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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-043 
κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Έκθεση
Jeroen Lenaers A8-0348/2017
Χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή των παρανόμως 
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών

Πρόταση κανονισμού (COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη το μείζον 
συμφέρον του παιδιού, την οικογενειακή 
ζωή, την κατάσταση της υγείας του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας 
και κατά πόσο ο υπήκοος τρίτης χώρας 
είναι ευάλωτο πρόσωπο. Σε κάθε 
περίπτωση, οποιοδήποτε μέτρο με σκοπό 
την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών 
πρέπει να σέβεται πλήρως τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρχή της 
μη επαναπροώθησης.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα της επιστροφής και 
να αυξηθεί η προστιθεμένη αξία των 
καταχωρίσεων για επιστροφή, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εισάγουν στο SIS 
καταχωρίσεις σχετικά με όλες τις 
αποφάσεις επιστροφής τις οποίες εκδίδουν 
για παρανόμως διαμένοντες υπηκόους 
τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2008/115/ΕΚ. Για τον σκοπό 
αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
εισάγουν καταχώριση στο SIS όταν 
εκδίδονται αποφάσεις με τις οποίες 
επιβάλλεται ή στις οποίες αναφέρεται 
υποχρέωση επιστροφής στις περιπτώσεις 
που περιγράφονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, 
ιδιαίτερα σε βάρος υπηκόων τρίτων χώρων 
οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση 
εισόδου σύμφωνα με τον κώδικα συνόρων 
του Σένγκεν, ή συλλαμβάνονται ή 
παρακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές 
σε σχέση με παράνομη χερσαία, θαλάσσια 
ή εναέρια διέλευση των εξωτερικών 
συνόρων κράτους μέλους και στους 
οποίους δεν έχει, εν συνεχεία, χορηγηθεί 
άδεια ή δικαίωμα να παραμείνουν στο εν 
λόγω κράτος μέλος, καθώς και σε βάρος 
υπηκόων τρίτων χώρων οι οποίοι 
υπόκεινται σε απόφαση επιστροφής ως 
ποινική κύρωση ή ως συνέπεια ποινικής 
κύρωσης, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ή 
υπόκεινται σε διαδικασίες έκδοσης.

(7) Για να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα της επιστροφής και 
να αυξηθεί η προστιθεμένη αξία των 
καταχωρίσεων για επιστροφή, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εισάγουν στο SIS 
καταχωρίσεις σχετικά με τις αποφάσεις 
επιστροφής που έχουν εκδοθεί για 
παρανόμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων 
χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2008/115/ΕΚ. Για τον σκοπό αυτό, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
εισάγουν καταχώριση στο SIS όταν 
εκδίδονται αποφάσεις με τις οποίες 
επιβάλλεται ή στις οποίες αναφέρεται 
υποχρέωση επιστροφής στις περιπτώσεις 
που περιγράφονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, 
ιδιαίτερα σε βάρος υπηκόων τρίτων χώρων 
οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση 
εισόδου σύμφωνα με τον κώδικα συνόρων 
του Σένγκεν, ή συλλαμβάνονται ή 
παρακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές 
σε σχέση με παράνομη χερσαία, θαλάσσια 
ή εναέρια διέλευση των εξωτερικών 
συνόρων κράτους μέλους και στους 
οποίους δεν έχει, εν συνεχεία, χορηγηθεί 
άδεια ή δικαίωμα να παραμείνουν στο εν 
λόγω κράτος μέλος, καθώς και σε βάρος 
υπηκόων τρίτων χώρων οι οποίοι 
υπόκεινται σε απόφαση επιστροφής ως 
ποινική κύρωση ή ως συνέπεια ποινικής 
κύρωσης, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ή 
υπόκεινται σε διαδικασίες έκδοσης. Για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, 
προκειμένου να μειωθεί η διοικητική 
επιβάρυνση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν την επιλογή να μην καταχωρίζουν 
δεδομένα σχετικά με τους υπηκόους 
τρίτων χωρών που αποτελούν αντικείμενο 
απόφασης επιστροφής, εάν οι εν λόγω 
υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν τεθεί υπό 
κράτηση μέχρι την απομάκρυνση.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Με τον παρόντα κανονισμό θα 
πρέπει να καθοριστούν κοινοί κανόνες για 
την εισαγωγή καταχωρίσεων στο SIS για 
επιστροφή αμέσως μετά την έκδοση των 
σχετικών αποφάσεων επιστροφής 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2008/115/ΕΚ. Στην καταχώριση θα πρέπει 
να επισημαίνεται αν έχει χορηγηθεί 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης στον 
συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας, καθώς 
και αν η προθεσμία αυτή έχει παραταθεί 
λαμβανομένων υπόψη των ειδικών 
περιστάσεων της συγκεκριμένης 
περίπτωσης, και αν η απόφαση έχει 
ανασταλεί ή αν η απομάκρυνση έχει 
αναβληθεί.

