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Τροπολογία  344 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για τη διασφάλιση της συνεκτικής 

ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης 

των συνόρων σε όλα τα εξωτερικά σύνορα, 

ο οργανισμός διευκολύνει και καθιστά 

αποτελεσματικότερη την εφαρμογή των 

υφιστάμενων και μελλοντικών μέτρων της 

Ένωσης για τη διαχείριση των εξωτερικών 

συνόρων, ιδίως του κώδικα συνόρων του 

Σένγκεν που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 562/2006. 

1. Για τη διασφάλιση της συνεκτικής 

ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης 

των συνόρων σε όλα τα εξωτερικά σύνορα 

της ΕΕ, ο οργανισμός διευκολύνει και 

καθιστά αποτελεσματικότερη την 

εφαρμογή των υφιστάμενων και 

μελλοντικών μέτρων της Ένωσης για τη 

διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, ιδίως 

του κώδικα συνόρων του Σένγκεν που 

θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

562/2006. 

Or. en 

 

Τροπολογία  345 

Iliana Iotova, Tonino Picula, Emilian Pavel, Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για τη διασφάλιση της συνεκτικής 

ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης 

των συνόρων σε όλα τα εξωτερικά σύνορα, 

ο οργανισμός διευκολύνει και καθιστά 

αποτελεσματικότερη την εφαρμογή των 

υφιστάμενων και μελλοντικών μέτρων της 

Ένωσης για τη διαχείριση των εξωτερικών 

συνόρων, ιδίως του κώδικα συνόρων του 

Σένγκεν που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 562/2006. 

1. Για τη διασφάλιση της συνεκτικής 

ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης 

των συνόρων σε όλα τα εξωτερικά σύνορα, 

ο οργανισμός διευκολύνει και καθιστά 

αποτελεσματικότερη την εφαρμογή των 

υφιστάμενων και μελλοντικών μέτρων της 

Ένωσης για τη διαχείριση των εξωτερικών 

συνόρων, συμπεριλαμβανομένου του 

κώδικα συνόρων του Σένγκεν που 

θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

562/2006. 

Or. en 
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Τροπολογία  346 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Caterina 

Chinnici, Μιλτιάδης Κύρκος, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για τη διασφάλιση της συνεκτικής 

ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης 

των συνόρων σε όλα τα εξωτερικά σύνορα, 

ο οργανισμός διευκολύνει και καθιστά 

αποτελεσματικότερη την εφαρμογή των 

υφιστάμενων και μελλοντικών μέτρων της 

Ένωσης για τη διαχείριση των εξωτερικών 

συνόρων, ιδίως του κώδικα συνόρων του 

Σένγκεν που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 562/2006. 

1. Για τη διασφάλιση της συνεκτικής 

ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης 

των συνόρων σε όλα τα εξωτερικά σύνορα, 

ο οργανισμός διευκολύνει και καθιστά 

αποτελεσματικότερη την εφαρμογή των 

υφιστάμενων και μελλοντικών μέτρων της 

Ένωσης για τη διαχείριση των εξωτερικών 

συνόρων, ιδίως του κώδικα συνόρων του 

Σένγκεν που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 562/2006, συμβάλλει στον 

καθορισμό, την ανάπτυξη και την 

ανταλλαγή ορθών πρακτικών και 

προωθεί τη νομοθεσία και τα πρότυπα 

διαχείρισης συνόρων της ΕΕ με ιδιαίτερη 

έμφαση στα θεμελιώδη δικαιώματα και 

τη διεθνή προστασία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  347 

Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για τη διασφάλιση της συνεκτικής 

ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης 

των συνόρων σε όλα τα εξωτερικά σύνορα, 

ο οργανισμός διευκολύνει και καθιστά 

αποτελεσματικότερη την εφαρμογή των 

υφιστάμενων και μελλοντικών μέτρων της 

Ένωσης για τη διαχείριση των εξωτερικών 

συνόρων, ιδίως του κώδικα συνόρων του 

Σένγκεν που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 

1. Για τη διασφάλιση της συνεκτικής 

ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης 

των συνόρων σε όλα τα εξωτερικά σύνορα, 

ο οργανισμός διευκολύνει και καθιστά 

αποτελεσματικότερη την εφαρμογή των 

υφιστάμενων και μελλοντικών μέτρων της 

Ένωσης για τη διαχείριση των εξωτερικών 

συνόρων, ιδίως του κώδικα συνόρων του 

Σένγκεν που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 
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(ΕΚ) αριθ. 562/2006. (ΕΚ) αριθ. 562/2006, συμβάλλει στον 

καθορισμό, την ανάπτυξη και την 

ανταλλαγή ορθών πρακτικών και 

προωθεί τη νομοθεσία και τα πρότυπα 

διαχείρισης συνόρων της ΕΕ και την 

εφαρμογή τους κατά τρόπο που να 

διασφαλίζεται ο σεβασμός των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 

διεθνών υποχρεώσεων περί προστασίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  348 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 6α 

 Λογοδοσία 

 Ο οργανισμός λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  349 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με σκοπό να συμβάλλει στη 

δημιουργία ενός αποτελεσματικού, υψηλού 

και ομοιόμορφου επιπέδου ελέγχου των 

συνόρων και σε θέματα επιστροφής, ο 

οργανισμός αναλαμβάνει την εκτέλεση των 

εξής καθηκόντων: 

1. Με σκοπό να συμβάλλει στη 

δημιουργία ενός αποτελεσματικού, υψηλού 

και ομοιόμορφου επιπέδου ελέγχου των 

συνόρων, ο οργανισμός αναλαμβάνει την 

εκτέλεση των εξής καθηκόντων: 

Or. en 
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Τροπολογία  350 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) δημιουργία ενός κέντρου 

παρακολούθησης και ανάλυσης κινδύνων, 

με ικανότητα παρακολούθησης των 

μεταναστευτικών ροών και διεξαγωγής 

αναλύσεων κινδύνων όσον αφορά όλες τις 

πτυχές που σχετίζονται με την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων· 

α) δημιουργία ενός κέντρου 

παρακολούθησης και ανάλυσης κινδύνων, 

με ικανότητα παρακολούθησης των 

απειλών κατά της ασφάλειας στα 

εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μεταναστευτικών ροών, και διεξαγωγής 

αναλύσεων κινδύνων όσον αφορά όλες τις 

πτυχές που σχετίζονται με την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  351 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) δημιουργία ενός κέντρου 

παρακολούθησης και ανάλυσης κινδύνων, 

με ικανότητα παρακολούθησης των 

μεταναστευτικών ροών και διεξαγωγής 

αναλύσεων κινδύνων όσον αφορά όλες τις 

πτυχές που σχετίζονται με την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων· 

α) δημιουργία ενός κέντρου 

παρακολούθησης και ανάλυσης κινδύνων, 

με ικανότητα παρακολούθησης και 

διεξαγωγής αναλύσεων κινδύνων όσον 

αφορά όλες τις πτυχές που σχετίζονται με 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

συνόρων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  352 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) δημιουργία ενός κέντρου 

παρακολούθησης και ανάλυσης κινδύνων, 

με ικανότητα παρακολούθησης των 

μεταναστευτικών ροών και διεξαγωγής 

αναλύσεων κινδύνων όσον αφορά όλες τις 

πτυχές που σχετίζονται με την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων· 

α) δημιουργία ενός κέντρου ανάλυσης 

κινδύνων και αξιολόγησης τρωτότητας, 

με ικανότητα παρακολούθησης των 

μεταναστευτικών ροών και διεξαγωγής 

αναλύσεων κινδύνων όσον αφορά όλες τις 

πτυχές που σχετίζονται με την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων 

και με ικανότητα διεξαγωγής 

αξιολογήσεων τρωτότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 

της ικανότητας των κρατών μελών να 

αντιμετωπίζουν απειλές και πιέσεις στα 

εξωτερικά σύνορα· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους αποτελεσματικότητας και προς αποφυγήν της επικάλυψης καθηκόντων, είναι πιο 

λογικό να υπάρχει, εντός του οργανισμού, ένα «κέντρο» (όπως προτείνεται από την Επιτροπή) 

το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και την ανάλυση κινδύνων, καθώς και για 

τις αξιολογήσεις τρωτότητας. 

 

Τροπολογία  353 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) εξασφάλιση της τακτικής 

παρακολούθησης της διαχείρισης των 

εξωτερικών συνόρων μέσω αξιωματικών 

συνδέσμων του οργανισμού στα κράτη 

μέλη· 

Or. fr 
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Τροπολογία  354 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard 

Deprez 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) διεξαγωγή αξιολόγησης 

τρωτότητας, περιλαμβανομένης της 

αξιολόγησης της ικανότητας των κρατών 

μελών να αντιμετωπίζουν απειλές και 

πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Διαγράφεται και μετακινείται στην προηγούμενη παράγραφο. 

 

Τροπολογία  355 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) διεξαγωγή αξιολόγησης 

τρωτότητας, περιλαμβανομένης της 

αξιολόγησης της ικανότητας των κρατών 

μελών να αντιμετωπίζουν απειλές και 

πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα· 

β) διεξαγωγή αξιολόγησης 

τρωτότητας, περιλαμβανομένης της 

αξιολόγησης της ικανότητας και της 

κατάστασης ετοιμότητας των κρατών 

μελών να αντιμετωπίζουν απειλές και 

πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα, κυρίως 

δυσανάλογες μεταναστευτικές πιέσεις και 

απειλές για την ασφάλεια· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  356 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Elly Schlein, Birgit 

Sippel 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) διεξαγωγή αξιολόγησης 

τρωτότητας, περιλαμβανομένης της 

αξιολόγησης της ικανότητας των κρατών 

μελών να αντιμετωπίζουν απειλές και 

πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα· 

β) διεξαγωγή αξιολόγησης 

τρωτότητας, περιλαμβανομένης της 

αξιολόγησης της ικανότητας των κρατών 

μελών να αντιμετωπίζουν προκλήσεις και 

πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα με σεβασμό 

προς τη συναφή νομοθεσία της ΕΕ και 

τις διεθνείς υποχρεώσεις τους στον τομέα 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  357 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) διεξαγωγή αξιολόγησης 

τρωτότητας, περιλαμβανομένης της 

αξιολόγησης της ικανότητας των κρατών 

μελών να αντιμετωπίζουν απειλές και 

πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα· 

β) διεξαγωγή αξιολόγησης 

τρωτότητας, περιλαμβανομένης της 

αξιολόγησης των οργανωτικών 

ικανοτήτων των κρατών μελών να 

αντιμετωπίζουν απειλές και πιέσεις στα 

εξωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένων 

των υπερβολικών πιέσεων που οφείλονται 

στις μεταναστευτικές ροές και των 

επακόλουθων απειλών για την ασφάλεια 

των κρατών μελών· 

Or. it 

 

Τροπολογία  358 

Ana Gomes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα 

μέσω συντονισμού και οργάνωσης κοινών 

επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να 

συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες 

ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις 

διάσωσης στη θάλασσα· 

γ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα 

μέσω συντονισμού και οργάνωσης κοινών 

επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να 

συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες 

ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις 

έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  359 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα 

μέσω συντονισμού και οργάνωσης κοινών 

επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να 

συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες 

ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις 
διάσωσης στη θάλασσα· 

γ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα 

μέσω συντονισμού και οργάνωσης κοινών 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στη 

θάλασσα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  360 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα 

μέσω συντονισμού και οργάνωσης κοινών 

επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να 

συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες 

ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις 

διάσωσης στη θάλασσα· 

γ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη της ΕΕ σε περιπτώσεις που 

απαιτείται αυξημένη τεχνική και 

επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά 

τους σύνορα, ιδίως στα εξωτερικά σύνορα 

των κρατών μελών της ΕΕ που 

αντιμετωπίζουν ειδικές και δυσανάλογες 

πιέσεις, μέσω συντονισμού και οργάνωσης 

κοινών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να 

συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες 

ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις 

διάσωσης στη θάλασσα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  361 

Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα 

μέσω συντονισμού και οργάνωσης κοινών 

επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να 

συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες 

ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις 

διάσωσης στη θάλασσα· 

γ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα 

μέσω συντονισμού και οργάνωσης κοινών 

επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να 

συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες 

ανθρωπιστικής φύσης και καταστάσεις 

κινδύνου στη θάλασσα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  362 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα 

μέσω συντονισμού και οργάνωσης κοινών 

επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να 

συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες 
ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις 

διάσωσης στη θάλασσα· 

γ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα 

μέσω συντονισμού και οργάνωσης κοινών 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

επειγουσών αναγκών ανθρωπιστικής 

φύσης και των επιχειρήσεων διάσωσης 

στη θάλασσα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  363 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard 

Deprez 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα 

μέσω συντονισμού και οργάνωσης κοινών 

επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να 

συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες 

ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις 

διάσωσης στη θάλασσα· 

γ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα 

μέσω συντονισμού και οργάνωσης κοινών 

επιχειρήσεων· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Διαγράφεται και μετακινείται σε συγκεκριμένο σημείο της παραγράφου 1. Εν συνεχεία των 

πρόσφατων γεγονότων στη Μεσόγειο και των δραματικών απωλειών ζωών, είναι σαφές ότι ο 

νέος FRONTEX / EBCG πρέπει επίσης να εστιάσει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη 

θάλασσα. Αυτό πρέπει να επισημανθεί ρητώς σε συγκεκριμένες παραγράφους και αιτιολογικές 

σκέψεις. 
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Τροπολογία  364 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη για τη διασφάλιση της προστασίας 

και της διάσωσης μεταναστών και 

προσφύγων σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 656/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  365 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη για την προστασία και τη διάσωση 

των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο 

στη θάλασσα σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 656/2014· 

Or. en 

 

Τροπολογία  366 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) διεξαγωγή επειγουσών 

επιχειρήσεων ανθρωπιστικής φύσης και 

επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης 

ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο στη 

θάλασσα και παροχή βοήθειας προς τα 

κράτη μέλη για τη διεξαγωγή τέτοιων 

επιχειρήσεων· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εν συνεχεία των πρόσφατων γεγονότων στη Μεσόγειο και των δραματικών απωλειών ζωών, 

είναι σαφές ότι ο νέος FRONTEX / EBCG πρέπει επίσης να εστιάσει σε επιχειρήσεις έρευνας 

και διάσωσης στη θάλασσα. Αυτό πρέπει να επισημανθεί ρητώς σε συγκεκριμένες παραγράφους 

και αιτιολογικές σκέψεις. 

 

Τροπολογία  367 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Μιλτιάδης Κύρκος, Merja Kyllönen, 

Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα, 

μέσω δρομολόγησης ταχέων επεμβάσεων 

στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών 

που αντιμετωπίζουν ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να 

συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες 

ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις 

διάσωσης στη θάλασσα· 

δ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα, 

μέσω δρομολόγησης ταχειών επεμβάσεων 

στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών 

που αντιμετωπίζουν ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, με ενεργό στήριξη 

των ικανοτήτων και των επιχειρήσεων 

έρευνας και διάσωσης, όπως ορίζονται 

από τις διεθνείς συμβάσεις, όπως η 

Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της 

Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα 

(SOLAS) και η Διεθνής Σύμβαση για τη 

Ναυτική Έρευνα και Διάσωση (SAR), 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 

καταστάσεις ενδέχεται να συνεπάγονται 



 

AM\1092760EL.doc 15/156 PE582.070v01-00 

 EL 

επείγουσες ανάγκες ανθρωπιστικής φύσης 

και επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  368 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard 

Deprez 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα, 

μέσω δρομολόγησης ταχέων επεμβάσεων 

στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών 

που αντιμετωπίζουν ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να 

συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες 

ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις 

διάσωσης στη θάλασσα· 

δ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα, 

μέσω δρομολόγησης ταχειών επεμβάσεων 

στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών 

που αντιμετωπίζουν ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Διαγράφεται και μετακινείται σε συγκεκριμένο σημείο της παραγράφου 1. Εν συνεχεία των 

πρόσφατων γεγονότων στη Μεσόγειο και των δραματικών απωλειών ζωών, είναι σαφές ότι ο 

νέος FRONTEX / EBCG πρέπει επίσης να εστιάσει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη 

θάλασσα. Αυτό πρέπει να επισημανθεί ρητώς σε συγκεκριμένες παραγράφους και αιτιολογικές 

σκέψεις. 

 

Τροπολογία  369 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 



 

PE582.070v01-00 16/156 AM\1092760EL.doc 

EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα, 

μέσω δρομολόγησης ταχέων επεμβάσεων 

στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών 

που αντιμετωπίζουν ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να 

συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες 
ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις 

διάσωσης στη θάλασσα· 

δ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα, 

μέσω δρομολόγησης ταχειών επεμβάσεων 

στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών 

που αντιμετωπίζουν ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των επειγουσών 

αναγκών ανθρωπιστικής φύσης και των 

επιχειρήσεων διάσωσης στη θάλασσα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  370 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα, 

μέσω δρομολόγησης ταχέων επεμβάσεων 

στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών 

που αντιμετωπίζουν ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να 

συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες 
ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις 

διάσωσης στη θάλασσα· 

δ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα, 

μέσω δρομολόγησης ταχειών επεμβάσεων 

στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών 

που αντιμετωπίζουν ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των επειγουσών 

αναγκών ανθρωπιστικής φύσης και των 

επιχειρήσεων διάσωσης στη θάλασσα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  371 

Emil Radev, Andrej Plenković 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα, 

μέσω δρομολόγησης ταχέων επεμβάσεων 

στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών 

που αντιμετωπίζουν ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να 

συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες 

ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις 

διάσωσης στη θάλασσα· 

δ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη της ΕΕ σε περιπτώσεις που 

απαιτείται αυξημένη τεχνική και 

επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά 

τους σύνορα, μέσω δρομολόγησης ταχειών 

επεμβάσεων στα εξωτερικά σύνορα των 

κρατών μελών της ΕΕ που αντιμετωπίζουν 

ειδικές και δυσανάλογες πιέσεις, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 

καταστάσεις ενδέχεται να συνεπάγονται 

επείγουσες ανάγκες ανθρωπιστικής φύσης 

και επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  372 

Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα, 

μέσω δρομολόγησης ταχέων επεμβάσεων 

στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών 

που αντιμετωπίζουν ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να 

συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες 

ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις 

διάσωσης στη θάλασσα· 

δ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα, 

μέσω δρομολόγησης ταχειών επεμβάσεων 

στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών 

που αντιμετωπίζουν ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να 

συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες 

ανθρωπιστικής φύσης και καταστάσεις 

κινδύνου στη θάλασσα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  373 

Carlos Coelho, Barbara Matera 



 

PE582.070v01-00 18/156 AM\1092760EL.doc 

EL 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα, 

μέσω δρομολόγησης ταχέων επεμβάσεων 

στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών 

που αντιμετωπίζουν ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να 

συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες 

ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις 
διάσωσης στη θάλασσα· 

δ) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα, 

μέσω δρομολόγησης ταχειών επεμβάσεων 

στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών 

που αντιμετωπίζουν ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων 

έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  374 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Caterina Chinnici, Μιλτιάδης Κύρκος, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) συντονισμό της δράσης των 

κρατών μελών και παροχή τεχνικής και 

επιχειρησιακής βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων 

έρευνας και διάσωσης ατόμων που 

βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου στη 

θάλασσα σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) 656/2014· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σαφές ότι ο οργανισμός πρέπει να διαδραματίσει κάποιον ρόλο στις επιχειρήσεις έρευνας 

και διάσωσης. Αυτός ο ρόλος θα πρέπει να προσδιοριστεί δεόντως μεταξύ των καθηκόντων του 
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με αναφορά στη σχετική νομοθεσία της Ένωσης που διέπει τη συμμετοχή του σε τέτοιες 

επιχειρήσεις. 

 

Τροπολογία  375 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ β) καθιέρωση, σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες εθνικές αρχές και την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 

Άσυλο, μηχανισμών και διαδικασιών για 

την ταυτοποίηση των ατόμων που 

φτάνουν στα εξωτερικά σύνορα τα οποία 

χρήζουν διεθνούς προστασίας ή 

επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς 

προστασίας, για την αρχική ενημέρωσή 

τους και την εν συνεχεία παραπομπή 

τους· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η ταυτοποίηση των ατόμων που φτάνουν στα εξωτερικά σύνορα και τα οποία χρήζουν διεθνούς 

προστασίας ή επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας, η αρχική ενημέρωσή τους 

και η εν συνεχεία παραπομπή τους αποτελούν βασικές συνιστώσες της διαχείρισης των 

συνόρων. 

 

Τροπολογία  376 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) σύσταση εφεδρικού τεχνικού 

εξοπλισμού, προκειμένου να αναπτυχθεί 

σε κοινές επιχειρήσεις ή ταχείες 

συνοριακές επεμβάσεις και στο πλαίσιο 

των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση 

στ) σύσταση εφεδρικού τεχνικού 

εξοπλισμού, προκειμένου να αναπτυχθεί 

σε κοινές επιχειρήσεις ή ταχείες 

συνοριακές επεμβάσεις και στο πλαίσιο 

των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση 
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των μεταναστευτικών ροών, αλλά και σε 

επιχειρήσεις και επεμβάσεις επιστροφής· 

των μεταναστευτικών ροών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  377 

Ana Gomes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) ανάπτυξη των ομάδων ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και του 

τεχνικού εξοπλισμού με σκοπό την παροχή 

συνδρομής όσον αφορά τον έλεγχο, την 

ταυτοποίηση και τη λήψη δακτυλικών 

αποτυπωμάτων στο πλαίσιο των ομάδων 

στήριξης για τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών στα κομβικά 

κέντρα πρώτης υποδοχής· 

ζ) ανάπτυξη των ομάδων ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και του 

τεχνικού εξοπλισμού με σκοπό την παροχή 

συνδρομής στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Υποστήριξης για το Άσυλο κατόπιν 

αιτήματος, συγκεκριμένα όσον αφορά τον 

έλεγχο, την ταυτοποίηση και τη λήψη 

δακτυλικών αποτυπωμάτων στα κομβικά 

κέντρα πρώτης υποδοχής · 

Or. en 

 

Τροπολογία  378 

Helga Stevens, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) ανάπτυξη των ομάδων ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και του 

τεχνικού εξοπλισμού με σκοπό την παροχή 

συνδρομής όσον αφορά τον έλεγχο, την 

ταυτοποίηση και τη λήψη δακτυλικών 

αποτυπωμάτων στο πλαίσιο των ομάδων 

στήριξης για τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών στα κομβικά 

κέντρα πρώτης υποδοχής· 

ζ) ανάπτυξη των ομάδων ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και του 

τεχνικού εξοπλισμού με σκοπό την παροχή 

συνδρομής στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ή/και 

στις εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους 

που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των 

συνόρων ή για άλλα καθήκοντα που 

εκτελούνται στα εξωτερικά σύνορα όσον 

αφορά τον έλεγχο, την ταυτοποίηση και τη 

λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων στο 

πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη 
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διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα 

κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  379 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζ α) συνεργασία με τις εθνικές αρχές 

και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς που 

είναι υπεύθυνοι για τον τομέα καταστολής 

στο πλαίσιο μέτρων που σχετίζονται με 

την πρόληψη και τη διερεύνηση του 

διασυνοριακού εγκλήματος καθώς και 

των συναφών με αυτό ερευνών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  380 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) ανάπτυξη του εξοπλισμού και του 

προσωπικού που απαιτείται για την 

εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης με σκοπό 

την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που 

πρέπει να ληφθούν σε περιπτώσεις που 

απαιτείται επείγουσα δράση στα εξωτερικά 

σύνορα· 

θ) ανάπτυξη του εξοπλισμού και του 

προσωπικού που απαιτείται για την 

εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης με σκοπό 

την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που 

πρέπει να ληφθούν σε περιπτώσεις που 

απαιτείται επείγουσα δράση στα εξωτερικά 

σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  381 

Ska Keller 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ι) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή για την εφαρμογή της 

υποχρέωσης επιστροφής των παρανόμως 

διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, 

μεταξύ άλλων μέσω συντονισμού και 

οργάνωσης επιχειρήσεων επιστροφής· 

ι) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή για την εφαρμογή της 

υποχρέωσης επιστροφής των παράτυπα 

διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, 

μεταξύ άλλων μέσω συντονισμού και 

οργάνωσης επιχειρήσεων επιστροφής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  382 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ι) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή για την εφαρμογή της 

υποχρέωσης επιστροφής των παρανόμως 

διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, 

μεταξύ άλλων μέσω συντονισμού και 

οργάνωσης επιχειρήσεων επιστροφής· 

ι) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη της ΕΕ, ιδίως σε όσα 

αντιμετωπίζουν ειδικές και δυσανάλογες 

πιέσεις, σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή για την εφαρμογή της 

υποχρέωσης επιστροφής των παρανόμως 

διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, 

μεταξύ άλλων μέσω συντονισμού και 

οργάνωσης επιχειρήσεων επιστροφής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  383 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Μιλτιάδης Κύρκος, Ana Gomes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ι) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή για την εφαρμογή της 

υποχρέωσης επιστροφής των παρανόμως 

διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, 

μεταξύ άλλων μέσω συντονισμού και 

οργάνωσης επιχειρήσεων επιστροφής· 

ι) παροχή βοήθειας προς τα κράτη 

μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 

αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή για την εφαρμογή της 

υποχρέωσης επιστροφής των υπηκόων 

τρίτων χωρών που αποτελούν αντικείμενο 

οριστικής απόφασης επιστροφής την 

οποία έχει εκδώσει κράτος μέλος, μεταξύ 

άλλων μέσω συντονισμού και οργάνωσης 

επιχειρήσεων επιστροφής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  384 

Monika Hohlmeier 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ια) στήριξη των κρατών μελών σε 

περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη 

τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα 

εξωτερικά σύνορα για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου διασυνοριακού 

εγκλήματος και της τρομοκρατίας, σε 

συνεργασία με την Ευρωπόλ και την 

Eurojust· 

Or. en 

 

Τροπολογία  385 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο ιβ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιβ) σύσταση και ανάπτυξη 

ευρωπαϊκών ομάδων επέμβασης για 

διαγράφεται 



 

PE582.070v01-00 24/156 AM\1092760EL.doc 

EL 

επιστροφές κατά τη διάρκεια 

επιχειρήσεων επεμβάσεων επιστροφής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  386 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιγ) συνδρομή προς τα κράτη μέλη για 

την εκπαίδευση των εθνικών συνοριακών 

φυλάκων και των ειδικών σε θέματα 

επιστροφής, μεταξύ άλλων με την 

καθιέρωση κοινών προδιαγραφών 

εκπαίδευσης· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  387 

Michał Boni 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιγ) συνδρομή προς τα κράτη μέλη για 

την εκπαίδευση των εθνικών συνοριακών 

φυλάκων και των ειδικών σε θέματα 

επιστροφής, μεταξύ άλλων με την 

καθιέρωση κοινών προδιαγραφών 

εκπαίδευσης· 

ιγ) συνδρομή προς τα κράτη μέλη για 

την εκπαίδευση των εθνικών συνοριακών 

φυλάκων και των ειδικών σε όλους τους 

τομείς, ιδίως σε θέματα επιστροφής, 

μεταξύ άλλων με την καθιέρωση κοινών 

προδιαγραφών εκπαίδευσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  388 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιγ) συνδρομή προς τα κράτη μέλη για 

την εκπαίδευση των εθνικών συνοριακών 

φυλάκων και των ειδικών σε θέματα 

επιστροφής, μεταξύ άλλων με την 

καθιέρωση κοινών προδιαγραφών 

εκπαίδευσης· 

ιγ) συνδρομή προς τα κράτη μέλη για 

την εκπαίδευση των εθνικών συνοριακών 

φυλάκων και των ειδικών σε θέματα 

επιστροφής και θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων με την 

καθιέρωση κοινών προδιαγραφών 

εκπαίδευσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  389 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιγ) συνδρομή προς τα κράτη μέλη για 

την εκπαίδευση των εθνικών συνοριακών 

φυλάκων και των ειδικών σε θέματα 

επιστροφής, μεταξύ άλλων με την 

καθιέρωση κοινών προδιαγραφών 

εκπαίδευσης· 

ιγ) συνδρομή προς τα κράτη μέλη για 

την εκπαίδευση των εθνικών συνοριακών 

φυλάκων και των ειδικών σε θέματα 

επιστροφής, μεταξύ άλλων με την 

καθιέρωση κοινών προδιαγραφών και 

κοινών προγραμμάτων εκπαίδευσης· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  390 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιδ) συμμετοχή στην ανάπτυξη και 

διαχείριση δραστηριοτήτων έρευνας και 

καινοτομίας σχετικά με τον έλεγχο και 

την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

διαγράφεται 
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προηγμένης τεχνολογίας επιτήρησης, 

όπως συστημάτων τηλεχειριζόμενων 

αεροσκαφών και της ανάπτυξης 

πιλοτικών σχεδίων σχετικά με θέματα 

που καλύπτονται από τον παρόντα 

κανονισμό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  391 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιδ) συμμετοχή στην ανάπτυξη και 

διαχείριση δραστηριοτήτων έρευνας και 

καινοτομίας σχετικά με τον έλεγχο και την 

επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

προηγμένης τεχνολογίας επιτήρησης, 

όπως συστημάτων τηλεχειριζόμενων 

αεροσκαφών και της ανάπτυξης πιλοτικών 

σχεδίων σχετικά με θέματα που 

καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό· 

ιδ) συμμετοχή στην ανάπτυξη και 

διαχείριση δραστηριοτήτων έρευνας και 

καινοτομίας σχετικά με τον έλεγχο και την 

επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων και 

της ανάπτυξης πιλοτικών σχεδίων σχετικά 

με θέματα που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  392 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Μιλτιάδης Κύρκος, Ana Gomes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιε) ανάπτυξη και λειτουργία, σύμφωνα 

με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/200140 και 

την απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ, 

συστημάτων πληροφοριών που επιτρέπουν 

ταχείες και αξιόπιστες ανταλλαγές 

πληροφοριών σχετικά με διαφαινόμενους 

κινδύνους στη διαχείριση των εξωτερικών 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 
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συνόρων, της παράνομης μετανάστευσης 

και των επιστροφών, σε στενή συνεργασία 

με την Επιτροπή, οργανισμούς, φορείς και 

υπηρεσίες της Ένωσης, αλλά και με το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης, το 

οποίο συγκροτήθηκε δυνάμει της 

απόφασης 2008/381/ΕΚ του 

Συμβουλίου41· 

__________________  

40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 

σχετικά με την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 

όργανα και τους οργανισμούς της 

Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 

της 12.1.2001, σ. 1). 

