το οποίο είναι 

αρµόδιο για την περιοχή έρευνας και 

διάσωσης όπου ανακύπτει η 

προαναφερθείσα κατάσταση. 

2. Όταν η συµµετέχουσα µονάδα είναι 

αντιµέτωπη, κατά τη διάρκεια θαλάσσιας 

επιχείρησης, µε κατάσταση αβεβαιότητας 

ή συναγερµού ή κινδύνου για πλοίο ή 

κάποιον εκ των επιβαινόντων σε αυτό, 

διαβιβάζει το ταχύτερο δυνατό κάθε 

διαθέσιµη πληροφορία στο κέντρο 

συντονισµού διάσωσης το οποίο είναι 

αρµόδιο για την περιοχή έρευνας και 

διάσωσης όπου ανακύπτει η 

προαναφερθείσα κατάσταση. 

 3. Για να βοηθηθούν οι συµµετέχουσες 
µονάδες να αποφασίσουν ποιες είναι οι 
κατάλληλες επιχειρησιακές διαδικασίες, 
είναι απαραίτητο να διακρίνουµε τις 
ακόλουθες επείγουσες καταστάσεις: 

3. Ένα πλοίο ή οι επιβαίνοντες σε αυτό 
θεωρούνται ότι βρίσκονται σε κατάσταση 
αβεβαιότητας ιδίως όταν : 

α) κατάσταση αβεβαιότητας: 

α) υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την 
ασφάλεια του πλοίου ή των επιβαινόντων 
σε αυτό· ή 

i) όταν ένα πρόσωπο φέρεται ως 
αγνοούµενο ή όταν ένα πλοίο έχει 
καθυστερήσει· ή 

β) δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε 
την πρόοδο ή τη θέση του πλοίου. 

ii) όταν ένα πρόσωπο ή ένα πλοίο δεν έχει 
αναφέρει την αναµενόµενη θέση του ή δεν 
έχει εκπέµψει σήµα ότι είναι ασφαλές·  

4. Ένα πλοίο ή οι επιβαίνοντες σε αυτό 
θεωρούνται ότι βρίσκονται σε κατάσταση 
συναγερµού ιδίως όταν: 

β) κατάσταση συναγερµού:  

α) υπάρχουν φόβοι ως προς την ασφάλεια 
του πλοίου ή των επιβαινόντων σε αυτό 
λόγω της ύπαρξης πληροφοριών για 
σοβαρές δυσκολίες, αλλά όχι σε βαθµό 
που να είναι πιθανή η κατάσταση 
κινδύνου· ή 

i) όταν, µετά από κατάσταση 
αβεβαιότητας, οι προσπάθειες να 
αποκατασταθεί η επαφή µε πρόσωπο ή 
πλοίο έχουν αποτύχει και δεν ήταν 
επιτυχείς οι έρευνες προς άλλες 
κατάλληλες πηγές· ή 

β) εξακολουθούν να µην υπάρχουν 
πληροφορίες σχετικά µε την πρόοδο ή τη 
θέση του πλοίου. 

ii) όταν έχουν παραληφθεί πληροφορίες 
που αναφέρουν ότι η λειτουργική 
αποτελεσµατικότητα ενός πλοίου έχει 
υποστεί πλήγµα, αλλά όχι σε βαθµό που 
να είναι πιθανή η κατάσταση κινδύνου· 

5. Ένα πλοίο ή οι επιβαίνοντες σε αυτό 
θεωρούνται ότι βρίσκονται σε κατάσταση 

γ) κατάσταση κινδύνου: 
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κινδύνου ιδίως όταν: 

α) λαµβάνονται σαφείς πληροφορίες ότι το 
πλοίο ή ένας επιβαίνων σε αυτό 
κινδυνεύει και χρήζει άµεσης συνδροµής· 
ή 

i) όταν λαµβάνονται σαφείς πληροφορίες 
ότι ένα πρόσωπο ή ένα πλοίο κινδυνεύει 
και χρήζει άµεσης συνδροµής· ή 