(8) Με τον παρόντα κανονισμό θα 
πρέπει να καθοριστούν κοινοί κανόνες για 
την εισαγωγή καταχωρίσεων στο SIS για 
επιστροφή αμέσως μετά την έκδοση των 
σχετικών αποφάσεων επιστροφής 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2008/115/ΕΚ. Στην καταχώριση θα πρέπει 
να επισημαίνεται αν έχει χορηγηθεί 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης στον 
συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας, καθώς 
και αν η προθεσμία αυτή έχει παραταθεί 
λαμβανομένων υπόψη των ειδικών 
περιστάσεων της συγκεκριμένης 
περίπτωσης, αν ο υπήκοος τρίτης χώρας 
έχει δικαίωμα προσφυγής κατά της 
απόφασης επιστροφής, αν εκκρεμεί 
προσφυγή κατά της απόφασης 
επιστροφής και αν η απόφαση έχει 
ανασταλεί ή αν η απομάκρυνση έχει 
αναβληθεί.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Τα κράτη θα πρέπει να καθιστούν 
στο SIS προσωρινώς μη διαθέσιμη την 
καταχώριση επιστροφής, σε περίπτωση 
αναστολής ή αναβολής της εκτέλεσης της 
απόφασης επιστροφής που έχει εκδοθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγία 
2008/115/ΕΚ ή σε περίπτωση που κατά 
απόφασης επιστροφής έχει ασκηθεί 
προσφυγή που μπορεί να οδηγήσει σε 
αναστολή εκτέλεσης.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν 
οι κατηγορίες δεδομένων που μπορούν να 
εισάγονται στο SIS σχετικά με υπηκόους 
τρίτων χωρών για τους οποίους έχει 
εκδοθεί απόφαση επιστροφής σύμφωνα με 
τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ. 
Στις καταχωρίσεις για επιστροφή θα πρέπει 
να περιλαμβάνονται μόνο τα δεδομένα που 
είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση των 
υποκειμένων των δεδομένων, για την 
παροχή στις αρμόδιες αρχές της 
δυνατότητας να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις χωρίς να χάνουν χρόνο, καθώς 
και για τη διασφάλιση, κατά περίπτωση, 
της προστασίας των αρχών από πρόσωπα 
τα οποία οπλοφορούν, είναι βίαια, έχουν 
αποδράσει ή εμπλέκονται σε 
δραστηριότητα η οποία αναφέρεται στα 
άρθρα 1, 2, 3 και 4 της απόφασης-
πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας26. Επιπλέον, προκειμένου 
να διευκολύνεται η ταυτοποίηση και να 
εντοπίζονται τυχόν πολλαπλές ταυτότητες, 
στην καταχώριση θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται επίσης αναφορά στο 
προσωπικό έγγραφο ταυτότητας καθώς και 
αντίγραφο του εγγράφου αυτού, εάν 
διατίθεται.

(9) Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν 
οι κατηγορίες δεδομένων που μπορούν να 
εισάγονται στο SIS σχετικά με υπηκόους 
τρίτων χωρών για τους οποίους έχει 
εκδοθεί απόφαση επιστροφής σύμφωνα με 
τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ. 
Στις καταχωρίσεις για επιστροφή θα πρέπει 
να περιλαμβάνονται μόνο τα δεδομένα που 
είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση των 
υποκειμένων των δεδομένων, για την 
παροχή στις αρμόδιες αρχές της 
δυνατότητας να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις χωρίς να χάνουν χρόνο, καθώς 
και για τη διασφάλιση, κατά περίπτωση, 
της προστασίας των αρχών από πρόσωπα 
τα οποία οπλοφορούν, είναι βίαια, έχουν 
αποδράσει ή εμπλέκονται σε 
δραστηριότητα η οποία αναφέρεται στην 
οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26. 
Επιπλέον, προκειμένου να διευκολύνεται η 
ταυτοποίηση και να εντοπίζονται τυχόν 
πολλαπλές ταυτότητες, στην καταχώριση 
θα πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης 
αναφορά στο προσωπικό έγγραφο 
ταυτότητας καθώς και αντίγραφο του 
εγγράφου αυτού, εάν διατίθεται.

__________________ __________________
26 Απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
(ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3).

26 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαρτίου 2017, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για 
την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 
της 31.3.2017, σ. 6).
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
ορίσει αρχή αρμόδια για την ανταλλαγή 
συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά 
με καταχωρίσεις για επιστροφή 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική και ταχεία συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών.

(10) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
ορίσει εθνική αρχή που να λειτουργεί 
πλήρως 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την 
εβδομάδα και να είναι υπεύθυνη για την 
ανταλλαγή συμπληρωματικών 
πληροφοριών σχετικά με τους υπηκόους 
τρίτων χωρών οι οποίοι αποτελούν 
αντικείμενο απόφασης επιστροφής 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική και ταχεία συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να μπορούν να ορίσουν ως 
εθνική αρχή την αντίστοιχη υπηρεσία 
Sirene. 

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Θα πρέπει να θεσπιστούν διαδικασίες 
με τις οποίες θα παρέχεται στα κράτη μέλη 
η δυνατότητα να επαληθεύουν τη 
συμμόρφωση με την υποχρέωση 
επιστροφής και να επιβεβαιώνουν στο 
κράτος μέλος που εισήγαγε την 
καταχώριση για επιστροφή την 
αναχώρηση του συγκεκριμένου υπηκόου 
τρίτης χώρας. Οι πληροφορίες αυτές θα 
συμβάλουν στην εξασφάλιση περισσότερο 
ολοκληρωμένης παρακολούθησης της 
συμμόρφωσης με αποφάσεις επιστροφής 
που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2008/115/ΕΚ.