 

41 Απόφαση 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 14ης Μαΐου 2008, περί δημιουργίας 

ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης 

(ΕΕ L 131 της 21.5.2008, σ. 7). 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  393 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιε) ανάπτυξη και λειτουργία, σύμφωνα 

με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/200140 και 

την απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ, 

συστημάτων πληροφοριών που επιτρέπουν 

ταχείες και αξιόπιστες ανταλλαγές 

πληροφοριών σχετικά με διαφαινόμενους 

κινδύνους στη διαχείριση των εξωτερικών 

συνόρων, της παράνομης μετανάστευσης 

και των επιστροφών, σε στενή συνεργασία 

με την Επιτροπή, οργανισμούς, φορείς και 

υπηρεσίες της Ένωσης, αλλά και με το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης, το 

ιε) ανάπτυξη και λειτουργία, σύμφωνα 

με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/200140 και 

την απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ, 

συστημάτων πληροφοριών που επιτρέπουν 

ταχείες και αξιόπιστες ανταλλαγές 

πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 

και των γειτονικών τρίτων χωρών, 
σχετικά με διαφαινόμενους κινδύνους στη 

διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, της 

παράνομης μετανάστευσης και των 

επιστροφών, σε στενή συνεργασία με την 

Επιτροπή, οργανισμούς, φορείς και 
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οποίο συγκροτήθηκε δυνάμει της 

απόφασης 2008/381/ΕΚ του 

Συμβουλίου41· 

υπηρεσίες της Ένωσης, αλλά και με το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης, το 

οποίο συγκροτήθηκε δυνάμει της 

απόφασης 2008/381/ΕΚ του 

Συμβουλίου41· 

__________________ __________________ 

40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 

σχετικά με την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 

όργανα και τους οργανισμούς της 

Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 

της 12.1.2001, σ. 1). 

40 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 

σχετικά με την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 

όργανα και τους οργανισμούς της 

Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 

της 12.1.2001, σ. 1). 

41 Απόφαση 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 14ης Μαΐου 2008, περί δημιουργίας 

ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης 

(ΕΕ L 131 της 21.5.2008, σ. 7). 

41 Απόφαση 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 14ης Μαΐου 2008, περί δημιουργίας 

ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης 

(ΕΕ L 131 της 21.5.2008, σ. 7). 

Or. en 

 

Τροπολογία  394 

Mariya Gabriel, Emil Radev 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιστ) παροχή της απαραίτητης 

συνδρομής για την ανάπτυξη και 

λειτουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος 

επιτήρησης των συνόρων και, εφόσον 

απαιτηθεί, για την ανάπτυξη κοινού 

περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών, 

ιδίως της διαλειτουργικότητας των 

συστημάτων, κυρίως με την ανάπτυξη, 

διατήρηση και συντονισμό του πλαισίου 

του Eurosur σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 1052/2013 · 

ιστ) παροχή της απαραίτητης 

συνδρομής για την ανάπτυξη και 

λειτουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος 

επιτήρησης των συνόρων ενθαρρύνοντας 

παράλληλα την ανάπτυξη κοινού 

περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών, 

ιδίως της διαλειτουργικότητας των 

συστημάτων, κυρίως με την ανάπτυξη, 

διατήρηση και συντονισμό του πλαισίου 

του Eurosur σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 1052/2013· 

Or. bg 
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Τροπολογία  395 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιστ α) έγκριση και προώθηση των 

υψηλότερων προτύπων όσον αφορά τις 

πρακτικές διαχείρισης των συνόρων και 

παράλληλα διασφάλιση της διαφάνειας, 

του δημόσιου ελέγχου, του σεβασμού, της 

προστασίας και της προαγωγής των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και του 

κράτους δικαίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  396 

Marina Albiol Guzmán 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιζ) συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 

στη Θάλασσα με σκοπό τη στήριξη των 

εθνικών αρχών που εκτελούν καθήκοντα 

ακτοφυλακής με την παροχή υπηρεσιών, 

πληροφοριών, εξοπλισμού και 

εκπαίδευσης, καθώς και με τον 

συντονισμό επιχειρήσεων πολλαπλού 

σκοπού· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  397 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ 



 

PE582.070v01-00 30/156 AM\1092760EL.doc 

EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιζ) συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 

στη Θάλασσα με σκοπό τη στήριξη των 

εθνικών αρχών που εκτελούν καθήκοντα 

ακτοφυλακής με την παροχή υπηρεσιών, 

πληροφοριών, εξοπλισμού και 

εκπαίδευσης, καθώς και με τον συντονισμό 

επιχειρήσεων πολλαπλού σκοπού· 

ιζ) συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 

στη Θάλασσα, στο πλαίσιο της εντολής 

καθενός εξ αυτών, με σκοπό τη στήριξη 

των εθνικών αρχών που εκτελούν 

καθήκοντα ακτοφυλακής, 

συμπεριλαμβανομένης της διάσωσης 

μεταναστών και προσφύγων, με την 

παροχή υπηρεσιών, πληροφοριών, 

εξοπλισμού και εκπαίδευσης, καθώς και με 

τον συντονισμό επιχειρήσεων πολλαπλού 

σκοπού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  398 

Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιζ) συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 

στη Θάλασσα με σκοπό τη στήριξη των 

εθνικών αρχών που εκτελούν καθήκοντα 

ακτοφυλακής με την παροχή υπηρεσιών, 

πληροφοριών, εξοπλισμού και 

εκπαίδευσης, καθώς και με τον συντονισμό 

επιχειρήσεων πολλαπλού σκοπού· 

ιζ) συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 

στη Θάλασσα, στο πλαίσιο της εντολής 

καθενός εξ αυτών, με σκοπό τη στήριξη 

των εθνικών αρχών που εκτελούν 

καθήκοντα ακτοφυλακής, σύμφωνα με το 

εθνικό δίκαιο, με την παροχή υπηρεσιών, 

πληροφοριών, εξοπλισμού και 

εκπαίδευσης, καθώς και με τον συντονισμό 

επιχειρήσεων πολλαπλού σκοπού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  399 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιζ) συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 

στη Θάλασσα με σκοπό τη στήριξη των 

εθνικών αρχών που εκτελούν καθήκοντα 

ακτοφυλακής με την παροχή υπηρεσιών, 

πληροφοριών, εξοπλισμού και 

εκπαίδευσης, καθώς και με τον συντονισμό 

επιχειρήσεων πολλαπλού σκοπού· 

ιζ) συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 

στη Θάλασσα, στο πλαίσιο των 

αντίστοιχων εντολών τους, με σκοπό τη 

στήριξη των εθνικών αρχών που εκτελούν 

καθήκοντα ακτοφυλακής με την παροχή 

υπηρεσιών, πληροφοριών, εξοπλισμού και 

εκπαίδευσης, καθώς και με τον συντονισμό 

επιχειρήσεων πολλαπλού σκοπού· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  400 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Μιλτιάδης Κύρκος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιη) συνδρομή προς τα κράτη μέλη και 

τρίτες χώρες στο πλαίσιο της 

επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ αυτών 

στους τομείς της διαχείρισης των 

εξωτερικών συνόρων και της επιστροφής· 

ιη) συνδρομή προς τα κράτη μέλη και 

τρίτες χώρες στο πλαίσιο της 

επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ αυτών 

στον τομέα της ολοκληρωμένης 

διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων 

όπως ορίζεται στο άρθρο 4· 

Or. en 

 

Τροπολογία  401 

Jaromír Štětina 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιη) συνδρομή προς τα κράτη μέλη και 

τρίτες χώρες στο πλαίσιο της 

ιη) συνδρομή προς τα κράτη μέλη και 

τρίτες χώρες στο πλαίσιο της συνεργασίας 
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επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ 

αυτών στους τομείς της διαχείρισης των 

εξωτερικών συνόρων και της επιστροφής· 

τους στους τομείς της διαχείρισης των 

εξωτερικών συνόρων και της επιστροφής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  402 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιη α) έγκριση και προώθηση των 

υψηλότερων προτύπων όσον αφορά τις 

πρακτικές διαχείρισης των συνόρων και 

παράλληλα διασφάλιση της διαφάνειας, 

του δημόσιου ελέγχου, του σεβασμού, της 

προστασίας και της προαγωγής των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και του 

κράτους δικαίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  403 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιη α) έγκριση και προώθηση των 

υψηλότερων προτύπων όσον αφορά τις 

πρακτικές διαχείρισης των συνόρων και 

παράλληλα διασφάλιση της διαφάνειας, 

του δημόσιου ελέγχου, του σεβασμού, της 

προστασίας και της προαγωγής των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και του 

κράτους δικαίου· 

Or. en 
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Τροπολογία  404 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίζουν τη 

συνεργασία τους σε επιχειρησιακό επίπεδο 

με άλλα κράτη μέλη ή/και τρίτες χώρες 

στα εξωτερικά σύνορα, μεταξύ άλλων στο 

πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων σε 

μια αποστολή επιβολής του νόμου και 

στον τομέα της επιστροφής, εφόσον η 

συνεργασία αυτή συνάδει με τη δράση 

του οργανισμού. Τα κράτη μέλη απέχουν 

από οποιαδήποτε δραστηριότητα που 

ενδέχεται να βλάψει τη λειτουργία του 

οργανισμού ή την επίτευξη των στόχων 

του. 

Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίζουν τη 

συνεργασία τους σε επιχειρησιακό επίπεδο 

με άλλα κράτη μέλη ή/και τρίτες χώρες 

στα εξωτερικά σύνορα. Τα κράτη μέλη 

απέχουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα 

που ενδέχεται να βλάψει τη λειτουργία του 

οργανισμού ή την επίτευξη των στόχων 

του. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  405 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίζουν τη 

συνεργασία τους σε επιχειρησιακό επίπεδο 

με άλλα κράτη μέλη ή/και τρίτες χώρες 

στα εξωτερικά σύνορα, μεταξύ άλλων στο 

πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων σε 

μια αποστολή επιβολής του νόμου και 

στον τομέα της επιστροφής, εφόσον η 

συνεργασία αυτή συνάδει με τη δράση του 

οργανισμού. Τα κράτη μέλη απέχουν από 

οποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται 

να βλάψει τη λειτουργία του οργανισμού ή 

την επίτευξη των στόχων του. 

Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίζουν τη 

συνεργασία τους σε επιχειρησιακό επίπεδο 

με άλλα κράτη μέλη, εφόσον η συνεργασία 

αυτή συνάδει με τη δράση του οργανισμού. 

Τα κράτη μέλη απέχουν από οποιαδήποτε 

δραστηριότητα που ενδέχεται να βλάψει τη 

λειτουργία του οργανισμού ή την επίτευξη 

των στόχων του. 

Or. en 
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Τροπολογία  406 

Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίζουν τη 

συνεργασία τους σε επιχειρησιακό επίπεδο 

με άλλα κράτη μέλη ή/και τρίτες χώρες 

στα εξωτερικά σύνορα, μεταξύ άλλων στο 

πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων σε 

μια αποστολή επιβολής του νόμου και 

στον τομέα της επιστροφής, εφόσον η 

συνεργασία αυτή συνάδει με τη δράση του 

οργανισμού. Τα κράτη μέλη απέχουν από 

οποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται 

να βλάψει τη λειτουργία του οργανισμού ή 

την επίτευξη των στόχων του. 

Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίζουν τη 

συνεργασία τους σε επιχειρησιακό επίπεδο 

με άλλα κράτη μέλη ή/και τρίτες χώρες 

καθώς και με άλλες κυβερνητικές ή μη 

κυβερνητικές οντότητες ή ιδρύματα ή 

οργανισμούς στα εξωτερικά σύνορα και 

στον τομέα της επιστροφής, εφόσον η 

συνεργασία αυτή συμπληρώνει τη δράση 

του οργανισμού. Τα κράτη μέλη απέχουν 

από οποιαδήποτε δραστηριότητα που 

ενδέχεται να βλάψει τη λειτουργία του 

οργανισμού ή την επίτευξη των στόχων 

του. 

Or. en 

 

Τροπολογία  407 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίζουν τη 

συνεργασία τους σε επιχειρησιακό επίπεδο 

με άλλα κράτη μέλη ή/και τρίτες χώρες 

στα εξωτερικά σύνορα, μεταξύ άλλων στο 

πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων σε 

μια αποστολή επιβολής του νόμου και 

στον τομέα της επιστροφή, εφόσον η 

συνεργασία αυτή συνάδει με τη δράση του 

οργανισμού. Τα κράτη μέλη απέχουν από 

οποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται 

να βλάψει τη λειτουργία του οργανισμού ή 

την επίτευξη των στόχων του. 

Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίζουν τη 

συνεργασία τους σε επιχειρησιακό επίπεδο 

με άλλα κράτη μέλη ή/και τρίτες χώρες 

στα εξωτερικά σύνορα, εφόσον η 

συνεργασία αυτή συνάδει με τη δράση του 

οργανισμού. Τα κράτη μέλη απέχουν από 

οποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται 

να βλάψει τη λειτουργία του οργανισμού ή 

την επίτευξη των στόχων του. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  408 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίζουν τη 

συνεργασία τους σε επιχειρησιακό επίπεδο 

με άλλα κράτη μέλη ή/και τρίτες χώρες 

στα εξωτερικά σύνορα, μεταξύ άλλων στο 

πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων σε 

μια αποστολή επιβολής του νόμου και 

στον τομέα της επιστροφής, εφόσον η 

συνεργασία αυτή συνάδει με τη δράση του 

οργανισμού. Τα κράτη μέλη απέχουν από 

οποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται 

να βλάψει τη λειτουργία του οργανισμού ή 

την επίτευξη των στόχων του. 

Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίζουν τη 

συνεργασία τους σε επιχειρησιακό επίπεδο 

με άλλα κράτη μέλη ή/και τρίτες χώρες 

στα εξωτερικά σύνορα και στον τομέα της 

επιστροφής, εφόσον η συνεργασία αυτή 

συνάδει με τη λειτουργία του οργανισμού. 

Τα κράτη μέλη απέχουν από οποιαδήποτε 

δραστηριότητα που ενδέχεται να βλάψει τη 

λειτουργία του οργανισμού ή την επίτευξη 

των στόχων του. 

Or. en 

 

Τροπολογία  409 

Geoffrey Van Orden 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίζουν τη 

συνεργασία τους σε επιχειρησιακό επίπεδο 

με άλλα κράτη μέλη ή/και τρίτες χώρες 

στα εξωτερικά σύνορα, μεταξύ άλλων στο 

πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων σε μια 

αποστολή επιβολής του νόμου και στον 

τομέα της επιστροφής, εφόσον η 

συνεργασία αυτή συνάδει με τη δράση 

του οργανισμού. Τα κράτη μέλη απέχουν 

από οποιαδήποτε δραστηριότητα που 

ενδέχεται να βλάψει τη λειτουργία του 

οργανισμού ή την επίτευξη των στόχων 

Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίζουν τη 

συνεργασία τους σε επιχειρησιακό επίπεδο 

με άλλα κράτη μέλη ή/και τρίτες χώρες 

στα εξωτερικά σύνορα, μεταξύ άλλων στο 

πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων σε μια 

αποστολή επιβολής του νόμου και στον 

τομέα της επιστροφής. 
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του. 

Or. en 

 

Τροπολογία  410 

Marina Albiol Guzmán 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις στον 

οργανισμό όσον αφορά την εν λόγω 

επιχειρησιακή συνεργασία με άλλα κράτη 

μέλη ή/και τρίτες χώρες στα εξωτερικά 

σύνορα και στον τομέα της επιστροφής. 

Ο εκτελεστικός διευθυντής του 

οργανισμού («εκτελεστικός διευθυντής») 

ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο του 

οργανισμού («διοικητικό συμβούλιο») για 

τα εν λόγω θέματα σε τακτική βάση και 

τουλάχιστον άπαξ ετησίως. 

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις στον 

οργανισμό όσον αφορά την εν λόγω 

επιχειρησιακή συνεργασία με άλλα κράτη 

μέλη. Ο εκτελεστικός διευθυντής του 

οργανισμού («εκτελεστικός διευθυντής») 

ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο του 

οργανισμού («διοικητικό συμβούλιο») για 

τα εν λόγω θέματα σε τακτική βάση και 

τουλάχιστον άπαξ ετησίως. 

Or. en 

 

Τροπολογία  411 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις στον 

οργανισμό όσον αφορά την εν λόγω 

επιχειρησιακή συνεργασία με άλλα κράτη 

μέλη ή/και τρίτες χώρες στα εξωτερικά 

σύνορα και στον τομέα της επιστροφής. Ο 

εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού 

(«εκτελεστικός διευθυντής») ενημερώνει 

το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού 

(«διοικητικό συμβούλιο») για τα εν λόγω 

θέματα σε τακτική βάση και τουλάχιστον 

άπαξ ετησίως. 

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις στον 

οργανισμό όσον αφορά την εν λόγω 

επιχειρησιακή συνεργασία με άλλα κράτη 

μέλη ή/και τρίτες χώρες στα εξωτερικά 

σύνορα και στον τομέα της επιστροφής. Ο 

εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού 

(«εκτελεστικός διευθυντής») ενημερώνει 

το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού 

(«διοικητικό συμβούλιο») και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα εν λόγω 

θέματα σε τακτική βάση και τουλάχιστον 
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άπαξ ετησίως. 

Or. en 

 

Τροπολογία  412 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Malin Björk 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο οργανισμός μπορεί να 

αναλαμβάνει δραστηριότητες 

επικοινωνίας με δική του πρωτοβουλία 

στο πλαίσιο της εντολής του. Οι 

δραστηριότητες επικοινωνίας δεν 

αποβαίνουν εις βάρος της εκτέλεσης των 

καθηκόντων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 και εκτελούνται σύμφωνα 

με τα συναφή σχέδια για την επικοινωνία 

και τη διάδοση που εγκρίνονται από το 

διοικητικό συμβούλιο. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  413 

Ana Gomes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο οργανισμός μπορεί να 

αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας 

με δική του πρωτοβουλία στο πλαίσιο της 

εντολής του. Οι δραστηριότητες 

επικοινωνίας δεν αποβαίνουν εις βάρος της 

εκτέλεσης των καθηκόντων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 

εκτελούνται σύμφωνα με τα συναφή 

σχέδια για την επικοινωνία και τη διάδοση 

που εγκρίνονται από το διοικητικό 

3. Ο οργανισμός μπορεί να 

αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας 

με δική του πρωτοβουλία στο πλαίσιο της 

εντολής του, συγκεκριμένα με στόχο την 

αύξηση της διαφάνειας και της δημόσιας 

λογοδοσίας των δραστηριοτήτων του. Οι 

δραστηριότητες επικοινωνίας δεν 

αποβαίνουν εις βάρος της εκτέλεσης των 

καθηκόντων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 και εκτελούνται σύμφωνα με 
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συμβούλιο. τα συναφή σχέδια για την επικοινωνία και 

τη διάδοση που εγκρίνονται από το 

διοικητικό συμβούλιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  414 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο οργανισμός μπορεί να 

αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας 

με δική του πρωτοβουλία στο πλαίσιο της 

εντολής του. Οι δραστηριότητες 

επικοινωνίας δεν αποβαίνουν εις βάρος της 

εκτέλεσης των καθηκόντων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
εκτελούνται σύμφωνα με τα συναφή 

σχέδια για την επικοινωνία και τη διάδοση 

που εγκρίνονται από το διοικητικό 

συμβούλιο. 

3. Ο οργανισμός αναλαμβάνει 

δραστηριότητες επικοινωνίας στο πλαίσιο 

της εντολής του. Παρέχει στο κοινό 

ακριβείς, λεπτομερείς και έγκαιρες 

πληροφορίες για τις δραστηριότητες και 

τις αναλύσεις του. Οι δραστηριότητες 

επικοινωνίας δεν αποβαίνουν εις βάρος της 

επίτευξης του στόχου των επιχειρήσεων. 

Οι δραστηριότητες επικοινωνίας 
εκτελούνται σύμφωνα με τα συναφή 

σχέδια για την επικοινωνία και τη διάδοση 

που εγκρίνονται από το διοικητικό 

συμβούλιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  415 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο οργανισμός μπορεί να 

αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας 

με δική του πρωτοβουλία στο πλαίσιο της 

εντολής του. Οι δραστηριότητες 

επικοινωνίας δεν αποβαίνουν εις βάρος της 

εκτέλεσης των καθηκόντων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 

3. Ο οργανισμός αναλαμβάνει 

δραστηριότητες επικοινωνίας στο πλαίσιο 

της εντολής του. Παρέχει στο κοινό 

ακριβείς, λεπτομερείς και έγκαιρες 

πληροφορίες για τις δραστηριότητες και 

τις αναλύσεις του. Οι δραστηριότητες 

επικοινωνίας δεν αποβαίνουν εις βάρος της 
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εκτελούνται σύμφωνα με τα συναφή 

σχέδια για την επικοινωνία και τη διάδοση 

που εγκρίνονται από το διοικητικό 

συμβούλιο. 

επίτευξης του στόχου των επιχειρήσεων. 

Οι δραστηριότητες επικοινωνίας 
εκτελούνται σύμφωνα με τα συναφή 

σχέδια για την επικοινωνία και τη διάδοση 

που εγκρίνονται από το διοικητικό 

συμβούλιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  416 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Καθήκον καλόπιστης συνεργασίας Καθήκον ειλικρινούς συνεργασίας 

Or. en 

 

Τροπολογία  417 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο οργανισμός και οι εθνικές αρχές που 

είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των 

συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των 

σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που 

εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των 

συνόρων, υπόκεινται στην υποχρέωση 

καλόπιστης συνεργασίας, καθώς και στην 

υποχρέωση να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες. 

Οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη 

διαχείριση των συνόρων, 

συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων 

ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν 

καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, 

εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  418 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο οργανισμός και οι εθνικές αρχές που 

είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των 

συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των 

σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που 

εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των 

συνόρων, υπόκεινται στην υποχρέωση 

καλόπιστης συνεργασίας, καθώς και στην 

υποχρέωση να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες. 

Ο οργανισμός και οι εθνικές αρχές που 

είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των 

συνόρων και της επιστροφής, 

συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων 

ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν 

καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, 

υπόκεινται στην υποχρέωση καλόπιστης 

συνεργασίας, καθώς και στην υποχρέωση 

να ανταλλάσσουν πληροφορίες. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  419 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Μιλτιάδης Κύρκος, Ana Gomes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη 

διαχείριση των συνόρων, 

συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων 

ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν 

καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, 

παρέχουν στον οργανισμό την έγκαιρη και 

ακριβή ενημέρωση που χρειάζεται για την 

εκτέλεση των καθηκόντων που του 

ανατίθενται από τον παρόντα κανονισμό, 

και ειδικότερα όσον αφορά την 

παρακολούθηση των μεταναστευτικών 

ροών προς και εντός της Ένωσης, τη 

διενέργεια ανάλυσης κινδύνου και τη 

διενέργεια της αξιολόγησης τρωτότητας. 

Οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη 

διαχείριση των συνόρων, 

συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων 

ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν 

καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, και 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, παρέχουν στον οργανισμό την 

έγκαιρη και ακριβή ενημέρωση που 

χρειάζεται για την εκτέλεση των 

καθηκόντων που του ανατίθενται από τον 

παρόντα κανονισμό, και ειδικότερα όσον 

αφορά την παρακολούθηση των 

μεταναστευτικών ροών προς και εντός της 

Ένωσης, τη διενέργεια ανάλυσης κινδύνου 

και τη διενέργεια της αξιολόγησης 

τρωτότητας. 

Or. en 
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Τροπολογία  420 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη 

διαχείριση των συνόρων, 

συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων 

ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν 

καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, 

παρέχουν στον οργανισμό την έγκαιρη και 

ακριβή ενημέρωση που χρειάζεται για την 

εκτέλεση των καθηκόντων που του 

ανατίθενται από τον παρόντα κανονισμό, 

και ειδικότερα όσον αφορά την 

παρακολούθηση των μεταναστευτικών 

ροών προς και εντός της Ένωσης, τη 

διενέργεια ανάλυσης κινδύνου και τη 

διενέργεια της αξιολόγησης τρωτότητας. 

Οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη 

διαχείριση των συνόρων, 

συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων 

ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν 

καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, 

παρέχουν στον οργανισμό την έγκαιρη και 

ακριβή ενημέρωση που χρειάζεται για την 

εκτέλεση των καθηκόντων που του 

ανατίθενται από τον παρόντα κανονισμό, 

και ειδικότερα όσον αφορά την 

παρακολούθηση των απειλών κατά της 

δημόσιας τάξης και της εσωτερικής 

ασφάλειας της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των 
μεταναστευτικών ροών προς και εντός της 

Ένωσης, τη διενέργεια ανάλυσης κινδύνου 

και τη διενέργεια της αξιολόγησης 

τρωτότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  421 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη 

διαχείριση των συνόρων, 

συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων 

ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν 

καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, 

παρέχουν στον οργανισμό την έγκαιρη και 

ακριβή ενημέρωση που χρειάζεται για την 

εκτέλεση των καθηκόντων που του 

ανατίθενται από τον παρόντα κανονισμό, 

και ειδικότερα όσον αφορά την 

Προκειμένου να είναι σε θέση να 

εκτελούν κατά τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τα καθήκοντα που τους 

ανατίθενται από τον παρόντα κανονισμό, 
οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη 

διαχείριση των συνόρων και την 

επιστροφή, συμπεριλαμβανομένων των 

σωμάτων ακτοφυλακής, στον βαθμό που 

εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των 

συνόρων, και ο οργανισμός 
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παρακολούθηση των μεταναστευτικών 

ροών προς και εντός της Ένωσης, τη 

διενέργεια ανάλυσης κινδύνου και τη 

διενέργεια της αξιολόγησης τρωτότητας. 

ανταλλάσσουν, σύμφωνα με τη συναφή 

νομοθεσία της Ένωσης και τις 

νομοθεσίες των κρατών μελών, εγκαίρως 

και με ακρίβεια τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των 

καθηκόντων που ανατίθενται στον 

οργανισμό και στις αρμόδιες εθνικές 

αρχές από τον παρόντα κανονισμό. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το καθήκον παροχής πληροφοριών θα πρέπει να είναι αμφίδρομο μεταξύ του κράτους μέλους 

και του οργανισμού και θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους. 

 

Τροπολογία  422 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη 

διαχείριση των συνόρων, 

συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων 

ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν 

καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, 

παρέχουν στον οργανισμό την έγκαιρη και 

ακριβή ενημέρωση που χρειάζεται για την 

εκτέλεση των καθηκόντων που του 

ανατίθενται από τον παρόντα κανονισμό, 

και ειδικότερα όσον αφορά την 

παρακολούθηση των μεταναστευτικών 

ροών προς και εντός της Ένωσης, τη 

διενέργεια ανάλυσης κινδύνου και τη 

διενέργεια της αξιολόγησης τρωτότητας. 

Οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη 

διαχείριση των συνόρων και της 

επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των 

σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που 

εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των 

συνόρων, παρέχουν στον οργανισμό την 

έγκαιρη και ακριβή ενημέρωση που 

χρειάζεται για την εκτέλεση των 

καθηκόντων που του ανατίθενται από τον 

παρόντα κανονισμό, και ειδικότερα όσον 

αφορά την παρακολούθηση των 

μεταναστευτικών ροών προς και εντός της 

Ένωσης, τη διενέργεια ανάλυσης κινδύνου 

και τη διενέργεια της αξιολόγησης 

τρωτότητας. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  423 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy 
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Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η μη έγκαιρη και ακριβής ενημέρωση 

του οργανισμού λαμβάνεται υπόψη κατά 

τη διενέργεια της αξιολόγησης 

τρωτότητας, εκτός και αν συντρέχουν 

δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι απόκρυψης 

των δεδομένων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  424 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 

παρέχουν στον οργανισμό πληροφορίες 

σχετικά με τον προϋπολογισμό και τους 

χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται 

για τη διαχείριση των συνόρων σε εθνικό 

επίπεδο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το ύψος των δαπανών που 

διατίθενται σε εθνικό επίπεδο - από τα κράτη μέλη - για τη διαχείριση των συνόρων στην 

Ευρώπη. Είναι πρωταρχικής σημασίας να υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο ούτως ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές πολιτικές στον 

τομέα της διαχείρισης των συνόρων. 

 

Τροπολογία  425 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 
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Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Παρακολούθηση των μεταναστευτικών 

ροών και ανάλυση κινδύνου 

Κέντρο ανάλυσης κινδύνου και 

αξιολόγησης τρωτότητας 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους αποτελεσματικότητας και προς αποφυγήν της επικάλυψης καθηκόντων, είναι πιο 

λογικό να υπάρχει, εντός του οργανισμού, ένα «κέντρο» (όπως προτείνεται από την Επιτροπή) 

το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και την ανάλυση κινδύνου, καθώς και για 

τις αξιολογήσεις τρωτότητας. 

 

Τροπολογία  426 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός δημιουργεί ένα 

κέντρο παρακολούθησης και ανάλυσης 

κινδύνου με την ικανότητα να 

παρακολουθεί τις μεταναστευτικές ροές 

προς και εντός της Ένωσης. Για τον σκοπό 

αυτό, ο οργανισμός αναπτύσσει ένα κοινό 

υπόδειγμα ολοκληρωμένης ανάλυσης 

κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να 

εφαρμόζεται από τον οργανισμό και τα 

κράτη μέλη. 

1. Ο οργανισμός δημιουργεί ένα 

κέντρο παρακολούθησης και ανάλυσης 

κινδύνου με την ικανότητα να 

παρακολουθεί τις μεταναστευτικές ροές 

προς και εντός της Ένωσης. Για τον σκοπό 

αυτό, ο οργανισμός, με απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου, δημιουργεί ένα 

κοινό υπόδειγμα ολοκληρωμένης 

ανάλυσης κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να 

εφαρμόζεται από τον οργανισμό και τα 

κράτη μέλη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί με ποιο τρόπο θα διαμορφώσει ο οργανισμός την εν λόγω 

στρατηγική και το διοικητικό συμβούλιο είναι το πλέον κατάλληλο να αναλάβει αυτό το 
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καθήκον. 

 

Τροπολογία  427 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός δημιουργεί ένα 

κέντρο παρακολούθησης και ανάλυσης 

κινδύνου με την ικανότητα να 

παρακολουθεί τις μεταναστευτικές ροές 

προς και εντός της Ένωσης. Για τον σκοπό 

αυτό, ο οργανισμός αναπτύσσει ένα κοινό 

υπόδειγμα ολοκληρωμένης ανάλυσης 

κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να 

εφαρμόζεται από τον οργανισμό και τα 

κράτη μέλη. 

1. Ο οργανισμός χρησιμοποιεί τους 

διαθέσιμους πόρους της Ένωσης βάσει 

των πληροφοριών για να παρακολουθεί τις 

μεταναστευτικές ροές προς και εντός της 

Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, ο 

οργανισμός αναπτύσσει, με απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου, ένα κοινό 

υπόδειγμα ολοκληρωμένης ανάλυσης 

κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να 

εφαρμόζεται από τον οργανισμό και τα 

κράτη μέλη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  428 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός δημιουργεί ένα 

κέντρο παρακολούθησης και ανάλυσης 

κινδύνου με την ικανότητα να 

παρακολουθεί τις μεταναστευτικές ροές 

προς και εντός της Ένωσης. Για τον σκοπό 

αυτό, ο οργανισμός αναπτύσσει ένα κοινό 

υπόδειγμα ολοκληρωμένης ανάλυσης 

κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να 

εφαρμόζεται από τον οργανισμό και τα 

κράτη μέλη. 

