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Τροπολογία  637 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Laura Agea 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  638 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  639 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία  640 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 ή 

σε περίπτωση δυσανάλογων 

μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, οι οποίες καθιστούν τον έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων 

αναποτελεσματικό σε τέτοιο βαθμό που 

ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν, η 

Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον 

οργανισμό, δύναται να εκδώσει απόφαση 

με εκτελεστική πράξη, η οποία θα 

προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να 

εφαρμοστούν από τον οργανισμό και 

απαιτεί από το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό 

για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Οι 

εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 

άρθρου 79 παράγραφος 2. 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα 

αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου που αναφέρεται 

στο άρθρο 12 παράγραφος 6 ή σε 

περίπτωση δυσανάλογων μεταναστευτικών 

και σχετικών με το άσυλο προκλήσεων 
στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, το 

Συμβούλιο δύναται να εκδώσει σύσταση, η 

οποία θα προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει 

να εφαρμοστούν από το κράτος μέλος με 

τη βοήθεια του οργανισμού. Η σύσταση 

περιλαμβάνει αξιολόγηση των 

επιπτώσεων των εν λόγω μέτρων στα 

θεμελιώδη δικαιώματα και διασφαλίζει 

τη συμμόρφωση προς τις διεθνείς νομικές 

υποχρεώσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  641 

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 18 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 ή 

σε περίπτωση δυσανάλογων 

μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, οι οποίες καθιστούν τον έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με 

απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή που 

αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5 ή 

σε περίπτωση δυσανάλογων 

μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, οι οποίες καθιστούν τον έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων 
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αναποτελεσματικό σε τέτοιο βαθμό που 

ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν, η 

Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον 

οργανισμό, δύναται να εκδώσει απόφαση 

με εκτελεστική πράξη, η οποία θα 

προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να 

εφαρμοστούν από τον οργανισμό και 

απαιτεί από το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό 

για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Οι 

εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 

άρθρου 79 παράγραφος 2. 

αναποτελεσματικό σε τέτοιο βαθμό που 

ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν, η 

Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον 

οργανισμό, συστήνει αμέσως στο 

Συμβούλιο να εκδώσει απόφαση, με απλή 

πλειοψηφία, η οποία θα διαπιστώνει ότι 

δεν αναλήφθηκε αποτελεσματική δράση 

και θα προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει 

να εφαρμοστούν από τον οργανισμό και 

απαιτεί από το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό 

για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Η 

Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

The current proposal - and the modifications proposed by the Council and the Rapporteur (ie. 

to replace the Commission's decision by a Council's decision) - fail to create and to constitute 

a proper border and coast guard authority / agency. A truly integrated European border 

management would imply a "European" decision. Thus, this amendment and the following 

one suggests that the decision would be taken by the European Commission. However, the 

Council would be able to oppose it with qualified majority. This procedure of "reverse 

qualified majority" is already used in the Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of 

the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic 

policies . 

 

Τροπολογία  642 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 ή 

σε περίπτωση δυσανάλογων 

μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, οι οποίες καθιστούν τον έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 ή 

σε περίπτωση δυσανάλογων 

μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, οι οποίες καθιστούν τον έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων 
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αναποτελεσματικό σε τέτοιο βαθμό που 

ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν, η 

Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον 

οργανισμό, δύναται να εκδώσει απόφαση 

με εκτελεστική πράξη, η οποία θα 

προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να 

εφαρμοστούν από τον οργανισμό και 

απαιτεί από το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό 

για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Οι 

εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 

άρθρου 79 παράγραφος 2. 

αναποτελεσματικό σε τέτοιο βαθμό που 

ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν, η 

Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον 

οργανισμό, δύναται να προτείνει με 

εκτελεστική πράξη, τα μέτρα που πρέπει 

να εφαρμοστούν από τον οργανισμό και 

προτείνει στο ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό 

για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Οι 

εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 

άρθρου 79 παράγραφος 2. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή δύναται να συστήσει τα μέτρα που πρέπει να αναληφθούν σε περίπτωση σοβαρών 

ζητημάτων που σχετίζονται με τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Οι εν λόγω συστάσεις δεν 

πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικές χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. 

 

Τροπολογία  643 

Geoffrey Van Orden 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 

ή σε περίπτωση δυσανάλογων 

μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, οι οποίες καθιστούν τον έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων 

αναποτελεσματικό σε τέτοιο βαθμό που 

ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν, η 

Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον 

οργανισμό, δύναται να εκδώσει απόφαση 

με εκτελεστική πράξη, η οποία θα 

προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να 

Σε περίπτωση δυσανάλογων 

μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, οι οποίες καθιστούν τον έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων 

αναποτελεσματικό σε τέτοιο βαθμό που 

ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο την 

ασφάλεια και την ευημερία των κρατών 

μελών, η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης 

με τον οργανισμό και το κράτος μέλος 

που δέχεται τις δυσανάλογες πιέσεις, 

δύναται να εκδώσει απόφαση με 

εκτελεστική πράξη, η οποία θα 

προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να 

εφαρμοστούν από τον οργανισμό και από 

το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Οι εν 
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εφαρμοστούν από τον οργανισμό και 

απαιτεί από το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό 

για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Οι 

εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 

άρθρου 79 παράγραφος 2. 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 

άρθρου 79 παράγραφος 2. 

Or. en 

 

Τροπολογία  644 

Helga Stevens, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-

aho 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 ή 

σε περίπτωση δυσανάλογων 

μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, οι οποίες καθιστούν τον έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων 

αναποτελεσματικό σε τέτοιο βαθμό που 

ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν, η 

Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον 

οργανισμό, δύναται να εκδώσει απόφαση 

με εκτελεστική πράξη, η οποία θα 

προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να 

εφαρμοστούν από τον οργανισμό και 

απαιτεί από το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό 

για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Οι 

εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 

άρθρου 79 παράγραφος 2. 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 ή 

σε περίπτωση δυσανάλογων 

μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, οι οποίες καθιστούν τον έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων 

αναποτελεσματικό σε τέτοιο βαθμό που 

ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν, το 

Συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με τον 

οργανισμό, εκδίδει, με ειδική πλειοψηφία, 

απόφαση, η οποία θα προσδιορίζει τα 

μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν από τον 

οργανισμό και απαιτεί από το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να 

συνεργαστεί με τον οργανισμό για την 

εφαρμογή των μέτρων αυτών. 

Or. en 
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Τροπολογία  645 

Filiz Hyusmenova 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 ή 

σε περίπτωση δυσανάλογων 

μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, οι οποίες καθιστούν τον έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων 

αναποτελεσματικό σε τέτοιο βαθμό που 

ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν, η 

Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον 

οργανισμό, δύναται να εκδώσει απόφαση 

με εκτελεστική πράξη, η οποία θα 

προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να 

εφαρμοστούν από τον οργανισμό και 

απαιτεί από το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό 

για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Οι 

εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 

άρθρου 79 παράγραφος 2. 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 ή 

σε περίπτωση δυσανάλογων 

μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, οι οποίες καθιστούν τον έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων 

αναποτελεσματικό σε τέτοιο βαθμό που 

ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο την 

εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης ή τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν, η 

Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον 

οργανισμό, δύναται να εκδώσει απόφαση 

με εκτελεστική πράξη, η οποία θα 

προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να 

εφαρμοστούν από τον οργανισμό και 

απαιτεί από το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό 

για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Οι 

εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 

άρθρου 79 παράγραφος 2. 

Or. en 

 

Τροπολογία  646 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 ή 

σε περίπτωση δυσανάλογων 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6, η 

Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον 
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μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, οι οποίες καθιστούν τον έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων 

αναποτελεσματικό σε τέτοιο βαθμό που 

ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν, η 

Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον 

οργανισμό, δύναται να εκδώσει απόφαση 

με εκτελεστική πράξη, η οποία θα 

προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να 

εφαρμοστούν από τον οργανισμό και 

απαιτεί από το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό 

για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Οι 

εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 

άρθρου 79 παράγραφος 2. 

οργανισμό και λαμβάνοντας υπόψη τον 

μηχανισμό αξιολόγησης Σένγκεν, δύναται 

να υποβάλει στο Συμβούλιο πρόταση 

απόφασης, η οποία θα προσδιορίζει τα 

μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν από τον 

οργανισμό και απαιτεί από το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να 

συνεργαστεί με τον οργανισμό για την 

εφαρμογή των μέτρων αυτών. Αυτές οι 

αποφάσεις εγκρίνονται από το Συμβούλιο 

με ειδική πλειοψηφία αμέσως μετά τη 

λήψη της πρότασης της Επιτροπής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  647 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 ή 

σε περίπτωση δυσανάλογων 

μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, οι οποίες καθιστούν τον έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων 

αναποτελεσματικό σε τέτοιο βαθμό που 

ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν, η 

Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον 

οργανισμό, δύναται να εκδώσει απόφαση 

με εκτελεστική πράξη, η οποία θα 

προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να 

εφαρμοστούν από τον οργανισμό και 

απαιτεί από το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό 

για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Οι 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα 

αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου που αναφέρεται 

στο άρθρο 12 παράγραφος 8 ή σε 

περίπτωση συγκεκριμένων και 

δυσανάλογων πιέσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, κατά την οποία κάποιο κράτος 

μέλος δεν έχει ζητήσει επαρκή στήριξη 

από τον οργανισμό μέσω των ενεργειών 

που αναφέρονται στα άρθρα 14, 16 και 17 

ή δεν προβαίνει στις απαραίτητες 

ενέργειες για την εφαρμογή των εν λόγω 

μέτρων, καθιστώντας τον έλεγχο των 

εξωτερικών συνόρων αναποτελεσματικό 

σε τέτοιο βαθμό που ενδέχεται να θέτει σε 

κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, 

το Συμβούλιο δύναται να εκδώσει αμέσως, 

βάσει πρότασης της Επιτροπής, απόφαση 

με εκτελεστική πράξη, η οποία θα 
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εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 

άρθρου 79 παράγραφος 2. 

προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να 

εφαρμοστούν από τον οργανισμό για τον 

μετριασμό των εν λόγω κινδύνων και 

απαιτεί από το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό 

για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Η 

Επιτροπή διαβουλεύεται με τον 

οργανισμό προτού υποβάλει την πρότασή 

της. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα μέτρα που θα προσδιοριστούν πρέπει να μπορούν να μετριάσουν τους εντοπιζόμενους 

κινδύνους. 

 

Τροπολογία  648 

Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 ή 

σε περίπτωση δυσανάλογων 

μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, οι οποίες καθιστούν τον έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων 

αναποτελεσματικό σε τέτοιο βαθμό που 

ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν, η 

Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον 

οργανισμό, δύναται να εκδώσει απόφαση 

με εκτελεστική πράξη, η οποία θα 

προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να 

εφαρμοστούν από τον οργανισμό και 

απαιτεί από το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό 

για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Οι 

εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 ή 

σε περίπτωση δυσανάλογων 

μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, οι οποίες καθιστούν τον έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων 

αναποτελεσματικό σε τέτοιο βαθμό που 

ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν, η Επιτροπή 

δύναται να προτείνει να τεθεί σε 

ψηφοφορία στο Συμβούλιο μια απόφαση η 

οποία θα εξαιρεί κάποιο κράτος μέλος από 

τον χώρο Σένγκεν για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα για λόγους προστασίας 

της ασφάλειας των συνόρων της Ένωσης. 
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άρθρου 79 παράγραφος 2. 

Or. en 

 

Τροπολογία  649 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 ή 

σε περίπτωση δυσανάλογων 

μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, οι οποίες καθιστούν τον έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων 

αναποτελεσματικό σε τέτοιο βαθμό που 

ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν, η 

Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον 

οργανισμό, δύναται να εκδώσει απόφαση 

με εκτελεστική πράξη, η οποία θα 

προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να 

εφαρμοστούν από τον οργανισμό και 

απαιτεί από το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό 

για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Οι 

εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 

άρθρου 79 παράγραφος 2. 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 ή 

σε περίπτωση δυσανάλογων 

μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, οι οποίες καθιστούν τον έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων 

αναποτελεσματικό, η Επιτροπή, κατόπιν 

διαβούλευσης με τον οργανισμό, δύναται 

να εκδώσει απόφαση με εκτελεστική 

πράξη, η οποία θα προσδιορίζει τα μέτρα 

που πρέπει να εφαρμοστούν από τον 

οργανισμό και απαιτεί από το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να 

συνεργαστεί με τον οργανισμό για την 

εφαρμογή των μέτρων αυτών. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 

με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 79 

παράγραφος 2. 

Or. en 

 

Τροπολογία  650 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 



 

PE582.071v01-00 12/165 AM\1092761EL.doc 

EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 ή 

σε περίπτωση δυσανάλογων 

μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, οι οποίες καθιστούν τον έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων 

αναποτελεσματικό σε τέτοιο βαθμό που 

ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν, η 

Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον 

οργανισμό, δύναται να εκδώσει απόφαση 

με εκτελεστική πράξη, η οποία θα 

προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να 

εφαρμοστούν από τον οργανισμό και 

απαιτεί από το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό 

για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Οι 

εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 

άρθρου 79 παράγραφος 2. 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 ή 

σε περίπτωση δυσανάλογων 

μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, για τις οποίες δεν έχει ζητήσει τη 

στήριξη του οργανισμού και οι οποίες 

καθιστούν τον έλεγχο των εξωτερικών 

συνόρων αναποτελεσματικό σε τέτοιο 

βαθμό που ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο 

τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, το 

Συμβούλιο, βάσει πρότασης της 

Επιτροπής, η οποία θα έχει πρώτα 

διαβουλευθεί με τον οργανισμό, εκδίδει το 

συντομότερο δυνατό απόφαση με 

εκτελεστική πράξη, η οποία θα 

προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να 

εφαρμοστούν από τον οργανισμό και 

απαιτεί από το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό 

για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  651 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 ή 

σε περίπτωση δυσανάλογων 

μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, οι οποίες καθιστούν τον έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων 

αναποτελεσματικό σε τέτοιο βαθμό που 

ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν, η 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 ή 

σε περίπτωση δυσανάλογων 

μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, οι οποίες καθιστούν τον έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων 

αναποτελεσματικό σε τέτοιο βαθμό που 

θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη και την 

εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ, η Επιτροπή, 



 

AM\1092761EL.doc 13/165 PE582.071v01-00 

 EL 

Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον 

οργανισμό, δύναται να εκδώσει απόφαση 

με εκτελεστική πράξη, η οποία θα 

προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να 

εφαρμοστούν από τον οργανισμό και 

απαιτεί από το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό 

για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Οι 

εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 

άρθρου 79 παράγραφος 2. 

κατόπιν διαβούλευσης με τον οργανισμό, 

δύναται να εκδώσει απόφαση με 

εκτελεστική πράξη, η οποία θα 

προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να 

εφαρμοστούν από τον οργανισμό και 

απαιτεί από το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό 

για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Οι 

εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 

άρθρου 79 παράγραφος 2. 

Or. en 

 

Τροπολογία  652 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 ή 

σε περίπτωση δυσανάλογων 

μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, οι οποίες καθιστούν τον έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων 

αναποτελεσματικό σε τέτοιο βαθμό που 

ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν, η 

Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον 

οργανισμό, δύναται να εκδώσει απόφαση 

με εκτελεστική πράξη, η οποία θα 

προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να 

εφαρμοστούν από τον οργανισμό και 

απαιτεί από το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό 

για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Οι 

εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 

άρθρου 79 παράγραφος 2. 

Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα 

αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 ή 

σε περίπτωση δυσανάλογων 

μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά 

σύνορα, οι οποίες καθιστούν τον έλεγχο 

των εξωτερικών συνόρων 

αναποτελεσματικό σε τέτοιο βαθμό που 

ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο τη 

λειτουργία του χώρου Σένγκεν ως χώρου 

στον οποίο δεν διενεργείται έλεγχος των 

εσωτερικών συνόρων, η Επιτροπή, 

κατόπιν διαβούλευσης με τον οργανισμό, 

δύναται να υποβάλει στο Συμβούλιο 

πρόταση εκτελεστικής απόφασης, η οποία 

θα προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να 

εφαρμοστούν από τον οργανισμό και 

απαιτεί από το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό 

για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Οι 

εν λόγω εκτελεστικές αποφάσεις 

εκδίδονται από το Συμβούλιο με ειδική 

πλειοψηφία. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  653 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση και, 

πιο συγκεκριμένα, διαβιβάζεται στο 

Κοινοβούλιο η πρόταση της Επιτροπής 

και η απόφαση του Συμβουλίου που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

Or. en 

 

Τροπολογία  654 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για δεόντως αιτιολογημένους 

επιτακτικούς λόγους επείγοντος 

χαρακτήρα που αφορούν τη λειτουργία 

του χώρου Σένγκεν, η Επιτροπή εκδίδει 

αμέσως εφαρμοστέες εκτελεστικές 

πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία του 

άρθρου 79 παράγραφος 5. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  655 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για δεόντως αιτιολογημένους 

επιτακτικούς λόγους επείγοντος 

χαρακτήρα που αφορούν τη λειτουργία 

του χώρου Σένγκεν, η Επιτροπή εκδίδει 

αμέσως εφαρμοστέες εκτελεστικές 

πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία του 

άρθρου 79 παράγραφος 5. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  656 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για δεόντως αιτιολογημένους 

επιτακτικούς λόγους επείγοντος 

χαρακτήρα που αφορούν τη λειτουργία 

του χώρου Σένγκεν, η Επιτροπή εκδίδει 

αμέσως εφαρμοστέες εκτελεστικές 

πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία του 

άρθρου 79 παράγραφος 5. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  657 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi 

Halla-aho 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς 

λόγους επείγοντος χαρακτήρα που 

αφορούν τη λειτουργία του χώρου 

Σένγκεν, η Επιτροπή εκδίδει αμέσως 

εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις 

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς 

λόγους επείγοντος χαρακτήρα που 

αφορούν τη λειτουργία του χώρου 

Σένγκεν, η Επιτροπή εκδίδει αμέσως 

εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις 
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σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 79 

παράγραφος 5. 

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 79 

παράγραφος 5 μόνο έως τη λήψη 

απόφασης από το Συμβούλιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  658 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για δεόντως αιτιολογημένους 

επιτακτικούς λόγους επείγοντος 

χαρακτήρα που αφορούν τη λειτουργία 

του χώρου Σένγκεν, η Επιτροπή εκδίδει 
αμέσως εφαρμοστέες εκτελεστικές 

πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία του 

άρθρου 79 παράγραφος 5. 

Το Συμβούλιο συνεδριάζει αμέσως μετά 

τη λήψη της πρότασης της Επιτροπής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  659 

Filiz Hyusmenova 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς 

λόγους επείγοντος χαρακτήρα που 

αφορούν τη λειτουργία του χώρου 

Σένγκεν, η Επιτροπή εκδίδει αμέσως 

εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις 

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 79 

παράγραφος 5. 

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς 

λόγους επείγοντος χαρακτήρα που 

αφορούν την εσωτερική ασφάλεια της 

Ένωσης ή τη λειτουργία του χώρου 

Σένγκεν, η Επιτροπή εκδίδει αμέσως 

εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις 

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 79 

παράγραφος 5. 

Or. en 

 



 

AM\1092761EL.doc 17/165 PE582.071v01-00 

 EL 

Τροπολογία  660 

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 18 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο 

δεν εγκρίνει την απόφαση σχετικά με τη 

σύσταση της Επιτροπής και συνεχιστεί η 

αδυναμία ανάληψης κατάλληλης δράσης 

εκ μέρους του ενδιαφερόμενου κράτους 

μέλους ή σε περίπτωση που συνεχιστούν 

οι δυσανάλογες μεταναστευτικές πιέσεις 

στα εξωτερικά σύνορα, οι οποίες θέτουν 

σε κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου 

Σένγκεν, η Επιτροπή, έναν μήνα μετά την 

πρώτη σύστασή της, συστήνει στο 

Συμβούλιο να εκδώσει απόφαση η οποία 

θα διαπιστώνει ότι δεν αναλήφθηκε 

αποτελεσματική δράση και θα 

προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να 

εφαρμοστούν από τον οργανισμό και 

απαιτεί από το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό 

για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. 

 Η απόφαση πρέπει να θεωρείται ότι έχει 

εγκριθεί από το Συμβούλιο, εκτός εάν 

αυτό αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία να 

απορρίψει τη σύσταση εντός δέκα 

ημερών από την έγκρισή της από την 

Επιτροπή. Το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος δύναται να ζητήσει να διεξαχθεί 

συνεδρίαση του Συμβουλίου εντός της 

ανωτέρω προθεσμίας. Η Επιτροπή 

ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

The current proposal - and the modifications proposed by the Council and the Rapporteur (ie. 

to replace the Commission's decision by a Council's decision) - fail to create and to constitute 

a proper border and coast guard authority / agency. A truly integrated European border 

management would imply a "European" decision. Thus, this amendment and the following 

one suggests that the decision would be taken by the European Commission. However, the 
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Council would be able to oppose it with qualified majority. This procedure of "reverse 

qualified majority" is already used in the Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of 

the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic 

policies . 

 

Τροπολογία  661 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 

1, η Επιτροπή προβλέπει τη λήψη από τον 

οργανισμό ενός ή περισσότερων από τα 

εξής μέτρα: 

2. Για λόγους μετριασμού του 

κινδύνου για τον χώρο Σένγκεν, η 

απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 18 

παράγραφος 1 προβλέπει τη λήψη από τον 

οργανισμό ενός ή περισσότερων από τα 

εξής μέτρα 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να προσδιοριστούν μέτρα με στόχο τον μετριασμό του κινδύνου για τον χώρο Σένγκεν. 

Αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως διασφάλιση ενάντια σε μέτρα με τα οποία θα υπήρχε κίνδυνος 

επιδείνωσης της κατάστασης. 

 

Τροπολογία  662 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 

1, η Επιτροπή προβλέπει τη λήψη από τον 

οργανισμό ενός ή περισσότερων από τα 

εξής μέτρα: 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 

1, η Επιτροπή προτείνει τη λήψη από τον 

οργανισμό ενός ή περισσότερων από τα 

εξής μέτρα: 

Or. en 
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Τροπολογία  663 

Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 - 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 με την επιφύλαξη της 

σύμφωνης γνώμης των ενδιαφερόμενων 

κρατών μελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  664 

Μιλτιάδης Κύρκος, Cécile Kashetu Kyenge 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 - 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 με την επιφύλαξη της 

σύμφωνης γνώμης των ενδιαφερόμενων 

κρατών μελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  665 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) να οργανώνει επεμβάσεις διαγράφεται 
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επιστροφής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  666 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein, Birgit Sippel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) να οργανώνει επεμβάσεις 

επιστροφής. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σε περιπτώσεις όπου πρόκειται να συστηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία ανάληψης επείγουσας 

δράσης στα εξωτερικά σύνορα ενός κράτους μέλους, δεν πρέπει επ’ ουδενί η σύσταση να 

πραγματοποιείται επί τη βάσει της ανάγκης διεξαγωγής επεμβάσεων επιστροφής. 

 

Τροπολογία  667 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) να οργανώνει επεμβάσεις 

επιστροφής. 

ε) να συνδράμει στην οργάνωση 

επεμβάσεων επιστροφής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  668 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής, εντός 

δύο εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της 

Επιτροπής, και κατόπιν γνωμοδότησης 

του εποπτικού συμβουλίου, καθορίζει τις 

ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για 

την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που 

προσδιορίζονται στην απόφαση της 

Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του 

τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και του 

αριθμού και των προσόντων των 

συνοριοφυλάκων και λοιπού σχετικού 

προσωπικού που απαιτούνται για την 

επίτευξη των στόχων της εν λόγω 

απόφασης. 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής, εντός 

δύο εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του 

Συμβουλίου, καθορίζει τις ενέργειες που 

πρέπει να αναληφθούν για την πρακτική 

εφαρμογή των μέτρων που 

προσδιορίζονται στην απόφαση του 

Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του 

τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και του 

αριθμού και των προσόντων των 

συνοριοφυλάκων και λοιπού σχετικού 

προσωπικού που απαιτούνται για την 

επίτευξη των στόχων της εν λόγω 

απόφασης. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  669 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Μιλτιάδης Κύρκος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής, εντός 

δύο εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της 

Επιτροπής, και κατόπιν γνωμοδότησης του 

εποπτικού συμβουλίου, καθορίζει τις 

ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για 

την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που 

προσδιορίζονται στην απόφαση της 

Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του 

τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και του 

αριθμού και των προσόντων των 

συνοριοφυλάκων και λοιπού σχετικού 

προσωπικού που απαιτούνται για την 

επίτευξη των στόχων της εν λόγω 

απόφασης. 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής, εντός 

δύο εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της 

Επιτροπής, και κατόπιν γνωμοδότησης του 

συμβουλευτικού οργάνου, καθορίζει τις 

ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για 

την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που 

προσδιορίζονται στην απόφαση της 

Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του 

τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και του 

αριθμού και των προσόντων των 

συνοριοφυλάκων και λοιπού σχετικού 

προσωπικού που απαιτούνται για την 

επίτευξη των στόχων της εν λόγω 

απόφασης. 

Or. en 
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Τροπολογία  670 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής, εντός 

δύο εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της 

Επιτροπής, και κατόπιν γνωμοδότησης του 

εποπτικού συμβουλίου, καθορίζει τις 

ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για 

την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που 

προσδιορίζονται στην απόφαση της 

Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του 

τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και του 

αριθμού και των προσόντων των 

συνοριοφυλάκων και λοιπού σχετικού 

προσωπικού που απαιτούνται για την 

επίτευξη των στόχων της εν λόγω 

απόφασης. 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής, εντός 

δύο εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία πρότασης της απόφασης της 

Επιτροπής, και κατόπιν γνωμοδότησης του 

διοικητικού συμβουλίου, καθορίζει τις 

ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για 

την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που 

προσδιορίζονται στην πρόταση της 

Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του 

τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και του 

αριθμού και των προσόντων των 

συνοριοφυλάκων και λοιπού σχετικού 

προσωπικού που απαιτούνται για την 

επίτευξη των στόχων της εν λόγω 

απόφασης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  671 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής, εντός 

δύο εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της 

Επιτροπής, και κατόπιν γνωμοδότησης 

του εποπτικού συμβουλίου, καθορίζει τις 

ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για 

την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που 

προσδιορίζονται στην απόφαση της 

Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του 

τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και του 

αριθμού και των προσόντων των 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής, εντός 

δύο εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του 

Συμβουλίου, καθορίζει τις ενέργειες που 

πρέπει να αναληφθούν για την πρακτική 

εφαρμογή των μέτρων που 

προσδιορίζονται στην απόφαση του 

Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του 

τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και του 

αριθμού και των προσόντων των 

συνοριοφυλάκων και λοιπού σχετικού 
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συνοριοφυλάκων και λοιπού σχετικού 

προσωπικού που απαιτούνται για την 

επίτευξη των στόχων της εν λόγω 

απόφασης. 