(11) Θα πρέπει να θεσπιστούν διαδικασίες 
με τις οποίες θα παρέχεται στα κράτη μέλη 
η δυνατότητα να επαληθεύουν τη 
συμμόρφωση με την υποχρέωση 
επιστροφής και να επιβεβαιώνουν την 
αναχώρηση του συγκεκριμένου υπηκόου 
τρίτης χώρας ή τη χορήγηση σε αυτόν 
άδειας διαμονής ή άλλης άδειας που 
παρέχει δικαίωμα διαμονής στο κράτος 
μέλος που εισήγαγε την καταχώριση για 
επιστροφή. Οι πληροφορίες αυτές θα 
συμβάλουν στην εξασφάλιση περισσότερο 
ολοκληρωμένης παρακολούθησης της 
συμμόρφωσης με αποφάσεις επιστροφής 
και το ποσοστό επιτυχών προσφυγών 
κατά αποφάσεων που εκδίδονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2008/115/ΕΚ.



PE624.157/ 6

EL

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι καταχωρίσεις για επιστροφή θα 
πρέπει να διαγράφονται αμέσως μόλις το 
κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή που 
εξέδωσε την απόφαση επιστροφής 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2008/115/ΕΚ ενημερωθεί ότι η επιστροφή 
πραγματοποιήθηκε. Όταν απόφαση 
επιστροφής συνοδεύεται από απαγόρευση 
εισόδου, η απαγόρευση αυτή θα πρέπει να 
εισάγεται στο SIS σύμφωνα με το άρθρο 
24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι]. Στις 
περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι δεν 
υπάρχει χρονικό κενό μεταξύ του χρόνου 
αναχώρησης του υπηκόου τρίτης χώρας 
από τον χώρο Σένγκεν και του χρόνου 
ενεργοποίησης της καταχώρισης για 
απαγόρευση εισόδου στο SIS.

(12) Οι καταχωρίσεις για επιστροφή θα 
πρέπει να διαγράφονται αυτόματα μόλις 
λήξει η καταχώριση, σύμφωνα με τη 
διαδικασία επανεξέτασης. Θα πρέπει 
επίσης να διαγράφονται αμέσως μόλις το 
κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή που 
εξέδωσε την απόφαση επιστροφής 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2008/115/ΕΚ ενημερωθεί ότι η επιστροφή 
πραγματοποιήθηκε, ή, κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί 
συμβατότητας των καταχωρίσεων. Όταν 
απόφαση επιστροφής συνοδεύεται από 
απαγόρευση εισόδου, η απαγόρευση αυτή 
θα πρέπει να εισάγεται στο SIS σύμφωνα 
με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [συνοριακοί 
έλεγχοι]. Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι 
δεν υπάρχει χρονικό κενό μεταξύ του 
χρόνου αναχώρησης του υπηκόου τρίτης 
χώρας από τον χώρο Σένγκεν και του 
χρόνου ενεργοποίησης της καταχώρισης 
για απαγόρευση εισόδου στο SIS.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Εάν μια απόφαση επιστροφής 
συνοδεύεται από απαγόρευση εισόδου, 
ακόμη κι αν δεν έχει εισαχθεί στο SIS 
καταχώριση επιστροφής, το καταχωρίζον 
κράτος μέλος θα πρέπει να μεριμνήσει 
ώστε η καταχώριση στο SIS να καταστεί 
διαθέσιμη όταν ο ενδιαφερόμενος 
υπήκοος τρίτης χώρας εγκαταλείψει το 
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έδαφος των κρατών μελών. 

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το SIS θα πρέπει να περιλαμβάνει 
μηχανισμό με τον οποίο θα ενημερώνονται 
τα κράτη μέλη σχετικά με τη μη 
συμμόρφωση υπηκόων τρίτων χωρών με 
υποχρέωση επιστροφής εντός 
συγκεκριμένης προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης. Ο μηχανισμός αναμένεται να 
συνδράμει τα κράτη μέλη στην εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2008/115/ΕΚ όσον αφορά υπηκόους 
τρίτων χωρών οι οποίοι δεν έχουν 
συμμορφωθεί με υποχρέωση επιστροφής.

(13) Το SIS θα πρέπει να περιλαμβάνει 
μηχανισμό με τον οποίο θα ενημερώνονται 
τα κράτη μέλη σχετικά με τη μη 
συμμόρφωση υπηκόων τρίτων χωρών με 
υποχρέωση επιστροφής εντός 
συγκεκριμένης προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης. Ο μηχανισμός αναμένεται να 
συνδράμει τα κράτη μέλη στην εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 1 και το άρθρο 11 
της οδηγίας 2008/115/ΕΚ όσον αφορά 
υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν 
έχουν συμμορφωθεί με υποχρέωση 
επιστροφής.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι καταχωρίσεις θα πρέπει να 
διατηρούνται στο SIS μόνο για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη 
του σκοπού για τον οποίο εισήχθησαν. 
Σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι], η 
περίοδος επανεξέτασης καταχωρίσεων 
σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών είναι 
πέντε έτη.

