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Επακόλουθες τροποποιήσεις του ETIAS: σύνορα και θεωρήσεις

Πρόταση κανονισμού (COM(2019)0004 – C8-0024/2019 – 2019/0002(COD))

_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τον καθορισμό των προϋποθέσεων 
πρόσβασης στα άλλα συστήματα 
πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του 
ETIAS και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 και του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1861

για τον καθορισμό των προϋποθέσεων 
πρόσβασης στα άλλα συστήματα 
πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του 
ETIAS και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1861 και του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/817

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5



PE692.571/ 2

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για λόγους αποδοτικότητας και 
μείωσης του κόστους, το ETIAS θα πρέπει 
να χρησιμοποιήσει εκ νέου συστατικά 
στοιχεία υλισμικού και λογισμικού που 
αναπτύχθηκαν για το σύστημα 
εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την ανάπτυξη 
του κοινόχρηστου αποθετηρίου δεδομένων 
ταυτότητας, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1240. Αυτό το αποθετήριο που 
θα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση 
των αλφαριθμητικών στοιχείων 
ταυτότητας τόσο των αιτούντων ETIAS 
όσο και των υπηκόων τρίτων χωρών που 
είναι καταχωρισμένοι στο ΣΕΕ θα πρέπει 
να αναπτυχθεί κατά τρόπο που να 
επιτρέπει την επέκτασή του ώστε να 
εξελιχθεί στο μελλοντικό κοινό 
αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας. Στο 
ίδιο πνεύμα, το εργαλείο που θα 
δημιουργηθεί για να μπορεί το ETIAS να 
αντιπαραβάλει τα δεδομένα του με αυτά 
που υπάρχουν σε όλα τα άλλα συστήματα 
στα οποία πραγματοποιεί αναζήτηση 
μέσω ενός μόνο ερωτήματος θα πρέπει να 
αναπτυχθεί κατά τρόπο ώστε να μπορεί 
να εξελιχθεί στη μελλοντική ευρωπαϊκή 
πύλη αναζήτησης.

(5) Για λόγους αποδοτικότητας και 
μείωσης του κόστους, το ETIAS θα πρέπει 
να χρησιμοποιήσει εκ νέου συστατικά 
στοιχεία υλισμικού και λογισμικού που 
αναπτύχθηκαν για το σύστημα 
εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την ανάπτυξη 
του κοινόχρηστου αποθετηρίου δεδομένων 
ταυτότητας, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1240. Αυτό το αποθετήριο που 
θα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση 
των αλφαριθμητικών στοιχείων 
ταυτότητας τόσο των αιτούντων ETIAS 
όσο και των υπηκόων τρίτων χωρών που 
είναι καταχωρισμένοι στο ΣΕΕ θα πρέπει 
να αναπτυχθεί κατά τρόπο που να 
επιτρέπει την επέκτασή του ώστε να 
εξελιχθεί στο μελλοντικό κοινό 
αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης 
(ESP), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2019/817 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α, θα 
επιτρέψει τη σύγκριση των δεδομένων 
που είναι αποθηκευμένα στο ETIAS με τα 
δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε 
κάθε άλλο σύστημα πληροφοριών της ΕΕ 
μέσω μίας μόνο αναζήτησης.
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__________________
1a Κανονισμός (ΕΕ) 2019/817 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, 
σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των 
συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον 
τομέα των συνόρων και θεωρήσεων και 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 767/2008, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 
2017/2226, (ΕΕ) 2018/1240, (ΕΕ) 
2018/1726 και (ΕΕ) 2018/1861 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και των αποφάσεων 
2004/512/ΕΚ και 2008/633/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 135 της 22.5.2019, 
σ. 27).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
πλήρης επίτευξη των στόχων του ETIAS, 
καθώς και να προαχθούν οι στόχοι του 
Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν 
(«SIS»), είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί 
στο πεδίο εφαρμογής των 
αυτοματοποιημένων επαληθεύσεων μια 
νέα κατηγορία καταχωρίσεων που 
δημιουργήθηκε με την πρόσφατη 
αναθεώρηση του SIS, ήτοι οι καταχωρίσεις 
για πρόσωπα που υπόκεινται σε ελέγχους 
έρευνας.

(7) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
πλήρης επίτευξη των στόχων του ETIAS, 
καθώς και να προαχθούν οι στόχοι του 
Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν 
(«SIS»), είναι αναγκαίο να 
συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής των 
αυτοματοποιημένων επαληθεύσεων νέες 
κατηγορίες καταχωρίσεων που 
δημιουργήθηκαν με την πρόσφατη 
αναθεώρηση του SIS, ήτοι οι καταχωρίσεις 
για πρόσωπα που υπόκεινται σε ελέγχους 
έρευνας και οι καταχωρίσεις για 
υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους 
έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η (10) Τα δικαιώματα πρόσβασης και οι 
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κεντρική μονάδα ETIAS και οι εθνικές 
μονάδες ETIAS μπορούν να 
πραγματοποιούν αναζητήσεις σε δεδομένα 
που είναι αποθηκευμένα σε άλλα 
συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τους 
σκοπούς του ETIAS θα πρέπει να 
διασφαλίζονται με σαφείς και ακριβείς 
κανόνες όσον αφορά την πρόσβαση της 
κεντρικής μονάδας ETIAS και των 
εθνικών μονάδων ETIAS στα δεδομένα 
που είναι αποθηκευμένα σε άλλα 
συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, το είδος 
των ερωτημάτων και τις κατηγορίες των 
δεδομένων, ενώ όλα τα παραπάνω θα 
πρέπει να περιορίζονται σε ό,τι είναι 
απολύτως αναγκαίο για την άσκηση των 
καθηκόντων των εν λόγω μονάδων. Στο 
ίδιο πνεύμα, τα δεδομένα που είναι 
αποθηκευμένα στον φάκελο αίτησης 
ETIAS θα πρέπει να είναι ορατά μόνο για 
τα κράτη μέλη τα οποία χειρίζονται τα 
υποκείμενα συστήματα πληροφοριών 
σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της 
συμμετοχής τους. Για παράδειγμα, οι 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού που 
αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών 
Σένγκεν και το Σύστημα Πληροφοριών για 
τις Θεωρήσεις αναπτύσσουν περαιτέρω 
όλες τις διατάξεις του κεκτημένου του 
Σένγκεν, για τις οποίες ισχύουν οι 
αποφάσεις του Συμβουλίου35 σχετικά με 
την εφαρμογή των διατάξεων του 
κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το 
Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και το 
Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις.

προϋποθέσεις υπό τις οποίες η κεντρική 
μονάδα ETIAS και οι εθνικές μονάδες 
ETIAS μπορούν να πραγματοποιούν 
αναζητήσεις σε δεδομένα που είναι 
αποθηκευμένα σε άλλα συστήματα 
πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του 
ETIAS θα πρέπει να διασφαλίζονται με 
σαφείς και ακριβείς κανόνες όσον αφορά 
την πρόσβαση της κεντρικής μονάδας 
ETIAS και των εθνικών μονάδων ETIAS 
στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε 
άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, το 
είδος των ερωτημάτων και τις κατηγορίες 
των δεδομένων, ενώ όλα τα παραπάνω θα 
πρέπει να περιορίζονται σε ό,τι είναι 
απολύτως αναγκαίο για την άσκηση των 
καθηκόντων των εν λόγω μονάδων. Στο 
ίδιο πνεύμα, τα δεδομένα που είναι 
αποθηκευμένα στον φάκελο αίτησης 
ETIAS θα πρέπει να είναι ορατά μόνο για 
τα κράτη μέλη τα οποία χειρίζονται τα 
υποκείμενα συστήματα πληροφοριών 
σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της 
συμμετοχής τους. Για παράδειγμα, οι 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού που 
αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών 
Σένγκεν και το Σύστημα Πληροφοριών για 
τις Θεωρήσεις αναπτύσσουν περαιτέρω 
όλες τις διατάξεις του κεκτημένου του 
Σένγκεν, για τις οποίες ισχύουν οι 
αποφάσεις του Συμβουλίου35 σχετικά με 
την εφαρμογή των διατάξεων του 
κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το 
Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και το 
Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις.

