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PR_COD_2app

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 
των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008, (ΕΚ) αριθ. 810/2009, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 
2017/2226, (ΕΕ) 2018/1240, (ΕΕ) 2018/1860, (ΕΕ) 2018/1861, (ΕΕ) 2019/817 και (ΕΕ) 
2019/1896 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση 
των αποφάσεων 2004/512/ΕΚ και 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για τον σκοπό της 
μεταρρύθμισης του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις
(05950/1/2021 – C9-0198/2021 – 2018/0152A(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (05950/1/2021 – C9-
0198/2021),

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
19ης Σεπτεμβρίου 20181,

– έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση2 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0302),

_ έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της 
προτεινόμενης νομικής βάσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, της 25ης Σεπτεμβρίου 
2020, να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων να χωρίσει τη νομοθετική διαδικασία και να συνεχίσει τις 
εργασίες της επ’ αυτής της βάσεως,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 67 και 40 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0207/2021),

1. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

1 ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 154.
2 ΕΕ C 23 της 21.1.2021, σ. 286.
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2. διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4. αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως 
ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε 
συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 16 Μαΐου 2018, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την αναβάθμιση του συστήματος 
πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS). Η επιτροπή LIBE ενέκρινε το σχέδιο έκθεσής της στις 
4 Φεβρουαρίου 2019, και στις 13 Μαρτίου 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη 
θέση του σε πρώτη ανάγνωση. 

Οι διοργανικές διαπραγματεύσεις άρχισαν με το νεοεκλεγέν Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο του 
2019 με σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία σε πρώιμη δεύτερη ανάγνωση. Κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων αυτών, οι δύο συννομοθέτες συμφώνησαν επίσης να εξετάσουν και τις 
αλλαγές σε άλλα συστήματα πληροφοριών λόγω της νέας λειτουργίας του VIS (τις λεγόμενες 
«επακόλουθες τροποποιήσεις»), γεγονός το οποίο οδήγησε στον διαχωρισμό των 
νομοθετικών πράξεων. Στις 8 Δεκεμβρίου 2020, οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν 
επιτυχώς. Στις 27 Ιανουαρίου 2021, η επιτροπή LIBE υπέβαλε σε ψηφοφορία και ενέκρινε το 
κείμενο που συμφωνήθηκε κατά τις διοργανικές διαπραγματεύσεις.

Δεδομένου ότι η θέση που ενέκρινε στις 27 Μαΐου 2021 το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση 
αποτυπώνει πλήρως τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τις διοργανικές διαπραγματεύσεις σε 
πρώιμο στάδιο της δεύτερης ανάγνωσης, ο εισηγητής συνιστά να την εγκρίνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο χωρίς τροποποιήσεις, ώστε ο κανονισμός να εκδοθεί γρήγορα και να τεθεί σε 
ισχύ το ταχύτερο δυνατόν.
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ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Κύριο Juan Fernando López Aguilar
Πρόεδρο
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 
– 2018/0152A(COD))

Κύριε Πρόεδρε,

Με επιστολή της 1ης Φεβρουαρίου 20211, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να 
εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού, την καταλληλότητα της νομικής βάσης 
της νομοθετικής πρότασης για την τροποποίηση του Συστήματος Πληροφοριών για τις 
Θεωρήσεις (2018/0152A(COD)) που προτάθηκε κατά τη διάρκεια των διοργανικών 
διαπραγματεύσεων.

Η επιτροπή εξέτασε το ζήτημα που μνημονεύεται ανωτέρω κατά τη συνεδρίασή της στις 18 
Μαρτίου 2021.

I – Ιστορικό

Το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) συνιστά την τεχνολογική λύση για την 
ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις θεωρήσεις μεταξύ των κρατών μελών. Διευκολύνει τη 
διαδικασία χορήγησης θεωρήσεων βραχείας διάρκειας και βοηθά τις αρχές θεώρησης, τις 
συνοριακές αρχές και τις αρχές ασύλου και μετανάστευσης να ελέγχουν ταχέως και 
αποτελεσματικά τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών που 
χρειάζονται θεώρηση για να ταξιδέψουν στην ΕΕ. Το σύστημα πραγματοποιεί αντιστοίχιση 
βιομετρικών δεδομένων, κυρίως δακτυλικών αποτυπωμάτων, για σκοπούς ταυτοποίησης και 
εξακρίβωσης. Το VIS θεσπίστηκε με την απόφαση 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου2. Ο σκοπός, 
οι λειτουργίες και οι αρμοδιότητές του ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/20083.