(15) Οι καταχωρίσεις θα πρέπει να 
διατηρούνται στο SIS μόνο για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη 
του σκοπού για τον οποίο εισήχθησαν. 
Σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι], η 
περίοδος επανεξέτασης καταχωρίσεων 
σχετικά με την επιστροφή υπηκόων 
τρίτων χωρών είναι τρία έτη.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις 
αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21β) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη Σύμβαση της Γενεύης, 
της 28ης Ιουλίου 1951, περί της νομικής 
καταστάσεως των προσφύγων, όπως 
συμπληρώθηκε από το Πρωτόκολλο της 
Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει 
σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και 
εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις […],

(28) Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει 
σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και 
εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις 3 
Μαΐου 2017,
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Καμία τροπολογία ή προσθήκη νέων 
διατάξεων στον παρόντα κανονισμό δεν 
πρέπει να δημιουργεί περιττά 
προσκόμματα για τα κράτη μέλη που 
πρόκειται να ενταχθούν στον χώρο 
Σένγκεν ή έχουν ξεκινήσει τη σχετική 
διαδικασία.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) «απομάκρυνση»: η απομάκρυνση 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 5 της 
οδηγίας 2008/115/ΕΚ·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεδομένα σχετικά με υπηκόους 
τρίτων χωρών για τους οποίους έχει 
εκδοθεί απόφαση επιστροφής σύμφωνα με 
τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ 
εισάγονται στο SIS για τους σκοπούς της 
επαλήθευσης της συμμόρφωσης με την 
υποχρέωση επιστροφής και της παροχής 
στήριξης για την εκτέλεση της απόφασης. 
Η σχετική καταχώριση εισάγεται στο SIS 
χωρίς καθυστέρηση όταν εκδίδεται η 
απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ.

1. Δεδομένα σχετικά με υπηκόους 
τρίτων χωρών για τους οποίους έχει 
εκδοθεί απόφαση επιστροφής σύμφωνα με 
τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ 
εισάγονται αμέσως στο SIS για τους 
σκοπούς της επαλήθευσης της 
συμμόρφωσης με την υποχρέωση 
επιστροφής και της παροχής στήριξης για 
την εκτέλεση της απόφασης. Η σχετική 
καταχώριση εισάγεται στο SIS χωρίς 
καθυστέρηση όταν εκδίδεται η απόφαση 
επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2008/115/ΕΚ και σύμφωνα με τις 
περί συμβατότητας των καταχωρίσεων 
διατάξεις του άρθρου 23α του 
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κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [συνοριακοί 
έλεγχοι].
Τα κράτη μπορούν να επιλέξουν να μην 
εισάγουν δεδομένα για υπηκόους τρίτων 
χωρών που υπόκεινται σε απόφαση 
επιστροφής εκδιδόμενη σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2008/115/ΕΚ, όταν πρόκειται για 
υπηκόους τρίτων χωρών που βρίσκονται 
υπό κράτηση μέχρι την απομάκρυνση.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης που χορηγείται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους 
έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2008/115/ΕΚ καταγράφεται αμέσως στην 
καταχώριση.

2. Η προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης που χορηγείται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους 
έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2008/115/ΕΚ καταγράφεται αμέσως στην 
καταχώριση. Εάν η προθεσμία αυτή 
παραταθεί, η καταχώριση ενημερώνεται 
αναλόγως αμέσως.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αναστολή και η αναβολή 
εκτέλεσης της απόφασης επιστροφής που 
έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2008/115/ΕΚ καταγράφεται 
αμέσως στην καταχώριση.

3. Το καταχωρίζον κράτος μέλος 
καθιστά μια καταχώριση στο SIS για 
απόφαση επιστροφής μη διαθέσιμη στις 
εξής περιπτώσεις 

α) εάν η εκτέλεση της απόφασης 
επιστροφής έχει αναβληθεί ή ανασταλεί· ή
β) εάν κατά απόφασης επιστροφής 
έχει ασκηθεί προσφυγή που μπορεί να 
οδηγήσει σε αναστολή εκτέλεσης. 
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Σε αυτές τις περιπτώσεις, η καταχώριση 
δεν είναι διαθέσιμη στους τελικούς 
χρήστες. Είναι διαθέσιμη μόνο για τις 
υπηρεσίες SIRENE, μέχρις ότου η 
απόφαση επιστροφής γίνει δεκτή ή 
ακυρωθεί. Εάν η απόφαση επιστροφής 
ακυρωθεί, η καταχώριση απαλείφεται 
αμέσως.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τυχόν ιδιαίτερα, αντικειμενικά και 
αναλλοίωτα φυσικά χαρακτηριστικά·

διαγράφεται

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) φύλο· η) το κοινωνικό φύλο·

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) ένδειξη ότι το πρόσωπο οπλοφορεί, 
είναι βίαιο, έχει αποδράσει ή εμπλέκεται 
σε δραστηριότητα η οποία αναφέρεται στα 
άρθρα 1, 2, 3 και 4 της απόφασης-
πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

ι) ένδειξη ότι το πρόσωπο οπλοφορεί, 
είναι βίαιο, έχει αποδράσει ή εμπλέκεται 
σε δραστηριότητα η οποία αναφέρεται στα 
άρθρα 3 έως 12 και 14 της οδηγίας (ΕΕ) 
2017/541·
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο κα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κα) δακτυλοσκοπικά δεδομένα· κα) τα δεδομένα δακτυλικών 
αποτυπωμάτων,

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κδα) τα στοιχεία που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) έως δ), στ) έως θ), ιστ) έως 
ιθ) και κβ) οποιουδήποτε άλλου 
εγγράφου/άλλων εγγράφων ταυτότητας 
που φέρει το πρόσωπο.