__________________ __________________
35 Απόφαση 2010/365/ΕΕ του Συμβουλίου, 
της 29ης Ιουνίου 2010, σχετικά με την 
εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου 
του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία 
της Βουλγαρίας και τη Ρουμανία (ΕΕ L 
166 της 1.7.2010, σ. 17), απόφαση (ΕΕ) 
2017/733 του Συμβουλίου, της 25ης 
Απριλίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή 
των διατάξεων του κεκτημένου του 
Σένγκεν όσον αφορά το σύστημα 
πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της 

35 Απόφαση 2010/365/ΕΕ του Συμβουλίου, 
της 29ης Ιουνίου 2010, σχετικά με την 
εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου 
του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία 
της Βουλγαρίας και τη Ρουμανία (ΕΕ L 
166 της 1.7.2010, σ. 17), απόφαση (ΕΕ) 
2017/733 του Συμβουλίου, της 25ης 
Απριλίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή 
των διατάξεων του κεκτημένου του 
Σένγκεν όσον αφορά το σύστημα 
πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της 
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Κροατίας (ΕΕ L 108 της 26.4.2017, σ. 31), 
απόφαση (ΕΕ) 2017/1908 του Συμβουλίου, 
της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την 
εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου 
του Σένγκεν που αφορούν το Σύστημα 
Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις στη 
Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη 
Ρουμανία (ΕΕ L 269 της 19.10.2017, σ. 
39), απόφαση (ΕΕ) 2018/934 του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2018, 
σχετικά με την εφαρμογή των υπόλοιπων 
διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν 
που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών 
Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας 
και στη Ρουμανία (ΕΕ L 165 της 2.7.2018, 
σ. 37).

Κροατίας (ΕΕ L 108 της 26.4.2017, σ. 31), 
απόφαση (ΕΕ) 2017/1908 του Συμβουλίου, 
της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την 
εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου 
του Σένγκεν που αφορούν το Σύστημα 
Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις στη 
Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη 
Ρουμανία (ΕΕ L 269 της 19.10.2017, σ. 
39), απόφαση (ΕΕ) 2018/934 του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2018, 
σχετικά με την εφαρμογή των υπόλοιπων 
διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν 
που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών 
Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας 
και στη Ρουμανία (ΕΕ L 165 της 2.7.2018, 
σ. 37).

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1) Προστίθεται νέα αιτιολογική σκέψη 
24α:
(24α) Προκειμένου να είναι ακριβής και 
αξιόπιστη η αντιπαραβολή των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
αιτήσεων για άδεια ταξιδιού, όπως 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1240, με τα δεδομένα που 
περιέχονται σε αρχείο, φάκελο ή 
καταχώριση καταχωρισμένο σε σύστημα 
πληροφοριών ή σε βάση δεδομένων της 
ΕΕ, στα δεδομένα της Ευρωπόλ ή στις 
βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ, είναι 
σημαντικό να διασφαλίζεται ότι τα 
δεδομένα που χρησιμοποιούνται και 
αποτελούν αντικείμενο αναζήτησης μέσω 
του ETIAS είναι ακριβή, 
επικαιροποιημένα και υψηλής ποιότητας. 
Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που υπέχει 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
2019/817, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση 
Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον 
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Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και 
Δικαιοσύνης (eu-LISA) έχει να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
παρακολούθηση της ποιότητας των 
δεδομένων και στην κατάρτιση τακτικών 
εκθέσεων ανάλυσης δεδομένων, ούτως 
ώστε το κράτος μέλος προέλευσης να 
είναι σε θέση να επαληθεύει τα δεδομένα 
και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο 
διορθωτικό μέτρο. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να αξιολογεί τις τακτικές εκθέσεις για την 
ποιότητα των δεδομένων που παρέχει ο 
eu-LISA βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/817 και θα πρέπει να εκδίδει 
συστάσεις προς τα κράτη μέλη, όπου 
αρμόζει.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23) «άλλα συστήματα πληροφοριών της 
ΕΕ»: το σύστημα εισόδου/εξόδου («ΣΕΕ»), 
το Σύστημα Πληροφοριών για τις 
Θεωρήσεις («VIS»), το Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν («SIS») και το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών 
Ποινικού Μητρώου – υπήκοοι τρίτων 
χωρών («σύστημα ECRIS-TCN»).

28) «άλλα συστήματα πληροφοριών της 
ΕΕ»: το σύστημα εισόδου/εξόδου («ΣΕΕ»), 
το Σύστημα Πληροφοριών για τις 
Θεωρήσεις («VIS»), το Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν («SIS»), το 
Eurodac και το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου – 
υπήκοοι τρίτων χωρών («σύστημα ECRIS-
TCN»).

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

ε) στηρίζει τους στόχους του SIS 
σχετικά με τις καταχωρίσεις για υπηκόους 
τρίτων χωρών για τους οποίους έχει 
καταχωριστεί άρνηση εισόδου και 

ε) στηρίζει τους στόχους του SIS 
σχετικά με τις καταχωρίσεις για υπηκόους 
τρίτων χωρών για τους οποίους έχει 
καταχωριστεί άρνηση εισόδου και 
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παραμονής, για πρόσωπα που 
καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη, την 
παράδοση ή την έκδοση, για 
εξαφανισθέντα πρόσωπα, για πρόσωπα που 
αναζητούνται για συνδρομή σε δικαστική 
διαδικασία, καθώς και σχετικά με τις 
καταχωρίσεις για διακριτική 
παρακολούθηση ή ειδικούς ελέγχους,

παραμονής, για πρόσωπα που 
καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη, την 
παράδοση ή την έκδοση, για 
εξαφανισθέντα πρόσωπα, για πρόσωπα που 
αναζητούνται για συνδρομή σε δικαστική 
διαδικασία, καθώς και σχετικά με τις 
καταχωρίσεις για διακριτική 
παρακολούθηση ή ειδικούς ελέγχους και οι 
καταχωρίσεις για υπηκόους τρίτων 
χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί 
απόφαση επιστροφής,

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικότερα, το κεντρικό σύστημα ETIAS 
θα αναπτυχθεί με βάση τα συστατικά 
στοιχεία υλισμικού και λογισμικού του 
κεντρικού συστήματος ΣΕΕ με στόχο τη 
δημιουργία κοινόχρηστου αποθετηρίου 
δεδομένων ταυτότητας για την 
αποθήκευση των αλφαριθμητικών 
δεδομένων ταυτότητας τόσο των 
αιτούντων του ETIAS όσο και των 
υπηκόων τρίτων χωρών που είναι 
καταχωρισμένοι στο ΣΕΕ. Τα 
αλφαριθμητικά δεδομένα ταυτότητας των 
αιτούντων του ETIAS που θα 
αποθηκεύονται στο κοινόχρηστο 
αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας θα 
αποτελούν μέρος του κεντρικού 
συστήματος ETIAS. [Αυτό το κοινόχρηστο 
αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας θα 
αποτελέσει τη βάση για την υλοποίηση του 
κοινού αποθετηρίου δεδομένων 
ταυτότητας («CIR») που θεσπίστηκε με 
τον κανονισμό για τη 
διαλειτουργικότητα.]

Ειδικότερα, το κεντρικό σύστημα ETIAS 
θα αναπτυχθεί με βάση τα συστατικά 
στοιχεία υλισμικού και λογισμικού του 
κεντρικού συστήματος ΣΕΕ με στόχο τη 
δημιουργία κοινόχρηστου αποθετηρίου 
δεδομένων ταυτότητας για την 
αποθήκευση των αλφαριθμητικών 
δεδομένων ταυτότητας τόσο των 
αιτούντων του ETIAS όσο και των 
υπηκόων τρίτων χωρών που είναι 
καταχωρισμένοι στο ΣΕΕ. Τα 
αλφαριθμητικά δεδομένα ταυτότητας των 
αιτούντων του ETIAS που θα 
αποθηκεύονται στο κοινόχρηστο 
αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας θα 
αποτελούν μέρος του κεντρικού 
συστήματος ETIAS. Αυτό το κοινόχρηστο 
αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας θα 
αποτελέσει τη βάση για την υλοποίηση του 
κοινού αποθετηρίου δεδομένων 
ταυτότητας («CIR») που θεσπίστηκε με το 
άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/817.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη του 
λογικού διαχωρισμού των δεδομένων του 
ΣΕΕ και του ETIAS και των 
προϋποθέσεων πρόσβασης σε αυτά, όπως 
ορίζεται στους κανονισμούς για τη 
δημιουργία των αντίστοιχων συστημάτων 
πληροφοριών.·

Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη του 
λογικού διαχωρισμού των δεδομένων του 
ΣΕΕ και του ETIAS και των 
προϋποθέσεων πρόσβασης σε αυτά, όπως 
ορίζεται στους κανονισμούς για τη 
δημιουργία των αντίστοιχων συστημάτων 
πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 18 
του κανονισμού (ΕΕ) 2019/817.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) Στο άρθρο 7, προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«3α. Η Κεντρική Μονάδα του ETIAS 
υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις στην 
Επιτροπή και τον eu-Lisa σχετικά με τα 
ψευδή θετικά αποτελέσματα που 
παράγονται κατά τη διάρκεια της 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2. 
Η Κεντρική Μονάδα του ETIAS 
επιδιώκει συνεργασία και πληροφορίες 
από τις εθνικές μονάδες του ETIAS από 
αυτή την άποψη.».