Στις 16 Μαΐου 2018, η Επιτροπή ενέκρινε νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του 
κανονισμού VIS και άλλων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ4. Η πρόταση της Επιτροπής 

1 D 300633
2 Απόφαση 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2004, για τη δημιουργία του Συστήματος 
Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) (ΕΕ L 213 της 15.6.2004, σ. 5).
3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για 
τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS) (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60).
4 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του 
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βασίστηκε στο άρθρο 16 παράγραφος 2, στο άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία α), β), δ) και 
ε), στο άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχεία δ), ε) και ζ), στο άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχεία γ) 
και δ), στο άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) και στο άρθρο 88 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
της ΣΛΕΕ.

Κατά τη διάρκεια των διοργανικών διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο πρότεινε να 
τροποποιηθεί η νομική βάση που πρότεινε αρχικά η Επιτροπή, ώστε να αντικατοπτρίζει 
καλύτερα την έκβαση των διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα η πρόταση να βασίζεται σε δύο 
μόνο άρθρα, συγκεκριμένα στο άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία α), β), δ) και ε) και στο 
άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ. Το κείμενο που συμφωνήθηκε προσωρινά 
από τους συννομοθέτες βασίζεται σε αυτά τα άρθρα. 

ΙΙ – Τα συναφή άρθρα της Συνθήκης

Οι συναφείς διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως 
εξής:

Άρθρο 16
(πρώην άρθρο 286 της ΣΕΚ)

[...]

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία, θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και 
λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και από τα κράτη μέλη κατά την 
άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής το δικαίου της Ένωσης, και 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η τήρηση των κανόνων αυτών 
υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητων αρχών.

[...]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Άρθρο 77
(πρώην άρθρο 62 της ΣΕΚ)

1. Η Ένωση αναπτύσσει πολιτική με στόχο:

α) να εξασφαλίζεται η απουσία οποιουδήποτε ελέγχου προσώπων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, 
κατά τη διέλευση των εσωτερικών συνόρων,

β) να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των προσώπων και η αποτελεσματική εποπτεία της διέλευσης 
των εξωτερικών συνόρων,

κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του κανονισμού ΧΧ/2018 [Κανονισμός για τη Διαλειτουργικότητα] και της 
απόφασης 2004/512/ΕΚ, και για την κατάργηση της απόφασης του Συμβουλίου 2008/633/ΔΕΥ.
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γ) να δημιουργηθεί προοδευτικά ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των εξωτερικών 
συνόρων.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρα που αφορούν:

α) την κοινή πολιτική θεωρήσεων και άλλων τίτλων διαμονής βραχείας διάρκειας,

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

[...]

δ) οποιοδήποτε μέτρο που είναι αναγκαίο για την προοδευτική δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων,

ε) την απουσία ελέγχου προσώπων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, κατά τη διέλευση των εσωτερικών 
συνόρων.

[...]

Άρθρο 78
(πρώην άρθρα 63, σημεία 1 και 2, και 64, παράγραφος 2, της ΣΕΚ)

1. Η Ένωση αναπτύσσει κοινή πολιτική στους τομείς του ασύλου, της επικουρικής προστασίας 
και της προσωρινής προστασίας με στόχο να παρέχεται το κατάλληλο καθεστώς σε οποιοδήποτε 
υπήκοο τρίτης χώρας χρήζει διεθνούς προστασίας και να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της 
μη επαναπροώθησης. Η πολιτική αυτή πρέπει να συνάδει με τη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης 
Ιουλίου 1951 και με το Πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967 περί του καθεστώτος των 
προσφύγων, καθώς και με άλλες συναφείς συμβάσεις.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρα όσον αφορά 
κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, στο οποίο περιλαμβάνονται:

[...]