β) αποτυγχάνουν οι προσπάθειες 
επικοινωνίας µε το πλοίο και τα ανεπιτυχή 
αιτήµατα παροχής πληροφοριών οδηγούν 

στο συµπέρασµα ότι το πλοίο πιθανώς 
βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου· ή 

ii) όταν, µετά από κατάσταση 
συναγερµού, περαιτέρω ανεπιτυχείς 
προσπάθειες επικοινωνίας µε πρόσωπο ή 
το πλοίο και πιο εκτεταµένα ανεπιτυχή 
αιτήµατα παροχής πληροφοριών οδηγούν 

στο συµπέρασµα ότι υφίσταται κατάσταση 
κινδύνου· ή 

γ) λαµβάνονται πληροφορίες που δείχνουν 
ότι η λειτουργική αποτελεσµατικότητα του 
πλοίου έχει υποστεί πλήγµα σε βαθµό που 

να είναι πιθανή η κατάσταση κινδύνου. 

iii) όταν λαµβάνονται πληροφορίες που 
δείχνουν ότι η λειτουργική 

αποτελεσµατικότητα ενός πλοίου έχει 
υποστεί πλήγµα σε βαθµό που να είναι 

πιθανή η κατάσταση κινδύνου. 

6. Οι συµµετέχουσες µονάδες όταν 

εκτιµούν την κατάσταση για τους σκοπούς 
των παραγράφων 3 έως 5, λαµβάνουν 
υπόψη όλες τις συναφείς παραµέτρους, 

καθώς και τα ακόλουθα: 

4. Οι συµµετέχουσες µονάδες όταν 
εκτιµούν την κατάσταση για τους σκοπούς 
της παραγράφου 3, λαµβάνουν υπόψη 
όλες τις συναφείς παραµέτρους και 
ανακοινώνουν την εκτίµησή τους στο 
αρµόδιο κέντρο συντονισµού διάσωσης, 
καθώς και κυρίως: 

α) την ύπαρξη αιτήµατος συνδροµής· α) την ύπαρξη αιτήµατος συνδροµής· 

β) το αξιόπλοο του πλοίου και την 
πιθανότητα να µη φθάσει στον τελικό του 

προορισµό· 

β) το αξιόπλοο του πλοίου και την 
πιθανότητα να µη φθάσει στον τελικό του 

προορισµό· 

γ) τον αριθµό επιβατών σε συνάρτηση µε 
τον τύπο και την κατάσταση του πλοίου· 

γ) τον αριθµό επιβατών σε συνάρτηση µε 
τον τύπο και την κατάσταση του πλοίου 
(υπερφόρτωση)· 

δ) την ύπαρξη επαρκών εφοδίων όπως 
καυσίµων, νερού, τροφίµων µέχρι να 

φθάσει το πλοίο στην ξηρά· 

δ) τη διάθεση επαρκών εφοδίων 
(καυσίµων, νερού, τροφίµων κ.λπ.) µέχρι 
να φθάσει το πλοίο στην ξηρά· 

ε) την ύπαρξη καταρτισµένου πληρώµατος 
και πλοιάρχου· 

ε) την ύπαρξη καταρτισµένου πληρώµατος 
και πλοιάρχου· 

στ) την ύπαρξη και το δυναµικό του 
εξοπλισµού ασφαλείας, πλοήγησης και 

επικοινωνίας· 

στ) την ύπαρξη εξοπλισµού ασφαλείας, 
πλοήγησης και επικοινωνίας· 

ζ) την παρουσία επιβατών που χρήζουν 
επείγουσας ιατρικής φροντίδας· 

ζ) την παρουσία επιβατών που χρήζουν 
επείγουσας ιατρικής φροντίδας· 

η) την παρουσία επιβατών που έχουν 
αποβιώσει· 

η) την παρουσία επιβατών που έχουν 
αποβιώσει· 

θ) την παρουσία εγκύων γυναικών ή θ) την παρουσία εγκύων γυναικών ή 
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παιδιών· παιδιών· 

ι) τις καιρικές συνθήκες και την 
κατάσταση της θάλασσας, 
συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών 
προβλέψεων. 

