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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το ETIAS αντιπροσωπεύει μία 
από τις προτεραιότητες που 
καθορίστηκαν στον οδικό χάρτη της 
Μπρατισλάβας, της 16ης Σεπτεμβρίου 
2016, που υπογράφηκε και συμφωνήθηκε 
από τους 27 αρχηγούς κρατών και 
κυβερνήσεων της Ένωσης.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η Επιτροπή, μαζί με την Ύπατη 
Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας και σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, πρέπει να δώσει 
μεγάλη σπουδαιότητα στις πτυχές 
εξωτερικής πολιτικής που αφορούν τη 
θέσπιση του ETIAS και να κοινοποιήσει 
τους στόχους του στις κυβερνήσεις των 
ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών κατά 
τρόπο έγκαιρο και περιεκτικό, 
υπογραμμίζοντας τις θεμελιώδεις 
πολιτικές, νομικές και πρακτικές 
διαφορές μεταξύ της υποχρέωσης 
θεώρησης και της άδειας ταξιδίου.

Τροπολογία 3
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Η Επιτροπή πρέπει να ξεκινήσει 
εκστρατείες ενημέρωσης στις 
ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, σε εύθετο 
χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού ETIAS, ώστε οι ταξιδιώτες 
να είναι δεόντως ενήμεροι για τη 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων για άδεια 
ETIAS, τα διαθέσιμα μέσα προσφυγής σε 
περίπτωση απόρριψης της αίτησης, 
καθώς και για τα θετικά στοιχεία που θα 
επιτρέψουν την ομαλή και ταχύτερη 
διέλευση των συνόρων για ταξιδιώτες με 
προηγούμενη άδεια ταξιδίου.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το ETIAS θα πρέπει να θεσπίσει 
διαδικασία έκδοσης αδείας ταξιδίου για 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για 
να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα 
(«υποχρέωση θεώρησης») με τη βοήθεια 
της οποίας θα διαπιστώνεται κατά πόσο η 
παρουσία των προσώπων αυτών στο 
έδαφος των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο 
σε επίπεδο παράτυπης μετανάστευσης, 
ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Η κατοχή 
έγκυρης αδείας ταξιδίου θα πρέπει να 
αποτελεί νέα προϋπόθεση εισόδου στην 
επικράτεια των κρατών μελών, ωστόσο, η 
απλή κατοχή αδείας ταξιδίου δεν θα πρέπει 
να παρέχει αυτόματο δικαίωμα εισόδου.

(9) Πολλές τρίτες χώρες έχουν 
πραγματοποιήσει μία σειρά από 
πολύπλοκες μεταρρυθμίσεις ώστε να 
υπάρξει δυνατότητα μετάβασης χωρίς 
θεώρηση για τους πολίτες τους και τους 
έχει χορηγηθεί ένα καθεστώς απαλλαγής 
από την υποχρέωση θεώρησης σε 
αναγνώριση των επιτυχών προσπαθειών 
τους. Για τον λόγο αυτόν, το ETIAS θα 
πρέπει να θεσπίσει διαδικασία έκδοσης 
αδείας ταξιδίου για υπηκόους τρίτων 
χωρών που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν 
θεώρηση για να διέλθουν τα εξωτερικά 
σύνορα («υποχρέωση θεώρησης») με τη 
βοήθεια της οποίας θα διαπιστώνεται 
αποκλειστικά κατά πόσο η παρουσία 
ορισμένων προσώπων στο έδαφος των 
κρατών μελών ενέχει κίνδυνο σε επίπεδο 
παράτυπης μετανάστευσης, ασφάλειας ή 
δημόσιας υγείας. Συνεπώς, η κατοχή 
έγκυρης αδείας ταξιδίου θα πρέπει να 
αποτελεί νέα προϋπόθεση εισόδου στην 
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επικράτεια των κρατών μελών. Εντούτοις, 
η απλή κατοχή άδειας ταξιδίου δεν θα 
πρέπει να παρέχει αυτόματο δικαίωμα 
εισόδου.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για την επίτευξη των στόχων του, 
το ETIAS θα πρέπει να παρέχει έντυπο 
ηλεκτρονικής αίτησης το οποία θα πρέπει 
να συμπληρώνει ο αιτών με τις ζητούμενες 
πληροφορίες: στοιχεία ταυτότητας, 
ταξιδιωτικό έγγραφο, διεύθυνση κατοικίας, 
στοιχεία επικοινωνίας, μορφωτικό επίπεδο 
και τρέχον επάγγελμα, αν είναι μέλος της 
οικογένειας πολίτη της ΕΕ ή υπηκόου 
τρίτης χώρας που απολαύει του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας 
αλλά δεν διαθέτει δελτίο διαμονής, αν ο 
αιτών είναι ανήλικος, στοιχεία ταυτότητας 
του υπεύθυνου προσώπου και απαντήσεις 
σε μια σειρά γενικών ερωτήσεων (εάν ο 
αιτών πάσχει ή όχι από κάποια ασθένεια 
δυνάμενη να προσλάβει χαρακτήρα 
επιδημίας, όπως ορίζεται στον διεθνή 
υγειονομικό κανονισμό της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας, ή από άλλες λοιμώδεις 
ή μεταδοτικές παρασιτικές νόσους, αν έχει 
ποινικό μητρώο, αν έχει βρεθεί σε 
εμπόλεμες ζώνες, αν υπάρχουν στο όνομά 
του απόφαση επιστροφής στα 
σύνορα/διαταγές εγκατάλειψης της χώρας). 
Η πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν 
την υγεία του αιτούντα θα πρέπει να 
επιτρέπεται μόνο για να προσδιοριστεί αν 
ο αιτών συνιστά ή όχι απειλή για τη 
δημόσια υγεία.