προσωπικού που απαιτούνται για την 

επίτευξη των στόχων της εν λόγω 

απόφασης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  672 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Παράλληλα και εντός των ίδιων 

δύο εργάσιμων ημερών, ο εκτελεστικός 

διευθυντής υποβάλλει σχέδιο 

επιχειρησιακού σχεδίου στο 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Ο 

εκτελεστικός διευθυντής και το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καταρτίζουν 

το επιχειρησιακό σχέδιο εντός δύο 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής του. 

4. Παράλληλα και εντός των ίδιων 

δύο εργάσιμων ημερών, ο εκτελεστικός 

διευθυντής υποβάλλει σχέδιο 

επιχειρησιακού σχεδίου στο 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Ο 

εκτελεστικός διευθυντής και το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καταρτίζουν 

το επιχειρησιακό σχέδιο εντός δύο 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής του, εκτός εάν το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αντιταχθεί 

στην εφαρμογή της σύστασης της 

Επιτροπής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  673 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Παράλληλα και εντός των ίδιων 

δύο εργάσιμων ημερών, ο εκτελεστικός 

διευθυντής υποβάλλει σχέδιο 

επιχειρησιακού σχεδίου στο 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Ο 

εκτελεστικός διευθυντής και το 

4. Ο εκτελεστικός διευθυντής και το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος συμφωνούν 

σχετικά με το επιχειρησιακό σχέδιο εντός 

τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής του σχεδίου. 
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ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καταρτίζουν 

το επιχειρησιακό σχέδιο εντός δύο 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής του. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η προθεσμία για τη συμφωνία σχετικά με το επιχειρησιακό σχέδιο θα πρέπει να είναι τέσσερις 

ημέρες από την υποβολή του σχεδίου ούτως ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για να 

συμφωνηθεί ένα αποδεκτό από αμφότερα τα μέρη επιχειρησιακό σχέδιο. 

 

Τροπολογία  674 

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

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Παράλληλα και εντός των ίδιων 

δύο εργάσιμων ημερών, ο εκτελεστικός 

διευθυντής υποβάλλει σχέδιο 

επιχειρησιακού σχεδίου στο 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Ο 

εκτελεστικός διευθυντής και το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καταρτίζουν 

το επιχειρησιακό σχέδιο εντός δύο 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής του. 

4. Παράλληλα και εντός των ίδιων 

δύο εργάσιμων ημερών, ο εκτελεστικός 

διευθυντής υποβάλλει σχέδιο 

επιχειρησιακού σχεδίου στο 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τρέχουσα πρόταση –και οι τροπολογίες που προτείνει το Συμβούλιο και ο εισηγητής (ήτοι, 

αντικατάσταση της απόφασης της Επιτροπής με απόφαση του Συμβουλίου)– δεν δημιουργούν 

και δεν συγκροτούν κατάλληλη αρχή/οργανισμό συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Μια 

πραγματικά ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή διαχείριση των συνόρων θα συνεπαγόταν «ευρωπαϊκή» 

απόφαση. 
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Τροπολογία  675 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο οργανισμός, χωρίς καθυστέρηση 

και σε κάθε περίπτωση εντός τριών 

εργάσιμων ημερών από την κατάρτιση του 

επιχειρησιακού σχεδίου, κινητοποιεί τον 

απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και το 

προσωπικό από την εφεδρεία ταχείας 

κινητοποίησης που αναφέρονται στο 

άρθρο 19 παράγραφος 5 για την πρακτική 

εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στην 

απόφαση της Επιτροπής. Πρόσθετος 

τεχνικός εξοπλισμός και ομάδες 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής αναπτύσσονται ανάλογα με 

τις ανάγκες σε δεύτερο στάδιο και σε κάθε 

περίπτωση εντός πέντε εργάσιμων ημερών 

από την ανάπτυξη της εφεδρείας ταχείας 

κινητοποίησης. 

5. Ο οργανισμός, χωρίς καθυστέρηση 

και σε κάθε περίπτωση εντός τριών 

εργάσιμων ημερών από την κατάρτιση του 

επιχειρησιακού σχεδίου, κινητοποιεί τον 

απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και το 

προσωπικό από την εφεδρεία ταχείας 

κινητοποίησης που αναφέρονται στο 

άρθρο 19 παράγραφος 5 για την πρακτική 

εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στην 

απόφαση του Συμβουλίου. Πρόσθετος 

τεχνικός εξοπλισμός και ομάδες 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής αναπτύσσονται ανάλογα με 

τις ανάγκες σε δεύτερο στάδιο και σε κάθε 

περίπτωση εντός πέντε εργάσιμων ημερών 

από την ανάπτυξη της εφεδρείας ταχείας 

κινητοποίησης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  676 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο οργανισμός, χωρίς καθυστέρηση 

και σε κάθε περίπτωση εντός τριών 

εργάσιμων ημερών από την κατάρτιση του 

επιχειρησιακού σχεδίου, κινητοποιεί τον 

απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και το 

προσωπικό από την εφεδρεία ταχείας 

κινητοποίησης που αναφέρονται στο 

άρθρο 19 παράγραφος 5 για την πρακτική 

εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στην 

απόφαση της Επιτροπής. Πρόσθετος 

τεχνικός εξοπλισμός και ομάδες 

5. Ο οργανισμός, χωρίς καθυστέρηση 

και σε κάθε περίπτωση εντός τριών 

εργάσιμων ημερών από την κατάρτιση του 

επιχειρησιακού σχεδίου, κινητοποιεί τον 

απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και το 

προσωπικό από την εφεδρεία ταχείας 

κινητοποίησης που αναφέρονται στο 

άρθρο 19 παράγραφος 5 για την πρακτική 

εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στην 

απόφαση του Συμβουλίου. Πρόσθετος 

τεχνικός εξοπλισμός και ομάδες 
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ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής αναπτύσσονται ανάλογα με 

τις ανάγκες σε δεύτερο στάδιο και σε κάθε 

περίπτωση εντός πέντε εργάσιμων ημερών 

από την ανάπτυξη της εφεδρείας ταχείας 

κινητοποίησης. 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής αναπτύσσονται ανάλογα με 

τις ανάγκες σε δεύτερο στάδιο και σε κάθε 

περίπτωση εντός πέντε εργάσιμων ημερών 

από την ανάπτυξη της εφεδρείας ταχείας 

κινητοποίησης. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  677 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο οργανισμός, χωρίς καθυστέρηση 

και σε κάθε περίπτωση εντός τριών 

εργάσιμων ημερών από την κατάρτιση του 

επιχειρησιακού σχεδίου, κινητοποιεί τον 

απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και το 

προσωπικό από την εφεδρεία ταχείας 

κινητοποίησης που αναφέρονται στο 

άρθρο 19 παράγραφος 5 για την πρακτική 

εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στην 

απόφαση της Επιτροπής. Πρόσθετος 

τεχνικός εξοπλισμός και ομάδες 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής αναπτύσσονται ανάλογα με 

τις ανάγκες σε δεύτερο στάδιο και σε κάθε 

περίπτωση εντός πέντε εργάσιμων ημερών 

από την ανάπτυξη της εφεδρείας ταχείας 

κινητοποίησης. 

5. Ο οργανισμός, χωρίς καθυστέρηση 

και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε 

εργάσιμων ημερών από την κατάρτιση του 

επιχειρησιακού σχεδίου, κινητοποιεί το 

προσωπικό από την εφεδρεία ταχείας 

κινητοποίησης που αναφέρονται στο 

άρθρο 19 παράγραφος 5 για την πρακτική 

εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στην 

απόφαση του Συμβουλίου. Πρόσθετες 

ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής αναπτύσσονται ανάλογα με 

τις ανάγκες σε δεύτερο στάδιο και σε κάθε 

περίπτωση εντός επτά εργάσιμων ημερών 

από την ανάπτυξη της εφεδρείας ταχείας 

κινητοποίησης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για τα μέσα και τον εξοπλισμό κάνει λόγο το άρθρο 38. Συνεπώς, το παρόν άρθρο θα πρέπει να 

εστιάζει στο προσωπικό, και η προθεσμία παρατείνεται κατά δύο ημέρες προκειμένου να 

διευκολυνθεί η υλοποίηση της απαιτούμενης ανάπτυξης δυνάμεων. 
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Τροπολογία  678 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 

συμμορφώνεται με την απόφαση της 

Επιτροπής και, για τον σκοπό αυτό, 

συνεργάζεται άμεσα με τον οργανισμό και 

προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για 

να διευκολυνθεί η εφαρμογή της εν λόγω 

απόφασης και η πρακτική εκτέλεση των 

μέτρων που προβλέπονται στην εν λόγω 

απόφαση και στο επιχειρησιακό σχέδιο 

που έχει συμφωνηθεί με τον εκτελεστικό 

διευθυντή. 

6. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 

αναφέρει τους λόγους για τους οποίους 

αντιτίθεται, ενδεχομένως, στην εφαρμογή 

της σύστασης της Επιτροπής. Εάν το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν 

προβάλει αντιρρήσεις, συνεργάζεται με 

τον οργανισμό και προβαίνει στις 

απαραίτητες ενέργειες για να διευκολυνθεί 

η εφαρμογή της σύστασης και η πρακτική 

εκτέλεση των μέτρων που προβλέπονται 

στην εν λόγω σύσταση και στο 

επιχειρησιακό σχέδιο που έχει συμφωνηθεί 

με τον εκτελεστικό διευθυντή. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να είναι σε θέση να προβάλλει αντιρρήσεις σχετικά 

με την εφαρμογή της σύστασης της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  679 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 

συμμορφώνεται με την απόφαση της 

Επιτροπής και, για τον σκοπό αυτό, 

συνεργάζεται άμεσα με τον οργανισμό και 

προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για 

να διευκολυνθεί η εφαρμογή της εν λόγω 

απόφασης και η πρακτική εκτέλεση των 

μέτρων που προβλέπονται στην εν λόγω 

απόφαση και στο επιχειρησιακό σχέδιο 

6. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 

συμμορφώνεται με την απόφαση του 

Συμβουλίου και, για τον σκοπό αυτό, 

συνεργάζεται άμεσα με τον οργανισμό και 

προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για 

να διευκολυνθεί η εφαρμογή της εν λόγω 

απόφασης και η πρακτική εκτέλεση των 

μέτρων που προβλέπονται στην εν λόγω 

απόφαση και στο επιχειρησιακό σχέδιο 
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που έχει συμφωνηθεί με τον εκτελεστικό 

διευθυντή. 

που έχει συμφωνηθεί με τον εκτελεστικό 

διευθυντή. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  680 

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 18 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 

συμμορφώνεται με την απόφαση της 

Επιτροπής και, για τον σκοπό αυτό, 

συνεργάζεται άμεσα με τον οργανισμό και 

προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για 

να διευκολυνθεί η εφαρμογή της εν λόγω 

απόφασης και η πρακτική εκτέλεση των 

μέτρων που προβλέπονται στην εν λόγω 

απόφαση και στο επιχειρησιακό σχέδιο 

που έχει συμφωνηθεί με τον εκτελεστικό 

διευθυντή. 

6. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 

συμμορφώνεται με την απόφαση του 

Συμβουλίου και, για τον σκοπό αυτό, 

συνεργάζεται άμεσα με τον οργανισμό και 

προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για 

να διευκολυνθεί η εφαρμογή της εν λόγω 

απόφασης και η πρακτική εκτέλεση των 

μέτρων που προβλέπονται στην εν λόγω 

απόφαση και στο επιχειρησιακό σχέδιο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τρέχουσα πρόταση –και οι τροπολογίες που προτείνει το Συμβούλιο και ο εισηγητής (ήτοι, 

αντικατάσταση της απόφασης της Επιτροπής με απόφαση του Συμβουλίου) – δεν δημιουργούν 

και δεν συγκροτούν κατάλληλη αρχή/οργανισμό συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Μια 

πραγματικά ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή διαχείριση των συνόρων θα συνεπαγόταν «ευρωπαϊκή» 

απόφαση. 

 

Τροπολογία  681 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 6 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 

συμμορφώνεται με την απόφαση της 

Επιτροπής και, για τον σκοπό αυτό, 

συνεργάζεται άμεσα με τον οργανισμό και 

προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για 

να διευκολυνθεί η εφαρμογή της εν λόγω 

απόφασης και η πρακτική εκτέλεση των 

μέτρων που προβλέπονται στην εν λόγω 

απόφαση και στο επιχειρησιακό σχέδιο 

που έχει συμφωνηθεί με τον εκτελεστικό 

διευθυντή. 

6. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 

συμμορφώνεται με την απόφαση του 

Συμβουλίου και, για τον σκοπό αυτό, 

συνεργάζεται άμεσα με τον οργανισμό και 

προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για 

να διευκολυνθεί η εφαρμογή της εν λόγω 

απόφασης και η πρακτική εκτέλεση των 

μέτρων που προβλέπονται στην εν λόγω 

απόφαση και στο επιχειρησιακό σχέδιο 

που έχει συμφωνηθεί με τον εκτελεστικό 

διευθυντή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  682 

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

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7α. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 

ορθή εφαρμογή των μέτρων που 

προσδιορίζονται στην απόφαση του 

Συμβουλίου και τις δράσεις που 

υλοποιούνται για τον σκοπό αυτόν από 

τον οργανισμό προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση των 

ευρωπαϊκών συνόρων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Επί του παρόντος, το άρθρο 18 δεν περιλαμβάνει μηχανισμό επιβολής. 

 

Τροπολογία  683 

Carlos Coelho, Barbara Matera 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7α. Εάν το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος δεν συμμορφώνεται με την 

απόφαση του Συμβουλίου και δεν 

συνεργάζεται επαρκώς με τον οργανισμό, 

μπορεί να τεθεί προσωρινά σε εφαρμογή 

η επαναφορά του συνοριακού ελέγχου στα 

εσωτερικά σύνορα εφόσον διακυβεύεται η 

συνολική λειτουργία του χώρου χωρίς τον 

έλεγχο των εσωτερικών συνόρων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  684 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Timothy Kirkhope, Jussi 

Halla-aho 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7α. Σε περίπτωση που κάποιο κράτος 

μέλος αρνείται να συμμορφωθεί με την 

απόφαση του Συμβουλίου, όλα τα 

υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν 

άμεσα το δικαίωμα να επαναφέρουν τους 

συνοριακούς ελέγχους στα εσωτερικά 

σύνορα έως ότου επιτευχθεί πλήρης 

συμμόρφωση ή αποχωρήσει το 

συγκεκριμένο κράτος μέλος από τον χώρο 

Σένγκεν. 

Or. en 

 

Τροπολογία  685 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 7 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7β. Η παράγραφος 7α ενεργοποιείται 

έπειτα από τα άρθρα 26, 26-Α και 27 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

Συμβουλίου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  686 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός αναπτύσσει 

συνοριοφύλακες και λοιπό σχετικό 

προσωπικό ως μέλη των ομάδων 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής σε κοινές επιχειρήσεις, 

ταχείες συνοριακές επεμβάσεις και στο 

πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη 

διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ο 

οργανισμός δύνανται επίσης να αποστέλλει 

εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του. 

1. Ο οργανισμός αναπτύσσει 

συνοριοφύλακες και λοιπό σχετικό 

προσωπικό ως μέλη των ομάδων 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής σε κοινές επιχειρήσεις, 

ταχείες συνοριακές επεμβάσεις και στο 

πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη 

διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ο 

οργανισμός δύνανται επίσης να αποστέλλει 

εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του. 

Για τις δραστηριότητες του οργανισμού 

αναπτύσσονται μόνο οι συνοριοφύλακες, 

οι εμπειρογνώμονες και το προσωπικό 

που έχει λάβει κατάρτιση σύμφωνα με το 

άρθρο 35 του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  687 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός αναπτύσσει 

συνοριοφύλακες και λοιπό σχετικό 

προσωπικό ως μέλη των ομάδων 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής σε κοινές επιχειρήσεις, 

ταχείες συνοριακές επεμβάσεις και στο 

πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη 

διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ο 

οργανισμός δύνανται επίσης να αποστέλλει 

εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του. 

1. Ο οργανισμός αναπτύσσει 

συνοριοφύλακες και λοιπό σχετικό 

προσωπικό ως μέλη των ομάδων 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής σε κοινές επιχειρήσεις, 

ταχείες συνοριακές επεμβάσεις και στο 

πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη 

διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ο 

οργανισμός δύνανται επίσης να αποστέλλει 

εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του. 

Ο οργανισμός αναπτύσσει μόνο 

συνοριοφύλακες, εμπειρογνώμονες και 

προσωπικό που έχει λάβει κατάρτιση 

σύμφωνα με το άρθρο 35. 

Or. en 

 

Τροπολογία  688 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατόπιν προτάσεως του 

εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό 

συμβούλιο αποφασίζει, με απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του που διαθέτουν 

δικαίωμα ψήφου, σχετικά με τα αναγκαία 

προσόντα και τον συνολικό αριθμό 

συνοριοφυλάκων που πρόκειται να τεθούν 

στη διάθεση των ομάδων ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Η ίδια 

διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε 

επακόλουθη μεταβολή των αναγκαίων 

προσόντων και του συνολικού αριθμού. Τα 

κράτη μέλη συνεισφέρουν στις ομάδες 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής μέσω μιας εφεδρείας που 

συγκροτείται σε εθνικό επίπεδο βάσει των 

διαφόρων καθορισμένων προσόντων, με 

τον διορισμό συνοριοφυλάκων που 

διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. 

2. Κατόπιν προτάσεως του 

εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό 

συμβούλιο αποφασίζει, με απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του που διαθέτουν 

δικαίωμα ψήφου, σχετικά με τα αναγκαία 

προσόντα και τον συνολικό αριθμό 

συνοριοφυλάκων που πρόκειται να τεθούν 

στη διάθεση των ομάδων ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Η ίδια 

διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε 

επακόλουθη μεταβολή των αναγκαίων 

προσόντων και του συνολικού αριθμού. Τα 

κράτη μέλη συνεισφέρουν στις ομάδες 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής μέσω μιας εφεδρείας που 

συγκροτείται σε εθνικό επίπεδο βάσει των 

διαφόρων καθορισμένων προσόντων, με 

τον διορισμό συνοριοφυλάκων που 

διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και 
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λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε 

ανάγκες τους για την κατοχύρωση της 

ασφάλειας των εξωτερικών τους 

συνόρων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  689 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης 

είναι μόνιμο σώμα το οποίο τίθεται στην 

άμεση διάθεση του οργανισμού και το 

οποίο μπορεί να αναπτυχθεί από κάθε 

κράτος μέλος εντός τριών εργάσιμων 

ημερών από τη στιγμή που συμφωνείται το 

επιχειρησιακό σχέδιο από τον εκτελεστικό 

διευθυντή και το κράτος μέλος υποδοχής. 

Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος 

θέτει στη διάθεση του οργανισμού σε 

ετήσια βάση έναν αριθμό συνοριοφυλάκων 

που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 3% του 

προσωπικού των κρατών μελών χωρίς 

χερσαία ή θαλάσσια εξωτερικά σύνορα 

και σε 2% του προσωπικού των κρατών 

μέλη με χερσαία ή θαλάσσια εξωτερικά 

σύνορα, και ο οποίος ανέρχεται σε 

τουλάχιστον 1 500 συνοριοφύλακες που θα 

διαθέτουν τα προσόντα τα οποία 

προσδιορίζονται στην απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου. 

5. Η εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης 

είναι μόνιμο σώμα το οποίο τίθεται στην 

άμεση διάθεση του οργανισμού και το 

οποίο μπορεί να αναπτυχθεί από κάθε 

κράτος μέλος εντός τριών εργάσιμων 

ημερών από τη στιγμή που συμφωνείται το 

επιχειρησιακό σχέδιο από τον εκτελεστικό 

διευθυντή και το κράτος μέλος υποδοχής. 

Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος 

θέτει στη διάθεση του οργανισμού σε 

ετήσια βάση έναν αριθμό συνοριοφυλάκων 

έτσι ώστε ο συνολικός αριθμός να 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 500 

συνοριοφύλακες που θα διαθέτουν τα 

προσόντα τα οποία προσδιορίζονται στην 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  690 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης 

είναι μόνιμο σώμα το οποίο τίθεται στην 

άμεση διάθεση του οργανισμού και το 

οποίο μπορεί να αναπτυχθεί από κάθε 

κράτος μέλος εντός τριών εργάσιμων 

ημερών από τη στιγμή που συμφωνείται το 

επιχειρησιακό σχέδιο από τον εκτελεστικό 

διευθυντή και το κράτος μέλος υποδοχής. 

Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος 

θέτει στη διάθεση του οργανισμού σε 

ετήσια βάση έναν αριθμό συνοριοφυλάκων 

που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 3% του 

προσωπικού των κρατών μελών χωρίς 

χερσαία ή θαλάσσια εξωτερικά σύνορα και 

σε 2% του προσωπικού των κρατών μέλη 

με χερσαία ή θαλάσσια εξωτερικά σύνορα, 

και ο οποίος ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 

500 συνοριοφύλακες που θα διαθέτουν τα 

προσόντα τα οποία προσδιορίζονται στην 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. 

5. Η εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης 

είναι μόνιμο σώμα το οποίο τίθεται στην 

άμεση διάθεση του οργανισμού και το 

οποίο μπορεί να αναπτυχθεί από κάθε 

κράτος μέλος εντός τριών εργάσιμων 

ημερών από τη στιγμή που συμφωνείται το 

επιχειρησιακό σχέδιο από τον εκτελεστικό 

διευθυντή και το κράτος μέλος υποδοχής. 

Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος 

θέτει στη διάθεση του οργανισμού σε 

ετήσια βάση έναν αριθμό συνοριοφυλάκων 

που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 3% του 

προσωπικού των κρατών μελών χωρίς 

χερσαία ή θαλάσσια εξωτερικά σύνορα και 

σε 2% του προσωπικού των κρατών μέλη 

με χερσαία ή θαλάσσια εξωτερικά σύνορα, 

και ο οποίος ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 

500 συνοριοφύλακες που θα διαθέτουν τα 

προσόντα τα οποία προσδιορίζονται στην 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Ο 

οργανισμός αξιολογεί κατά πόσον οι 

συνοριοφύλακες που προτείνουν τα κράτη 

μέλη αντιστοιχούν στα προφίλ που 

ορίζονται και αποφασίζει ποιοι 

συνοριοφύλακες θα επιλεχθούν για την 

εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης. Ο 

οργανισμός έχει το δικαίωμα να 

απομακρύνει έναν συνοριοφύλακα από 

την εφεδρεία σε περίπτωση 

παραπτώματος ή παράβασης των 

εφαρμοστέων κανόνων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  691 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης 

είναι μόνιμο σώμα το οποίο τίθεται στην 

5. Η εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης 

είναι μόνιμο σώμα το οποίο τίθεται στην 
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άμεση διάθεση του οργανισμού και το 

οποίο μπορεί να αναπτυχθεί από κάθε 

κράτος μέλος εντός τριών εργάσιμων 

ημερών από τη στιγμή που συμφωνείται το 

επιχειρησιακό σχέδιο από τον εκτελεστικό 

διευθυντή και το κράτος μέλος υποδοχής. 

Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος 

θέτει στη διάθεση του οργανισμού σε 

ετήσια βάση έναν αριθμό συνοριοφυλάκων 

που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 3% του 

προσωπικού των κρατών μελών χωρίς 

χερσαία ή θαλάσσια εξωτερικά σύνορα 

και σε 2% του προσωπικού των κρατών 

μέλη με χερσαία ή θαλάσσια εξωτερικά 

σύνορα, και  ο οποίος ανέρχεται σε 

τουλάχιστον 1 500 συνοριοφύλακες που θα 

διαθέτουν τα προσόντα τα οποία 

προσδιορίζονται στην απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου. 

άμεση διάθεση του οργανισμού και το 

οποίο μπορεί να αναπτυχθεί από κάθε 

κράτος μέλος εντός πέντε εργάσιμων 

ημερών από τη στιγμή που συμφωνείται το 

επιχειρησιακό σχέδιο από τον εκτελεστικό 

διευθυντή και το κράτος μέλος υποδοχής. 

Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος 

θέτει στη διάθεση του οργανισμού σε 

ετήσια βάση έναν αριθμό συνοριοφυλάκων 

ή άλλου συναφούς προσωπικού, ο οποίος 

ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 500 

συνοριοφύλακες που θα διαθέτουν τα 

προσόντα τα οποία προσδιορίζονται στην 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η εφαρμογή ενός συστήματος ποσοστών μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα δύσκολη καθώς τα 

διάφορα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαφορετικά συστήματα και διαφορετική οργάνωση. Θα ήταν 

καλύτερο ένα σύστημα το οποίο να υποδεικνύει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών αριθμητικά. 

 

Τροπολογία  692 

Geoffrey Van Orden 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης 

είναι μόνιμο σώμα το οποίο τίθεται στην 

άμεση διάθεση του οργανισμού και το 

οποίο μπορεί να αναπτυχθεί από κάθε 

κράτος μέλος εντός τριών εργάσιμων 

ημερών από τη στιγμή που συμφωνείται το 

επιχειρησιακό σχέδιο από τον εκτελεστικό 

διευθυντή και το κράτος μέλος υποδοχής. 

Για τον σκοπό αυτό, κάθε κράτος μέλος 

θέτει στη διάθεση του οργανισμού σε 

5. Η εφεδρεία ταχείας κινητοποίησης 

είναι εφεδρεία σε αναμονή η οποία μπορεί 

να αναπτυχθεί από κάθε κράτος μέλος 

εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη 

στιγμή που συμφωνείται το επιχειρησιακό 

σχέδιο από τον εκτελεστικό διευθυντή και 

το κράτος μέλος υποδοχής. Για τον σκοπό 

αυτό, κάθε κράτος μέλος διαθέτει σε 

ετήσια βάση έναν αριθμό συνοριοφυλάκων 

που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 3% του 
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ετήσια βάση έναν αριθμό συνοριοφυλάκων 

που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 3% του 

προσωπικού των κρατών μελών χωρίς 

χερσαία ή θαλάσσια εξωτερικά σύνορα και 

σε 2% του προσωπικού των κρατών μέλη 

με χερσαία ή θαλάσσια εξωτερικά σύνορα, 

και ο οποίος ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 

500 συνοριοφύλακες που θα διαθέτουν τα 

προσόντα τα οποία προσδιορίζονται στην 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. 

προσωπικού των κρατών μελών χωρίς 

χερσαία ή θαλάσσια εξωτερικά σύνορα και 

σε 2% του προσωπικού των κρατών μέλη 

με χερσαία ή θαλάσσια εξωτερικά σύνορα, 

και ο οποίος ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 

500 συνοριοφύλακες που θα διαθέτουν τα 

προσόντα τα οποία προσδιορίζονται στην 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  693 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 8 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εν λόγω αποσπάσεις μπορεί να είναι για 

διάστημα 12 μηνών και άνω, αλλά σε 

καμία περίπτωση για διάστημα μικρότερο 

των τριών μηνών. Οι αποσπασμένοι 

συνοριοφύλακες θεωρούνται μέλη των 

ομάδων και έχουν τα καθήκοντα και τις 

αρμοδιότητες των μελών των ομάδων. Το 

κράτος μέλος που έχει αποσπάσει τους 

συνοριοφύλακες θεωρείται ως το κράτος 

μέλος καταγωγής. 