ι) τις καιρικές συνθήκες και την 
κατάσταση της θάλασσας. 

7. Οι συµµετέχουσες µονάδες κοινοποιούν 
πάραυτα την εκτίµησή τους όσον αφορά 
την κατάσταση στο αρµόδιο κέντρο 
συντονισµού διάσωσης. Εν αναµονή 
οδηγιών από το κέντρο συντονισµού 

διάσωσης, οι συµµετέχουσες µονάδες 

λαµβάνουν όλα τα δέοντα µέτρα για την 

προστασία της ασφάλειας των εν λόγω 

προσώπων. 

5. Εν αναµονή οδηγιών από το κέντρο 
συντονισµού διάσωσης, οι συµµετέχουσες 

µονάδες λαµβάνουν όλα τα δέοντα µέτρα 

για την προστασία της ασφάλειας των εν 

λόγω προσώπων. 

8. Η ύπαρξη κατάστασης κινδύνου δεν 
εξαρτάται αποκλειστικά ούτε 

προσδιορίζεται µε γνώµονα το κατά πόσον 

έχει όντως υποβληθεί αίτηµα συνδροµής. 
Όταν, µολονότι ένα πλοίο θεωρείται ότι 
βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου, οι 

επιβαίνοντες σε αυτό αρνούνται να 

δεχθούν τη συνδροµή, η συµµετέχουσα 

µονάδα ενηµερώνει σχετικά το κέντρο 

συντονισµού διάσωσης και εξακολουθεί να 

εκπληρώνει το καθήκον επιµέλειας 
παρακολουθώντας το πλοίο από 
απόσταση ασφαλείας και λαµβάνοντας 
κάθε µέτρο που κρίνεται απαραίτητο για 

την ασφάλεια των εν λόγω προσώπων, 

απέχοντας συγχρόνως από κάθε ενέργεια 

που θα µπορούσε να επιδεινώσει την 

κατάσταση ή να αυξήσει την πιθανότητα 
πρόκλησης σωµατικής βλάβης ή απώλειας 

ζωής. 

6. Η ύπαρξη κατάστασης κινδύνου δεν 

εξαρτάται αποκλειστικά ούτε 

προσδιορίζεται µε γνώµονα το κατά πόσον 

έχει όντως υποβληθεί αίτηµα συνδροµής. 
Σε περίπτωση που, µολονότι ένα πλοίο 
θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση 

κινδύνου, οι επιβαίνοντες σε αυτό 

αρνούνται να δεχθούν τη συνδροµή, η 

συµµετέχουσα µονάδα ενηµερώνει σχετικά 

το κέντρο συντονισµού διάσωσης και 

εξακολουθεί να εκπληρώνει το καθήκον 

επιµέλειας, λαµβάνοντας κάθε µέτρο που 
κρίνεται απαραίτητο για την ασφάλεια των 

εν λόγω προσώπων, απέχοντας συγχρόνως 

από κάθε ενέργεια που θα µπορούσε να 

επιδεινώσει την κατάσταση ή να 
επαυξήσει την πιθανότητα πρόκλησης 
σωµατικής βλάβης ή απώλειας ζωής. 

9. Όταν το κέντρο συντονισµού διάσωσης 
της τρίτης χώρας που είναι αρµόδιο για την 

εκάστοτε περιοχή έρευνας και διάσωσης 

δεν απαντήσει στην κοινοποίηση που του 

έχει διαβιβάσει η συµµετέχουσα µονάδα, η 

µονάδα αυτή επικοινωνεί µε το κέντρο 

συντονισµού διάσωσης του κράτους 

µέλους υποδοχής εκτός εάν άλλο κέντρο 
συντονισµού διάσωσης βρίσκεται σε 
καλύτερη θέση για να αναλάβει το 
συντονισµό του περιστατικού έρευνας και 
διάσωσης. 