1. Ο οργανισμός δημιουργεί ένα 

κέντρο παρακολούθησης και ανάλυσης 

κινδύνου με την ικανότητα να 

παρακολουθεί και να προβλέπει 

καταστάσεις, τάσεις και πιθανές 

προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα της 

Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, ο 

οργανισμός αναπτύσσει ένα κοινό 

υπόδειγμα ολοκληρωμένης ανάλυσης 

κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να 

εφαρμόζεται από τον οργανισμό και τα 

κράτη μέλη. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  429 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός δημιουργεί ένα 

κέντρο παρακολούθησης και ανάλυσης 

κινδύνου με την ικανότητα να 

παρακολουθεί τις μεταναστευτικές ροές 

προς και εντός της Ένωσης. Για τον σκοπό 

αυτό, ο οργανισμός αναπτύσσει ένα κοινό 

υπόδειγμα ολοκληρωμένης ανάλυσης 

κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να 

εφαρμόζεται από τον οργανισμό και τα 

κράτη μέλη. 

1. Ο οργανισμός δημιουργεί ένα 

κέντρο ανάλυσης κινδύνου και 

αξιολόγησης τρωτότητας με την 

ικανότητα να παρακολουθεί τις 

μεταναστευτικές ροές προς και εντός της 

Ένωσης και να διεξάγει αξιολογήσεις 

τρωτότητας όπως αναφέρεται στο άρθρο 

12. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους αποτελεσματικότητας και προς αποφυγήν της επικάλυψης καθηκόντων, είναι πιο 

λογικό να υπάρχει, εντός του οργανισμού, ένα «κέντρο» (όπως προτείνεται από την Επιτροπή) 

το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και την ανάλυση κινδύνου, καθώς και για 

τις αξιολογήσεις τρωτότητας. 

 

Τροπολογία  430 

Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός δημιουργεί ένα 

κέντρο παρακολούθησης και ανάλυσης 

κινδύνου με την ικανότητα να 

παρακολουθεί τις μεταναστευτικές ροές 

προς και εντός της Ένωσης. Για τον σκοπό 

1. Ο οργανισμός δημιουργεί ένα 

κέντρο παρακολούθησης και ανάλυσης 

κινδύνου με την ικανότητα να 

παρακολουθεί τις μεταναστευτικές ροές 

προς και εντός της Ένωσης. Για τον σκοπό 
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αυτό, ο οργανισμός αναπτύσσει ένα κοινό 

υπόδειγμα ολοκληρωμένης ανάλυσης 

κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να 

εφαρμόζεται από τον οργανισμό και τα 

κράτη μέλη. 

αυτό, ο οργανισμός αναπτύσσει, με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, 
ένα κοινό υπόδειγμα ολοκληρωμένης 

ανάλυσης κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να 

εφαρμόζεται από τον οργανισμό και, ως 

ελάχιστη απαίτηση από τα κράτη μέλη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  431 

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Κατά την κατάρτιση ενός 

μοντέλου κοινής και ολοκληρωμένης 

ανάλυσης κινδύνου, ο οργανισμός 

στηρίζεται στις αναλύσεις κινδύνου της 

Ευρωπόλ για το διασυνοριακό έγκλημα. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  432 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο οργανισμός εκπονεί γενικές και 

ειδικές αναλύσεις κινδύνου και τις 

υποβάλλει στο Συμβούλιο και την 

Επιτροπή. 

2. Ο οργανισμός εκπονεί γενικές και 

ειδικές αναλύσεις κινδύνου και τις 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

το Συμβούλιο και την Επιτροπή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  433 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 
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Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο οργανισμός εκπονεί γενικές και 

ειδικές αναλύσεις κινδύνου και τις 

υποβάλλει στο Συμβούλιο και την 

Επιτροπή. 

2. Το κέντρο ανάλυσης κινδύνου και 

αξιολόγησης τρωτότητας εκπονεί γενικές 

και ειδικές αναλύσεις κινδύνου και τις 

υποβάλλει στο Συμβούλιο και την 

Επιτροπή. Για τον σκοπό αυτόν, ο 

οργανισμός αναπτύσσει ένα κοινό 

υπόδειγμα ολοκληρωμένης ανάλυσης 

κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να 

εφαρμόζεται από τον οργανισμό και τα 

κράτη μέλη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία συνδέεται με την προηγούμενη τροπολογία στο άρθρο 10, παράγραφος 1. Στόχος 

της είναι να αποσαφηνιστούν τα καθήκοντα του κέντρου. 

 

Τροπολογία  434 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο οργανισμός εκπονεί γενικές και 

ειδικές αναλύσεις κινδύνου και τις 

υποβάλλει στο Συμβούλιο και την 

Επιτροπή. 

2. Ο οργανισμός εκπονεί γενικές και 

ειδικές αναλύσεις κινδύνου και τις 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

το Συμβούλιο και την Επιτροπή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  435 

Ana Gomes 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο οργανισμός εκπονεί γενικές και 

ειδικές αναλύσεις κινδύνου και τις 

υποβάλλει στο Συμβούλιο και την 

Επιτροπή. 

2. Ο οργανισμός εκπονεί γενικές και 

ειδικές αναλύσεις κινδύνου και τις 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

το Συμβούλιο και την Επιτροπή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  436 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο οργανισμός εκπονεί γενικές και 

ειδικές αναλύσεις κινδύνου και τις 

υποβάλλει στο Συμβούλιο και την 

Επιτροπή. 

2. Ο οργανισμός εκπονεί γενικές και 

ειδικές αναλύσεις κινδύνου και τις 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

το Συμβούλιο και την Επιτροπή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  437 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο οργανισμός εκπονεί γενικές και 

ειδικές αναλύσεις κινδύνου και τις 

υποβάλλει στο Συμβούλιο και την 

Επιτροπή. 

2. Ο οργανισμός εκπονεί γενικές και 

ειδικές αναλύσεις κινδύνου και τις 

υποβάλλει στο Συμβούλιο, την Επιτροπή 

και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Or. en 
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Τροπολογία  438 

Rachida Dati 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η ανάλυση κινδύνου που εκπονεί ο 

οργανισμός καλύπτει όλες τις πτυχές που 

σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 

ιδίως τον έλεγχο των συνόρων, την 

επιστροφή, τις παράτυπες δευτερογενείς 

μετακινήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών 

στην Ένωση, την πρόληψη του 

διασυνοριακού εγκλήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 

της παράτυπης μετανάστευσης, της 

εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας, 

καθώς και την κατάσταση που επικρατεί 

σε γειτονικές τρίτες χώρες με σκοπό την 

ανάπτυξη ενός μηχανισμού 

προειδοποίησης, ο οποίος αναλύει τις 

μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση. 

3. Η ανάλυση κινδύνου που εκπονεί ο 

οργανισμός καλύπτει όλες τις πτυχές που 

σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 

ιδίως τον έλεγχο των συνόρων, την 

επιστροφή, τις παράτυπες δευτερογενείς 

μετακινήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών 

στην Ένωση, την πρόληψη του 

διασυνοριακού εγκλήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 

της παράτυπης μετανάστευσης, της 

εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας, 

καθώς και την κατάσταση που επικρατεί 

σε γειτονικές τρίτες χώρες με σκοπό την 

ανάπτυξη ενός μηχανισμού 

προειδοποίησης, ο οποίος αναλύει τις 

μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση. 

Ανάλογα με την περίπτωση, η εν λόγω 

ανάλυση κινδύνου διεξάγεται σε 

συνεργασία με τους άλλους αρμόδιους 

οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

όπως με την Ευρωπόλ και την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 

Άσυλο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  439 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η ανάλυση κινδύνου που εκπονεί ο 

οργανισμός καλύπτει όλες τις πτυχές που 

σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 

3. Η ανάλυση κινδύνου που εκπονεί ο 

οργανισμός καλύπτει όλες τις πτυχές που 

σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 
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ιδίως τον έλεγχο των συνόρων, την 

επιστροφή, τις παράτυπες δευτερογενείς 

μετακινήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών 

στην Ένωση, την πρόληψη του 

διασυνοριακού εγκλήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 

της παράτυπης μετανάστευσης, της 

εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας, 

καθώς και την κατάσταση που επικρατεί 

σε γειτονικές τρίτες χώρες με σκοπό την 

ανάπτυξη ενός μηχανισμού 

προειδοποίησης, ο οποίος αναλύει τις 

μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση. 

ιδίως τον έλεγχο των συνόρων, την 

προστασία των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, την επιστροφή, τις 

παράτυπες δευτερογενείς μετακινήσεις των 

υπηκόων τρίτων χωρών στην Ένωση, την 

πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 

της παράτυπης μετανάστευσης, της 

εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας, 

καθώς και την κατάσταση που επικρατεί 

σε γειτονικές τρίτες χώρες με σκοπό την 

ανάπτυξη ενός μηχανισμού 

προειδοποίησης, ο οποίος αναλύει τις 

μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  440 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η ανάλυση κινδύνου που εκπονεί ο 

οργανισμός καλύπτει όλες τις πτυχές που 

σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 

ιδίως τον έλεγχο των συνόρων, την 

επιστροφή, τις παράτυπες δευτερογενείς 

μετακινήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών 

στην Ένωση, την πρόληψη του 

διασυνοριακού εγκλήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 

της παράτυπης μετανάστευσης, της 

εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας, 

καθώς και την κατάσταση που επικρατεί 

σε γειτονικές τρίτες χώρες με σκοπό την 

ανάπτυξη ενός μηχανισμού 

προειδοποίησης, ο οποίος αναλύει τις 

μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση. 

3. Η ανάλυση κινδύνου που εκπονεί 

το κέντρο καλύπτει όλες τις πτυχές που 

σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 

ιδίως τον έλεγχο των συνόρων, την 

επιστροφή, τις παράτυπες δευτερογενείς 

μετακινήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών 

στην Ένωση, την πρόληψη του 

διασυνοριακού εγκλήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 

της παράτυπης μετανάστευσης, της 

εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας, 

την κατάσταση που επικρατεί σε γειτονικές 

τρίτες χώρες με σκοπό την ανάπτυξη ενός 

μηχανισμού προειδοποίησης, ο οποίος 

αναλύει τις μεταναστευτικές ροές προς την 

Ένωση, καθώς και τον σεβασμό των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Or. en 
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Τροπολογία  441 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η ανάλυση κινδύνου που εκπονεί ο 

οργανισμός καλύπτει όλες τις πτυχές που 

σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 

ιδίως τον έλεγχο των συνόρων, την 

επιστροφή, τις παράτυπες δευτερογενείς 

μετακινήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών 

στην Ένωση, την πρόληψη του 

διασυνοριακού εγκλήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 

της παράτυπης μετανάστευσης, της 

εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας, 

καθώς και την κατάσταση που επικρατεί 

σε γειτονικές τρίτες χώρες με σκοπό την 

ανάπτυξη ενός μηχανισμού 

προειδοποίησης, ο οποίος αναλύει τις 

μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση. 

3. Η ανάλυση κινδύνου που εκπονεί ο 

οργανισμός καλύπτει όλες τις πτυχές που 

σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 

ιδίως τον έλεγχο των συνόρων, την 

επιστροφή, τις παράτυπες δευτερογενείς 

μετακινήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών 

στην Ένωση, την πρόληψη του 

διασυνοριακού εγκλήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 

της παράτυπης μετανάστευσης, της 

εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας, 

καθώς και την κατάσταση που επικρατεί 

σε σχετικές τρίτες χώρες η οποία 

συμβάλλει, άμεσα ή έμμεσα, στην 

εμφάνιση των προαναφερόμενων 

φαινομένων, με σκοπό την ανάπτυξη ενός 

μηχανισμού προειδοποίησης, ο οποίος 

αναλύει τις μεταναστευτικές ροές προς την 

Ένωση. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  442 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η ανάλυση κινδύνου που εκπονεί ο 

οργανισμός καλύπτει όλες τις πτυχές που 

σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 

ιδίως τον έλεγχο των συνόρων, την 

επιστροφή, τις παράτυπες δευτερογενείς 

3. Η ανάλυση κινδύνου που εκπονεί ο 

οργανισμός καλύπτει όλες τις πτυχές που 

σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 

ιδίως τον έλεγχο των συνόρων, την 

προστασία των θεμελιωδών 
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μετακινήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών 

στην Ένωση, την πρόληψη του 

διασυνοριακού εγκλήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 

της παράτυπης μετανάστευσης, της 

εμπορίας ανθρώπων και της 

τρομοκρατίας, καθώς και την κατάσταση 

που επικρατεί σε γειτονικές τρίτες χώρες 

με σκοπό την ανάπτυξη ενός μηχανισμού 

προειδοποίησης, ο οποίος αναλύει τις 

μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση. 

δικαιωμάτων, την επιστροφή, τις 

παράτυπες δευτερογενείς μετακινήσεις των 

υπηκόων τρίτων χωρών στην Ένωση, την 

πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της παράνομης 

διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας 

ανθρώπων, καθώς και την κατάσταση που 

επικρατεί σε γειτονικές τρίτες χώρες με 

σκοπό την ανάπτυξη ενός μηχανισμού 

προειδοποίησης, ο οποίος αναλύει τις 

μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  443 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η ανάλυση κινδύνου που εκπονεί ο 

οργανισμός καλύπτει όλες τις πτυχές που 

σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 

ιδίως τον έλεγχο των συνόρων, την 

επιστροφή, τις παράτυπες δευτερογενείς 

μετακινήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών 

στην Ένωση, την πρόληψη του 

διασυνοριακού εγκλήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 

της παράτυπης μετανάστευσης, της 

εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας, 

καθώς και την κατάσταση που επικρατεί 

σε γειτονικές τρίτες χώρες με σκοπό την 

ανάπτυξη ενός μηχανισμού 

προειδοποίησης, ο οποίος αναλύει τις 

μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση. 

3. Η ανάλυση κινδύνου που εκπονεί ο 

οργανισμός καλύπτει όλες τις πτυχές που 

σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 

ιδίως τον έλεγχο των συνόρων, την 

προστασία των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, την επιστροφή, τις 

παράτυπες δευτερογενείς μετακινήσεις των 

υπηκόων τρίτων χωρών στην Ένωση, την 

πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της παράνομης 

διακίνησης των παράτυπων μεταναστών, 

της εμπορίας ανθρώπων και της 

τρομοκρατίας, την κατάσταση που 

επικρατεί σε γειτονικές τρίτες χώρες με 

σκοπό την ανάπτυξη ενός μηχανισμού 

προειδοποίησης, ο οποίος αναλύει τις 

μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση, 

καθώς και τον σεβασμό των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων. Ο οργανισμός 

δημοσιοποιεί τη μεθοδολογία και τα 

κριτήρια που ακολουθεί για την ανάλυση 

κινδύνου. 

Or. en 
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Τροπολογία  444 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η ανάλυση κινδύνου που εκπονεί ο 

οργανισμός καλύπτει όλες τις πτυχές που 

σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 

ιδίως τον έλεγχο των συνόρων, την 

επιστροφή, τις παράτυπες δευτερογενείς 

μετακινήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών 

στην Ένωση, την πρόληψη του 

διασυνοριακού εγκλήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 

της παράτυπης μετανάστευσης, της 

εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας, 

καθώς και την κατάσταση που επικρατεί 

σε γειτονικές τρίτες χώρες με σκοπό την 

ανάπτυξη ενός μηχανισμού 

προειδοποίησης, ο οποίος αναλύει τις 

μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση. 

3. Η ανάλυση κινδύνου που εκπονεί ο 

οργανισμός καλύπτει όλες τις πτυχές που 

σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 

στο πλαίσιο της εντολής του, ιδίως τον 

έλεγχο των συνόρων, την επιστροφή, το 

άσυλο, τις παράτυπες δευτερογενείς 

μετακινήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών 

στην Ένωση, την πρόληψη του 

διασυνοριακού εγκλήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 

της παράτυπης μετανάστευσης, της 

εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας, 

καθώς και την κατάσταση που επικρατεί 

σε γειτονικές τρίτες χώρες με σκοπό την 

ανάπτυξη ενός μηχανισμού 

προειδοποίησης, ο οποίος αναλύει τις 

μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  445 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η ανάλυση κινδύνου που εκπονεί ο 

οργανισμός καλύπτει όλες τις πτυχές που 

σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 

ιδίως τον έλεγχο των συνόρων, την 

επιστροφή, τις παράτυπες δευτερογενείς 

μετακινήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών 

στην Ένωση, την πρόληψη του 

3. Η ανάλυση κινδύνου που εκπονεί ο 

οργανισμός καλύπτει όλες τις πτυχές που 

σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 

ιδίως τον έλεγχο των συνόρων, την 

ικανότητα υποδοχής στα εξωτερικά 

σύνορα, την ύπαρξη μηχανισμών για την 

ταυτοποίηση των ατόμων που χρήζουν 
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διασυνοριακού εγκλήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 

της παράτυπης μετανάστευσης, της 

εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας, 

καθώς και την κατάσταση που επικρατεί 

σε γειτονικές τρίτες χώρες με σκοπό την 

ανάπτυξη ενός μηχανισμού 

προειδοποίησης, ο οποίος αναλύει τις 

μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση. 

διεθνούς προστασίας ή επιθυμούν να 

υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας, 

την ενημέρωσή τους και την εν συνεχεία 

παραπομπή τους, την επιστροφή· τις 

παράτυπες δευτερογενείς μετακινήσεις των 

υπηκόων τρίτων χωρών στην Ένωση, την 

πρόληψη της εγκληματικής παράνομης 

διακίνησης ατόμων, της εμπορίας 

ανθρώπων και της τρομοκρατίας, καθώς 

και την κατάσταση που επικρατεί σε 

γειτονικές τρίτες χώρες με σκοπό την 

ανάπτυξη ενός μηχανισμού 

προειδοποίησης, ο οποίος αναλύει τις 

μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  446 

Jaromír Štětina 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η ανάλυση κινδύνου που εκπονεί ο 

οργανισμός καλύπτει όλες τις πτυχές που 

σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 

ιδίως τον έλεγχο των συνόρων, την 

επιστροφή, τις παράτυπες δευτερογενείς 

μετακινήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών 

στην Ένωση, την πρόληψη του 

διασυνοριακού εγκλήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 

της παράτυπης μετανάστευσης, της 

εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας, 

καθώς και την κατάσταση που επικρατεί 

σε γειτονικές τρίτες χώρες με σκοπό την 

ανάπτυξη ενός μηχανισμού 

προειδοποίησης, ο οποίος αναλύει τις 

μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση. 

3. Η ανάλυση κινδύνου που εκπονεί ο 

οργανισμός καλύπτει όλες τις πτυχές που 

σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 

ιδίως τον έλεγχο των συνόρων, την 

επιστροφή, τις παράτυπες δευτερογενείς 

μετακινήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών 

στην Ένωση, την πρόληψη του 

διασυνοριακού εγκλήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 

της παράτυπης μετανάστευσης, της 

εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας, 

καθώς και την κατάσταση που επικρατεί 

σε γειτονικές τρίτες χώρες και σε χώρες 

προέλευσης και διέλευσης της παράτυπης 

μετανάστευσης με σκοπό την ανάπτυξη 

ενός μηχανισμού προειδοποίησης, ο οποίος 

αναλύει τις μεταναστευτικές ροές προς την 

Ένωση. 

Or. en 
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Τροπολογία  447 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η ανάλυση κινδύνου που εκπονεί ο 

οργανισμός καλύπτει όλες τις πτυχές που 

σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 

ιδίως τον έλεγχο των συνόρων, την 

επιστροφή, τις παράτυπες δευτερογενείς 

μετακινήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών 

στην Ένωση, την πρόληψη του 

διασυνοριακού εγκλήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 

της παράτυπης μετανάστευσης, της 

εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας, 

καθώς και την κατάσταση που επικρατεί 

σε γειτονικές τρίτες χώρες με σκοπό την 

ανάπτυξη ενός μηχανισμού 

προειδοποίησης, ο οποίος αναλύει τις 

μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση. 

3. Η ανάλυση κινδύνου που εκπονεί ο 

οργανισμός καλύπτει όλες τις πτυχές που 

σχετίζονται με την ευρωπαϊκή 

ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 

ιδίως τον έλεγχο των συνόρων, την 

επιστροφή, τις παράτυπες δευτερογενείς 

μετακινήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών 

στην Ένωση, την πρόληψη του 

διασυνοριακού εγκλήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 

της παράτυπης μετανάστευσης, της 

εμπορίας ανθρώπων και της τρομοκρατίας, 

καθώς και την κατάσταση που επικρατεί 

σε γειτονικές τρίτες χώρες με σκοπό την 

ανάπτυξη ενός μηχανισμού 

προειδοποίησης, ο οποίος αναλύει, μεταξύ 

άλλων, τις μεταναστευτικές ροές προς την 

Ένωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  448 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Ο οργανισμός αναπτύσσει και 

δημοσιοποιεί τη μεθοδολογία και τα 

κριτήρια που ακολουθεί για την ανάλυση 

κινδύνου. 

Or. en 
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Τροπολογία  449 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Ο οργανισμός αναπτύσσει και 

δημοσιοποιεί τη μεθοδολογία και τα 

κριτήρια που ακολουθεί για την ανάλυση 

κινδύνου.  

Or. en 

 

Τροπολογία  450 

Monika Hohlmeier 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη παρέχουν στον 

οργανισμό κάθε αναγκαία πληροφορία 

σχετικά με την κατάσταση, τις τάσεις και 

τις πιθανές απειλές στα εξωτερικά σύνορα 

και στον τομέα της επιστροφής. Τα κράτη 

μέλη παρέχουν στον οργανισμό τακτικά ή 

κατόπιν αιτήματός του, όλες τις σχετικές 

πληροφορίες, όπως στατιστικά και 

επιχειρησιακά δεδομένα που συλλέγονται 

σε σχέση με την εφαρμογή του κεκτημένου 

Σένγκεν, καθώς και στοιχεία και 

πληροφορίες που προέρχονται από το 

επίπεδο ανάλυσης της εθνικής εικόνας της 

κατάστασης που εκπονείται σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013. 

4. Τα κράτη μέλη παρέχουν στον 

οργανισμό κάθε αναγκαία πληροφορία 

σχετικά με την κατάσταση, τις τάσεις και 

τις πιθανές απειλές στα εξωτερικά σύνορα 

και στον τομέα της επιστροφής. Τα κράτη 

μέλη δεσμεύονται να παρέχουν στον 

οργανισμό τακτικά και με ολοκληρωμένο 

τρόπο όλες τις σχετικές πληροφορίες, 

όπως στατιστικά και επιχειρησιακά 

δεδομένα που συλλέγονται σε σχέση με 

την εφαρμογή του κεκτημένου Σένγκεν, 

καθώς και στοιχεία και πληροφορίες που 

προέρχονται από το επίπεδο ανάλυσης της 

εθνικής εικόνας της κατάστασης που 

εκπονείται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 1052/2013. 

Or. en 

 

Τροπολογία  451 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 
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Gérard Deprez 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη παρέχουν στον 

οργανισμό κάθε αναγκαία πληροφορία 

σχετικά με την κατάσταση, τις τάσεις και 

τις πιθανές απειλές στα εξωτερικά σύνορα 

και στον τομέα της επιστροφής. Τα κράτη 

μέλη παρέχουν στον οργανισμό τακτικά ή 

κατόπιν αιτήματός του, όλες τις σχετικές 

πληροφορίες, όπως στατιστικά και 

επιχειρησιακά δεδομένα που συλλέγονται 

σε σχέση με την εφαρμογή του κεκτημένου 

Σένγκεν, καθώς και στοιχεία και 

πληροφορίες που προέρχονται από το 

επίπεδο ανάλυσης της εθνικής εικόνας της 

κατάστασης που εκπονείται σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013. 

4. Τα κράτη μέλη παρέχουν στο 

κέντρο κάθε αναγκαία πληροφορία 

σχετικά με την κατάσταση, τις τάσεις και 

τις πιθανές απειλές στα εξωτερικά σύνορα 

και στον τομέα της επιστροφής. Τα κράτη 

μέλη παρέχουν στο κέντρο τακτικά ή 

κατόπιν αιτήματός του, όλες τις σχετικές 

πληροφορίες, όπως στατιστικά και 

επιχειρησιακά δεδομένα που συλλέγονται 

σε σχέση με την εφαρμογή του κεκτημένου 

Σένγκεν, καθώς και στοιχεία και 

πληροφορίες που προέρχονται από το 

επίπεδο ανάλυσης της εθνικής εικόνας της 

κατάστασης που εκπονείται σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013. 

Or. en 

 

Τροπολογία  452 

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη παρέχουν στον 

οργανισμό κάθε αναγκαία πληροφορία 

σχετικά με την κατάσταση, τις τάσεις και 

τις πιθανές απειλές στα εξωτερικά σύνορα 

και στον τομέα της επιστροφής. Τα κράτη 

μέλη παρέχουν στον οργανισμό τακτικά ή 

κατόπιν αιτήματός του, όλες τις σχετικές 

πληροφορίες, όπως στατιστικά και 

επιχειρησιακά δεδομένα που συλλέγονται 

σε σχέση με την εφαρμογή του κεκτημένου 

Σένγκεν, καθώς και στοιχεία και 

πληροφορίες που προέρχονται από το 

επίπεδο ανάλυσης της εθνικής εικόνας της 

4. Τα κράτη μέλη παρέχουν στον 

οργανισμό κάθε αναγκαία πληροφορία 

σχετικά με την κατάσταση, τις τάσεις και 

τις πιθανές απειλές που σχετίζονται με τη 

διασυνοριακή εγκληματικότητα, στα 

εξωτερικά σύνορα και στον τομέα της 

επιστροφής. Τα κράτη μέλη παρέχουν στον 

οργανισμό τακτικά ή κατόπιν αιτήματός 

του, όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως 

στατιστικά και επιχειρησιακά δεδομένα 

που συλλέγονται σε σχέση με την 

εφαρμογή του κεκτημένου Σένγκεν, καθώς 

και στοιχεία και πληροφορίες που 
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κατάστασης που εκπονείται σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013. 

προέρχονται από το επίπεδο ανάλυσης της 

εθνικής εικόνας της κατάστασης που 

εκπονείται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 1052/2013. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  453 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

κινδύνου υποβάλλονται στο εποπτικό 

συμβούλιο και στο διοικητικό συμβούλιο. 

5. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

κινδύνου υποβάλλονται στο 

συμβουλευτικό όργανο και στο διοικητικό 

συμβούλιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  454 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

κινδύνου υποβάλλονται στο εποπτικό 

συμβούλιο και στο διοικητικό συμβούλιο. 

5. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

κινδύνου υποβάλλονται στο διοικητικό 

συμβούλιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  455 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

κινδύνου υποβάλλονται στο εποπτικό 

συμβούλιο και στο διοικητικό συμβούλιο. 

5. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

κινδύνου υποβάλλονται στο διοικητικό 

συμβούλιο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  456 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη 

τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου 

κατά τον προγραμματισμό των 

επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων 

τους στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και 

των δραστηριοτήτων τους σε θέματα 

επιστροφής. 

6. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη 

τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου 

κατά τον προγραμματισμό των 

επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων 

τους στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και 

των δραστηριοτήτων τους σε θέματα 

επιστροφής. Για την επιχειρησιακή 

συμμετοχή του οργανισμού απαιτείται εκ 

των προτέρων αξιολόγηση, βάσει ευρέος 

φάσματος πηγών, προκειμένου να 

καθοριστεί κατά πόσον υφίστανται 

κίνδυνοι παραβιάσεων των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων ή ελλείψεων στις συναφείς 

αστικές και ποινικές νομοθεσίες και 

δικονομίες που θα καθιστούσαν τη 

συνεργασία ασυμβίβαστη με τις νομικές 

υποχρεώσεις, ιδίως με σκοπό να 

διασφαλιστούν η προστασία από την 

επαναπροώθηση και το δικαίωμα 

αποτελεσματικής προσφυγής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  457 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 6 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη 

τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου 

κατά τον προγραμματισμό των 

επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων 

τους στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και 

των δραστηριοτήτων τους σε θέματα 

επιστροφής. 

6. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη 

τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου 

κατά τον προγραμματισμό των 

επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων 

τους στα εξωτερικά σύνορα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  458 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη 

τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου 

κατά τον προγραμματισμό των 

επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων 

τους στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και 

των δραστηριοτήτων τους σε θέματα 

επιστροφής. 

6. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη 

τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου 

κατά τον προγραμματισμό των 

επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων 

τους στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  459 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Μιλτιάδης 

Κύρκος, Elly Schlein 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Κατά την κατάρτιση από τον 

οργανισμό του κοινού βασικού κορμού 

μαθημάτων για την εκπαίδευση των 

συνοριοφυλάκων και του προσωπικού που 

εμπλέκεται σε θέματα επιστροφής, ο 

7. Κατά την κατάρτιση από τον 

οργανισμό του κοινού βασικού κορμού 

μαθημάτων για την εκπαίδευση των 

συνοριοφυλάκων και του λοιπού 

προσωπικού ή των εμπειρογνωμόνων που 
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οργανισμός ενσωματώνει τα αποτελέσματα 

ενός κοινού υποδείγματος ολοκληρωμένης 

ανάλυσης κινδύνου. 

εμπλέκονται σε καθήκοντα που αφορούν 

την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

συνόρων, ο οργανισμός ενσωματώνει τα 

αποτελέσματα ενός κοινού υποδείγματος 

ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  460 

Marina Albiol Guzmán, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  461 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός εξασφαλίζει την 

τακτική παρακολούθηση της διαχείρισης 

των εξωτερικών συνόρων μέσω 

αξιωματικών συνδέσμων του οργανισμού 

στα κράτη μέλη. 

1. Ο οργανισμός εξασφαλίζει την 

τακτική παρακολούθηση της διαχείρισης 

των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ μέσω 

αξιωματικών συνδέσμων στα κράτη μέλη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  462 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός εξασφαλίζει την 

τακτική παρακολούθηση της διαχείρισης 

των εξωτερικών συνόρων μέσω 

αξιωματικών συνδέσμων του οργανισμού 

στα κράτη μέλη. 

1. Ο οργανισμός εξασφαλίζει την 

τακτική παρακολούθηση της διαχείρισης 

των εξωτερικών συνόρων μέσω 

αξιωματικών συνδέσμων του οργανισμού 

στα κράτη μέλη με εξωτερικά χερσαία, 

θαλάσσια ή εναέρια σύνορα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  463 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός εξασφαλίζει την 

τακτική παρακολούθηση της διαχείρισης 

των εξωτερικών συνόρων μέσω 

αξιωματικών συνδέσμων του οργανισμού 

στα κράτη μέλη. 

1. Ο οργανισμός εξασφαλίζει την 

τακτική παρακολούθηση της διαχείρισης 

των εξωτερικών συνόρων μέσω 

αξιωματικών συνδέσμων του οργανισμού 

σε όλα κράτη μέλη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  464 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός εξασφαλίζει την 

τακτική παρακολούθηση της διαχείρισης 
των εξωτερικών συνόρων μέσω 

αξιωματικών συνδέσμων του οργανισμού 

στα κράτη μέλη. 

1. Ο οργανισμός παρακολουθεί τη 

διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, 

εφόσον κρίνεται απαραίτητο, μέσω 

αξιωματικών συνδέσμων του οργανισμού 

στα κράτη μέλη. 