Οι εν λόγω αποσπάσεις σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να είναι για 

διάστημα μικρότερο των τριών μηνών. Οι 

αποσπασμένοι συνοριοφύλακες 

θεωρούνται μέλη των ομάδων και έχουν τα 

καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των 

μελών των ομάδων. Το κράτος μέλος που 

έχει αποσπάσει τους συνοριοφύλακες 

θεωρείται ως το κράτος μέλος καταγωγής. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  694 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 8 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εν λόγω αποσπάσεις μπορεί να είναι για 

διάστημα 12 μηνών και άνω, αλλά σε 

καμία περίπτωση για διάστημα μικρότερο 

Οι εν λόγω αποσπάσεις μπορεί να είναι για 

διάστημα 12 μηνών και άνω, αλλά σε 

καμία περίπτωση για διάστημα μικρότερο 
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των τριών μηνών. Οι αποσπασμένοι 

συνοριοφύλακες θεωρούνται μέλη των 

ομάδων και έχουν τα καθήκοντα και τις 

αρμοδιότητες των μελών των ομάδων. Το 

κράτος μέλος που έχει αποσπάσει τους 

συνοριοφύλακες θεωρείται ως το κράτος 

μέλος καταγωγής. 

των τριών μηνών. Οι αποσπασμένοι 

συνοριοφύλακες θεωρούνται μέλη των 

ομάδων και έχουν τα καθήκοντα και τις 

αρμοδιότητες των μελών των ομάδων. Το 

κράτος μέλος που έχει αποσπάσει τους 

συνοριοφύλακες θεωρείται ως το κράτος 

μέλος καταγωγής. Η πειθαρχική 

διαδικασία του οργανισμού εφαρμόζεται 

και για τους αποσπασμένους 

συνοριοφύλακες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  695 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Ο οργανισμός ενημερώνει το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ετήσια βάση 

για τον αριθμό των συνοριοφυλάκων τον 

οποίο κάθε κράτος μέλος δεσμεύεται να 

διαθέσει στις ομάδες ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου. 

9. Ο οργανισμός ενημερώνει το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ετήσια βάση 

για τον αριθμό των συνοριοφυλάκων τον 

οποίο κάθε κράτος μέλος δεσμεύεται να 

διαθέσει στις ομάδες ευρωπαϊκής 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και για 

τον πραγματικό αριθμό των 

συνοριοφυλάκων που διατίθενται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  696 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα μέλη των ομάδων, κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους και την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σέβονται 

4. Τα μέλη των ομάδων, ανά πάσα 

στιγμή, κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους και την άσκηση των 



 

PE582.071v01-00 38/165 AM\1092761EL.doc 

EL 

πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα, 

περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε 

διαδικασίες χορήγησης ασύλου, και την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οιαδήποτε μέτρα 

που λαμβάνονται κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους είναι ανάλογα προς 

τους επιδιωκόμενους στόχους. Κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους και την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δεν 

κάνουν διακρίσεις εις βάρος ατόμων λόγω 

φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 

αρμοδιοτήτων τους, σέβονται πλήρως τα 

θεμελιώδη δικαιώματα, περιλαμβανομένης 

της πρόσβασης σε διαδικασίες χορήγησης 

ασύλου, και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

Οιεσδήποτε ενέργειες και μέτρα που 

λαμβάνονται κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους είναι ανάλογα προς 

τους επιδιωκόμενους στόχους. Κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους και την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δεν 

κάνουν διακρίσεις εις βάρος ατόμων λόγω 

φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας, ταυτότητας φύλου και γενετήσιου 

προσανατολισμού ή εθνικότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  697 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα μέλη των ομάδων, κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους και την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σέβονται 

πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα, 

περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε 

διαδικασίες χορήγησης ασύλου, και την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οιαδήποτε μέτρα 

που λαμβάνονται κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους είναι ανάλογα προς 

τους επιδιωκόμενους στόχους. Κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους και την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δεν 

κάνουν διακρίσεις εις βάρος ατόμων λόγω 

φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Or. en 
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Τροπολογία  698 

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

aho 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα μέλη των ομάδων, κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους και την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σέβονται 

πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα, 

περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε 

διαδικασίες χορήγησης ασύλου, και την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οιαδήποτε μέτρα 

που λαμβάνονται κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους είναι ανάλογα προς 

τους επιδιωκόμενους στόχους. Κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους και την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δεν 

κάνουν διακρίσεις εις βάρος ατόμων λόγω 

φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 

4. Τα μέλη των ομάδων, κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους και την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σέβονται 

πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα και την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οιαδήποτε μέτρα 

που λαμβάνονται κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους είναι ανάλογα προς 

τους επιδιωκόμενους στόχους. Κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους και την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δεν 

κάνουν διακρίσεις εις βάρος ατόμων λόγω 

φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  699 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Κώστας Χρυσόγονος, Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Ο οργανισμός παρέχει 

υποχρεωτική και επαρκή εκπαίδευση με 

γνώμονα το φύλο σε όλο το προσωπικό 

συνοριοφυλακής και επιβολής του νόμου, 

συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού 

της εφεδρείας ταχείας κινητοποίησης, με 

έμφαση στη διάσταση του φύλου, στα 

παιδιά, στα άτομα ΛΟΑΔΜ και σε άλλες 
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ευάλωτες ομάδες, ώστε οι 

συνοριοφύλακες και το προσωπικό 

επιβολής του νόμου να κατανοήσουν 

πλήρως το φαινόμενο και να είναι σε θέση 

να αναγνωρίζουν τις ευάλωτες ομάδες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  700 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Κώστας Χρυσόγονος, Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4β. Ο οργανισμός εστιάζει στο 

βέλτιστο συμφέρον των ασυνόδευτων 

ανηλίκων, προκειμένου να μην 

παρατείνεται άσκοπα η διαδικασία και να 

διασφαλίζεται η ταχεία πρόσβαση των 

ασυνόδευτων ανηλίκων στη διαδικασία 

καθορισμού του καθεστώτος διεθνούς 

προστασίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  701 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Κώστας Χρυσόγονος, Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Τάσσεται κατά της τακτικής 

κράτησης των προσφύγων και τονίζει την 

ανάγκη να διασφαλίζεται το απαραβίαστο 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων· τονίζει 

την ανάγκη διεξαγωγής μεμονωμένων 

εκτιμήσεων ώστε να προσδιορίζεται κατά 

πόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις 

που απαιτούνται και να προτιμώνται 

πάντοτε οι εναλλακτικές λύσεις αντί της 

κράτησης. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  702 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 5 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5β. Ζητεί να σταματήσει η κράτηση 

παιδιών στην ΕΕ, και οι γονείς να είναι σε 

θέση να ζουν με τα παιδιά τους σε 

κατάλληλα προσαρμοσμένες 

εγκαταστάσεις εν αναμονή αποφάσεων 

για την παροχή ασύλου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  703 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής ορίζει 

έναν ή περισσότερους εμπειρογνώμονες 

από το προσωπικό του οργανισμού, οι 

οποίοι αποστέλλονται ως συντονιστές για 

κάθε κοινή επιχείρηση ή ταχεία συνοριακή 

επέμβαση. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

ενημερώνει το κράτος μέλος υποδοχής για 

το διορισμό αυτόν. 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής ορίζει 

έναν εμπειρογνώμονα από το προσωπικό 

του οργανισμού, ο οποίος αποστέλλεται 

ως συντονιστής για κάθε κοινή επιχείρηση 

ή ταχεία συνοριακή επέμβαση. Ο 

εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το 

κράτος μέλος υποδοχής για το διορισμό 

αυτόν. 

Or. en 

 

Τροπολογία  704 

Μιλτιάδης Κύρκος, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ελέγχει την ορθή εφαρμογή του 

επιχειρησιακού σχεδίου· 

β) ελέγχει την ορθή εφαρμογή του 

επιχειρησιακού σχεδίου, 

περιλαμβανομένης της προστασίας των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  705 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) ενημερώνει τον οργανισμό σχετικά 

με θέματα που αφορούν την παροχή 

επαρκών εγγυήσεων από το κράτος μέλος 

υποδοχής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

σε ολόκληρη την κοινή επιχείρηση ή την 

ταχεία συνοριακή επέμβαση· 

δ) διασφαλίζει την τήρηση των 

προτύπων διαχείρισης των συνόρων της 

ΕΕ και τον σεβασμό των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων στα σύνορα, ενημερώνει τον 

οργανισμό σχετικά με θέματα που 

αφορούν την παροχή επαρκών εγγυήσεων 

από το κράτος μέλος υποδοχής, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε 

ολόκληρη την κοινή επιχείρηση ή την 

ταχεία συνοριακή επέμβαση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  706 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, 

Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) ενημερώνει τον οργανισμό σχετικά 

με θέματα που αφορούν την παροχή 

επαρκών εγγυήσεων από το κράτος μέλος 

υποδοχής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

δ) παρακολουθεί και προάγει την 

εφαρμογή των υφιστάμενων και 

μελλοντικών μέτρων της Ένωσης σχετικά 

με τη διαχείριση των εξωτερικών 
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προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

σε ολόκληρη την κοινή επιχείρηση ή την 

ταχεία συνοριακή επέμβαση· 

συνόρων και τον σεβασμό των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο 

των δραστηριοτήτων διαχείρισης των 

συνόρων, και ενημερώνει τον οργανισμό 

σχετικά με θέματα που αφορούν την 

παροχή επαρκών εγγυήσεων από το κράτος 

μέλος υποδοχής, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την 

κοινή επιχείρηση ή την ταχεία συνοριακή 

επέμβαση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  707 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Εάν η αξιολόγηση τρωτότητας 

καταδείξει ότι το κράτος μέλος της ΕΕ 

ευθύνεται για ελλείψεις όσον αφορά τη 

φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της 

ΕΕ, μέρος του προϋπολογισμού για τις 

επιχειρήσεις του οργανισμού καλύπτεται 

από το εν λόγω κράτος μέλος, έως και το 

ποσό που η αξιολόγηση υποδεικνύει ως 

τον εθνικό προϋπολογισμό που θα 

χρειαζόταν επιπλέον για την επαρκή 

διαχείριση των συνόρων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  708 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αναστολή ή τερματισμός των κοινών Αναστολή ή ή τερματισμός των 
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επιχειρήσεων και ταχέων συνοριακών 

επεμβάσεων 

επιχειρήσεων 

Or. en 

 

Τροπολογία  709 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

τερματίζει, αφού ενημερώσει το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, τις κοινές 

επιχειρήσεις ή ταχείες συνοριακές 

επεμβάσεις, αν έχουν παύσει να 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη 

διεξαγωγή των εν λόγωδραστηριοτήτων. 

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

τερματίζει, αφού ενημερώσει το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, τις κοινές 

επιχειρήσεις ή ταχείες συνοριακές 

επεμβάσεις, τα πιλοτικά σχέδια, τις 

ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών, τις επιχειρήσεις 

και τις επεμβάσεις επιστροφής ή τις 

συμφωνίες συνεργασίας, αν έχουν παύσει 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη 

διεξαγωγή των εν λόγω δραστηριοτήτων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  710 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

τερματίζει, αφού ενημερώσει το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, τις κοινές 

επιχειρήσεις ή ταχείες συνοριακές 

επεμβάσεις, αν έχουν παύσει να 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη 

διεξαγωγή των εν λόγω δραστηριοτήτων. 

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

τερματίζει, αφού ενημερώσει το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και το 

διοικητικό συμβούλιο, τις κοινές 

επιχειρήσεις ή ταχείες συνοριακές 

επεμβάσεις, αν έχουν παύσει να 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη 

διεξαγωγή των εν λόγω δραστηριοτήτων. 

Or. fr 
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Τροπολογία  711 

Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

τερματίζει, αφού ενημερώσει το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, τις κοινές 

επιχειρήσεις ή ταχείες συνοριακές 

επεμβάσεις, αν έχουν παύσει να 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη 

διεξαγωγή των εν λόγωδραστηριοτήτων. 

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται 

να τερματίσει, κατόπιν δέουσας 

διαβούλευσης και αφού ενημερώσει το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, τις κοινές 

επιχειρήσεις ή ταχείες συνοριακές 

επεμβάσεις, αν έχουν παύσει να 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη 

διεξαγωγή των εν λόγω δραστηριοτήτων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  712 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται 

να αποσύρει τη χρηματοδότηση μιας 

κοινής επιχείρησης ή ταχείας συνοριακής 

επέμβασης ή να την αναστείλει ή να την 

τερματίσει, εάν δεν τηρείται το 

επιχειρησιακό σχέδιο από το κράτος μέλος 

υποδοχής. 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται 

να αποσύρει τη χρηματοδότηση μιας 

κοινής επιχείρησης ή ταχείας συνοριακής 

επέμβασης, ενός πιλοτικού σχεδίου, μιας 

ομάδας στήριξης για τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών, μιας επιχείρησης 

ή μιας επέμβασης επιστροφής ή να την 

αναστείλει ή να την τερματίσει, εάν δεν 

τηρείται το επιχειρησιακό σχέδιο από το 

κράτος μέλος υποδοχής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  713 

Miriam Dalli 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται 

να αποσύρει τη χρηματοδότηση μιας 

κοινής επιχείρησης ή ταχείας συνοριακής 

επέμβασης ή να την αναστείλει ή να την 

τερματίσει, εάν δεν τηρείται το 

επιχειρησιακό σχέδιο από το κράτος μέλος 

υποδοχής. 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται 

να αποσύρει, αφού ενημερώσει το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, τη 

χρηματοδότηση μιας κοινής επιχείρησης, 

μιας ταχείας συνοριακής επέμβασης ή της 

ανάπτυξης ομάδας στήριξης για τη 

διαχείριση των μεταναστευτικών ροών ή 

να την αναστείλει ή να την τερματίσει, εάν 

δεν τηρείται το επιχειρησιακό σχέδιο από 

το κράτος μέλος υποδοχής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να ενημερώνεται προτού αποσύρει ο εκτελεστικός 

διευθυντής την εν λόγω επιχείρηση ώστε να μπορεί να προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις και να 

αναλάβει τον έλεγχο. 

 

Τροπολογία  714 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

αποσύρει τη χρηματοδότηση μιας κοινής 

επιχείρησης ή ταχείας συνοριακής 

επέμβασης ή αναστέλλει ή τερματίζει, εν 

όλω ή εν μέρει, μια κοινή επιχείρηση ή 

ταχεία συνοριακή επέμβαση, εάν θεωρεί 

ότι υφίστανται παραβιάσεις θεμελιωδών 

δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων διεθνούς 

προστασίας που είναι σοβαρής φύσεως ή 

είναι πιθανό να συνεχιστούν. 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

αποσύρει τη χρηματοδότηση μιας κοινής 

επιχείρησης ή ταχείας συνοριακής 

επέμβασης, εάν θεωρεί ότι υφίστανται 

παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων ή 

υποχρεώσεων διεθνούς προστασίας που 

είναι σοβαρής φύσεως ή είναι πιθανό να 

συνεχιστούν. 

Or. en 
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Τροπολογία  715 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

αποσύρει τη χρηματοδότηση μιας κοινής 

επιχείρησης ή ταχείας συνοριακής 

επέμβασης ή αναστέλλει ή τερματίζει, εν 

όλω ή εν μέρει, μια κοινή επιχείρηση ή 

ταχεία συνοριακή επέμβαση, εάν θεωρεί 

ότι υφίστανται παραβιάσεις θεμελιωδών 

δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων διεθνούς 

προστασίας που είναι σοβαρής φύσεως ή 

είναι πιθανό να συνεχιστούν. 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

αποσύρει, αφού ενημερώσει το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, τη 

χρηματοδότηση μιας κοινής επιχείρησης, 

μιας ταχείας συνοριακής επέμβασης ή της 

ανάπτυξης ομάδων στήριξης για τη 

διαχείριση των μεταναστευτικών ροών ή 

αναστέλλει ή τερματίζει, εν όλω ή εν 

μέρει, μια κοινή επιχείρηση, μια ταχεία 

συνοριακή επέμβαση ή την ανάπτυξη 

ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών, εάν θεωρεί ότι 

υφίστανται παραβιάσεις θεμελιωδών 

δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων διεθνούς 

προστασίας που είναι σοβαρής φύσεως ή 

είναι πιθανό να συνεχιστούν. Ο 

εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το 

διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την εν 

λόγω απόφαση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνονται για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνει ο 

εκτελεστικός διευθυντής και επηρεάζει άμεσα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  716 

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

Κύρκος, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

αποσύρει τη χρηματοδότηση μιας κοινής 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

αποσύρει τη χρηματοδότηση μιας κοινής 
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επιχείρησης ή ταχείας συνοριακής 

επέμβασης ή αναστέλλει ή τερματίζει, εν 

όλω ή εν μέρει, μια κοινή επιχείρηση ή 

ταχεία συνοριακή επέμβαση, εάν θεωρεί 

ότι υφίστανται παραβιάσεις θεμελιωδών 

δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων διεθνούς 

προστασίας που είναι σοβαρής φύσεως ή 

είναι πιθανό να συνεχιστούν. 

επιχείρησης ή ταχείας συνοριακής 

επέμβασης ή αναστέλλει ή τερματίζει, εν 

όλω ή εν μέρει, μια κοινή επιχείρηση ή 

ταχεία συνοριακή επέμβαση, εάν θεωρεί 

ότι υφίστανται παραβιάσεις θεμελιωδών 

δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων διεθνούς 

προστασίας που είναι σοβαρής φύσεως ή 

είναι πιθανό να συνεχιστούν. Για τον 

σκοπό αυτόν, ο οργανισμός θεσπίζει και 

δημοσιεύει τα κριτήρια βάσει των οποίων 

προκύπτει απόφαση αναστολής, 

τερματισμού ή απόσυρσης της 

χρηματοδότησης μιας κοινής επιχείρησης 

ή ταχείας συνοριακής επέμβασης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  717 

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

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

αποσύρει τη χρηματοδότηση μιας κοινής 

επιχείρησης ή ταχείας συνοριακής 

επέμβασης ή αναστέλλει ή τερματίζει, εν 

όλω ή εν μέρει, μια κοινή επιχείρηση ή 

ταχεία συνοριακή επέμβαση, εάν θεωρεί 

ότι υφίστανται παραβιάσεις θεμελιωδών 

δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων διεθνούς 

προστασίας που είναι σοβαρής φύσεως ή 

είναι πιθανό να συνεχιστούν. 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής, σε 

στενή συνεργασία με το συμβουλευτικό 

φόρουμ και το Γραφείο Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων, αποσύρει τη 

χρηματοδότηση μιας κοινής επιχείρησης ή 

ταχείας συνοριακής επέμβασης ή 

αναστέλλει ή τερματίζει, εν όλω ή εν 

μέρει, μια κοινή επιχείρηση ή ταχεία 

συνοριακή επέμβαση, εάν θεωρεί ότι 

υφίστανται παραβιάσεις θεμελιωδών 

δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων διεθνούς 

προστασίας που είναι σοβαρής φύσεως ή 

είναι πιθανό να συνεχιστούν. 

 Η εν λόγω απόφαση λαμβάνεται βάσει 

αντικειμενικών και δημόσιων κριτηρίων 

και συνδέεται με τα στοιχεία θεμελιωδών 

δικαιωμάτων της ανάλυσης κινδύνου και 

των αξιολογήσεων τρωτότητας και με τα 

αποτελέσματα του μηχανισμού 

καταγγελιών. 
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Τροπολογία  718 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

αποσύρει τη χρηματοδότηση μιας κοινής 

επιχείρησης ή ταχείας συνοριακής 

επέμβασης ή αναστέλλει ή τερματίζει, εν 

όλω ή εν μέρει, μια κοινή επιχείρηση ή 

ταχεία συνοριακή επέμβαση, εάν θεωρεί 

ότι υφίστανται παραβιάσεις θεμελιωδών 

δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων διεθνούς 

προστασίας που είναι σοβαρής φύσεως ή 

είναι πιθανό να συνεχιστούν. 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

αποσύρει τη χρηματοδότηση μιας κοινής 

επιχείρησης, μιας ταχείας συνοριακής 

επέμβασης, ενός πιλοτικού σχεδίου, των 

ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών, των 

επιχειρήσεων και των επεμβάσεων 

επιστροφής ή των συμφωνιών 

συνεργασίας ή αναστέλλει ή τερματίζει, εν 

όλω ή εν μέρει, μια κοινή επιχείρηση, μια 

ταχεία συνοριακή επέμβαση, ένα πιλοτικό 

σχέδιο, τις ομάδες στήριξης για τη 

διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, 

τις επιχειρήσεις και τις επεμβάσεις 

επιστροφής ή τις συμφωνίες συνεργασίας, 

εάν θεωρεί ότι υφίστανται παραβιάσεις 

θεμελιωδών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων 

διεθνούς προστασίας που είναι σοβαρής 

φύσεως ή είναι πιθανό να συνεχιστούν. 

Βάσει των συστάσεων του Υπεύθυνου 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, κατόπιν 

διαβούλευσης με το συμβουλευτικό 

φόρουμ και άλλους αρμόδιους φορείς, ο 

εκτελεστικός διευθυντής εγκρίνει 

κριτήρια για την απόσυρση της 

χρηματοδότησης, την αναστολή ή τον 

τερματισμό μιας δραστηριότητας από τον 

οργανισμό. Λαμβάνονται υπόψη τα 

πορίσματα του Υπεύθυνου Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων στο πλαίσιο του 

μηχανισμού καταγγελιών. Ο Υπεύθυνος 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δύναται να 

συστήσει την απόσυρση της 

χρηματοδότησης, την αναστολή ή τον 

τερματισμό μιας δραστηριότητας. 

Or. en 
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Τροπολογία  719 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

αποσύρει τη χρηματοδότηση μιας κοινής 

επιχείρησης ή ταχείας συνοριακής 

επέμβασης ή αναστέλλει ή τερματίζει, εν 

όλω ή εν μέρει, μια κοινή επιχείρηση ή 

ταχεία συνοριακή επέμβαση, εάν θεωρεί 

ότι υφίστανται παραβιάσεις θεμελιωδών 

δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων διεθνούς 

προστασίας που είναι σοβαρής φύσεως ή 

είναι πιθανό να συνεχιστούν. 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

αποσύρει τη χρηματοδότηση μιας κοινής 

επιχείρησης, μιας ταχείας συνοριακής 

επέμβασης, ενός πιλοτικού σχεδίου, των 

ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών, των 

επιχειρήσεων και των επεμβάσεων 

επιστροφής ή των συμφωνιών 

συνεργασίας ή αναστέλλει ή τερματίζει, εν 

όλω ή εν μέρει, μια κοινή επιχείρηση, μια 

ταχεία συνοριακή επέμβαση, ένα πιλοτικό 

σχέδιο, τις ομάδες στήριξης για τη 

διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, 

τις επιχειρήσεις και τις επεμβάσεις 

επιστροφής ή τις συμφωνίες συνεργασίας, 

εάν θεωρεί ότι υφίστανται παραβιάσεις 

θεμελιωδών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων 

διεθνούς προστασίας που είναι σοβαρής 

φύσεως ή είναι πιθανό να συνεχιστούν. 

Βάσει των συστάσεων του Υπεύθυνου 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, κατόπιν 

διαβούλευσης με το συμβουλευτικό 

φόρουμ και άλλους αρμόδιους φορείς, ο 

εκτελεστικός διευθυντής εγκρίνει 

κριτήρια για την απόσυρση της 

χρηματοδότησης, την αναστολή ή τον 

τερματισμό μιας δραστηριότητας από τον 

οργανισμό. Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων δύναται να συστήσει την 

απόσυρση της χρηματοδότησης, την 

αναστολή ή τον τερματισμό μιας 

δραστηριότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  720 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Το σύνολο των δαπανών που 

καλύπτονται από τον οργανισμό δυνάμει 

του άρθρου 23 του παρόντος κανονισμού 

βαρύνουν τον οργανισμό μέχρι την 

αποτελεσματική επιστροφή των ομάδων 

συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής στο 

κράτος μέλος τους. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  721 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β Απόφαση αναστολής ή 

τερματισμού των κοινών επιχειρήσεων 

και ταχειών συνοριακών επεμβάσεων που 

λήφθηκε από τον εκτελεστικό διευθυντή 

μπορεί να προσβληθεί από το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 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  722 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αξιολόγηση των κοινών επιχειρήσεων και 

ταχέων συνοριακών επεμβάσεων 

Αξιολόγηση των επιχειρήσεων 

Or. en 

 

Τροπολογία  723 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των κοινών επιχειρήσεων 

και των ταχέων συνοριακών επεμβάσεων 

και διαβιβάζει τις αναλυτικές εκθέσεις 

αξιολόγησης εντός 60 ημερών από τη λήξη 

των εν λόγω κοινών επιχειρήσεων και 

εγχειρημάτων στο διοικητικό συμβούλιο, 

συνοδευόμενες από τις παρατηρήσεις του 

Υπευθύνου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο 

οργανισμός προβαίνει σε διεξοδική 

συγκριτική ανάλυση των εν λόγω 

αποτελεσμάτων ώστε να βελτιωθεί η 

ποιότητα, η συνοχή και η 

αποτελεσματικότητα μελλοντικών κοινών 

επιχειρήσεων και ταχέων συνοριακών 

επεμβάσεων και την περιλαμβάνει στην 

ενοποιημένη ετήσια έκθεση πεπραγμένων 

του. 

Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των κοινών επιχειρήσεων, 

των ταχειών συνοριακών επεμβάσεων, 

των πιλοτικών σχεδίων, των ομάδων 

στήριξης για τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών, των 

επιχειρήσεων και των επεμβάσεων 

επιστροφής και της επιχειρησιακής 

συνεργασίας με τρίτες χώρες, μεταξύ 

άλλων όσον αφορά τον σεβασμό των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, και διαβιβάζει 

τις αναλυτικές εκθέσεις αξιολόγησης εντός 

60 ημερών από τη λήξη των εν λόγω 

κοινών επιχειρήσεων και εγχειρημάτων 

στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενες 

από τις παρατηρήσεις του Υπευθύνου 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του 

συμβουλευτικού φόρουμ του FRONTEX. 

Ο οργανισμός προβαίνει σε διεξοδική 

συγκριτική ανάλυση των εν λόγω 

αποτελεσμάτων ώστε να βελτιωθεί η 

ποιότητα, η συνοχή και η 

αποτελεσματικότητα μελλοντικών 

δραστηριοτήτων και την περιλαμβάνει 

στην ενοποιημένη ετήσια έκθεση 

πεπραγμένων του. 

Or. en 
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Τροπολογία  724 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των κοινών επιχειρήσεων 

και των ταχέων συνοριακών επεμβάσεων 

και διαβιβάζει τις αναλυτικές εκθέσεις 

αξιολόγησης εντός 60 ημερών από τη λήξη 

των εν λόγω κοινών επιχειρήσεων και 

εγχειρημάτων στο διοικητικό συμβούλιο, 

συνοδευόμενες από τις παρατηρήσεις του 

Υπευθύνου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο 

οργανισμός προβαίνει σε διεξοδική 

συγκριτική ανάλυση των εν λόγω 

αποτελεσμάτων ώστε να βελτιωθεί η 

ποιότητα, η συνοχή και η 

αποτελεσματικότητα μελλοντικών κοινών 

επιχειρήσεων και ταχέων συνοριακών 

επεμβάσεων και την περιλαμβάνει στην 

ενοποιημένη ετήσια έκθεση πεπραγμένων 

του. 

Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των κοινών επιχειρήσεων, 

των ταχειών συνοριακών επεμβάσεων, 

των πιλοτικών σχεδίων, των ομάδων 

στήριξης για τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών, των 

επιχειρήσεων και των επεμβάσεων 

επιστροφής και της επιχειρησιακής 

συνεργασίας με τρίτες χώρες, μεταξύ 

άλλων όσον αφορά τον σεβασμό των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, και διαβιβάζει 

τις αναλυτικές εκθέσεις αξιολόγησης εντός 

60 ημερών από τη λήξη των εν λόγω 

κοινών επιχειρήσεων και εγχειρημάτων 

στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενες 

από τις παρατηρήσεις του Υπευθύνου 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο οργανισμός 

προβαίνει σε διεξοδική συγκριτική 

ανάλυση των εν λόγω αποτελεσμάτων 

ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα, η συνοχή 

και η αποτελεσματικότητα μελλοντικών 

δραστηριοτήτων και την περιλαμβάνει 

στην ενοποιημένη ετήσια έκθεση 

πεπραγμένων του. 

Or. en 

 

Τροπολογία  725 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των κοινών επιχειρήσεων 

Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των κοινών επιχειρήσεων, 
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και των ταχέων συνοριακών επεμβάσεων 

και διαβιβάζει τις αναλυτικές εκθέσεις 

αξιολόγησης εντός 60 ημερών από τη λήξη 

των εν λόγω κοινών επιχειρήσεων και 

εγχειρημάτων στο διοικητικό συμβούλιο, 

συνοδευόμενες από τις παρατηρήσεις του 

Υπευθύνου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο 

οργανισμός προβαίνει σε διεξοδική 

συγκριτική ανάλυση των εν λόγω 

αποτελεσμάτων ώστε να βελτιωθεί η 

ποιότητα, η συνοχή και η 

αποτελεσματικότητα μελλοντικών κοινών 

επιχειρήσεων και ταχέων συνοριακών 

επεμβάσεων και την περιλαμβάνει στην 

ενοποιημένη ετήσια έκθεση πεπραγμένων 

του. 

των ταχειών συνοριακών επεμβάσεων, 

των πιλοτικών σχεδίων, των ομάδων 

στήριξης για τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών, των 

επιχειρήσεων και των επεμβάσεων 

επιστροφής και της επιχειρησιακής 

συνεργασίας με τρίτες χώρες, μεταξύ 

άλλων όσον αφορά τον σεβασμό των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, και διαβιβάζει 

τις αναλυτικές εκθέσεις αξιολόγησης εντός 

60 ημερών από τη λήξη των εν λόγω 

κοινών επιχειρήσεων και εγχειρημάτων 

στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενες 

από τις παρατηρήσεις του Υπευθύνου 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο οργανισμός 

προβαίνει σε διεξοδική συγκριτική 

ανάλυση των εν λόγω αποτελεσμάτων 

ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα, η συνοχή 

και η αποτελεσματικότητα μελλοντικών 

επιχειρήσεων και την περιλαμβάνει στην 

ενοποιημένη ετήσια έκθεση πεπραγμένων 

του. 

Or. en 

 

Τροπολογία  726 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat 

 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 2 – τμήμα 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  727 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 26 διαγράφεται 

Υπηρεσία επιστροφής  

1. Η υπηρεσία επιστροφής είναι υπεύθυνη 

για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων 

του οργανισμού που αφορούν την 

επιστροφή, με σεβασμό προς τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και τις γενικές 

αρχές του δικαίου της Ένωσης, καθώς 

και σε συμμόρφωση προς το διεθνές 

δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των 

υποχρεώσεων σχετικά με την προστασία 

των προσφύγων και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Η υπηρεσία επιστροφής 

οφείλει, ειδικότερα: 

 

α) να συντονίζει, σε τεχνικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο, τις 

δραστηριότητες των κρατών μελών σε 

θέματα επιστροφής, για την επίτευξη ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 

των επιστροφών μεταξύ των αρμόδιων 

αρχών των κρατών μελών, με τη 

συμμετοχή των αρμόδιων αρχών των 

τρίτων χωρών και άλλων ενδιαφερόμενων 

μερών· 

 

β) να παρέχει επιχειρησιακή στήριξη στα 

κράτη μέλη που υφίστανται ιδιαίτερες 

πιέσεις στα συστήματα επιστροφής τους· 

 

γ) να συντονίζει τη χρήση των σχετικών 

πληροφοριακών συστημάτων και να 

παρέχει στήριξη στην προξενική 

συνεργασία για την ταυτοποίηση των 

υπηκόων τρίτων χωρών και την 

απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων, να 

οργανώνει και να συντονίζει τις 

επιχειρήσεις επιστροφής και να παρέχει 

στήριξη για την οικειοθελή αναχώρηση· 

 

δ) να συντονίζει τις δραστηριότητες του 

οργανισμού που αφορούν τις επιστροφές, 

όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό· 

 

ε) να οργανώνει, να προωθεί και να 

συντονίζει τις δραστηριότητες που 

καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή 

πληροφοριών και τον εντοπισμό και την 
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ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε 

θέματα επιστροφής μεταξύ των κρατών 

μελών· 

στ) στ) να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις, 

επεμβάσεις και δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο με 

επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό 

του, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που εφαρμόζονται στον 

οργανισμό. 

 

2. Η επιχειρησιακή στήριξη που 

αναφέρεται στο σημείο β) της 

παραγράφου 1 περιλαμβάνει μέτρα για να 

βοηθηθούν τα κράτη μέλη στη διενέργεια 

των διαδικασιών επιστροφής από τις 

αρμόδιες εθνικές αρχές, με την παροχή, 

ιδίως: 

 

α) υπηρεσιών διερμηνείας  

β) πληροφοριών σχετικά με τρίτες χώρες 

επιστροφής· 

 

γ) συμβουλών για τον χειρισμό και τη 

διαχείριση των διαδικασιών επιστροφής 

σε συμμόρφωση με την οδηγία 

2008/115/ΕΚ· 

 

δ) συνδρομής όσον αφορά μέτρα που 

είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η 

διαθεσιμότητα των επαναπατριζόμενων 

για σκοπούς επιστροφής και να 

αποφευχθεί τυχόν διαφυγή τους. 

 

3. Η υπηρεσία επιστροφής αποσκοπεί στη 

δημιουργία συνεργειών και τη σύνδεση 

των χρηματοδοτούμενων από την Ένωση 

δικτύων και προγραμμάτων στον τομέα 

της επιστροφής σε στενή συνεργασία με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης.43 

 

4. Ο οργανισμός δύναται να κάνει χρήση 

των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης 

που είναι διαθέσιμα στον τομέα της 

επιστροφής. Ο οργανισμός διασφαλίζει 

ότι, στο πλαίσιο των συμφωνιών 

επιχορήγησης που συνάπτει με κράτη 

μέλη, η παροχή οποιασδήποτε 

χρηματοδοτικής στήριξης τελεί υπό την 

αίρεση του πλήρους σεβασμού του Χάρτη 
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των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 

__________________  

43 ΕΕ L 131 της 21.5.2008, σ. 7.  

Or. en 

 

Τροπολογία  728 

Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η υπηρεσία επιστροφής είναι 

υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων του οργανισμού που 

αφορούν την επιστροφή, με σεβασμό προς 

τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις γενικές 

αρχές του δικαίου της Ένωσης, καθώς και 

σε συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο, 

συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 

σχετικά με την προστασία των προσφύγων 

και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η υπηρεσία 

επιστροφής οφείλει, ειδικότερα: 

1. Η υπηρεσία επιστροφής είναι 

υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων του οργανισμού που 

αφορούν την επιστροφή, με σεβασμό προς 

τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις γενικές 

αρχές του δικαίου της Ένωσης, καθώς και 

σε συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο, 

συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 

σχετικά με την προστασία των προσφύγων 

, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα 

δικαιώματα των παιδιών. Η υπηρεσία 

επιστροφής οφείλει, ειδικότερα: 

Or. en 

 

Τροπολογία  729 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η υπηρεσία επιστροφής είναι 

υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων του οργανισμού που 

αφορούν την επιστροφή, με σεβασμό προς 

τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις γενικές 

αρχές του δικαίου της Ένωσης, καθώς και 

σε συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο, 

1. Η υπηρεσία επιστροφής είναι 

υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων του οργανισμού που 

αφορούν την επιστροφή, με σεβασμό προς 

τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις γενικές 

αρχές του δικαίου της Ένωσης, καθώς και 

σε συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και 



 

PE582.071v01-00 58/165 AM\1092761EL.doc 

EL 

συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 

σχετικά με την προστασία των 

προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Η υπηρεσία επιστροφής οφείλει, 

ειδικότερα: 

τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η υπηρεσία 

επιστροφής οφείλει, ειδικότερα: 

Or. en 

 

Τροπολογία  730 

Brice Hortefeux, Rachida Dati, Arnaud Danjean 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να συντονίζει, σε τεχνικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο, τις δραστηριότητες 

των κρατών μελών σε θέματα επιστροφής, 

για την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης των επιστροφών 

μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών 

μελών, με τη συμμετοχή των αρμόδιων 

αρχών των τρίτων χωρών και άλλων 

ενδιαφερόμενων μερών· 

α) να συντονίζει, σε τεχνικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο, τις δραστηριότητες 

των κρατών μελών σε θέματα επιστροφής, 

συμπεριλαμβανομένης της εκούσιας 

επιστροφής, για την επίτευξη ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 

των επιστροφών μεταξύ των αρμόδιων 

αρχών των κρατών μελών, με τη 

συμμετοχή των αρμόδιων αρχών των 

τρίτων χωρών και άλλων ενδιαφερόμενων 

μερών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  731 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να συντονίζει, σε τεχνικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο, τις δραστηριότητες 

των κρατών μελών σε θέματα επιστροφής, 

για την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης των επιστροφών 

μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών 

μελών, με τη συμμετοχή των αρμόδιων 

α) να συντονίζει, σε τεχνικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο, τις δραστηριότητες 

των κρατών μελών σε θέματα επιστροφής, 

για την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης των επιστροφών 

μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών 

μελών, με τη συμμετοχή των 
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αρχών των τρίτων χωρών και άλλων 

ενδιαφερόμενων μερών· 
παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής 
και άλλων ενδιαφερόμενων μερών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  732 

Jaromír Štětina 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να συντονίζει, σε τεχνικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο, τις δραστηριότητες 

των κρατών μελών σε θέματα επιστροφής, 

για την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης των επιστροφών 

μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών 

μελών, με τη συμμετοχή των αρμόδιων 

αρχών των τρίτων χωρών και άλλων 

ενδιαφερόμενων μερών· 

α) να συντονίζει, σε τεχνικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο, τις δραστηριότητες 

των κρατών μελών σε θέματα επιστροφής, 

περιλαμβανομένης της εκούσιας 

επιστροφής, για την επίτευξη ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 

των επιστροφών μεταξύ των αρμόδιων 

αρχών των κρατών μελών, με τη 

συμμετοχή των αρμόδιων αρχών των 

τρίτων χωρών και άλλων ενδιαφερόμενων 

μερών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  733 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να συντονίζει, σε τεχνικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο, τις δραστηριότητες 

των κρατών μελών σε θέματα επιστροφής, 

για την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης των επιστροφών 

μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών 

μελών, με τη συμμετοχή των αρμόδιων 

αρχών των τρίτων χωρών και άλλων 

ενδιαφερόμενων μερών· 

α) να συντονίζει, σε τεχνικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο, τις δραστηριότητες 

των κρατών μελών σε θέματα επιστροφής, 

συμπεριλαμβανομένης της εκούσιας 

επιστροφής, για την επίτευξη ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 

των επιστροφών μεταξύ των αρμόδιων 

αρχών των κρατών μελών, με τη 

συμμετοχή των αρμόδιων αρχών των 

τρίτων χωρών και άλλων ενδιαφερόμενων 
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μερών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  734 

Μιλτιάδης Κύρκος, Cécile Kashetu Kyenge 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να συντονίζει, σε τεχνικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο, τις δραστηριότητες 

των κρατών μελών σε θέματα επιστροφής, 

για την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης των επιστροφών 

μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών 

μελών, με τη συμμετοχή των αρμόδιων 

αρχών των τρίτων χωρών και άλλων 

ενδιαφερόμενων μερών· 

α) να συντονίζει, σε τεχνικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο, τις δραστηριότητες 

των κρατών μελών σε θέματα επιστροφής, 

για την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης των επιστροφών 

μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών 

μελών, περιλαμβανομένης της 

οικειοθελούς αναχώρησης, με τη 

συμμετοχή των αρμόδιων αρχών των 

τρίτων χωρών και άλλων ενδιαφερόμενων 

μερών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  735 

Jaromír Štětina 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) να συνεργάζεται με τρίτες χώρες 

για τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων 

επιστροφής των κρατών μελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  736 

Ska Keller 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) να συντονίζει, σε τεχνικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο, τις 

επικουρούμενες εθελοντικές επιστροφές 

από τα κράτη μέλη, παρέχοντας βοήθεια 

κατά τη διάρκεια του προ της 

αναχώρησης, μετακίνησης και μετά την 

άφιξη σταδίου, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ανάγκες των ευάλωτων μεταναστών· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την επιστροφή (COM(2015)453 final) επαναλαμβάνει ότι: «Η 

οικειοθελής επιστροφή παράτυπων μεταναστών στις πατρίδες τους παραμένει η προτιμώμενη 

λύση όπου είναι εφικτή.» Δεδομένου του ενισχυμένου ρόλου στον τομέα της επιστροφής που 

προβλέπεται για τον οργανισμό από τον προτεινόμενο κανονισμό, προβλέπεται η δυνατότητα να 

συντονίζει ο οργανισμός, σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο, τις οικειοθελείς επιστροφές από 

κράτη μέλη της ΕΕ, καλύπτοντας όλα τα στάδια της διαδικασίας οικειοθελούς επιστροφής, 

συμπεριλαμβανομένου του προ της αναχώρησης, μετακίνησης και μετά την άφιξη σταδίου. 

 

Τροπολογία  737 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να συντονίζει τη χρήση των 

σχετικών πληροφοριακών συστημάτων και 

να παρέχει στήριξη στην προξενική 

συνεργασία για την ταυτοποίηση των 

υπηκόων τρίτων χωρών και την απόκτηση 

ταξιδιωτικών εγγράφων, να οργανώνει και 

να συντονίζει τις επιχειρήσεις επιστροφής 

και να παρέχει στήριξη για την οικειοθελή 

αναχώρηση· 

γ) να συντονίζει τη χρήση των 

σχετικών πληροφοριακών συστημάτων και 

να παρέχει στήριξη στην προξενική 

συνεργασία για την ταυτοποίηση των 

υπηκόων τρίτων χωρών και την απόκτηση 

ταξιδιωτικών εγγράφων, χωρίς να 

γνωστοποιεί εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας 

είχε ζητήσει άσυλο, να οργανώνει και να 

συντονίζει τις επιχειρήσεις επιστροφής και 

να παρέχει στήριξη για την οικειοθελή 

αναχώρηση· 



 

PE582.071v01-00 62/165 AM\1092761EL.doc 

EL 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 25 της Σύμβασης της Γενεύης, που αφορά τη διοικητική συνδρομή, αντικατοπτρίζει 

επίσης το γεγονός ότι ένας πρόσφυγας δεν μπορεί να βασίζεται στην εθνική προστασία της 

χώρας καταγωγής του. Αποσκοπεί επίσης στην πρόληψη της έκθεσης ενός πρόσφυγα σε δίωξη 

μέσω της επαφής με τις αρχές της χώρας καταγωγής του και στην πρόληψη της διακινδύνευσης 

των μελών της οικογενείας και/ή των συνεργατών που εξακολουθούν να βρίσκονται στη χώρα 

καταγωγής. 

 

Τροπολογία  738 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να συντονίζει τη χρήση των 

σχετικών πληροφοριακών συστημάτων και 

να παρέχει στήριξη στην προξενική 

συνεργασία για την ταυτοποίηση των 

υπηκόων τρίτων χωρών και την απόκτηση 

ταξιδιωτικών εγγράφων, να οργανώνει και 

να συντονίζει τις επιχειρήσεις επιστροφής 

και να παρέχει στήριξη για την οικειοθελή 

αναχώρηση· 

γ) να συντονίζει τη χρήση των 

σχετικών πληροφοριακών συστημάτων και 

να παρέχει στήριξη στην προξενική 

συνεργασία για την ταυτοποίηση των 

υπηκόων τρίτων χωρών και την απόκτηση 

ταξιδιωτικών εγγράφων, να ξεκινάει, να 

οργανώνει και να συντονίζει τις 

επιχειρήσεις επιστροφής και να παρέχει 

στήριξη για την οικειοθελή αναχώρηση σε 

συνεργασία με τα κράτη μέλη· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  739 

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

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) να συντονίζει τις δραστηριότητες 

του οργανισμού που αφορούν τις 

επιστροφές, όπως ορίζονται στον παρόντα 

δ) να συντονίζει και/ή να οργανώνει 

τις δραστηριότητες του οργανισμού που 

αφορούν τις επιστροφές, όπως ορίζονται 
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κανονισμό· στον παρόντα κανονισμό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  740 

Michał Boni 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) να οργανώνει, να προωθεί και να 

συντονίζει τις δραστηριότητες που 

καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή 

πληροφοριών και τον εντοπισμό και την 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε 

θέματα επιστροφής μεταξύ των κρατών 

μελών· 

ε) να οργανώνει, να προωθεί και να 

συντονίζει τις δραστηριότητες που 

καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή 

πληροφοριών και τον εντοπισμό και την 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε 

θέματα επιστροφής μεταξύ των κρατών 

μελών, και σε συνεργασία με τρίτες 

χώρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  741 

Csaba Sógor, Traian Ungureanu 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) στ) να χρηματοδοτεί τις 

επιχειρήσεις, επεμβάσεις και 

δραστηριότητες που αναφέρονται στο 

παρόν κεφάλαιο με επιχορηγήσεις από τον 

προϋπολογισμό του, σύμφωνα με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που 

εφαρμόζονται στον οργανισμό. 

στ) στ) να χρηματοδοτεί τις 

επιχειρήσεις, επεμβάσεις και 

δραστηριότητες που αναφέρονται στο 

παρόν κεφάλαιο από τον προϋπολογισμό 

του, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που εφαρμόζονται στον 

οργανισμό. 

Or. en 

 

Τροπολογία  742 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ α) συμβουλεύει και στηρίζει τα 

κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των 

διαδικασιών επιστροφής, σύμφωνα με 

την οδηγία του 2008 σχετικά με τους 

κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα 

κράτη μέλη για την επιστροφή των 

παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 

τρίτων χωρών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  743 

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

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) πληροφοριών σχετικά με τρίτες 

χώρες επιστροφής· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παροχή πληροφοριών για τρίτες χώρες δεν θα πρέπει να αποτελεί καθήκον της EBCG. Η 

ΕΥΕΔ και η EASO παρέχουν ήδη πολλές πληροφορίες για τρίτες χώρες/τρίτες χώρες 

καταγωγής, ... 

 

Τροπολογία  744 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) πληροφοριών σχετικά με τρίτες 

χώρες επιστροφής· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο οργανισμός δεν είναι και δεν μπορεί να είναι αρμόδιος να αξιολογεί κατά πόσον μια τρίτη 

χώρα είναι κατάλληλη χώρα για επιστροφή σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Το καθήκον 

αυτό ενδείκνυται περισσότερο για έναν εξειδικευμένο οργανισμό της Ένωσης, όπως η EASO ή 

ο FRA. 

 

Τροπολογία  745 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) πληροφοριών σχετικά με τρίτες 

χώρες επιστροφής· 

β) πληροφοριών σχετικά με τρίτες 

χώρες επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων 

πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σε 

συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Υποστήριξης για το Άσυλο και τον 

Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  746 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) συνδρομής όσον αφορά μέτρα που 

είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η 

διαθεσιμότητα των επαναπατριζόμενων για 

σκοπούς επιστροφής και να αποφευχθεί 

δ) συνδρομής όσον αφορά μέτρα που 

είναι θεμιτά, αναλογικά και αναγκαία για 

να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των 

επαναπατριζόμενων για σκοπούς 
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τυχόν διαφυγή τους. επιστροφής και να αποφευχθεί τυχόν 

διαφυγή τους, σύμφωνα με την οδηγία 

2008/115/ΕΚ και το διεθνές δίκαιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  747 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) συνδρομής όσον αφορά μέτρα που 

είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η 

διαθεσιμότητα των επαναπατριζόμενων για 

σκοπούς επιστροφής και να αποφευχθεί 

τυχόν διαφυγή τους. 

δ) συνδρομής όσον αφορά μέτρα που 

είναι θεμιτά, αναλογικά και αναγκαία για 

να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των 

επαναπατριζόμενων για σκοπούς 

επιστροφής, να αποφευχθεί τυχόν διαφυγή 

τους και να παρέχονται συμβουλές 

σχετικά με εναλλακτικές λύσεις αντί της 

κράτησης, σύμφωνα με την οδηγία 

2008/115/ΕΚ και το διεθνές δίκαιο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 15 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ και το άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ 

απαιτούν από τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίζουν ότι η κράτηση χρησιμοποιείται ως μέτρο 

έσχατης ανάγκης που εφαρμόζεται «εκτός εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση δύνανται να 

εφαρμοσθούν αποτελεσματικά άλλα επαρκή αλλά λιγότερο αναγκαστικά μέτρα». Ως εκ τούτου, 

ο οργανισμός παρέχει συνδρομή στα κράτη μέλη σχετικά με μέτρα που είναι θεμιτά, αναλογικά 

και αναγκαία, εστιάζοντας στην παροχή συμβουλών σχετικά με εναλλακτικές λύσεις αντί της 

κράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ και το άρθρο 8 της οδηγίας 

2013/33/ΕΕ. 

 

Τροπολογία  748 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi 

Halla-aho 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο οργανισμός δύναται να κάνει 

χρήση των χρηματοδοτικών μέσων της 

Ένωσης που είναι διαθέσιμα στον τομέα 

της επιστροφής. Ο οργανισμός διασφαλίζει 

ότι, στο πλαίσιο των συμφωνιών 

επιχορήγησης που συνάπτει με κράτη 

μέλη, η παροχή οποιασδήποτε 

χρηματοδοτικής στήριξης τελεί υπό την 

αίρεση του πλήρους σεβασμού του Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 

4. Ο οργανισμός δύναται να κάνει 

χρήση των χρηματοδοτικών μέσων της 

Ένωσης που είναι διαθέσιμα στον τομέα 

της επιστροφής. Ο οργανισμός διασφαλίζει 

ότι, στο πλαίσιο των συμφωνιών που 

συνάπτει με τις αρχές τρίτων χωρών, η 

παροχή οποιασδήποτε χρηματοδοτικής 

στήριξης τελεί υπό την αίρεση της 

σύναψης συμφωνιών επανεισδοχής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  749 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Σύμφωνα με την οδηγία 

2008/115/ΕΚ, και χωρίς να υπεισέρχεται 

στο σκεπτικό των αποφάσεων περί 

επιστροφής, ο οργανισμός παρέχει την 

αναγκαία συνδρομή και, κατόπιν 

αιτήματος ενός ή περισσοτέρων 

συμμετεχόντων κρατών μελών, 

εξασφαλίζει τον συντονισμό ή την 

οργάνωση των επιχειρήσεων επιστροφής, 

μεταξύ άλλων μέσω της ναύλωσης 

αεροσκαφών για τους σκοπούς των εν 

λόγω επιχειρήσεων. Ο οργανισμός 

δύναται, με δική του πρωτοβουλία, να 

προτείνει στα κράτη μέλη να συντονίζουν 

ή να οργανώνουν τις επιχειρήσεις 

επιστροφής. 

1. Σύμφωνα με την οδηγία 

2008/115/ΕΚ, και χωρίς να υπεισέρχεται 

στο σκεπτικό των αποφάσεων περί 

επιστροφής, ο οργανισμός παρέχει την 

αναγκαία συνδρομή και, κατόπιν 

αιτήματος ενός ή περισσοτέρων 

συμμετεχόντων κρατών μελών, 

εξασφαλίζει τον συντονισμό ή την 

οργάνωση των επιχειρήσεων επιστροφής, 

μεταξύ άλλων μέσω της ναύλωσης 

αεροσκαφών για τους σκοπούς των εν 

λόγω επιχειρήσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  750 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Σύμφωνα με την οδηγία 

2008/115/ΕΚ, και χωρίς να υπεισέρχεται 

στο σκεπτικό των αποφάσεων περί 

επιστροφής, ο οργανισμός παρέχει την 

αναγκαία συνδρομή και, κατόπιν 

αιτήματος ενός ή περισσοτέρων 

συμμετεχόντων κρατών μελών, 

εξασφαλίζει τον συντονισμό ή την 

οργάνωση των επιχειρήσεων επιστροφής, 

μεταξύ άλλων μέσω της ναύλωσης 

αεροσκαφών για τους σκοπούς των εν 

λόγω επιχειρήσεων. Ο οργανισμός 

δύναται, με δική του πρωτοβουλία, να 

προτείνει στα κράτη μέλη να συντονίζουν 

ή να οργανώνουν τις επιχειρήσεις 

επιστροφής. 

1. Σύμφωνα με την οδηγία 

2008/115/ΕΚ, και χωρίς να υπεισέρχεται 

στο σκεπτικό των αποφάσεων περί 

επιστροφής, ο οργανισμός παρέχει την 

αναγκαία συνδρομή και, κατόπιν 

αιτήματος ενός ή περισσοτέρων 

συμμετεχόντων κρατών μελών, 

εξασφαλίζει τον συντονισμό ή την 

οργάνωση των επιχειρήσεων επιστροφής, 

μεταξύ άλλων μέσω της ναύλωσης 

αεροσκαφών για τους σκοπούς των εν 

λόγω επιχειρήσεων. Ο οργανισμός 

δύναται, με δική του πρωτοβουλία, να 

προτείνει στα κράτη μέλη να συντονίζουν 

ή να οργανώνουν τις επιχειρήσεις 

επιστροφής, μεταξύ άλλων μέσω της 

ναύλωσης αεροσκαφών για τη διεξαγωγή 

τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  751 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Ο οργανισμός δεν θα συντονίζει, 

δεν θα διοργανώνει ούτε θα προτείνει 

επιχειρήσεις επιστροφής προς τρίτες 

χώρες στις οποίες έχουν εντοπιστεί 

κίνδυνοι παραβιάσεων των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων ή σοβαρές ελλείψεις στο 

σχετικό αστικό και ποινικό δίκαιο και 

στις συναφείς διαδικασίες μέσω 

εκτιμήσεων κινδύνου ή εκθέσεων του 

Υπεύθυνου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 

οργανισμών της ΕΕ, φορέων ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, διακυβερνητικών και μη 
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κυβερνητικών οργανώσεων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 19 παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ορίζει ότι «[κ]ανείς δεν μπορεί να απομακρυνθεί, να απελαθεί ή να εκδοθεί προς 

κράτος όπου διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου ή να υποβληθεί 

σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση». 