7. Σε περίπτωση που το κέντρο 
συντονισµού διάσωσης της τρίτης χώρας 

που είναι αρµόδιο για την εκάστοτε 

περιοχή έρευνας και διάσωσης δεν 

απαντήσει στην κοινοποίηση που του έχει 

διαβιβάσει η συµµετέχουσα µονάδα, η 

µονάδα αυτή επικοινωνεί µε το κέντρο 

συντονισµού διάσωσης του κράτους 

µέλους υποδοχής. 

10. Οι συµµετέχουσες µονάδες 
ενηµερώνουν το διεθνές κέντρο 

8. Το διεθνές κέντρο συντονισµού 
ενηµερώνεται το ταχύτερο δυνατό για 
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συντονισµού το ταχύτερο δυνατό για κάθε 

επικοινωνία µε το κέντρο συντονισµού 

διάσωσης και για τις ενέργειες που έχουν 
αναλάβει οι µονάδες αυτές. 

κάθε επικοινωνία µε το κέντρο 

συντονισµού διάσωσης και για τις 

ενέργειες που έχει αναλάβει η 
συµµετέχουσα µονάδα. 

11. Όταν το πλοίο δεν δύναται ή δεν 

µπορεί πλέον να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε 

κατάσταση κινδύνου ή η επιχείρηση 

έρευνας και διάσωσης έχει ολοκληρωθεί, η 

συµµετέχουσα µονάδα, σε συνεννόηση µε 

το διεθνές κέντρο συντονισµού, συνεχίζει 

τη θαλάσσια επιχείρηση. 

9. Όταν το πλοίο δεν δύναται ή δεν µπορεί 
πλέον να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε 

κατάσταση κινδύνου ή η επιχείρηση 

έρευνας και διάσωσης έχει ολοκληρωθεί, η 

συµµετέχουσα µονάδα, σε συνεννόηση µε 

το διεθνές κέντρο συντονισµού, συνεχίζει 

τη θαλάσσια επιχείρηση. 

Αιτιολόγηση 

Η παράγραφος 3 της συµβιβαστικής τροπολογίας είναι ίδια µε το σηµείο 4.4 του Παραρτήµατος 

στη ∆ιεθνή Σύµβαση για τη ναυτική έρευνα και διάσωση όπως τροποποιήθηκε το 1998. Οι 

παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8 και 9 είναι ίδιες αντιστοίχως µε τα σηµεία 1.3, 1.2, 1.4, 1.2, 1.5 και 1.6 

του Μέρους ΙΙ της απόφασης του Συµβουλίου 2010/252/ΕΕ, όπως εγκρίθηκε οµόφωνα από το 

Συµβούλιο.  

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι λεπτοµέρειες για την αποβίβαση των 

συλληφθέντων ή διασωθέντων κατά τη 

διάρκεια θαλάσσιας επιχείρησης 

καθορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο. Οι 

λεπτοµέρειες αυτές για την αποβίβαση δεν 

έχουν ως αποτέλεσµα την επιβολή 

υποχρεώσεων σε κράτη µέλη τα οποία δεν 

συµµετέχουν στη θαλάσσια επιχείρηση 

εκτός εάν αυτά τα κράτη µέλη εγκρίνουν 

ρητά τη λήψη µέτρων στα χωρικά ύδατα ή 

τη συνορεύουσα ζώνη τους σύµφωνα µε το 

άρθρο 6 παράγραφος 4 ή το άρθρο 8 

παράγραφος 2. 

1. Οι λεπτοµέρειες για την αποβίβαση των 
συλληφθέντων ή διασωθέντων κατά τη 

διάρκεια θαλάσσιας επιχείρησης 

καθορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο 
σύµφωνα µε το άρθρο 4. Οι λεπτοµέρειες 