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[Η διαλειτουργικότητα βασίζεται στην 
ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης («ESP»), η 
οποία θεσπίστηκε με το άρθρο 6 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/XXX 
(διαλειτουργικότητα). Κατά τη διάρκεια 
της μεταβατικής περιόδου έως ότου 
καταστεί διαθέσιμη η ESP, η 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία βασίζεται 
σε εργαλείο που θα αναπτυχθεί από τον 
eu-LISA για τους σκοπούς της παρούσας 
παραγράφου. Το εν λόγω εργαλείο θα 
χρησιμοποιηθεί ως βάση για την 
ανάπτυξη και υλοποίηση της ESP 
σύμφωνα με το άρθρο 52 του εν λόγω 
κανονισμού].

Η διαλειτουργικότητα βασίζεται στην 
«ESP» από την ημερομηνία κατά την 
οποία αρχίζει αυτή να λειτουργεί, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 72 παράγραφος 1α 
του κανονισμού (ΕΕ) 2019/817, για τους 
σκοπούς της αυτοματοποιημένης 
επεξεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 
20, στο άρθρο 23, στο άρθρο 24 
παράγραφος 6 στοιχείο γ) σημείο ii), στο 
άρθρο 41 και στο άρθρο 54 παράγραφος 1 
στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των 
επαληθεύσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ), 
στοιχείο ιγ) σημείο ii) και στοιχείο ιε) και 
στο άρθρο 23 παράγραφος 1, η 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 
δίνει τη δυνατότητα στο κεντρικό σύστημα 
ETIAS να πραγματοποιεί αναζητήσεις στο 
SIS, το οποίο θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1860 (συνοριακοί 
έλεγχοι), χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα 
δεδομένα που ορίζονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) και 
στοιχείο ια):

4. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των 
επαληθεύσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ), 
στοιχείο ιγ) σημείο ii) και στοιχείο ιδα) και 
στο άρθρο 23, η αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία που αναφέρεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 1 δίνει τη δυνατότητα στο 
κεντρικό σύστημα ETIAS να 
πραγματοποιεί αναζητήσεις στο SIS, το 
οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/18611α (συνοριακοί έλεγχοι) και τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/18601β (επιστροφές) 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, χρησιμοποιώντας τα 
ακόλουθα δεδομένα που ορίζονται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) 
και στοιχείο ια):

__________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1861 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2018, 
σχετικά με την εγκατάσταση, τη 
λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος 
Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα 
των συνοριακών ελέγχων, την 
τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής 
της συμφωνίας Σένγκεν και την 
τροποποίηση και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 (ΕΕ L 
312 της 7.12.2018, σ. 14).
1β Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1860 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2018, 
με τη χρήση του Συστήματος 
Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή 
των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών (ΕΕ L 312 της 7.12.2018, 
σ. 1).

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 11 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των 
επαληθεύσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο ιδ), η 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 
δίνει τη δυνατότητα στο κεντρικό σύστημα 
ETIAS να πραγματοποιεί αναζητήσεις στα 
δεδομένα του ECRIS-TCN [στο CIR], το 
οποίο θεσπίστηκε με τον [κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 2018/XXX], χρησιμοποιώντας τα 
ακόλουθα δεδομένα που ορίζονται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως 
δ):

6. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των 
επαληθεύσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο ιδ), η 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 
δίνει τη δυνατότητα στο κεντρικό σύστημα 
ETIAS να πραγματοποιεί αναζητήσεις στα 
δεδομένα του ECRIS-TCN στο CIR, το 
οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/818*, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα 
δεδομένα που ορίζονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ):

–––––––––––––––

* Κανονισμός (ΕΕ) 2019/818 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, 
σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των 
συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον 
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τομέα της αστυνομικής και δικαστικής 
συνεργασίας, του ασύλου και της 
μετανάστευσης και την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) 2018/1726, (ΕΕ) 
2018/1862 και (ΕΕ) 2019/816 (ΕΕ L 135 
της 22.5.2019, σ. 85).

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 11 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) χώρα γέννησης·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 11 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Όταν προκύπτουν θετικά 
αποτελέσματα αναζήτησης, το εργαλείο 
που αναφέρεται στο άρθρο 11 διαβιβάζει 
προσωρινά τα αποτελέσματα στον φάκελο 
της αίτησης στην κεντρική μονάδα ETIAS, 
έως ότου ολοκληρωθεί η χειροκίνητη 
διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 22 
παράγραφος 2 και το άρθρο 23 
παράγραφος 2. Εάν τα δεδομένα που 
διαβιβάζονται αντιστοιχούν στα δεδομένα 
του αιτούντος ή εάν εξακολουθούν να 
υπάρχουν αμφιβολίες, ο μοναδικός 
αναγνωριστικός κωδικός των δεδομένων 
τα οποία αφορά το θετικό αποτέλεσμα 
αναζήτησης διατηρούνται στον φάκελο της 
αίτησης.

8. Όταν προκύπτουν θετικά 
αποτελέσματα αναζήτησης, η ESP παρέχει 
προσωρινή πρόσβαση μόνο για ανάγνωση 
στα αποτελέσματα της αυτόματης 
επεξεργασίας στον φάκελο της αίτησης 
στην κεντρική μονάδα ETIAS, έως ότου 
ολοκληρωθεί η χειροκίνητη διαδικασία 
σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 
και το άρθρο 23 παράγραφος 2. Εάν τα 
δεδομένα που διαβιβάζονται αντιστοιχούν 
στα δεδομένα του αιτούντος ή εάν 
εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες, ο 
μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός των 
δεδομένων τα οποία αφορά το θετικό 
αποτέλεσμα αναζήτησης διατηρούνται 
στον φάκελο της αίτησης.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 11 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης 
προκύπτει όταν όλα ή μερικά από τα 
δεδομένα του φακέλου αίτησης ETIAS που 
χρησιμοποιήθηκαν για την αναζήτηση 
αντιστοιχούν πλήρως ή εν μέρει με τα 
δεδομένα που υπάρχουν σε αρχείο, 
καταχώριση ή φάκελο των άλλων 
συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στα 
οποία πραγματοποιήθηκε αναζήτηση. Η 
Επιτροπή, μέσω εκτελεστικής πράξης, 
ορίζει την έννοια της μερικής αντιστοιχίας, 
συμπεριλαμβανομένου του βαθμού 
πιθανότητας.

9. Θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης 
προκύπτει όταν όλα ή μερικά από τα 
δεδομένα του φακέλου αίτησης ETIAS που 
χρησιμοποιήθηκαν για την αναζήτηση 
αντιστοιχούν πλήρως ή εν μέρει με τα 
δεδομένα που υπάρχουν σε αρχείο, 
καταχώριση ή φάκελο των άλλων 
συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στα 
οποία πραγματοποιήθηκε αναζήτηση. Η 
Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89, 
προκειμένου να ορίσει την έννοια της 
μερικής αντιστοιχίας, 
συμπεριλαμβανομένου του βαθμού 
πιθανότητας για να μειώσει τα ψευδή 
θετικά αποτελέσματα.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 11α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς των άρθρων 6, 14 και 17 
του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, μια 
αυτοματοποιημένη διαδικασία, η οποία 
χρησιμοποιεί την ασφαλή υποδομή 
επικοινωνίας του άρθρου 6 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) του παρόντος κανονισμού, 
πραγματοποιεί αναζητήσεις και εισάγει 
από το κεντρικό σύστημα ETIAS τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 47 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού, καθώς και τον αριθμό της 
αίτησης και τη λήξη του χρονικού 
διαστήματος ισχύος της άδειας ταξιδιού 
ETIAS, και ενημερώνει αναλόγως το 

Για τους σκοπούς των άρθρων 6, 14, 17 
και 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, 
μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, η οποία 
χρησιμοποιεί την ασφαλή υποδομή 
επικοινωνίας του άρθρου 6 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) του παρόντος κανονισμού, 
πραγματοποιεί αναζητήσεις και εισάγει 
από το κεντρικό σύστημα ETIAS τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 47 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού, καθώς και τον αριθμό της 
αίτησης και τη λήξη του χρονικού 
διαστήματος ισχύος της άδειας ταξιδιού 
ETIAS, και ενημερώνει αναλόγως το 
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αρχείο εισόδου/εξόδου στο ΣΕΕ.· αρχείο εισόδου/εξόδου ή το αρχείο 
άρνησης εισόδου στο ΣΕΕ.·

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 
1, πρόκειται να συναφθεί συμφωνία 
συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Ιντερπόλ. Η εν λόγω 
συμφωνία συνεργασίας θα προβλέπει τις 
λεπτομέρειες που αφορούν την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τις διασφαλίσεις για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

2. Εάν δεν εξασφαλιστεί η εφαρμογή 
της παραγράφου 1 μέσω συμφωνίας 
συνεργασίας, το ETIAS δεν 
πραγματοποιεί αναζήτηση στις βάσεις 
δεδομένων της Ιντερπόλ.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

6α) Στο άρθρο 20 παράγραφος 2, το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: 

2. Το κεντρικό σύστημα ETIAS 
πραγματοποιεί αναζήτηση μέσω της ESP 
με σκοπό να συγκριθούν τα σχετικά 
δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 2 στοιχεία α), αα), β), γ), δ), 
στ), ζ), ι), ια) και ιγ) και στο άρθρο 17 
παράγραφος 8 με τα δεδομένα που 
υπάρχουν σε μητρώο, αρχείο ή 
καταχώριση που περιλαμβάνονται σε 
φάκελο αίτησης αποθηκευμένο στο 
κεντρικό σύστημα ETIAS, το SIS, το ΣΕΕ, 
το VIS, το Eurodac, τα δεδομένα της 
Ευρωπόλ και στις βάσεις δεδομένων της 
Ιντερπόλ.».

«2. Το κεντρικό σύστημα ETIAS 
πραγματοποιεί αναζήτηση μέσω της ESP 
με σκοπό να συγκριθούν τα σχετικά 
δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 2 στοιχεία α), αα), β), γ), δ), 
στ), ζ), ι), ια) και ιγ) και στο άρθρο 17 
παράγραφος 8 με τα δεδομένα που 
υπάρχουν σε μητρώο, αρχείο ή 
καταχώριση που περιλαμβάνονται σε 
φάκελο αίτησης αποθηκευμένο στο 
κεντρικό σύστημα ETIAS, το SIS, το ΣΕΕ, 
το VIS, το Eurodac, το ECRIS-TCN, τα 
δεδομένα της Ευρωπόλ και στις βάσεις 
δεδομένων της Ιντερπόλ.».
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) εάν ο αιτών αντιστοιχεί σε πρόσωπο 
τα δεδομένα του οποίου έχουν 
καταχωριστεί στο ECRIS-TCN για 
τρομοκρατικά εγκλήματα και άλλες 
σοβαρές αξιόποινες πράξεις·

ιδ) εάν ο αιτών αντιστοιχεί σε πρόσωπο 
τα δεδομένα του οποίου έχουν 
καταχωριστεί στο ECRIS-TCN για 
καταδίκη τα τελευταία 20 έτη για 
τρομοκρατικά εγκλήματα ή καταδίκη τα 
τελευταία 10 έτη για οποιεσδήποτε άλλες 
σοβαρές αξιόποινες πράξεις όπως 
αναφέρεται στο Παράρτημα του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 όταν οι εν 
λόγω αξιόποινες πράξεις τιμωρούνται 
δυνάμει του εθνικού δικαίου με στερητική 
της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της 
ελευθερίας μέτρο ασφάλειας μέγιστης 
διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών·

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α) Στο άρθρο 20 παράγραφος 2, 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ιδα) κατά πόσον ο αιτών αποτελεί 
αντικείμενο καταχώρισης με σκοπό την 
επιστροφή, που έχει εισαχθεί στο SIS·».

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 9 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«γα) καταχώριση για υπηκόους τρίτων 
χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί 
απόφαση επιστροφής·»·

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν από τη σύγκριση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 προκύπτουν 
ένα ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα 
αναζήτησης, το κεντρικό σύστημα ETIAS 
αποστέλλει αυτόματη κοινοποίηση στην 
κεντρική μονάδα ETIAS. Όταν λάβει την 
κοινοποίηση, η κεντρική μονάδα ETIAS 
αποκτά πρόσβαση στον φάκελο της 
αίτησης και σε τυχόν συνδεδεμένους 
φακέλους αιτήσεων, προκειμένου να 
επαληθεύσει εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα του αιτούντος αντιστοιχούν 
στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
περιέχονται στην καταχώριση από όπου 
προέκυψε το εν λόγω θετικό αποτέλεσμα 
αναζήτησης και, εάν επιβεβαιώνεται 
αντιστοιχία, το κεντρικό σύστημα ETIAS 
αποστέλλει αυτόματη κοινοποίηση στην 
υπηρεσία SIRENE του κράτους μέλους 
που εισήγαγε την καταχώριση. Η αρμόδια 
υπηρεσία SIRENE επαληθεύει επίσης εάν 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του 
αιτούντος αντιστοιχούν στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται 
στην καταχώριση από όπου προέκυψε το 
θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης και 
λαμβάνει κατάλληλα περαιτέρω μέτρα.

2. Όταν από τη σύγκριση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 προκύπτουν 
ένα ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα 
αναζήτησης, το κεντρικό σύστημα ETIAS 
αποστέλλει αυτόματη κοινοποίηση στην 
κεντρική μονάδα ETIAS. Όταν λάβει την 
κοινοποίηση, η κεντρική μονάδα ETIAS 
αποκτά προσωρινή πρόσβαση στον 
φάκελο της αίτησης και σε τυχόν 
συνδεδεμένους φακέλους αιτήσεων, 
προκειμένου να επαληθεύσει εάν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του 
αιτούντος αντιστοιχούν στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται 
στην καταχώριση από όπου προέκυψε το 
εν λόγω θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης 
και, εάν επιβεβαιώνεται αντιστοιχία, το 
κεντρικό σύστημα ETIAS αποστέλλει 
αυτόματη κοινοποίηση στην υπηρεσία 
SIRENE του κράτους μέλους που εισήγαγε 
την καταχώριση. Η αρμόδια υπηρεσία 
SIRENE επαληθεύει επίσης εάν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του 
αιτούντος αντιστοιχούν στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται 
στην καταχώριση από όπου προέκυψε το 
θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης και 
λαμβάνει κατάλληλα περαιτέρω μέτρα.
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 25α – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1860 (επιστροφές)·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 25α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εθνικές μονάδες ETIAS έχουν 
επίσης πρόσβαση στα εθνικά ποινικά 
μητρώα για να λαμβάνουν πληροφορίες 
σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και 
απάτριδες που έχουν καταδικαστεί για 
τρομοκρατικό έγκλημα ή άλλη σοβαρή 
αξιόποινη πράξη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2. Εφόσον το θετικό αποτέλεσμα 
αναζήτησης προκύπτει από επαλήθευση 
δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2 
στοιχείο ιδ), το δεόντως εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό των εθνικών μονάδων ETIAS 
έχει επίσης πρόσβαση, σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο, στα εθνικά ποινικά μητρώα 
των αντίστοιχων κρατών μελών τους για 
να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με 
υπηκόους τρίτων χωρών και απάτριδες που 
έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατικό 
έγκλημα ή άλλη αξιόποινη πράξη που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 11 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11α) Στο άρθρο 26, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
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«3α. Σε περίπτωση θετικών 
αποτελεσμάτων στο SIS Return, η εθνική 
μονάδα ETIAS του κράτους μέλους που 
επεξεργάζεται την αίτηση:
α) όταν η απόφαση επιστροφής 
συνοδεύεται από απαγόρευση εισόδου, 
ενημερώνει αμέσως το κράτος μέλος 
καταχώρισης μέσω της ανταλλαγής 
συμπληρωματικών πληροφοριών. Το 
κράτος μέλος καταχώρισης διαγράφει 
αμέσως την καταχώριση με σκοπό την 
επιστροφή και εισάγει καταχώριση με 
σκοπό την άρνηση εισόδου και διαμονής 
δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 1 
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1861·
β) όταν η απόφαση επιστροφής δεν 
συνοδεύεται από απαγόρευση εισόδου, 
ενημερώνει αμέσως το κράτος μέλος 
καταχώρισης, μέσω της ανταλλαγής 
συμπληρωματικών πληροφοριών, 
προκειμένου το κράτος μέλος 
καταχώρισης να διαγράψει χωρίς 
καθυστέρηση την καταχώριση με σκοπό 
την επιστροφή.».