 

Τροπολογία  752 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Ο οργανισμός δεν θα συντονίζει, 

δεν θα διοργανώνει ούτε θα προτείνει 

επιχειρήσεις επιστροφής από κράτη μέλη 

που δεν εφαρμόζουν πλήρως την 

ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία, και δη 

την οδηγία 2008/115/ΕΚ, την οδηγία 

2013/32/ΕΕ (για την αντικατάσταση της 

οδηγίας 2005/85/ΕΚ) και την οδηγία 

2011/95/ΕΕ, ή προς τρίτη χώρα στην 

οποία έχουν εντοπιστεί κίνδυνοι 

παραβιάσεων των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων ή σοβαρές ελλείψεις στο 

σχετικό αστικό και ποινικό δίκαιο και 

στις συναφείς διαδικασίες μέσω 

εκτιμήσεων κινδύνου ή εκθέσεων του 

Υπεύθυνου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 

οργανισμών της ΕΕ, φορέων ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, διακυβερνητικών και μη 

κυβερνητικών οργανώσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  753 

Ska Keller 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τον 

οργανισμό, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, 

όσον αφορά τις προγραμματισμένες 

εθνικές επιχειρήσεις επιστροφής που 

οργανώνουν, καθώς και τις ανάγκες τους 

για συνδρομή ή συντονισμό από τον 

οργανισμό. Ο οργανισμός καταρτίζει 

κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο για την 

παροχή της αναγκαίας επιχειρησιακής 

ενίσχυσης στα κράτη μέλη που την έχουν 

ζητήσει, περιλαμβανομένου του τεχνικού 

εξοπλισμού. Με δική του πρωτοβουλία, ο 

οργανισμός δύναται να περιλαμβάνει στο 

κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο τις 

ημερομηνίες και τους προορισμούς των 

επιχειρήσεων επιστροφής που κρίνει 

αναγκαίες, με βάση την αξιολόγηση των 

αναγκών. Το διοικητικό συμβούλιο 

αποφασίζει, μετά από πρόταση του 

εκτελεστικού διευθυντή, σχετικά με τη 

λειτουργία του κυλιόμενου επιχειρησιακού 

σχεδίου. 

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τον 

οργανισμό, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, 

όσον αφορά τις προγραμματισμένες 

εθνικές επιχειρήσεις επιστροφής που 

οργανώνουν, καθώς και τις ανάγκες τους 

για συνδρομή ή συντονισμό από τον 

οργανισμό. Ο οργανισμός καταρτίζει 

κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο για την 

παροχή της αναγκαίας επιχειρησιακής 

ενίσχυσης στα κράτη μέλη που την έχουν 

ζητήσει, περιλαμβανομένου του τεχνικού 

εξοπλισμού. Ο οργανισμός δύναται να 

περιλαμβάνει στο κυλιόμενο επιχειρησιακό 

σχέδιο τις ημερομηνίες και τους 

προορισμούς των επιχειρήσεων 

επιστροφής που κρίνουν αναγκαίες τα 

αιτούντα κράτη μέλη, με βάση την 

αξιολόγηση των αναγκών. Το διοικητικό 

συμβούλιο αποφασίζει, μετά από πρόταση 

του εκτελεστικού διευθυντή, σχετικά με τη 

λειτουργία του κυλιόμενου επιχειρησιακού 

σχεδίου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  754 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τον 

οργανισμό, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, 

όσον αφορά τις προγραμματισμένες 

εθνικές επιχειρήσεις επιστροφής που 

οργανώνουν, καθώς και τις ανάγκες τους 

για συνδρομή ή συντονισμό από τον 

οργανισμό. Ο οργανισμός καταρτίζει 

κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο για την 

παροχή της αναγκαίας επιχειρησιακής 

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τον 

οργανισμό, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, 

όσον αφορά τις προγραμματισμένες 

εθνικές επιχειρήσεις επιστροφής που 

οργανώνουν, καθώς και τις ανάγκες τους 

για συνδρομή ή συντονισμό από τον 

οργανισμό. Ο οργανισμός καταρτίζει 

κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο για την 

παροχή της αναγκαίας επιχειρησιακής 
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ενίσχυσης στα κράτη μέλη που την έχουν 

ζητήσει, περιλαμβανομένου του τεχνικού 

εξοπλισμού. Με δική του πρωτοβουλία, ο 

οργανισμός δύναται να περιλαμβάνει στο 

κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο τις 

ημερομηνίες και τους προορισμούς των 

επιχειρήσεων επιστροφής που κρίνει 

αναγκαίες, με βάση την αξιολόγηση των 

αναγκών. Το διοικητικό συμβούλιο 

αποφασίζει, μετά από πρόταση του 

εκτελεστικού διευθυντή, σχετικά με τη 

λειτουργία του κυλιόμενου επιχειρησιακού 

σχεδίου. 

ενίσχυσης στα κράτη μέλη που την έχουν 

ζητήσει, περιλαμβανομένου του τεχνικού 

εξοπλισμού. Με δική του πρωτοβουλία ή 

κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους, 

ο οργανισμός δύναται να περιλαμβάνει στο 

κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο τις 

ημερομηνίες και τους προορισμούς των 

επιχειρήσεων επιστροφής που κρίνει 

αναγκαίες, με βάση την αξιολόγηση των 

αναγκών. Το διοικητικό συμβούλιο 

αποφασίζει, μετά από πρόταση του 

εκτελεστικού διευθυντή, σχετικά με τη 

λειτουργία του κυλιόμενου επιχειρησιακού 

σχεδίου. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  755 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τον 

οργανισμό, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, 

όσον αφορά τις προγραμματισμένες 

εθνικές επιχειρήσεις επιστροφής που 

οργανώνουν, καθώς και τις ανάγκες τους 

για συνδρομή ή συντονισμό από τον 

οργανισμό. Ο οργανισμός καταρτίζει 

κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο για την 

παροχή της αναγκαίας επιχειρησιακής 

ενίσχυσης στα κράτη μέλη που την έχουν 

ζητήσει, περιλαμβανομένου του τεχνικού 

εξοπλισμού. Με δική του πρωτοβουλία, ο 

οργανισμός δύναται να περιλαμβάνει στο 

κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο τις 

ημερομηνίες και τους προορισμούς των 

επιχειρήσεων επιστροφής που κρίνει 

αναγκαίες, με βάση την αξιολόγηση των 

αναγκών. Το διοικητικό συμβούλιο 

αποφασίζει, μετά από πρόταση του 

εκτελεστικού διευθυντή, σχετικά με τη 

λειτουργία του κυλιόμενου επιχειρησιακού 

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τον 

οργανισμό, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, 

όσον αφορά τις προγραμματισμένες 

εθνικές επιχειρήσεις επιστροφής που 

οργανώνουν, καθώς και τις ανάγκες τους 

για συνδρομή ή συντονισμό από τον 

οργανισμό. Ο οργανισμός καταρτίζει 

κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο για την 

παροχή της αναγκαίας επιχειρησιακής 

ενίσχυσης στα κράτη μέλη που την έχουν 

ζητήσει, περιλαμβανομένου του τεχνικού 

εξοπλισμού. Με δική του πρωτοβουλία ή 

κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους, 

ο οργανισμός δύναται να περιλαμβάνει στο 

κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο τις 

ημερομηνίες και τους προορισμούς των 

επιχειρήσεων επιστροφής που κρίνει 

αναγκαίες, με βάση την αξιολόγηση των 

αναγκών. Το διοικητικό συμβούλιο 

αποφασίζει, μετά από πρόταση του 

εκτελεστικού διευθυντή, σχετικά με τη 

λειτουργία του κυλιόμενου επιχειρησιακού 
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σχεδίου. σχεδίου. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  756 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα επιχειρησιακά σχέδια για όλες 

τις επιχειρήσεις και τις επεμβάσεις 

επιστροφής που στηρίζονται και 

συντονίζονται από τον οργανισμό 

συμφωνούνται, κατόπιν πρότασης του 

εκτελεστικού διευθυντή, μεταξύ του 

οργανισμού, των κρατών μελών και των 

τρίτων χωρών που συμμετέχουν σε όλες 

τις επιχειρήσεις και επεμβάσεις 

επιστροφής, και είναι δεσμευτικά για τα 

μέρη. Τα επιχειρησιακά σχέδια 

καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15 

και καλύπτουν όλες τις αναγκαίες πτυχές 

για τη διεξαγωγή της επιχείρησης 

επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων, 

μεταξύ άλλων, διαδικασιών για 

μηχανισμούς παρακολούθησης, υποβολής 

εκθέσεων και καταγγελιών, καθώς και 

λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την 

εφαρμογή διασφαλίσεων στον τομέα των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και του 

κράτους δικαίου, με ιδιαίτερη αναφορά 

στα σχετικά πρότυπα και στους σχετικούς 

κώδικες δεοντολογίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  757 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο οργανισμός δύναται να παρέχει 

την αναγκαία συνδρομή και να 

εξασφαλίζει, κατόπιν αιτήματος των 

συμμετεχόντων κρατών μελών, ή να 

προτείνει με δική του πρωτοβουλία, τον 

συντονισμό ή την οργάνωση των 

επιχειρήσεων επιστροφής, στο πλαίσιο των 

οποίων τα μέσα μεταφοράς και οι συνοδοί 

αναγκαστικής επιστροφής διατίθενται από 

μια τρίτη χώρα επιστροφής («collecting 

return operations»). Τα συμμετέχοντα 

κράτη μέλη και ο οργανισμός 

εξασφαλίζουν ότι ο σεβασμός των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και η αναλογική 

χρήση των μέσων περιορισμού 

κατοχυρώνονται κατά τη διάρκεια 

ολόκληρης της επιχείρησης 

απομάκρυνσης. Τουλάχιστον ένας 

εκπρόσωπος των κρατών μελών και ένας 

παρατηρητής αναγκαστικής επιστροφής 

από την εφεδρεία που δημιουργείται βάσει 

του άρθρου 28 είναι παρόντες σε 

ολόκληρη την επιχείρηση επιστροφής έως 

την άφιξη στην τρίτη χώρα επιστροφής. 

3. Ο οργανισμός δύναται να παρέχει 

την αναγκαία συνδρομή και να 

εξασφαλίζει, κατόπιν αιτήματος των 

συμμετεχόντων κρατών μελών, τον 

συντονισμό ή την οργάνωση των 

επιχειρήσεων επιστροφής, στο πλαίσιο των 

οποίων τα μέσα μεταφοράς διατίθενται από 

μια τρίτη χώρα επιστροφής («collecting 

return operations»). Τα συμμετέχοντα 

κράτη μέλη και ο οργανισμός 

εξασφαλίζουν ότι ο σεβασμός των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και η αναλογική 

χρήση των μέσων περιορισμού 

κατοχυρώνονται κατά τη διάρκεια 

ολόκληρης της επιχείρησης 

απομάκρυνσης. Τουλάχιστον ένας 

εκπρόσωπος των κρατών μελών και ένας 

παρατηρητής αναγκαστικής επιστροφής 

από την εφεδρεία που δημιουργείται βάσει 

του άρθρου 28 είναι παρόντες σε 

ολόκληρη την επιχείρηση επιστροφής έως 

την άφιξη στην τρίτη χώρα επιστροφής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η κατευθυντήρια αρχή 20 παράγραφος 3 του εγγράφου «Είκοσι κατευθυντήριες αρχές σχετικά 

με την αναγκαστική επιστροφή» του Συμβουλίου της Ευρώπης ορίζει ότι η επιχείρηση 

αναγκαστικής επιστροφής θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως, ιδίως όσον αφορά τυχόν 

σημαντικά συμβάντα που έλαβαν χώρα ή μέσα περιορισμού που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της επιχείρησης. Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Frontex για τις κοινές επιχειρήσεις 

επιστροφής (άρθρο 14 παράγραφος 6) τονίζει ότι οι παρατηρητές των επιχειρήσεων 

αναγκαστικής επιστροφής υποχρεούνται να στέλνουν εγκαίρως την έκθεσή τους στον Frontex 

μετά το πέρας μιας κοινής επιχείρησης επιστροφής και να περιλαμβάνουν τις παρατηρήσεις 

τους στην τελική έκθεση επιχείρησης επιστροφής που θα προσκομίζεται στον Frontex. 

 

Τροπολογία  758 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο οργανισμός δύναται να παρέχει 

την αναγκαία συνδρομή και να 

εξασφαλίζει, κατόπιν αιτήματος των 

συμμετεχόντων κρατών μελών, ή να 

προτείνει με δική του πρωτοβουλία, τον 

συντονισμό ή την οργάνωση των 

επιχειρήσεων επιστροφής, στο πλαίσιο των 

οποίων τα μέσα μεταφοράς και οι συνοδοί 

αναγκαστικής επιστροφής διατίθενται από 

μια τρίτη χώρα επιστροφής («collecting 

return operations»). Τα συμμετέχοντα 

κράτη μέλη και ο οργανισμός 

εξασφαλίζουν ότι ο σεβασμός των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και η αναλογική 

χρήση των μέσων περιορισμού 

κατοχυρώνονται κατά τη διάρκεια 

ολόκληρης της επιχείρησης 

απομάκρυνσης. Τουλάχιστον ένας 

εκπρόσωπος των κρατών μελών και ένας 

παρατηρητής αναγκαστικής επιστροφής 

από την εφεδρεία που δημιουργείται βάσει 

του άρθρου 28 είναι παρόντες σε 

ολόκληρη την επιχείρηση επιστροφής έως 

την άφιξη στην τρίτη χώρα επιστροφής. 

3. Ο οργανισμός δύναται να παρέχει 

την αναγκαία συνδρομή και να 

εξασφαλίζει, κατόπιν αιτήματος των 

συμμετεχόντων κρατών μελών, ή να 

προτείνει με δική του πρωτοβουλία, τον 

συντονισμό ή την οργάνωση των 

επιχειρήσεων επιστροφής, στο πλαίσιο των 

οποίων τα μέσα μεταφοράς και οι συνοδοί 

αναγκαστικής επιστροφής διατίθενται από 

μια τρίτη χώρα επιστροφής («collecting 

return operations»), υπό την προϋπόθεση 

ότι η τρίτη χώρα δεσμεύεται από την 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου. Ο οργανισμός εξασφαλίζει 

ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και η αναλογική χρήση των 

μέσων περιορισμού κατοχυρώνονται κατά 

τη διάρκεια ολόκληρης της επιχείρησης 

απομάκρυνσης. Τουλάχιστον ένας 

εκπρόσωπος των κρατών μελών και ένας 

παρατηρητής αναγκαστικής επιστροφής 

από την εφεδρεία που δημιουργείται βάσει 

του άρθρου 28 είναι παρόντες σε 

ολόκληρη την επιχείρηση επιστροφής έως 

την άφιξη στην τρίτη χώρα επιστροφής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στις περιπτώσεις όπου μια επιχείρηση επιστροφής διεξάγεται από τρίτες χώρες, είναι 

επιτακτικής σημασίας να υπάρχει σαφήνεια όσον αφορά την ευθύνη διασφάλισης της 

συμμόρφωσης της επιχείρησης προς τις απαιτήσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων του ενωσιακού 

δικαίου. Εφόσον ο οργανισμός επιθυμεί να συνδράμει ή να διοργανώσει την εν λόγω επιχείρηση 

επιστροφής, θα πρέπει να εκπληρώνει τη συγκεκριμένη ευθύνη. 

 

Τροπολογία  759 

Ana Gomes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο οργανισμός δύναται να παρέχει 

την αναγκαία συνδρομή και να 

εξασφαλίζει, κατόπιν αιτήματος των 

συμμετεχόντων κρατών μελών, ή να 

προτείνει με δική του πρωτοβουλία, τον 

συντονισμό ή την οργάνωση των 

επιχειρήσεων επιστροφής, στο πλαίσιο των 

οποίων τα μέσα μεταφοράς και οι συνοδοί 

αναγκαστικής επιστροφής διατίθενται από 

μια τρίτη χώρα επιστροφής («collecting 

return operations»). Τα συμμετέχοντα 

κράτη μέλη και ο οργανισμός 

εξασφαλίζουν ότι ο σεβασμός των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και η αναλογική 

χρήση των μέσων περιορισμού 

κατοχυρώνονται κατά τη διάρκεια 

ολόκληρης της επιχείρησης 

απομάκρυνσης. Τουλάχιστον ένας 

εκπρόσωπος των κρατών μελών και ένας 

παρατηρητής αναγκαστικής επιστροφής 

από την εφεδρεία που δημιουργείται βάσει 

του άρθρου 28 είναι παρόντες σε 

ολόκληρη την επιχείρηση επιστροφής έως 

την άφιξη στην τρίτη χώρα επιστροφής. 

3. Ο οργανισμός δύναται να παρέχει 

την αναγκαία συνδρομή και να 

εξασφαλίζει, κατόπιν αιτήματος των 

συμμετεχόντων κρατών μελών, ή να 

προτείνει με δική του πρωτοβουλία, τον 

συντονισμό ή την οργάνωση των 

επιχειρήσεων επιστροφής, στο πλαίσιο των 

οποίων τα μέσα μεταφοράς και οι συνοδοί 

αναγκαστικής επιστροφής διατίθενται από 

μια τρίτη χώρα επιστροφής («collecting 

return operations»). Τα συμμετέχοντα 

κράτη μέλη και ο οργανισμός 

εξασφαλίζουν ότι ο σεβασμός των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και η αναλογική 

χρήση των μέσων περιορισμού 

κατοχυρώνονται κατά τη διάρκεια 

ολόκληρης της επιχείρησης 

απομάκρυνσης, σε πλέον αυστηρή 

συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο περί 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 

συγκεκριμένα την αρχή της μη 

επαναπροώθησης. Τουλάχιστον ένας 

εκπρόσωπος των κρατών μελών και ένας 

παρατηρητής αναγκαστικής επιστροφής 

από την εφεδρεία που δημιουργείται βάσει 

του άρθρου 28 είναι παρόντες σε 

ολόκληρη την επιχείρηση επιστροφής έως 

την άφιξη στην τρίτη χώρα επιστροφής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  760 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Οι παρατηρητές αναγκαστικής 

επιστροφής υποβάλλουν έκθεση σχετικά 

με την έκβαση των δραστηριοτήτων 

παρακολούθησης στον οργανισμό, 

συμπεριλαμβανομένου του Υπεύθυνου 
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Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  761 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο οργανισμός δύναται να παρέχει 

την αναγκαία συνδρομή και να 

εξασφαλίζει, κατόπιν αιτήματος των 

συμμετεχόντων κρατών μελών ή τρίτης 

χώρας, ή να προτείνει με δική του 

πρωτοβουλία, τον συντονισμό ή την 

οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής κατά 

τις οποίες ένας αριθμός 

επαναπατριζόμενων που υπόκεινται σε 

απόφαση περί επιστροφής τρίτης χώρας 

διέρχεται από τη συγκεκριμένη τρίτη 

χώρα προς μια άλλη τρίτη χώρα 

επιστροφής («μεικτές επιχειρήσεις 

επιστροφής»), υπό την προϋπόθεση ότι η 

τρίτη χώρα που εξέδωσε την απόφαση 

περί επιστροφής δεσμεύεται από την 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου. Τα συμμετέχοντα κράτη 

μέλη και ο οργανισμός εξασφαλίζουν ότι ο 

σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

και η αναλογική χρήση των μέσων 

περιορισμού κατοχυρώνονται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της επιχείρησης απομάκρυνσης, 

ιδίως με την παρουσία παρατηρητών 

αναγκαστικής επιστροφής και συνοδών 

αναγκαστικής επιστροφής τρίτων χωρών. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  762 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Elly Schlein 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο οργανισμός δύναται να παρέχει 

την αναγκαία συνδρομή και να 

εξασφαλίζει, κατόπιν αιτήματος των 

συμμετεχόντων κρατών μελών ή τρίτης 

χώρας, ή να προτείνει με δική του 

πρωτοβουλία, τον συντονισμό ή την 

οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής κατά 

τις οποίες ένας αριθμός 

επαναπατριζόμενων που υπόκεινται σε 

απόφαση περί επιστροφής τρίτης χώρας 

διέρχεται από τη συγκεκριμένη τρίτη 

χώρα προς μια άλλη τρίτη χώρα 

επιστροφής («μεικτές επιχειρήσεις 

επιστροφής»), υπό την προϋπόθεση ότι η 

τρίτη χώρα που εξέδωσε την απόφαση 

περί επιστροφής δεσμεύεται από την 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου. Τα συμμετέχοντα κράτη 

μέλη και ο οργανισμός εξασφαλίζουν ότι ο 

σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

και η αναλογική χρήση των μέσων 

περιορισμού κατοχυρώνονται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της επιχείρησης απομάκρυνσης, 

ιδίως με την παρουσία παρατηρητών 

αναγκαστικής επιστροφής και συνοδών 

αναγκαστικής επιστροφής τρίτων χωρών. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν υπάρχει σαφή αιτιολόγηση ως προς τον λόγο για τον οποίο ο οργανισμός θα πρέπει να 

διεξάγει επιχειρήσεις επιστροφής από μία τρίτη χώρα σε άλλη, υπηκόων τρίτων χωρών που 

αποτελούν αντικείμενο αποφάσεων επιστροφής που εξέδωσε τρίτη χώρα. Δεν υπάρχει καμία 

απολύτως σχέση με τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Επιπλέον, θα ήταν αδύνατο να εγγυηθεί 

ο οργανισμός ότι τόσο η απόφαση επιστροφής όσο και οι διαδικασίες επιστροφής της εν λόγω 

τρίτης χώρας συμμορφώνονται προς το δίκαιο της Ένωσης και τα πρότυπα θεμελιωδών 

δικαιωμάτων. 

 

Τροπολογία  763 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο οργανισμός δύναται να παρέχει 

την αναγκαία συνδρομή και να 

εξασφαλίζει, κατόπιν αιτήματος των 

συμμετεχόντων κρατών μελών ή τρίτης 

χώρας, ή να προτείνει με δική του 

πρωτοβουλία, τον συντονισμό ή την 

οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής κατά 

τις οποίες ένας αριθμός 

επαναπατριζόμενων που υπόκεινται σε 

απόφαση περί επιστροφής τρίτης χώρας 

διέρχεται από τη συγκεκριμένη τρίτη 

χώρα προς μια άλλη τρίτη χώρα 

επιστροφής («μεικτές επιχειρήσεις 

επιστροφής»), υπό την προϋπόθεση ότι η 

τρίτη χώρα που εξέδωσε την απόφαση 

περί επιστροφής δεσμεύεται από την 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου. Τα συμμετέχοντα κράτη 

μέλη και ο οργανισμός εξασφαλίζουν ότι ο 

σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

και η αναλογική χρήση των μέσων 

περιορισμού κατοχυρώνονται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της επιχείρησης απομάκρυνσης, 

ιδίως με την παρουσία παρατηρητών 

αναγκαστικής επιστροφής και συνοδών 

αναγκαστικής επιστροφής τρίτων χωρών. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  764 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Κάθε επιχείρηση επιστροφής 

παρακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 8 

παράγραφος 6 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ. 

Η παρακολούθηση των επιχειρήσεων 

5. Κάθε επιχείρηση επιστροφής 

παρακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 8 

παράγραφος 6 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ. 

Η παρακολούθηση των επιχειρήσεων 
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επιστροφής πραγματοποιείται βάσει 

αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων 

και καλύπτει το σύνολο της επιχείρησης 

επιστροφής, από το στάδιο προ της 

αναχώρησης μέχρι την παράδοση των 

επαναπατριζόμενων στις αρχές της τρίτης 

χώρας επιστροφής. 

επιστροφής πραγματοποιείται από τον 

παρατηρητή αναγκαστικής επιστροφής 

βάσει αντικειμενικών και διαφανών 

κριτηρίων και καλύπτει το σύνολο της 

επιχείρησης επιστροφής, από το στάδιο 

προ της αναχώρησης μέχρι την παράδοση 

των επαναπατριζόμενων στις αρχές της 

τρίτης χώρας επιστροφής. Ο παρατηρητής 

αναγκαστικής επιστροφής υποβάλλει 

έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση 

της επιχείρησης στον εκτελεστικό 

διευθυντή και στις αρμόδιες εθνικές 

αρχές όλων των κρατών μελών που 

συμμετέχουν στη συγκεκριμένη 

επιχείρηση. Τυχόν απαραίτητες 

επακόλουθες ενέργειες λαμβάνονται από 

τον εκτελεστικό διευθυντή και τις 

αρμόδιες εθνικές αρχές αντίστοιχα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι εκθέσεις σχετικά με την παρακολούθηση των επιχειρήσεων 

επιστροφής πρέπει να υποβάλλονται στον εκτελεστικό διευθυντή και στις αρμόδιες εθνικές 

αρχές προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκής παρακολούθηση τυχόν προβλημάτων που 

προέκυψαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επιστροφής. 

 

Τροπολογία  765 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ο οργανισμός χρηματοδοτεί ή 

συγχρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις 

επιστροφής με επιχορηγήσεις από τον 

προϋπολογισμό του, σύμφωνα με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που 

εφαρμόζονται στον οργανισμό, δίνοντας 

προτεραιότητα σε όσες διεξάγονται από 

περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή από 

κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής. 

6. Ο οργανισμός χρηματοδοτεί ή 

συγχρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις 

επιστροφής με επιχορηγήσεις από τον 

προϋπολογισμό του, σύμφωνα με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που 

εφαρμόζονται στον οργανισμό, δίνοντας 

προτεραιότητα σε όσες διεξάγονται από 

τον μεγαλύτερο αριθμό κρατών μελών ή 

από κομβικά κέντρα πρώτης υποδοχής. 
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Or. fr 

 

Τροπολογία  766 

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

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Ο οργανισμός δεν πρέπει να 

συντονίζει, να διοργανώνει ή να προτείνει 

επιχειρήσεις ή επεμβάσεις επιστροφής 

προς τρίτες χώρες στις οποίες έχουν 

εντοπιστεί κίνδυνοι παραβιάσεων των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων ή σοβαρές 

ελλείψεις μέσω εκτιμήσεων κινδύνου ή 

εκθέσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, 

της ΕΥΕΔ ή οργανισμών της ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  767 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 28 διαγράφεται 

Εφεδρεία παρατηρητών αναγκαστικής 

επιστροφής 

 

1. Ο οργανισμός συγκροτεί μια εφεδρεία 

παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής 

από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς που 

ασκούν δραστηριότητες 

παρακολούθησης της αναγκαστικής 

επιστροφής, σύμφωνα με το άρθρο 8 

παράγραφος 6 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ 

και οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα 

με το άρθρο 35. 

 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής καθορίζει  
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το προφίλ και τον αριθμό των 

παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής 

που θα διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία. 

Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για 

οποιαδήποτε επακόλουθη μεταβολή του 

προφίλ και του αριθμού. Τα κράτη μέλη 

συνεισφέρουν στην εφεδρεία με τον 

διορισμό των παρατηρητών 

αναγκαστικής επιστροφής που 

αντιστοιχούν στο καθορισμένο προφίλ. 