(16) Για την επίτευξη των στόχων του, 
το ETIAS θα πρέπει να παρέχει έντυπο 
ηλεκτρονικής αίτησης το οποία θα πρέπει 
να συμπληρώνει ο αιτών με τις ζητούμενες 
πληροφορίες: στοιχεία ταυτότητας, 
ταξιδιωτικό έγγραφο, διεύθυνση κατοικίας, 
στοιχεία επικοινωνίας, τρέχον επάγγελμα, 
αν είναι μέλος της οικογένειας πολίτη της 
ΕΕ ή υπηκόου τρίτης χώρας που απολαύει 
του δικαιώματος της ελεύθερης 
κυκλοφορίας αλλά δεν διαθέτει δελτίο 
διαμονής, αν ο αιτών είναι ανήλικος, 
στοιχεία ταυτότητας του υπεύθυνου 
προσώπου και απαντήσεις σε μια σειρά 
γενικών ερωτήσεων (εάν ο αιτών πάσχει ή 
όχι από κάποια ασθένεια δυνάμενη να 
προσλάβει χαρακτήρα επιδημίας, όπως 
ορίζεται στον διεθνή υγειονομικό 
κανονισμό της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας, ή από άλλες λοιμώδεις ή 
μεταδοτικές παρασιτικές νόσους, αν έχει 
ποινικό μητρώο, αν έχει βρεθεί σε 
εμπόλεμες ζώνες, αν υπάρχουν στο όνομά 
του απόφαση επιστροφής στα 
σύνορα/διαταγές εγκατάλειψης της χώρας). 
Η πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν 
την υγεία του αιτούντα θα πρέπει να 
επιτρέπεται μόνο για να προσδιοριστεί αν 
ο αιτών συνιστά ή όχι απειλή για τη 
δημόσια υγεία.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το ETIAS θα πρέπει να δέχεται 
αιτήσεις που υποβάλλονται εξ ονόματος 
του αιτούντα στις περιπτώσεις στις οποίες 
οι ίδιοι οι ταξιδιώτες δεν είναι σε θέση να 
δημιουργήσουν μια αίτηση, για 
οποιονδήποτε λόγο. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η αίτηση θα πρέπει να 
συμπληρώνεται και να υποβάλλεται από 
τρίτο άτομο εξουσιοδοτημένο από τον 
ταξιδιώτη ή υπεύθυνο εκ του νόμου για 
αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι στην 
αίτηση θα αναγράφονται και τα στοιχεία 
της ταυτότητας του τρίτου ατόμου.

(17) Το ETIAS θα πρέπει να σχεδιαστεί 
ως μια φιλική προς τον χρήστη 
πλατφόρμα και να παρέχει όλες τις 
σχετικές πληροφορίες στη γλώσσα του 
αιτούντος ή σε γλώσσα που κατανοεί ο 
αιτών. Το ETIAS θα πρέπει να δέχεται 
αιτήσεις που υποβάλλονται εξ ονόματος 
του αιτούντα στις περιπτώσεις στις οποίες 
οι ίδιοι οι ταξιδιώτες δεν είναι σε θέση να 
δημιουργήσουν μια αίτηση, για 
οποιονδήποτε λόγο. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η αίτηση θα πρέπει να 
συμπληρώνεται και να υποβάλλεται από 
τρίτο άτομο εξουσιοδοτημένο από τον 
ταξιδιώτη ή υπεύθυνο εκ του νόμου για 
αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι στην 
αίτηση θα αναγράφονται και τα στοιχεία 
της ταυτότητας του τρίτου ατόμου. Το 
ETIAS θα πρέπει να διαθέτει περίπτερα 
υποβολής αιτήσεων από τους αιτούντες, 
στους κύριους αερολιμένες και 
θαλάσσιους λιμένες αναχώρησης και σε 
σημαντικά σημεία διέλευσης των 
χερσαίων συνόρων. Οι ταξιδιωτικοί 
πράκτορες θα πρέπει να μπορούν να 
συμπληρώνουν αιτήσεις για λογαριασμό 
μεμονωμένων ταξιδιωτών ή ομάδων 
αιτούντων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που παρέχονται από τον 
αιτούντα θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από το ETIAS αποκλειστικά 
για τον σκοπό του εκ των προτέρων 
ελέγχου των κριτηρίων επιλεξιμότητας που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/39924 και για τον σκοπό της 
εκτίμησης του κινδύνου πιθανής 

(20) Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που παρέχονται από τον 
αιτούντα θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από το ETIAS αποκλειστικά 
για τον σκοπό του εκ των προτέρων 
ελέγχου των κριτηρίων επιλεξιμότητας που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/39924 και για τον σκοπό της 
εκτίμησης του κατά πόσο στο παρελθόν 
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παράτυπης μετανάστευσης του αιτούντα
ή της απειλής που ενδεχομένως συνιστά 
για την ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία η 
είσοδος του αιτούντα στην Ένωση.

δεν είχε επιτραπεί η είσοδος στον 
αιτούντα ή αυτός είχε παρατείνει 
παράτυπα τη διαμονή του, ή της απειλής 
που ενδεχομένως συνιστά για την 
ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία η είσοδος 
του αιτούντα στην Ένωση.

_________________ _________________

24 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/399 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί 
κώδικα της Ένωσης σχετικά με το 
καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα 
σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν).

24 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/399 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί 
κώδικα της Ένωσης σχετικά με το 
καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα 
σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν).

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η εκτίμηση των κινδύνων αυτών 
δεν μπορεί να γίνει χωρίς επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη (16). 
Κάθε στοιχείο δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που περιέχεται στις αιτήσεις θα 
πρέπει να αντιπαραβάλλεται με τα 
αποθηκευμένα δεδομένα σε αρχείο, 
φάκελο ή καταχώριση πληροφοριακού 
συστήματος [σύστημα πληροφοριών 
Σένγκεν (SIS), Σύστημα Πληροφοριών για 
τις Θεωρήσεις (VIS), δεδομένα Ευρωπόλ, 
βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για 
κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά 
έγγραφα (SLTD), σύστημα εισόδου/εξόδου 
(ΣΕΕ), Eurodac, Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 
(ECRIS) ή/και βάση δεδομένων της 
Ιντερπόλ για ταξιδιωτικά έγγραφα που 
συνδέονται με καταχωρίσεις (Ιντερπόλ 
TDAWN)] ή με τους καταλόγους 
επιτήρησης του ETIAS ή με 
συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου. Οι 
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την αντιπαραβολή 

(21) Η εκτίμηση των κινδύνων αυτών 
δεν μπορεί να γίνει χωρίς επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη (16). 
Κάθε στοιχείο δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που περιέχεται στις αιτήσεις θα 
πρέπει να αντιπαραβάλλεται με τα 
αποθηκευμένα δεδομένα σε αρχείο, 
φάκελο ή καταχώριση πληροφοριακού 
συστήματος [σύστημα πληροφοριών 
Σένγκεν (SIS), Σύστημα Πληροφοριών για 
τις Θεωρήσεις (VIS), δεδομένα Ευρωπόλ, 
βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για 
κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά 
έγγραφα (SLTD), σύστημα εισόδου/εξόδου 
(ΣΕΕ), Eurodac, Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 
(ECRIS) ή/και βάση δεδομένων της 
Ιντερπόλ για ταξιδιωτικά έγγραφα που 
συνδέονται με καταχωρίσεις (Ιντερπόλ 
TDAWN)] συμπεριλαμβανομένων των 
κίτρινων ανακοινώσεων για τον 
εντοπισμό αγνοουμένων, ή με τους 
καταλόγους επιτήρησης του ETIAS ή με 
συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου. Οι 
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
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θα πρέπει να περιορίζονται στις κατηγορίες 
δεδομένων που υπάρχουν στο ή στα 
πληροφοριακά συστήματα όπου 
πραγματοποιήθηκε αναζήτηση, στον 
κατάλογο επιτήρησης του ETIAS ή στους 
συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου.

