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PR_NLE-AP_Agreement

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων

* Διαδικασία διαβούλευσης.
*** Σύμφωνη γνώμη

***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.)
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Αγίας Λουκίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία 
διαμονή
(07187/2015 – C8-0145/2015 – 2015/0060(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07187/2015),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αγίας 
Λουκίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή 
(07107/2015),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο 
α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-
0145/2015),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 
παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0321/2015),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο 
και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών 
μελών και της Αγίας Λουκίας.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πλαίσιο των σχέσεων και γενικές διατάξεις της συμφωνίας

Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αγίας Λουκίας διέπονται από την 
συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών 
της αφετέρου, αποκαλούμενη «Συμφωνία Κοτονού», καθώς και από τους διαλόγους CELAC-
ΕΕ και ΕΕ-CARIFORUM. Ο τελευταίος αυτός διάλογος οδήγησε στην θέσπιση διαφόρων 
μέσων συνεργασίας, μεταξύ των οποίων η συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-CARIFORUM 
(υπογραφείσα το 2008) και η κοινή στρατηγική εταιρική σχέση Καραϊβικής-ΕΕ (2012).

Στο πλαίσιο της τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 539/2001 από τον κανονισμό αριθ. 
509/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η Αγία Λουκία μεταφέρθηκε 
στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των 
οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για την διέλευση των εξωτερικών 
συνόρων των κρατών μελών. Ο τροποποιημένος κανονισμός αριθ. 539/2001 εφαρμόζεται από 
όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά την έγκριση του εν λόγω κανονισμού στις 20 Μαΐου 2014, το Συμβούλιο ενέκρινε, στις 
9 Οκτωβρίου 2014, απόφαση με την οποία εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αρχίσει 
διαπραγματεύσεις για την σύναψη διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Αγίας Λουκίας. Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν στις 12 Νοεμβρίου 2014 και περατώθηκαν 
στις 11 Δεκεμβρίου 2014. Η υπογραφή της συμφωνίας αυτής πραγματοποιήθηκε στις 28 
Μαΐου 2015, στις Βρυξέλλες. Έκτοτε, η συμφωνία εφαρμόζεται σε προσωρινή βάση, εν 
αναμονή της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η υπογραφείσα συμφωνία προβλέπει δυνατότητα μετακίνησης χωρίς υποχρέωση θεώρησης 
για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους πολίτες της Αγίας Λουκίας όταν 
ταξιδεύουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για χρονική περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Στη συμφωνία 
επισυνάπτεται κοινή δήλωση όσον αφορά την ερμηνεία της εν λόγω περιόδου των 
90 ημερών. Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης καλύπτει όλες τις κατηγορίες 
προσώπων (κατόχους κοινών, διπλωματικών, υπηρεσιακών/επίσημων και ειδικών 
διαβατηρίων) που ταξιδεύουν για οποιονδήποτε λόγο, αλλά όχι με σκοπό την άσκηση 
αμειβόμενης δραστηριότητας.

**

Αιτιολόγηση της εισηγήτριας

Η ως άνω συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή 
συμβάλλει καθοριστικά στην εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Αγίας Λουκίας - προσλαμβάνοντας μια ισχυρή πολιτική σημασία στο πλαίσιο της 
Συμφωνίας Κοτονού - και συνιστά ένα συμπληρωματικό μέσον ενίσχυσης των οικονομικών 
και πολιτιστικών σχέσεων και εντατικοποίησης του πολιτικού διαλόγου για διάφορα 
ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών.
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Η Αγία Λουκία είναι μια χώρα νέα, με περιορισμένους πόρους, με μικρό πληθυσμό, όμως 
μπόρεσε να επιτύχει, ακόμη και να ξεπεράσει, ορισμένους Αναπτυξιακούς Στόχους της 
Χιλιετίας, αποδεικνύοντας την προσήλωσή της στα θεμελιώδη δικαιώματα. Παρά τη 
σχετικώς μικρή οικονομία της, συγκρινόμενη με τις άλλες χώρες της Καραϊβικής, στηριγμένη 
κυρίως στη γεωργία, και παρά την ευαισθησία της απέναντι στις εξωτερικές κρίσεις, η Αγία 
Λουκία επιδιώκει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τις επενδύσεις και για την 
ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Μεταξύ των νησιωτικών κρατών της Καραϊβικής, η Αγία 
Λουκία αποτελεί εξ άλλου μια από τις καλύτερα οργανωμένες οικονομίες ως προς την 
ευκολία άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η χώρα προσπαθεί επίσης να αναπτύξει 
όλο και περισσότερο τον τουριστικό τομέα, που σταδιακά ξεπερνάει τον άλλοτε ανθηρό 
γεωργικό τομέα. Υπ’ αυτή την έννοια, η συμφωνία θα ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις 
ανάμεσα στις δυο πλευρές, θα δώσει μια νέα πνοή στις εμπορικές συναλλαγές και θα τονώσει 
τον τουρισμό.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική και θεσμική κατάσταση, η χώρα τονίζει την δέσμευσή της υπέρ 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεσμεύεται να ενισχύσει τους μηχανισμούς που 
εφαρμόζονται στον τομέα αυτόν. Τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα, καθώς και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες προστατεύονται από το Σύνταγμα και 
γίνονται σεβαστά στη χώρα αυτή. Η Σάντα Λουσία είναι μια δημοκρατική και σταθερή χώρα, 
η οποία, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπερασπίζεται τις αξίες και τις αρχές της 
δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
του κράτους δικαίου. Η χώρα σημείωσε σημαντική πρόοδο ως προς την ισότητα ανδρών και 
γυναικών ή ακόμη στο θέμα της εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας καθώς και της 
πορνείας, χάρη στην έγκριση σχετικής νομοθεσίας το 2010. Η σύναψη της παρούσας 
συμφωνίας θα επιτρέψει την ενίσχυση της συνεργασίας και την εμβάθυνση του διαλόγου σε 
πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου εκείνου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εις ό,τι αφορά την κινητικότητα, η μεγάλη πλειοψηφία των αιτούντων θεωρήσεις Σένγκεν 
κρίνονται ως καλόπιστοι ταξιδιώτες που δεν παρουσιάζουν κίνδυνο και τους χορηγείται ως εκ 
τούτου θεώρηση για βραχεία διαμονή, ενώ το ποσοστό μη έγκρισης ήταν της τάξης του 0,6% 
το 2014. Πέραν τούτου, το 26% των αιτούντων έλαβαν το 2014 θεώρηση πολλαπλών 
εισόδων, μια ένδειξη της αυξημένης εμπιστοσύνης των προξενείων των κρατών Σένγκεν 
απέναντί τους. Η Αγία Λουκία είναι επομένως μια χώρα χωρίς κινδύνους από άποψη 
λαθρομετανάστευσης προς την ΕΕ και δεν αντιπροσωπεύει καμία απειλή για την απειλή και 
τη δημόσια τάξη.