Τροπολογία25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – σημείο 1 – παράγραφος κδ β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κδβ) κατά πόσον η απόφαση επιστροφής 
που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ 
μπορεί να προσβληθεί·

Τροπολογία26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κδγ) κατά πόσον εκκρεμεί προσφυγή 
κατά της απόφασης επιστροφής που έχει 
εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2008/115/ΕΚ
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν μπορεί να εισαχθεί καταχώριση χωρίς 
τα δεδομένα που αναφέρονται στα στοιχεία 
α), ζ), ια), ιγ), ιδ) και κγ). Εάν υφίστανται, 
εισάγονται επίσης και όλα τα άλλα 
δεδομένα που απαριθμούνται ανωτέρω.

Δεν μπορεί να εισαχθεί καταχώριση χωρίς 
τα δεδομένα που αναφέρονται στα στοιχεία 
α), ζ), ια), ιγ), ιδ), κγ) και τουλάχιστον είτε 
κ) είτε κα). Για τους σκοπούς της 
ταυτοποίησης υψηλής ακρίβειας, θα 
πρέπει πάντα να προτιμάται η λήψη 
δακτυλικών αποτυπωμάτων από τις 
φωτογραφίες και τις εικόνες προσώπου. 
Εάν υφίστανται, εισάγονται επίσης και όλα 
τα άλλα δεδομένα που απαριθμούνται 
ανωτέρω.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος ορίζει αρχή η οποία 
είναι αρμόδια για την ανταλλαγή 
συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά 
με υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι 
υπόκεινται σε επιστροφή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του εγχειριδίου SIRENE που 
ορίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι].

Κάθε κράτος μέλος ορίζει εθνική αρχή που 
λειτουργεί πλήρως 24 ώρες την ημέρα, 7 
ημέρες την εβδομάδα και είναι υπεύθυνη 
για την ανταλλαγή και διαθεσιμότητα 
όλων των συμπληρωματικών 
πληροφοριών σχετικά με τους υπηκόους 
τρίτων χωρών οι οποίοι αποτελούν 
αντικείμενο απόφασης επιστροφής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του εγχειριδίου 
SIRENE που ορίζεται στο άρθρο 8 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [συνοριακοί 
έλεγχοι]. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ορίσουν ως εθνική αρχή την αντίστοιχη 
υπηρεσία Sirene. 
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη παρέχουν σε μηνιαία 
βάση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη 
Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ 
Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, 
που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου36 («ο Οργανισμός»), 
στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό 
των επιβεβαιωμένων επιστροφών, το αν η 
επιστροφή πραγματοποιήθηκε σε πλαίσιο 
οικειοθελούς ή αναγκαστικής 
συμμόρφωσης με υποχρέωση επιστροφής, 
καθώς και σχετικά με τις τρίτες χώρες 
προορισμού. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία 
δεν περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.

3. Τα κράτη μέλη παρέχουν σε μηνιαία 
βάση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη 
Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ 
Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, 
που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου36 («ο Οργανισμός»), 
στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό 
των επιβεβαιωμένων επιστροφών, το αν η 
επιστροφή πραγματοποιήθηκε σε πλαίσιο 
οικειοθελούς ή αναγκαστικής 
συμμόρφωσης με υποχρέωση επιστροφής, 
καθώς και σχετικά με τις τρίτες χώρες 
προορισμού. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία 
δεν περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα. Ο Οργανισμός συλλέγει τα 
μηνιαία στατιστικά στοιχεία σε ετήσια 
έκθεση η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα 
με το άρθρο 11.

__________________ __________________
36 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 
σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για τη Λειτουργική 
Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης 
Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, 
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΕΕ L 286 της 
1.11.2011, σ. 1).

36 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 
σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για τη Λειτουργική 
Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης 
Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, 
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΕΕ L 286 της 
1.11.2011, σ. 1).

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το CS-SIS ενημερώνει τα κράτη 
μέλη σχετικά με τις καταχωρίσεις για 
επιστροφή για τις οποίες η προθεσμία 

1. Το CS-SIS ενημερώνει αυτόματα τα 
κράτη μέλη σχετικά με καταχωρίσεις για 
τις οποίες η προθεσμία οικειοθελούς 
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οικειοθελούς αναχώρησης έχει παρέλθει. αναχώρησης έχει λήξει και σχετικά με τις 
περιπτώσεις για τις οποίες η προθεσμία 
οικειοθελούς αναχώρησης δεν έχει 
παραταθεί ή έχει εκδοθεί άδεια διαμονής 
ή άλλη άδεια που παρέχει δικαίωμα 
παραμονής στον ενδιαφερόμενο υπήκοο 
τρίτης χώρας.

Τροπολογία31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν υπήκοος τρίτης χώρας για τον 
οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση για 
επιστροφή ταυτοποιείται από αρμόδια 
αρχή και εξακριβώνεται από την ίδια αρχή 
η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση 
επιστροφής, η αρχή αυτή διαβουλεύεται 
αμέσως με το καταχωρίζον κράτος μέλος 
μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών 
πληροφοριών προκειμένου να 
προσδιοριστούν χωρίς καθυστέρηση οι 
δράσεις που πρέπει να αναληφθούν.