χαρακτήρα που θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την αντιπαραβολή 
θα πρέπει να περιορίζονται στις κατηγορίες 
δεδομένων που υπάρχουν στο ή στα 
πληροφοριακά συστήματα όπου 
πραγματοποιήθηκε αναζήτηση, στον 
κατάλογο επιτήρησης του ETIAS ή στους 
συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι αιτούντες των οποίων η αίτηση 
έκδοσης αδείας ταξιδίου απορρίπτεται θα 
πρέπει να έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά 
της απορριπτικής απόφασης. Η προσφυγή 
θα πρέπει να ασκείται στο κράτος μέλος 
που έλαβε την απόφαση για την αίτηση και 
σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο.

(24) Οι αιτούντες των οποίων η αίτηση 
έκδοσης αδείας ταξιδίου απορρίπτεται θα 
πρέπει να έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά 
της απορριπτικής απόφασης. Η προσφυγή 
θα πρέπει να ασκείται στο κράτος μέλος 
που έλαβε την απόφαση για την αίτηση και 
σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Η 
διαδικασία προσφυγής θα πρέπει να 
ολοκληρώνεται το αργότερο εντός τριών 
μηνών.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
ένα κράτος μέλος κρίνει αναγκαίο να 
επιτρέψει σε υπήκοο τρίτης χώρας να 
ταξιδέψει στο έδαφός του για 
ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους 
εθνικού συμφέροντος ή λόγω διεθνών 
υποχρεώσεων, θα πρέπει να έχει τη
δυνατότητα να εκδίδει άδεια ταξιδίου με 
περιορισμένη εδαφική και χρονική ισχύ.

(30) Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
είναι αναγκαίο να επιτραπεί σε υπήκοο 
τρίτης χώρας να ταξιδέψει για 
ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους 
εθνικού συμφέροντος ή λόγω διεθνών 
υποχρεώσεων, θα πρέπει να υπάρχει η
δυνατότητα έκδοσης αδείας ταξιδίου με 
περιορισμένη εδαφική και χρονική ισχύ.

Τροπολογία 11
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η πρόσβαση στις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στο ETIAS είναι 
απαραίτητη για τους σκοπούς της 
πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης
τρομοκρατικών εγκλημάτων, όπως 
αναφέρονται στην απόφαση-πλαίσιο 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου26 ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως 
αναφέρονται στην απόφαση-πλαίσιο 
2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου27. Στο 
πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας και με 
σκοπό τη συγκέντρωση αποδεικτικών 
στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με 
πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υποψίες 
ότι έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα ή 
έχουν πέσει θύματα εγκλήματος, μπορεί να 
χρειάζεται ενδεχομένως να έχουν 
πρόσβαση οι αρχές επιβολής του νόμου 
στα δεδομένα που παράγει το ETIAS. Τα 
δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο 
ETIAS ενδέχεται επίσης να είναι αναγκαία 
για τον εντοπισμό των δραστών 
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων, ιδίως δε 
όταν απαιτείται επείγουσα δράση. Η 
πρόσβαση στο ETIAS για τους σκοπούς 
της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης 
τρομοκρατικών πράξεων και άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων συνιστά 
παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα του 
σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των ατόμων 
και της προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο 
επεξεργασίας στο ETIAS. Επομένως, τα 
δεδομένα του ETIAS θα πρέπει να 
φυλάσσονται και να διατίθενται στις 
εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και 
στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία 
(«Ευρωπόλ») σύμφωνα με τις αυστηρές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό ώστε η πρόσβαση σε 
αυτά να περιορίζεται στην απολύτως 

(34) Η πρόσβαση στις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στο ETIAS πρέπει να 
συμβάλλει στην πρόληψη, εξακρίβωση ή 
διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων, 
όπως αναφέρονται στην απόφαση-πλαίσιο 
2002/475/ΔΕΥ26 του Συμβουλίου ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως 
αναφέρονται στην απόφαση-πλαίσιο 
2002/584/ΔΕΥ27 του Συμβουλίου. Στο 
πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας και με 
σκοπό τη συγκέντρωση αποδεικτικών 
στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με 
πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υποψίες 
ότι έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα ή 
έχουν πέσει θύματα εγκλήματος, μπορεί να 
χρειάζεται ενδεχομένως να έχουν 
πρόσβαση οι αρχές επιβολής του νόμου 
στα δεδομένα που παράγει το ETIAS. Τα 
δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο 
ETIAS ενδέχεται επίσης να είναι αναγκαία 
για τον εντοπισμό των δραστών 
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων, ιδίως δε 
όταν απαιτείται επείγουσα δράση. Η 
πρόσβαση στο ETIAS για τους σκοπούς 
της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης 
τρομοκρατικών πράξεων και άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων συνιστά 
παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα, 
και ιδίως στο δικαίωμα του σεβασμού της 
ιδιωτικής ζωής των ατόμων και στο 
δικαίωμα της προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο 
επεξεργασίας στο ETIAS. Επομένως, τα 
δεδομένα του ETIAS θα πρέπει να 
φυλάσσονται και να διατίθενται στις 
εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και 
στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία 
(«Ευρωπόλ») σύμφωνα με τις αυστηρές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό ώστε η πρόσβαση σε 
αυτά να περιορίζεται στην απολύτως 
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αναγκαία για την πρόληψη, εξακρίβωση 
και διερεύνηση τρομοκρατικών 
εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων 
πράξεων σύμφωνα με τις επιταγές της 
νομολογίας του Δικαστηρίου, 
συγκεκριμένα δε στην υπόθεση Digital 
Rights Ireland28.

αναγκαία για την πρόληψη, εξακρίβωση 
και διερεύνηση τρομοκρατικών 
εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων 
πράξεων σύμφωνα με τις επιταγές της 
νομολογίας του Δικαστηρίου, 
συγκεκριμένα δε στην υπόθεση Digital 
Rights Ireland28.

_________________ _________________

26 Απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 
L 164 της 22.6.2002, σ 6).

26 Απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 
L 164 της 22.6.2002, σ 6).

27 Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το 
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις 
διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των 
κρατών μελών (ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ. 
1).

27 Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το 
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις 
διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των 
κρατών μελών (ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ. 
1).

28 Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα 
μείζονος συνθέσεως) της 8ης Απριλίου 
2014 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-
293/12 και C-594/12 Digital Rights Ireland 
Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28 Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα 
μείζονος συνθέσεως) της 8ης Απριλίου 
2014 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-
293/12 και C-594/12 Digital Rights Ireland 
Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Θα πρέπει να θεσπιστούν αυστηροί 
κανόνες πρόσβασης στο κεντρικό σύστημα 
του ETIAS, καθώς και οι αναγκαίες 
εγγυήσεις. Επίσης πρέπει να προβλέπονται 
για τους ενδιαφερομένους δικαιώματα 
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και
προσφυγής, ιδίως το δικαίωμα προσφυγής 
ενώπιον δικαστηρίου, καθώς και η 
εποπτεία των πράξεων επεξεργασίας 
δεδομένων από δημόσιες ανεξάρτητες 
αρχές.