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 11 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

11β) Στο άρθρο 38 παράγραφος 2, το 
στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

γ) δήλωση που εμπεριέχει τους λόγους 
απόρριψης της αίτησης για άδεια ταξιδιού, 
προσδιορίζοντας τον συγκεκριμένο λόγο 
που εφαρμόζεται από αυτούς που 
απαριθμούνται στο άρθρο 37 παράγραφοι 
1 και 2, βάσει των οποίων ο αιτών έχει 
δικαίωμα προσφυγής,

«γ)  δήλωση που εμπεριέχει τους λόγους 
απόρριψης της αίτησης για άδεια ταξιδιού, 
προσδιορίζοντας τον συγκεκριμένο λόγο 
που εφαρμόζεται από αυτούς που 
απαριθμούνται στο άρθρο 37 παράγραφοι 
1 και 2, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με το ποιο σύστημα 
ή ποια συστήματα πληροφοριών 
παρήγαγαν θετικό αποτέλεσμα ή θετικά 
αποτελέσματα που οδήγησαν σε 
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απόρριψη της αίτησης, βάσει των οποίων 
ο αιτών έχει δικαίωμα προσφυγής. Αυτό 
ισχύει με την επιφύλαξη τυχόν 
περιορισμών του δικαιώματος 
ενημέρωσης, όπως θεσπίζεται από το 
δίκαιο της Ένωσης.».

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 12 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

12α) Το άρθρο 46 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

1. Όταν είναι τεχνικά αδύνατη η 
αναζήτηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 45 
παράγραφος 1, λόγω αστοχίας 
οποιουδήποτε μέρους του συστήματος 
πληροφοριών ETIAS, οι μεταφορείς 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
επαλήθευσης της κατοχής έγκυρης άδειας 
ταξιδιού. Όταν η αστοχία αυτή εντοπίζεται 
από τον eu-LISA, η κεντρική μονάδα 
ETIAS ειδοποιεί τους μεταφορείς. 
Ειδοποιεί επίσης τους μεταφορείς για τη 
διόρθωση της αστοχίας. Όταν η αστοχία 
εντοπίζεται από τους μεταφορείς, αυτοί 
μπορούν να ενημερώσουν την κεντρική 
μονάδα ETIAS.

«1. Όταν είναι τεχνικά αδύνατη η 
αναζήτηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 45 
παράγραφος 1, λόγω αστοχίας 
οποιουδήποτε μέρους του συστήματος 
πληροφοριών ETIAS, οι μεταφορείς 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
επαλήθευσης της κατοχής έγκυρης άδειας 
ταξιδιού. Όταν η αστοχία αυτή εντοπίζεται 
από τον eu-LISA, η κεντρική μονάδα 
ETIAS ειδοποιεί τους μεταφορείς. 
Ειδοποιεί επίσης τους μεταφορείς για τη 
διόρθωση της αστοχίας. Όταν η αστοχία 
εντοπίζεται από τους μεταφορείς, αυτοί 
ενημερώνουν την κεντρική μονάδα 
ETIAS.».

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 12 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 46 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12β) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«4α. Η κεντρική μονάδα ETIAS παρέχει 
επιχειρησιακή υποστήριξη στους 
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μεταφορείς σε σχέση με τις παραγράφους 
1 και 3 του παρόντος άρθρου. Η κεντρική 
μονάδα ETIAS θεσπίζει διαδικασίες για 
την παροχή της εν λόγω υποστήριξης στο 
πλαίσιο τυποποιημένων επιχειρησιακών 
διαδικασιών. Η Επιτροπή προσδιορίζει, 
με εκτελεστικές πράξεις, τη φύση και την 
έκταση της παρεχόμενης στήριξης, 
καθώς και τα μέσα για την παροχή της 
στήριξης αυτής.».

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 88 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχουν τεθεί σε ισχύ οι αναγκαίες 
τροποποιήσεις των νομικών πράξεων 
σύστασης των συστημάτων πληροφοριών 
της ΕΕ που αναφέρονται στο άρθρο 11, 
των οποίων διασφαλίζεται η 
διαλειτουργικότητα, κατά την έννοια του 
άρθρου 11 του παρόντος κανονισμού, με 
το σύστημα πληροφοριών ETIAS, 
εξαιρουμένης της αναδιατύπωσης του 
κανονισμού Eurodac,

α) έχουν τεθεί σε ισχύ οι αναγκαίες 
τροποποιήσεις των νομικών πράξεων 
σύστασης των συστημάτων πληροφοριών 
της ΕΕ που αναφέρονται στο άρθρο 11, 
των οποίων διασφαλίζεται η 
διαλειτουργικότητα, κατά την έννοια του 
άρθρου 11 του παρόντος κανονισμού, με 
το σύστημα πληροφοριών ETIAS, 
εξαιρουμένης της αναδιατύπωσης του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013 
(Eurodac),»

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 88 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η διαλειτουργικότητα, κατά την 
έννοια του άρθρου 11, με το ECRIS-TCN 
αρχίζει με τη θέση σε λειτουργία [του 
CIR], η οποία έχει προγραμματιστεί για 
το 2022. Η λειτουργία του ETIAS αρχίζει 
ανεξάρτητα από το εάν έχει εξασφαλιστεί 
η διαλειτουργικότητα με το ECRIS-TCN.

6. Η διαλειτουργικότητα, κατά την 
έννοια του άρθρου 11, με το ECRIS-TCN 
αρχίζει με τη θέση σε λειτουργία του CIR.
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 88 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το ETIAS αρχίζει να λειτουργεί 
ανεξάρτητα από το εάν έχει συναφθεί 
συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιντερπόλ, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 
παράγραφος 2, και από το εάν είναι 
δυνατή η αναζήτηση στις βάσεις 
δεδομένων της Ιντερπόλ.

7. Το ETIAS αρχίζει να λειτουργεί 
ανεξάρτητα από το εάν είναι δυνατή η 
αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων της 
Ιντερπόλ.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13 α – στοιχείο α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 89 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

13α) Το άρθρο 89 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 
παράγραφος 4, στο άρθρο 17 παράγραφοι 
3, 5 και 6, στο άρθρο 18 παράγραφος 4, 
στο άρθρο 27 παράγραφος 3, στο άρθρο 
31, στο άρθρο 33 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 36 παράγραφος 4, στο άρθρο 39 
παράγραφος 2, στο άρθρο 54 παράγραφος 
2, στο άρθρο 83 παράγραφοι 1 και 3 και 
στο άρθρο 85 παράγραφος 3 εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 
πέντε ετών από την 9 Οκτωβρίου 2018. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις 
εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της περιόδου των πέντε ετών. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 
περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 

«2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 
παράγραφος 4, στο άρθρο 11 παράγραφος 
9, στο άρθρο 17 παράγραφοι 3, 5 και 6, 
στο άρθρο 18 παράγραφος 4, στο άρθρο 27 
παράγραφος 3, στο άρθρο 31, στο άρθρο 
33 παράγραφος 2, στο άρθρο 36 
παράγραφος 4, στο άρθρο 39 παράγραφος 
2, στο άρθρο 54 παράγραφος 2, στο άρθρο 
83 παράγραφοι 1 και 3 και στο άρθρο 85 
παράγραφος 3 εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 
9 Οκτωβρίου 2018. Η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της 
έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες 
πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε 
ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 
σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός 
τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.

εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το 
αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 
λήξη της κάθε περιόδου.»·

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13 α – στοιχείο β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 89 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 4, στο άρθρο 17 
παράγραφοι 3, 5 και 6, στο άρθρο 18 
παράγραφος 4, στο άρθρο 27 παράγραφος 
3, στο άρθρο 31, στο άρθρο 33 
παράγραφος 2, στο άρθρο 36 παράγραφος 
4, στο άρθρο 39 παράγραφος 2, στο άρθρο 
54 παράγραφος 2, στο άρθρο 83 
παράγραφοι 1 και 3 και στο άρθρο 85 
παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της ανάθεσης 
των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση 
παράγει αποτελέσματα από την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.

«3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 4, στο άρθρο 11 
παράγραφος 9, στο άρθρο 17 παράγραφοι 
3, 5 και 6, στο άρθρο 18 παράγραφος 4, 
στο άρθρο 27 παράγραφος 3, στο άρθρο 
31, στο άρθρο 33 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 36 παράγραφος 4, στο άρθρο 39 
παράγραφος 2, στο άρθρο 54 παράγραφος 
2, στο άρθρο 83 παράγραφοι 1 και 3 και 
στο άρθρο 85 παράγραφος 3 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της ανάθεσης των αρμοδιοτήτων που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η 
ανάκληση παράγει αποτελέσματα από την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.»·

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13 α – στοιχείο γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 89 – παράγραφος 6
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

γ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

6. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 4, του άρθρου 17 παράγραφοι 
3, 5 και 6, του άρθρου 18 παράγραφος 4, 
του άρθρου 27 παράγραφος 3, του άρθρου 
31, του άρθρου 33 παράγραφος 2, του 
άρθρου 36 παράγραφος 4, του άρθρου 39 
παράγραφος 2, του άρθρου 54 παράγραφος 
2, του άρθρου 83 παράγραφοι 1 και 3 ή του 
άρθρου 85 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

«6. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 4, του άρθρου 11 
παράγραφος 9, του άρθρου 17 παράγραφοι 
3, 5 και 6, του άρθρου 18 παράγραφος 4, 
του άρθρου 27 παράγραφος 3, του άρθρου 
31, του άρθρου 33 παράγραφος 2, του 
άρθρου 36 παράγραφος 4, του άρθρου 39 
παράγραφος 2, του άρθρου 54 παράγραφος 
2, του άρθρου 83 παράγραφοι 1 και 3 ή του 
άρθρου 85 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 
αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»·

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240
Άρθρο 92 – παράγραφος 5 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13β) Στο άρθρο 92 παράγραφος 5, 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
«-α) την αναζήτηση στο ECRIS-TCN 
μέσω του ETIAS·».
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πρόσβαση στο VIS για την 
αναζήτηση δεδομένων έχει μόνο το 
δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των 
αρχών κάθε κράτους μέλους, 
συμπεριλαμβανομένου του δεόντως 
εξουσιοδοτημένου προσωπικού των 
εθνικών μονάδων ETIAS, οι οποίες 
ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*, που είναι αρμόδιες για τους 
σκοπούς που ορίζονται στα άρθρα 15 έως 
22, και το δεόντως εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό των εθνικών αρχών κάθε 
κράτους μέλους και των οργανισμών της 
ΕΕ που είναι αρμόδιοι για τους σκοπούς 
που ορίζονται στα [άρθρα 20 και 21 του 
κανονισμού 2018/xx για τη 
διαλειτουργικότητα], εφόσον αυτά τα 
δεδομένα είναι απαραίτητα για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά τους 
σκοπούς αυτούς και είναι ανάλογα με τους 
επιδιωκόμενους στόχους.

2. Πρόσβαση στο VIS για την 
αναζήτηση δεδομένων έχει μόνο το 
δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της 
κεντρικής μονάδας του ETIAS και το 
δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των 
αρχών κάθε κράτους μέλους, 
συμπεριλαμβανομένου του δεόντως 
εξουσιοδοτημένου προσωπικού των 
εθνικών μονάδων ETIAS, οι οποίες 
ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*, που είναι αρμόδιες για τους 
σκοπούς που ορίζονται στα άρθρα 6α και 
6β, στα άρθρα 15 έως 22 και στο άρθρο 
22ζ και το δεόντως εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό των εθνικών αρχών κάθε 
κράτους μέλους και των οργανισμών της 
ΕΕ που είναι αρμόδιοι για τους σκοπούς 
που ορίζονται στα άρθρα 20 και 21 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/817 για τη 
διαλειτουργικότητα, εφόσον αυτά τα 
δεδομένα είναι απαραίτητα για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά τους 
σκοπούς αυτούς και είναι ανάλογα με τους 
επιδιωκόμενους στόχους.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 18β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από την έναρξη της λειτουργίας του 
ETIAS, όπως προβλέπεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1240, το «CS-VIS» είναι 

1. Από την έναρξη της λειτουργίας του 
ETIAS, όπως προβλέπεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1240, το «CS-VIS» είναι 
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συνδεδεμένο με το εργαλείο που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1240, προκειμένου να είναι 
δυνατή η αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

συνδεδεμένο με την ESP, προκειμένου να 
είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία που αναφέρεται στο εν λόγω 
άρθρο.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 18β – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των 
επαληθεύσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο θ) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, το κεντρικό 
σύστημα ETIAS χρησιμοποιεί το εργαλείο 
που αναφέρεται στο άρθρο 11 του εν 
λόγω κανονισμού για την αντιπαραβολή 
των δεδομένων του ETIAS με τα δεδομένα 
του VIS σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 8 του εν λόγω κανονισμού, 
χρησιμοποιώντας τις αντιστοιχίες που 
αναφέρονται στον πίνακα του 
παραρτήματος ΙΙ.

Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των 
επαληθεύσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο θ) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, το κεντρικό 
σύστημα ETIAS χρησιμοποιεί την ESP για 
την αντιπαραβολή των δεδομένων του 
ETIAS με τα δεδομένα του VIS σύμφωνα 
με το άρθρο 11 παράγραφος 8 του εν λόγω 
κανονισμού, χρησιμοποιώντας τις 
αντιστοιχίες που αναφέρονται στον πίνακα 
του παραρτήματος ΙΙ.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 18γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κεντρική μονάδα ETIAS, η οποία 
συστάθηκε στους κόλπους του 
Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής σύμφωνα με το άρθρο 7 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 έχει, για 
τους σκοπούς της εκτέλεσης των 
καθηκόντων που της ανατίθενται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240, δικαίωμα 
πρόσβασης και αναζήτησης στα συναφή 
δεδομένα του VIS σε μορφή μόνο για 
ανάγνωση και σύμφωνα με το άρθρο 11 

1. Η κεντρική μονάδα ETIAS, η οποία 
συστάθηκε στους κόλπους του 
Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής σύμφωνα με το άρθρο 7 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 έχει, για 
τους σκοπούς της εκτέλεσης των 
καθηκόντων που της ανατίθενται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240, δικαίωμα 
πρόσβασης και αναζήτησης στα συναφή 
δεδομένα του VIS σύμφωνα με το άρθρο 
11 παράγραφος 8 του εν λόγω κανονισμού.



PE692.571/ 25

EL

παράγραφος 8 του εν λόγω κανονισμού.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 18γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν από επαλήθευση που 
πραγματοποιεί η κεντρική μονάδα ETIAS 
επιβεβαιώνεται η αντιστοιχία μεταξύ των 
δεδομένων που έχουν καταχωριστεί στον 
φάκελο της αίτησης ETIAS και των 
δεδομένων στο ΣΕΕ ή εάν εξακολουθούν 
να υπάρχουν αμφιβολίες, εφαρμόζεται η 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 24 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1240.

2. Εάν από επαλήθευση που 
πραγματοποιεί η κεντρική μονάδα ETIAS 
σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1240 επιβεβαιώνεται η 
αντιστοιχία μεταξύ των δεδομένων που 
έχουν καταχωριστεί στον φάκελο της 
αίτησης ETIAS και των δεδομένων στο 
VIS ή εάν εξακολουθούν να υπάρχουν 
αμφιβολίες, εφαρμόζεται η διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 26 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1240.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 18δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η πραγματοποίηση αναζητήσεων 
στο VIS από τις εθνικές μονάδες ETIAS 
πραγματοποιείται με χρήση των ίδιων 
αλφαριθμητικών δεδομένων με αυτά που 
χρησιμοποιούνται για την 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 18β παράγραφος 2.