2. Με τη επιφύλαξη των διατάξεων 
του άρθρου 6, όταν υπήκοος τρίτης χώρας 
για τον οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση για 
επιστροφή ταυτοποιείται από αρμόδια 
αρχή και εξακριβώνεται από την ίδια αρχή 
η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση 
επιστροφής, η αρχή αυτή διαβουλεύεται 
αμέσως με το καταχωρίζον κράτος μέλος 
μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών 
πληροφοριών προκειμένου να 
προσδιοριστούν οι δράσεις που πρέπει να 
αναληφθούν. Το καταχωρίζον κράτος 
μέλος υποχρεούται να κοινοποιήσει χωρίς 
καθυστέρηση την προτιμώμενη δράση.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν κράτος μέλος εξετάζει το 
ενδεχόμενο χορήγησης άδειας διαμονής ή 
άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα 
παραμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας για 
τον οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση για 
επιστροφή από άλλο κράτος μέλος, το 
πρώτο κράτος μέλος διαβουλεύεται πρώτα, 
μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών 
πληροφοριών, με το κράτος μέλος που 
εισήγαγε την καταχώριση. Το κράτος 

1. Προτού ένα κράτος μέλος 
αποφασίσει επίσημα τη χορήγηση άδειας 
διαμονής ή άλλης άδειας που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής σε υπήκοο τρίτης 
χώρας για τον οποίο έχει εισαχθεί 
καταχώριση για επιστροφή από άλλο 
κράτος μέλος, το πρώτο κράτος μέλος 
διαβουλεύεται πρώτα, μέσω της 
ανταλλαγής συμπληρωματικών 
πληροφοριών, με το κράτος μέλος που 
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μέλος που εισήγαγε την καταχώριση 
απαντά εντός επτά ημερών. Εάν το 
κράτος μέλος το οποίο εξετάζει το 
ενδεχόμενο χορήγησης άδειας διαμονής ή 
άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα 
παραμονής αποφασίσει να χορηγήσει την 
άδεια αυτή, η καταχώριση για επιστροφή 
διαγράφεται.

εισήγαγε την καταχώριση. Το κράτος 
μέλος που εισήγαγε την καταχώριση 
διαβιβάζει μια απάντηση εντός επτά 
ημερών. Την τελική απόφαση για τη 
χορήγηση ή μη άδειας διαμονής ή άλλης 
άδειας που παρέχει δικαίωμα παραμονής 
σε υπήκοο τρίτης χώρας φέρει το κράτος 
μέλος που κίνησε τη διαβούλευση. Εάν 
χορηγηθεί άδεια διαμονής ή άλλη άδεια 
που παρέχει δικαίωμα παραμονής, η 
καταχώριση για επιστροφή διαγράφεται 
αμέσως.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν κράτος μέλος εξετάζει το 
ενδεχόμενο εισαγωγής καταχώρισης για 
επιστροφή σχετικά με υπήκοο τρίτης 
χώρας ο οποίος είναι κάτοχος έγκυρης 
άδειας διαμονής ή άλλης άδειας που 
παρέχει δικαίωμα παραμονής και που έχει 
εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος, 
ενημερώνει μέσω της ανταλλαγής 
συμπληρωματικών πληροφοριών το 
κράτος μέλος που εξέδωσε την άδεια 
προκειμένου να δοθεί στο εν λόγω κράτος 
μέλος η δυνατότητα να αποφασίσει αν 
συντρέχουν λόγοι που να δικαιολογούν την 
ανάκληση της άδειας αυτής. Το κράτος 
μέλος που εξέδωσε την άδεια διαβιβάζει 
οριστική απάντηση εντός επτά ημερών.

2. Προτού ένα κράτος μέλος 
αποφασίσει την εισαγωγή καταχώρισης 
για επιστροφή σχετικά με υπήκοο τρίτης 
χώρας ο οποίος είναι κάτοχος έγκυρης 
άδειας διαμονής ή άλλης άδειας που 
παρέχει δικαίωμα παραμονής και που έχει 
εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος, 
ενημερώνει μέσω της ανταλλαγής 
συμπληρωματικών πληροφοριών το 
κράτος μέλος που εξέδωσε την άδεια 
προκειμένου να δοθεί στο εν λόγω κράτος 
μέλος η δυνατότητα να αποφασίσει αν 
συντρέχουν λόγοι που να δικαιολογούν την 
ανάκληση της άδειας αυτής. Το κράτος 
μέλος που εξέδωσε την άδεια διαβιβάζει 
οριστική απάντηση εντός επτά ημερών. 
Εάν το κράτος μέλος που εξέδωσε την 
άδεια αποφασίσει να τη διατηρήσει, η 
καταχώριση για επιστροφή δεν εισάγεται. 
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν υπήκοος τρίτης χώρας για τον 
οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση για 
επιστροφή ταυτοποιείται κατά την είσοδο 
μέσω των εξωτερικών συνόρων, το κράτος 
μέλος που ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο 
υπήκοο τρίτης χώρας ενημερώνει αμέσως, 
μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών 
πληροφοριών, το καταχωρίζον κράτος 
μέλος προκειμένου να διαγραφεί η 
καταχώριση.

