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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής συμμερίζεται τον στόχο της πρότασης της Επιτροπής για την ενίσχυση του 
Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων θεώρησης, να διευκολυνθούν και να ενισχυθούν οι έλεγχοι 
στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και στο έδαφος των 
κρατών μελών, καθώς και 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. Τούτο 
θα βελτιώσει την ασφάλεια εντός της ΕΕ και στα σύνορά της, θα διευκολύνει την άσκηση του 
δικαιώματος των νόμιμων ταξιδιωτών να διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα και να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στον χώρο χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, 
και θα διευκολύνει τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων του χώρου Σένγκεν. 

Ο εισηγητής θεωρεί ότι το εκτιμώμενο κόστος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι 
δικαιολογημένο και αναλογικό, αλλά καλεί την Επιτροπή, τον eu-LISA, τον Frontex, την 
Ευρωπόλ, τον CEPOL και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τον υψηλότερο δυνατό βαθμό 
απόδοσης κόστους.

Ο εισηγητής ενισχύει ορισμένες διατάξεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων και την 
αξιολόγηση, προκειμένου να δοθεί στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή η δυνατότητα 
να παρακολουθεί στενά την ανάπτυξη και τη λειτουργία του ενισχυμένου VIS.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών 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 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Με την επιφύλαξη της ευθύνης των 
κρατών μελών για την ακρίβεια των 
δεδομένων που εισάγονται στο VIS, θα 
πρέπει να προβλεφθεί η ευθύνη του eu-
LISA για την ενίσχυση της ποιότητας των 
δεδομένων μέσω της θέσπισης ενός 
κεντρικού εργαλείου παρακολούθησης της 
ποιότητας των δεδομένων και για την 
υποβολή εκθέσεων στα κράτη μέλη ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα.

(43) Με την επιφύλαξη της ευθύνης των 
κρατών μελών για την ακρίβεια των 
δεδομένων που εισάγονται στο VIS, θα 
πρέπει να προβλεφθεί η ευθύνη του eu-
LISA για την ενίσχυση της ποιότητας των 
δεδομένων μέσω της θέσπισης, της 
διατήρησης και της συνεχούς 
αναβάθμισης ενός κεντρικού εργαλείου 
παρακολούθησης της ποιότητας των 
δεδομένων και για την υποβολή εκθέσεων 
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στα κράτη μέλη ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
καλύτερη παρακολούθηση της χρήσης του 
VIS για την ανάλυση των τάσεων που 
αφορούν τις μεταναστευτικές πιέσεις και 
τη διαχείριση των συνόρων, ο eu-LISA θα 
πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει 
ικανότητες για την υποβολή στατιστικών 
εκθέσεων στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή 
και στον Οργανισμό Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής χωρίς 
να τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα των 
δεδομένων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί κεντρικό αποθετήριο 
στατιστικών στοιχείων. Κανένα από τα 
παραγόμενα στατιστικά στοιχεία δεν θα 
πρέπει να περιέχει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)      

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46α) Ο παρών κανονισμός, με την 
υποστήριξη της επίτευξης των στόχων 
του (διευκόλυνση των διαδικασιών 
αίτησης θεώρησης, εντοπισμός 
αγνοουμένων, παροχή βοήθειας κατά τη 
διαδικασία εντοπισμού και επιστροφής 
προσώπων και βοηθώντας τις αρχές 
επιβολής του νόμου να έχουν πρόσβαση 
στα δεδομένα των αιτούντων θεώρηση) 
από τα κράτη μέλη, θα εξασφαλίσει την 
εξοικονόμηση πόρων στους αντίστοιχους 
εθνικούς προϋπολογισμούς τους.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 26 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 29 – παράγραφος 2α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχειριστική αρχή από κοινού με την 
Επιτροπή αναπτύσσουν και διατηρούν
αυτοματοποιημένους μηχανισμούς ελέγχου 
ποιότητας των δεδομένων και διαδικασίες 
για τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας των 
δεδομένων του VIS και υποβάλλουν 
τακτικές εκθέσεις στα κράτη μέλη. Η 
διαχειριστική αρχή υποβάλλει τακτική 
έκθεση στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή 
σχετικά με τους ελέγχους ποιότητας των 
δεδομένων.

Η διαχειριστική αρχή, από κοινού με την 
Επιτροπή, αναπτύσσουν, διατηρούν και 
συνεχώς αναβαθμίζουν
αυτοματοποιημένους μηχανισμούς ελέγχου 
ποιότητας των δεδομένων και διαδικασίες 
για τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας των 
δεδομένων του VIS και υποβάλλουν 
τακτικές εκθέσεις στα κράτη μέλη. Η 
διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει επαρκή 
επίπεδα επαγγελματικά καταρτισμένου 
προσωπικού για την εφαρμογή των 
τεχνικών καινοτομιών και των 
αναβαθμίσεων που απαιτούνται για τη 
λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου της 
ποιότητας των δεδομένων. Η 
διαχειριστική αρχή υποβάλλει τακτική 
έκθεση στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή 
σχετικά με τους ελέγχους ποιότητας των 
δεδομένων.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 38
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 50 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο eu-LISA υποβάλλει ανά διετία
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή έκθεση για 
την τεχνική λειτουργία του VIS, καθώς και 
την ασφάλειά του.

3. Ο eu-LISA υποβάλλει ανά διετία 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή έκθεση για 
την τεχνική λειτουργία του VIS, καθώς και 
την ασφάλεια και το κόστος του. Η εν 
λόγω έκθεση περιλαμβάνει επισκόπηση 
της τρέχουσας προόδου της ανάπτυξης 
του έργου και των παρεπόμενων εξόδων, 
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εκτίμηση δημοσιονομικών επιπτώσεων, 
καθώς και πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
τεχνικά προβλήματα και κινδύνους που 
μπορεί να επηρεάσουν το συνολικό 
κόστος του συστήματος

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 38
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 50 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση καθυστερήσεων 
στη διαδικασία ανάπτυξης, ο eu-LISA 
ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό 
σχετικά με τους λόγους των 
καθυστερήσεων και τον αντίκτυπό τους 
στο χρονοδιάγραμμα και τη 
χρηματοδότηση.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 38
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008
Άρθρο 50 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή υποβάλλει ανά 
τέσσερα έτη έκθεση συνολικής 
αξιολόγησης του VIS. Η συνολική 
αξιολόγηση εξετάζει τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους, 
εκτιμά κατά πόσον εξακολουθεί να ισχύει 
η λογική που διέπει το σύστημα, αξιολογεί 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
όσον αφορά το VIS, την ασφάλεια του 
VIS, τη χρήση που έγινε των διατάξεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 31 και τυχόν 
επιπτώσεις μελλοντικών ενεργειών. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση 

5. Η Επιτροπή υποβάλλει ανά δύο έτη 
έκθεση συνολικής αξιολόγησης του VIS. Η 
συνολική αξιολόγηση εξετάζει τα 
επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με 
τους στόχους και με τα έξοδα που 
πραγματοποιήθηκαν, εκτιμά κατά πόσον 
εξακολουθεί να ισχύει η λογική που διέπει 
το σύστημα, αξιολογεί την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού όσον αφορά το VIS, 
την ασφάλεια του VIS, τη χρήση που έγινε 
των διατάξεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 31 και τυχόν επιπτώσεις 
μελλοντικών ενεργειών. Η Επιτροπή 
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αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.
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του 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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