1. Η πραγματοποίηση αναζητήσεων 
στο VIS από τις εθνικές μονάδες ETIAS 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1240 πραγματοποιείται με χρήση των 
ίδιων αλφαριθμητικών δεδομένων με αυτά 
που χρησιμοποιούνται για την 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 18β παράγραφος 2 
του παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 18δ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εθνικές μονάδες ETIAS, οι οποίες 
ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1240, έχουν πρόσβαση στο VIS και 
μπορούν να το συμβουλεύονται, υπό 
μορφή μόνο για ανάγνωση, για την 
εξέταση των αιτήσεων για άδειες ταξιδιού 
σύμφωνα με του άρθρο 8 παράγραφος 2 
του εν λόγω κανονισμού. Οι εθνικές 
μονάδες ETIAS μπορούν να 
συμβουλεύονται τα δεδομένα που 
αναφέρονται στα άρθρα 9 έως 14 του 
παρόντος κανονισμού.

2. Οι εθνικές μονάδες ETIAS έχουν 
προσωρινή πρόσβαση στο VIS για να το 
συμβουλεύονται, υπό μορφή μόνο για 
ανάγνωση, για την εξέταση των αιτήσεων 
για άδειες ταξιδιού σύμφωνα με του 
άρθρο 8 παράγραφος 2 του εν λόγω 
κανονισμού. Οι εθνικές μονάδες ETIAS 
μπορούν να συμβουλεύονται τα δεδομένα 
που αναφέρονται στα άρθρα 9 έως 14 του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 34α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τήρηση αρχείων καταχωρίσεων Τήρηση αρχείων καταχωρίσεων για τους 
σκοπούς της διαλειτουργικότητας με το 
ETIAS

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816
Παράρτημα II – Πίνακας – Σειρά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Δεδομένα του άρθρου 17 παράγραφος 2 
του κανονισμού 2018/1240 που 
αποστέλλονται από το κεντρικό σύστημα 
ETIAS

Τα αντίστοιχα δεδομένα του VIS, δυνάμει 
του άρθρου 9 παράγραφος 4 του παρόντος 
κανονισμού, με τα οποία θα πρέπει να 
αντιπαραβάλλονται τα δεδομένα του ETIAS
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Τροπολογία

Δεδομένα του άρθρου 17 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 που 
αποστέλλονται από το κεντρικό σύστημα 
ETIAS

Τα αντίστοιχα δεδομένα του VIS, δυνάμει 
του άρθρου 9 παράγραφος 4 του παρόντος 
κανονισμού, με τα οποία πρέπει να 
αντιπαραβάλλονται τα δεδομένα στο 
ETIAS

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226
Άρθρο 8α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας, η 
οποία χρησιμοποιεί την ασφαλή υποδομή 
επικοινωνίας του άρθρου 6 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1240, το ΣΕΕ μπορεί να δημιουργεί ή 
να ενημερώνει την καταχώριση 
εισόδου/εξόδου ή την καταχώριση 
άρνησης εισόδου υπηκόου τρίτης χώρας 
που απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
θεώρησης στο ΣΕΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 
14 και 17 του παρόντος κανονισμού.

Μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας, η 
οποία χρησιμοποιεί την ασφαλή υποδομή 
επικοινωνίας του άρθρου 6 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1240, το ΣΕΕ μπορεί να δημιουργεί ή 
να ενημερώνει την καταχώριση 
εισόδου/εξόδου ή την καταχώριση 
άρνησης εισόδου υπηκόου τρίτης χώρας 
που απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
θεώρησης στο ΣΕΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 
14, 17 και 18 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226
Άρθρο 8α – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν δημιουργείται καταχώριση 
εισόδου/εξόδου υπηκόου τρίτης χώρας που 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
θεώρησης, η αυτοματοποιημένη 
διαδικασία δίνει τη δυνατότητα στο 
κεντρικό σύστημα ΣΕΕ:

Όταν δημιουργείται καταχώριση 
εισόδου/εξόδου ή καταχώριση άρνησης 
εισόδου υπηκόου τρίτης χώρας που 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
θεώρησης, η αυτοματοποιημένη 
διαδικασία δίνει τη δυνατότητα στο 
κεντρικό σύστημα ΣΕΕ:
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Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226
Άρθρο 8α – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) να επικαιροποιεί την καταχώριση 
άρνησης εισόδου στο ΣΕΕ σύμφωνα με 
το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226
Άρθρο 8β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από την έναρξη της λειτουργίας του 
ETIAS, όπως προβλέπεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1240, το κεντρικό σύστημα του ΣΕΕ 
είναι συνδεδεμένο με το εργαλείο που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1240, προκειμένου να είναι 
δυνατή η αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

1. Από την έναρξη της λειτουργίας του 
ETIAS, όπως προβλέπεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1240, το κεντρικό σύστημα του ΣΕΕ 
είναι συνδεδεμένο με την ESP, 
προκειμένου να είναι δυνατή η 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία που 
αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226
Άρθρο 8β – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των 
επαληθεύσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχεία ζ) και η) 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, το 
κεντρικό σύστημα ETIAS χρησιμοποιεί το 
εργαλείο που αναφέρεται στο άρθρο 11 
του εν λόγω κανονισμού για την 

Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των 
επαληθεύσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχεία ζ) και η) 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, το 
κεντρικό σύστημα ETIAS χρησιμοποιεί 
την ESP για την αντιπαραβολή των 
δεδομένων του ETIAS με τα δεδομένα του 
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αντιπαραβολή των δεδομένων του ETIAS 
με τα δεδομένα του ΣΕΕ, σύμφωνα με το 
άρθρο 11 παράγραφος 8 του εν λόγω 
κανονισμού, χρησιμοποιώντας τις 
αντιστοιχίες που αναφέρονται στον πίνακα 
του παραρτήματος ΙΙΙ.

ΣΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 8 του εν λόγω κανονισμού, 
χρησιμοποιώντας τις αντιστοιχίες που 
αναφέρονται στον πίνακα του 
παραρτήματος ΙΙΙ.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226
Άρθρο 25α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κεντρική μονάδα ETIAS, η οποία 
συστάθηκε στους κόλπους του 
Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής σύμφωνα με το άρθρο 7 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 έχει, για 
τους σκοπούς της εκτέλεσης των 
καθηκόντων που της ανατίθενται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240, δικαίωμα 
πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα 
του ΣΕΕ σε μορφή μόνο για ανάγνωση και 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 8 
του εν λόγω κανονισμού.

1. Η κεντρική μονάδα ETIAS, η οποία 
συστάθηκε στους κόλπους του 
Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής σύμφωνα με το άρθρο 7 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 έχει, για 
τους σκοπούς της εκτέλεσης των 
καθηκόντων που της ανατίθενται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240, δικαίωμα 
πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα 
του ΣΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 8 του εν λόγω κανονισμού.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226
Άρθρο 25α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν από επαλήθευση που 
πραγματοποιεί η κεντρική μονάδα ETIAS 
επιβεβαιώνεται η αντιστοιχία μεταξύ των 
δεδομένων που έχουν καταχωριστεί στον 
φάκελο της αίτησης ETIAS και των 
δεδομένων στο ΣΕΕ ή εάν εξακολουθούν 
να υπάρχουν αμφιβολίες, εφαρμόζεται η 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240.