3. Κατόπιν αιτήματος, ο οργανισμός 

καθιστά διαθέσιμους τους παρατηρητές 

αναγκαστικής επιστροφής στα 

συμμετέχοντα κράτη μέλη με σκοπό να 

παρακολουθούν εκ μέρους τους την ορθή 

διεκπεραίωση της επιχείρησης 

επιστροφής και να λάβουν μέρος στις 

επεμβάσεις επιστροφής. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  768 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός συγκροτεί μια 

εφεδρεία παρατηρητών αναγκαστικής 

επιστροφής από τους αρμόδιους εθνικούς 

φορείς που ασκούν δραστηριότητες 

παρακολούθησης της αναγκαστικής 

επιστροφής, σύμφωνα με το άρθρο 8 

παράγραφος 6 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ 

και οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα 

με το άρθρο 35. 

1. Ο οργανισμός θεμελιωδών 

δικαιωμάτων συγκροτεί μια εφεδρεία 

παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής 

από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς που 

ασκούν ανεξάρτητες δραστηριότητες 

παρακολούθησης της αναγκαστικής 

επιστροφής, σύμφωνα με το άρθρο 8 

παράγραφος 6 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ 

και οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα 

με το άρθρο 35. Οι παρατηρητές των 

επιχειρήσεων αναγκαστικής επιστροφής 

υποβάλλουν επίσης έκθεση στον 

οργανισμό, συμπεριλαμβανομένου του 

Υπεύθυνου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 

Or. en 
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Τροπολογία  769 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός συγκροτεί μια 

εφεδρεία παρατηρητών αναγκαστικής 

επιστροφής από τους αρμόδιους εθνικούς 

φορείς που ασκούν δραστηριότητες 

παρακολούθησης της αναγκαστικής 

επιστροφής, σύμφωνα με το άρθρο 8 

παράγραφος 6 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ 

και οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα 

με το άρθρο 35. 

1. Ο οργανισμός συγκροτεί μια 

εφεδρεία παρατηρητών αναγκαστικής 

επιστροφής από τους αρμόδιους εθνικούς 

φορείς που ασκούν ανεξάρτητες 

δραστηριότητες παρακολούθησης της 

αναγκαστικής επιστροφής, σύμφωνα με το 

άρθρο 8 παράγραφος 6 της οδηγίας 

2008/115/ΕΚ και οι οποίοι έχουν 

εκπαιδευτεί σύμφωνα με το άρθρο 35. Οι 

παρατηρητές των επιχειρήσεων 

αναγκαστικής επιστροφής υποβάλλουν 

επίσης έκθεση στον οργανισμό, 

συμπεριλαμβανομένου του Υπεύθυνου 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η κατευθυντήρια αρχή 20 παράγραφος 3 του εγγράφου «Είκοσι κατευθυντήριες αρχές σχετικά 

με την αναγκαστική επιστροφή» του Συμβουλίου της Ευρώπης ορίζει ότι η επιχείρηση 

αναγκαστικής επιστροφής θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως, ιδίως όσον αφορά τυχόν 

σημαντικά συμβάντα που έλαβαν χώρα ή μέσα περιορισμού που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της επιχείρησης. Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Frontex για τις κοινές επιχειρήσεις 

επιστροφής (άρθρο 14 παράγραφος 6) τονίζει ότι οι παρατηρητές των επιχειρήσεων 

αναγκαστικής επιστροφής υποχρεούνται να στέλνουν εγκαίρως την έκθεσή τους στον Frontex 

μετά το πέρας μιας κοινής επιχείρησης επιστροφής και να περιλαμβάνουν τις παρατηρήσεις 

τους στην τελική έκθεση επιχείρησης επιστροφής που θα προσκομίζεται στον Frontex. 

 

Τροπολογία  770 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός συγκροτεί μια 

εφεδρεία παρατηρητών αναγκαστικής 

επιστροφής από τους αρμόδιους εθνικούς 

φορείς που ασκούν δραστηριότητες 

παρακολούθησης της αναγκαστικής 

επιστροφής, σύμφωνα με το άρθρο 8 

παράγραφος 6 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ 

και οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα 

με το άρθρο 35. 

1. Ο οργανισμός συγκροτεί, κατόπιν 

διαβούλευσης με τον Οργανισμό 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια εφεδρεία 

παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής 

από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς που 

ασκούν δραστηριότητες παρακολούθησης 

της αναγκαστικής επιστροφής, σύμφωνα 

με το άρθρο 8 παράγραφος 6 της οδηγίας 

2008/115/ΕΚ και οι οποίοι έχουν 

εκπαιδευτεί σύμφωνα με το άρθρο 35. Ο 

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

αναπτύσσει μεθόδους και πρότυπα για τη 

βελτίωση της ποιότητας της 

παρακολούθησης και είναι αρμόδιος για 

την κατάρτιση των παρατηρητών 

αναγκαστικής επιστροφής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  771 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

καθορίζει το προφίλ και τον αριθμό των 

παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής 

που θα διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία. 

Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για 

οποιαδήποτε επακόλουθη μεταβολή του 

προφίλ και του αριθμού. Τα κράτη μέλη 

συνεισφέρουν στην εφεδρεία με τον 

διορισμό των παρατηρητών αναγκαστικής 

επιστροφής που αντιστοιχούν στο 

καθορισμένο προφίλ. 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

καθορίζει το προφίλ και τον αριθμό των 

παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής 

που θα διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία. 

Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για 

οποιαδήποτε επακόλουθη μεταβολή του 

προφίλ και του αριθμού. Τα κράτη μέλη 

συνεισφέρουν στην εφεδρεία με τον 

διορισμό των παρατηρητών αναγκαστικής 

επιστροφής που αντιστοιχούν στο 

καθορισμένο προφίλ. Οι παρατηρητές 

αναγκαστικής επιστροφής με προφίλ 

προστασίας παιδιών περιλαμβάνονται 

στην εφεδρεία και είναι απαραίτητοι για 

οποιαδήποτε επιχείρηση επιστροφής στην 

οποία συμμετέχουν παιδιά. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  772 

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 28 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

καθορίζει το προφίλ και τον αριθμό των 

παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής 

που θα διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία. 

Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για 

οποιαδήποτε επακόλουθη μεταβολή του 

προφίλ και του αριθμού. Τα κράτη μέλη 

συνεισφέρουν στην εφεδρεία με τον 

διορισμό των παρατηρητών αναγκαστικής 

επιστροφής που αντιστοιχούν στο 

καθορισμένο προφίλ. 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

καθορίζει το προφίλ και τον αριθμό των 

παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής 

που θα διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία. 

Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για 

οποιαδήποτε επακόλουθη μεταβολή του 

προφίλ και του αριθμού. Τα κράτη μέλη 

συνεισφέρουν στην εφεδρεία με τον 

διορισμό των παρατηρητών αναγκαστικής 

επιστροφής που αντιστοιχούν στο 

καθορισμένο προφίλ. Πρέπει να 

συμπεριληφθεί στην εφεδρεία προφίλ 

προστασίας παιδιών για κάθε επιχείρηση 

ή επέμβαση επιστροφής στην οποία 

συμμετέχουν παιδιά. 

Or. en 

 

Τροπολογία  773 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

καθορίζει το προφίλ και τον αριθμό των 

παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής 

που θα διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία. 

Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για 

οποιαδήποτε επακόλουθη μεταβολή του 

προφίλ και του αριθμού. Τα κράτη μέλη 

2. Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν 

πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, 
καθορίζει το προφίλ και τον αριθμό των 

παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής 

που θα διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία. 

Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για 

οποιαδήποτε επακόλουθη μεταβολή του 
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συνεισφέρουν στην εφεδρεία με τον 

διορισμό των παρατηρητών αναγκαστικής 

επιστροφής που αντιστοιχούν στο 

καθορισμένο προφίλ. 

προφίλ και των συνολικών αριθμών. Τα 

κράτη μέλη συνεισφέρουν, όπου είναι 

εφικτό, στην εφεδρεία με τον διορισμό των 

παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής 

που αντιστοιχούν στο καθορισμένο 

προφίλ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να προσδιορίζει το προφίλ και τον αριθμό σύμφωνα με τη 

διαδικασία που αφορά άλλες εφεδρείες που προβλέπονται στην παρούσα πρόταση. 

 

Τροπολογία  774 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η συμβολή των κρατών μελών με 

παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής 

τους σε ειδικές επιχειρήσεις και 

παρεμβάσεις επιστροφής για τα προσεχή 

έτη σχεδιάζεται βάσει ετήσιων διμερών 

διαπραγματεύσεων και συμφωνιών 

μεταξύ του οργανισμού και των κρατών 

μελών. Βάσει των εν λόγω συμφωνιών, τα 

κράτη μέλη θέτουν τους παρατηρητές 

αναγκαστικής επιστροφής στη διάθεση 

του οργανισμού προς ανάπτυξη κατόπιν 

αιτήσεώς του, εκτός εάν αντιμετωπίζουν 

εξαιρετική κατάσταση η οποία θίγει 

σοβαρά την εκτέλεση εθνικών 

καθηκόντων. Κάθε τέτοια αίτηση 

υποβάλλεται 21 εργάσιμες ημέρες 

τουλάχιστον πριν από τη σκοπούμενη 

ανάπτυξη ή πέντε εργάσιμες ημέρες σε 

περίπτωση ταχείας επέμβασης 

επιστροφής. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η παρούσα διάταξη αντικατοπτρίζει παρόμοιες διατάξεις για άλλες εφεδρείες και είναι 

σημαντική για τους παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής. 

 

Τροπολογία  775 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Οι παρατηρητές αναγκαστικής 

επιστροφής υπόκεινται στις πειθαρχικές 

κυρώσεις του κράτους μέλους καταγωγής 

τους. Το κράτος μέλος καταγωγής 

προβλέπει τα κατάλληλα πειθαρχικά ή 

άλλα μέτρα σύμφωνα με την εθνική του 

νομοθεσία σε περίπτωση παραβιάσεων 

θεμελιωδών δικαιωμάτων ή διεθνών 

υποχρεώσεων προστασίας κατά την 

άσκηση επιχείρησης ή επέμβασης 

επιστροφής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής θα πρέπει να υπόκεινται στα ίδια πειθαρχικά μέτρα 

με τους συνοριοφύλακες που λαμβάνουν μέρος στις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής δυνάμει του άρθρου 20. 

 

Τροπολογία  776 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 29 διαγράφεται 

Εφεδρεία συνοδών αναγκαστικής 

επιστροφής 
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1. Ο οργανισμός συγκροτεί μια εφεδρεία 

συνοδών αναγκαστικής επιστροφής από 

τους αρμόδιους εθνικούς φορείς που 

διεξάγουν επιχειρήσεις επιστροφής 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 

και παράγραφος 5 της οδηγίας 

2008/115/ΕΚ και οι οποίοι έχουν 

εκπαιδευτεί σύμφωνα με το άρθρο 35. 

 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής καθορίζει 

το προφίλ και τον αριθμό των συνοδών 

αναγκαστικής επιστροφής που θα 

διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία. Η ίδια 

διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε 

επακόλουθη μεταβολή του προφίλ και του 

αριθμού. Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν 

στην εφεδρεία με τον διορισμό των 

συνοδών αναγκαστικής επιστροφής που 

αντιστοιχούν στο καθορισμένο προφίλ. 

 

3. Κατόπιν αιτήματος, ο οργανισμός 

διαθέτει τους εν λόγω συνοδούς στα 

συμμετέχοντα κράτη μέλη με σκοπό να 

συνοδεύσουν τους επαναπατριζόμενους 

εκ μέρους τους και να λάβουν μέρος στις 

επεμβάσεις επιστροφής. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  777 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός συγκροτεί μια 

εφεδρεία συνοδών αναγκαστικής 

επιστροφής από τους αρμόδιους εθνικούς 

φορείς που διεξάγουν επιχειρήσεις 

επιστροφής σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 

4 και παράγραφος 5 της οδηγίας 

2008/115/ΕΚ και οι οποίοι έχουν 

εκπαιδευτεί σύμφωνα με το άρθρο 35. 

1. Ο οργανισμός συγκροτεί μια 

εφεδρεία συνοδών αναγκαστικής 

επιστροφής από τους αρμόδιους εθνικούς 

φορείς που διεξάγουν επιχειρήσεις 

επιστροφής σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 

4 και παράγραφος 5 της οδηγίας 

2008/115/ΕΚ και οι οποίοι έχουν 

εκπαιδευτεί σύμφωνα με το άρθρο 35, 

περιλαμβανομένων των θεμελιωδών 
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δικαιωμάτων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  778 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

καθορίζει το προφίλ και τον αριθμό των 

συνοδών αναγκαστικής επιστροφής που θα 

διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία. Η ίδια 

διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε 

επακόλουθη μεταβολή του προφίλ και του 

αριθμού. Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν 

στην εφεδρεία με τον διορισμό των 

συνοδών αναγκαστικής επιστροφής που 

αντιστοιχούν στο καθορισμένο προφίλ. 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

καθορίζει το προφίλ και τον αριθμό των 

συνοδών αναγκαστικής επιστροφής που θα 

διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία. Η ίδια 

διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε 

επακόλουθη μεταβολή του προφίλ και του 

αριθμού. Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν 

στην εφεδρεία με τον διορισμό των 

συνοδών αναγκαστικής επιστροφής που 

αντιστοιχούν στο καθορισμένο προφίλ. Οι 

συνοδοί αναγκαστικής επιστροφής με 

προφίλ προστασίας παιδιών 

περιλαμβάνονται στην εφεδρεία και είναι 

απαραίτητοι για οποιαδήποτε επιχείρηση 

επιστροφής στην οποία συμμετέχουν 

παιδιά. 

Or. en 

 

Τροπολογία  779 

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 29 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

καθορίζει το προφίλ και τον αριθμό των 

συνοδών αναγκαστικής επιστροφής που θα 

διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία. Η ίδια 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

καθορίζει το προφίλ και τον αριθμό των 

συνοδών αναγκαστικής επιστροφής που θα 

διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία. Η ίδια 
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διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε 

επακόλουθη μεταβολή του προφίλ και του 

αριθμού. Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν 

στην εφεδρεία με τον διορισμό των 

συνοδών αναγκαστικής επιστροφής που 

αντιστοιχούν στο καθορισμένο προφίλ. 

διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε 

επακόλουθη μεταβολή του προφίλ και του 

αριθμού. Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν 

στην εφεδρεία με τον διορισμό των 

συνοδών αναγκαστικής επιστροφής που 

αντιστοιχούν στο καθορισμένο προφίλ. 

Πρέπει να συμπεριληφθεί στην εφεδρεία 

προφίλ προστασίας παιδιών για κάθε 

επιχείρηση ή επέμβαση επιστροφής στην 

οποία συμμετέχουν παιδιά. 

Or. en 

 

Τροπολογία  780 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

καθορίζει το προφίλ και τον αριθμό των 

συνοδών αναγκαστικής επιστροφής που θα 

διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία. Η ίδια 

διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε 

επακόλουθη μεταβολή του προφίλ και του 

αριθμού. Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν 

στην εφεδρεία με τον διορισμό των 

συνοδών αναγκαστικής επιστροφής που 

αντιστοιχούν στο καθορισμένο προφίλ. 

2. Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν 

πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, 
καθορίζει το προφίλ και τον αριθμό των 

παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής 

που θα διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία. 

Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για 

οποιαδήποτε επακόλουθη μεταβολή του 

προφίλ και των συνολικών αριθμών. Τα 

κράτη μέλη συνεισφέρουν στην εφεδρεία 

με τον διορισμό των συνοδών 

αναγκαστικής επιστροφής που 

αντιστοιχούν στο καθορισμένο προφίλ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι εκείνο που λαμβάνει την απόφαση και καθορίζει τη 

διαδικασία σχετικά με το προφίλ και τον αριθμό των συνοδών αναγκαστικής επιστροφής. 

 

Τροπολογία  781 

Miriam Dalli 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η συμβολή των κρατών μελών με 

συνοδούς αναγκαστικής επιστροφής τους 

σε ειδικές επιχειρήσεις και επεμβάσεις 

επιστροφής για τα προσεχή έτη 

σχεδιάζεται βάσει ετήσιων διμερών 

διαπραγματεύσεων και συμφωνιών 

μεταξύ του οργανισμού και των κρατών 

μελών. Βάσει των εν λόγω συμφωνιών, τα 

κράτη μέλη θέτουν τους συνοδούς 

αναγκαστικής επιστροφής στη διάθεση 

του οργανισμού προς ανάπτυξη κατόπιν 

αιτήσεώς του, εκτός εάν αντιμετωπίζουν 

εξαιρετική κατάσταση η οποία θίγει 

σοβαρά την εκτέλεση εθνικών 

καθηκόντων. Κάθε τέτοια αίτηση 

υποβάλλεται 21 εργάσιμες ημέρες 

τουλάχιστον πριν από τη σκοπούμενη 

ανάπτυξη ή πέντε εργάσιμες ημέρες σε 

περίπτωση ταχείας επέμβασης 

επιστροφής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα διάταξη αντικατοπτρίζει παρόμοιες διατάξεις για άλλες εφεδρείες και είναι 

σημαντική για τους συνοδούς αναγκαστικής επιστροφής. 

 

Τροπολογία  782 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατόπιν αιτήματος, ο οργανισμός 

διαθέτει τους εν λόγω συνοδούς στα 

συμμετέχοντα κράτη μέλη με σκοπό να 

συνοδεύσουν τους επαναπατριζόμενους εκ 

μέρους τους και να λάβουν μέρος στις 

3. Κατόπιν αιτήματος, ο οργανισμός 

διαθέτει τους εν λόγω συνοδούς στα 

συμμετέχοντα κράτη μέλη με σκοπό να 

συνοδεύσουν τους επαναπατριζόμενους εκ 

μέρους τους και να λάβουν μέρος στις 
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επεμβάσεις επιστροφής. επιχειρήσεις και τις επεμβάσεις 

επιστροφής. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  783 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Οι συνοδοί αναγκαστικής 

επιστροφής υπόκεινται στις πειθαρχικές 

κυρώσεις του κράτους μέλους καταγωγής 

τους. Το κράτος μέλος καταγωγής 

προβλέπει τα κατάλληλα πειθαρχικά ή 

άλλα μέτρα σύμφωνα με την εθνική του 

νομοθεσία σε περίπτωση παραβιάσεων 

θεμελιωδών δικαιωμάτων ή διεθνών 

υποχρεώσεων προστασίας κατά την 

άσκηση επιχείρησης ή επέμβασης 

επιστροφής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι συνοδοί αναγκαστικής επιστροφής θα πρέπει να υπόκεινται στα ίδια πειθαρχικά μέτρα με 

τους συνοριοφύλακες που λαμβάνουν μέρος στις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής δυνάμει του άρθρου 20. 

 

Τροπολογία  784 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός συγκροτεί μια 

εφεδρεία ειδικών σε θέματα επιστροφής 

από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς και 

1. Ο οργανισμός συγκροτεί μια 

εφεδρεία ειδικών σε θέματα επιστροφής 

από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς και 
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από το προσωπικό του οργανισμού, οι 

οποίοι έχουν τις δεξιότητες και την 

εμπειρία που απαιτούνται για τη διεξαγωγή 

σχετικών με επιστροφές δραστηριοτήτων 

και οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα 

με το άρθρο 35. Οι εν λόγω ειδικοί 

διατίθενται για την εκτέλεση ειδικών 

καθηκόντων, όπως η ταυτοποίηση 

ιδιαίτερων ομάδων υπηκόων τρίτων 

χωρών, η απόκτηση ταξιδιωτικών 

εγγράφων από τρίτες χώρες και η 

διευκόλυνση της προξενικής συνεργασίας. 

από το προσωπικό του οργανισμού, οι 

οποίοι έχουν τις δεξιότητες και την 

εμπειρία που απαιτούνται για τη διεξαγωγή 

σχετικών με επιστροφές δραστηριοτήτων 

και οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα 

με το άρθρο 35. Οι εν λόγω ειδικοί 

διατίθενται για την εκτέλεση ειδικών 

καθηκόντων, όπως η ταυτοποίηση 

ιδιαίτερων ομάδων υπηκόων τρίτων 

χωρών, η απόκτηση ταξιδιωτικών 

εγγράφων από τρίτες χώρες και η 

διευκόλυνση της προξενικής συνεργασίας, 

χωρίς να γνωστοποιείται εάν ο υπήκοος 

τρίτης χώρας είχε ζητήσει άσυλο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 25 της Σύμβασης της Γενεύης, που αφορά τη διοικητική συνδρομή, αντικατοπτρίζει 

επίσης το γεγονός ότι ένας πρόσφυγας δεν μπορεί να βασίζεται στην εθνική προστασία της 

χώρας καταγωγής του. Αποσκοπεί επίσης στην πρόληψη της έκθεσης ενός πρόσφυγα σε δίωξη 

μέσω της επαφής με τις αρχές της χώρας καταγωγής του και στην πρόληψη της διακινδύνευσης 

των μελών της οικογενείας και/ή των συνεργατών που εξακολουθούν να βρίσκονται στη χώρα 

καταγωγής. 

 

Τροπολογία  785 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

καθορίζει το προφίλ και τον αριθμό των 

συνοδών αναγκαστικής επιστροφής που 

θα διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία. Η 

ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για 

οποιαδήποτε επακόλουθη μεταβολή του 

προφίλ και του αριθμού. Τα κράτη μέλη 

συνεισφέρουν στην εφεδρεία με τον 

διορισμό των ειδικών που αντιστοιχούν 

στο καθορισμένο προφίλ. 

2. Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν 

πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, 
καθορίζει το προφίλ και τον αριθμό των 

ειδικών σε θέματα επιστροφής που θα 

διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία. Η ίδια 

διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε 

επακόλουθη μεταβολή του προφίλ και των 

συνολικών αριθμών. Τα κράτη μέλη 

συνεισφέρουν στην εφεδρεία με τον 

διορισμό των ειδικών που αντιστοιχούν 

στο καθορισμένο προφίλ. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι εκείνο που λαμβάνει την εν λόγω απόφαση, και η 

διαδικασία για τους ειδικούς αναγκαστικής επιστροφής θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη 

διαδικασία που τηρείται για άλλα προφίλ. 

 

Τροπολογία  786 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η συμβολή των κρατών μελών με 

ειδικούς σε θέματα επιστροφής τους σε 

ειδικές επιχειρήσεις και παρεμβάσεις 

επιστροφής για τα προσεχή έτη 

σχεδιάζεται βάσει ετήσιων διμερών 

διαπραγματεύσεων και συμφωνιών 

μεταξύ του οργανισμού και των κρατών 

μελών. Βάσει των εν λόγω συμφωνιών, τα 

κράτη μέλη θέτουν τους ειδικούς σε 

θέματα επιστροφής στη διάθεση του 

οργανισμού προς ανάπτυξη κατόπιν 

αιτήσεώς του, εκτός εάν αντιμετωπίζουν 

εξαιρετική κατάσταση η οποία θίγει 

σοβαρά την εκτέλεση εθνικών 

καθηκόντων. Κάθε τέτοια αίτηση 

υποβάλλεται 21 εργάσιμες ημέρες 

τουλάχιστον πριν από τη σκοπούμενη 

ανάπτυξη ή πέντε εργάσιμες ημέρες σε 

περίπτωση ταχείας επέμβασης 

επιστροφής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα διάταξη αντικατοπτρίζει παρόμοιες διατάξεις για άλλες εφεδρείες και είναι 

σημαντική για τους ειδικούς αναγκαστικής επιστροφής. 
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Τροπολογία  787 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Οι ειδικοί σε θέματα επιστροφής 

υπόκεινται στις πειθαρχικές κυρώσεις 

είτε του οργανισμού είτε του κράτους 

μέλους καταγωγής τους. Ο οργανισμός 

προβλέπει κατάλληλες πειθαρχικές 

ενέργειες σύμφωνα με τους Κώδικες 

Δεοντολογίας του, και το κράτος μέλος 

καταγωγής προβλέπει τα κατάλληλα 

πειθαρχικά ή άλλα μέτρα σύμφωνα με την 

εθνική του νομοθεσία σε περίπτωση 

παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων 

ή διεθνών υποχρεώσεων προστασίας 

κατά την άσκηση κοινής επιχείρησης ή 

της ταχείας συνοριακής επέμβασης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι ειδικοί αναγκαστικής επιστροφής θα πρέπει να υπόκεινται στα ίδια πειθαρχικά μέτρα με τους 

συνοριοφύλακες που λαμβάνουν μέρος στις ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής δυνάμει του 

άρθρου 20. 

 

Τροπολογία  788 

Marina Albiol Guzmán 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  789 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 

κράτη μέλη επιβαρύνονται σημαντικά κατά 

την εφαρμογή της υποχρέωσης επιστροφής 

των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 

τρίτων χωρών, σύμφωνα με την οδηγία 

2008/115/ΕΚ, ο οργανισμός, κατόπιν 

αιτήματος ενός ή περισσοτέρων κρατών 

μελών, παρέχει την κατάλληλη τεχνική και 

επιχειρησιακή συνδρομή με τη μορφή 

επέμβασης επιστροφής. Η παρέμβαση 

αυτή δύναται να συνίσταται στην 

αποστολή ευρωπαϊκών ομάδων επέμβασης 

για επιστροφή στο κράτος μέλος υποδοχής 

και την οργάνωση επιχειρήσεων 

επιστροφής από τα κράτη μέλη υποδοχής. 

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τακτικά τον 

οργανισμό για τις ανάγκες τους σε τεχνική 

και επιχειρησιακή συνδρομή και ο 

οργανισμός καταρτίζει βάσει αυτών 

κυλιόμενο σχέδιο για τις επεμβάσεις 

επιστροφής. 

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 

κράτη μέλη επιβαρύνονται σημαντικά κατά 

την εφαρμογή της υποχρέωσης επιστροφής 

των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 

τρίτων χωρών, σύμφωνα με την οδηγία 

2008/115/ΕΚ, ο οργανισμός, κατόπιν 

αιτήματος ενός ή περισσοτέρων κρατών 

μελών, παρέχει την κατάλληλη τεχνική και 

επιχειρησιακή συνδρομή με τη μορφή 

επέμβασης επιστροφής. Ο οργανισμός 

δύναται να προτείνει, με δική του 

πρωτοβουλία, την παροχή της εν λόγω 

τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής 

στα κράτη μέλη. Η παρέμβαση αυτή 

δύναται να συνίσταται στην αποστολή 

ευρωπαϊκών ομάδων επέμβασης για 

επιστροφή στο κράτος μέλος υποδοχής και 

την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής 

από τα κράτη μέλη υποδοχής. Τα κράτη 

μέλη ενημερώνουν τακτικά τον οργανισμό 

για τις ανάγκες τους σε τεχνική και 

επιχειρησιακή συνδρομή και ο οργανισμός 

καταρτίζει βάσει αυτών κυλιόμενο σχέδιο 

για τις επεμβάσεις επιστροφής. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  790 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 

κράτη μέλη επιβαρύνονται σημαντικά κατά 

την εφαρμογή της υποχρέωσης επιστροφής 

των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 

κράτη μέλη επιβαρύνονται σημαντικά κατά 

την εφαρμογή της υποχρέωσης επιστροφής 

των υπηκόων τρίτων χωρών που 
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τρίτων χωρών, σύμφωνα με την οδηγία 

2008/115/ΕΚ, ο οργανισμός, κατόπιν 

αιτήματος ενός ή περισσοτέρων κρατών 

μελών, παρέχει την κατάλληλη τεχνική και 

επιχειρησιακή συνδρομή με τη μορφή 

επέμβασης επιστροφής. Η παρέμβαση 

αυτή δύναται να συνίσταται στην 

αποστολή ευρωπαϊκών ομάδων επέμβασης 

για επιστροφή στο κράτος μέλος υποδοχής 

και την οργάνωση επιχειρήσεων 

επιστροφής από τα κράτη μέλη υποδοχής. 