4. Όταν υπήκοος τρίτης χώρας για τον 
οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση για 
επιστροφή ταυτοποιείται κατά την είσοδο 
μέσω των εξωτερικών συνόρων, το κράτος 
μέλος που ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο 
υπήκοο τρίτης χώρας ενημερώνει το 
καταχωρίζον κράτος μέλος το ταχύτερο 
και οπωσδήποτε εντός 12 ωρών, μέσω 
της ανταλλαγής συμπληρωματικών 
πληροφοριών, προκειμένου να διαγραφεί η 
καταχώριση.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 6 και 
8, οι καταχωρίσεις για επιστροφή 
διαγράφονται όταν η απόφαση στην οποία 
βασίστηκε η καταχώριση ανακληθεί ή 
ακυρωθεί από την αρμόδια αρχή. Οι 
καταχωρίσεις για επιστροφή διαγράφονται 
επίσης όταν ο συγκεκριμένος υπήκοος 
τρίτης χώρας μπορεί να αποδείξει ότι έχει 
εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών 
συμμορφούμενος με απόφαση επιστροφής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2008/115/ΕΚ.

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 6 και 
8, οι καταχωρίσεις για επιστροφή 
διαγράφονται μόλις η απόφαση στην οποία 
βασίστηκε η καταχώριση ανακληθεί ή 
ακυρωθεί από την αρμόδια αρχή. Οι 
καταχωρίσεις για επιστροφή διαγράφονται 
επίσης όταν ο συγκεκριμένος υπήκοος 
τρίτης χώρας έχει αποδείξει ή μπορεί να 
αποδείξει αργότερα ότι έχει εγκαταλείψει 
το έδαφος των κρατών μελών 
συμμορφούμενος με απόφαση επιστροφής 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2008/115/ΕΚ.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
1α. Οι καταχωρίσεις για επιστροφή 
διαγράφονται αυτόματα μόλις λήξουν, 
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σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού 
2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι] που αφορά 
την περίοδο επανεξέτασης.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Καταχωρίσεις για επιστροφή 
διαγράφονται κατά περίπτωση σύμφωνα 
με τις περί συμβατότητας των 
καταχωρίσεων διατάξεις του άρθρου 23α 
του κανονισμού 2018/xxx [συνοριακοί 
έλεγχοι].

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι καταχωρίσεις για επιστροφή που 
εισάγονται σχετικά με πρόσωπα τα οποία 
έχουν πολιτογραφηθεί από ένα κράτος 
μέλος ή από ένα κράτος του οποίου οι 
υπήκοοι απολαύουν του δικαιώματος 
ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης, 
διαγράφονται μόλις το καταχωρίζον 
κράτος μέλος αντιληφθεί, ή ενημερωθεί 
δυνάμει του άρθρου 39 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι], ότι το 
πρόσωπο αυτό έχει πολιτογραφηθεί στο εν 
λόγω κράτος.

2. Οι καταχωρίσεις για επιστροφή που 
εισάγονται σχετικά με πρόσωπα τα οποία 
έχουν λάβει άδεια διαμονής ή άδεια που 
παρέχει δικαίωμα διαμονής ή έχουν 
πολιτογραφηθεί από ένα κράτος μέλος ή 
από ένα κράτος του οποίου οι υπήκοοι 
απολαύουν του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας εντός της Ένωσης, 
διαγράφονται μόλις το καταχωρίζον 
κράτος μέλος αντιληφθεί, ή ενημερωθεί 
δυνάμει του άρθρου 39 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι], ότι το 
πρόσωπο αυτό έχει αποκτήσει την άδεια 
διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής ή έχει 
πολιτογραφηθεί στο εν λόγω κράτος.
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία στο SIS και οι σχετικές 
συμπληρωματικές πληροφορίες σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να 
διαβιβάζονται ή να διατίθενται σε τρίτη 
χώρα σύμφωνα με το κεφάλαιο V του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 με την άδεια 
του καταχωρίζοντος κράτους μέλους μόνο 
για τους σκοπούς της ταυτοποίησης και της 
έκδοσης εγγράφου ταυτότητας ή 
ταξιδιωτικού εγγράφου για παρανόμως 
διαμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας ενόψει 
της επιστροφής.

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία στο SIS και οι σχετικές 
συμπληρωματικές πληροφορίες που 
ανταλλάσσονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό μπορούν να διαβιβάζονται ή να 
διατίθενται σε τρίτη χώρα σύμφωνα με το 
κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 με την άδεια του καταχωρίζοντος 
κράτους μέλους μόνο όταν πληρούνται οι 
κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) τα δεδομένα διαβιβάζονται ή 
διατίθενται αποκλειστικά για τον σκοπό 
της ταυτοποίησης και της έκδοσης 
εγγράφου ταυτότητας ή ταξιδιωτικού 
εγγράφου για παρατύπως διαμένοντα 
υπήκοο τρίτης χώρας ενόψει της 
επιστροφής·

αα) η τρίτη χώρα συμφωνεί ρητά να 
χρησιμοποιήσει τα δεδομένα 
αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο 
παρασχέθηκαν, να τηρεί ό,τι είναι νόμιμο 
και αναγκαίο τους σκοπούς που ορίζονται 
στο στοιχείο α), καθώς και να διαγράψει 
τα δεδομένα αυτά, όταν δεν 
δικαιολογείται πλέον η διατήρησή τους· 
και 
β) ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης 
χώρας έχει ενημερωθεί ότι τα προσωπικά 
του δεδομένα και οι συμπληρωματικές 
πληροφορίες θα κοινοποιηθούν στις 
αρχές μιας τρίτης χώρας.
Καμία πληροφορία σχετικά με το γεγονός 
ότι έχει υποβληθεί αίτηση διεθνούς 
προστασίας σε κράτος μέλος δεν 
γνωστοποιείται στους φερόμενους ως 
διώκτες ή υπεύθυνους της πρόκλησης 
σοβαρής βλάβης, σύμφωνα με το άρθρο 
30 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ ή όταν η εν 
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λόγω χώρα είναι ταυτόχρονα και χώρα 
καταγωγής του αιτούντος.
Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία στο SIS και οι σχετικές 
συμπληρωματικές πληροφορίες που 
ανταλλάσσονται σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό δεν διατίθενται σε 
τρίτη χώρα, εφόσον η απόφαση 
επιστροφής έχει προσωρινά καταστεί μη 
διαθέσιμη σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 3.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Μη επαναπροώθηση, μείζονα 