2. Εάν από επαλήθευση που 
πραγματοποιεί η κεντρική μονάδα ETIAS 
σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1240 επιβεβαιώνεται η 
αντιστοιχία μεταξύ των δεδομένων που 
έχουν καταχωριστεί στον φάκελο της 
αίτησης ETIAS και των δεδομένων στο 
VIS ή εάν εξακολουθούν να υπάρχουν 
αμφιβολίες, εφαρμόζεται η διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 26 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1240.
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Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεδομένα που ανακτώνται από το ΣΕΕ 
σύμφωνα με τα άρθρα 24, 25, 26 και 27 
μπορούν να διατηρούνται σε εθνικούς 
φακέλους και δεδομένα που ανακτώνται 
από το ΣΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 25α 
μπορούν να διατηρούνται στους φακέλους 
αιτήσεων ETIAS μόνον εφόσον αυτό είναι 
αναγκαίο σε συγκεκριμένη περίπτωση, 
σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο 
ανακτήθηκαν και το σχετικό ενωσιακό 
δίκαιο, ιδίως όσον αφορά την προστασία 
των δεδομένων, και για διάστημα όχι 
μεγαλύτερο από το απολύτως αναγκαίο για 
τη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση.»·

Δεδομένα που ανακτώνται από το ΣΕΕ 
σύμφωνα με τα άρθρα 24, 25, 26 και 27 
μπορούν να διατηρούνται σε εθνικούς 
φακέλους και δεδομένα που ανακτώνται 
από το ΣΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 25α 
μπορούν να διατηρούνται στους φακέλους 
αιτήσεων ETIAS μόνον εφόσον αυτό είναι 
αναγκαίο σε συγκεκριμένη περίπτωση, 
σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο 
ανακτήθηκαν, και σύμφωνα με το σχετικό 
ενωσιακό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά την 
προστασία των δεδομένων, και για 
διάστημα όχι μεγαλύτερο από το απολύτως 
αναγκαίο για τη συγκεκριμένη αυτή 
περίπτωση.»·

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816
Παράρτημα III – Πίνακας – Σειρά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Δεδομένα του άρθρου 17 παράγραφος 2 
του κανονισμού 2018/1240 που 
αποστέλλονται από το κεντρικό σύστημα 
ETIAS

Τα αντίστοιχα δεδομένα του ΣΕΕ, δυνάμει 
του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
παρόντος κανονισμού, με τα οποία θα πρέπει 
να αντιπαραβάλλονται τα δεδομένα του 
ETIAS

Τροπολογία

Δεδομένα του άρθρου 17 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 που 
αποστέλλονται από το κεντρικό σύστημα 
ETIAS

Τα αντίστοιχα δεδομένα του ΣΕΕ, δυνάμει 
του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
του παρόντος κανονισμού, με τα οποία 
πρέπει να αντιπαραβάλλονται τα δεδομένα 
στο ETIAS
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Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1861
Άρθρο 18α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τήρηση αρχείων καταγραφής για τους 
σκοπούς της διαλειτουργικότητας με το 
ETIAS κατά την έννοια του άρθρου 11 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240

Τήρηση αρχείων καταγραφής για τους 
σκοπούς της διαλειτουργικότητας με το 
ETIAS

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1861
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τη χειροκίνητη επεξεργασία των 
αιτήσεων ETIAS από την εθνική μονάδα 
ETIAS, σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240.

η) τη χειροκίνητη επεξεργασία των 
αιτήσεων ETIAS από την εθνική μονάδα 
ETIAS, σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1861
Άρθρο 36α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κεντρική μονάδα ETIAS, η οποία 
συστάθηκε στους κόλπους του 
Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής σύμφωνα με το άρθρο 7 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 έχει, για 
τους σκοπούς της εκτέλεσης των 
καθηκόντων που της ανατίθενται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240, δικαίωμα 
πρόσβασης και αναζήτησης στα συναφή 
δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στο SIS. 
Για την εν λόγω πρόσβαση και αναζήτηση 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 36 

1. Η κεντρική μονάδα ETIAS, η οποία 
συστάθηκε στους κόλπους του 
Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής σύμφωνα με το άρθρο 7 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 έχει, για 
τους σκοπούς της εκτέλεσης των 
καθηκόντων που της ανατίθενται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240, δικαίωμα 
πρόσβασης και αναζήτησης στα συναφή 
δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στο SIS 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 8 
του εν λόγω κανονισμού. Για την εν λόγω 
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παράγραφοι 4 έως 8. πρόσβαση και αναζήτηση ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφοι 4 έως 
8.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1861
Άρθρο 36α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 24 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, εάν από 
επαλήθευση που πραγματοποιεί η κεντρική 
μονάδα ETIAS επιβεβαιώνεται η 
αντιστοιχία των δεδομένων που έχουν 
καταχωριστεί στον φάκελο της αίτησης 
ETIAS με καταχώριση στο SIS, 
εφαρμόζεται η διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 26 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1240.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 24 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, εάν από 
επαλήθευση που πραγματοποιεί η κεντρική 
μονάδα ETIAS βάσει του άρθρου 22 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 
επιβεβαιώνεται η αντιστοιχία των 
δεδομένων που έχουν καταχωριστεί στον 
φάκελο της αίτησης ETIAS με καταχώριση 
στο SIS, ή όταν παραμένουν αμφιβολίες, 
εφαρμόζεται η διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 26 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1240.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1861
Άρθρο 36β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από την έναρξη της λειτουργίας του 
ETIAS, όπως προβλέπεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1240, το κεντρικό σύστημα SIS είναι 
συνδεδεμένο με το εργαλείο που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1240, προκειμένου να είναι 
δυνατή η αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

1. Από την έναρξη της λειτουργίας του 
ETIAS, όπως προβλέπεται στο άρθρο 88 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1240, το κεντρικό σύστημα SIS είναι 
συνδεδεμένο με την ESP, προκειμένου να 
είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία που αναφέρεται στο εν λόγω 
άρθρο.



PE692.571/ 33

EL

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1861
Άρθρο 36β – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 καθιστά 
δυνατή την εκτέλεση των επαληθεύσεων 
που προβλέπονται στο άρθρο 20, στο 
άρθρο 24 παράγραφος 6 στοιχείο γ) 
σημείο ii), στο άρθρο 41 και στο άρθρο 
54 παράγραφος 1 στοιχείο β) και των 
μεταγενέστερων επαληθεύσεων που 
προβλέπονται στα άρθρα 22 και 26 του εν 
λόγω κανονισμού.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1861
Άρθρο 36β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των 
επαληθεύσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ), 
στοιχείο ιγ) σημείο ii) και στοιχείο ιε) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, το κεντρικό 
σύστημα ETIAS χρησιμοποιεί το εργαλείο 
που αναφέρεται στο άρθρο 11 του εν 
λόγω κανονισμού για την αντιπαραβολή 
των δεδομένων που αναφέρονται στο 
άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1240 με δεδομένα στο SIS, 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 8 
του εν λόγω κανονισμού.

2. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των 
επαληθεύσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και 
στοιχείο ιγ) σημείο ii), στο άρθρο 24 
παράγραφος 6 στοιχείο γ) σημείο ii), και 
στο άρθρο 54 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, το 
κεντρικό σύστημα ETIAS χρησιμοποιεί 
την ESP για την αντιπαραβολή των 
δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 11 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1240 με δεδομένα στο SIS, σύμφωνα 
με το άρθρο 11 παράγραφος 8 του εν λόγω 
κανονισμού.
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1861
Άρθρο 36β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν εισάγεται στο SIS νέα 
καταχώριση που αναφέρεται στο άρθρο 41 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1240, το κεντρικό σύστημα 
διαβιβάζει τις πληροφορίες σχετικά με την 
εν λόγω καταχώριση, χρησιμοποιώντας 
την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και το 
εργαλείο που αναφέρεται στο άρθρο 11 
του εν λόγω κανονισμού, στο κεντρικό 
σύστημα ETIAS, προκειμένου να 
επαληθευτεί εάν αυτή η νέα καταχώριση 
αντιστοιχεί σε υπάρχουσα άδεια ταξιδιού.

3. Όταν εισάγεται στο SIS νέα 
καταχώριση που αναφέρεται στο άρθρο 41 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1240, το κεντρικό σύστημα 
διαβιβάζει τις πληροφορίες σχετικά με την 
εν λόγω καταχώριση, χρησιμοποιώντας 
την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και 
την ESP, στο κεντρικό σύστημα ETIAS, 
προκειμένου να επαληθευτεί εάν αυτή η 
νέα καταχώριση αντιστοιχεί σε υπάρχουσα 
άδεια ταξιδιού.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 

2019/817 (Συνοριακή 
διαλειτουργικότητα)

Στο άρθρο 72 παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«1α. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
1 του παρόντος άρθρου, για τους σκοπούς 
της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 
που αναφέρεται στο άρθρο 20, στο άρθρο 
23, στο άρθρο 24 παράγραφος 6 στοιχείο 
γ) σημείο ii), στο άρθρο 41 και στο άρθρο 
54 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, η ESP 
αρχίζει να λειτουργεί, περιοριζόμενη 
στους σκοπούς αυτούς, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 88 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1240.».
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την ημερομηνία που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 96 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1240.

διαγράφεται