(47) Θα πρέπει να θεσπιστούν αυστηροί 
κανόνες πρόσβασης στο κεντρικό σύστημα 
του ETIAS, καθώς και οι αναγκαίες 
εγγυήσεις. Η συλλογή, αποθήκευση και 
χρήση των δεδομένων που έχουν 
αποκτηθεί στο πλαίσιο συστήματος 
ETIAS πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
συμμορφώνονται με τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
Επίσης πρέπει να προβλέπονται για τους 
ενδιαφερομένους δικαιώματα πρόσβασης, 
διόρθωσης, διαγραφής και προσφυγής, 
ιδίως το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον 
δικαστηρίου, καθώς και η εποπτεία των 
πράξεων επεξεργασίας δεδομένων από 
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δημόσιες ανεξάρτητες αρχές.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Παράγραφος 50 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- για την έγκριση προκαθορισμένου 
καταλόγου απαντήσεων στις ερωτήσεις για
το μορφωτικό επίπεδο και τον τομέα 
ειδίκευσης, το τρέχον επάγγελμα και τον 
τίτλο θέσης προς αναγραφή στην αίτηση 
έκδοσης αδείας ταξιδίου,

- για την έγκριση προκαθορισμένου 
καταλόγου απαντήσεων στις ερωτήσεις για 
το τρέχον επάγγελμα και τον τίτλο θέσης 
προς αναγραφή στην αίτηση έκδοσης 
αδείας ταξιδίου,

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Παράγραφος 50 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- για τον καθορισμό των μεθόδων 
και της διαδικασίας πληρωμής του τέλους 
για την έκδοση της αδείας ταξιδίου, με 
γνώμονα πάντοτε τις τεχνολογικές 
εξελίξεις και τη διαθεσιμότητά τους, και 
την τροποποίηση του ύψους του τέλους,

- για την τροποποίηση του ύψους 
τέλους, για τον καθορισμό των μεθόδων 
και της διαδικασίας πληρωμής του τέλους 
για την έκδοση της αδείας ταξιδίου, με 
γνώμονα τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη 
διαθεσιμότητά τους, έτσι ώστε να αρθεί 
κάθε πιθανό εμπόδιο για τους 
απαλλασσόμενους από την υποχρέωση 
θεώρησης υπηκόους τρίτων χωρών που 
δεν έχουν ενδεχομένως πρόσβαση σε 
ορισμένα μέσα πληρωμής κατά την 
υποβολή αίτησης για άδεια ETIAS,

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να διεξαγάγει τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τις 

(51) είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να διεξαγάγει αξιολόγηση 
επιπτώσεων καθώς και τις κατάλληλες 
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προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, 
και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξαχθούν 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 
2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την
προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων.

διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων 
και σε διπλωματικό επίπεδο, και οι 
διαβουλεύσεις αυτές να διεξαχθούν 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 
2016. Η ΕΥΕΔ και οι διπλωματικές 
αποστολές των τρίτων χωρών που 
υπόκεινται σε καθεστώς απαλλαγής από 
την υποχρέωση θεώρησης θα πρέπει 
επίσης να γνωμοδοτούν. Πιο 
συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων. Αυτές οι ομάδες 
εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν εκπροσώπους της ΕΥΕΔ.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) «κίνδυνος παράτυπης 
μετανάστευσης»: ο κίνδυνος να μην 
πληροί ο υπήκοος τρίτης χώρας τις 
προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής 
όπως ορίζονται στο άρθρο 6 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του κινδύνου παράτυπης μετανάστευσης προστίθεται στην πρόταση σύμφωνα με τη 
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σύσταση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) «κίνδυνος για την ασφάλεια»: ο 
κίνδυνος που θα μπορούσε να απειλήσει 
τη δημόσια τάξη, την εσωτερική 
ασφάλεια ή τις διεθνείς σχέσεις 
οποιουδήποτε από τα κράτη μέλη·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του κινδύνου για την ασφάλεια προστίθεται στην πρόταση σύμφωνα με τη σύσταση 
του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) θα συμβάλλει στην υψηλού 
επιπέδου ασφάλεια χάρη στην 
προβλεπόμενη εμπεριστατωμένη εκτίμηση 
του κινδύνου που ενέχουν ενδεχομένως οι 
αιτούντες σε επίπεδο ασφάλειας, πριν από 
την άφιξή τους στα σημεία διέλευσης των 
εξωτερικών συνόρων, ώστε να 
διαπιστώνεται αν υπάρχουν ή όχι 
πραγματικές ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι από 
όπου να συνάγεται ότι η παρουσία κάποιου 
προσώπου στο έδαφος των κρατών μελών 
ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια·

α) θα συμβάλλει στην υψηλού 
επιπέδου ασφάλεια χάρη στην 
προβλεπόμενη εμπεριστατωμένη εκτίμηση 
του κινδύνου που ενέχουν ενδεχομένως οι 
αιτούντες σε επίπεδο ασφάλειας, πριν από 
την άφιξή τους στα σημεία διέλευσης των 
εξωτερικών συνόρων, ώστε να 
διαπιστώνεται αν υπάρχουν ή όχι 
πραγματικές ενδείξεις από όπου να 
συνάγεται ότι η παρουσία κάποιου 
προσώπου στο έδαφος των κρατών μελών 
αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια·

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) θα στηρίζει τους στόχους του 
συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS) 
σχετικά με τις καταχωρίσεις για πρόσωπα 
που καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη, 
την παράδοση ή την έκδοση, για 
εξαφανισθέντα πρόσωπα, για πρόσωπα που 
αναζητούνται σε σχέση με δικαστική 
διαδικασία, καθώς και σχετικά με τις 
καταχωρίσεις για διακριτικούς ή ειδικούς 
ελέγχους·

ε) θα στηρίζει τους στόχους του 
συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS) 
σχετικά με τις καταχωρίσεις για πρόσωπα 
που καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη, 
την παράδοση ή την έκδοση, για 
εξαφανισθέντα πρόσωπα, κυρίως παιδιά,
για πρόσωπα που αναζητούνται σε σχέση 
με δικαστική διαδικασία, καθώς και 
σχετικά με τις καταχωρίσεις για 
διακριτικούς ή ειδικούς ελέγχους·

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής αναλαμβάνει να ελέγχει 
τακτικά τη διαδικασία επεξεργασίας των 
αιτήσεων και την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 28 και, μεταξύ 
άλλων, να αξιολογεί ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα τον αντίκτυπό τους στα 
θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως όσον 
αφορά την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής. Ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
αναλαμβάνει να ελέγχει τακτικά τη 
διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων 
και, μεταξύ άλλων, να αξιολογεί ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα τον αντίκτυπό 
τους στην προστασία προσωπικών 
δεδομένων.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αιτούντες υποβάλλουν αίτηση 
συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό έντυπο 
αίτησης μέσω του ειδικού δημόσιου 
δικτυακού τόπου ή μέσω εφαρμογής για 
συσκευές διαδικτύου, αρκετά νωρίτερα 
από οποιοδήποτε σχεδιαζόμενο ταξίδι.