Or. en 
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Τροπολογία  465 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός εξασφαλίζει την 

τακτική παρακολούθηση της διαχείρισης 
των εξωτερικών συνόρων μέσω 

αξιωματικών συνδέσμων του οργανισμού 

στα κράτη μέλη. 

1. Ο οργανισμός παρακολουθεί τη 

διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, 

εφόσον κρίνεται απαραίτητο, μέσω 

αξιωματικών συνδέσμων του οργανισμού 

στα κράτη μέλη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αποστολή αξιωματικών συνδέσμων πρέπει να πραγματοποιείται εάν κρίνεται αναγκαίο, 

ανάλογα με τις διάφορες καταστάσεις που επικρατούν στα διάφορα κράτη μέλη και με γνώμονα 

την ανάλυση κινδύνου που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού. 

 

Τροπολογία  466 

Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής ορίζει 

εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του 

οργανισμού, οι οποίοι τοποθετούνται ως 

αξιωματικοί σύνδεσμοι. Ο εκτελεστικός 

διευθυντής, με βάση την ανάλυση 

κινδύνου και σε συνεννόηση με το 

διοικητικό συμβούλιο, καθορίζει τη φύση 

της τοποθέτησης, το κράτος μέλος στο 

οποίο μπορεί να αποσταλεί ένας 

αξιωματικός σύνδεσμος και τη διάρκεια 

της αποστολής. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος για τον ορισμό και καθορίζει, από 

κοινού με το κράτος μέλος, τον τόπο της 

αποστολής. 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής ορίζει 

εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του 

οργανισμού, οι οποίοι τοποθετούνται ως 

αξιωματικοί σύνδεσμοι. Ο εκτελεστικός 

διευθυντής, με βάση την ανάλυση 

κινδύνου και σε συνεννόηση με το 

διοικητικό συμβούλιο, καθορίζει τη φύση 

της τοποθέτησης, το κράτος μέλος στο 

οποίο μπορεί να αποσταλεί ένας 

αξιωματικός σύνδεσμος και τη διάρκεια 

της αποστολής. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος για τον ορισμό και καθορίζει, από 

κοινού με το κράτος μέλος, τον τόπο της 

αποστολής. Κάθε κράτος μέλος μπορεί 

ελεύθερα να ζητήσει την εξαίρεση, με 
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αιτιολογημένη απόφαση προς τον 

οργανισμό, αξιωματικών συνδέσμων που 

βρίσκονται στην επικράτειά του. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  467 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής ορίζει 

εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του 

οργανισμού, οι οποίοι τοποθετούνται ως 

αξιωματικοί σύνδεσμοι. Ο εκτελεστικός 

διευθυντής, με βάση την ανάλυση 

κινδύνου και σε συνεννόηση με το 

διοικητικό συμβούλιο, καθορίζει τη φύση 

της τοποθέτησης, το κράτος μέλος στο 

οποίο μπορεί να αποσταλεί ένας 

αξιωματικός σύνδεσμος και τη διάρκεια 

της αποστολής. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος για τον ορισμό και καθορίζει, από 

κοινού με το κράτος μέλος, τον τόπο της 

αποστολής. 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής ορίζει 

εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του 

οργανισμού, οι οποίοι τοποθετούνται ως 

αξιωματικοί σύνδεσμοι. Ο εκτελεστικός 

διευθυντής, σε συνεννόηση με το 

διοικητικό συμβούλιο, αποφασίζει τη 

φύση της τοποθέτησης, το κράτος μέλος 

στο οποίο θα αποσταλεί ο αξιωματικός 

σύνδεσμος και τη διάρκεια της αποστολής. 

Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για τον 

ορισμό και καθορίζει, από κοινού με το 

κράτος μέλος, τον τόπο της αποστολής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  468 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής ορίζει 

εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του 

οργανισμού, οι οποίοι τοποθετούνται ως 

αξιωματικοί σύνδεσμοι. Ο εκτελεστικός 

διευθυντής, με βάση την ανάλυση 

2. Το διοικητικό συμβούλιο 

αποφασίζει, με βάση την ανάλυση 

κινδύνου και κατόπιν πρότασης του 

εκτελεστικού διευθυντή, τη φύση της 

τοποθέτησης, το κράτος μέλος στο οποίο 
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κινδύνου και σε συνεννόηση με το 

διοικητικό συμβούλιο, καθορίζει τη φύση 

της τοποθέτησης, το κράτος μέλος στο 

οποίο μπορεί να αποσταλεί ένας 

αξιωματικός σύνδεσμος και τη διάρκεια 

της αποστολής. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος για τον ορισμό και καθορίζει, από 

κοινού με το κράτος μέλος, τον τόπο της 

αποστολής. 

μπορεί να αποσταλεί ένας αξιωματικός 

σύνδεσμος και τη διάρκεια της αποστολής 

και κοινοποιεί την απόφασή του στο 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Ο 

εκτελεστικός διευθυντής συμβουλεύεται το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για τη φύση 

και τη διάρκεια της αποστολής πριν 

υποβάλει την πρότασή του και για τα 

καθήκοντα που δεν καλύπτονται από το 

άρθρο 11 παράγραφος 3 του παρόντος 

κανονισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να ζητείται η γνώμη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους σχετικά με τους όρους της 

αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας. Η απόφαση για την αποστολή θα πρέπει να 

λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιο και όχι μονομερώς από τον εκτελεστικό διευθυντή. 

 

Τροπολογία  469 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι 

ενεργούν εξ ονόματος του οργανισμού και 

ο ρόλος τους είναι να ενισχύσουν τη 

συνεργασία και τον διάλογο μεταξύ του 

οργανισμού και των εθνικών αρχών που 

είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των 

συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των 

σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που 

εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των 

συνόρων. Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι: 

3. Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι 

ενεργούν εξ ονόματος του οργανισμού και 

ο ρόλος τους είναι να ενισχύσουν τη 

συνεργασία και τον διάλογο μεταξύ του 

οργανισμού και των εθνικών αρχών που 

είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των 

συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των 

σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που 

εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των 

συνόρων. Ειδικότερα, οι αξιωματικοί 

σύνδεσμοι: 

Or. en 

 

Τροπολογία  470 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι 

ενεργούν εξ ονόματος του οργανισμού και 

ο ρόλος τους είναι να ενισχύσουν τη 

συνεργασία και τον διάλογο μεταξύ του 

οργανισμού και των εθνικών αρχών που 

είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των 

συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των 

σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που 

εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των 

συνόρων. Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι: 

3. Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι 

ενεργούν εξ ονόματος του οργανισμού και 

ο ρόλος τους είναι να ενισχύσουν τη 

συνεργασία και τον διάλογο μεταξύ του 

οργανισμού και των εθνικών αρχών που 

είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των 

συνόρων και της επιστροφής, 

συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων 

ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν 

καθήκοντα ελέγχου των συνόρων. Οι 

αξιωματικοί σύνδεσμοι: 

Or. fr 

 

Τροπολογία  471 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) υποστηρίζουν τη συλλογή των 

πληροφοριών που χρειάζεται ο 

οργανισμός για την παρακολούθηση της 

παράτυπης μετανάστευσης και την 

ανάλυση κινδύνου που αναφέρεται στο 

άρθρο 10· 

Or. en 

 

Τροπολογία  472 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) υποστηρίζουν τη συλλογή των 

πληροφοριών που χρειάζεται ο οργανισμός 

για τη διενέργεια της αξιολόγησης 

τρωτότητας που αναφέρεται στο άρθρο 12· 

β) υποστηρίζουν τη συλλογή των 

πληροφοριών που προβλέπεται από τη 

σχετική νομοθεσία της Ένωσης και που 

χρειάζεται ο οργανισμός για τη διενέργεια 

της αξιολόγησης τρωτότητας που 

αναφέρεται στο άρθρο 12· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η συλλογή πληροφοριών πρέπει να υπόκειται στις απαιτήσεις της συναφούς νομοθεσίας της ΕΕ. 

Με τον τρόπο αυτόν, αποσαφηνίζονται οι πληροφορίες που αναφέρονται. 

 

Τροπολογία  473 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Μιλτιάδης Κύρκος, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, 

Elly Schlein 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) παρακολουθούν και προωθούν την 

εφαρμογή των υφιστάμενων και των 

μελλοντικών μέτρων που αφορούν τη 

διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, 

μεταξύ άλλων όσον αφορά τα θεμελιώδη 

δικαιώματα και τη διεθνή προστασία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  474 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) επικουρούν τα κράτη μέλη στην δ) επικουρούν, εάν ζητηθεί από τα 
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κατάρτιση των σχεδίων τους έκτακτης 

ανάγκης· 

κράτη μέλη, στην κατάρτιση των σχεδίων 

τους έκτακτης ανάγκης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  475 

Geoffrey Van Orden 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στον 

εκτελεστικό διευθυντή για την κατάσταση 

στα εξωτερικά σύνορα και την ικανότητα 

του κράτους μέλους να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά την κατάσταση αυτή· 

ε) υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στον 

εκτελεστικό διευθυντή και στον 

επικεφαλής της αρμόδιας εθνικής αρχής 

για την κατάσταση και την ικανότητα του 

κράτους μέλους να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά την κατάσταση αυτή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  476 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στον 

εκτελεστικό διευθυντή για την κατάσταση 

στα εξωτερικά σύνορα και την ικανότητα 

του κράτους μέλους να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά την κατάσταση αυτή· 

ε) υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στον 

εκτελεστικό διευθυντή για την κατάσταση 

στα εξωτερικά σύνορα και την ικανότητα 

του κράτους μέλους να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά την κατάσταση αυτή, 

καθώς και για την εκτέλεση των 

επιχειρήσεων επιστροφής προς σχετικές 

τρίτες χώρες και, εάν η έκθεση εγείρει 

ανησυχίες σχετικά με οποιαδήποτε από 

τις πτυχές είναι σημαντική για το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, τα κράτη 

μέλη ενημερώνονται αμελλητί από τον 

εκτελεστικό διευθυντή. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να ενημερώνεται για το περιεχόμενο της 

έκθεσης δεδομένου ότι ενδέχεται να εγείρονται ανησυχίες για το εν λόγω κράτος μέλος. Με τον 

τρόπο αυτόν, το εμπλεκόμενο κράτος μέλος μπορεί να αρχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα 

διορθωτικά μέτρα. Ως εκ τούτου, θα διασφαλίζεται επίσης η διαφάνεια. 

 

Τροπολογία  477 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) παρακολουθούν τα μέτρα που 

έχουν ληφθεί από το κράτος μέλος σε 

σχέση με μια κατάσταση που απαιτεί 

επείγουσα δράση στα εξωτερικά σύνορα, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 18· 

στ) παρακολουθούν τα μέτρα που 

έχουν ληφθεί από το κράτος μέλος σε 

σχέση με μια κατάσταση που απαιτεί 

επείγουσα δράση στα εξωτερικά σύνορα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  478 

Ana Gomes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ α) συμμετέχουν τακτικά σε άμεσες 

αποστολές παρακολούθησης σε σχετικές 

τοποθεσίες στα σύνορα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  479 

Ana Gomes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ β) αναπτύσσουν σχέσεις και 

πλατφόρμες διαλόγου με εκπροσώπους 

και οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  480 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 

3, ο αξιωματικός σύνδεσμος, μεταξύ 

άλλων: 

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 

3, ο αξιωματικός σύνδεσμος, σύμφωνα με 

τους εθνικούς και τους ενωσιακούς 

κανόνες περί ασφάλειας και προστασίας 

των δεδομένων: 

Or. en 

 

Τροπολογία  481 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 

3, ο αξιωματικός σύνδεσμος, μεταξύ 

άλλων: 

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 

3, ο αξιωματικός σύνδεσμος: 

Or. en 

 

Τροπολογία  482 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) διαθέτει απεριόριστη πρόσβαση 

στο εθνικό κέντρο συντονισμού και την 

εθνική εικόνα της κατάστασης που 

καταρτίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 1052/2013· 

α) διαθέτει πρόσβαση στο εθνικό 

κέντρο συντονισμού και την εθνική εικόνα 

της κατάστασης που καταρτίζεται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1052/2013· 

Or. en 

 

Τροπολογία  483 

Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) διαθέτει απεριόριστη πρόσβαση 

στο εθνικό κέντρο συντονισμού και την 

εθνική εικόνα της κατάστασης που 

καταρτίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 1052/2013· 

α) λαμβάνει πληροφορίες από το 

εθνικό κέντρο συντονισμού με την άδεια 

του εθνικού συντονιστή του 

ενδιαφερόμενου κράτους μέλους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  484 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) διαθέτει απεριόριστη πρόσβαση 

στο εθνικό κέντρο συντονισμού και την 

εθνική εικόνα της κατάστασης που 

καταρτίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 1052/2013· 

α) λαμβάνει πληροφορίες από το 

εθνικό κέντρο συντονισμού και την εθνική 

εικόνα της κατάστασης που καταρτίζεται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1052/2013· 

Or. en 
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Τροπολογία  485 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) διαθέτει απεριόριστη πρόσβαση 

στο εθνικό κέντρο συντονισμού και την 

εθνική εικόνα της κατάστασης που 

καταρτίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 1052/2013· 

α) διαθέτει πρόσβαση στο εθνικό 

κέντρο συντονισμού και την εθνική εικόνα 

της κατάστασης που καταρτίζεται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1052/2013· 

Or. en 

 

Τροπολογία  486 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) διαθέτει απεριόριστη πρόσβαση 

στο εθνικό κέντρο συντονισμού και την 
εθνική εικόνα της κατάστασης που 

καταρτίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 1052/2013· 

α) διαθέτει πρόσβαση στην εθνική 

εικόνα της κατάστασης που καταρτίζεται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1052/2013· 

Or. en 

 

Τροπολογία  487 

Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) διαθέτει πρόσβαση στα εθνικά και 

ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών που 

διατίθενται στο εθνικό κέντρο 

διαγράφεται 
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συντονισμού, με την προϋπόθεση ότι 

συμμορφώνεται με τους εθνικούς και 

ενωσιακούς κανόνες για την ασφάλεια και 

την προστασία των δεδομένων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  488 

Carlos Coelho 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) διαθέτει πρόσβαση στα εθνικά και 

ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών που 

διατίθενται στο εθνικό κέντρο 

συντονισμού, με την προϋπόθεση ότι 

συμμορφώνεται με τους εθνικούς και 

ενωσιακούς κανόνες για την ασφάλεια και 

την προστασία των δεδομένων· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  489 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) διαθέτει πρόσβαση στα εθνικά και 

ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών που 

διατίθενται στο εθνικό κέντρο 

συντονισμού, με την προϋπόθεση ότι 

συμμορφώνεται με τους εθνικούς και 

ενωσιακούς κανόνες για την ασφάλεια και 

την προστασία των δεδομένων· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  490 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) διαθέτει πρόσβαση στα εθνικά και 

ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών που 

διατίθενται στο εθνικό κέντρο 

συντονισμού, με την προϋπόθεση ότι 

συμμορφώνεται με τους εθνικούς και 

ενωσιακούς κανόνες για την ασφάλεια και 

την προστασία των δεδομένων· 

β) διαθέτει πρόσβαση, εφόσον είναι 

αναγκαίο, στα ευρωπαϊκά συστήματα 

πληροφοριών που διατίθενται στο εθνικό 

κέντρο συντονισμού, με την προϋπόθεση 

ότι συμμορφώνεται με τους εθνικούς και 

ενωσιακούς κανόνες για την ασφάλεια και 

την προστασία των δεδομένων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  491 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 - παράγραφος 4 - στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) διατηρεί τακτικές επαφές με τις 

εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη 

διαχείριση των συνόρων, 

συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων 

ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν 

καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, 

ενημερώνοντας παράλληλα τον 

επικεφαλής του εθνικού κέντρου 

συντονισμού. 

γ) διατηρεί τακτικές επαφές με τις 

εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη 

διαχείριση των συνόρων, 

συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων 

ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν 

καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, 

ενημερώνοντας παράλληλα σχετικό 

σύνδεσμο που ορίζεται από το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο αξιωματικός σύνδεσμος θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες παρά να 

έχει άμεση πρόσβαση στο εθνικό κέντρο συντονισμού και στα σχετικά συστήματα. Θα τεθούν 

εδώ πρακτικά ζητήματα καθώς και ζητήματα εμπιστευτικότητας όταν το εθνικό κέντρο 

συντονισμού θα περιλαμβάνει επίσης και άλλα συστήματα. 
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Τροπολογία  492 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η έκθεση των αξιωματικών 

συνδέσμων αποτελεί μέρος της 

αξιολόγησης τρωτότητας που αναφέρεται 

στο άρθρο 12. 

5. Η έκθεση των αξιωματικών 

συνδέσμων αποτελεί μέρος της 

αξιολόγησης τρωτότητας που αναφέρεται 

στο άρθρο 12. Η έκθεση διαβιβάζεται στο 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  493 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η έκθεση των αξιωματικών 

συνδέσμων αποτελεί μέρος της 

αξιολόγησης τρωτότητας που αναφέρεται 

στο άρθρο 12. 

5. Η τελική έκθεση των αξιωματικών 

συνδέσμων λαμβάνεται υπόψη κατά την 

εκπόνηση της αξιολόγησης τρωτότητας 

που αναφέρεται στο άρθρο 12. Η έκθεση 

διαβιβάζεται εν συνεχεία στο 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εάν η τελική έκθεση του αξιωματικού συνδέσμου αποσταλεί στο κράτος μέλος, διασφαλίζεται η 

διαφάνεια και το κράτος μέλος τηρείται επίσης ενήμερο σχετικά με τα ζητήματα που έχουν 

εντοπιστεί ώστε να λάβει αμέσως διορθωτικά μέτρα. 

 

Τροπολογία  494 

Ana Gomes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός αξιολογεί τον 

τεχνικό εξοπλισμό, τα συστήματα, τις 

ικανότητες, τους πόρους και τα σχέδια 

έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών όσον 

αφορά τον έλεγχο των συνόρων. Η εν λόγω 

αξιολόγηση βασίζεται στις πληροφορίες 

που παρέχονται από το κράτος μέλος και 

τον αξιωματικό σύνδεσμο, στις 

πληροφορίες που προέρχονται από το 

σύστημα Eurosur, ιδίως στα επίπεδα 

επίπτωσης που αποδίδονται στα εξωτερικά 

χερσαία και θαλάσσια σύνορα τμήματα 

του κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, καθώς 

και στις εκθέσεις και τις αξιολογήσεις των 

κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, 

ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα και 

άλλων δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

1. Ο οργανισμός αξιολογεί τον 

τεχνικό εξοπλισμό, τα συστήματα, τις 

ικανότητες, τους πόρους και τα σχέδια 

έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών όσον 

αφορά τον έλεγχο των συνόρων σε ετήσια 

βάση. Εξ ιδίας πρωτοβουλίας ή κατόπιν 

αιτήματος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ο οργανισμός δύναται να 

διενεργεί έκτακτη ενημέρωση ανά πάσα 

στιγμή. Η εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται 

στις πληροφορίες που παρέχονται από το 

κράτος μέλος και τον αξιωματικό 

σύνδεσμο, στις πληροφορίες που 

προέρχονται από το σύστημα Eurosur, 

ιδίως στα επίπεδα επίπτωσης που 

αποδίδονται στα εξωτερικά χερσαία και 

θαλάσσια σύνορα τμήματα του κάθε 

κράτους μέλους, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, στις 

εκθέσεις και τις αξιολογήσεις των κοινών 

επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, ταχειών 

επεμβάσεων στα σύνορα και άλλων 

δραστηριοτήτων του οργανισμού, καθώς 

και στις συνεισφορές των οργανώσεων 

της κοινωνίας των πολιτών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  495 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός αξιολογεί τον 

τεχνικό εξοπλισμό, τα συστήματα, τις 

ικανότητες, τους πόρους και τα σχέδια 

έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών όσον 

αφορά τον έλεγχο των συνόρων. Η εν λόγω 

αξιολόγηση βασίζεται στις πληροφορίες 

1. Το κέντρο ανάλυσης κινδύνου και 

αξιολόγησης τρωτότητας αξιολογεί τον 

τεχνικό εξοπλισμό, τα συστήματα, τις 

ικανότητες, τους πόρους και τα σχέδια 

έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών όσον 

αφορά τον έλεγχο των συνόρων. Η εν λόγω 
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που παρέχονται από το κράτος μέλος και 

τον αξιωματικό σύνδεσμο, στις 

πληροφορίες που προέρχονται από το 

σύστημα Eurosur, ιδίως στα επίπεδα 

επίπτωσης που αποδίδονται στα εξωτερικά 

χερσαία και θαλάσσια σύνορα τμήματα 

του κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, καθώς 

και στις εκθέσεις και τις αξιολογήσεις των 

κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, 

ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα και 

άλλων δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

αξιολόγηση βασίζεται στις πληροφορίες 

που παρέχονται από το κράτος μέλος και 

τον αξιωματικό σύνδεσμο, στις 

πληροφορίες που προέρχονται από το 

σύστημα Eurosur, ιδίως στα επίπεδα 

επίπτωσης που αποδίδονται στα εξωτερικά 

χερσαία και θαλάσσια σύνορα τμήματα 

του κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, καθώς 

και στις εκθέσεις και τις αξιολογήσεις των 

κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, 

ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα και 

άλλων δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους αποτελεσματικότητας και προς αποφυγήν της επικάλυψης καθηκόντων, είναι πιο 

λογικό να υπάρχει, εντός του οργανισμού, ένα «κέντρο» (όπως προτείνεται από την Επιτροπή) 

το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και την ανάλυση κινδύνου, καθώς και για 

τις αξιολογήσεις τρωτότητας. 

 

Τροπολογία  496 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός αξιολογεί τον 

τεχνικό εξοπλισμό, τα συστήματα, τις 

ικανότητες, τους πόρους και τα σχέδια 

έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών όσον 

αφορά τον έλεγχο των συνόρων. Η εν λόγω 

αξιολόγηση βασίζεται στις πληροφορίες 

που παρέχονται από το κράτος μέλος και 

τον αξιωματικό σύνδεσμο, στις 

πληροφορίες που προέρχονται από το 

σύστημα Eurosur, ιδίως στα επίπεδα 

επίπτωσης που αποδίδονται στα εξωτερικά 

χερσαία και θαλάσσια σύνορα τμήματα 

του κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, καθώς 

και στις εκθέσεις και τις αξιολογήσεις των 

1. Ο οργανισμός αξιολογεί τον 

τεχνικό εξοπλισμό, τα συστήματα, τις 

ικανότητες, τους πόρους και τα σχέδια 

έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών όσον 

αφορά τον έλεγχο των συνόρων. Η εν λόγω 

αξιολόγηση πραγματοποιείται σε 

συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ και 

βασίζεται στις πληροφορίες που 

παρέχονται από το κράτος μέλος και τον 

αξιωματικό σύνδεσμο, στις πληροφορίες 

που προέρχονται από το σύστημα Eurosur, 

ιδίως στα επίπεδα επίπτωσης που 

αποδίδονται στα εξωτερικά χερσαία και 

θαλάσσια σύνορα τμήματα του κάθε 

κράτους μέλους, σύμφωνα με τον 



 

AM\1092760EL.doc 79/156 PE582.070v01-00 

 EL 

κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, 

ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα και 

άλλων δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, καθώς 

και στις εκθέσεις και τις αξιολογήσεις των 

κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, 

ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα και 

άλλων δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  497 

Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός αξιολογεί τον 

τεχνικό εξοπλισμό, τα συστήματα, τις 

ικανότητες, τους πόρους και τα σχέδια 

έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών όσον 

αφορά τον έλεγχο των συνόρων. Η εν 

λόγω αξιολόγηση βασίζεται στις 

πληροφορίες που παρέχονται από το 

κράτος μέλος και τον αξιωματικό 

σύνδεσμο, στις πληροφορίες που 

προέρχονται από το σύστημα Eurosur, 

ιδίως στα επίπεδα επίπτωσης που 

αποδίδονται στα εξωτερικά χερσαία και 

θαλάσσια σύνορα τμήματα του κάθε 

κράτους μέλους, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, καθώς 

και στις εκθέσεις και τις αξιολογήσεις των 

κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, 

ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα και 

άλλων δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

1. Ο οργανισμός αξιολογεί τον 

τεχνικό εξοπλισμό, τα συστήματα, τις 

ικανότητες, τους πόρους και, ει δυνατόν, 

τα σχέδια έκτακτης ανάγκης των κρατών 

μελών που απαιτούνται για τον έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων. Το διοικητικό 

συμβούλιο εγκρίνει αντικειμενικούς 

δείκτες βάσει των οποίων αποφασίζει την 

ιεράρχηση του κράτους μέλους προς 

αξιολόγηση. Η εν λόγω αξιολόγηση 

βασίζεται στις πληροφορίες που 

παρέχονται από το κράτος μέλος και, κατά 

περίπτωση, από τον αξιωματικό 

σύνδεσμο, στις πληροφορίες που 

προέρχονται από το σύστημα Eurosur, 

ιδίως στα επίπεδα επίπτωσης που 

αποδίδονται στα εξωτερικά χερσαία και 

θαλάσσια σύνορα τμήματα του κάθε 

κράτους μέλους, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, καθώς 

και στις εκθέσεις και τις αξιολογήσεις των 

κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, 

ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα και 

άλλων δραστηριοτήτων του οργανισμού 

σχετικά με τη διαχείριση των συνόρων. 

Or. en 
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Τροπολογία  498 

Csaba Sógor, Traian Ungureanu 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός αξιολογεί τον 

τεχνικό εξοπλισμό, τα συστήματα, τις 

ικανότητες, τους πόρους και τα σχέδια 

έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών όσον 

αφορά τον έλεγχο των συνόρων. Η εν λόγω 

αξιολόγηση βασίζεται στις πληροφορίες 

που παρέχονται από το κράτος μέλος και 

τον αξιωματικό σύνδεσμο, στις 

πληροφορίες που προέρχονται από το 

σύστημα Eurosur, ιδίως στα επίπεδα 

επίπτωσης που αποδίδονται στα εξωτερικά 

χερσαία και θαλάσσια σύνορα τμήματα 

του κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, καθώς 

και στις εκθέσεις και τις αξιολογήσεις των 

κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, 

ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα και 

άλλων δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

1. Ο οργανισμός αξιολογεί τον 

τεχνικό εξοπλισμό, τα συστήματα, τις 

ικανότητες, τους πόρους και τα σχέδια 

έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών όσον 

αφορά τον έλεγχο των συνόρων, καθώς 

και τις προκλήσεις και τις απειλές στην 

αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων 

με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπα τα 

κράτη μέλη και την ικανότητα 

αντιμετώπισής τους. Η εν λόγω 

αξιολόγηση βασίζεται στις πληροφορίες 

που παρέχονται από το κράτος μέλος και 

τον αξιωματικό σύνδεσμο, στις 

πληροφορίες που προέρχονται από το 

σύστημα Eurosur, ιδίως στα επίπεδα 

επίπτωσης που αποδίδονται στα εξωτερικά 

χερσαία και θαλάσσια σύνορα τμήματα 

του κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, καθώς 

και στις εκθέσεις και τις αξιολογήσεις των 

κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, 

ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα και 

άλλων δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  499 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Kati Piri, Birgit 

Sippel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός αξιολογεί τον 

τεχνικό εξοπλισμό, τα συστήματα, τις 

ικανότητες, τους πόρους και τα σχέδια 
έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών όσον 

1. Βάσει της ανάλυσης κινδύνου που 

εκπονείται σύμφωνα με το άρθρο 10 

παράγραφος 3, ο εκτελεστικός διευθυντής 

προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο ένα 
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αφορά τον έλεγχο των συνόρων. Η εν 

λόγω αξιολόγηση βασίζεται στις 

πληροφορίες που παρέχονται από το 

κράτος μέλος και τον αξιωματικό 

σύνδεσμο, στις πληροφορίες που 

προέρχονται από το σύστημα Eurosur, 

ιδίως στα επίπεδα επίπτωσης που 

αποδίδονται στα εξωτερικά χερσαία και 

θαλάσσια σύνορα τμήματα του κάθε 

κράτους μέλους, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, καθώς 

και στις εκθέσεις και τις αξιολογήσεις των 

κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, 

ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα και 

άλλων δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

σύνολο αντικειμενικών κριτηρίων βάσει 

των οποίων o οργανισμός διενεργεί 

αξιολογήσεις τρωτότητας όλων των 

κρατών μελών με εξωτερικά σύνορα. 

 Πριν προτείνει το εν λόγω σύνολο 

αντικειμενικών κριτηρίων, ο εκτελεστικός 

διευθυντής συμβουλεύεται και λαμβάνει 

υπόψη τις απόψεις του Υπευθύνου 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων προκειμένου 

να διασφαλιστεί ότι τα κριτήρια μέσω 

των οποίων αξιολογείται η τρωτότητα 

αντανακλούν την ανάγκη διασφάλισης 

του σεβασμού των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων σύμφωνα με τη νομοθεσία 

της Ένωσης σε όλες τις πτυχές του 

ελέγχου των συνόρων. 

 Στόχος της εν λόγω αξιολόγησης 

τρωτότητας είναι η αξιολόγηση των 

διαθέσιμων υποδομών 

(συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας 

υποδοχής), του τεχνικού εξοπλισμού, των 

συστημάτων, των ικανοτήτων, των 

πόρων και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης 

των κρατών μελών στο πλαίσιο του 

ελέγχου των συνόρων. Η εν λόγω 

αξιολόγηση βασίζεται στις πληροφορίες 

που παρέχονται από το κράτος μέλος και 

τον αξιωματικό σύνδεσμο, στις 

πληροφορίες που προέρχονται από το 

σύστημα Eurosur, ιδίως στα επίπεδα 

επίπτωσης που αποδίδονται στα εξωτερικά 

χερσαία και θαλάσσια σύνορα τμήματα 

του κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, καθώς 

και στις εκθέσεις και τις αξιολογήσεις των 

κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, 

ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα και 



 

PE582.070v01-00 82/156 AM\1092760EL.doc 

EL 

άλλων δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση της Επιτροπής δεν συνδέει την ανάλυση κινδύνου που διενεργείται βάσει του άρθρου 

10 και την αξιολόγηση τρωτότητας που διενεργείται βάσει του άρθρου 12. Η αξιολόγηση 

τρωτότητας πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια. Είναι φυσικό αυτά τα κριτήρια να 

βασίζονται στον κίνδυνο στα εξωτερικά σύνορα όπως καθορίζεται από τον οργανισμό. Τα 

κριτήρια αυτά πρέπει να διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, ότι κατά την αξιολόγηση της τρωτότητας 

στα σύνορα ενός κράτους μέλους λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα των κρατών μελών να 

σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης κατά τη διενέργεια 

ελέγχου των συνόρων. 