αυτές για την αποβίβαση δεν έχουν ως 

αποτέλεσµα την επιβολή υποχρεώσεων σε 

κράτη µέλη τα οποία δεν συµµετέχουν στη 

θαλάσσια επιχείρηση εκτός εάν αυτά τα 

κράτη µέλη εγκρίνουν ρητά τη λήψη 

µέτρων στα χωρικά ύδατα ή τη 

συνορεύουσα ζώνη τους σύµφωνα µε το 

άρθρο 6 παράγραφος 4 ή το άρθρο 8 

παράγραφος 2. Οι λεπτοµέρειες για την 
αποβίβαση µπορεί να ορίζουν ότι η 
αποβίβαση δεν συνεπάγεται απαραιτήτως 
την αποκλειστική ευθύνη του κράτους 
στο έδαφος του οποίου αποβιβάζονται οι 
διασωθέντες στη θάλασσα. 
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Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση σύλληψης στα χωρικά ύδατα 

ή τη συνορεύουσα ζώνη κατά τα όσα 

ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 ή στο 

άρθρο 8 παράγραφος 1, η αποβίβαση 

πραγµατοποιείται στο κράτος µέλος 

υποδοχής ή στο συµµετέχον κράτος µέλος 

στα χωρικά ύδατα ή τη συνορεύουσα ζώνη 

του οποίου διενεργείται η σύλληψη. 

(∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο) 

Αιτιολόγηση 

∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο. 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση σύλληψης στα χωρικά ύδατα 

ή τη συνορεύουσα ζώνη κατά τα όσα 

ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 ή στο 

άρθρο 8 παράγραφος 2, η αποβίβαση 

πραγµατοποιείται στο κράτος µέλος στα 

χωρικά ύδατα ή τη συνορεύουσα ζώνη του 

οποίου διενεργείται η σύλληψη. 

(∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο) 

Αιτιολόγηση 

∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο. 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  2α. Πριν από την αποβίβαση, οι 
συλληφθέντες ή διασωθέντες στην 
θαλάσσια επιχείρηση ενηµερώνονται µε 
σαφήνεια, σε γλώσσα που κατανοούν ή 
που µπορεί να υποτεθεί εύλογα ότι 
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κατανοούν, σχετικά µε το πού θα γίνει η 
αποβίβαση. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται 
στους ασυνόδευτους ανηλίκους. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περιστατικά έρευνας και διάσωσης 
κατά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 9, οι 

συµµετέχουσες µονάδες συνεργάζονται µε 

το αρµόδιο κέντρο συντονισµού διάσωσης 

για την παροχή κατάλληλου λιµένα ή 

ασφαλούς τόπου για τους διασωθέντες και 

για να διασφαλίσουν την ταχεία και 

αποτελεσµατική αποβίβασή τους. 

Με την επιφύλαξη της εφαρµογής του 
άρθρου 4, σε περιστατικά έρευνας και 
διάσωσης κατά τα όσα ορίζονται στο 

άρθρο 9, οι συµµετέχουσες µονάδες 

συνεργάζονται µε το αρµόδιο κέντρο 

συντονισµού διάσωσης για την παροχή 

κατάλληλου λιµένα ή ασφαλούς τόπου για 

τους διασωθέντες και για να διασφαλίσουν 

την ταχεία και αποτελεσµατική αποβίβασή 

τους. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να τονιστεί ότι η απόφαση σχετικά µε τον τόπο αποβίβασης µετά από περιστατικά έρευνας 

και διάσωσης πρέπει να λαµβάνεται µε συνεκτίµηση της αρχής της µη επαναπροώθησης. 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι συµµετέχουσες µονάδες 

ενηµερώνουν το διεθνές κέντρο 

συντονισµού για την παρουσία προσώπων 

κατά την έννοια του άρθρου 4 
παράγραφος 1, και το διεθνές κέντρο 
συντονισµού διαβιβάζει τις πληροφορίες 

αυτές στις αρµόδιες εθνικές αρχές. Βάσει 
αυτών των πληροφοριών, το επιχειρησιακό 

σχέδιο θα πρέπει να προσδιορίζει τα µέτρα 
που επιτρέπεται να ληφθούν στη συνέχεια. 