1. Οι αιτούντες υποβάλλουν αίτηση 
συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό έντυπο 
αίτησης μέσω του ειδικού δημόσιου 
δικτυακού τόπου, μέσω εφαρμογής για 
συσκευές διαδικτύου ή, ενδεχομένως, στα 
ειδικά περίπτερα για τη συμπλήρωση 
αιτήσεων, αρκετά νωρίτερα από 
οποιοδήποτε σχεδιαζόμενο ταξίδι.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αιτήσεις μπορούν να 
υποβάλλονται από τον αιτούντα ή από 
άτομο ή ενδιάμεσο εμπορικό οργανισμό 
που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον αιτούντα 
να υποβάλει την αίτηση για λογαριασμό 
του.

2. Οι αιτήσεις μπορούν να 
υποβάλλονται από τον αιτούντα ή από 
άτομο ή ενδιάμεσο εμπορικό οργανισμό 
που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον αιτούντα 
να υποβάλει την αίτηση για λογαριασμό 
του. Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης σε 
τρίτες χώρες παρέχουν στους αιτούντες 
την αναγκαία βοήθεια.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο δημόσιος δικτυακός τόπος και η 
εφαρμογή για φορητές συσκευές 
καθιστούν το έντυπο αίτησης ευρέως 
διαθέσιμο και εύκολα προσβάσιμο στους 
αιτούντες δωρεάν.

2. Ο δημόσιος δικτυακός τόπος και η 
εφαρμογή για φορητές συσκευές 
καθιστούν το έντυπο αίτησης ευρέως 
διαθέσιμο και εύκολα προσβάσιμο στους 
αιτούντες δωρεάν. Τόσο ο δικτυακός 
τόπος όσο και η εφαρμογή για φορητές 
συσκευές είναι προσιτά σε άτομα με 
αναπηρίες.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου·

ζ) διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και, αν υπάρχει, αριθμό 
τηλεφώνου·

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) εκπαίδευση (επίπεδο και πεδίο)· διαγράφεται

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) ια) για ανηλίκους, επώνυμο και 
όνομα(-τα) του ασκούντος γονική μέριμνα 
ή του νόμιμου κηδεμόνα του αιτούντος·

ια) ια) για τους ανηλίκους, επώνυμο, 
όνομα ή ονόματα, ηλεκτρονική διεύθυνση 
ή αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση 
κατοικίας του ασκούντος γονική μέριμνα 
ή του νόμιμου κηδεμόνα του αιτούντος·

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ α) αν ο αιτών / η αιτούσα είναι 
πρόσφυγας ή άπατρις·

Τροπολογία 28
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) στην περίπτωση αιτήσεων που 
συμπληρώνονται από άτομο διαφορετικό 
από τον αιτούντα, το επώνυμο, το/τα 
όνομα(-τα), το όνομα της εταιρείας, του 
οργανισμού (κατά περίπτωση), τη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό 
τηλεφώνου· τη σχέση με τον αιτούντα και 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη δήλωση 
εκπροσώπου.

ιγ) στην περίπτωση αιτήσεων που 
συμπληρώνονται από άτομο διαφορετικό 
από τον αιτούντα ή σε περίπτωση 
ομαδικών αιτήσεων, το επώνυμο, το 
όνομα ή τα ονόματα, το όνομα της 
εταιρείας, του οργανισμού, κατά 
περίπτωση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, την ταχυδρομική 
διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου· τη 
σχέση με τον αιτούντα και ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένη δήλωση εκπροσώπου.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο αιτών επιλέγει το επίπεδο και το 
πεδίο σπουδών, το τρέχον επάγγελμα και 
τον τίτλο θέσης από ένα προκαθορισμένο 
κατάλογο. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 78 ώστε να θεσπίζει 
αυτές τις προκαθορισμένες λίστες.

3. Ο αιτών επιλέγει το τρέχον 
επάγγελμα και τον τίτλο θέσης από έναν 
προκαθορισμένο κατάλογο. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 78 ώστε να θεσπίζει αυτές τις 
προκαθορισμένες λίστες.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά πόσο έχει διαπράξει 
οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη σε 
οποιαδήποτε χώρα·

β) κατά πόσο έχει διαπράξει 
οποιαδήποτε σοβαρή αξιόποινη πράξη, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 στοιχείο 
ιγ) του παρόντος κανονισμού, σε 
οποιαδήποτε χώρα·
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 78 σχετικά με τις 
μεθόδους πληρωμής και τη διαδικασία για 
το τέλος αδείας ταξιδίου, καθώς και 
σχετικά με αλλαγές στο ποσό αυτού του 
τέλους.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 78 σχετικά με τις 
μεθόδους πληρωμής και τη διαδικασία για 
το τέλος αδείας ταξιδίου, καθώς και 
σχετικά με αλλαγές στο ποσό αυτού του 
τέλους. Η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη 
τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη 
διαθεσιμότητά τους, έτσι ώστε να αρθεί 
κάθε πιθανό εμπόδιο για τους 
απαλλασσόμενους από την υποχρέωση 
θεώρησης υπηκόους τρίτων χωρών που 
δεν έχουν ενδεχομένως πρόσβαση σε 
ορισμένα μέσα πληρωμής κατά την 
υποβολή αίτησης για άδεια ETIAS.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) κατά πόσο το ταξιδιωτικό έγγραφο 
που χρησιμοποιείται για την αίτηση 
αντιστοιχεί σε ταξιδιωτικό έγγραφο που 
είναι καταγεγραμμένο σε αρχείο στο 
TDAWN της Ιντερπόλ·

ιγ) κατά πόσο το ταξιδιωτικό έγγραφο 
που χρησιμοποιείται για την αίτηση 
αντιστοιχεί σε ταξιδιωτικό έγγραφο που 
είναι καταγεγραμμένο σε αρχείο στο 
TDAWN της Ιντερπόλ, 
συμπεριλαμβανομένων των κίτρινων 
ανακοινώσεων που θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν στον εντοπισμό αγνοουμένων 
προσώπων·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 18 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) καταχώριση για αγνοούμενα 
πρόσωπα·

β) καταχώριση για αγνοούμενα 
πρόσωπα, ιδιαίτερα παιδιά·

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21α

Ειδικοί κανόνες για τους πρόσφυγες και 
τους απάτριδες που κατοικούν σε χώρες 
για τις οποίες δεν ισχύει υποχρέωση 
θεώρησης