 

Τροπολογία  500 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός αξιολογεί τον 

τεχνικό εξοπλισμό, τα συστήματα, τις 

ικανότητες, τους πόρους και τα σχέδια 

έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών όσον 

αφορά τον έλεγχο των συνόρων. Η εν λόγω 

αξιολόγηση βασίζεται στις πληροφορίες 

που παρέχονται από το κράτος μέλος και 

τον αξιωματικό σύνδεσμο, στις 

πληροφορίες που προέρχονται από το 

σύστημα Eurosur, ιδίως στα επίπεδα 

επίπτωσης που αποδίδονται στα εξωτερικά 

χερσαία και θαλάσσια σύνορα τμήματα 

του κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, καθώς 

και στις εκθέσεις και τις αξιολογήσεις των 

κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, 

ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα και 

άλλων δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

1. Ο οργανισμός αξιολογεί τον 

τεχνικό εξοπλισμό, τα συστήματα, τις 

ικανότητες, τους πόρους, την ετοιμότητα 

και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης των 

κρατών μελών όσον αφορά τον έλεγχο των 

συνόρων. Η εν λόγω αξιολόγηση 

χρησιμοποιεί αντικειμενικά κριτήρια που 

ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο 

και βασίζεται στις πληροφορίες που 

παρέχονται από το κράτος μέλος και τον 

αξιωματικό σύνδεσμο, στις πληροφορίες 

που προέρχονται από το σύστημα 

EUROSUR, ιδίως στα επίπεδα επίπτωσης 

που αποδίδονται στα εξωτερικά χερσαία 

και θαλάσσια σύνορα τμήματα του κάθε 

κράτους μέλους, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, καθώς 

και στις εκθέσεις και τις αξιολογήσεις των 

κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, 

ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα και 

άλλων δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

Or. en 
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Τροπολογία  501 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός αξιολογεί τον 

τεχνικό εξοπλισμό, τα συστήματα, τις 

ικανότητες, τους πόρους και τα σχέδια 

έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών όσον 

αφορά τον έλεγχο των συνόρων. Η εν λόγω 

αξιολόγηση βασίζεται στις πληροφορίες 

που παρέχονται από το κράτος μέλος και 

τον αξιωματικό σύνδεσμο, στις 

πληροφορίες που προέρχονται από το 

σύστημα Eurosur, ιδίως στα επίπεδα 

επίπτωσης που αποδίδονται στα εξωτερικά 

χερσαία και θαλάσσια σύνορα τμήματα 

του κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, καθώς 

και στις εκθέσεις και τις αξιολογήσεις των 

κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, 

ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα και 

άλλων δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

1. Ο οργανισμός αξιολογεί τον 

τεχνικό εξοπλισμό, τα συστήματα, τις 

ικανότητες, τους πόρους και τα σχέδια 

έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών όσον 

αφορά τον έλεγχο των συνόρων, και τον 

σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Η εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται στις 

πληροφορίες που παρέχονται από το 

κράτος μέλος και τον αξιωματικό 

σύνδεσμο, στις πληροφορίες που 

προέρχονται από το σύστημα Eurosur, 

ιδίως στα επίπεδα επίπτωσης που 

αποδίδονται στα εξωτερικά χερσαία και 

θαλάσσια σύνορα τμήματα του κάθε 

κράτους μέλους, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, καθώς 

και στις εκθέσεις και τις αξιολογήσεις των 

κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, 

ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα και 

άλλων δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  502 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός αξιολογεί τον 

τεχνικό εξοπλισμό, τα συστήματα, τις 

ικανότητες, τους πόρους και τα σχέδια 

έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών όσον 

αφορά τον έλεγχο των συνόρων. Η εν λόγω 

αξιολόγηση βασίζεται στις πληροφορίες 

1. Ως προληπτικό μέτρο, ο 

οργανισμός αξιολογεί τον τεχνικό 

εξοπλισμό, τα συστήματα, τις ικανότητες, 

τους πόρους και τα σχέδια έκτακτης 

ανάγκης των κρατών μελών όσον αφορά 

τον έλεγχο των συνόρων. Η εν λόγω 
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που παρέχονται από το κράτος μέλος και 

τον αξιωματικό σύνδεσμο, στις 

πληροφορίες που προέρχονται από το 

σύστημα Eurosur, ιδίως στα επίπεδα 

επίπτωσης που αποδίδονται στα εξωτερικά 

χερσαία και θαλάσσια σύνορα τμήματα 

του κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, καθώς 

και στις εκθέσεις και τις αξιολογήσεις των 

κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, 

ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα και 

άλλων δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

αξιολόγηση χρησιμοποιεί αντικειμενικά 

κριτήρια που ορίζονται από το διοικητικό 

συμβούλιο και βασίζεται στις πληροφορίες 

που παρέχονται από το κράτος μέλος και 

τον αξιωματικό σύνδεσμο, στις 

πληροφορίες που προέρχονται από το 

σύστημα Eurosur, ιδίως στα επίπεδα 

επίπτωσης που αποδίδονται στα εξωτερικά 

χερσαία και θαλάσσια σύνορα τμήματα 

του κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, καθώς 

και στις εκθέσεις και τις αξιολογήσεις των 

κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, 

ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα και 

άλλων δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  503 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός αξιολογεί τον 

τεχνικό εξοπλισμό, τα συστήματα, τις 

ικανότητες, τους πόρους και τα σχέδια 

έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών όσον 

αφορά τον έλεγχο των συνόρων. Η εν λόγω 

αξιολόγηση βασίζεται στις πληροφορίες 

που παρέχονται από το κράτος μέλος και 

τον αξιωματικό σύνδεσμο, στις 

πληροφορίες που προέρχονται από το 

σύστημα Eurosur, ιδίως στα επίπεδα 

επίπτωσης που αποδίδονται στα εξωτερικά 

χερσαία και θαλάσσια σύνορα τμήματα 

του κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, καθώς 

και στις εκθέσεις και τις αξιολογήσεις των 

κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, 

ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα και 

άλλων δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

1. Ο οργανισμός αξιολογεί τον 

τεχνικό εξοπλισμό, τα συστήματα, τις 

ικανότητες, τους πόρους και τα σχέδια 

έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών όσον 

αφορά τον έλεγχο των συνόρων και τον 

σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Η εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται στις 

πληροφορίες που παρέχονται από το 

κράτος μέλος και τον αξιωματικό 

σύνδεσμο, στις πληροφορίες που 

προέρχονται από το σύστημα Eurosur, 

ιδίως στα επίπεδα επίπτωσης που 

αποδίδονται στα εξωτερικά χερσαία και 

θαλάσσια σύνορα τμήματα του κάθε 

κράτους μέλους, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, καθώς 

και στις εκθέσεις και τις αξιολογήσεις των 

κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, 

ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα και 

άλλων δραστηριοτήτων του οργανισμού. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  504 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η αξιολόγηση τρωτότητας 

βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια. Το 

διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για τα 

κριτήρια. 

Or. en 

 

Τροπολογία  505 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Η αξιολόγηση του σεβασμού των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων περιλαμβάνει 

την ύπαρξη και την αποτελεσματικότητα 

των υφιστάμενων μέσων που 

διασφαλίζουν την προστασία και τη 

διάσωση των προσφύγων και των 

μεταναστών, την πρόσβαση στις 

πληροφορίες και σε ποιοτική νομική 

συνδρομή, την παραπομπή σε σχετικές 

διαδικασίες και την πρόσβαση σε 

αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα 

άτομα που φτάνουν στα σύνορα. Η 

μεθοδολογία για τη συγκεκριμένη πτυχή 

της αξιολόγησης τρωτότητας 

καθορίζεται σε διαβούλευση με τον 

Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και 

το συμβουλευτικό φόρουμ, καθώς και με 

άλλους σχετικούς οργανισμούς της ΕΕ, 

όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Υποστήριξης για το Άσυλο και ο 
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Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  506 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος 

του οργανισμού, παρέχουν πληροφορίες 

όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό, το 

προσωπικό και τους διαθέσιμους 

οικονομικούς πόρους σε εθνικό επίπεδο για 

τη διεξαγωγή των συνοριακών ελέγχων και 

υποβάλλουν τα σχέδιά τους έκτακτης 

ανάγκης. 

2. Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος 

του οργανισμού, παρέχουν τις 

πληροφορίες που είναι απαραίτητες για 

την αξιολόγηση τρωτότητας, ιδίως όσον 

αφορά την κατάσταση λειτουργίας όλων 

των διαδικασιών στα σύνορα, τον τεχνικό 

εξοπλισμό, το προσωπικό και τους 

διαθέσιμους οικονομικούς πόρους σε 

εθνικό επίπεδο για τη διεξαγωγή των 

συνοριακών ελέγχων και υποβάλλουν τα 

σχέδιά τους έκτακτης ανάγκης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  507 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος 

του οργανισμού, παρέχουν πληροφορίες 

όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό, το 

προσωπικό και τους διαθέσιμους 

οικονομικούς πόρους σε εθνικό επίπεδο για 

τη διεξαγωγή των συνοριακών ελέγχων και 

υποβάλλουν τα σχέδιά τους έκτακτης 

ανάγκης. 

2. Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος 

του οργανισμού, παρέχουν πληροφορίες 

όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό, το 

προσωπικό και, στο βαθμό που αυτό είναι 

δυνατό, τους διαθέσιμους οικονομικούς 

πόρους σε εθνικό επίπεδο για τη διεξαγωγή 

των συνοριακών ελέγχων και παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με τα σχέδιά τους 

έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση των 

συνόρων. 



 

AM\1092760EL.doc 87/156 PE582.070v01-00 

 EL 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για τα κράτη μέλη στα οποία ο έλεγχος των συνόρων είναι ένα από τα διάφορα καθήκοντα που 

εκτελεί μία οντότητα, θα ήταν δύσκολο να επισημανθεί το ύψος των οικονομικών πόρων που 

είναι διαθέσιμοι για τον έλεγχο των συνόρων. 

 

Τροπολογία  508 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος 

του οργανισμού, παρέχουν πληροφορίες 

όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό, το 

προσωπικό και τους διαθέσιμους 

οικονομικούς πόρους σε εθνικό επίπεδο για 

τη διεξαγωγή των συνοριακών ελέγχων και 

υποβάλλουν τα σχέδιά τους έκτακτης 

ανάγκης. 

2. Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος 

του οργανισμού, παρέχουν τις 

πληροφορίες που είναι απαραίτητες για 

την αξιολόγηση τρωτότητας, ιδίως όσον 

αφορά την κατάσταση λειτουργίας όλων 

των διαδικασιών στα σύνορα σύμφωνα 

με το κεφάλαιο ΙΙ της οδηγίας 

2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον 

τεχνικό εξοπλισμό, το προσωπικό και τους 

διαθέσιμους οικονομικούς πόρους σε 

εθνικό επίπεδο για τη διεξαγωγή των 

συνοριακών ελέγχων και υποβάλλουν τα 

σχέδιά τους έκτακτης ανάγκης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  509 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος 

του οργανισμού, παρέχουν πληροφορίες 

όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό, το 

προσωπικό και τους διαθέσιμους 

2. Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος 

του οργανισμού, παρέχουν πληροφορίες 

όσον αφορά τις υποδομές, τον τεχνικό 

εξοπλισμό, το προσωπικό και τους 
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οικονομικούς πόρους σε εθνικό επίπεδο για 

τη διεξαγωγή των συνοριακών ελέγχων και 

υποβάλλουν τα σχέδιά τους έκτακτης 

ανάγκης. 

διαθέσιμους οικονομικούς πόρους σε 

εθνικό επίπεδο για τη διεξαγωγή των 

συνοριακών ελέγχων και υποβάλλουν τα 

σχέδιά τους έκτακτης ανάγκης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  510 

Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος 

του οργανισμού, παρέχουν πληροφορίες 

όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό, το 

προσωπικό και τους διαθέσιμους 

οικονομικούς πόρους σε εθνικό επίπεδο για 

τη διεξαγωγή των συνοριακών ελέγχων 

και υποβάλλουν τα σχέδιά τους έκτακτης 

ανάγκης. 

2. Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος 

του οργανισμού, παρέχουν πληροφορίες 

όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό, το 

προσωπικό και τους διαθέσιμους 

οικονομικούς πόρους σε εθνικό επίπεδο για 

τη διεξαγωγή των ελέγχων στα εξωτερικά 

σύνορα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  511 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος 

του οργανισμού, παρέχουν πληροφορίες 

όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό, το 

προσωπικό και τους διαθέσιμους 

οικονομικούς πόρους σε εθνικό επίπεδο για 

τη διεξαγωγή των συνοριακών ελέγχων και 

υποβάλλουν τα σχέδιά τους έκτακτης 

ανάγκης. 

2. Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος 

του κέντρου, παρέχουν πληροφορίες όσον 

αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό, το 

προσωπικό και τους διαθέσιμους 

οικονομικούς πόρους σε εθνικό επίπεδο για 

τη διεξαγωγή των συνοριακών ελέγχων και 

υποβάλλουν τα σχέδιά τους έκτακτης 

ανάγκης. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  512 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στόχος της αξιολόγησης 

τρωτότητας είναι να αξιολογήσει ο 

οργανισμός την ικανότητα και την 

ετοιμότητα των κρατών μελών να 

αντιμετωπίζουν επερχόμενες προκλήσεις, 

καθώς και τις υφιστάμενες και μελλοντικές 

απειλές και πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα, 

να προσδιορίσει, ιδίως για τα κράτη μέλη 

εκείνα που αντιμετωπίζουν ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, τις πιθανές άμεσες 

συνέπειες στα εξωτερικά σύνορα και τις 

μεταγενέστερες συνέπειες για τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν και να 

αξιολογήσει την ικανότητά τους να 

συμβάλουν στην εφεδρεία ταχείας 

κινητοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 

19 παράγραφος 5. Η εν λόγω αξιολόγηση 

δεν θίγει τον μηχανισμό αξιολόγησης 

Σένγκεν. 

3. Στόχος της αξιολόγησης 

τρωτότητας είναι να αξιολογήσει ο 

οργανισμός την ικανότητα και την 

ετοιμότητα των κρατών μελών να 

αντιμετωπίζουν επερχόμενες προκλήσεις, 

καθώς και τις υφιστάμενες και μελλοντικές 

απειλές και πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα, 

να προσδιορίσει, ιδίως για τα κράτη μέλη 

εκείνα που αντιμετωπίζουν ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, τις πιθανές άμεσες 

συνέπειες στα εξωτερικά σύνορα και τις 

μεταγενέστερες συνέπειες για τη δημόσια 

τάξη και την εσωτερική ασφάλεια στην 

ΕΕ και να αξιολογήσει την ικανότητά τους 

να συμβάλουν στην εφεδρεία ταχείας 

κινητοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 

19 παράγραφος 5, λαμβάνοντας 

παράλληλα υπόψη τις εθνικές τους 

ανάγκες. Η εν λόγω αξιολόγηση δεν θίγει 

τον μηχανισμό αξιολόγησης Σένγκεν. 

Or. en 

 

Τροπολογία  513 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Kati Piri, Μιλτιάδης Κύρκος, Ana Gomes, Elly Schlein, Birgit Sippel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στόχος της αξιολόγησης 

τρωτότητας είναι να αξιολογήσει ο 

οργανισμός την ικανότητα και την 

3. Στόχος της αξιολόγησης 

τρωτότητας είναι να αξιολογήσει ο 

οργανισμός την ικανότητα και την 
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ετοιμότητα των κρατών μελών να 

αντιμετωπίζουν επερχόμενες προκλήσεις, 

καθώς και τις υφιστάμενες και μελλοντικές 

απειλές και πιέσεις στα εξωτερικά 

σύνορα, να προσδιορίσει, ιδίως για τα 

κράτη μέλη εκείνα που αντιμετωπίζουν 

ειδικές και δυσανάλογες πιέσεις, τις 

πιθανές άμεσες συνέπειες στα εξωτερικά 

σύνορα και τις μεταγενέστερες συνέπειες 

για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν και 

να αξιολογήσει την ικανότητά τους να 

συμβάλουν στην εφεδρεία ταχείας 

κινητοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 

19 παράγραφος 5. Η εν λόγω αξιολόγηση 

δεν θίγει τον μηχανισμό αξιολόγησης 

Σένγκεν. 

ετοιμότητα των κρατών μελών να 

αντιμετωπίζουν επερχόμενες προκλήσεις, 

καθώς και τις υφιστάμενες και μελλοντικές 

προκλήσεις, την ικανότητά τους να 

χειρίζονται ανθρώπινα και με πλήρη 

σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

την άφιξη μεγάλων αριθμών ατόμων 

πολλοί εκ των οποίων ενδέχεται να 

χρήζουν διεθνούς προστασίας, την 

ύπαρξη επαρκώς ειδικευμένου και 

καταρτισμένου προσωπικού, την ύπαρξη 

μηχανισμών συνεργασίας με τους 

σχετικούς οργανισμούς της Ένωσης, τους 

διεθνείς οργανισμούς και την κοινωνία 

των πολιτών και να προσδιορίσει, ιδίως 

για τα κράτη μέλη εκείνα που 

αντιμετωπίζουν ειδικές και δυσανάλογες 

πιέσεις, τις πιθανές άμεσες συνέπειες στα 

εξωτερικά σύνορα και τις μεταγενέστερες 

συνέπειες για τη λειτουργία του χώρου 

Σένγκεν και να αξιολογήσει την ικανότητά 

τους να συμβάλουν στην εφεδρεία ταχείας 

κινητοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 

19 παράγραφος 5. Η αξιολόγηση 

τρωτότητας δεν θίγει τον μηχανισμό 

αξιολόγησης Σένγκεν. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αξιολόγηση τρωτότητας πρέπει επίσης να εξετάζει την ικανότητα των κρατών μελών να 

χειρίζονται ανθρώπινα μεγάλους αριθμούς ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας ή 

επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας, την ύπαρξη καταρτισμένου προσωπικού 

και την ύπαρξη, ή μη, μηχανισμών συνεργασίας με άλλους οργανισμούς που ενδέχεται να 

δραστηριοποιούνται στα εξωτερικά σύνορα. 

 

Τροπολογία  514 

Filiz Hyusmenova 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στόχος της αξιολόγησης 3. Στόχος της αξιολόγησης 
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τρωτότητας είναι να αξιολογήσει ο 

οργανισμός την ικανότητα και την 

ετοιμότητα των κρατών μελών να 

αντιμετωπίζουν επερχόμενες προκλήσεις, 

καθώς και τις υφιστάμενες και μελλοντικές 

απειλές και πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα, 

να προσδιορίσει, ιδίως για τα κράτη μέλη 

εκείνα που αντιμετωπίζουν ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, τις πιθανές άμεσες 

συνέπειες στα εξωτερικά σύνορα και τις 

μεταγενέστερες συνέπειες για τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν και να 

αξιολογήσει την ικανότητά τους να 

συμβάλουν στην εφεδρεία ταχείας 

κινητοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 

19 παράγραφος 5. Η εν λόγω αξιολόγηση 

δεν θίγει τον μηχανισμό αξιολόγησης 

Σένγκεν. 

τρωτότητας είναι να αξιολογήσει ο 

οργανισμός την ικανότητα και την 

ετοιμότητα των κρατών μελών να 

αντιμετωπίζουν επερχόμενες προκλήσεις, 

καθώς και τις υφιστάμενες και μελλοντικές 

απειλές και πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα, 

να προσδιορίσει, ιδίως για τα κράτη μέλη 

εκείνα που αντιμετωπίζουν ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, τις πιθανές άμεσες 

συνέπειες στα εξωτερικά σύνορα και τις 

μεταγενέστερες συνέπειες για τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν και την 

εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, και να αξιολογήσει την 

ικανότητά τους να συμβάλουν στην 

εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης που 

αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 5. 

Η εν λόγω αξιολόγηση δεν θίγει τον 

μηχανισμό αξιολόγησης Σένγκεν. 

Or. en 

 

Τροπολογία  515 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στόχος της αξιολόγησης 

τρωτότητας είναι να αξιολογήσει ο 

οργανισμός την ικανότητα και την 

ετοιμότητα των κρατών μελών να 

αντιμετωπίζουν επερχόμενες προκλήσεις, 

καθώς και τις υφιστάμενες και μελλοντικές 

απειλές και πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα, 

να προσδιορίσει, ιδίως για τα κράτη μέλη 

εκείνα που αντιμετωπίζουν ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, τις πιθανές άμεσες 

συνέπειες στα εξωτερικά σύνορα και τις 

μεταγενέστερες συνέπειες για τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν και να 

αξιολογήσει την ικανότητά τους να 

συμβάλουν στην εφεδρεία ταχείας 

κινητοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 

19 παράγραφος 5. Η εν λόγω αξιολόγηση 

3. Στόχος της αξιολόγησης 

τρωτότητας είναι να αξιολογήσει ο 

οργανισμός την ικανότητα και την 

ετοιμότητα των κρατών μελών να 

αντιμετωπίζουν προληπτικά προκλήσεις, 

καθώς και τις υφιστάμενες και μελλοντικές 

απειλές και πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα, 

να προσδιορίσει, ιδίως για τα κράτη μέλη 

εκείνα που αντιμετωπίζουν ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, τις πιθανές άμεσες 

συνέπειες στα εξωτερικά σύνορα και τις 

μεταγενέστερες συνέπειες για τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν και να 

αξιολογήσει την ικανότητά τους να 

συμβάλουν στην εφεδρεία ταχείας 

κινητοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 

19 παράγραφος 5. Σε περίπτωση πιθανών 
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δεν θίγει τον μηχανισμό αξιολόγησης 

Σένγκεν. 
άμεσων συνεπειών στα εξωτερικά σύνορα 

και μεταγενέστερων συνεπειών για τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν, η εν λόγω 

αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη και δεν θίγει 

τον μηχανισμό αξιολόγησης Σένγκεν. 

Or. en 

 

Τροπολογία  516 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στόχος της αξιολόγησης 

τρωτότητας είναι να αξιολογήσει ο 

οργανισμός την ικανότητα και την 

ετοιμότητα των κρατών μελών να 

αντιμετωπίζουν επερχόμενες προκλήσεις, 

καθώς και τις υφιστάμενες και μελλοντικές 

απειλές και πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα, 

να προσδιορίσει, ιδίως για τα κράτη μέλη 

εκείνα που αντιμετωπίζουν ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, τις πιθανές άμεσες 

συνέπειες στα εξωτερικά σύνορα και τις 

μεταγενέστερες συνέπειες για τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν και να 

αξιολογήσει την ικανότητά τους να 

συμβάλουν στην εφεδρεία ταχείας 

κινητοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 

19 παράγραφος 5. Η εν λόγω αξιολόγηση 

δεν θίγει τον μηχανισμό αξιολόγησης 

Σένγκεν. 

3. Στόχος της αξιολόγησης 

τρωτότητας είναι να αξιολογήσει το 

κέντρο την ικανότητα και την ετοιμότητα 

των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν 

επερχόμενες προκλήσεις, καθώς και τις 

υφιστάμενες και μελλοντικές απειλές και 

πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα, να 

προσδιορίσει, ιδίως για τα κράτη μέλη 

εκείνα που αντιμετωπίζουν ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, τις πιθανές άμεσες 

συνέπειες στα εξωτερικά σύνορα και τις 

μεταγενέστερες συνέπειες για τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν και να 

αξιολογήσει την ικανότητά τους να 

συμβάλουν στην εφεδρεία ταχείας 

κινητοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 

19 παράγραφος 5. Η αξιολόγηση 

αποσκοπεί επίσης στην αξιολόγηση της 

ικανότητας των κρατών μελών να 

σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα σε 

τέτοιες περιπτώσεις. Η εν λόγω 

αξιολόγηση δεν θίγει τον μηχανισμό 

αξιολόγησης Σένγκεν. 

Or. en 

 

Τροπολογία  517 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στόχος της αξιολόγησης 

τρωτότητας είναι να αξιολογήσει ο 

οργανισμός την ικανότητα και την 

ετοιμότητα των κρατών μελών να 

αντιμετωπίζουν επερχόμενες προκλήσεις, 

καθώς και τις υφιστάμενες και μελλοντικές 

απειλές και πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα, 

να προσδιορίσει, ιδίως για τα κράτη μέλη 

εκείνα που αντιμετωπίζουν ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, τις πιθανές άμεσες 

συνέπειες στα εξωτερικά σύνορα και τις 

μεταγενέστερες συνέπειες για τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν και να 

αξιολογήσει την ικανότητά τους να 

συμβάλουν στην εφεδρεία ταχείας 

κινητοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 

19 παράγραφος 5. Η εν λόγω αξιολόγηση 

δεν θίγει τον μηχανισμό αξιολόγησης 

Σένγκεν. 

3. Στόχος της αξιολόγησης 

τρωτότητας είναι να αξιολογήσει ο 

οργανισμός την ικανότητα και την 

ετοιμότητα των κρατών μελών να 

αντιμετωπίζουν επερχόμενες προκλήσεις, 

καθώς και τις υφιστάμενες και μελλοντικές 

απειλές και πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα, 

να προσδιορίσει, ιδίως για τα κράτη μέλη 

εκείνα που αντιμετωπίζουν ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, τις πιθανές άμεσες 

συνέπειες στα εξωτερικά σύνορα και να 

αξιολογήσει την ικανότητά τους να 

συμβάλουν στην εφεδρεία ταχείας 

κινητοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 

19 παράγραφος 5. Η εν λόγω αξιολόγηση 

δεν θίγει τον μηχανισμό αξιολόγησης 

Σένγκεν. 

Or. en 

 

Τροπολογία  518 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Merja Kyllönen, Christine Revault 

D'Allonnes Bonnefoy, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στόχος της αξιολόγησης 

τρωτότητας είναι να αξιολογήσει ο 

οργανισμός την ικανότητα και την 

ετοιμότητα των κρατών μελών να 

αντιμετωπίζουν επερχόμενες προκλήσεις, 

καθώς και τις υφιστάμενες και μελλοντικές 

απειλές και πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα, 

να προσδιορίσει, ιδίως για τα κράτη μέλη 

εκείνα που αντιμετωπίζουν ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, τις πιθανές άμεσες 

3. Στόχος της αξιολόγησης 

τρωτότητας είναι να αξιολογήσει ο 

οργανισμός την ικανότητα και την 

ετοιμότητα των κρατών μελών να 

αντιμετωπίζουν επερχόμενες προκλήσεις, 

καθώς και τις υφιστάμενες και μελλοντικές 

απειλές και πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα, 

να προσδιορίσει, ιδίως για τα κράτη μέλη 

εκείνα που αντιμετωπίζουν ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, τις πιθανές άμεσες 
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συνέπειες στα εξωτερικά σύνορα και τις 

μεταγενέστερες συνέπειες για τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν και να 

αξιολογήσει την ικανότητά τους να 

συμβάλουν στην εφεδρεία ταχείας 

κινητοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 

19 παράγραφος 5. Η εν λόγω αξιολόγηση 

δεν θίγει τον μηχανισμό αξιολόγησης 

Σένγκεν. 

συνέπειες στα εξωτερικά σύνορα, μεταξύ 

άλλων για την εύρυθμη λειτουργία των 

διασυνοριακών συνδέσεων μεταφορών, 

εφοδιαστικής και υποδομών, και τις 

μεταγενέστερες συνέπειες για τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν και να 

αξιολογήσει την ικανότητά τους να 

συμβάλουν στην εφεδρεία ταχείας 

κινητοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 

19 παράγραφος 5. Η εν λόγω αξιολόγηση 

δεν θίγει τον μηχανισμό αξιολόγησης 

Σένγκεν. 

Or. en 

 

Τροπολογία  519 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

προσθέτουν γραπτές παρατηρήσεις στην 

αξιολόγηση τρωτότητας εάν το κρίνουν 

απαραίτητο· οι εν λόγω γραπτές 

παρατηρήσεις επισυνάπτονται στην 

αξιολόγηση τρωτότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  520 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

τρωτότητας υποβάλλονται στο εποπτικό 

συμβούλιο, το οποίο ενημερώνει τον 

εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με τα 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα 

4. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

τρωτότητας υποβάλλονται στα 

ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, τα οποία 

μπορούν να σχολιάσουν αυτά τα 

αποτελέσματα. Ο εκτελεστικός 
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κράτη μέλη με βάση τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης τρωτότητας και 

λαμβανομένων υπόψη της ανάλυση 

κινδύνου του οργανισμού και των 

αποτελεσμάτων του μηχανισμού 

αξιολόγησης Σένγκεν. 

διευθυντής συνιστά τότε τα μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν από τα κράτη μέλη με 

βάση τα αποτελέσματα της τακτικής 

αξιολόγησης τρωτότητας και 

λαμβανομένων υπόψη της ανάλυση 

κινδύνου του οργανισμού και των 

αποτελεσμάτων του μηχανισμού 

αξιολόγησης Σένγκεν. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  521 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

τρωτότητας υποβάλλονται στο εποπτικό 

συμβούλιο, το οποίο ενημερώνει τον 

εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με τα 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα 

κράτη μέλη με βάση τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης τρωτότητας και 

λαμβανομένων υπόψη της ανάλυση 

κινδύνου του οργανισμού και των 

αποτελεσμάτων του μηχανισμού 

αξιολόγησης Σένγκεν. 

4. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

τρωτότητας υποβάλλονται στο 

συμβουλευτικό όργανο και στο διοικητικό 
συμβούλιο, το οποίο ενημερώνει τον 

εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με τα 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα 

κράτη μέλη με βάση τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης τρωτότητας και 

λαμβανομένων υπόψη της ανάλυση 

κινδύνου του κέντρου και των 

αποτελεσμάτων του μηχανισμού 

αξιολόγησης Σένγκεν. 

Or. en 

 

Τροπολογία  522 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

τρωτότητας υποβάλλονται στο εποπτικό 

4. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

τρωτότητας υποβάλλονται στο διοικητικό 
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συμβούλιο, το οποίο ενημερώνει τον 

εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με τα 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα 

κράτη μέλη με βάση τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης τρωτότητας και 

λαμβανομένων υπόψη της ανάλυση 

κινδύνου του οργανισμού και των 

αποτελεσμάτων του μηχανισμού 

αξιολόγησης Σένγκεν. 

συμβούλιο, το οποίο ενημερώνει τον 

εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με τα 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα 

κράτη μέλη με βάση τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης τρωτότητας και 

λαμβανομένων υπόψη της ανάλυση 

κινδύνου του οργανισμού και των 

αποτελεσμάτων του μηχανισμού 

αξιολόγησης Σένγκεν. 

Or. en 

 

Τροπολογία  523 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Μιλτιάδης Κύρκος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

τρωτότητας υποβάλλονται στο εποπτικό 

συμβούλιο, το οποίο ενημερώνει τον 

εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με τα 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα 

κράτη μέλη με βάση τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης τρωτότητας και 

λαμβανομένων υπόψη της ανάλυση 

κινδύνου του οργανισμού και των 

αποτελεσμάτων του μηχανισμού 

αξιολόγησης Σένγκεν. 

4. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

τρωτότητας υποβάλλονται στο 

συμβουλευτικό όργανο, το οποίο 

ενημερώνει τον εκτελεστικό διευθυντή 

σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 

ληφθούν από τα κράτη μέλη με βάση τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης 

τρωτότητας και λαμβανομένων υπόψη της 

ανάλυση κινδύνου του οργανισμού και των 

αποτελεσμάτων του μηχανισμού 

αξιολόγησης Σένγκεν. 

Or. en 

 

Τροπολογία  524 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

τρωτότητας υποβάλλονται στο εποπτικό 

συμβούλιο, το οποίο ενημερώνει τον 

4. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

τρωτότητας, μαζί με τις γραπτές 

παρατηρήσεις των κρατών μελών εάν 
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εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με τα 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα 

κράτη μέλη με βάση τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης τρωτότητας και 

λαμβανομένων υπόψη της ανάλυση 

κινδύνου του οργανισμού και των 

αποτελεσμάτων του μηχανισμού 

αξιολόγησης Σένγκεν. 

