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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 

συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου 

και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που 

διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

και τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του 

νόμου, και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 

και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 

2016/0106(COD) 

Κύριε Πρόεδρε, 

Στις 18 Απριλίου 2017 η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων (LIBE) ενημέρωσε την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ότι, κατά τις τρέχουσες 

διοργανικές διαπραγματεύσεις για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την 

καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων 

τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, και τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου 

και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (στο εξής «ο κανονισμός ΣΕΕ»), συμφωνήθηκε προσωρινά να 

διαγραφεί μία από τις νομικές βάσεις της ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής, και 

συγκεκριμένα το άρθρο 88 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΣΛΕΕ. Συνεπώς η LIBE ζήτησε, 

σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 του Κανονισμού, από την Επιτροπή Νομικών 

Υποθέσεων να επαληθεύσει τη νομική βάση της ανωτέρω πρότασης, και ειδικότερα τη 

δυνητική διαγραφή του άρθρου 88 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΣΛΕΕ. 

I - Πλαίσιο 

Ο προτεινόμενος κανονισμός ΣΕΕ αποσκοπεί στη θέσπιση ενωσιακού συστήματος 

εισόδου/εξόδου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις κατά τους συνοριακούς 

ελέγχους και να βελτιωθούν: i) οι συνοριακοί έλεγχοι για τους υπηκόους τρίτων χωρών·  ii) η 

συστηματική και αξιόπιστη ταυτοποίηση των προσώπων που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη 

διάρκεια παραμονής· και iii) η εσωτερική ασφάλεια και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

και του σοβαρού εγκλήματος. Το πεδίο εφαρμογής του νέου συστήματος εισόδου/εξόδου 

περιλαμβάνει τις διελεύσεις συνόρων από όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που 

επισκέπτονται τον χώρο Σένγκεν για βραχεία παραμονή (δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες σε 

περίοδο 180 ημερών), τόσο από τους ταξιδιώτες που υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης 

όσο και από αυτούς που απαλλάσσονται από αυτήν, ή, ενδεχομένως, βάσει θεώρησης 

περιοδείας (έως και ένα έτος). Στο σύστημα θα συλλέγονται δεδομένα και θα καταχωρίζονται 

τα αρχεία εισόδου και εξόδου με στόχο τόσο τη διευκόλυνση της διέλευσης των συνόρων από 

καλόπιστους ταξιδιώτες, όσο και την καλύτερη ταυτοποίηση των προσώπων που 

υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής. Θα καταγράφονται επίσης οι 

περιπτώσεις άρνησης εισόδου σε υπηκόους τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του, ενώ οι αρχές επιβολής του νόμου θα έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν 

περιορισμένες αναζητήσεις στη βάση δεδομένων για ποινική ταυτοποίηση και συλλογή 

πληροφοριών με σκοπό την πρόληψη του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας. 

ΙΙ. Τα συναφή άρθρα της Συνθήκης 
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Το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο β) και δ) ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 87 

παράγραφος 2 στοιχείο α) ΣΛΕΕ και το άρθρο 88 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΣΛΕΕ, στον 

Τίτλο V, «Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης», παρουσιάζονται ως νομική 

βάση στην πρόταση της Επιτροπής και διατυπώνονται ως εξής:  

 

Άρθρο 77 

(πρώην άρθρο 62 της ΣΕΚ) 

[...] 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρα που αφορούν: 

[…] 

β) τους ελέγχους στους οποίους υποβάλλονται τα πρόσωπα που διέρχονται τα εξωτερικά 

σύνορα, 

[…] 

δ) οποιοδήποτε μέτρο που είναι αναγκαίο για την προοδευτική δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, 

Άρθρο 87 

(πρώην άρθρο 30 της ΣΕΕ) 

[…] 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία μπορούν να λαμβάνουν μέτρα 

που αφορούν: 

α) τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, 

[…] 

Άρθρο 88 

(πρώην άρθρο 30 της ΣΕΕ) 

[…] 

 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 

νομοθετική διαδικασία μέσω κανονισμών, μπορούν να καθορίζουν τη δομή, τη λειτουργία, το 

πεδίο δράσης και τα καθήκοντα της Ευρωπόλ. Τα καθήκοντα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν: 

α) τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών που 

διαβιβάζονται ιδίως από τις αρχές των κρατών μελών ή τρίτων χωρών, ή οργανισμών, 

 

[…] 

 