Όταν ο πρόσφυγας ή ο άπατρις που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
στοιχείο (β) υποβάλλει αίτηση για άδεια 
ταξιδίου, εφαρμόζονται οι παρακάτω 
ειδικοί κανόνες:

α) ο αιτών δηλώνει το καθεστώς του, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 2 στοιχείο ιβ α)·

β) ο αιτών δεν απαντά στην ερώτηση 
που αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 4 στοιχείο (γ)·

γ) η υποχρέωση καταβολής του 
τέλους που αναφέρεται στο άρθρο 16 
αίρεται.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αίτημα για πρόσθετες 
πληροφορίες ή έγγραφα κοινοποιείται στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
επικοινωνίας που έχει καταγραφεί στον 

2. Το αίτημα για πρόσθετες 
πληροφορίες ή έγγραφα κοινοποιείται στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
επικοινωνίας που έχει καταγραφεί στον 



PE604.668v03-00 20/31 AD\1132630EL.docx

EL

φάκελο της αίτησης. Στο αίτημα για 
πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα 
υποδεικνύονται με σαφήνεια οι 
πληροφορίες ή τα έγγραφα που ο αιτών 
οφείλει να παράσχει. Ο αιτών παρέχει τις 
πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα 
απευθείας στην εθνική μονάδα ETIAS 
μέσω της υπηρεσίας ασφαλούς 
λογαριασμού που αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 2 στοιχείο ζ) εντός 7 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
λήψης του αιτήματος.

φάκελο της αίτησης. Στο αίτημα για 
πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα 
υποδεικνύονται με σαφήνεια οι 
πληροφορίες ή τα έγγραφα που ο αιτών 
οφείλει να παράσχει. Ο αιτών παρέχει τις 
πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα 
απευθείας στην εθνική μονάδα ETIAS 
μέσω της υπηρεσίας ασφαλούς 
λογαριασμού που αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 2 στοιχείο ζ) εντός 7 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
λήψης του αιτήματος. Ο αιτών δικαιούται 
να ζητήσει παράταση της προθεσμίας για 
την υποβολή των απαιτουμένων 
εγγράφων.  Η παράταση που χορηγείται 
δεν υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η πρόσκληση κοινοποιείται στον 
αιτούντα από την εθνική μονάδα ETIAS 
του κράτους και κοινοποιείται στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
επικοινωνίας που έχει καταγραφεί στον 
φάκελο της αίτησης.

5. Η πρόσκληση κοινοποιείται στον 
αιτούντα από την εθνική μονάδα ETIAS 
του κράτους και κοινοποιείται στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
επικοινωνίας που έχει καταγραφεί στον 
φάκελο της αίτησης ή τηλεφωνικώς.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν ο αιτών δεν απαντήσει στην 
πρόσκληση εντός της προθεσμίας ή όταν ο 
αιτών δεν προσέλθει στη συνέντευξη, η 
αίτηση απορρίπτεται σύμφωνα με το 
άρθρο 31 παράγραφος 1 και η εθνική 
μονάδα ETIAS του αρμόδιου κράτους 
μέλους ενημερώνει τον αιτούντα χωρίς 
καθυστέρηση.

6. Όταν ο αιτών δεν απαντήσει στην 
πρόσκληση εντός της προθεσμίας ή όταν ο 
αιτών δεν προσέλθει στη συνέντευξη, 
χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, η αίτηση 
απορρίπτεται σύμφωνα με το άρθρο 31 
παράγραφος 1 και η εθνική μονάδα ETIAS 
του αρμόδιου κράτους μέλους ενημερώνει 
τον αιτούντα χωρίς καθυστέρηση.
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κάθε περίπτωση, η Ευρωπόλ δεν 
έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σχετικά με την εκπαίδευση του 
αιτούντος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
15 παράγραφος 2 στοιχείο η), και την 
υγεία του αιτούντος, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο α).

3. Σε κάθε περίπτωση, η Ευρωπόλ δεν 
έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σχετικά με την υγεία του 
αιτούντος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 4 στοιχείο α).

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) [στατιστικές που παράγονται από 
το ΣΕΕ και οι οποίες υποδεικνύουν 
ασυνήθιστα ποσοστά προσώπων που 
υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια 
παραμονής και αρνήσεις εισόδου για μια 
συγκεκριμένη ομάδα ταξιδιωτών· ] ]

α) [στατιστικές που παράγονται από 
το ΣΕΕ και οι οποίες υποδεικνύουν 
ασυνήθιστα ποσοστά προσώπων που 
υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια 
παραμονής και αρνήσεις εισόδου·] ]

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στατιστικές που παράγονται από το 
ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 73 και οι 
οποίες υποδεικνύουν ασυνήθιστα ποσοστά 
απορρίψεων αιτήσεων για άδεια ταξιδίου 
λόγω κινδύνου παράτυπης 
μετανάστευσης, ασφάλειας ή δημόσιας 
υγείας·

β) στατιστικές που παράγονται από το 
ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 73 και οι 
οποίες υποδεικνύουν ασυνήθιστα ποσοστά 
απορρίψεων αιτήσεων για άδεια ταξιδίου 
λόγω κινδύνου για την ασφάλεια ή τη 
δημόσια υγεία·
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Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) πληροφορίες που παρέχουν τα 
κράτη μέλη σχετικά με ασυνήθιστα 
ποσοστά προσώπων που υπερβαίνουν την 
επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής και 
αρνήσεων εισόδου για μια συγκεκριμένη 
ομάδα ταξιδιωτών·

ε) πληροφορίες που παρέχουν τα 
κράτη μέλη σχετικά με ασυνήθιστα 
ποσοστά προσώπων που υπερβαίνουν την 
επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής και 
αρνήσεων εισόδου για συγκεκριμένους 
ταξιδιώτες·

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επίπεδο εκπαίδευσης· διαγράφεται

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι συγκεκριμένοι δείκτες κινδύνου 
είναι στοχευμένοι και αναλογικοί. Οι εν 
λόγω δείκτες δεν πρέπει ποτέ να 
βασίζονται στη φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, 
τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική 
οργάνωση, τη σεξουαλική ζωή ή τον 
γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου.

5. Οι συγκεκριμένοι δείκτες κινδύνου 
είναι στοχευμένοι και αναλογικοί. Οι εν 
λόγω δείκτες δεν πρέπει ποτέ να 
βασίζονται στη φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, 
τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική 
οργάνωση, τη σεξουαλική ζωή ή τον 
γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου. 
Η προληπτική ανάλυση χαρακτηριστικών 
κινδύνου βάσει γενικών στοιχείων, αντί 
για συγκεκριμένο και εμφανή κίνδυνο, δεν 
είναι αποδεκτή.