υπάρχουν, υποβάλλονται στο εποπτικό 

συμβούλιο, το οποίο ενημερώνει τον 

εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με τα 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα 

κράτη μέλη με βάση τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης τρωτότητας και 

λαμβανομένων υπόψη της ανάλυση 

κινδύνου του οργανισμού και των 

αποτελεσμάτων του μηχανισμού 

αξιολόγησης Σένγκεν. 

Or. en 

 

Τροπολογία  525 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής εκδίδει 

απόφαση που καθορίζει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

μεταξύ άλλων με τη χρήση των πόρων 

στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων 

της Ένωσης. Η απόφαση του 

εκτελεστικού διευθυντή είναι δεσμευτική 

για τα κράτη μέλη και καθορίζει την 

προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να 

ληφθούν τα μέτρα. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  526 

Carlos Coelho 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής εκδίδει 

απόφαση που καθορίζει τα αναγκαία 

διαγράφεται 
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διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

μεταξύ άλλων με τη χρήση των πόρων 

στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων 

της Ένωσης. Η απόφαση του 

εκτελεστικού διευθυντή είναι δεσμευτική 

για τα κράτη μέλη και καθορίζει την 

προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να 

ληφθούν τα μέτρα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  527 

Geoffrey Van Orden 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής εκδίδει 

απόφαση που καθορίζει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

μεταξύ άλλων με τη χρήση των πόρων στο 

πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων της 

Ένωσης. Η απόφαση του εκτελεστικού 

διευθυντή είναι δεσμευτική για τα κράτη 

μέλη και καθορίζει την προθεσμία εντός 

της οποίας πρέπει να ληφθούν τα μέτρα. 

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

προτείνει, σε στενή συνεργασία με τον 

επικεφαλής της οικείας εθνικής αρχής, τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα που πρέπει να 

ληφθούν από το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος, μεταξύ άλλων με τη χρήση των 

πόρων στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών 

μέσων της Ένωσης και με τον καθορισμό 

της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει 

να ληφθούν τα μέτρα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  528 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής εκδίδει 

απόφαση που καθορίζει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής, 

κατόπιν διαβούλευσης με το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, διατυπώνει 

σύσταση που καθορίζει τα αναγκαία μέτρα 
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μεταξύ άλλων με τη χρήση των πόρων 

στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων 

της Ένωσης. Η απόφαση του 

εκτελεστικού διευθυντή είναι δεσμευτική 

για τα κράτη μέλη και καθορίζει την 

προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να 

ληφθούν τα μέτρα. 

που πρέπει να ληφθούν από το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας 

εντός της οποίας λαμβάνονται τα μέτρα 

αυτά. Ο εκτελεστικός διευθυντής καλεί τα 

ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να λάβουν τα 

απαραίτητα μέτρα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  529 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής εκδίδει 

απόφαση που καθορίζει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

μεταξύ άλλων με τη χρήση των πόρων στο 

πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων της 

Ένωσης. Η απόφαση του εκτελεστικού 

διευθυντή είναι δεσμευτική για τα κράτη 

μέλη και καθορίζει την προθεσμία εντός 

της οποίας πρέπει να ληφθούν τα μέτρα. 

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής εκδίδει 

σύσταση που καθορίζει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

μεταξύ άλλων με τη χρήση των πόρων στο 

πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων της 

Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  530 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής εκδίδει 

απόφαση που καθορίζει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

μεταξύ άλλων με τη χρήση των πόρων στο 

πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων της 

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής εκδίδει 

σύσταση που καθορίζει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

μεταξύ άλλων με τη χρήση των πόρων στο 

πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων της 
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Ένωσης. Η απόφαση του εκτελεστικού 

διευθυντή είναι δεσμευτική για τα κράτη 

μέλη και καθορίζει την προθεσμία εντός 

της οποίας πρέπει να ληφθούν τα μέτρα. 

Ένωσης. Η διαδικασία περιλαμβάνει 

αξιολόγηση των επιπτώσεων των εν λόγω 

μέτρων στα θεμελιώδη δικαιώματα και 

διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις 

διεθνείς νομικές υποχρεώσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  531 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής εκδίδει 

απόφαση που καθορίζει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

μεταξύ άλλων με τη χρήση των πόρων στο 

πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων της 

Ένωσης. Η απόφαση του εκτελεστικού 

διευθυντή είναι δεσμευτική για τα κράτη 

μέλη και καθορίζει την προθεσμία εντός 

της οποίας πρέπει να ληφθούν τα μέτρα. 

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής, βάσει 

της αξιολόγησης τρωτότητας, του 

μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν, ιδίως 

κάθε εγκριθείσας σύστασης, και της 

ανάλυσης κινδύνου του οργανισμού, 
εκδίδει απόφαση που καθορίζει τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα που πρέπει να 

ληφθούν από το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος, μεταξύ άλλων με τη χρήση των 

πόρων στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών 

μέσων της Ένωσης. Η απόφαση του 

εκτελεστικού διευθυντή είναι δεσμευτική 

για τα κράτη μέλη και καθορίζει την 

προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να 

ληφθούν τα μέτρα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  532 

Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής εκδίδει 

απόφαση που καθορίζει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής, βάσει 

της αξιολόγησης τρωτότητας και 

λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση 
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από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

μεταξύ άλλων με τη χρήση των πόρων στο 

πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων της 

Ένωσης. Η απόφαση του εκτελεστικού 

διευθυντή είναι δεσμευτική για τα κράτη 

μέλη και καθορίζει την προθεσμία εντός 

της οποίας πρέπει να ληφθούν τα μέτρα. 

κινδύνου του οργανισμού, εκδίδει 

σύσταση που καθορίζει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

μεταξύ άλλων με τη χρήση των πόρων στο 

πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων της 

Ένωσης. Η σύσταση του εκτελεστικού 

διευθυντή καθορίζει την προθεσμία εντός 

της οποίας πρέπει να ληφθούν τα μέτρα. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  533 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής εκδίδει 

απόφαση που καθορίζει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

μεταξύ άλλων με τη χρήση των πόρων στο 

πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων της 

Ένωσης. Η απόφαση του εκτελεστικού 

διευθυντή είναι δεσμευτική για τα κράτη 

μέλη και καθορίζει την προθεσμία εντός 

της οποίας πρέπει να ληφθούν τα μέτρα. 

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής, σε 

στενή συνεργασία με το συμβουλευτικό 

όργανο και το διοικητικό συμβούλιο, 
εκδίδει απόφαση που καθορίζει τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα που πρέπει να 

ληφθούν από το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος, μεταξύ άλλων με τη χρήση των 

πόρων στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών 

μέσων της Ένωσης. Η απόφαση του 

εκτελεστικού διευθυντή είναι δεσμευτική 

για τα κράτη μέλη και καθορίζει την 

προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να 

ληφθούν τα μέτρα. 

 Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει 

την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

 Εάν το κράτος μέλος δεν λάβει τα μέτρα 

εντός της προθεσμίας που προβλέπεται 

στην εν λόγω απόφαση, η Επιτροπή 

μπορεί να λάβει περαιτέρω μέτρα 

σύμφωνα με το άρθρο 18. 

Or. en 
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Τροπολογία  534 

Geoffrey Van Orden 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Σε περίπτωση που ένα κράτος 

μέλος δεν λαμβάνει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας 

προθεσμίας, ο εκτελεστικός διευθυντής 

παραπέμπει το θέμα στο διοικητικό 

συμβούλιο και ενημερώνει την Επιτροπή. 

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει 

απόφαση που καθορίζει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας 

εντός της οποίας λαμβάνονται τα μέτρα 

αυτά. Εάν το κράτος μέλος δεν λάβει τα 

μέτρα εντός της προθεσμίας που 

προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, η 

Επιτροπή μπορεί να λάβει περαιτέρω 

μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 18. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  535 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Σε περίπτωση που ένα κράτος 

μέλος δεν λαμβάνει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας 

προθεσμίας, ο εκτελεστικός διευθυντής 

παραπέμπει το θέμα στο διοικητικό 

συμβούλιο και ενημερώνει την Επιτροπή. 

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει 

απόφαση που καθορίζει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

διαγράφεται 
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συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας 

εντός της οποίας λαμβάνονται τα μέτρα 

αυτά. Εάν το κράτος μέλος δεν λάβει τα 

μέτρα εντός της προθεσμίας που 

προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, η 

Επιτροπή μπορεί να λάβει περαιτέρω 

μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 18. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αυτό το συμπληρωματικό «στάδιο» (που απαιτεί δεύτερο στάδιο κατά το οποίο το διοικητικό 

συμβούλιο λαμβάνει απόφαση για τα διορθωτικά μέτρα) απλώς περιπλέκει και παρατείνει 

άσκοπα τη διαδικασία. 

 

Τροπολογία  536 

Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Σε περίπτωση που ένα κράτος 

μέλος δεν λαμβάνει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας 

προθεσμίας, ο εκτελεστικός διευθυντής 

παραπέμπει το θέμα στο διοικητικό 

συμβούλιο και ενημερώνει την Επιτροπή. 

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει απόφαση 

που καθορίζει τα αναγκαία διορθωτικά 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας 

εντός της οποίας λαμβάνονται τα μέτρα 

αυτά. Εάν το κράτος μέλος δεν λάβει τα 

μέτρα εντός της προθεσμίας που 

προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, η 

Επιτροπή μπορεί να λάβει περαιτέρω 

μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 18. 

6. Σε περίπτωση που ένα κράτος 

μέλος δεν λαμβάνει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας 

προθεσμίας, ο εκτελεστικός διευθυντής 

παραπέμπει το θέμα στο διοικητικό 

συμβούλιο και ενημερώνει την Επιτροπή. 

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει απόφαση 

που καθορίζει τα αναγκαία διορθωτικά 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας 

εντός της οποίας λαμβάνονται τα μέτρα 

αυτά. Εάν το κράτος μέλος δεν λάβει τα 

μέτρα εντός της προθεσμίας που 

προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, η 

Επιτροπή μπορεί να λάβει περαιτέρω 

μέτρα συνιστώντας τον αποκλεισμό του 

κράτους μέλους από τον χώρο Σένγκεν 

για περιορισμένο χρονικό διάστημα 
σύμφωνα με το άρθρο 18. 

Or. en 
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Τροπολογία  537 

Gérard Deprez, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Σε περίπτωση που ένα κράτος 

μέλος δεν λαμβάνει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας 

προθεσμίας, ο εκτελεστικός διευθυντής 

παραπέμπει το θέμα στο διοικητικό 

συμβούλιο και ενημερώνει την Επιτροπή. 

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει απόφαση 

που καθορίζει τα αναγκαία διορθωτικά 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας 

εντός της οποίας λαμβάνονται τα μέτρα 

αυτά. Εάν το κράτος μέλος δεν λάβει τα 

μέτρα εντός της προθεσμίας που 

προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, η 

Επιτροπή μπορεί να λάβει περαιτέρω 

μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 18. 

6. Σε περίπτωση που ένα κράτος 

μέλος δεν λαμβάνει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας 

προθεσμίας, ο εκτελεστικός διευθυντής 

παραπέμπει το θέμα στο διοικητικό 

συμβούλιο και ενημερώνει την Επιτροπή. 

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει απόφαση 

που καθορίζει τα αναγκαία διορθωτικά 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας 

εντός της οποίας λαμβάνονται τα μέτρα 

αυτά. Η απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου είναι δεσμευτική για τα 

κράτη μέλη. Εάν το κράτος μέλος δεν 

λάβει τα μέτρα εντός της προθεσμίας που 

προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, η 

Επιτροπή μπορεί να λάβει περαιτέρω 

μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 18. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  538 

Ana Gomes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Σε περίπτωση που ένα κράτος 

μέλος δεν λαμβάνει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας 

προθεσμίας, ο εκτελεστικός διευθυντής 

παραπέμπει το θέμα στο διοικητικό 

συμβούλιο και ενημερώνει την Επιτροπή. 

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει απόφαση 

6. Σε περίπτωση που ένα κράτος 

μέλος δεν λαμβάνει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας 

προθεσμίας, ο εκτελεστικός διευθυντής 

παραπέμπει το θέμα στο διοικητικό 

συμβούλιο και ενημερώνει την Επιτροπή. 

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει απόφαση 
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που καθορίζει τα αναγκαία διορθωτικά 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας 

εντός της οποίας λαμβάνονται τα μέτρα 

αυτά. Εάν το κράτος μέλος δεν λάβει τα 

μέτρα εντός της προθεσμίας που 

προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, η 

Επιτροπή μπορεί να λάβει περαιτέρω 

μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 18. 

που καθορίζει τα αναγκαία διορθωτικά 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας 

εντός της οποίας λαμβάνονται τα μέτρα 

αυτά. Εάν το κράτος μέλος δεν λάβει τα 

μέτρα εντός της προθεσμίας που 

προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, η 

Επιτροπή μπορεί να λάβει περαιτέρω 

μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 18. Τα κράτη 

μέλη καλούνται να συμμετάσχουν και να 

εκφράσουν τη θέση τους σε όλα τα 

στάδια της διαδικασίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  539 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Σε περίπτωση που ένα κράτος 

μέλος δεν λαμβάνει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας 

προθεσμίας, ο εκτελεστικός διευθυντής 

παραπέμπει το θέμα στο διοικητικό 

συμβούλιο και ενημερώνει την Επιτροπή. 

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει 

απόφαση που καθορίζει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας 

εντός της οποίας λαμβάνονται τα μέτρα 

αυτά. Εάν το κράτος μέλος δεν λάβει τα 

μέτρα εντός της προθεσμίας που 

προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, η 

Επιτροπή μπορεί να λάβει περαιτέρω 

μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 18. 

6. Σε περίπτωση που ένα κράτος 

μέλος δεν λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις, 

ο εκτελεστικός διευθυντής συνιστά στο 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να αναλάβει 

και να πραγματοποιήσει κοινές 

επιχειρήσεις ή ταχείες επεμβάσεις στα 

σύνορα. 

Or. en 
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Τροπολογία  540 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Σε περίπτωση που ένα κράτος 

μέλος δεν λαμβάνει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας 

προθεσμίας, ο εκτελεστικός διευθυντής 

παραπέμπει το θέμα στο διοικητικό 

συμβούλιο και ενημερώνει την Επιτροπή. 

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει απόφαση 

που καθορίζει τα αναγκαία διορθωτικά 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας 

εντός της οποίας λαμβάνονται τα μέτρα 

αυτά. Εάν το κράτος μέλος δεν λάβει τα 

μέτρα εντός της προθεσμίας που 

προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, η 

Επιτροπή μπορεί να λάβει περαιτέρω 

μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 18. 

6. Σε περίπτωση που ένα κράτος 

μέλος δεν λαμβάνει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας 

προθεσμίας, ο εκτελεστικός διευθυντής 

παραπέμπει το θέμα στο διοικητικό 

συμβούλιο και ενημερώνει την Επιτροπή. 

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει 

συστάσεις που καθορίζουν τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας 

εντός της οποίας λαμβάνονται τα μέτρα 

αυτά. Εάν το κράτος μέλος δεν λάβει τα 

μέτρα εντός της προθεσμίας που 

προβλέπεται στις εν λόγω συστάσεις, η 

Επιτροπή μπορεί να λάβει περαιτέρω 

μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 18. 

Or. en 

 

Τροπολογία  541 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Σε περίπτωση που ένα κράτος 

μέλος δεν λαμβάνει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας 

προθεσμίας, ο εκτελεστικός διευθυντής 

παραπέμπει το θέμα στο διοικητικό 

συμβούλιο και ενημερώνει την Επιτροπή. 

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει απόφαση 

που καθορίζει τα αναγκαία διορθωτικά 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας 

6. Σε περίπτωση που ένα κράτος 

μέλος δεν λαμβάνει τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα εντός της ταχθείσας 

προθεσμίας, ο εκτελεστικός διευθυντής 

παραπέμπει το θέμα στο διοικητικό 

συμβούλιο και ενημερώνει την Επιτροπή. 

Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει απόφαση 

που καθορίζει τα αναγκαία διορθωτικά 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 

συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας 
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εντός της οποίας λαμβάνονται τα μέτρα 

αυτά. Εάν το κράτος μέλος δεν λάβει τα 

μέτρα εντός της προθεσμίας που 

προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, η 

Επιτροπή μπορεί να λάβει περαιτέρω 

μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 18. 

εντός της οποίας λαμβάνονται τα μέτρα 

αυτά. Εάν το κράτος μέλος δεν λάβει τα 

μέτρα εντός της προθεσμίας που 

προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, το 

Συμβούλιο λαμβάνει περαιτέρω μέτρα 

σύμφωνα με το άρθρο 18. 

Or. en 

 

Τροπολογία  542 

Monika Hohlmeier 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης τρωτότητας διαβιβάζονται 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο. Εάν ένα ή περισσότερα 

αποτελέσματα απειλούν την εσωτερική 

ασφάλεια ενός ή περισσοτέρων κρατών 

μελών, τα αποτελέσματα διαβιβάζονται 

με πλήρη εμπιστευτικότητα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  543 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Τα κριτήρια και τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης τρωτότητας 

διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

Or. en 
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Τροπολογία  544 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης τρωτότητας διαβιβάζονται 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο. Υπό την επιφύλαξη αιτήματος 

κράτους μέλους λόγω της ευαισθησίας 

των πληροφοριών που περιέχουν, τα εν 

λόγω έγγραφα δύνανται να υπόκεινται 

στις διατάξεις του παραρτήματος VII του 

κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου βάσει του άρθρου 4 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για 

την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  545 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 2 – τμήμα 3 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της 

ΕΕ 

Or. en 

 

Τροπολογία  546 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

ζητήσουν τη συνδρομή του οργανισμού 

κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

τους όσον αφορά τον έλεγχο των 

εξωτερικών συνόρων. Ο οργανισμός 

εκτελεί επίσης τα μέτρα που αναφέρονται 

στο άρθρο 18. 

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

ζητήσουν τη συνδρομή του οργανισμού 

κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

τους όσον αφορά τον έλεγχο των 

εξωτερικών συνόρων και την προστασία 

και διάσωση των μεταναστών και των 

προσφύγων. Ο οργανισμός εκτελεί επίσης 

τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 18. 

Or. en 

 

Τροπολογία  547 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

ζητήσουν τη συνδρομή του οργανισμού 

κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

τους όσον αφορά τον έλεγχο των 

εξωτερικών συνόρων. Ο οργανισμός 

εκτελεί επίσης τα μέτρα που αναφέρονται 

στο άρθρο 18. 

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

ζητήσουν τη συνδρομή του οργανισμού 

κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

τους όσον αφορά τον έλεγχο των 

εξωτερικών συνόρων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  548 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

ζητήσουν τη συνδρομή του οργανισμού 

κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

τους όσον αφορά τον έλεγχο των 

εξωτερικών συνόρων. Ο οργανισμός 

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

ζητήσουν τη συνδρομή του οργανισμού 

κατά τη διενέργεια του ελέγχου των 

εξωτερικών συνόρων. 
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εκτελεί επίσης τα μέτρα που αναφέρονται 

στο άρθρο 18. 

Or. en 

 

Τροπολογία  549 

Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

ζητήσουν τη συνδρομή του οργανισμού 

κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

τους όσον αφορά τον έλεγχο των 

εξωτερικών συνόρων. Ο οργανισμός 

εκτελεί επίσης τα μέτρα που αναφέρονται 

στο άρθρο 18. 

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

ζητήσουν τη συνδρομή του οργανισμού 

κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

τους όσον αφορά τον έλεγχο των 

εξωτερικών συνόρων. Ο οργανισμός 

εκτελεί επίσης, κατόπιν εγκρίσεως του 

ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, τα 

μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 18. 

Or. en 

 

Τροπολογία  550 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Για την επιχειρησιακή συμμετοχή 

του οργανισμού απαιτείται εκ των 

προτέρων αξιολόγηση, βάσει ευρέος 

φάσματος πηγών, προκειμένου να 

καθοριστεί κατά πόσον υφίστανται 

κίνδυνοι παραβιάσεων των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων ή ελλείψεων στις συναφείς 

αστικές και ποινικές νομοθεσίες και 

δικονομίες που θα καθιστούσαν τη 

συνεργασία ασυμβίβαστη με τις νομικές 

υποχρεώσεις, ιδίως με σκοπό να 

διασφαλιστούν η προστασία από την 

επαναπροώθηση και το δικαίωμα 
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αποτελεσματικής προσφυγής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  551 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, 

Μιλτιάδης Κύρκος, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο οργανισμός διοργανώνει την 

κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή προς το κράτος μέλος υποδοχής 

και δύναται να λαμβάνει ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: 

2. Ο οργανισμός διοργανώνει την 

κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή προς το κράτος μέλος υποδοχής 

και δύναται, σύμφωνα με το συναφές 

ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, 

συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη 

επαναπροώθησης, να λαμβάνει ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να είναι σαφές ότι όλες οι δράσεις που αναλαμβάνονται από τον οργανισμό 

στα εξωτερικά σύνορα συνάδουν με το συναφές ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, 

συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη επαναπροώθησης. 

 

Τροπολογία  552 

Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο οργανισμός διοργανώνει την 

κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή προς το κράτος μέλος υποδοχής 

και δύναται να λαμβάνει ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: 

2. Ο οργανισμός, σε συμφωνία με το 

αιτούν κράτος μέλος και κατόπιν 

διεξοδικής ανάλυσης κινδύνου, 
διοργανώνει την κατάλληλη τεχνική και 

επιχειρησιακή συνδρομή προς το κράτος 

μέλος υποδοχής η οποία δύναται να 
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περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα 

ακόλουθα μέτρα: 

Or. en 

 

Τροπολογία  553 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να συντονίζει τις δραστηριότητες 

για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και 

τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα, 

καθώς και τις κοινές επιχειρήσεις με τις 

γειτονικές τρίτες χώρες· 

γ) να συντονίζει τις δραστηριότητες 

για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  554 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Merja Kyllönen, Ismail Ertug, 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να συντονίζει τις δραστηριότητες 

για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και 

τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα, καθώς 

και τις κοινές επιχειρήσεις με τις γειτονικές 

τρίτες χώρες· 

γ) να συντονίζει τις δραστηριότητες 

για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και 

τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα, καθώς 

και τις κοινές επιχειρήσεις με τις γειτονικές 

τρίτες χώρες και τις χώρες που βοηθούν 

να διασφαλιστούν και να καταστούν 

δυνατές καλές συνδέσεις μεταφορών, 

εφοδιαστικής και υποδομών σε όλα τα 

εξωτερικά σύνορα· 

Or. en 
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Τροπολογία  555 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να συντονίζει τις δραστηριότητες 

για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και 

τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα, καθώς 

και τις κοινές επιχειρήσεις με τις γειτονικές 

τρίτες χώρες· 

γ) να συντονίζει τις δραστηριότητες 

για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και 

τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα, καθώς 

και τις κοινές επιχειρήσεις με τις γειτονικές 

τρίτες χώρες που μοιράζονται κοινά 

χερσαία σύνορα με ένα ή περισσότερα 

κράτη μέλη και που έχουν επικυρώσει και 

εφαρμόζουν πλήρως την Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου και τη σύμβαση του 1951 

σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων 

και το πρωτόκολλο του 1967 της εν λόγω 

σύμβασης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  556 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να συντονίζει τις δραστηριότητες 

για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και 

τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα, καθώς 

και τις κοινές επιχειρήσεις με τις γειτονικές 

τρίτες χώρες· 

γ) να συντονίζει τις δραστηριότητες 

για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και 

τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα, καθώς 

και τις κοινές επιχειρήσεις με τις γειτονικές 

τρίτες χώρες που έχουν επικυρώσει και 

εφαρμόζουν πλήρως την Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου και τη σύμβαση του 1951 

σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων 

και το πρωτόκολλο του 1967 της εν λόγω 

σύμβασης· 

Or. en 
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Τροπολογία  557 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy 

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) να αποστέλλει τις ομάδες 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής στο πλαίσιο των ομάδων 

υποστήριξης για τη διαχείριση της 

μετανάστευσης σε κομβικά κέντρα πρώτης 

υποδοχής· 

δ) να αποστέλλει τις ομάδες 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής στο πλαίσιο των ομάδων 

υποστήριξης για τη διαχείριση της 

μετανάστευσης σε κομβικά κέντρα πρώτης 

υποδοχής με σκοπό τη διεξαγωγή 

επιχειρήσεων επιστροφής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  558 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) να αναπτύσσει και να συντονίζει 

κοινές επιχειρήσεις έρευνας και 

διάσωσης των ατόμων που βρίσκονται σε 

κίνδυνο στη θάλασσα· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εν συνεχεία των πρόσφατων γεγονότων στη Μεσόγειο και των δραματικών απωλειών ζωών, 

είναι σαφές ότι ο νέος FRONTEX / EBCG πρέπει επίσης να εστιάσει σε επιχειρήσεις έρευνας 

και διάσωσης στη θάλασσα. Αυτό πρέπει να επισημανθεί ρητώς σε συγκεκριμένες παραγράφους 

και αιτιολογικές σκέψεις. 
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Τροπολογία  559 

Csaba Sógor, Traian Ungureanu 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο οργανισμός χρηματοδοτεί ή 

συγχρηματοδοτεί τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2, με 

επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του 

και σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που εφαρμόζονται στον 

οργανισμό. 

3. Ο οργανισμός χρηματοδοτεί ή 

συγχρηματοδοτεί τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2, από τον 

προϋπολογισμό του και σύμφωνα με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που 

εφαρμόζονται στον οργανισμό. 

Or. en 

 

Τροπολογία  560 

Monika Hohlmeier 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο οργανισμός χρηματοδοτεί ή 

συγχρηματοδοτεί τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2, με 

επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του 

και σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που εφαρμόζονται στον 

οργανισμό. 

3. Ο οργανισμός χρηματοδοτεί ή 

συγχρηματοδοτεί τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2, με 

επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του 

και σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που εφαρμόζονται στον 

οργανισμό. Σε περίπτωση αυξημένης 

χρηματοδοτικής ανάγκης λόγω 

μεταναστευτικής πίεσης στα εξωτερικά 

σύνορα, ο οργανισμός ενημερώνει 

εγκαίρως την Επιτροπή, το Συμβούλιο 

και το Κοινοβούλιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  561 

Ska Keller 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Για την επιχειρησιακή συμμετοχή 

του οργανισμού απαιτείται εκ των 

προτέρων αξιολόγηση, βάσει ευρέος 

φάσματος πηγών, προκειμένου να 

καθοριστεί κατά πόσον υφίστανται 

κίνδυνοι παραβιάσεων των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων ή ελλείψεων στις συναφείς 

αστικές και ποινικές νομοθεσίες και 

δικονομίες που θα καθιστούσαν τη 

συνεργασία ασυμβίβαστη με τις νομικές 

υποχρεώσεις, ιδίως με σκοπό να 

διασφαλιστούν η προστασία από την 

επαναπροώθηση και το δικαίωμα 

αποτελεσματικής προσφυγής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  562 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Elly Schlein 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έναρξη κοινών επιχειρήσεων και ταχέων 

επεμβάσεων στα εξωτερικά σύνορα 

Έναρξη κοινών επιχειρήσεων στα 

εξωτερικά σύνορα 

Or. en 

 

Τροπολογία  563 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Μιλτιάδης Κύρκος, Ana Gomes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

ζητήσουν από τον οργανισμό να εκτελέσει 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 
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κοινές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση 

των επερχόμενων προκλήσεων, καθώς και 

των υφιστάμενων και μελλοντικών 

απειλών στα εξωτερικά σύνορα που 

προκύπτουν από παράτυπη μετανάστευση 

ή διασυνοριακή εγκληματικότητα, ή να 

παράσχει αυξημένη τεχνική και 

επιχειρησιακή συνδρομή κατά την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους όσον 

αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών 

συνόρων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  564 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

ζητήσουν από τον οργανισμό να εκτελέσει 

κοινές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση 

των επερχόμενων προκλήσεων, καθώς και 

των υφιστάμενων και μελλοντικών 

απειλών στα εξωτερικά σύνορα που 

προκύπτουν από παράτυπη μετανάστευση 

ή διασυνοριακή εγκληματικότητα, ή να 

παράσχει αυξημένη τεχνική και 

επιχειρησιακή συνδρομή κατά την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους όσον 

αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών 

συνόρων. 

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

ζητήσουν από τον οργανισμό να εκτελέσει 

κοινές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση 

των επερχόμενων προκλήσεων, καθώς και 

των υφιστάμενων και μελλοντικών 

απειλών στα εξωτερικά σύνορα ή να 

παράσχει αυξημένη τεχνική και 

επιχειρησιακή συνδρομή κατά την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους όσον 

αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών 

συνόρων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  565 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

ζητήσουν από τον οργανισμό να εκτελέσει 

κοινές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση 

των επερχόμενων προκλήσεων, καθώς 

και των υφιστάμενων και μελλοντικών 

απειλών στα εξωτερικά σύνορα που 

προκύπτουν από παράτυπη μετανάστευση 

ή διασυνοριακή εγκληματικότητα, ή να 

παράσχει αυξημένη τεχνική και 

επιχειρησιακή συνδρομή κατά την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους όσον 

αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών 

συνόρων. 

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

ζητήσουν από τον οργανισμό να εκτελέσει 

κοινές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση 

επικείμενων προβλημάτων όπως η 

παράτυπη μετανάστευση, οι πραγματικές 

ή εικαζόμενες απειλές στα εξωτερικά 

σύνορα και η διασυνοριακή 

εγκληματικότητα, ή να παράσχει αυξημένη 

τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή κατά 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους 

όσον αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών 

συνόρων. 

Or. it 

Τροπολογία  566 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατόπιν αιτήματος ενός κράτους 

μέλους που αντιμετωπίζει ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, ιδίως στην 

περίπτωση αφίξεως σε ορισμένα σημεία 

των εξωτερικών συνόρων μεγάλου 

αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών που 

επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στο 

έδαφος εν λόγω κράτους μέλους, ο 

οργανισμός δύναται να προβεί σε ταχεία 

συνοριακή επέμβαση για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα στο έδαφος του εν 

λόγω κράτους μέλους υποδοχής. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 16 του προτεινόμενου κανονισμού αφορά τις ταχείες επεμβάσεις. Η παρούσα διάταξη 

προστίθεται σε εκείνο το άρθρο. 
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Τροπολογία  567 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατόπιν αιτήματος ενός κράτους 

μέλους που αντιμετωπίζει ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, ιδίως στην 

περίπτωση αφίξεως σε ορισμένα σημεία 

των εξωτερικών συνόρων μεγάλου 

αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών που 

επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στο 

έδαφος εν λόγω κράτους μέλους, ο 

οργανισμός δύναται να προβεί σε ταχεία 

συνοριακή επέμβαση για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα στο έδαφος του εν λόγω 

κράτους μέλους υποδοχής. 