5. Οι συµµετέχουσες µονάδες 
ενηµερώνουν το διεθνές κέντρο 

συντονισµού για την παρουσία προσώπων 

κατά την έννοια του άρθρου 4, και το 

διεθνές κέντρο συντονισµού διαβιβάζει τις 

πληροφορίες αυτές στις αρµόδιες εθνικές 

αρχές. Βάσει αυτών των πληροφοριών, το 
επιχειρησιακό σχέδιο προσδιορίζει τα 

µέτρα που επιτρέπεται να ληφθούν στη 

συνέχεια. 

Αιτιολόγηση 

Η αναφορά δεν πρέπει να περιορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 αλλά στο άρθρο 4 

συνολικά, ώστε να καλύπτεται και η παράγραφος 4 (πρόσωπα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής). 



 

 

 PE533.747/ 34 

 EL 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1. Κάθε κράτος µέλος απαιτεί από τον 
πλοίαρχο του πλοίου που φέρει τη σηµαία 
του να προστρέξει όσο το δυνατόν 
ταχύτερα για να διασώσει ανθρώπους που 
κινδυνεύουν στη θάλασσα και να τους 
παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια 
ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους ή την 
κατάσταση ή τις περιστάσεις υπό τις 
οποίες εντοπίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι, 
εφόσον µπορεί να το πράξει χωρίς να 
θέσει σε σοβαρό κίνδυνο το πλοίο, το 
πλήρωµα ή τους επιβάτες. Τα κράτη µέλη 
δεν λαµβάνουν µέτρα, όπως ποινική 
δίωξη και κυρώσεις, εις βάρος πλοιάρχων 
που διέσωσαν ανθρώπους που κινδύνευαν 
και τους έφεραν σε λιµένα της 
επικράτειάς τους. 

 2. Η Στρατηγική Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων του Οργανισµού και οι 
δραστηριότητες του Υπευθύνου 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και του 
Συµβουλευτικού Φόρουµ, όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 26α του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, 
ισχύουν για τις θαλάσσιες επιχειρήσεις 
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 10β 

 Ειδικά παραρτήµατα 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. 2007/2004, ο Οργανισµός 
εκτιµά την αναγκαιότητα δηµιουργίας 
παραρτηµάτων που ειδικεύονται σε 
πτυχές σχετικές µε την επιτήρηση των 
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θαλάσσιων συνόρων εν είδει 
επιχειρησιακών γραφείων στις ζώνες που 
αντιµετωπίζουν σηµαντικές 
µεταναστευτικές ροές, 
συµπεριλαµβανοµένης της παράνοµης 
µετανάστευσης, ιδίως στη Μεσόγειο, 
προκειµένου να βελτιωθεί ο συντονισµός 
µεταξύ των κρατών µελών και να 
διασφαλισθεί η αλληλεγγύη και η 
κατανοµή των ευθυνών µεταξύ τους, 
ώστε να ενισχυθεί η επιχειρησιακή 
ικανότητα του Οργανισµού.  

Αιτιολόγηση 

Η δηµιουργία ενός επιχειρησιακού γραφείου στη Μεσόγειο συνάδει µε τις διατάξεις που 

περιέχονται στο ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε ηµεροµηνία 23 Οκτωβρίου 2013, 

σχετικά µε τα µεταναστευτικά ρεύµατα στη Μεσόγειο, µε ιδιαίτερη έµφαση στα τραγικά γεγονότα 

που έλαβαν χώρα στα ανοιχτά της Λαµπεντούζα και εναρµονίζεται µε το αίτηµα να ενισχυθούν οι 

δραστηριότητες της Frontex στη Μεσόγειο, το οποίο εκφράστηκε στα συµπεράσµατα του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις 24-25 Οκτωβρίου 2013. 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 10γ 

 Μηχανισµοί αλληλεγγύης 

 1. Κράτος µέλος που αντιµετωπίζει 
κατάσταση επείγουσας και εξαιρετικής 
πίεσης στα εξωτερικά του σύνορα µπορεί 
να ζητήσει: 