Τροπολογία 44
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Θα πρέπει να θεσπίζονται 
διασφαλίσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο 
του καταλόγου επιτήρησης ETIAS 
προστατεύονται επαρκώς.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Εάν οι λόγοι εγγραφής στον 
κατάλογο επιτήρησης ETIAS δεν είναι 
αιτιολογημένοι, η διαγραφή από τον 
κατάλογο ETIAS θα πρέπει να είναι 
δυνατή ανά πάσα στιγμή.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αιτούντες των οποίων η αίτηση 
για άδεια ταξιδίου απορρίφθηκε έχουν 
δικαίωμα προσφυγής. Η προσφυγή 
ασκείται στο κράτος μέλος που έλαβε την 
απόφαση για την αίτηση και σύμφωνα με 
το εθνικό του δίκαιο. Η εθνική μονάδα 
ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους 
παρέχει στους αιτούντες πληροφορίες 
σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται 
σε περίπτωση προσφυγής.

2. Οι αιτούντες των οποίων η αίτηση 
για άδεια ταξιδίου απορρίφθηκε έχουν 
δικαίωμα προσφυγής. Η προσφυγή 
ασκείται στο κράτος μέλος που έλαβε την 
απόφαση για την αίτηση και σύμφωνα με 
το εθνικό του δίκαιο. Η εθνική μονάδα 
ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους 
παρέχει στους αιτούντες πληροφορίες 
εγγράφως σχετικά με τη διαδικασία που 
ακολουθείται σε περίπτωση προσφυγής, σε 
γλώσσα κατανοητή από τον αιτούντα. Η 
διαδικασία προσφυγής θα πρέπει να 
ολοκληρώνεται το αργότερο εντός τριών 
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μηνών.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Άδεια ταξιδίου περιορισμένης 
εδαφικής ισχύος μπορεί να εκδίδεται κατ’ 
εξαίρεση, όταν το οικείο κράτος μέλος 
κρίνει ότι είναι αναγκαίο για 
ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους 
εθνικού συμφέροντος ή για λόγους διεθνών 
υποχρεώσεων, παρά το γεγονός ότι η 
χειροκίνητη διαδικασία αξιολόγησης 
δυνάμει του άρθρου 22 δεν έχει ακόμα 
ολοκληρωθεί ή η αίτηση για άδεια ταξιδίου 
έχει απορριφθεί ή η άδεια ταξιδίου έχει 
ακυρωθεί ή ανακληθεί.

1. Άδεια ταξιδίου περιορισμένης 
εδαφικής ισχύος εκδίδεται κατ’ εξαίρεση, 
όταν είναι αναγκαίο για ανθρωπιστικούς 
λόγους, για λόγους εθνικού συμφέροντος ή 
για λόγους διεθνών υποχρεώσεων, παρά το 
γεγονός ότι η χειροκίνητη διαδικασία 
αξιολόγησης δυνάμει του άρθρου 22 δεν 
έχει ακόμα ολοκληρωθεί ή η αίτηση για 
άδεια ταξιδίου έχει απορριφθεί ή η άδεια 
ταξιδίου έχει ακυρωθεί ή ανακληθεί.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η άδεια ταξιδίου περιορισμένης 
εδαφικής ισχύος ισχύει για την επικράτεια 
του κράτους μέλους που την εκδίδει και 
για μέγιστο διάστημα 15 ημερών.

4. Η άδεια ταξιδίου περιορισμένης 
εδαφικής ισχύος ισχύει για την επικράτεια 
του κράτους μέλους που την εκδίδει.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση θετικoύ 
αποτελέσματος αναζήτησης όσον αφορά 
δεδομένα που έχουν καταγραφεί στον 
φάκελο της αίτησης, η αναζήτηση στο 
κεντρικό σύστημα ETIAS παρέχει 

4. Σε περίπτωση θετικoύ 
αποτελέσματος αναζήτησης όσον αφορά 
δεδομένα που έχουν καταγραφεί στον 
φάκελο της αίτησης, η αναζήτηση στο 
κεντρικό σύστημα ETIAS παρέχει 
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πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία α) 
έως ζ) και ι) έως ιγ), όπως έχουν 
καταγραφεί στον εν λόγω φάκελο της 
αίτησης, καθώς και στα δεδομένα που 
έχουν εισαχθεί στον εν λόγω φάκελο της 
αίτησης σε σχέση με την έκδοση , την 
απόρριψη, την ανάκληση ή την ακύρωση 
αδείας ταξιδίου σύμφωνα με τα άρθρα 33 
και 37. Η πρόσβαση στα δεδομένα που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 
στοιχείο θ) και παράγραφος 4 στοιχεία β) 
έως δ), όπως έχουν καταγραφεί στον 
φάκελο της αίτησης, παρέχεται μόνο εάν η 
αναζήτηση των εν λόγω δεδομένων έχει 
ζητηθεί ρητώς από τις επιχειρησιακές 
μονάδες στην αιτιολογημένη ηλεκτρονική 
αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το 
άρθρο 44 παράγραφος 1 και εγκρίνεται 
μετά την ανεξάρτητη επαλήθευση. Η 
αναζήτηση στο κεντρικό σύστημα ETIAS 
δεν παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα που 
αφορούν την εκπαίδευση, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 
στοιχείο η), ή σχετικά με το εάν ο αιτών 
μπορεί να ενέχει κίνδυνο για τη δημόσια 
υγεία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 4 στοιχείο α).

πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία α) 
έως ζ) και ι) έως ιγ), όπως έχουν 
καταγραφεί στον εν λόγω φάκελο της 
αίτησης, καθώς και στα δεδομένα που 
έχουν εισαχθεί στον εν λόγω φάκελο της 
αίτησης σε σχέση με την έκδοση , την 
απόρριψη, την ανάκληση ή την ακύρωση 
αδείας ταξιδίου σύμφωνα με τα άρθρα 33 
και 37. Η πρόσβαση στα δεδομένα που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 
στοιχείο θ) και παράγραφος 4 στοιχεία β) 
έως δ), όπως έχουν καταγραφεί στον 
φάκελο της αίτησης, παρέχεται μόνο εάν η 
αναζήτηση των εν λόγω δεδομένων έχει 
ζητηθεί ρητώς από τις επιχειρησιακές 
μονάδες στην αιτιολογημένη ηλεκτρονική 
αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το 
άρθρο 44 παράγραφος 1 και εγκρίνεται 
μετά την ανεξάρτητη επαλήθευση. Η 
αναζήτηση στο κεντρικό σύστημα ETIAS 
δεν παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα 
σχετικά με το εάν ο αιτών μπορεί να ενέχει 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 
στοιχείο α).