2. Κατόπιν αιτήματος ενός κράτους 

μέλους που αντιμετωπίζει ειδικές και 

δυσανάλογες πιέσεις, ιδίως στην 

περίπτωση αφίξεως σε ορισμένα σημεία 

των εξωτερικών συνόρων μεγάλου 

αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών που 

επιχειρούν να εισέλθουν στο έδαφος του εν 

λόγω κράτους μέλους παράτυπα ή 

διακινδυνεύοντας τη ζωή τους στη 

θάλασσα, ο οργανισμός δύναται να προβεί 

σε ταχεία συνοριακή επέμβαση για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα στο 

έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους 

υποδοχής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  568 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

αξιολογεί, εγκρίνει και συντονίζει 

προτάσεις για κοινές επιχειρήσεις που 

πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη. Οι 

κοινές επιχειρήσεις και ταχείες συνοριακές 

επεμβάσεις έπονται μιας 

εμπεριστατωμένης, αξιόπιστης και 

επικαιροποιημένης ανάλυσης κινδύνου, η 

οποία θα παρέχει τη δυνατότητα στον 

οργανισμό να ορίσει μια σειρά 

προτεραιότητας για τις προτεινόμενες 

κοινές επιχειρήσεις και ταχείες συνοριακές 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

αξιολογεί, εγκρίνει και συντονίζει 

προτάσεις για κοινές επιχειρήσεις και 

ταχείες συνοριακές επεμβάσεις που 

πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη. Ο 

εκτελεστικός διευθυντής κοινοποιεί την 

απόφασή του γραπτώς στα 

ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και 

συγχρόνως στο διοικητικό συμβούλιο. Οι 

κοινές επιχειρήσεις και ταχείες συνοριακές 

επεμβάσεις έπονται μιας 

εμπεριστατωμένης, αξιόπιστης και 
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επεμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη το 

επίπεδο επίπτωσης σε τμήματα των 

εξωτερικών συνόρων σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και τη 

διαθεσιμότητα των πόρων. 

επικαιροποιημένης ανάλυσης κινδύνου, η 

οποία θα παρέχει τη δυνατότητα στον 

οργανισμό να ορίσει μια σειρά 

προτεραιότητας για τις προτεινόμενες 

κοινές επιχειρήσεις και ταχείες συνοριακές 

επεμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη το 

επίπεδο επίπτωσης σε τμήματα των 

εξωτερικών συνόρων σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και τη 

διαθεσιμότητα των πόρων. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  569 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

αξιολογεί, εγκρίνει και συντονίζει 

προτάσεις για κοινές επιχειρήσεις που 

πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη. Οι 

κοινές επιχειρήσεις και ταχείες 

συνοριακές επεμβάσεις έπονται μιας 

εμπεριστατωμένης, αξιόπιστης και 

επικαιροποιημένης ανάλυσης κινδύνου, η 

οποία θα παρέχει τη δυνατότητα στον 

οργανισμό να ορίσει μια σειρά 

προτεραιότητας για τις προτεινόμενες 

κοινές επιχειρήσεις και ταχείες 

συνοριακές επεμβάσεις, λαμβάνοντας 

υπόψη το επίπεδο επίπτωσης σε τμήματα 

των εξωτερικών συνόρων σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και τη 

διαθεσιμότητα των πόρων. 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

αξιολογεί, εγκρίνει και συντονίζει 

προτάσεις για κοινές επιχειρήσεις που 

πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη. Οι 

κοινές επιχειρήσεις έπονται μιας 

εμπεριστατωμένης, αξιόπιστης και 

επικαιροποιημένης ανάλυσης κινδύνου, η 

οποία θα παρέχει τη δυνατότητα στον 

οργανισμό να ορίσει μια σειρά 

προτεραιότητας για τις προτεινόμενες 

κοινές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη 

το επίπεδο επίπτωσης σε τμήματα των 

εξωτερικών συνόρων σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και τη 

διαθεσιμότητα των πόρων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  570 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

προσφύγουν κατά αρνητικής απόφασης 

του εκτελεστικού διευθυντή σχετικά με 

την έναρξη κοινής επιχείρησης ή ταχείας 

συνοριακής επέμβασης ενώπιον του 

διοικητικού συμβουλίου. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος η), το διοικητικό συμβούλιο ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο 

επί του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή, σε συμφωνία με 

τον εκτελεστικό διευθυντή · 

 

Τροπολογία  571 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο εκτελεστικός διευθυντής, με τη 

συμβουλή του εποπτικού συμβουλίου με 

βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

τρωτότητας και λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάλυση κινδύνου του οργανισμού και το 

επίπεδο ανάλυσης της ευρωπαϊκής εικόνας 

της κατάστασης που καθορίζεται σύμφωνα 

με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, 

συνιστά στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 

να κινήσει και να διενεργήσει κοινές 

επιχειρήσεις ή ταχείες συνοριακές 

επεμβάσεις. Ο οργανισμός θέτει τον 

τεχνικό του εξοπλισμό στη διάθεση του 

κράτους μέλους υποδοχής ή των 

συμμετεχόντων κρατών μελών. 

4. Ο εκτελεστικός διευθυντής συνιστά 

στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, με 

βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

τρωτότητας και λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάλυση κινδύνου του οργανισμού και το 

επίπεδο ανάλυσης της ευρωπαϊκής εικόνας 

της κατάστασης που καθορίζεται σύμφωνα 

με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, 

να κινήσει και να διενεργήσει κοινές 

επιχειρήσεις ή ταχείες συνοριακές 

επεμβάσεις. Ο οργανισμός θέτει τον 

τεχνικό του εξοπλισμό στη διάθεση του 

κράτους μέλους υποδοχής ή των 

συμμετεχόντων κρατών μελών. 

Or. fr 
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Τροπολογία  572 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο εκτελεστικός διευθυντής, με τη 

συμβουλή του εποπτικού συμβουλίου με 

βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

τρωτότητας και λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάλυση κινδύνου του οργανισμού και το 

επίπεδο ανάλυσης της ευρωπαϊκής εικόνας 

της κατάστασης που καθορίζεται σύμφωνα 

με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, 

συνιστά στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 

να κινήσει και να διενεργήσει κοινές 

επιχειρήσεις ή ταχείες συνοριακές 

επεμβάσεις. Ο οργανισμός θέτει τον 

τεχνικό του εξοπλισμό στη διάθεση του 

κράτους μέλους υποδοχής ή των 

συμμετεχόντων κρατών μελών. 

4. Ο εκτελεστικός διευθυντής, με τη 

συμβουλή του διοικητικού συμβουλίου με 

βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

τρωτότητας και λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάλυση κινδύνου του οργανισμού και το 

επίπεδο ανάλυσης της ευρωπαϊκής εικόνας 

της κατάστασης που καθορίζεται σύμφωνα 

με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, 

συνιστά στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 

να κινήσει και να διενεργήσει κοινές 

επιχειρήσεις ή ταχείες συνοριακές 

επεμβάσεις. Ο οργανισμός θέτει τον 

τεχνικό του εξοπλισμό στη διάθεση του 

κράτους μέλους υποδοχής ή των 

συμμετεχόντων κρατών μελών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  573 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο εκτελεστικός διευθυντής, με τη 

συμβουλή του εποπτικού συμβουλίου με 

βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

τρωτότητας και λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάλυση κινδύνου του οργανισμού και το 

επίπεδο ανάλυσης της ευρωπαϊκής εικόνας 

της κατάστασης που καθορίζεται σύμφωνα 

με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, 

συνιστά στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 

να κινήσει και να διενεργήσει κοινές 

επιχειρήσεις ή ταχείες συνοριακές 

4. Ο εκτελεστικός διευθυντής, με τη 

συμβουλή του συμβουλευτικού οργάνου 

με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

τρωτότητας και λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάλυση κινδύνου του οργανισμού και το 

επίπεδο ανάλυσης της ευρωπαϊκής εικόνας 

της κατάστασης που καθορίζεται σύμφωνα 

με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013, 

συνιστά στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 

να κινήσει και να διενεργήσει κοινές 

επιχειρήσεις ή ταχείες συνοριακές 
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επεμβάσεις. Ο οργανισμός θέτει τον 

τεχνικό του εξοπλισμό στη διάθεση του 

κράτους μέλους υποδοχής ή των 

συμμετεχόντων κρατών μελών. 

επεμβάσεις. Ο οργανισμός θέτει τον 

τεχνικό του εξοπλισμό στη διάθεση του 

κράτους μέλους υποδοχής ή των 

συμμετεχόντων κρατών μελών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  574 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι στόχοι μιας κοινής επιχείρησης 

ή ταχείας συνοριακής επέμβασης 

δύνανται να επιτευχθούν στο πλαίσιο μιας 

επιχείρησης πολλαπλού σκοπού που 

μπορεί να περιλαμβάνει τη διάσωση 

ατόμων που κινδυνεύουν στη θάλασσα ή 

άλλες δραστηριότητες ακτοφυλακής, την 

καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης 

μεταναστών ή της εμπορίας ανθρώπων, 

δραστηριότητες ελέγχου λαθρεμπορίου 

ναρκωτικών και διαχείρισης των 

μεταναστευτικών ροών, 

συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης, 

της καταχώρισης, του απολογισμού και 

της επιστροφής. 

5. Οι στόχοι μιας κοινής επιχείρησης 

δύνανται να επιτευχθούν στο πλαίσιο μιας 

επιχείρησης πολλαπλού σκοπού που 

μπορεί να περιλαμβάνει τη διάσωση 

ατόμων που κινδυνεύουν στη θάλασσα ή 

άλλες δραστηριότητες ακτοφυλακής, την 

καταπολέμηση της εγκληματικής 

παράνομης διακίνησης ατόμων, της 

εμπορίας ανθρώπων και διαχείρισης των 

μεταναστευτικών ροών σύμφωνα με το 

άρθρο 17 παράγραφος 3. 

Or. en 

 

Τροπολογία  575 

Rachida Dati, Brice Hortefeux 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι στόχοι μιας κοινής επιχείρησης 

ή ταχείας συνοριακής επέμβασης δύνανται 

να επιτευχθούν στο πλαίσιο μιας 

επιχείρησης πολλαπλού σκοπού που 

5. Οι στόχοι μιας κοινής επιχείρησης 

ή ταχείας συνοριακής επέμβασης δύνανται 

να επιτευχθούν στο πλαίσιο μιας 

επιχείρησης πολλαπλού σκοπού που 
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μπορεί να περιλαμβάνει τη διάσωση 

ατόμων που κινδυνεύουν στη θάλασσα ή 

άλλες δραστηριότητες ακτοφυλακής, την 

καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης 

μεταναστών ή της εμπορίας ανθρώπων, 

δραστηριότητες ελέγχου λαθρεμπορίου 

ναρκωτικών και διαχείρισης των 

μεταναστευτικών ροών, 

συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης, 

της καταχώρισης, του απολογισμού και της 

επιστροφής. 

μπορεί να περιλαμβάνει τη διάσωση 

ατόμων που κινδυνεύουν στη θάλασσα ή 

άλλες δραστηριότητες ακτοφυλακής, την 

καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης 

μεταναστών ή της εμπορίας ανθρώπων, 

δραστηριότητες ελέγχου λαθρεμπορίου 

ναρκωτικών και του οργανωμένου 

εγκλήματος, την καταπολέμηση της 

διακίνησης πλαστών ταξιδιωτικών 

εγγράφων και τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών, 

συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης, 

της καταχώρισης, του απολογισμού και της 

επιστροφής. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  576 

Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι στόχοι μιας κοινής επιχείρησης 

ή ταχείας συνοριακής επέμβασης δύνανται 

να επιτευχθούν στο πλαίσιο μιας 

επιχείρησης πολλαπλού σκοπού που 

μπορεί να περιλαμβάνει τη διάσωση 

ατόμων που κινδυνεύουν στη θάλασσα ή 

άλλες δραστηριότητες ακτοφυλακής, την 

καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης 

μεταναστών ή της εμπορίας ανθρώπων, 

δραστηριότητες ελέγχου λαθρεμπορίου 

ναρκωτικών και διαχείρισης των 

μεταναστευτικών ροών, 

συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης, 

της καταχώρισης, του απολογισμού και της 

επιστροφής. 

5. Οι στόχοι μιας κοινής επιχείρησης 

ή ταχείας συνοριακής επέμβασης δύνανται 

να επιτευχθούν στο πλαίσιο μιας 

επιχείρησης πολλαπλού σκοπού που 

μπορεί να περιλαμβάνει τη διάσωση 

ατόμων που κινδυνεύουν στη θάλασσα ή 

άλλες δραστηριότητες ακτοφυλακής, την 

καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης 

μεταναστών ή της εμπορίας ανθρώπων, 

δραστηριότητες ελέγχου λαθρεμπορίου 

ναρκωτικών και διαχείρισης των 

μεταναστευτικών ροών, 

συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης, 

της καταχώρισης, του απολογισμού και της 

επιστροφής σε συνεργασία με την 

Ευρωπόλ. 

Or. en 
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Τροπολογία  577 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι στόχοι μιας κοινής επιχείρησης 

ή ταχείας συνοριακής επέμβασης δύνανται 

να επιτευχθούν στο πλαίσιο μιας 

επιχείρησης πολλαπλού σκοπού που 

μπορεί να περιλαμβάνει τη διάσωση 

ατόμων που κινδυνεύουν στη θάλασσα ή 

άλλες δραστηριότητες ακτοφυλακής, την 

καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης 

μεταναστών ή της εμπορίας ανθρώπων, 

δραστηριότητες ελέγχου λαθρεμπορίου 

ναρκωτικών και διαχείρισης των 

μεταναστευτικών ροών, 

συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης, 

της καταχώρισης, του απολογισμού και της 

επιστροφής. 

5. Οι στόχοι μιας κοινής επιχείρησης 

ή ταχείας συνοριακής επέμβασης δύνανται 

να επιτευχθούν στο πλαίσιο μιας 

επιχείρησης πολλαπλού σκοπού που 

μπορεί να περιλαμβάνει δραστηριότητες 

ακτοφυλακής, την πρόληψη του 

διασυνοριακού εγκλήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της 

καταπολέμησης της λαθραίας διακίνησης 

μεταναστών ή της εμπορίας ανθρώπων, και 

τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, 

συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης, 

της καταχώρισης, του απολογισμού και της 

επιστροφής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος «δραστηριότητες ακτοφυλακής» καλύπτει επίσης τη «διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν 

στη θάλασσα». Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πρέπει να παραμείνουν υπό τον 

συντονισμό του σχετικού Κέντρου Συντονισμού Διάσωσης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, 

παρόλο που οι πόροι που διατίθενται από τον οργανισμό πρέπει να διοχετεύονται σε 

επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης όταν ζητείται από το αρμόδιο Κέντρο Συντονισμού 

Διάσωσης. 

 

Τροπολογία  578 

Marina Albiol Guzmán 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επιχειρησιακό σχέδιο για τις κοινές 

επιχειρήσεις 

Επιχειρησιακό σχέδιο 
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Or. en 

 

Τροπολογία  579 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επιχειρησιακό σχέδιο για τις κοινές 

επιχειρήσεις 

Επιχειρησιακό σχέδιο 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι διατάξεις για τα επιχειρησιακά σχέδια δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στις κοινές 

επιχειρήσεις αλλά και σε όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του οργανισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, 

των επιχειρήσεων και των επεμβάσεων επιστροφής. 

 

Τροπολογία  580 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

καταρτίζει επιχειρησιακό σχέδιο για τις 

κοινές επιχειρήσεις στα εξωτερικά σύνορα. 

Ο εκτελεστικός διευθυντής και το κράτος 

μέλος υποδοχής, σε διαβούλευση με τα 

συμμετέχοντα κράτη μέλη, συμφωνούν 

σχετικά με το επιχειρησιακό σχέδιο, το 

οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις 

οργανωτικές πτυχές της κοινής 

επιχείρησης. 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

καταρτίζει επιχειρησιακό σχέδιο για τις 

κοινές επιχειρήσεις στα εξωτερικά σύνορα. 

Ο εκτελεστικός διευθυντής και το κράτος 

μέλος υποδοχής, σε διαβούλευση με τα 

συμμετέχοντα κράτη μέλη, συμφωνούν 

σχετικά με το επιχειρησιακό σχέδιο, το 

οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις 

οργανωτικές πτυχές της κοινής 

επιχείρησης. Αντίγραφο του 

επιχειρησιακού σχεδίου αποστέλλεται 

αμέσως στο διοικητικό συμβούλιο. 

Or. fr 
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Τροπολογία  581 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος, Malin Björk 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) πλήρης συμμόρφωση με τις 

διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 και 

τα πρωτόκολλά της και με πλήρη 

σεβασμό του διεθνούς δικαίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  582 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) περιγραφή των καθηκόντων και 

ειδικές οδηγίες για τις ομάδες ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, στις 

οποίες συμπεριλαμβάνονται οι βάσεις 

δεδομένων στις οποίες επιτρέπεται η 

πρόσβαση και τα επιτρεπόμενα 

υπηρεσιακά όπλα, πυρομαχικά και 

εξοπλισμός στο κράτος μέλος υποδοχής· 

δ) περιγραφή των καθηκόντων, των 

αρμοδιοτήτων και ειδικές οδηγίες για τις 

ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής και για τους λοιπούς 

αξιωματούχους που συμμετέχουν στις 

δραστηριότητες του οργανισμού, στις 

οποίες συμπεριλαμβάνονται οι βάσεις 

δεδομένων στις οποίες επιτρέπεται η 

πρόσβαση και τα επιτρεπόμενα 

υπηρεσιακά όπλα, πυρομαχικά και 

εξοπλισμός στο κράτος μέλος υποδοχής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  583 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine 

Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein, Birgit Sippel 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) περιγραφή των επιπτώσεων στα 

θεμελιώδη δικαιώματα και των κινδύνων 

της κοινής επιχείρησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  584 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) σύστημα αναφοράς και 

αξιολόγησης με παραμέτρους επιδόσεων 

για τις εκθέσεις αξιολόγησης και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 

τελικής έκθεσης αξιολόγησης· 

θ) σύστημα αναφοράς και 

αξιολόγησης με παραμέτρους επιδόσεων 

για τις εκθέσεις αξιολόγησης, 

συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 

τελικής έκθεσης αξιολόγησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  585 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) σύστημα αναφοράς και 

αξιολόγησης με παραμέτρους επιδόσεων 

για τις εκθέσεις αξιολόγησης και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 

τελικής έκθεσης αξιολόγησης· 

θ) σύστημα αναφοράς και 

αξιολόγησης με παραμέτρους επιδόσεων 

για τις εκθέσεις αξιολόγησης, 

συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 

τελικής έκθεσης αξιολόγησης· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  586 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) σύστημα αναφοράς και 

αξιολόγησης με παραμέτρους επιδόσεων 

για τις εκθέσεις αξιολόγησης και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 

τελικής έκθεσης αξιολόγησης· 

θ) σύστημα αναφοράς και 

αξιολόγησης με παραμέτρους επιδόσεων 

για τις εκθέσεις αξιολόγησης, 

συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 

τελικής έκθεσης αξιολόγησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  587 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ι) σε σχέση με θαλάσσιες 

επιχειρήσεις, συγκεκριμένες πληροφορίες 

για την εφαρμογή της σχετικής 

δικαιοδοσίας και νομοθεσίας στη 

γεωγραφική περιοχή όπου διεξάγεται η 

κοινή επιχείρηση, περιλαμβανομένων 

αναφορών στη διεθνή και την ενωσιακή 

νομοθεσία όσον αφορά τη σύλληψη, τη 

διάσωση στη θάλασσα και την αποβίβαση. 

Εν προκειμένω, το επιχειρησιακό σχέδιο 

καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 656/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42· 

ι) σε σχέση με θαλάσσιες 

επιχειρήσεις, συγκεκριμένες πληροφορίες 

για την εφαρμογή της σχετικής 

δικαιοδοσίας και νομοθεσίας στη 

γεωγραφική περιοχή όπου διεξάγεται η 

κοινή επιχείρηση, περιλαμβανομένων 

αναφορών στην εθνική, τη διεθνή και την 

ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά τη 

σύλληψη, τη διάσωση στη θάλασσα και 

την αποβίβαση. Εν προκειμένω, το 

επιχειρησιακό σχέδιο καθορίζεται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

656/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου42· 

__________________ __________________ 

42 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 656/2014 του 42 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 656/2014 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, περί 

κανόνων επιτηρήσεως των εξωτερικών 

θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της 

επιχειρησιακής συνεργασίας που 

συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό για τη Διαχείριση της 

Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα 

Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 189 της 

27.6.2014, σ. 93). 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, περί 

κανόνων επιτηρήσεως των εξωτερικών 

θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της 

επιχειρησιακής συνεργασίας που 

συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό για τη Διαχείριση της 

Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα 

Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 189 της 

27.6.2014, σ. 93). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά τις συλλήψεις, πρέπει να περιληφθεί αναφορά στο εθνικό δίκαιο δεδομένου ότι το 

διεθνές δίκαιο δεν προβλέπει δικαιοδοσία για συλλήψεις όσον αφορά τη λαθραία διακίνηση 

στην ανοικτή θάλασσα. Το πρωτόκολλο του Παλέρμο για τη λαθραία διακίνηση αναφέρεται 

επίσης στο εθνικό δίκαιο. Το άρθρο 7 του κανονισμού 656/2014 επίσης περιλαμβάνει αναφορά 

στο εθνικό δίκαιο. 

 

Τροπολογία  588 

Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ι) σε σχέση με θαλάσσιες 

επιχειρήσεις, συγκεκριμένες πληροφορίες 

για την εφαρμογή της σχετικής 

δικαιοδοσίας και νομοθεσίας στη 

γεωγραφική περιοχή όπου διεξάγεται η 

κοινή επιχείρηση, περιλαμβανομένων 

αναφορών στη διεθνή και την ενωσιακή 

νομοθεσία όσον αφορά τη σύλληψη, τη 

διάσωση στη θάλασσα και την αποβίβαση. 

Εν προκειμένω, το επιχειρησιακό σχέδιο 

καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 656/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42· 

ι) σε σχέση με θαλάσσιες 

επιχειρήσεις, συγκεκριμένες πληροφορίες 

για την εφαρμογή της σχετικής 

δικαιοδοσίας και νομοθεσίας στη 

γεωγραφική περιοχή όπου διεξάγεται η 

κοινή επιχείρηση, περιλαμβανομένων 

αναφορών στη διεθνή και την ενωσιακή 

νομοθεσία όσον αφορά τη σύλληψη, 

καταστάσεις κινδύνου στη θάλασσα και 

την αποβίβαση. Εν προκειμένω, το 

επιχειρησιακό σχέδιο καθορίζεται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

656/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου42· 

__________________ __________________ 
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42 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 656/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, περί 

κανόνων επιτηρήσεως των εξωτερικών 

θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της 

επιχειρησιακής συνεργασίας που 

συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό για τη Διαχείριση της 

Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα 

Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 189 της 

27.6.2014, σ. 93). 

42 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 656/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, περί 

κανόνων επιτηρήσεως των εξωτερικών 

θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της 

επιχειρησιακής συνεργασίας που 

συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό για τη Διαχείριση της 

Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα 

Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 189 της 

27.6.2014, σ. 93). 

Or. en 

 

Τροπολογία  589 

Ana Gomes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ι) σε σχέση με θαλάσσιες 

επιχειρήσεις, συγκεκριμένες πληροφορίες 

για την εφαρμογή της σχετικής 

δικαιοδοσίας και νομοθεσίας στη 

γεωγραφική περιοχή όπου διεξάγεται η 

κοινή επιχείρηση, περιλαμβανομένων 

αναφορών στη διεθνή και την ενωσιακή 

νομοθεσία όσον αφορά τη σύλληψη, τη 

διάσωση στη θάλασσα και την αποβίβαση. 

Εν προκειμένω, το επιχειρησιακό σχέδιο 

καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 656/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42· 

ι) σε σχέση με θαλάσσιες 

επιχειρήσεις, συγκεκριμένες πληροφορίες 

για την εφαρμογή της σχετικής 

δικαιοδοσίας και νομοθεσίας στη 

γεωγραφική περιοχή όπου διεξάγεται η 

κοινή επιχείρηση, περιλαμβανομένων 

αναφορών στη διεθνή και την ενωσιακή 

νομοθεσία όσον αφορά τη σύλληψη, τη 

διάσωση στη θάλασσα και την αποβίβαση. 

Εν προκειμένω, το επιχειρησιακό σχέδιο 

καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 656/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,42 

καθώς και με πλήρη συμμόρφωση με τη 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το 

Δίκαιο της Θάλασσας· 

__________________ __________________ 

42 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 656/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, περί 

κανόνων επιτηρήσεως των εξωτερικών 

θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της 

επιχειρησιακής συνεργασίας που 

42 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 656/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, περί 

κανόνων επιτηρήσεως των εξωτερικών 

θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της 

επιχειρησιακής συνεργασίας που 
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συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό για τη Διαχείριση της 

Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα 

Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 189 της 

27.6.2014, σ. 93). 

συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό για τη Διαχείριση της 

Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα 

Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 189 της 

27.6.2014, σ. 93). 

Or. en 

 

Τροπολογία  590 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ι) σε σχέση με θαλάσσιες 

επιχειρήσεις, συγκεκριμένες πληροφορίες 

για την εφαρμογή της σχετικής 

δικαιοδοσίας και νομοθεσίας στη 

γεωγραφική περιοχή όπου διεξάγεται η 

κοινή επιχείρηση, περιλαμβανομένων 

αναφορών στη διεθνή και την ενωσιακή 

νομοθεσία όσον αφορά τη σύλληψη, τη 

διάσωση στη θάλασσα και την αποβίβαση. 

Εν προκειμένω, το επιχειρησιακό σχέδιο 

καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 656/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42· 

ι) σε σχέση με θαλάσσιες 

επιχειρήσεις, συγκεκριμένες πληροφορίες 

για την εφαρμογή της σχετικής 

δικαιοδοσίας και νομοθεσίας στη 

γεωγραφική περιοχή όπου διεξάγεται η 

κοινή επιχείρηση, περιλαμβανομένων 

αναφορών στη διεθνή και την ενωσιακή 

νομοθεσία όσον αφορά τη σύλληψη, τη 

διάσωση στη θάλασσα και την αποβίβαση. 

Εν προκειμένω, το επιχειρησιακό σχέδιο 

καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 656/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 

πάντα με σεβασμό και συμμόρφωση προς 

τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το 

Δίκαιο της Θάλασσας, τη Διεθνή 

Σύμβαση για την Ασφάλεια της 

Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα 

(SOLAS) και τις κατευθυντήριες γραμμές 

του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 

και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 

τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τη 

μεταχείριση όσων διασώζονται στη 

θάλασσα (απόφαση MSC.167(78) του 

Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και 

«Διάσωση στη θάλασσα: Οδηγός για τις 

αρχές και τις πρακτικές που 

εφαρμόζονται στους μετανάστες και 

στους πρόσφυγες)·42 
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__________________ __________________ 

42 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 656/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, περί 

κανόνων επιτηρήσεως των εξωτερικών 

θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της 

επιχειρησιακής συνεργασίας που 

συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό για τη Διαχείριση της 

Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα 

Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 189 της 

27.6.2014, σ. 93). 

42 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 656/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, περί 

κανόνων επιτηρήσεως των εξωτερικών 

θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της 

επιχειρησιακής συνεργασίας που 

συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό για τη Διαχείριση της 

Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα 

Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 189 της 

27.6.2014, σ. 93). 

Or. en 

 

Τροπολογία  591 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 - παράγραφος 3 – στοιχείο ια α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ια α) λεπτομερείς προβλέψεις όσον 

αφορά τις εγγυήσεις των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 

κινδύνων παραβιάσεων και των 

λαμβανομένων μέτρων για την αποφυγή 

τέτοιων παραβιάσεων και για τη 

διασφάλιση λογοδοσίας και μη 

επανάληψης αυτών των παραβιάσεων, 

μεταξύ άλλων σε σχέση με τις εξουσίες 

αναστολής ή τερματισμού μιας 

επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 24· 

Or. en 

 

Τροπολογία  592 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 - παράγραφος 3 – στοιχείο ια α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ια α) λεπτομερείς προβλέψεις για τις 

εγγυήσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  593 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – σημείο ιβ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιβ) διαδικασίες για τον καθορισμό 

μηχανισμού παραπομπής σύμφωνα με τον 

οποίο τα άτομα που χρήζουν διεθνούς 

προστασίας, τα θύματα της εμπορίας 

ανθρώπων, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και τα 

άτομα σε ευάλωτη κατάσταση 

προωθούνται στις αρμόδιες εθνικές αρχές 

για να λάβουν κατάλληλη βοήθεια· 

ιβ) διαδικασίες για τον καθορισμό 

μηχανισμού παραπομπής σύμφωνα με τον 

οποίο τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων, 

οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και τα άτομα σε 

ευάλωτη κατάσταση προωθούνται στις 

αρμόδιες εθνικές αρχές για να λάβουν 

κατάλληλη βοήθεια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  594 

Helga Stevens, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιβ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιβ α) διαδικασίες για τον καθορισμό 

μηχανισμού παραπομπής σύμφωνα με 

τον οποίο τα άτομα που χρήζουν διεθνούς 

προστασίας προωθούνται στην 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 

Άσυλο (EASO) και/ή στις αρμόδιες 

εθνικές αρχές για την εφαρμογή της 

οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου, 

μεταξύ άλλων της έννοιας της πρώτης 

χώρας παροχής ασύλου και της ασφαλούς 
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χώρας προέλευσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  595 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιγ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιγ) διαδικασίες για τον καθορισμό 

μηχανισμού για τη λήψη και διαβίβαση 

στον οργανισμό καταγγελιών κατά 

συνοριοφυλάκων του κράτους μέλους 

υποδοχής και μελών των ομάδων 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής για παραβιάσεις των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της 

κοινής επιχείρησης ή ταχείας συνοριακής 

επέμβασης. 

ιγ) διαδικασίες για τον καθορισμό 

μηχανισμού για τη λήψη και διαβίβαση 

στον οργανισμό καταγγελιών κατά όλων 

όσοι συμμετέχουν σε κοινή επιχείρηση, 

μεταξύ άλλων με τρίτες χώρες, σε ταχεία 

συνοριακή επέμβαση, σε ομάδες 

διαχείρισης της μετανάστευσης σε 

κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής, σε 

επιχείρηση επιστροφής ή επέμβαση 

επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων 
συνοριοφυλάκων και άλλου σχετικού 

προσωπικού του κράτους μέλους 

υποδοχής και μελών των ομάδων 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής για παραβιάσεις των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της 

επιχείρησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  596 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος, Malin Björk 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιγ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιγ) διαδικασίες για τον καθορισμό 

μηχανισμού για τη λήψη και διαβίβαση 

στον οργανισμό καταγγελιών κατά 

συνοριοφυλάκων του κράτους μέλους 

υποδοχής και μελών των ομάδων 

ιγ) διαδικασίες για τον καθορισμό 

ανεξάρτητου μηχανισμού για τη λήψη και 

την επεξεργασία καταγγελιών, 

συμπεριλαμβανομένης της σχετικής 

ενημέρωσης του οργανισμού και των 
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ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής για παραβιάσεις των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της 

κοινής επιχείρησης ή ταχείας συνοριακής 

επέμβασης. 