ΙΙΙ – Η νομολογία του ΔΕΕ όσον αφορά την επιλογή της νομικής βάσης 

Το Δικαστήριο παραδοσιακά θεωρεί ότι το ζήτημα της κατάλληλης νομικής βάσης έχει 
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σπουδαιότητα συνταγματικού χαρακτήρα, ότι διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την αρχή της 

δοτής αρμοδιότητας (άρθρο 5 ΣΕΕ) και καθορίζει τη φύση και την έκταση των αρμοδιοτήτων 

της Ένωσης1. Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, «η επιλογή της νομικής βάσης μιας 

κοινοτικής πράξης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό 

έλεγχο, όπως είναι, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης»2. Κατά συνέπεια, η 

επιλογή μη ορθής νομικής βάσης θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία για την ακύρωση της 

σχετικής πράξης. Στη συνάρτηση αυτή, η βούληση ενός οργάνου να συμμετάσχει κατά τρόπο 

πιο ενεργό στην έκδοση μιας συγκεκριμένης πράξης, οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδόθηκε 

μια πράξη καθώς και το έργο που έχει επιτελεστεί σε συνάρτηση με άλλες πτυχές στο πλαίσιο 

των μέτρων που καλύπτονται από μια συγκεκριμένη πράξη είναι άνευ σημασίας για τον 

προσδιορισμό της ορθής νομικής βάσης3.  

Εάν από την εξέταση μιας πράξης προκύπτει ότι αυτή εξυπηρετεί διττή στόχευση ή ότι 

απαρτίζεται από δύο συνιστώσες, από τις οποίες η μία μπορεί να χαρακτηριστεί ως κύρια ή 

δεσπόζουσα, ενώ η άλλη είναι απλώς παρεμπίπτουσα, η πράξη πρέπει να βασίζεται σε μία και 

μόνο νομική βάση, και συγκεκριμένα σε αυτήν που υπαγορεύεται από την κύρια ή 

δεσπόζουσα στόχευση ή συνιστώσα4. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου μια πράξη εξυπηρετεί 

συγχρόνως πολλές στοχεύσεις ή έχει πολλές συνιστώσες, οι οποίες συνδέονται άρρηκτα 

μεταξύ τους χωρίς η μία να είναι δευτερεύουσα και έμμεση σε σχέση με την άλλη/τις άλλες, 

η πράξη αυτή πρέπει να στηρίζεται στις διάφορες αντίστοιχες νομικές βάσεις5, εφόσον οι 

διαδικασίες που προβλέπονται για αυτές τις νομικές βάσεις δεν αντιβαίνουν στο δικαίωμα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν το υπονομεύουν6. 

IV – Στόχος και περιεχόμενο του προτεινόμενου μέτρου 

Στόχος της παρούσας πρότασης, όπως αναφέρεται από την Επιτροπή στην αιτιολογική της 

έκθεση, είναι να θεσπιστεί ένα κεντρικό σύστημα συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, 

γεγονός που απαιτεί κοινή αρχιτεκτονική και κοινούς κανόνες λειτουργίας. Επιπλέον, ο 

προτεινόμενος κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τους συνοριακούς ελέγχους στα εξωτερικά 

σύνορα και για την πρόσβαση στο σύστημα, μεταξύ άλλων και για σκοπούς επιβολής του 

νόμου, οι οποίοι θα είναι ενιαίοι για όλα τα κράτη μέλη.  

Στην αιτιολογική σκέψη 9 της πρότασης αναφέρεται ότι το σύστημα εισόδου/εξόδου θα 

πρέπει να έχει ως στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, την πρόληψη 

της παράνομης μετανάστευσης και τη διευκόλυνση της διαχείρισης των μεταναστευτικών 

ροών. Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 16, για την καταπολέμηση των τρομοκρατικών 

εγκλημάτων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων είναι επιτακτική ανάγκη να τίθενται 

στη διάθεση των αρχών επιβολής του νόμου όσο το δυνατόν πιο επικαιροποιημένες 

πληροφορίες· ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που περιέχονται στο ΣΕΕ θα πρέπει να είναι 

                                                 
1 Γνωμοδότηση 2/00, Συλλογή 2001, σ. Ι-9713, σκέψη 5. 
2 Υπόθεση C-45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου (Γενικευμένες Δασμολογικές Προτιμήσεις), Συλλογή 1987, σ. 