συμφέροντα του παιδιού, οικογενειακή 
ζωή και κατάσταση της υγείας

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον παρόντα 
κανονισμό με πλήρη σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της αρχής 
της μη επαναπροώθησης και συνεκτιμούν 
πάντα το μείζον συμφέρον του παιδιού, 
την οικογενειακή ζωή και την κατάσταση 
της υγείας ή την ευάλωτη θέση των 
ενδιαφερόμενων ατόμων.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τα 
στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι], ο 
Οργανισμός παράγει στατιστικά στοιχεία 
σε καθημερινή, μηνιαία και ετήσια βάση, 
όσον αφορά τόσο το σύνολο όσο και τον 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τα 
στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι], ο 
Οργανισμός παράγει στατιστικά στοιχεία 
σε καθημερινή, μηνιαία και ετήσια βάση, 
όσον αφορά τόσο το σύνολο όσο και τον 
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αριθμό ανά κράτος μέλος των 
καταχωρίσεων για επιστροφή που 
εισάγονται στο SIS, μεταξύ άλλων και 
σχετικά με τα δεδομένα που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος (x) του παρόντος 
κανονισμού, τις ενημερώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
του παρόντος κανονισμού και τον αριθμό 
των καταχωρίσεων για επιστροφή που 
έχουν διαγραφεί λόγω συμμόρφωσης με 
υποχρέωση επιστροφής. Ο Οργανισμός 
παράγει στατιστικά στοιχεία σε μηνιαία 
και ετήσια βάση σχετικά με τα δεδομένα 
που παρέχονται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 και 
το άρθρο 8 παράγραφος 5 του παρόντος 
κανονισμού. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία 
δεν περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.

αριθμό ανά κράτος μέλος των 
καταχωρίσεων για επιστροφή που 
εισάγονται στο SIS, μεταξύ άλλων και 
σχετικά με τα δεδομένα που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 στοιχεία κδ), κδβ) και κδγ) 
του παρόντος κανονισμού, τις ενημερώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 
1 του παρόντος κανονισμού και τον αριθμό 
των καταχωρίσεων για επιστροφή που 
έχουν διαγραφεί λόγω συμμόρφωσης με 
υποχρέωση επιστροφής. Ο Οργανισμός 
παράγει στατιστικά στοιχεία σε μηνιαία 
και ετήσια βάση σχετικά με τα δεδομένα 
που παρέχονται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 και 
το άρθρο 8 παράγραφος 5 του παρόντος 
κανονισμού. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία 
δεν περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι στατιστικές συγκεντρώνονται 
από τον Οργανισμό σε ετήσια έκθεση η 
οποία δημοσιεύεται. Η εν λόγω έκθεση 
διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον βαθμό που δεν θεσπίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, οι διατάξεις που 
αφορούν τις αρμοδιότητες των κρατών 
μελών και του Οργανισμού, την εισαγωγή 
και επεξεργασία των καταχωρίσεων, τις 
προϋποθέσεις πρόσβασης και διατήρησης 

Στον βαθμό που δεν θεσπίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, οι διατάξεις που 
αφορούν τις αρμοδιότητες των κρατών 
μελών και του Οργανισμού, την εισαγωγή, 
επεξεργασία, ενημέρωση και 
συμβατότητα των καταχωρίσεων, τις 
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των καταχωρίσεων, την επεξεργασία των 
δεδομένων, την προστασία των δεδομένων, 
την ευθύνη και παρακολούθηση, καθώς 
και τα στατιστικά στοιχεία, οι οποίες 
προβλέπονται στα άρθρα 6 έως 19, στο 
άρθρο 20 παράγραφοι 3-4, καθώς και στο 
άρθρο 21, στο άρθρο 22, στο άρθρο 28, 
στο άρθρο 29 παράγραφος 4 και στα 
άρθρα 33 έως 54 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/xxx [συνοριακοί έλεγχοι], 
εφαρμόζονται στα δεδομένα που 
εισάγονται και υποβάλλονται σε 
επεξεργασία στο SIS σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

προϋποθέσεις πρόσβασης και διατήρησης 
των καταχωρίσεων, την επεξεργασία των 
δεδομένων, την προστασία των δεδομένων, 
την ευθύνη και παρακολούθηση, καθώς 
και τα στατιστικά στοιχεία, οι οποίες 
προβλέπονται στο άρθρο 3, στα άρθρα 6 
έως 19, στο άρθρο 20 παράγραφοι 3 έως 4, 
καθώς και στα άρθρα 21, 22, 23α, 28, 29 
παράγραφος 4 και στα άρθρα 33 έως 54 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx 
[συνοριακοί έλεγχοι], εφαρμόζονται στα 
δεδομένα που εισάγονται και 
υποβάλλονται σε επεξεργασία στο SIS 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.