ενδιαφερόμενων κρατών μελών, 

καταγγελιών κατά όλων όσοι συμμετέχουν 

σε κοινή επιχείρηση, μεταξύ άλλων με 

τρίτες χώρες, σε ταχεία συνοριακή 

επέμβαση, σε ομάδες διαχείρισης της 

μετανάστευσης σε κομβικά κέντρα 

πρώτης υποδοχής, σε επιχείρηση 

επιστροφής ή επέμβαση επιστροφής, 

συμπεριλαμβανομένων συνοριοφυλάκων 

και άλλου σχετικού προσωπικού του 

κράτους μέλους υποδοχής και μελών των 

ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής για παραβιάσεις των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της 

κοινής επιχείρησης, ταχείας συνοριακής 

επέμβασης ή οποιασδήποτε άλλης 

δραστηριότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  597 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιγ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιγ α) λεπτομερείς προβλέψεις για τις 

εγγυήσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  598 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιγ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιγ β) προβλέψεις για τους κινδύνους 

παραβιάσεων των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και για τα λαμβανόμενα 

μέτρα για την αποφυγή τέτοιων 
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παραβιάσεων και για τη διασφάλιση 

λογοδοσίας και μη επανάληψης αυτών 

των παραβιάσεων, μεταξύ άλλων σε 

σχέση με τις εξουσίες αναστολής ή 

τερματισμού μιας επιχείρησης σύμφωνα 

με το άρθρο 24· 

Or. en 

 

Τροπολογία  599 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Για οποιαδήποτε τροποποίηση ή 

προσαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου 

απαιτείται συμφωνία του εκτελεστικού 

διευθυντή και του κράτους μέλους 

υποδοχής, κατόπιν διαβούλευσης με τα 

συμμετέχοντα κράτη μέλη. Ο οργανισμός 

αποστέλλει πάραυτα αντίγραφο του 

τροποποιημένου ή προσαρμοσμένου 

επιχειρησιακού σχεδίου στα συμμετέχοντα 

κράτη μέλη. 

4. Για οποιαδήποτε τροποποίηση ή 

προσαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου 

απαιτείται συμφωνία του εκτελεστικού 

διευθυντή και του κράτους μέλους 

υποδοχής, κατόπιν διαβούλευσης με τα 

συμμετέχοντα κράτη μέλη. Ο οργανισμός 

αποστέλλει πάραυτα αντίγραφο του 

τροποποιημένου ή προσαρμοσμένου 

επιχειρησιακού σχεδίου στα συμμετέχοντα 

κράτη μέλη και στο διοικητικό συμβούλιο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  600 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος -1 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Κατόπιν αιτήματος κράτους 

μέλους που αντιμετωπίζει κατάσταση 

ειδικών και δυσανάλογων πιέσεων, για 

παράδειγμα άφιξη μεγάλου αριθμού 

υπηκόων τρίτων χωρών που επιχειρούν 

να εισέλθουν παράνομα στο έδαφος του 

εν λόγω κράτους μέλους σε σημεία των 



 

PE582.070v01-00 138/156 AM\1092760EL.doc 

EL 

εξωτερικών συνόρων, ο οργανισμός 

δύναται να προβεί σε ταχεία συνοριακή 

επέμβαση για περιορισμένο χρονικό 

διάστημα στο έδαφος του εν λόγω 

κράτους μέλους υποδοχής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  601 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στο αίτημα κράτους μέλους για τη 

δρομολόγηση ταχείας συνοριακής 

επέμβασης περιγράφεται η κατάσταση, οι 

επιδιωκόμενοι στόχοι και οι 

προβλεπόμενες ανάγκες. Εάν χρειαστεί, ο 

εκτελεστικός διευθυντής δύναται να 

αποστείλει αμέσως εμπειρογνώμονες του 

οργανισμού για να αξιολογήσουν την 

κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα του 

οικείου κράτους μέλους. 

1. Στο αίτημα κράτους μέλους για τη 

δρομολόγηση ταχείας συνοριακής 

επέμβασης περιγράφονται η κατάσταση, οι 

επιδιωκόμενοι στόχοι και οι 

προβλεπόμενες ανάγκες και παρέχεται 

πλήρης αιτιολόγηση της συμμόρφωσής 

τους με το εθνικό, το ευρωπαϊκό και το 

διεθνές δίκαιο όσον αφορά τον σεβασμό 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 

συναφών υποχρεώσεων του κράτους 

μέλους και της Ένωσης. Εάν χρειαστεί, ο 

εκτελεστικός διευθυντής δύναται να 

αποστείλει αμέσως εμπειρογνώμονες για 

να αξιολογήσουν την κατάσταση στα 

εξωτερικά σύνορα της ΕΕ του οικείου 

κράτους μέλους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  602 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy 

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ο εκτελεστικός διευθυντής 6. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
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καταρτίζει, μαζί με το κράτος μέλος 

υποδοχής, επιχειρησιακό σχέδιο, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3, 

αμέσως και σε κάθε περίπτωση το 

αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία της απόφασης. 

καταρτίζει, μαζί με το κράτος μέλος 

υποδοχής, επιχειρησιακό σχέδιο, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3, 

αμέσως και σε κάθε περίπτωση το 

αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία της απόφασης, 

χρησιμοποιώντας τα υφιστάμενα σχέδια 

και διαδικασίες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  603 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

καταρτίζει, μαζί με το κράτος μέλος 

υποδοχής, επιχειρησιακό σχέδιο, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3, 

αμέσως και σε κάθε περίπτωση το 

αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία της απόφασης. 

6. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

καταρτίζει, μαζί με το κράτος μέλος 

υποδοχής, επιχειρησιακό σχέδιο, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3, 

αμέσως και σε κάθε περίπτωση το 

αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία της απόφασης. 

Αντίγραφο του επιχειρησιακού σχεδίου 

αποστέλλεται αμέσως στο διοικητικό 

συμβούλιο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  604 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8α. Για οποιαδήποτε τροποποίηση ή 

προσαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου 

απαιτείται συμφωνία του εκτελεστικού 

διευθυντή και του κράτους μέλους 

υποδοχής, κατόπιν διαβούλευσης με τα 
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συμμετέχοντα κράτη μέλη. Ο οργανισμός 

αποστέλλει πάραυτα αντίγραφο του 

τροποποιημένου ή προσαρμοσμένου 

επιχειρησιακού σχεδίου στα 

συμμετέχοντα κράτη μέλη και στο 

διοικητικό συμβούλιο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  605 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

11. Η αποστολή της εφεδρείας ταχείας 

κινητοποίησης πραγματοποιείται το 

αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία έγκρισης του 

επιχειρησιακού σχεδίου από τον 

εκτελεστικό διευθυντή και το κράτος μέλος 

υποδοχής. Πρόσθετη αποστολή ομάδων 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής λαμβάνει χώρα, εφόσον είναι 

αναγκαίο, εντός πέντε εργάσιμων ημερών 

από την αποστολή της εφεδρείας ταχείας 

κινητοποίησης. 

11. Η αποστολή της εφεδρείας ταχείας 

κινητοποίησης πραγματοποιείται το 

αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία έγκρισης του 

επιχειρησιακού σχεδίου από τον 

εκτελεστικό διευθυντή και το κράτος μέλος 

υποδοχής. Πρόσθετη αποστολή ομάδων 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής λαμβάνει χώρα, εφόσον είναι 

αναγκαίο, εντός πέντε εργάσιμων ημερών 

από την αποστολή της εφεδρείας ταχείας 

κινητοποίησης, και πάλι κατόπιν έγκρισης 

του κράτους μέλους υποδοχής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  606 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

11. Η αποστολή της εφεδρείας ταχείας 

κινητοποίησης πραγματοποιείται το 

αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία έγκρισης του 

11. Η αποστολή της εφεδρείας ταχείας 

κινητοποίησης πραγματοποιείται το 

αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία έγκρισης του 
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επιχειρησιακού σχεδίου από τον 

εκτελεστικό διευθυντή και το κράτος μέλος 

υποδοχής. Πρόσθετη αποστολή ομάδων 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής λαμβάνει χώρα, εφόσον είναι 

αναγκαίο, εντός πέντε εργάσιμων ημερών 

από την αποστολή της εφεδρείας ταχείας 

κινητοποίησης. 

επιχειρησιακού σχεδίου από τον 

εκτελεστικό διευθυντή και το κράτος μέλος 

υποδοχής. Πρόσθετη αποστολή ομάδων 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής λαμβάνει χώρα, εφόσον είναι 

αναγκαίο, εντός επτά εργάσιμων ημερών 

από την αποστολή της εφεδρείας ταχείας 

κινητοποίησης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι προθεσμίες θα πρέπει να επεκταθούν κατά δύο εργάσιμες μέρες και στις δύο περιπτώσεις 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αποστολές είναι εφικτές ιδίως όταν οι συνοριοφύλακες 

ταξιδεύουν με εξοπλισμό που απαιτεί άδεια. 

 

Τροπολογία  607 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν ένα κράτος μέλος 

αντιμετωπίζει δυσανάλογες 

μεταναστευτικές πιέσεις σε συγκεκριμένα 

κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής των 

εξωτερικών συνόρων του που 

χαρακτηρίζονται από μεγάλες μεικτές 

μεταναστευτικές εισροές, το εν λόγω 

κράτος μέλος δύναται να ζητήσει 

επιχειρησιακή και τεχνική ενίσχυση από 

τις ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών. Το εν λόγω 

κράτος μέλος υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης 

και εκτίμηση των αναγκών του στον 

οργανισμό και άλλους αρμόδιους 

οργανισμούς της Ένωσης, ιδίως την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 

Άσυλο και την Ευρωπόλ. 

1. Όταν ένα κράτος μέλος 

αντιμετωπίζει δυσανάλογες ευθύνες στον 

τομέα της μετανάστευσης και του 

ασύλου, το εν λόγω κράτος μέλος δύναται 

να ζητήσει επιχειρησιακή και τεχνική 

ενίσχυση από τις ομάδες στήριξης για τη 

διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Το 

εν λόγω κράτος μέλος υποβάλλει αίτηση 

ενίσχυσης και εκτίμηση των αναγκών του 

στον οργανισμό και άλλους αρμόδιους 

οργανισμούς της Ένωσης, ιδίως την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 

Άσυλο και τον Οργανισμό Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. en 
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Τροπολογία  608 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν ένα κράτος μέλος 

αντιμετωπίζει δυσανάλογες 

μεταναστευτικές πιέσεις σε συγκεκριμένα 

κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής των 

εξωτερικών συνόρων του που 

χαρακτηρίζονται από μεγάλες μεικτές 

μεταναστευτικές εισροές, το εν λόγω 

κράτος μέλος δύναται να ζητήσει 

επιχειρησιακή και τεχνική ενίσχυση από 

τις ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών. Το εν λόγω 

κράτος μέλος υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης 

και εκτίμηση των αναγκών του στον 

οργανισμό και άλλους αρμόδιους 

οργανισμούς της Ένωσης, ιδίως την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 

Άσυλο και την Ευρωπόλ. 

1. Όταν ένα κράτος μέλος 

αντιμετωπίζει δυσανάλογες 

μεταναστευτικές πιέσεις σε συγκεκριμένα 

κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής των 

εξωτερικών συνόρων του που 

χαρακτηρίζονται από μεγάλες μεικτές 

μεταναστευτικές εισροές, το εν λόγω 

κράτος μέλος δύναται να ζητήσει 

επιχειρησιακή και τεχνική ενίσχυση από 

τις ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών. Το εν λόγω 

κράτος μέλος υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης 

και εκτίμηση των αναγκών του στην 

Επιτροπή, στον οργανισμό, στην 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 

Άσυλο και σε άλλους αρμόδιους 

οργανισμούς της Ένωσης, ιδίως στην 

Ευρωπόλ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  609 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Therese Comodini Cachia, Carlos 

Coelho, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Nathalie 

Griesbeck, Jean Lambert 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής, σε 

συντονισμό με άλλους συναφείς 

οργανισμούς της Ένωσης, αξιολογεί το 

αίτημα για συνδρομή του κράτους μέλους 

και την εκτίμηση των αναγκών του με 

σκοπό να καθορίσει ένα ολοκληρωμένο 

πακέτο ενίσχυσης αποτελούμενο από 

διάφορες δραστηριότητες που θα 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής, σε 

συντονισμό με άλλους συναφείς 

οργανισμούς της Ένωσης, αξιολογεί το 

αίτημα για συνδρομή του κράτους μέλους 

και την εκτίμηση των αναγκών του με 

σκοπό να καθορίσει ένα ολοκληρωμένο 

πακέτο ενίσχυσης αποτελούμενο από 

διάφορες δραστηριότητες που θα 
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συντονίζουν οι άλλοι σχετικοί οργανισμοί 

της Ένωσης, με το οποίο θα πρέπει να 

συμφωνήσει το οικείο κράτος μέλος. 

συντονίζουν οι άλλοι σχετικοί οργανισμοί 

της Ένωσης, με το οποίο θα πρέπει να 

συμφωνήσει το οικείο κράτος μέλος. Στις 

ομάδες περιλαμβάνονται 

εμπειρογνώμονες στον τομέα προστασίας 

παιδιών όταν εμπλέκονται παιδιά. 

Or. en 

 

Τροπολογία  610 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής, σε 

συντονισμό με άλλους συναφείς 

οργανισμούς της Ένωσης, αξιολογεί το 

αίτημα για συνδρομή του κράτους μέλους 

και την εκτίμηση των αναγκών του με 

σκοπό να καθορίσει ένα ολοκληρωμένο 

πακέτο ενίσχυσης αποτελούμενο από 

διάφορες δραστηριότητες που θα 

συντονίζουν οι άλλοι σχετικοί οργανισμοί 

της Ένωσης, με το οποίο θα πρέπει να 

συμφωνήσει το οικείο κράτος μέλος. 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής, σε 

συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Υποστήριξης για το Άσυλο και με άλλους 

συναφείς οργανισμούς της Ένωσης, 

αξιολογεί το αίτημα για συνδρομή του 

κράτους μέλους. Ο εκτελεστικός 

διευθυντής, σε συντονισμό με την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 

Άσυλο και με άλλους συναφείς 

οργανισμούς της Ένωσης, διαβιβάζει την 

εκτίμηση των αναγκών του κράτους 

μέλους στην Επιτροπή η οποία καθορίζει 

ένα ολοκληρωμένο πακέτο ενίσχυσης 

αποτελούμενο από διάφορες 

δραστηριότητες που θα συντονίζουν οι 

άλλοι σχετικοί οργανισμοί της Ένωσης, με 

το οποίο θα πρέπει να συμφωνήσει το 

οικείο κράτος μέλος. Κατά κανόνα, οι 

ομάδες περιλαμβάνουν ανάλογους 

εμπειρογνώμονες στον τομέα των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 

προστασίας παιδιών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  611 

Ska Keller 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής, σε 

συντονισμό με άλλους συναφείς 

οργανισμούς της Ένωσης, αξιολογεί το 

αίτημα για συνδρομή του κράτους μέλους 

και την εκτίμηση των αναγκών του με 

σκοπό να καθορίσει ένα ολοκληρωμένο 

πακέτο ενίσχυσης αποτελούμενο από 

διάφορες δραστηριότητες που θα 

συντονίζουν οι άλλοι σχετικοί οργανισμοί 

της Ένωσης, με το οποίο θα πρέπει να 

συμφωνήσει το οικείο κράτος μέλος. 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής, σε 

συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Υποστήριξης για το Άσυλο και με άλλους 

συναφείς οργανισμούς της Ένωσης, 

αξιολογεί το αίτημα για συνδρομή του 

κράτους μέλους. Ο εκτελεστικός 

διευθυντής, σε συντονισμό με την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 

Άσυλο και με άλλους συναφείς 

οργανισμούς της Ένωσης, διαβιβάζει την 

εκτίμηση των αναγκών του κράτους 

μέλους στην Επιτροπή η οποία καθορίζει 

ένα ολοκληρωμένο πακέτο ενίσχυσης 

αποτελούμενο από διάφορες 

δραστηριότητες που θα συντονίζουν οι 

άλλοι σχετικοί οργανισμοί της Ένωσης, με 

το οποίο θα πρέπει να συμφωνήσει το 

οικείο κράτος μέλος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία ευθυγραμμίζει την εν λόγω παράγραφο με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού το 

οποίο ορίζει ότι η Επιτροπή, και όχι ο οργανισμός, συντονίζει τις ομάδες διαχείρισης των 

μεταναστευτικών ροών. 

 

Τροπολογία  612 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Στις ομάδες περιλαμβάνονται 

εμπειρογνώμονες στους τομείς των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, της εμπορίας 

ανθρώπων, της προστασίας σε 

περιπτώσεις διώξεων λόγω φύλου και της 

προστασίας παιδιών. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  613 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Οι ομάδες περιλαμβάνουν 

εμπειρογνώμονες στους τομείς των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 

προστασίας παιδιών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  614 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

προσφύγουν ενώπιον του διοικητικού 

συμβουλίου κατά απόφασης που λαμβάνει 

ο εκτελεστικός διευθυντής σχετικά με 

αίτημά τους για επιχειρησιακή και 

τεχνική ενίσχυση. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος η), το διοικητικό συμβούλιο ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο 

επί του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή, σε συμφωνία με 

τον εκτελεστικό διευθυντή · 

Τροπολογία  615 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η επιχειρησιακή και τεχνική 

ενίσχυση που παρέχεται από τις ομάδες 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής, τις ευρωπαϊκές ομάδες 

επέμβασης για επιστροφή και τους 

εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του 

οργανισμού, στο πλαίσιο των ομάδων 

στήριξης για τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών, δύναται να 

περιλαμβάνει: 

3. Η επιχειρησιακή και τεχνική 

ενίσχυση που παρέχεται από τις ομάδες 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής του 

οργανισμού, σε στενή και συνεχή 

συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Υποστήριξης για το Άσυλο και τις εθνικές 

αρμόδιες αρχές του ενδιαφερόμενου 

κράτους μέλους και τους εμπειρογνώμονες 

από το προσωπικό του οργανισμού, στο 

πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη 

διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, 

δύναται να περιλαμβάνει: 

Or. en 

 

Τροπολογία  616 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τον έλεγχο των υπηκόων τρίτων 

χωρών που καταφθάνουν στα εξωτερικά 

σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της 

ταυτοποίησης, καταγραφής και 

ενημέρωσης των εν λόγω υπηκόων τρίτων 

χωρών και, εφόσον ζητηθεί από το κράτος 

μέλος, τη λήψη δακτυλικών 

αποτυπωμάτων των υπηκόων τρίτων 

χωρών· 

α) τον έλεγχο των υπηκόων τρίτων 

χωρών που καταφθάνουν στα εξωτερικά 

σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της 

ταυτοποίησης, καταγραφής και 

ενημέρωσης των εν λόγω υπηκόων τρίτων 

χωρών και, εφόσον ζητηθεί από το κράτος 

μέλος, τη λήψη δακτυλικών 

αποτυπωμάτων των υπηκόων τρίτων 

χωρών, με πλήρη συμμόρφωση προς τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και παρέχοντας 

πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και τα 

αποτελέσματα όλων των διαδικασιών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  617 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τον έλεγχο των υπηκόων τρίτων 

χωρών που καταφθάνουν στα εξωτερικά 

σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της 

ταυτοποίησης, καταγραφής και 

ενημέρωσης των εν λόγω υπηκόων τρίτων 

χωρών και, εφόσον ζητηθεί από το κράτος 

μέλος, τη λήψη δακτυλικών 

αποτυπωμάτων των υπηκόων τρίτων 

χωρών· 

α) τον έλεγχο των υπηκόων τρίτων 

χωρών που καταφθάνουν στα εξωτερικά 

σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της 

ταυτοποίησης, καταγραφής και 

ενημέρωσης των εν λόγω υπηκόων τρίτων 

χωρών και, εφόσον ζητηθεί από το κράτος 

μέλος, τη λήψη δακτυλικών 

αποτυπωμάτων των υπηκόων τρίτων 

χωρών, με πλήρη συμμόρφωση προς το 

δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

και χωρίς τη χρήση καταναγκασμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  618 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Daniel 

Dalton, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τον έλεγχο των υπηκόων τρίτων 

χωρών που καταφθάνουν στα εξωτερικά 

σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της 

ταυτοποίησης, καταγραφής και 

ενημέρωσης των εν λόγω υπηκόων τρίτων 

χωρών και, εφόσον ζητηθεί από το κράτος 

μέλος, τη λήψη δακτυλικών 

αποτυπωμάτων των υπηκόων τρίτων 

χωρών· 

α) την παροχή συνδρομής για τον 

έλεγχο των υπηκόων τρίτων χωρών που 

καταφθάνουν στα εξωτερικά σύνορα, 

συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης, 

καταγραφής και ενημέρωσης των εν λόγω 

υπηκόων τρίτων χωρών και, εφόσον 

ζητηθεί από το κράτος μέλος, τη λήψη 

δακτυλικών αποτυπωμάτων των υπηκόων 

τρίτων χωρών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  619 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Μιλτιάδης 

Κύρκος, Birgit Sippel 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τον έλεγχο των υπηκόων τρίτων 

χωρών που καταφθάνουν στα εξωτερικά 

σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της 

ταυτοποίησης, καταγραφής και 

ενημέρωσης των εν λόγω υπηκόων τρίτων 

χωρών και, εφόσον ζητηθεί από το κράτος 

μέλος, τη λήψη δακτυλικών 

αποτυπωμάτων των υπηκόων τρίτων 

χωρών· 

α) τον έλεγχο των υπηκόων τρίτων 

χωρών που καταφθάνουν στα εξωτερικά 

σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της 

ταυτοποίησης, καταγραφής και 

ενημέρωσης των εν λόγω υπηκόων τρίτων 

χωρών, την παροχή αρχικών 

πληροφοριών και την εν συνεχεία 

παραπομπή των αφιχθέντων ατόμων που 

χρήζουν διεθνούς προστασίας ή 

επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς 

προστασίας, και, εφόσον ζητηθεί από το 

κράτος μέλος, τη λήψη δακτυλικών 

αποτυπωμάτων των υπηκόων τρίτων 

χωρών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  620 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τον έλεγχο των υπηκόων τρίτων 

χωρών που καταφθάνουν στα εξωτερικά 

σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της 

ταυτοποίησης, καταγραφής και 

ενημέρωσης των εν λόγω υπηκόων τρίτων 

χωρών και, εφόσον ζητηθεί από το κράτος 

μέλος, τη λήψη δακτυλικών 

αποτυπωμάτων των υπηκόων τρίτων 

χωρών· 

α) τον έλεγχο των υπηκόων τρίτων 

χωρών που καταφθάνουν στα εξωτερικά 

σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της 

ταυτοποίησης, καταγραφής και 

ενημέρωσης των εν λόγω υπηκόων τρίτων 

χωρών και, εφόσον ζητηθεί από το κράτος 

μέλος, τη λήψη δακτυλικών 

αποτυπωμάτων των υπηκόων τρίτων 

χωρών, με πλήρη συμμόρφωση προς τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και παρέχοντας 

πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και τα 

αποτελέσματα όλων των διαδικασιών· 

Or. en 
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Τροπολογία  621 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) την παροχή πληροφοριών σε 

άτομα με σαφή ανάγκη διεθνούς 

προστασίας ή σε αιτούντες ή πιθανούς 

αιτούντες μετεγκατάσταση· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παροχή πληροφοριών στα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας ή σε όσα υποβάλλουν 

αίτηση διεθνούς προστασίας είναι πρωτίστως καθήκον της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Υποστήριξης για το Άσυλο και όχι του οργανισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 

στοιχείο α), ο οργανισμός πρέπει να παρέχει αρχικές πληροφορίες και να παραπέμπει τα άτομα 

στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο ή στις συναφείς εθνικές αρχές για 

περαιτέρω ενημέρωση και επεξεργασία. 

 

Τροπολογία  622 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-

aho 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) την παροχή πληροφοριών σε 

άτομα με σαφή ανάγκη διεθνούς 

προστασίας ή σε αιτούντες ή πιθανούς 

αιτούντες μετεγκατάσταση· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  623 

Ska Keller 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) την παροχή πληροφοριών σε 

άτομα με σαφή ανάγκη διεθνούς 

προστασίας ή σε αιτούντες ή πιθανούς 

αιτούντες μετεγκατάσταση· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  624 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Therese Comodini 

Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Nathalie 

Griesbeck, Jean Lambert 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) την παροχή πληροφοριών σε άτομα 

με σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας ή σε 

αιτούντες ή πιθανούς αιτούντες 

μετεγκατάσταση· 

β) την παροχή πληροφοριών σε άτομα 

με σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας ή σε 

αιτούντες ή πιθανούς αιτούντες 

μετεγκατάσταση, με ιδιαίτερη έμφαση στα 

παιδιά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  625 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) την παροχή πληροφοριών σε 

άτομα με σαφή ανάγκη διεθνούς 

προστασίας ή σε αιτούντες ή πιθανούς 

αιτούντες μετεγκατάσταση· 

β) υπό την καθοδήγηση της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για 

το Άσυλο και του Οργανισμού 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και σύμφωνα 

με την οδηγία 2013/32/ΕΕ, την παροχή 

πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία 

ασύλου, τα δικονομικά και άλλα 



 

AM\1092760EL.doc 151/156 PE582.070v01-00 

 EL 

θεμελιώδη δικαιώματα σε όλα τα άτομα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  626 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) συνδρομή στην Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο για 

την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη 

διαδικασία ασύλου, τα δικονομικά και 

άλλα θεμελιώδη δικαιώματα σε όλα τα 

άτομα, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 8 και 12 

της οδηγίας 2013/32/ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  627 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) την παραπομπή των ατόμων που 

επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς 

προστασίας σε εμπειρογνώμονες στον 

τομέα του ασύλου των εθνικών αρχών 

του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή 

της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης 

για το Άσυλο και την παραπομπή όλων 

των ευάλωτων ομάδων σε 

εμπειρογνώμονες στον τομέα της 

προστασίας των εθνικών αρχών των 

κρατών μελών ή των οργανισμών της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων παιδιών και 

οικογενειών με παιδιά σε 

εμπειρογνώμονες στον τομέα της 

προστασίας παιδιών και γυναικών σε 
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εμπειρογνώμονες στον τομέα του φύλου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  628 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β β) την παραπομπή των ατόμων που 

επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς 

προστασίας σε εμπειρογνώμονες στον 

τομέα του ασύλου των εθνικών αρχών 

του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή 

της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης 

για το Άσυλο και την παραπομπή όλων 

των παιδιών και των οικογενειών με 

παιδιά σε εμπειρογνώμονες στον τομέα 

της προστασίας παιδιών των εθνικών 

αρχών του κράτους μέλους ή των 

οργανισμών της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  629 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στον τομέα της επιστροφής, 

καθώς και για την προετοιμασία και την 

οργάνωση των επιχειρήσεων επιστροφής. 

γ) τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στον τομέα της επιστροφής, 

καθώς και για την προετοιμασία και την 

οργάνωση των επιχειρήσεων επιστροφής, 

με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, της νομότυπης 

διαδικασίας και της αρχής της μη 

επαναπροώθησης. 

Or. en 
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Τροπολογία  630 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στον τομέα της επιστροφής, 

καθώς και για την προετοιμασία και την 

οργάνωση των επιχειρήσεων επιστροφής. 

γ) τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή στον τομέα της επιστροφής, 

καθώς και για την προετοιμασία και την 

οργάνωση των επιχειρήσεων επιστροφής, 

με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, της νομότυπης 

διαδικασίας και της αρχής της μη 

επαναπροώθησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  631 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) την παραπομπή των ατόμων που 

επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς 

προστασίας σε εμπειρογνώμονες στον 

τομέα του ασύλου των εθνικών αρχών 

του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή 

της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης 

για το Άσυλο και την παραπομπή όλων 

των παιδιών και των οικογενειών με 

παιδιά σε εμπειρογνώμονες στον τομέα 

της προστασίας παιδιών των εθνικών 

αρχών του κράτους μέλους ή των 

οργανισμών της ΕΕ· 

Or. en 
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Τροπολογία  632 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ β) Ο οργανισμός, σε συνεργασία με 

την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης 

για το Άσυλο, τον Οργανισμό 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και άλλους 

συναφείς οργανισμούς της Ένωσης και 

υπό τον συντονισμό της Επιτροπής, 

διασφαλίζει τη συμμόρφωση αυτών των 

δραστηριοτήτων με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Ασύλου και τα θεμελιώδη 

δικαιώματα. Περιλαμβάνονται η παροχή 

καταφυγίου, συνθηκών υγιεινής και 

εγκαταστάσεων που σέβονται τις ανάγκες 

ανάλογα με το φύλο και τις ανάγκες των 

παιδιών στα κομβικά κέντρα πρώτης 

υποδοχής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  633 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Ο οργανισμός συνδράμει το 

σχετικό κράτος μέλος και την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο στη 

συμμόρφωση των δραστηριοτήτων τους 

με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Ασύλου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. 

Περιλαμβάνονται η παροχή καταφυγίου, 

συνθηκών υγιεινής και εγκαταστάσεων 

που σέβονται τις ανάγκες ανάλογα με το 

φύλο και τις ανάγκες των παιδιών στα 

κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής. 

Or. en 
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Τροπολογία  634 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Therese Comodini Cachia, Barbara 

Matera, Tomáš Zdechovský, Nathalie Griesbeck, Silvia Costa, Jean Lambert, Timothy 

Kirkhope 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Ο οργανισμός, σε συνεργασία με 

την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης 

για το Άσυλο, τον Οργανισμό 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και άλλους 

συναφείς οργανισμούς της Ένωσης και 

υπό τον συντονισμό της Επιτροπής, 

διασφαλίζει τη συμμόρφωση αυτών των 

δραστηριοτήτων με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Ασύλου και τα θεμελιώδη 

δικαιώματα. Περιλαμβάνονται η παροχή 

καταφυγίου, συνθηκών υγιεινής και 

εγκαταστάσεων που σέβονται τις ανάγκες 

των γυναικών και των παιδιών στα 

κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  635 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο οργανισμός επικουρεί την 

Επιτροπή στον συντονισμό των 

δραστηριοτήτων των ομάδων στήριξης για 

τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, 

σε συνεργασία με τους λοιπούς αρμόδιους 

οργανισμούς της Ένωσης. 

4. Ο οργανισμός επικουρεί την 

Επιτροπή στον συντονισμό των 

δραστηριοτήτων των ομάδων στήριξης για 

τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, 

σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και 

τους λοιπούς αρμόδιους οργανισμούς της 

Ένωσης. 

Or. en 
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Τροπολογία  636 

Ana Gomes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Όλα τα καθήκοντα που εκτελούν 

οι ομάδες υποστήριξης για τη διαχείριση 

της μετανάστευσης συνάδουν με τον 

Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 

και το ευρύτερο διεθνές δίκαιο για τα 

δικαιώματα του ανθρώπου. Όλες οι 

παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ και 

του διεθνούς δικαίου κοινοποιούνται 

δεόντως και πλήρως στην Επιτροπή, το 

Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη. Η 

Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την πλήρη 

διερεύνηση των καταγγελιών περί 

παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων των ομάδων 

υποστήριξης για τη διαχείριση της 

μετανάστευσης. 

Or. en 

 