1439, σκέψη 5· Υπόθεση C-411/06, Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2009, σ. I-7585. 
3 Υπόθεση C-269/97, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλ. 2000, σ. I-2257, σκέψη 44. 
4 Υπόθεση C-137/12, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, EΕ:C:2013:675, σκέψη 53· υπόθεση C-490/10, Κοινοβούλιο 

κατά Συμβουλίου, EΕ:C:2012:525, σκέψη 45· υπόθεση C-155/07, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2008, 

σ. Ι-08103, σκέψη 34. 
5 Υπόθεση C-211/01, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2003, σ. I-08913, σκέψη 40· υπόθεση C-178/03, 

Επιτροπή κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2006, σ. I-107, σκέψεις 43-56. 
6 Υπόθεση C-300/89, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, («διοξείδιο του τιτανίου»), Συλλ. 1991, σ. I-2867, σκέψεις 17-

25· υπόθεση C-268/94, Πορτογαλία κατά Συμβουλίου, Συλλογή 1996, σ. Ι-6177. 
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διαθέσιμες στις εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική 

Υπηρεσία (Ευρωπόλ), υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον προτεινόμενο κανονισμό. Η 

αιτιολογική σκέψη 17 επαναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο της Ευρωπόλ όσον αφορά τη 

συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών στον τομέα της διασυνοριακής 

διερεύνησης εγκλημάτων για τη στήριξη της πρόληψης, της ανάλυσης και της διερεύνησης 

της εγκληματικότητας σε επίπεδο Ένωσης, και επισημαίνει ότι θα πρέπει επίσης να της 

δίδεται πρόσβαση στο ΣΕΕ στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων της και σύμφωνα με 

την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου (πλέον κανονισμός 2016/794 σχετικά με τον 

Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου 

(Ευρωπόλ))1. 

Επιπροσθέτως, το άρθρο 1 που προσδιορίζει το αντικείμενο του προτεινόμενου κανονισμού 

προβλέπει ότι αυτός περιλαμβάνει α) τη θέσπιση ενός «συστήματος εισόδου/εξόδου» για την 

αντιμετώπιση των καθυστερήσεων κατά τους συνοριακούς ελέγχους, τη βελτίωση της 

ποιότητας των συνοριακών ελέγχων για τους υπηκόους τρίτων χωρών και τη διασφάλιση 

συστηματικής και αξιόπιστης ταυτοποίησης των προσώπων που υπερβαίνουν την 

επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής, και β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι εντεταλμένες 

αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία 

(Ευρωπόλ) δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση στο ΣΕΕ προς αναζήτηση δεδομένων για την 

πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων ή άλλων σοβαρών 

αξιόποινων πράξεων.   

Από πλευράς περιεχομένου, έπειτα από μια σειρά ορισμών στο άρθρο 3, τη συγκρότηση του 

ΣΕΕ από τον eu-LISA, έναν κατάλογο των ειδικών στόχων που επιδιώκει το ΣΕΕ (άρθρο 5), 

τις τεχνικές ιδιαιτερότητες του ΣΕΕ (άρθρο 6) και ζητήματα διαλειτουργικότητας με το 

κεντρικό σύστημα του VIS (άρθρο 7), η πρόταση θεσπίζει ορισμένες διατάξεις σχετικά με τις 

προϋποθέσεις πρόσβασης των εντεταλμένων αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στο ΣΕΕ. 

Το Κεφάλαιο ΙΙ εισάγει διατάξεις σχετικά με την εισαγωγή και τη χρήση δεδομένων στο ΣΕΕ 

από τις συνοριακές αρχές, μεταξύ των οποίων δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για 

κατόχους θεώρησης (άρθρο 14), για υπηκόους τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση θεώρησης (άρθρο 15), για υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους ελήφθη 

απόφαση αρνήσεως εισόδου (άρθρο 16), και για περιπτώσεις ανάκλησης, ακύρωσης ή 

παράτασης μιας άδειας παραμονής (άρθρο 17). 

Το Κεφάλαιο ΙΙΙ της πρότασης επικεντρώνεται στην εισαγωγή δεδομένων και τη χρήση του 

ΣΕΕ από άλλες αρχές, όπως από αρχές θεώρησης για την εξέταση των αιτήσεων θεώρησης 

και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων (άρθρο 22), από αρμόδιες αρχές για την εξέταση 

αιτήσεων πρόσβασης σε εθνικά προγράμματα διευκόλυνσης (άρθρο 23), από αρχές που είναι 

αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων στην επικράτεια των κρατών μελών με σκοπό την 

εξακρίβωση της ταυτότητας των υπηκόων τρίτων χωρών και των προϋποθέσεων εισόδου ή 

παραμονής στην επικράτεια του κράτους μέλους (άρθρο 24). Το Κεφάλαιο IV αναφέρεται 

στη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσβασης των εντεταλμένων αρχών επιβολής του 

νόμου των κρατών μελών (άρθρα 26, 28 και 29) και της εντεταλμένης αρχής της Ευρωπόλ 

(άρθρα 27 και 30) στο ΣΕΕ. 