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τακτικά τον 

οργανισμό για τις ανάγκες τους σε τεχνική 

και επιχειρησιακή συνδρομή και ο 

οργανισμός καταρτίζει βάσει αυτών 

κυλιόμενο σχέδιο για τις επεμβάσεις 

επιστροφής. 

αποτελούν αντικείμενο οριστικής 

απόφασης επιστροφής, σύμφωνα με την 

οδηγία 2008/115/ΕΚ, ο οργανισμός, 

κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσοτέρων 

κρατών μελών, παρέχει την κατάλληλη 

τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή με τη 

μορφή επέμβασης επιστροφής. Η 

παρέμβαση αυτή δύναται να συνίσταται 

στην αποστολή ευρωπαϊκών ομάδων 

επέμβασης για επιστροφή στο κράτος 

μέλος υποδοχής και την οργάνωση 

επιχειρήσεων επιστροφής από τα κράτη 

μέλη υποδοχής. Τα κράτη μέλη 

ενημερώνουν τακτικά τον οργανισμό για 

τις ανάγκες τους σε τεχνική και 

επιχειρησιακή συνδρομή και ο οργανισμός 

καταρτίζει βάσει αυτών κυλιόμενο σχέδιο 

για τις επεμβάσεις επιστροφής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  791 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 

κράτη μέλη επιβαρύνονται σημαντικά κατά 

την εφαρμογή της υποχρέωσης επιστροφής 

των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 

τρίτων χωρών, σύμφωνα με την οδηγία 

2008/115/ΕΚ, ο οργανισμός, κατόπιν 

αιτήματος ενός ή περισσοτέρων κρατών 

μελών, παρέχει την κατάλληλη τεχνική και 

επιχειρησιακή συνδρομή με τη μορφή 

επέμβασης επιστροφής. Η παρέμβαση 

αυτή δύναται να συνίσταται στην 

αποστολή ευρωπαϊκών ομάδων επέμβασης 

για επιστροφή στο κράτος μέλος υποδοχής 

και την οργάνωση επιχειρήσεων 

επιστροφής από τα κράτη μέλη υποδοχής. 

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τακτικά τον 

οργανισμό για τις ανάγκες τους σε τεχνική 

και επιχειρησιακή συνδρομή και ο 

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 

κράτη μέλη επιβαρύνονται σημαντικά κατά 

την εφαρμογή της υποχρέωσης επιστροφής 

των παράτυπα διαμενόντων υπηκόων 

τρίτων χωρών, σύμφωνα με την οδηγία 

2008/115/ΕΚ, ο οργανισμός, κατόπιν 

αιτήματος ενός ή περισσοτέρων κρατών 

μελών, παρέχει την κατάλληλη τεχνική και 

επιχειρησιακή συνδρομή με τη μορφή 

επέμβασης επιστροφής. Η παρέμβαση 

αυτή δύναται να συνίσταται στην 

αποστολή ευρωπαϊκών ομάδων επέμβασης 

για επιστροφή στο κράτος μέλος υποδοχής 

και την οργάνωση επιχειρήσεων 

επιστροφής από τα κράτη μέλη υποδοχής. 

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τακτικά τον 

οργανισμό για τις ανάγκες τους σε τεχνική 

και επιχειρησιακή συνδρομή και ο 
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οργανισμός καταρτίζει βάσει αυτών 

κυλιόμενο σχέδιο για τις επεμβάσεις 

επιστροφής. 

οργανισμός καταρτίζει βάσει αυτών 

κυλιόμενο σχέδιο για τις επεμβάσεις 

επιστροφής. Τουλάχιστον ένας 

εκπρόσωπος των κρατών μελών και ένας 

παρατηρητής αναγκαστικής επιστροφής 

από την εφεδρεία που δημιουργείται 

βάσει του άρθρου 28 είναι παρόντες σε 

ολόκληρη την επέμβαση επιστροφής έως 

την άφιξη στην τρίτη χώρα επιστροφής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  792 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 

κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες και 

δυσανάλογες πιέσεις κατά την εφαρμογή 

της υποχρέωσης επιστροφής των 

παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 

χωρών, σύμφωνα με την οδηγία 

2008/115/ΕΚ, ο οργανισμός, κατόπιν 

αιτήματος ενός ή περισσοτέρων κρατών 

μελών, παρέχει την κατάλληλη τεχνική και 

επιχειρησιακή συνδρομή με τη μορφή 

ταχείας επέμβασης επιστροφής. Ο 

οργανισμός δύναται να προτείνει, με δική 

του πρωτοβουλία, την παροχή της εν λόγω 

τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής 

στα κράτη μέλη. Μια ταχεία επέμβαση 

επιστροφής δύναται να συνίσταται στην 

ταχεία ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ομάδων 

επέμβασης για επιστροφές στο κράτος 

μέλος υποδοχής και την οργάνωση 

επιχειρήσεων επιστροφής από τα κράτη 

μέλη υποδοχής. 

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 

κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες και 

δυσανάλογες πιέσεις κατά την εφαρμογή 

της υποχρέωσης επιστροφής των υπηκόων 

τρίτων χωρών που αποτελούν αντικείμενο 

οριστικής απόφασης επιστροφής, 

σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ, ο 

οργανισμός, κατόπιν αιτήματος ενός ή 

περισσοτέρων κρατών μελών, παρέχει την 

κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή 

συνδρομή με τη μορφή επέμβασης 

επιστροφής. Ο οργανισμός δύναται να 

προτείνει, με δική του πρωτοβουλία, την 

παροχή της εν λόγω τεχνικής και 

επιχειρησιακής συνδρομής στα κράτη 

μέλη. Μια ταχεία επέμβαση επιστροφής 

δύναται να συνίσταται στην ταχεία 

ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ομάδων 

επέμβασης για επιστροφές στο κράτος 

μέλος υποδοχής και την οργάνωση 

επιχειρήσεων επιστροφής από τα κράτη 

μέλη υποδοχής. 

Or. en 

 



 

PE582.071v01-00 98/165 AM\1092761EL.doc 

EL 

Τροπολογία  793 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 

κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες και 

δυσανάλογες πιέσεις κατά την εφαρμογή 

της υποχρέωσης επιστροφής των 

παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 

χωρών, σύμφωνα με την οδηγία 

2008/115/ΕΚ, ο οργανισμός, κατόπιν 

αιτήματος ενός ή περισσοτέρων κρατών 

μελών, παρέχει την κατάλληλη τεχνική και 

επιχειρησιακή συνδρομή με τη μορφή 

ταχείας επέμβασης επιστροφής. Ο 

οργανισμός δύναται να προτείνει, με δική 

του πρωτοβουλία, την παροχή της εν 

λόγω τεχνικής και επιχειρησιακής 

συνδρομής στα κράτη μέλη. Μια ταχεία 

επέμβαση επιστροφής δύναται να 

συνίσταται στην ταχεία ανάπτυξη των 

ευρωπαϊκών ομάδων επέμβασης για 

επιστροφές στο κράτος μέλος υποδοχής 

και την οργάνωση επιχειρήσεων 

επιστροφής από τα κράτη μέλη υποδοχής. 

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 

κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες και 

δυσανάλογες πιέσεις κατά την εφαρμογή 

της υποχρέωσης επιστροφής των 

παράτυπα διαμενόντων υπηκόων τρίτων 

χωρών, σύμφωνα με την οδηγία 

2008/115/ΕΚ, ο οργανισμός, κατόπιν 

αιτήματος ενός ή περισσοτέρων κρατών 

μελών, παρέχει την κατάλληλη τεχνική και 

επιχειρησιακή συνδρομή με τη μορφή 

ταχείας επέμβασης επιστροφής. Μια 

ταχεία επέμβαση επιστροφής δύναται να 

συνίσταται στην ταχεία ανάπτυξη των 

ευρωπαϊκών ομάδων επέμβασης για 

επιστροφές στο κράτος μέλος υποδοχής 

και την οργάνωση επιχειρήσεων 

επιστροφής από τα κράτη μέλη υποδοχής. 

Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των 

κρατών μελών και ένας παρατηρητής 

αναγκαστικής επιστροφής από την 

εφεδρεία που δημιουργείται βάσει του 

άρθρου 28 είναι παρόντες σε ολόκληρη 

την ταχεία επέμβαση επιστροφής έως την 

άφιξη στην τρίτη χώρα επιστροφής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  794 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Merja Kyllönen, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

συντάσσει, σε συνεργασία με τα κράτη 

μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, 
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ειδικές διατάξεις για το προσωπικό που 

συμμετέχει σε συναφείς με θέματα 

επιστροφής δραστηριότητες, 

περιγράφοντας αναλυτικά τα καθήκοντα, 

τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές τους. 

Ειδικές οδηγίες θα πρέπει να ορίζονται 

επίσης σχετικά με τις εξουσίες των 

κυβερνητών και την επέκταση του 

ποινικού δικαίου από τη χώρα εγγραφής 

του αεροσκάφους δυνάμει του διεθνούς 

αεροπορικού δικαίου1. 

 1 Άρθρο 3 της Σύμβασης του Τόκιο του 

1963 - που καταχωρίστηκε από τον 

Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας 

το 1969 (το κράτος εγγραφής του 

αεροσκάφους έχει δικαιοδοσία για 

πράξεις και αδικήματα που 

διαπράττονται επί του σκάφους) 

Or. en 

 

Τροπολογία  795 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

καταρτίζει επιχειρησιακό σχέδιο, χωρίς 

καθυστέρηση, σε συμφωνία με τα κράτη 

μέλη υποδοχής και τα κράτη μέλη που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια 

επέμβαση επιστροφής. 

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής 

καταρτίζει επιχειρησιακό σχέδιο, χωρίς 

καθυστέρηση, σε συμφωνία με τα κράτη 

μέλη υποδοχής και τα κράτη μέλη που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια 

επέμβαση επιστροφής. Αντίγραφο του 

επιχειρησιακού σχεδίου αποστέλλεται 

αμέσως στο διοικητικό συμβούλιο. 

Or. fr 

Τροπολογία  796 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι 

δεσμευτικό για τον οργανισμό, τα κράτη 

μέλη υποδοχής και τα συμμετέχοντα κράτη 

μέλη και καλύπτει όλες τις πτυχές που 

είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή της 

επέμβασης επιστροφής, ιδίως την 

περιγραφή της κατάστασης, τους στόχους, 

την έναρξη και την προβλεπόμενη 

διάρκεια της επέμβασης, τη γεωγραφική 

κάλυψη και την πιθανή ανάπτυξη σε τρίτες 

χώρες, τη σύνθεση της ευρωπαϊκής ομάδας 

επέμβασης για επιστροφή, θέματα 

υλικοτεχνικής υποστήριξης, τις 

δημοσιονομικές διατάξεις, καθώς και τις 

λεπτομέρειες της συνεργασίας με τρίτες 

χώρες, άλλους οργανισμούς και φορείς της 

Ένωσης και σχετικές διεθνείς και μη 

κυβερνητικές οργανώσεις. Για 

οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσαρμογή 

του επιχειρησιακού σχεδίου απαιτείται 

συμφωνία του εκτελεστικού διευθυντή, του 

κράτους μέλους υποδοχής και των 

συμμετεχόντων κρατών μελών. Ο 

οργανισμός αποστέλλει πάραυτα 

αντίγραφο του τροποποιημένου ή 

προσαρμοσμένου επιχειρησιακού σχεδίου 

στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και το 

διοικητικό συμβούλιο. 

4. Το επιχειρησιακό σχέδιο 

καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15, 

είναι δεσμευτικό για τον οργανισμό, τα 

κράτη μέλη υποδοχής και τα συμμετέχοντα 

κράτη μέλη και καλύπτει όλες τις πτυχές 

που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή 

της επέμβασης επιστροφής, ιδίως την 

περιγραφή της κατάστασης, τους στόχους, 

την έναρξη και την προβλεπόμενη 

διάρκεια της επέμβασης, τη γεωγραφική 

κάλυψη και την πιθανή ανάπτυξη σε τρίτες 

χώρες, τη σύνθεση, τα καθήκοντα και τις 

αρμοδιότητες της ευρωπαϊκής ομάδας 

επέμβασης για επιστροφή, λεπτομερείς 

διατάξεις σχετικά με εγγυήσεις για τα 

θεμελιώδη δικαιώματα, μεταξύ άλλων 

σχετικά με την αναλογική χρήση βίας 

σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 6, 

θέματα υλικοτεχνικής υποστήριξης, τις 

δημοσιονομικές διατάξεις, καθώς και τις 

λεπτομέρειες της συνεργασίας με τρίτες 

χώρες, άλλους οργανισμούς και φορείς της 

Ένωσης και σχετικές διεθνείς και μη 

κυβερνητικές οργανώσεις. Για 

οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσαρμογή 

του επιχειρησιακού σχεδίου απαιτείται 

συμφωνία του εκτελεστικού διευθυντή, του 

κράτους μέλους υποδοχής και των 

συμμετεχόντων κρατών μελών. Ο 

οργανισμός αποστέλλει πάραυτα 

αντίγραφο του τροποποιημένου ή 

προσαρμοσμένου επιχειρησιακού σχεδίου 

στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και το 

διοικητικό συμβούλιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  797 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 6 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ο οργανισμός χρηματοδοτεί ή 

συγχρηματοδοτεί τις επεμβάσεις 

επιστροφής με επιχορηγήσεις από τον 

προϋπολογισμό του, σύμφωνα με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που 

εφαρμόζονται στον οργανισμό. 

6. Ο οργανισμός χρηματοδοτεί ή 

συγχρηματοδοτεί τις επεμβάσεις 

επιστροφής με επιχορηγήσεις από τον 

προϋπολογισμό του προς τα κράτη μέλη, 

σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που εφαρμόζονται στον 

οργανισμό. 

Or. it 

 

Τροπολογία  798 

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

Chinnici, Μιλτιάδης Κύρκος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 32α 

 Αξιολόγηση των επιχειρήσεων και 

επεμβάσεων επιστροφής 

 Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των επιχειρήσεων και των 

επεμβάσεων επιστροφής και διαβιβάζει 

τις αναλυτικές εκθέσεις αξιολόγησης 

εντός 60 ημερών από τη λήξη των εν 

λόγω επιχειρήσεων και επεμβάσεων στο 

διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενες από 

τις παρατηρήσεις του Υπευθύνου 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο οργανισμός 

προβαίνει σε διεξοδική συγκριτική 

ανάλυση των εν λόγω αποτελεσμάτων 

ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα, η συνοχή, 

η αποτελεσματικότητα και η 

συμμόρφωση προς τα θεμελιώδη 

δικαιώματα μελλοντικών επιχειρήσεων 

και επεμβάσεων επιστροφής και 

περιλαμβάνει την εν λόγω ανάλυση στην 

ενοποιημένη ετήσια έκθεση πεπραγμένων 

του. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Όπως ο εκτελεστικός διευθυντής καλείται να αξιολογήσει τα αποτελέσματα των κοινών 

επιχειρήσεων και των ταχειών συνοριακών επεμβάσεων δυνάμει του άρθρου 25, θα πρέπει να 

αξιολογεί και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων και των επεμβάσεων επιστροφής με 

συγκρίσιμο τρόπο. 

 

Τροπολογία  799 

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

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 32α 

 Αξιολόγηση των επιχειρήσεων και 

επεμβάσεων επιστροφής 

 Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί τη 

διεξαγωγή και τα αποτελέσματα των 

επιχειρήσεων και των επεμβάσεων 

επιστροφής και διαβιβάζει τις αναλυτικές 

εκθέσεις αξιολόγησης εντός 60 ημερών 

από τη λήξη των εν λόγω επιχειρήσεων 

και επεμβάσεων στο διοικητικό 

συμβούλιο, συνοδευόμενες από τις 

παρατηρήσεις του Υπευθύνου 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο οργανισμός 

προβαίνει σε διεξοδική συγκριτική 

ανάλυση των εν λόγω αποτελεσμάτων 

ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα, η συνοχή 

και η αποτελεσματικότητα μελλοντικών 

επιχειρήσεων και επεμβάσεων και 

περιλαμβάνει την εν λόγω ανάλυση στην 

ενοποιημένη ετήσια έκθεση πεπραγμένων 

του. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να διενεργείται αξιολόγηση, όπως συμβαίνει για τις κοινές επιχειρήσεις και τις 

ταχείες συνοριακές επεμβάσεις. 
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Τροπολογία  800 

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

Κύρκος, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 32β 

 Αναστολή ή τερματισμός των 

επιχειρήσεων και των επεμβάσεων 

επιστροφής 

 1. Ο εκτελεστικός διευθυντής τερματίζει, 

αφού ενημερώσει το ενδιαφερόμενο 

κράτος μέλος, τις επιχειρήσεις ή τις 

επεμβάσεις επιστροφής, αν έχουν παύσει 

να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη 

διεξαγωγή των εν λόγω δραστηριοτήτων. 

 2. Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να 

αποσύρει τη χρηματοδότηση μιας 

επέμβασης επιστροφής ή να την 

αναστείλει ή να την τερματίσει εάν δεν 

τηρείται το επιχειρησιακό σχέδιο είτε από 

το κράτος μέλος υποδοχής είτε από τα 

συμμετέχοντα κράτη μέλη. 

 3. Ο εκτελεστικός διευθυντής αποσύρει 

τη χρηματοδότηση μιας επιχείρησης ή 

επέμβασης επιστροφής ή αναστέλλει ή 

τερματίζει, εν όλω ή εν μέρει, μια 

επιχείρηση ή επέμβαση επιστροφής, εάν 

θεωρεί ότι υφίστανται παραβιάσεις 

θεμελιωδών δικαιωμάτων ή 

υποχρεώσεων διεθνούς προστασίας που 

είναι σοβαρής φύσεως ή είναι πιθανό να 

συνεχιστούν. 

 4. Για τους σκοπούς αυτούς, ο 

οργανισμός θεσπίζει και δημοσιεύει τα 

κριτήρια βάσει των οποίων προκύπτει 

απόφαση αναστολής, τερματισμού ή 

απόσυρσης της χρηματοδότησης 

επιχειρήσεων και επεμβάσεων 

επιστροφής. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Όπως ο εκτελεστικός διευθυντής έχει την εξουσία, δυνάμει του άρθρου 24, να αναστείλει ή να 

τερματίσει κοινές επιχειρήσεις ή ταχείες συνοριακές επεμβάσεις, έτσι πρέπει να έχει την εξουσία 

να αναστέλλει ή να τερματίζει μια επιχείρηση ή επέμβαση επιστροφής. 

 

Τροπολογία  801 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή εγγυάται την προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχετικές 

διατάξεις διεθνούς δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης 

σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων 

και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την 

πρόσβαση στη διεθνή προστασία, ιδίως την 

αρχή της μη επαναπροώθησης. Για τον 

σκοπό αυτό, ο οργανισμός καταρτίζει, 

αναπτύσσει και εφαρμόζει περαιτέρω μια 

στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα. 

1. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή εγγυάται την προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχετικές 

διατάξεις διεθνούς δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης του 

1951 σχετικά με το καθεστώς των 

προσφύγων, το πρωτόκολλο αυτής του 

1967, και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται 

με την πρόσβαση στη διεθνή προστασία, 

ιδίως την αρχή της μη επαναπροώθησης. 

Για τον σκοπό αυτό, ο οργανισμός 

καταρτίζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει 

περαιτέρω μια στρατηγική για τα 

θεμελιώδη δικαιώματα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  802 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 1. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
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Ακτοφυλακή εγγυάται την προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχετικές 

διατάξεις διεθνούς δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης 

σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων 

και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με 

την πρόσβαση στη διεθνή προστασία, 

ιδίως την αρχή της μη επαναπροώθησης. 

Για τον σκοπό αυτό, ο οργανισμός 

καταρτίζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει 

περαιτέρω μια στρατηγική για τα 

θεμελιώδη δικαιώματα. 

Ακτοφυλακή εγγυάται την προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχετικές 

διατάξεις διεθνούς δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου, της σύμβασης σχετικά με το 

καθεστώς των προσφύγων και της 

σύμβασης για τα δικαιώματα του 

παιδιού, ιδίως την αρχή της μη 

επαναπροώθησης. Για τον σκοπό αυτό, ο 

οργανισμός καταρτίζει, αναπτύσσει και 

εφαρμόζει περαιτέρω μια στρατηγική για 

τα θεμελιώδη δικαιώματα, 

συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών 

μηχανισμών τόσο για την 

παρακολούθηση όσο και για τη 

εξασφάλιση του σεβασμού των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και του 

κράτους δικαίου σε όλες τις 

δραστηριότητες του οργανισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  803 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή εγγυάται την προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχετικές 

διατάξεις διεθνούς δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης 

σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων 

1. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή εγγυάται την προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχετικές 

διατάξεις διεθνούς δικαίου, ιδίως την αρχή 

της μη επαναπροώθησης. Για τον σκοπό 

αυτό, ο οργανισμός καταρτίζει, αναπτύσσει 
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και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με 

την πρόσβαση στη διεθνή προστασία, 

ιδίως την αρχή της μη επαναπροώθησης. 

Για τον σκοπό αυτό, ο οργανισμός 

καταρτίζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει 

περαιτέρω μια στρατηγική για τα 

θεμελιώδη δικαιώματα. 

και εφαρμόζει περαιτέρω μια στρατηγική 

για τα θεμελιώδη δικαιώματα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  804 

Geoffrey Van Orden 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή εγγυάται την προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως 

τον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

τις σχετικές διατάξεις διεθνούς δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης 

σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων 

και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με 

την πρόσβαση στη διεθνή προστασία, 

ιδίως την αρχή της μη επαναπροώθησης. 

Για τον σκοπό αυτό, ο οργανισμός 

καταρτίζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει 

περαιτέρω μια στρατηγική για τα 

θεμελιώδη δικαιώματα. 

1. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή σέβεται την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  805 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή εγγυάται την προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχετικές 

διατάξεις διεθνούς δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης 

σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων 

και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την 

πρόσβαση στη διεθνή προστασία, ιδίως την 

αρχή της μη επαναπροώθησης. Για τον 

σκοπό αυτό, ο οργανισμός καταρτίζει, 

αναπτύσσει και εφαρμόζει περαιτέρω μια 

στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα. 

1. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή εγγυάται την προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές 

διατάξεις διεθνούς δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης 

σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, 

της σύμβασης για τα δικαιώματα του 

παιδιού και τις υποχρεώσεις που 

σχετίζονται με την πρόσβαση στη διεθνή 

προστασία, ιδίως όσον αφορά την αρχή 

της μη επαναπροώθησης. Για τον σκοπό 

αυτό, ο οργανισμός καταρτίζει, αναπτύσσει 

και εφαρμόζει περαιτέρω μια στρατηγική 

για τα θεμελιώδη δικαιώματα, 

συμπεριλαμβανομένου ενός 

αποτελεσματικού μηχανισμού για την 

παρακολούθηση του σεβασμού των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις 

δραστηριότητες του οργανισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αναφορά στον μηχανισμό παρακολούθησης ευθυγραμμίζει το παρόν άρθρο με το άρθρο 71 

παράγραφος 2 σχετικά με τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η 

διατύπωση είναι πανομοιότυπη με τη διατύπωση του άρθρου 26α του ισχύοντος κανονισμού του 

Frontex σχετικά με τη στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα. 

 

Τροπολογία  806 

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

Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck, 

Silvia Costa, Jean Lambert 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή εγγυάται την προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχετικές 

διατάξεις διεθνούς δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης 

σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων 

και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την 

πρόσβαση στη διεθνή προστασία, ιδίως την 

αρχή της μη επαναπροώθησης. Για τον 

σκοπό αυτό, ο οργανισμός καταρτίζει, 

αναπτύσσει και εφαρμόζει περαιτέρω μια 

στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα. 

1. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή εγγυάται την προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχετικές 

διατάξεις διεθνούς δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης των 

ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, της 

σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των 

προσφύγων και τις υποχρεώσεις που 

σχετίζονται με την πρόσβαση στη διεθνή 

προστασία, ιδίως την αρχή της μη 

επαναπροώθησης. Για τον σκοπό αυτό, ο 

οργανισμός καταρτίζει, αναπτύσσει και 

εφαρμόζει περαιτέρω μια στρατηγική για 

τα θεμελιώδη δικαιώματα, με ιδιαίτερη 

προσοχή στα δικαιώματα των παιδιών, 

προκειμένου να διασφαλίζεται ο 

σεβασμός της αρχής του υπέρτατου 

συμφέροντος του παιδιού σε όλες τις 

επιχειρήσεις.  

Or. en 

 

Τροπολογία  807 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή εγγυάται την προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχετικές 

διατάξεις διεθνούς δικαίου, 

1. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή εγγυάται την προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές 

διατάξεις διεθνούς δικαίου, 
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συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης 

σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων 

και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την 

πρόσβαση στη διεθνή προστασία, ιδίως την 

αρχή της μη επαναπροώθησης. Για τον 

σκοπό αυτό, ο οργανισμός καταρτίζει, 

αναπτύσσει και εφαρμόζει περαιτέρω μια 

στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα. 

συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης 

σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, 

της σύμβασης για την εξάλειψη όλων των 

μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, 

της σύμβασης για τα δικαιώματα του 

παιδιού, και τις υποχρεώσεις που 

σχετίζονται με την πρόσβαση στη διεθνή 

προστασία, ιδίως όσον αφορά την αρχή 

της μη επαναπροώθησης. Για τον σκοπό 

αυτό, ο οργανισμός καταρτίζει, αναπτύσσει 

και εφαρμόζει περαιτέρω μια στρατηγική 

για τα θεμελιώδη δικαιώματα, 

συμπεριλαμβανομένου ενός 

αποτελεσματικού μηχανισμού για την 

παρακολούθηση του σεβασμού των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις 

δραστηριότητες του οργανισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  808 

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 33 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή εγγυάται την προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχετικές 

διατάξεις διεθνούς δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης 

σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων 

και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την 

πρόσβαση στη διεθνή προστασία, ιδίως την 

αρχή της μη επαναπροώθησης. Για τον 

σκοπό αυτό, ο οργανισμός καταρτίζει, 

αναπτύσσει και εφαρμόζει περαιτέρω μια 

στρατηγική για τα θεμελιώδη 

1. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή εγγυάται την προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου, τις σχετικές διατάξεις διεθνούς 

δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της 

σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των 

προσφύγων, της σύμβασης των ΗΕ για τα 

δικαιώματα του παιδιού και τις 

υποχρεώσεις που σχετίζονται με την 

πρόσβαση στη διεθνή προστασία, ιδίως την 
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δικαιώματα. αρχή της μη επαναπροώθησης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία προσθέτει μια παραπομπή στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου και στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού. 