δ) κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του ενιαίου καθεστώτος ασύλου ή 
επικουρικής προστασίας,

ε) κριτήρια και μηχανισμοί καθορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
της αίτησης ασύλου ή επικουρικής προστασίας,

[...]

ζ) εταιρικές σχέσεις και συνεργασία με τρίτες χώρες για τη διαχείριση των ροών προσώπων που 
ζητούν άσυλο ή επικουρική ή προσωρινή προστασία.
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[...]

Άρθρο 79
(πρώην άρθρο 63, σημεία 3 και 4, της ΣΕΚ)

1. Η Ένωση αναπτύσσει κοινή μεταναστευτική πολιτική, η οποία έχει ως στόχο να εξασφαλίζει, 
σε όλα τα στάδια, την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τη δίκαιη 
μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη καθώς και την 
πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων και την ενισχυμένη 
καταπολέμησή της.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρα σχετικά με 
τους ακόλουθους τομείς:

[...]

γ) λαθρομετανάστευση και παράνομη διαμονή, καθώς και απομάκρυνση και επαναπατρισμός 
των παρανόμως διαμενόντων,

δ) καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών.

[...]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 87
(πρώην άρθρο 30 της ΣΕΕ)

1. Η Ένωση αναπτύσσει αστυνομική συνεργασία στην οποία συμμετέχουν όλες οι αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών και τελωνειακών αρχών 
και άλλων αρχών επιβολής του νόμου ειδικευμένων στον τομέα της πρόληψης ή της 
εξακρίβωσης αξιόποινων πράξεων ή της διερεύνησής τους.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία μπορούν να λαμβάνουν μέτρα 
που αφορούν:

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

[...]
Άρθρο 88

(πρώην άρθρο 30 της ΣΕΕ)

1. Αποστολή της Ευρωπόλ είναι η στήριξη και η ενίσχυση της δράσης των αστυνομικών αρχών 
και των άλλων αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών, καθώς και της αμοιβαίας 
συνεργασίας τους στην πρόληψη και καταπολέμηση των σοβαρών εγκλημάτων που έχουν 
επιπτώσεις σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, της τρομοκρατίας και των μορφών 
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εγκληματικότητας που θίγουν ένα κοινό συμφέρον το οποίο αποτελεί αντικείμενο πολιτικής της 
Ένωσης.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία μέσω κανονισμών, μπορούν να καθορίζουν τη δομή, τη λειτουργία, το 
πεδίο δράσης και τα καθήκοντα της Ευρωπόλ. Τα καθήκοντα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν:

α) τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών που 
διαβιβάζονται ιδίως από τις αρχές των κρατών μελών ή τρίτων χωρών, ή οργανισμών,

[...]

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

Το Δικαστήριο ανέκαθεν θεωρούσε ότι το ζήτημα της κατάλληλης νομικής βάσης έχει 
σπουδαιότητα συνταγματικού χαρακτήρα, ότι διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την αρχή της 
δοτής αρμοδιότητας (άρθρο 5 της ΣΕΕ) και καθορίζει τη φύση και την έκταση των 
αρμοδιοτήτων της Ένωσης5. Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, «η επιλογή της νομικής 
βάσεως μιας κοινοτικής πράξεως πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα 
δικαστικό έλεγχο, όπως είναι, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξεως»6. Επομένως, η 
επιλογή εσφαλμένης νομικής βάσης μπορεί να δικαιολογήσει την ακύρωση της επίμαχης 
πράξης. Στο πλαίσιο αυτό, η βούληση ενός οργάνου να συμμετάσχει κατά τρόπο πιο ενεργό 
στην έκδοση μιας συγκεκριμένης πράξης, οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδόθηκε μια πράξη 
καθώς και το έργο που έχει επιτελεστεί σε συνάρτηση με άλλες πτυχές στο πλαίσιο των 
μέτρων που καλύπτονται από μια συγκεκριμένη πράξη είναι άνευ σημασίας για τον 
προσδιορισμό της ορθής νομικής βάσης7.