Τα Κεφάλαια V-VII εστιάζουν στη διαχείριση των δεδομένων στο ΣΕΕ, όπως στις περιόδους 

διατήρησης των δεδομένων, την επεξεργασία των δεδομένων, την κοινοποίηση δεδομένων σε 

τρίτες χώρες, την ασφάλεια των δεδομένων, την παροχή πληροφοριών που αφορούν 

                                                 
1 ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53, βλ. άρθρο 17 παράγραφος 3. 
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ατομικούς φακέλους, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής δεδομένων που 

τηρούνται στο σύστημα και τα συναφή ένδικα μέσα, τα δικαιώματα εποπτείας από τον 

Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα σε σχέση με την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου. Τέλος, το Κεφάλαιο 

VIII καθορίζει τις αναγκαίες τροποποιήσεις σε άλλες ισχύουσες πράξεις της Ένωσης, ενώ το 

Κεφάλαιο IX εισάγει ορισμένες τελικές διατάξεις που αφορούν τις δαπάνες, τη χρήση 

δεδομένων για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών, την κατάρτιση, καθώς 

και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ανάπτυξης του ΣΕΕ. 

V – Ανάλυση και καθορισμός των κατάλληλης νομικής βάσης 

Η Επιτροπή πρότεινε το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ) της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως την κατάλληλη νομική βάση για τη θέσπιση του ΣΕΕ. 

Το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ) ΣΛΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να λαμβάνουν μέτρα που αφορούν τους 

ελέγχους στους οποίους υποβάλλονται τα πρόσωπα που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα, και 

που είναι αναγκαία για την προοδευτική δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων. Ως εκ τούτου, το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία β) 

και δ) ΣΛΕΕ κρίθηκε ότι αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση για περαιτέρω εξειδίκευση 

των μέτρων σχετικά με τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και για την 

ανάπτυξη προδιαγραφών και διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούν τα κράτη μέλη κατά τη 

διενέργεια ελέγχων προσώπων στα σύνορα αυτά. 

Επιπροσθέτως, η αναθεωρημένη πρόταση στηρίζεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) 

ΣΛΕΕ, η οποία περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο V περί αστυνομικής συνεργασίας και 

προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη 

συνήθη νομοθετική διαδικασία, μπορούν να θεσπίζουν μέτρα, μεταξύ άλλων, που αφορούν τη 

συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών στο 

πλαίσιο αστυνομικής συνεργασίας στην οποία συμμετέχουν όλες οι αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών. Συνεπώς το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΣΛΕΕ θεωρήθηκε ότι 

αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση των εθνικών αρχών 

επιβολής του νόμου των κρατών μελών στο σύστημα εισόδου/εξόδου. 

Τέλος, το άρθρο 88 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΣΛΕΕ σχετικά με την έγκριση κανονισμών 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 

διαδικασία, για τον καθορισμό, μεταξύ άλλων, των καθηκόντων της Ευρωπόλ, 

περιλαμβανομένων της συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και ανταλλαγής 

πληροφοριών, και ειδικότερα αυτών που κοινοποιούνται από τις αρχές των κρατών μελών ή 

τρίτων χωρών ή οργανισμών, κρίθηκε κατάλληλο ώστε να επιτρέπεται, υπό αυστηρές 

προϋποθέσεις, η πρόσβαση της Ευρωπόλ στο σύστημα εισόδου/εξόδου. 

Ωστόσο, υπό το φως του στόχου και του περιεχομένου της πρότασης, που αποσκοπεί στον 

καθορισμό ενιαίων κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά τους συνοριακούς ελέγχους 

στα εξωτερικά σύνορα και την πρόσβαση στο σύστημα εισόδου/εξόδου για σκοπούς επιβολής 

του νόμου από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και από την Ευρωπόλ, φαίνεται πως η 

πρόταση επιδιώκει διττό σκοπό, και συγκεκριμένα τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων 

και την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου στο ΣΕΕ για την πρόληψη, εξακρίβωση 

και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Η 

χορήγηση πρόσβασης στην Ευρωπόλ για τη διενέργεια αναζήτησης στη βάση δεδομένων του 
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ΣΕΕ εμπίπτει στον τελευταίο αυτόν γενικό σκοπό, που αφορά τη συμβολή στην πρόληψη, 

εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων 

πράξεων. Ως εκ τούτου, δεν συνιστά διακριτό σκοπό της πρότασης για το ΣΕΕ1. Επιπλέον, ο 

προτεινόμενος κανονισμός δεν θεσπίζει νέα καθήκοντα ούτε αποσκοπεί στην τροποποίηση 

των υφιστάμενων καθηκόντων της Ευρωπόλ όσον αφορά τη συλλογή, αποθήκευση, 

επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 88 

παράγραφος 2 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ και στο άρθρο 17 παράγραφος 3 του κανονισμού της 

Ευρωπόλ, που ήδη προβλέπει την πρόσβαση της Ευρωπόλ σε δεδομένα αποθηκευμένα σε 

συστήματα πληροφοριών της Ένωσης και ορίζει ότι η πρόσβαση αυτή, καθώς και η χρήση 

των εν λόγω πληροφοριών, θα πρέπει να διέπεται από τις εφαρμοστέες πράξεις της Ένωσης2. 

Τέλος, με εξαίρεση τα άρθρα 27 και 30 του προτεινόμενου κανονισμού, με τα οποία 

εισάγονται ειδικοί κανόνες σε σχέση με την Ευρωπόλ, στις υπόλοιπες περιπτώσεις αναφορές 

στην Ευρωπόλ γίνονται μόνο από κοινού με αναφορές στις εθνικές αρχές επιβολής του 

νόμου3. 

VI - Συμπέρασμα και σύσταση 

Υπό το φως των ανωτέρω, καθώς i) οι διατάξεις του προτεινόμενου κανονισμού ΣΕΕ σχετικά 

με την Ευρωπόλ εμπίπτουν στον γενικό σκοπό που αφορά τη συμβολή στην πρόληψη, 

εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων 

πράξεων, ii) από πλευράς περιεχομένου, πρέπει να θεωρηθούν παρεμπίπτουσες σε σχέση με 

τις δύο κύριες συνιστώσες, και iii) ούτε η εντολή ούτε οι αρμοδιότητες της Ευρωπόλ 

τροποποιούνται, αφού ευθυγραμμίζονται με την ισχύουσα για την Ευρωπόλ νομοθεσία, το 

άρθρο 88 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΣΛΕΕ δεν θα πρέπει απαραιτήτως να αναφερθεί ως 

νομική βάση για τον προτεινόμενο κανονισμό ΣΕΕ. 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 12 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε, 

συνεπώς, με 12 ψήφους υπέρ, 11 ψήφους κατά και 2 αποχές4, να συστήσει στην Επιτροπή 

Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων τη διαγραφή του άρθρου 

88 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΣΛΕΕ από τη νομική βάση του προτεινόμενου κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 

εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων 

άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ 

για σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011. 

                                                 
1 Βλ. SJ-0335/16, σ. 5. 
2 ΕΕ L135 της 24.5.2016, σ. 53. 
3 Βλ., για παράδειγμα,  άρθρο 38 παράγραφος 4 και άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο α) της πρότασης για το 

ΣΕΕ. 
4 Παρόντες στην τελική ψηφοφορία ήταν οι εξής βουλευτές: Pavel Svoboda (πρόεδρος), Lidia Joanna Geringer 

de Oedenberg (αντιπρόεδρος), Jean-Marie Cavada (αντιπρόεδρος), Laura Ferrara (αντιπρόεδρος), Max 

Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde, Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Danuta 

Jazlowiecka (εξ ονόματος του Tadeusz Zwiefka, σύμφωνα με το άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού), 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kateřina Konečná (εξ ονόματος του Jiři Maštálka, σύμφωνα με το άρθρο 200 

παράγραφος 2 του Κανονισμού), Merja Kyllönen (εξ ονόματος του Κώστα Χρυσόγονου, σύμφωνα με το άρθρο 

200 παράγραφος 2 του Κανονισμού), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António Marinho e Pinto, Emil Radev, 

Dariusz Rosati (εξ ονόματος της Rosa Estaràs Ferragut, σύμφωνα με το άρθρο 200 παράγραφος 2 του 

Κανονισμού), Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein (εξ ονόματος της Evelyn Regner, σύμφωνα με το 

άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού), József Szájer, Axel Voss, Kosma Złotowski. 
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Με εξαιρετική εκτίμηση, 

Pavel Svoboda 

 

 

 

(Αφορά όλες τις γλώσσες.) 