Τέλος, η εισηγήτρια υπογραμμίζει το γεγονός ότι η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης 
συνιστά ένα μη αμελητέο μέσο για να έρθουν πλησιέστερα οι λαοί της Ευρώπης και της 
Καραϊβικής. Η συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης επιτρέπει στους πολίτες 
όχι μόνο να επωφεληθούν πλήρως της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ.ΕΕ, αλλά επίσης και να 
συμμετάσχουν σ’ αυτή ταξιδεύοντας με μειωμένο οικονομικό και πρακτικό κόστος.

Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια χαιρετίζει τον ρόλο που έχουν διαδραματίσει τα μέλη της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, τα οποία συνέβαλαν τα 
μέγιστα στην σύναψη της παρούσας συμφωνίας η οποία, επιπλέον, θα διευκολύνει την 
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της ΚΣΙΕ ΑΚΕ-ΕΕ.

**
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Εφαρμογή και παρακολούθηση της συμφωνίας

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και την παρακολούθηση της συμφωνίας, η εισηγήτρια καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρατηρήσει τις πιθανές εξελίξεις όσον αφορά τα κριτήρια που 
οδήγησαν αρχικά στην μεταφορά από το παράρτημα Ι στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού 
αριθ. 509/2014. Τα εν λόγω κριτήρια αφορούν όχι μόνο την λαθρομετανάστευση, την 
δημόσια τάξη και την ασφάλεια, αλλά και τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης με την 
ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, των θεμάτων που άπτονται 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Πέραν τούτου, η εισηγήτρια καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές της Αγίας Λουκίας 
να μεριμνήσουν για την πλήρη αμοιβαιότητα της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, 
που θα επιτρέψει την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών, ειδικότερα μεταξύ όλων των 
πολιτών της Ένωσης.

Η εισηγήτρια εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι στην μικτή επιτροπή διαχείρισης της 
συμφωνίας (άρθρο 6), η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται μόνο από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Υπό την ιδιότητά του ως θεσμικού οργάνου άμεσα εκλεγμένου από τους 
ευρωπαίους πολίτες και υπερασπιστή της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και 
των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε 
να συμμετάσχει στις εργασίες της εν λόγω μικτής επιτροπής. Η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου προτρέπει εκ νέου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει την σύνθεση των 
μικτών επιτροπών διαχείρισης για τις μελλοντικές συμφωνίες.

Κατά τον ίδιο τρόπο, η εισηγήτρια προβληματίζεται σχετικά με την πρακτική της υπογραφής 
των συμφωνιών απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και της προσωρινής εφαρμογής 
τους πριν από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εισηγήτρια παρατηρεί ότι η 
πρακτική αυτή τείνει να μειώσει το περιθώριο ελιγμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
είναι ακόμη πιο προβληματική αν ληφθεί υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δεν ενημερώνεται 
εγκαίρως σχετικά με την πρόοδο των διμερών διαπραγματεύσεων.

**

Ειδικές διατάξεις

Η ειδική θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας λαμβάνεται υπόψη στις 
αιτιολογικές σκέψεις της συναφθείσας συμφωνίας. Κατά συνέπεια, το Ηνωμένο Βασίλειο και 
η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στην συναφθείσα συμφωνία και δεν υπόκεινται στις διατάξεις 
της. 

Η στενή σύνδεση της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν ως προς 
την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν αναφέρεται 
επίσης σε κοινή δήλωση που επισυνάπτεται στη συμφωνία. Η δήλωση προτρέπει τις αρχές 
των εν λόγω χωρών να συνάψουν το ταχύτερο δυνατόν με την Αγία Λουκία διμερείς 
συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή.

Η συμφωνία περιέχει διατάξεις που συνδέονται με την εδαφική εφαρμογή της: εις ό,τι αφορά 
την Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, οι διατάξεις της συμφωνίας εφαρμόζονται μόνο στα 
ευρωπαϊκά εδάφη των εν λόγω δύο κρατών μελών.
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Τέλος, η εισηγήτρια συνιστά στα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να υποστηρίξουν την έκθεση αυτή και 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να την εγκρίνει.
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