Εάν από την εξέταση μιας πράξης προκύπτει ότι αυτή επιδιώκει διττή στόχευση ή ότι 
απαρτίζεται από δύο συνιστώσες, από τις οποίες η μία μπορεί να χαρακτηριστεί ως κύρια ή 
δεσπόζουσα, ενώ η άλλη είναι απλώς παρεμπίπτουσα, η πράξη πρέπει να βασίζεται σε μία και 
μόνο νομική βάση, και συγκεκριμένα σε αυτή που υπαγορεύεται από την κύρια ή 
δεσπόζουσα στόχευση ή συνιστώσα8. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που μια πράξη επιδιώκει 
συγχρόνως πολλούς στόχους ή έχει πολλές συνιστώσες, που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ 
τους, χωρίς ο ένας να είναι δευτερεύων και έμμεσος σε σχέση με τους υπόλοιπους, η πράξη 
πρέπει να στηρίζεται στις διάφορες αντίστοιχες νομικές βάσεις9. Αυτό θα είναι, πάντως, 
εφικτό μόνο αν οι διαδικασίες που θεσπίζονται για τις αντίστοιχες νομικές βάσεις είναι 
συμβατές μεταξύ τους και δεν υπονομεύουν τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου10. 

5 Γνωμοδότηση 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, σκέψη 5.
6 Απόφαση στην υπόθεση C-411/06, Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, EU:C:2009:518, σκέψη 45 
και εκεί παρατιθέμενη νομολογία. Βλ. επίσης υπόθεση C-130/10, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, 
EU:C:2012:472, σκέψη 42 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία.
7 Απόφαση στην υπόθεση C-269/97, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, ECLI:EU:C:2000:183, σκέψη 44.
8 Απόφαση στην υπόθεση C-137/12, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, EU:C:2013:675, σκέψη 53· υπόθεση C-411/06, 
Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, EU:C:2009:518, σκέψη 46 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία· 
υπόθεση C 490/10, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, EU:C:2012:525, σκέψη 45· υπόθεση C 155/07, Κοινοβούλιο 
κατά Συμβουλίου, EU:C:2008:605, σκέψη 34.
9 Υπόθεση C-211/01, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, ECLI:EU:C:2003:452, σκέψη 40· υπόθεση C-178/03, 
Επιτροπή κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, ECLI:EU:C:2006:4, σκέψεις 43-56.
10 Υπόθεση C-300/89 Επιτροπή κατά Συμβουλίου («διοξείδιο του τιτανίου»), EU:C:1991:244, σκέψεις 17-25· 
υπόθεση C-268/94, Πορτογαλία κατά Συμβουλίου, ECLI:EU:C:1996:461.
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Εξάλλου, η επιλεγείσα πράξη πρέπει να συνάδει με το προβλεπόμενο είδος νομοθετικής 
πράξης που ορίζεται στη Συνθήκη.

IV – Στόχος και περιεχόμενο του προτεινόμενου μέτρου

Στην αιτιολογική σκέψη 2 της πρότασης δηλώνονται τα εξής: «Οι συνολικοί στόχοι του VIS 
είναι η βελτίωση της εφαρμογής της κοινής πολιτικής θεωρήσεων, της προξενικής συνεργασίας 
και της διαβούλευσης μεταξύ κεντρικών αρχών θεώρησης διευκολύνοντας την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών για τις αιτήσεις θεώρησης και τις σχετικές αποφάσεις, με 
σκοπό: να διευκολύνει τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων· να αποφύγει την άγρα 
θεωρήσεων (visa shopping)· να διευκολύνει την καταπολέμηση της υποκλοπής ταυτότητας· να 
διευκολύνει τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών 
και στην επικράτεια των κρατών μελών· να βοηθά στον εντοπισμό των προσώπων που δεν 
πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τους όρους που διέπουν την είσοδο, την παραμονή ή την κατοικία 
στο έδαφος των κρατών μελών· να διευκολύνει την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και να συμβάλλει στην αποτροπή 
των απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας των κρατών μελών.»

Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης, η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των στόχων της 
πρότασης, αρχής γενομένης από τους ειδικούς στόχους της πρότασης, και συγκεκριμένα: «(1) 
να διευκολυνθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θεώρησης· (2) να διευκολυνθούν και να 
ενισχυθούν οι έλεγχοι στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και 
στο έδαφος των κρατών μελών· (3) να ενισχυθεί η εσωτερική ασφάλεια του χώρου Σένγκεν 
μέσω της διευκόλυνσης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με 
υπηκόους τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι θεωρήσεων μακράς διάρκειας και αδειών 
διαμονής.»

Η Επιτροπή προβαίνει σε διάκριση μεταξύ των τριών προαναφερθέντων στόχων και άλλων 
στόχων που θεωρούνται «δευτερεύοντες στόχοι»: «(4) να διευκολυνθεί η εξακρίβωση 
στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφος κράτους μέλους από τις αρχές 
μετανάστευσης και τις αρχές επιβολής του νόμου· (5) να καταστεί ευκολότερη η ταυτοποίηση 
αγνοούμενων προσώπων· (6) να παρασχεθεί συνδρομή κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης και 
επιστροφής προσώπων που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τους όρους που διέπουν την 
είσοδο, την παραμονή ή την κατοικία στα κράτη μέλη· (7) να διευκολυνθεί η πρόσβαση των 
αρχών επιβολής του νόμου σε δεδομένα αιτούντων και κατόχων θεωρήσεων βραχείας 
διάρκειας (κάτι που είναι ήδη εφικτό βάσει των ισχυόντων κανόνων) και να επεκταθεί η 
πρόσβαση αυτή σε κατόχους θεωρήσεων μακράς διάρκειας και αδειών διαμονής, όπου 
απαιτείται για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη σοβαρών εγκλημάτων και 
τρομοκρατικών ενεργειών, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλά πρότυπα προστασίας των 
δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής· (8) να συλλέγονται στατιστικά στοιχεία για την υποστήριξη 
της χάραξης τεκμηριωμένης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 
μετανάστευσης». 

Η πρόταση τροποποιεί και καταργεί ορισμένες πράξεις, ο κατάλογος των οποίων 
τροποποιήθηκε κατά τις διοργανικές διαπραγματεύσεις. Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί 
στην τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 (ο οποίος καθορίζει τον σκοπό, τις 
λειτουργίες και τις αρμοδιότητες του VIS), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 («κώδικας 
θεωρήσεων», ο οποίος καθορίζει τους κανόνες για την καταχώριση βιομετρικών 
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αναγνωριστικών στοιχείων στο VIS11), του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 (ο οποίος θεσπίζει το 
σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)), του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 («κώδικας συνόρων του 
Σένγκεν»), του επικείμενου «κανονισμού για τη διαλειτουργικότητα»12 και της απόφασης 
2004/512/ΕΚ (με την οποία θεσπίζεται το VIS). Στοχεύει, επίσης, στην κατάργηση της 
απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες οι εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και η Ευρωπόλ μπορούν να αποκτούν 
πρόσβαση στο VIS για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων 
και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Μετά τις διοργανικές διαπραγματεύσεις, το 
κείμενο που συμφωνήθηκε προσωρινά τροποποιεί επίσης τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240, τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1860, τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1861 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1896 και καταργεί την απόφαση 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου.

Όσον αφορά το βασικό περιεχόμενό της, η πρόταση εισάγει διατάξεις για τη βελτίωση των 
συστημάτων ΤΠ, της αρχιτεκτονικής δεδομένων και της ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς 
και της διαλειτουργικότητας του VIS με άλλα συστήματα της ΕΕ. Αναβαθμίζει άλλες 
τεχνικές συνιστώσες του VIS, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής βιομετρικών 
αναγνωριστικών στοιχείων. Η πρόταση θεσπίζει διαδικασίες για την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις θεωρήσεις μακράς διάρκειας και τις άδειες 
διαμονής. Το περιεχόμενο της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία θεσπίζει 
την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών και της Ευρωπόλ στο VIS, 
ενσωματώνεται στον προτεινόμενο κανονισμό. 

V – Ανάλυση και καθορισμός της κατάλληλης νομικής βάσης

Η επιτροπή LIBE ζήτησε να εξεταστεί η καταλληλότητα των νομικών βάσεων στις οποίες 
βασίζεται το κείμενο που συμφωνήθηκε προσωρινά μεταξύ των συννομοθετών, και 
συγκεκριμένα το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία α), β), δ) και ε) και το άρθρο 87 
παράγραφος 2 στοιχείο α). 

Σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία α), β), δ) και ε) της ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να λαμβάνουν μέτρα όσον αφορά τα εξής: α) την 
κοινή πολιτική θεωρήσεων και άλλων τίτλων διαμονής βραχείας διάρκειας, β) τους ελέγχους 
στους οποίους υποβάλλονται τα πρόσωπα που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα, [...] δ) 
οποιοδήποτε μέτρο που είναι αναγκαίο για την προοδευτική δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, και ε) την απουσία ελέγχου προσώπων, 
ανεξαρτήτως ιθαγένειας, κατά τη διέλευση των εσωτερικών συνόρων.

Υπό το πρίσμα των τριών ειδικών στόχων και του κύριου περιεχομένου της πρότασης, 
φαίνεται ότι το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία α), β), δ) και ε) της ΣΛΕΕ, το οποίο παρέχει 
στην Ένωση την αρμοδιότητα να θεσπίζει νομοθετικές διατάξεις όσον αφορά τις θεωρήσεις, 

11 Ο κώδικας θεωρήσεων αναθεωρήθηκε εν τω μεταξύ: Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1155 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 810/2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων), ΕΕ L 188 της 12.7.2019, 
σ. 25-54. 
12 COM(2017)793, που εγκρίθηκε εν τω μεταξύ: 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. 27-84. 



RR\1234645EL.docx 15/18 PE693.558v02-00

EL

τους ελέγχους στα σύνορα, τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την απουσία ελέγχων 
στα εσωτερικά σύνορα, αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση για την πρόταση.

Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία 
α), β), δ) και ε) της ΣΛΕΕ αποτελεί την κύρια νομική βάση της πρότασης13.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, εάν ένα μέτρο έχει διττό σκοπό ή αποτελείται 
από δύο συνιστώσες, εκ των οποίων η μία είναι κύρια και η άλλη παρεμπίπτουσα, η πράξη 
πρέπει να βασίζεται σε μία και μόνη νομική βάση. Λαμβανομένου υπόψη του κύριου σκοπού 
και του περιεχομένου της πρότασης, οι υπόλοιπες διατάξεις ορθώς χαρακτηρίστηκαν 
δευτερεύουσες. 

Ωστόσο, δεδομένου ότι η απόφαση 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία διέπει την 
πρόσβαση των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου και της Ευρωπόλ στο VIS, καταργείται 
και το περιεχόμενό της ενσωματώνεται στον κανονισμό VIS ως νέο κεφάλαιο ΙΙΙβ 
«Διαδικασία και προϋποθέσεις για την πρόσβαση στο VIS για σκοπούς επιβολής του νόμου», η 
προσθήκη του άρθρου 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ σχετικά με την αστυνομική 
συνεργασία με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών ως πρόσθετη 
νομική βάση φαίνεται να είναι δικαιολογημένη. 

VI – Συμπέρασμα και σύσταση

Κατά τη συνεδρίασή της στις 18 Μαρτίου 2021, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε 
συνεπώς, με 20 ψήφους υπέρ, καμία κατά και 3 αποχές14, να συστήσει στην Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ότι η κατάλληλη νομική 
βάση για τον προτεινόμενο κανονισμό είναι το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία α), β), δ) και 
ε) της ΣΛΕΕ και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ. 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

13 Αιτιολογική έκθεση, σ. 11. 
14 Ήταν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Adrián Vázquez Lázara (πρόεδρος), Marion 
Walsmann (αντιπρόεδρος), Ibán García Del Blanco (αντιπρόεδρος), Raffaele Stancanelli (αντιπρόεδρος), Axel 
Voss (συντάκτης γνωμοδότησης), Manon Aubry, Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Andrzej 
Halicki, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Mislav Kolakušić, Ilhan 
Kyuchyuk, Gilles Lebreton, Antonius Manders, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Jérôme 
Rivière, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Nacho Sánchez Amor, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, 
Tiemo Wőlken, Lara Wolters και Javier Zarzalejos.
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