 – την ανάπτυξη ευρωπαϊκών οµάδων 
συνοριοφυλάκων σύµφωνα µε το άρθρο 
8α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 
για την παροχή ταχείας επιχειρησιακής 
βοήθειας στο κράτος µέλος· 

 – από τον Οργανισµό τεχνική και 
επιχειρησιακή συνδροµή σύµφωνα µε το 
άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
2007/2004, για να λάβει συνδροµή σε 
ζητήµατα συντονισµού µεταξύ κρατών 
µελών ή/και την επιστράτευση 
εµπειρογνωµόνων για τη στήριξη των 
αρµόδιων εθνικών αρχών· 
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 – επείγουσα συνδροµή σύµφωνα µε το 
άρθρο 14 του κανονισµού ΧΧΧΧ [σύνορα 
ΤΕΑ] για την αντιµετώπιση επειγουσών 
και ειδικών αναγκών σε καταστάσεις 
εκτάκτου ανάγκης. 

 2. Κράτος µέλος που αντιµετωπίζει 
ισχυρή µεταναστευτική πίεση η οποία 
επιφέρει επείγουσες απαιτήσεις ως προς 
τις εγκαταστάσεις υποδοχής του και τα 
συστήµατα ασύλου του µπορεί να 
ζητήσει: 

 – από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο την αποστολή 
οµάδας υποστήριξης για το άσυλο, 
σύµφωνα µε το άρθρο 13 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για την 
παροχή εµπειρογνωµοσύνης, ιδίως σε 
σχέση µε υπηρεσίες διερµηνείας, 
πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής 
και γνώση όσον αφορά την εξέταση και 
διαχείριση των φακέλων ασύλου· 

 – επείγουσα συνδροµή σύµφωνα µε το 
άρθρο 22 του κανονισµού XXX [Ταµείο 
Ασύλου και Μετανάστευσης] για την 
αντιµετώπιση επειγουσών και ειδικών 
αναγκών σε καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης· 

 – από την Επιτροπή να εξακριβώσει τη 
διαθεσιµότητα των κρατών µελών να 
υποδεχθούν τους αιτούντες άσυλο. 

 3. Η Επιτροπή, προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή του 
παρόντος άρθρου, εποπτεύει 
συστηµατικά τις υποδοµές που 
προορίζονται για την υποδοχή των 
αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη και, 
στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο 
παρόν άρθρο, προτείνει, εφόσον 
εξακριβωθεί η επαρκής διαθεσιµότητα 
στις εν λόγω υποδοµές, την δίκαιη 
ανακατανοµή των αιτούντων άσυλο 
µεταξύ των κρατών µελών, όπως 
προβλέπει το άρθρο 80 της ΣΛΕΕ. 
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Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 δ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 10δ 

 Έκθεση 

 1. Ο Οργανισµός υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο 
και στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την 
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού 
µέχρι ...* και κάθε δύο έτη εφεξής. 

 2. Η έκθεση περιλαµβάνει περιγραφή των 
διαδικασιών κατά τη διάρκεια 
θαλάσσιων επιχειρήσεων που εισήγαγε ο 
Οργανισµός για την εφαρµογή του 
παρόντος κανονισµού και εκτίµηση της 
έµπρακτης εφαρµογής του παρόντος 
κανονισµού, συµπεριλαµβανοµένων 
οποιωνδήποτε ενδιάµεσων περιστατικών. 
∆ίνει λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε 
την τήρηση των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων και τον αντίκτυπο επ’ 
αυτών και περιλαµβάνει επισκόπηση των 
λόγων που προέβαλαν οι συλληφθέντες, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 3 
καθώς και των µέτρων που ελήφθησαν 
κατόπιν. 

 __________________ 

 * EE: να προστεθεί η ηµεροµηνία: δύο 
έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισµού. 

Αιτιολόγηση 

Στην ουσιαστική συµπλήρωση που έκανε ο εισηγητής (εκθέσεις του Οργανισµού προς το 

Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή) πρέπει να συµπεριληφθεί το κρίσιµο σηµείο των 

ενστάσεων των συλληφθέντων. 


