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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.3.2019 A8-0089/206

Τροπολογία 206
Carlos Coelho
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A8-0089/2019
Tanja Fajon
Θέσπιση, ως μέρους του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου 
χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων
(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις 
χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 110 του δημοσιονομικού 
κανονισμού για το θεματικό μέσο, για τον 
καθορισμό των στόχων και των δράσεων 
που πρέπει να χρηματοδοτηθούν και τον 
προσδιορισμό των ποσών για καθεμία από 
τις συνιστώσες του, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Οι αποφάσεις 
χρηματοδότησης καθορίζουν, κατά 
περίπτωση, το συνολικό ποσό που 
προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις.

6. Ανατίθεται στην Επιτροπή να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 29 για τη θέσπιση 
των προγραμμάτων εργασίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 110 του 
δημοσιονομικού κανονισμού για το 
θεματικό μέσο για τον καθορισμό των 
στόχων και των δράσεων που πρέπει να 
χρηματοδοτηθούν και τον προσδιορισμό 
των ποσών για κάθε μία από τις 
συνιστώσες του, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Τα προγράμματα εργασίας 
καθορίζουν, κατά περίπτωση, το συνολικό 
ποσό που προορίζεται για συνδυαστικές 
πράξεις.
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Τροπολογία 207
Carlos Coelho
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A8-0089/2019
Tanja Fajon
Θέσπιση, ως μέρους του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου 
χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων
(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) βελτίωση της διυπηρεσιακής 
συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των 
εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για 
τον έλεγχο των συνόρων ή για καθήκοντα 
που εκτελούνται στα σύνορα, και σε 
επίπεδο ΕΕ μεταξύ των κρατών μελών ή 
μεταξύ των κρατών μελών, αφενός, και 
των θεσμικών και λοιπών οργάνων και 
οργανισμών της Ένωσης ή τρίτων χωρών, 
αφετέρου·

γ) βελτίωση της διυπηρεσιακής 
συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των 
εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για 
τον έλεγχο των συνόρων ή για καθήκοντα 
που εκτελούνται στα σύνορα, και σε 
επίπεδο ΕΕ μεταξύ των κρατών μελών ή 
μεταξύ των κρατών μελών, αφενός, και 
των θεσμικών και λοιπών οργάνων ή 
οργανισμών της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων οργανισμών 
αρμόδιων για εξωτερική δράση, και 
τρίτων χωρών, αφετέρου·

Or. en



AM\1178956EL.docx PE635.390v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.3.2019 A8-0089/208

Τροπολογία 208
Carlos Coelho
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A8-0089/2019
Tanja Fajon
Θέσπιση, ως μέρους του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου 
χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων
(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) δράσεις για τη βελτίωση της 
ποιότητας των δεδομένων που είναι 
αποθηκευμένα σε συστήματα ΤΠ μεγάλης 
κλίμακας στον τομέα των θεωρήσεων και 
των συνόρων και της άσκησης του 
δικαιώματος ενημέρωσης, πρόσβασης, 
διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού 
της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από το πρόσωπο 
στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, στο 
πλαίσιο δράσεων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος μέσου·
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Τροπολογία 209
Carlos Coelho
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A8-0089/2019
Tanja Fajon
Θέσπιση, ως μέρους του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου 
χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων
(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Μέτρα ανάπτυξης, μετάδοσης, 
δοκιμής και έγκρισης νέων μεθόδων ή 
τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των 
πιλοτικών σχεδίων και των μέτρων 
παρακολούθησης ερευνητικών σχεδίων 
στον τομέα της ασφάλειας που 
χρηματοδοτούνται από την Ένωση, όπως 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ. 

(6) Μέτρα ανάπτυξης, μετάδοσης, 
δοκιμής και έγκρισης νέων μεθόδων ή 
τεχνολογιών για τη βελτίωση της 
ποιότητας των δεδομένων που είναι 
αποθηκευμένα σε συστήματα ΤΠ μεγάλης 
κλίμακας στον τομέα των θεωρήσεων και 
των συνόρων και της άσκησης του 
δικαιώματος ενημέρωσης, πρόσβασης, 
διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, στο πλαίσιο 
δράσεων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος μέσου·
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