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την 
κεντρική μονάδα ETIAS, και τα κράτη 
μέλη συνοδεύουν την έναρξη της 
λειτουργίας του ETIAS με ενημερωτική 
εκστρατεία, με στόχο την ενημέρωση των 
υπηκόων τρίτων χωρών που υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με την υποχρέωση να 
είναι κάτοχοι έγκυρης αδείας ταξιδίου για 
τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την 
κεντρική μονάδα ETIAS, τα κράτη μέλη, 
τις πρεσβείες τους στις τρίτες χώρες που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, και τις 
αντιπροσωπίες της Ένωσης στις εν λόγω 
χώρες, ξεκινούν, πολύ πριν από την 
έναρξη της λειτουργίας του ETIAS,
ενημερωτική εκστρατεία, με στόχο την 
ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών 
που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού σχετικά με την 
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υποχρέωση να είναι κάτοχοι έγκυρης 
αδείας ταξιδίου για τη διέλευση από τα 
εξωτερικά σύνορα.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι υποδομές που υποστηρίζουν το 
δημόσιο δικτυακό τόπο, την εφαρμογή για 
φορητές συσκευές και την πύλη 
μεταφορέων φιλοξενούνται σε 
εγκαταστάσεις του eu-LISA ή σε 
εγκαταστάσεις της Επιτροπής. Αυτές οι 
υποδομές είναι γεωγραφικά κατανεμημένες 
ώστε να παρέχουν τις λειτουργίες που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
σύμφωνα με τους όρους ασφάλειας, 
διαθεσιμότητας, ποιότητας και ταχύτητας 
που προβλέπονται στην παράγραφο 3.

2. Οι υποδομές που υποστηρίζουν το 
δημόσιο δικτυακό τόπο, την εφαρμογή για 
φορητές συσκευές, τα περίπτερα και την 
πύλη μεταφορέων φιλοξενούνται σε 
εγκαταστάσεις του eu-LISA ή σε 
εγκαταστάσεις της Επιτροπής. Αυτές οι 
υποδομές είναι γεωγραφικά κατανεμημένες 
ώστε να παρέχουν τις λειτουργίες που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
σύμφωνα με τους όρους ασφάλειας, 
διαθεσιμότητας, ποιότητας και ταχύτητας 
που προβλέπονται στην παράγραφο 3.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ETIAS, 
ο eu-LISA είναι αρμόδιος για την τεχνική 
διαχείριση του κεντρικού συστήματος και 
των εθνικών ενιαίων διεπαφών. 
Διασφαλίζει, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, ότι χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή 
η καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, με την 
επιφύλαξη ανάλυσης κόστους-οφέλους. Ο 
eu-LISA είναι επίσης αρμόδιος για την 
τεχνική διαχείριση της υποδομής 
επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού 
συστήματος και των εθνικών ενιαίων 
διεπαφών, καθώς και για το δημόσιο 
δικτυακό τόπο, την εφαρμογή για φορητές 
συσκευές, την υπηρεσία ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, την υπηρεσία ασφαλούς 

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ETIAS, 
ο eu-LISA είναι αρμόδιος για την τεχνική 
διαχείριση του κεντρικού συστήματος και 
των εθνικών ενιαίων διεπαφών. 
Διασφαλίζει, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, ότι χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή 
η καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, με την 
επιφύλαξη ανάλυσης κόστους-οφέλους. Ο
eu-LISA είναι επίσης αρμόδιος για την 
τεχνική διαχείριση της υποδομής 
επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού 
συστήματος και των εθνικών ενιαίων 
διεπαφών, καθώς και για τον δημόσιο 
δικτυακό τόπο, την εφαρμογή για φορητές 
συσκευές, τα περίπτερα, την υπηρεσία 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την υπηρεσία 
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λογαριασμού, την πύλη μεταφορέων, τη 
διαδικτυακή υπηρεσία και το λογισμικό για 
την επεξεργασία των αιτήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 6.

ασφαλούς λογαριασμού, την πύλη 
μεταφορέων, τη διαδικτυακή υπηρεσία και 
το λογισμικό για την επεξεργασία των 
αιτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α. η συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, και ιδίως τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ECHR), τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔΕΕ) και τη 
Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού 
(CRC)·

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ιδ):

διαγράφεται

« ιδ) κατάρτιση, διαχείριση και 
επικαιροποίηση του καταλόγου 
επιτήρησης ETIAS που αναφέρεται στο 
άρθρο 29 του [κανονισμού για τη θέσπιση 
ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών 
και αδείας ταξιδίου (ETIAS)] σύμφωνα 
με το άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο 
α). »

Τροπολογία 55
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
εξάμηνης περιόδου, οι συνοριοφύλακες 
ενημερώνουν τους υπηκόους τρίτων 
χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση 
κατοχής αδείας ταξιδίου για τη διέλευση 
από τα εξωτερικά σύνορα σχετικά με την 
υποχρέωση να διαθέτουν έγκυρη άδεια 
ταξιδίου μετά τη λήξη της εξάμηνης 
περιόδου. Γι’ αυτόν τον σκοπό, οι 
συνοριοφύλακες διανέμουν ένα κοινό 
φυλλάδιο σε αυτή την κατηγορία 
ταξιδιωτών.

2. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
εξάμηνης περιόδου, οι συνοριοφύλακες 
και οι διπλωματικές αντιπροσωπείες των 
κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και οι 
αντιπροσωπείες τις ΕΕ σε χώρες που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού ενημερώνουν τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκεινται 
στην υποχρέωση κατοχής αδείας ταξιδίου 
για τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα 
σχετικά με την υποχρέωση να διαθέτουν 
έγκυρη άδεια ταξιδίου μετά τη λήξη της 
εξάμηνης περιόδου. Γι’ αυτόν τον σκοπό, 
οι συνοριοφύλακες διανέμουν ένα κοινό 
φυλλάδιο σε αυτή την κατηγορία 
ταξιδιωτών. Το εν λόγω φυλλάδιο 
διατίθεται επίσης στις πρεσβείες των 
κρατών μελών και τις αντιπροσωπείες 
της Ένωσης σε χώρες που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εκπαίδευση· διαγράφεται

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, 
ο eu-LISA παρέχει στατιστικές για 
συγκεκριμένες πτυχές που σχετίζονται με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 

6. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο eu-
LISA τους παρέχει στατιστικές για 
συγκεκριμένες πτυχές που σχετίζονται με 
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καθώς και τις στατιστικές σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.

την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και τις στατιστικές σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή διαθέτει τις 
κοινοποιηθείσες σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 πληροφορίες στα κράτη μέλη 
και στο κοινό μέσω δημόσιου δικτυακού 
τόπου ο οποίος επικαιροποιείται συνεχώς.

5. Η Επιτροπή διαθέτει τις 
κοινοποιηθείσες σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 πληροφορίες στα κράτη μέλη 
και στο κοινό μέσω δημόσιου δικτυακού 
τόπου ο οποίος είναι προσβάσιμος και
επικαιροποιείται συνεχώς.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) την επίδραση στις διπλωματικές 
σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και των 
εμπλεκόμενων τρίτων χωρών·
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