Διαγράφεται επίσης η τελευταία πρόταση της παραγράφου και μετακινείται στην επόμενη 

παράγραφο για λόγους αύξησης της συνέπειας. 

 

Τροπολογία  809 

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

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Ο οργανισμός καταρτίζει, 

αναπτύσσει και εφαρμόζει περαιτέρω μια 

στρατηγική για τα θεμελιώδη 

δικαιώματα. Ο οργανισμός, σε στενή 

συνεργασία με το συμβουλευτικό φόρουμ 

και το Γραφείο Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων, θέτει σε λειτουργία έναν 

αποτελεσματικό μηχανισμό για την 

παρακολούθηση του σεβασμού των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις 

δραστηριότητές του. 

Or. en 

 

Τροπολογία  810 

Geoffrey Van Orden 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων της, η Ευρωπαϊκή 

διαγράφεται 
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Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή 

διασφαλίζει ότι κανείς δεν αποβιβάζεται, 

υποχρεώνεται να εισέλθει, μεταφέρεται ή 

παραδίδεται με άλλο τρόπο ή 

επιστρέφεται στις αρχές μιας χώρας κατά 

παράβαση της αρχής της μη 

επαναπροώθησης ή στην οποία υπάρχει 

κίνδυνος να απελαθεί ή να 

επαναπροωθηθεί προς άλλη χώρα κατά 

παράβαση της εν λόγω αρχής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  811 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef 

Weidenholzer, Tanja Fajon, Μιλτιάδης Κύρκος, Birgit Sippel, Elly Schlein 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων της, η Ευρωπαϊκή 

Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή 

διασφαλίζει ότι κανείς δεν αποβιβάζεται, 

υποχρεώνεται να εισέλθει, μεταφέρεται ή 

παραδίδεται με άλλο τρόπο ή επιστρέφεται 

στις αρχές μιας χώρας κατά παράβαση της 

αρχής της μη επαναπροώθησης ή στην 
οποία υπάρχει κίνδυνος να απελαθεί ή να 

επαναπροωθηθεί προς άλλη χώρα κατά 

παράβαση της εν λόγω αρχής. 

2. Κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων της, η Ευρωπαϊκή 

Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή 

διασφαλίζει ότι κανείς, κατά παράβαση 

της αρχής της μη επαναπροώθησης, δεν 

αποβιβάζεται, υποχρεώνεται να εισέλθει, 

μεταφέρεται ή παραδίδεται με άλλο τρόπο 

ή επιστρέφεται στις αρχές μιας χώρας στην 

οποία μεταξύ άλλων διατρέχει σοβαρό 

κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του 

θανάτου ή να υποστεί βασανιστήρια, 

δίωξη ή άλλη απάνθρωπη ή ταπεινωτική 

μεταχείριση ή τιμωρία, ή όπου η 

ελευθερία του θα απειληθεί λόγω της 

φυλής, του θρησκεύματος, της 

ιθαγένειας, του γενετήσιου 

προσανατολισμού, της συγκεκριμένης 

κοινωνικής προέλευσης ή των πολιτικών 

πεποιθήσεών του ή από την οποία υπάρχει 

σοβαρός κίνδυνος να απελαθεί, να 

απομακρυνθεί ή να εκδοθεί προς άλλη 

χώρα κατά παράβαση της εν λόγω αρχής. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 656/2014 περί κανόνων επιτηρήσεως 

των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που 

συντονίζεται από τον Frontex. 

 

Τροπολογία  812 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων της, η Ευρωπαϊκή 

Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή 

διασφαλίζει ότι κανείς δεν αποβιβάζεται, 

υποχρεώνεται να εισέλθει, μεταφέρεται ή 

παραδίδεται με άλλο τρόπο ή επιστρέφεται 

στις αρχές μιας χώρας κατά παράβαση της 

αρχής της μη επαναπροώθησης ή στην 

οποία υπάρχει κίνδυνος να απελαθεί ή να 

επαναπροωθηθεί προς άλλη χώρα κατά 

παράβαση της εν λόγω αρχής. 

2. Κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων της, η Ευρωπαϊκή 

Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή 

διασφαλίζει ότι κανείς δεν αποβιβάζεται, 

υποχρεώνεται να εισέλθει, μεταφέρεται ή 

παραδίδεται με άλλο τρόπο ή επιστρέφεται 

στις αρχές μιας χώρας στην οποία μεταξύ 

άλλων διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του 

επιβληθεί η ποινή του θανάτου ή να 

υποστεί βασανιστήρια, δίωξη ή άλλη 

απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή 

τιμωρία, ή όπου η ζωή ή ελευθερία του 

θα απειληθούν λόγω της φυλής, του 

θρησκεύματος, της ιθαγένειας, του 

γενετήσιου προσανατολισμού, της 

συγκεκριμένης κοινωνικής προέλευσης ή 

των πολιτικών πεποιθήσεών του κατά 

παράβαση της αρχής της μη 

επαναπροώθησης ή από την οποία υπάρχει 

κίνδυνος να απελαθεί, να απομακρυνθεί, 

να εκδοθεί ή να επαναπροωθηθεί προς 

άλλη χώρα κατά παράβαση της εν λόγω 

αρχής· διασφαλίζει επίσης τη 

συμμόρφωση με την απαγόρευση της 

συλλογικής απέλασης. Για τον σκοπό 

αυτό, περιλαμβάνονται διασφαλίσεις πριν 

την έναρξη της επιχειρησιακής 

συνεργασίας με τρίτες χώρες καθώς και 

σε όλα τα επιχειρησιακά σχέδια. 

Or. en 
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Τροπολογία  813 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων της, η Ευρωπαϊκή 

Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή 

διασφαλίζει ότι κανείς δεν αποβιβάζεται, 

υποχρεώνεται να εισέλθει, μεταφέρεται ή 

παραδίδεται με άλλο τρόπο ή επιστρέφεται 

στις αρχές μιας χώρας κατά παράβαση της 

αρχής της μη επαναπροώθησης ή στην 

οποία υπάρχει κίνδυνος να απελαθεί ή να 

επαναπροωθηθεί προς άλλη χώρα κατά 

παράβαση της εν λόγω αρχής. 

2. Κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων της, η Ευρωπαϊκή 

Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή 

διασφαλίζει ότι κανείς δεν αποβιβάζεται, 

υποχρεώνεται να εισέλθει, μεταφέρεται ή 

παραδίδεται με άλλο τρόπο ή επιστρέφεται 

στις αρχές μιας χώρας στην οποία μεταξύ 

άλλων διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του 

επιβληθεί η ποινή του θανάτου ή να 

υποστεί βασανιστήρια, δίωξη ή άλλη 

απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή 

τιμωρία, ή όπου η ζωή ή ελευθερία του 

θα απειληθούν λόγω της φυλής, του 

θρησκεύματος, της ιθαγένειας, του 

γενετήσιου προσανατολισμού, της 

συγκεκριμένης κοινωνικής προέλευσης ή 

των πολιτικών πεποιθήσεών του κατά 

παράβαση της αρχής της μη 

επαναπροώθησης ή από την οποία υπάρχει 

κίνδυνος να απελαθεί, να απομακρυνθεί, 

να εκδοθεί ή να επαναπροωθηθεί προς 

άλλη χώρα κατά παράβαση της εν λόγω 

αρχής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού για τη θαλάσσια επιτήρηση. 

 

Τροπολογία  814 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων της, η Ευρωπαϊκή 

Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή 

διασφαλίζει ότι κανείς δεν αποβιβάζεται, 

υποχρεώνεται να εισέλθει, μεταφέρεται ή 

παραδίδεται με άλλο τρόπο ή επιστρέφεται 

στις αρχές μιας χώρας κατά παράβαση της 

αρχής της μη επαναπροώθησης ή στην 

οποία υπάρχει κίνδυνος να απελαθεί ή να 

επαναπροωθηθεί προς άλλη χώρα κατά 

παράβαση της εν λόγω αρχής. 

2. Κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων της, η Ευρωπαϊκή 

Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή 

διασφαλίζει ότι κανείς δεν αποβιβάζεται, 

υποχρεώνεται να εισέλθει, μεταφέρεται ή 

παραδίδεται με άλλο τρόπο ή επιστρέφεται 

στις αρχές μιας χώρας κατά παράβαση της 

αρχής της μη επαναπροώθησης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  815 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή, κατά την άσκηση των 

καθηκόντων της, λαμβάνει υπόψη τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών, των 

θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, των 

ατόμων που χρήζουν ιατρικής βοήθειας, 

των ατόμων που χρήζουν διεθνούς 

προστασίας, των ατόμων που βρίσκονται 

σε κίνδυνο στη θάλασσα και άλλων 

ατόμων των οποίων η κατάσταση είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτη. 

3. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή, κατά την άσκηση των 

καθηκόντων της, λαμβάνει υπόψη τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών, των 

ατόμων που χρήζουν ιατρικής βοήθειας, 

των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο 

στη θάλασσα και άλλων ατόμων των 

οποίων η κατάσταση είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  816 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή, κατά την άσκηση των 

καθηκόντων της, λαμβάνει υπόψη τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών, των 

θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, των ατόμων 

που χρήζουν ιατρικής βοήθειας, των 

ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, 

των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο 

στη θάλασσα και άλλων ατόμων των 

οποίων η κατάσταση είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτη. 

3. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή, κατά την άσκηση των 

καθηκόντων της, λαμβάνει υπόψη και 

αντιμετωπίζει τα δικαιώματα και τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών, των 

θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, των ατόμων 

που χρήζουν ιατρικής βοήθειας, των 

ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, 

των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο 

στη θάλασσα και άλλων ατόμων των 

οποίων η κατάσταση είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  817 

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 33 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή, κατά την άσκηση των 

καθηκόντων της, λαμβάνει υπόψη τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών, των 

θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, των ατόμων 

που χρήζουν ιατρικής βοήθειας, των 

ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, 

των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο 

στη θάλασσα και άλλων ατόμων των 

οποίων η κατάσταση είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτη. 

3. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή, κατά την άσκηση των 

καθηκόντων της, λαμβάνει υπόψη τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών, των 

ασυνόδευτων ανηλίκων, των ατόμων που 

χρήζουν ιατρικής βοήθειας, των ατόμων 

που χρήζουν διεθνούς προστασίας, των 

ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο στη 

θάλασσα και άλλων ατόμων των οποίων η 

κατάσταση είναι ιδιαίτερα ευάλωτη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  818 

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

Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Nathalie 
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Griesbeck, Jean Lambert 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή, κατά την άσκηση των 

καθηκόντων της, λαμβάνει υπόψη τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών, των 

θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, των ατόμων 

που χρήζουν ιατρικής βοήθειας, των 

ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, 

των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο 

στη θάλασσα και άλλων ατόμων των 

οποίων η κατάσταση είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτη. 

3. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή, κατά την άσκηση των 

καθηκόντων της, λαμβάνει υπόψη τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών, ιδιαίτερα 

των ασυνόδευτων ανηλίκων και των 

παιδιών με αναπηρία, των ατόμων που 

χρήζουν ιατρικής βοήθειας, των ατόμων 

που χρήζουν διεθνούς προστασίας, των 

ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο στη 

θάλασσα και άλλων ατόμων των οποίων η 

κατάσταση είναι ιδιαίτερα ευάλωτη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  819 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή, κατά την άσκηση των 

καθηκόντων της, λαμβάνει υπόψη τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών, των 

θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, των 

ατόμων που χρήζουν ιατρικής βοήθειας, 

των ατόμων που χρήζουν διεθνούς 

προστασίας, των ατόμων που βρίσκονται 

σε κίνδυνο στη θάλασσα και άλλων 

ατόμων των οποίων η κατάσταση είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτη. 

3. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή, κατά την άσκηση των 

καθηκόντων της, προσδιορίζει καλύτερα 

και λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες 

των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη 

κατάσταση, όπως τα παιδιά, τα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων, τα άτομα που 

χρήζουν ιατρικής βοήθειας, οι έγκυες, τα 

άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας 

και τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο 

στη θάλασσα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  820 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 
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Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του, στις σχέσεις του με τα 

κράτη μέλη και τη συνεργασία του με 

τρίτες χώρες, ο οργανισμός λαμβάνει 

υπόψη τις εκθέσεις του συμβουλευτικού 

φόρουμ και του Υπευθύνου Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων. 

4. Κατά την εκτέλεση όλων των 

καθηκόντων του, στις σχέσεις του με τα 

κράτη μέλη και τη συνεργασία του με 

τρίτες χώρες, ο οργανισμός λαμβάνει 

υπόψη τις εκθέσεις του συμβουλευτικού 

φόρουμ και του Υπευθύνου Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων. Ο οργανισμός ενημερώνει 

το συμβουλευτικό φόρουμ και τον 

Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για 

το πώς μετέβαλε ή όχι τις 

δραστηριότητές του ως απάντηση σε 

εκθέσεις και συστάσεις των εν λόγω 

φορέων, και περιλαμβάνει λεπτομέρειες 

στην ετήσια έκθεσή του. 

Or. en 

 

Τροπολογία  821 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του, στις σχέσεις του με τα 

κράτη μέλη και τη συνεργασία του με 

τρίτες χώρες, ο οργανισμός λαμβάνει 

υπόψη τις εκθέσεις του συμβουλευτικού 

φόρουμ και του Υπευθύνου Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων. 

4. Κατά την εκτέλεση όλων των 

καθηκόντων του, στις σχέσεις του με τα 

κράτη μέλη και τη συνεργασία του με 

τρίτες χώρες, ο οργανισμός λαμβάνει 

υπόψη τις εκθέσεις του συμβουλευτικού 

φόρουμ και του Υπευθύνου Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων. Ο οργανισμός ενημερώνει 

το συμβουλευτικό φόρουμ και τον 

Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για 

το πώς μετέβαλε ή όχι τις 

δραστηριότητές του ως απάντηση σε 

εκθέσεις και συστάσεις των εν λόγω 

φορέων, και περιλαμβάνει λεπτομέρειες 

στην ετήσια έκθεσή του. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  822 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του, στις σχέσεις του με τα 

κράτη μέλη και τη συνεργασία του με 

τρίτες χώρες, ο οργανισμός λαμβάνει 

υπόψη τις εκθέσεις του συμβουλευτικού 

φόρουμ και του Υπευθύνου Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων. 

4. Κατά την εκτέλεση όλων των 

καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένης 

της περαιτέρω ανάπτυξης και εφαρμογής 

ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για 

την παρακολούθηση του σεβασμού των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, στις σχέσεις 

του με τα κράτη μέλη και τη συνεργασία 

του με τρίτες χώρες, ο οργανισμός 

λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις του 

συμβουλευτικού φόρουμ και του 

Υπευθύνου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  823 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 4 – σημείο 1 (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1) Ο οργανισμός περιλαμβάνει 

αναλυτικό πρόγραμμα για την περαιτέρω 

ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής 

για τα θεμελιώδη δικαιώματα στο ετήσιο 

πρόγραμμα εργασίας του, και υποβάλλει 

σχετική έκθεση στην ετήσια έκθεση 

πεπραγμένων του. 

Or. en 
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Τροπολογία  824 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Ο οργανισμός περιλαμβάνει 

αναλυτικό πρόγραμμα για την περαιτέρω 

ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής 

για τα θεμελιώδη δικαιώματα στο ετήσιο 

και στο πολυετές πρόγραμμα εργασίας 

του, και υποβάλλει σχετική έκθεση στην 

ετήσια έκθεση πεπραγμένων του. 

Or. en 

 

Τροπολογία  825 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Ο οργανισμός περιλαμβάνει 

αναλυτικό πρόγραμμα για την περαιτέρω 

ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής 

για τα θεμελιώδη δικαιώματα στο ετήσιο 

πρόγραμμα εργασίας του, και υποβάλλει 

σχετική έκθεση στην ετήσια έκθεση 

πεπραγμένων του. 

Or. en 

 

Τροπολογία  826 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός εκπονεί και 1. Ο οργανισμός εκπονεί και 
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αναπτύσσει περαιτέρω κώδικα 

δεοντολογίας ο οποίος εφαρμόζεται στο 

σύνολο των επιχειρήσεων ελέγχου των 

συνόρων που συντονίζει ο οργανισμός. Ο 

κώδικας δεοντολογίας καθορίζει τις 

διαδικασίες που αποσκοπούν στη 

διασφάλιση των αρχών του κράτους 

δικαίου και του σεβασμού των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στους 

ασυνόδευτους ανηλίκους και τα άτομα των 

οποίων η κατάσταση είναι ευάλωτη, 

καθώς και στα άτομα που ζητούν διεθνή 

προστασία, διαδικασίες που εφαρμόζονται 

σε όλα τα άτομα που συμμετέχουν στις 

δραστηριότητες του οργανισμού. 

αναπτύσσει περαιτέρω κώδικα 

δεοντολογίας ο οποίος εφαρμόζεται στο 

σύνολο των επιχειρήσεων ελέγχου των 

συνόρων που συντονίζει ο οργανισμός 

εκτός των επιστροφών. Ο κώδικας 

δεοντολογίας καθορίζει τις διαδικασίες που 

αποσκοπούν στη διασφάλιση των αρχών 

του κράτους δικαίου και του σεβασμού 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη 

έμφαση στους ασυνόδευτους ανηλίκους 

και τα άτομα των οποίων η κατάσταση 

είναι ευάλωτη, διαδικασίες που 

εφαρμόζονται σε όλα τα άτομα που 

συμμετέχουν στις δραστηριότητες του 

οργανισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  827 

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

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

Lambert, Nathalie Griesbeck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός εκπονεί και 

αναπτύσσει περαιτέρω κώδικα 

δεοντολογίας ο οποίος εφαρμόζεται στο 

σύνολο των επιχειρήσεων ελέγχου των 

συνόρων που συντονίζει ο οργανισμός. Ο 

κώδικας δεοντολογίας καθορίζει τις 

διαδικασίες που αποσκοπούν στη 

διασφάλιση των αρχών του κράτους 

δικαίου και του σεβασμού των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στους 

ασυνόδευτους ανηλίκους και τα άτομα των 

οποίων η κατάσταση είναι ευάλωτη, καθώς 

και στα άτομα που ζητούν διεθνή 

προστασία, διαδικασίες που εφαρμόζονται 

σε όλα τα άτομα που συμμετέχουν στις 

δραστηριότητες του οργανισμού. 

1. Ο οργανισμός εκπονεί και 

αναπτύσσει περαιτέρω κώδικα 

δεοντολογίας ο οποίος εφαρμόζεται στο 

σύνολο των επιχειρήσεων ελέγχου των 

συνόρων που συντονίζει ο οργανισμός. Ο 

κώδικας δεοντολογίας καθορίζει τις 

διαδικασίες που αποσκοπούν στη 

διασφάλιση των αρχών του κράτους 

δικαίου και του σεβασμού των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα 

παιδιά, στους ασυνόδευτους ανηλίκους και 

τα άτομα των οποίων η κατάσταση είναι 

ευάλωτη, καθώς και στα άτομα που ζητούν 

διεθνή προστασία, διαδικασίες που 

εφαρμόζονται σε όλα τα άτομα που 

συμμετέχουν στις δραστηριότητες του 

οργανισμού. 

Or. en 
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Τροπολογία  828 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο οργανισμός καταρτίζει και 

ενημερώνει τακτικά έναν κώδικα 

δεοντολογίας για την επιστροφή των 

παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 

χωρών, ο οποίος εφαρμόζεται σε όλες τις 

επιχειρήσεις επιστροφής και επεμβάσεις 

επιστροφής τις οποίες συντονίζει ή 

οργανώνει ο οργανισμός. Ο εν λόγω 

κώδικας δεοντολογίας περιγράφει τις 

κοινές τυποποιημένες διαδικασίες, με τις 

οποίες επιδιώκεται να απλουστευθεί η 

οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής και 

επεμβάσεων επιστροφής και να 

διασφαλισθεί ότι οι επιστροφές 

πραγματοποιούνται με ανθρώπινο τρόπο 

και σε πλήρη συμμόρφωση με τα 

θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως δε με την 

αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 

απαγόρευσης των βασανιστηρίων και των 

απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή 

μεταχείρισης, το δικαίωμα στην ελευθερία 

και την ασφάλεια και τα δικαιώματα στην 

προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και την απαγόρευση 

διακρίσεων. 

2. Ο οργανισμός καταρτίζει και 

ενημερώνει τακτικά έναν κώδικα 

δεοντολογίας για την επιστροφή των 

υπηκόων τρίτων χωρών που αποτελούν 

αντικείμενο οριστικής απόφασης 

επιστροφής, ο οποίος εφαρμόζεται σε όλες 

τις επιχειρήσεις επιστροφής και 

επεμβάσεις επιστροφής τις οποίες 

συντονίζει ή οργανώνει ο οργανισμός. Ο εν 

λόγω κώδικας δεοντολογίας περιγράφει τις 

κοινές τυποποιημένες διαδικασίες, με τις 

οποίες επιδιώκεται να απλουστευθεί η 

οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής και 

επεμβάσεων επιστροφής και να 

διασφαλισθεί ότι οι επιστροφές 

πραγματοποιούνται με ανθρώπινο τρόπο 

και σε πλήρη συμμόρφωση με τα 

θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως δε με την 

αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 

απαγόρευσης των βασανιστηρίων και των 

απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή 

μεταχείρισης, το δικαίωμα στην ελευθερία 

και την ασφάλεια και τα δικαιώματα στην 

προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και την απαγόρευση 

διακρίσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  829 

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

aho 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο οργανισμός καταρτίζει και 

ενημερώνει τακτικά έναν κώδικα 

δεοντολογίας για την επιστροφή των 

παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 

χωρών, ο οποίος εφαρμόζεται σε όλες τις 

επιχειρήσεις επιστροφής και επεμβάσεις 

επιστροφής τις οποίες συντονίζει ή 

οργανώνει ο οργανισμός. Ο εν λόγω 

κώδικας δεοντολογίας περιγράφει τις 

κοινές τυποποιημένες διαδικασίες, με τις 

οποίες επιδιώκεται να απλουστευθεί η 

οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής και 

επεμβάσεων επιστροφής και να 

διασφαλισθεί ότι οι επιστροφές 

πραγματοποιούνται με ανθρώπινο τρόπο 

και σε πλήρη συμμόρφωση με τα 

θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως δε με την 

αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 

απαγόρευσης των βασανιστηρίων και των 

απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή 

μεταχείρισης, το δικαίωμα στην 

ελευθερία και την ασφάλεια και τα 

δικαιώματα στην προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

την απαγόρευση διακρίσεων. 

2. Ο οργανισμός τηρεί το εγχειρίδιο 

περί επιστροφής για την επιστροφή των 

παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 

χωρών, το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις 

επιχειρήσεις επιστροφής και επεμβάσεις 

επιστροφής τις οποίες συντονίζει ή 

οργανώνει ο οργανισμός, διασφαλίζοντας 

την εφαρμογή των κοινών προτύπων και 

διαδικασιών της οδηγίας 2008/115/ΕΚ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  830 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο οργανισμός καταρτίζει και 

ενημερώνει τακτικά έναν κώδικα 

δεοντολογίας για την επιστροφή των 

παρατύπως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 

χωρών, ο οποίος εφαρμόζεται σε όλες τις 

επιχειρήσεις επιστροφής και επεμβάσεις 

επιστροφής τις οποίες συντονίζει ή 

οργανώνει ο οργανισμός. Ο εν λόγω 

2. Ο οργανισμός καταρτίζει και 

ενημερώνει τακτικά έναν κώδικα 

δεοντολογίας για την επιστροφή των 

παράτυπα διαμενόντων υπηκόων τρίτων 

χωρών, ο οποίος εφαρμόζεται σε όλες τις 

επιχειρήσεις επιστροφής και επεμβάσεις 

επιστροφής τις οποίες συντονίζει ή 

οργανώνει ο οργανισμός. Ο εν λόγω 
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κώδικας δεοντολογίας περιγράφει τις 

κοινές τυποποιημένες διαδικασίες, με τις 

οποίες επιδιώκεται να απλουστευθεί η 

οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής και 

επεμβάσεων επιστροφής και να 

διασφαλισθεί ότι οι επιστροφές 

πραγματοποιούνται με ανθρώπινο τρόπο 

και σε πλήρη συμμόρφωση με τα 

θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως δε με την 

αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 

απαγόρευσης των βασανιστηρίων και των 

απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή 

μεταχείρισης, το δικαίωμα στην ελευθερία 

και την ασφάλεια και τα δικαιώματα στην 

προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και την απαγόρευση 

διακρίσεων. 

κώδικας δεοντολογίας περιγράφει τις 

κοινές τυποποιημένες διαδικασίες, με τις 

οποίες επιδιώκεται να απλουστευθεί η 

οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής και 

επεμβάσεων επιστροφής και να 

διασφαλισθεί ότι οι επιστροφές 

πραγματοποιούνται με ανθρώπινο τρόπο 

και σε πλήρη συμμόρφωση με τα 

θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως δε με την 

αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 

απαγόρευσης των βασανιστηρίων και των 

απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή 

μεταχείρισης, το δικαίωμα στην ελευθερία 

και την ασφάλεια και τα δικαιώματα στην 

προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και την απαγόρευση 

διακρίσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  831 

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

Dalton, Jussi Halla-aho 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο κώδικας δεοντολογίας για τις 

επιστροφές αποδίδει ιδίως βαρύτητα 

στην υποχρέωση των κρατών μελών που 

καθορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 6 

της οδηγίας 2008/115/ΕΚ 44 σχετικά με 

την πρόβλεψη αποτελεσματικού 

συστήματος παρακολούθησης των 

αναγκαστικών επιστροφών και στη 

στρατηγική για τα θεμελιώδη 

δικαιώματα. 

διαγράφεται 

__________________  

44 ΕΕ L 348 της 21.5.2008, σ. 98.  

Or. en 
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Τροπολογία  832 

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 35 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός, σε συνεργασία με 

τους αρμόδιους φορείς εκπαίδευσης των 

κρατών μελών, αναπτύσσει συγκεκριμένα 

εργαλεία εκπαίδευσης και παρέχει στους 

συνοριοφύλακες και το λοιπό αρμόδιο 

προσωπικό που είναι μέλη των ομάδων 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής υψηλού επιπέδου 

εκπαίδευση σχετική με τα καθήκοντα και 

τις αρμοδιότητές τους. Εμπειρογνώμονες 

από το προσωπικό του οργανισμού 

διεξάγουν τακτικές ασκήσεις με τους εν 

λόγω συνοριοφύλακες, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα προηγμένης εκπαίδευσης και 

άσκησης που καθορίζεται στο ετήσιο 

πρόγραμμα εργασίας του οργανισμού. 

1. Ο οργανισμός, σε συνεργασία με 

τους αρμόδιους φορείς εκπαίδευσης των 

κρατών μελών, αναπτύσσει συγκεκριμένα 

εργαλεία εκπαίδευσης, 

συμπεριλαμβανομένων ειδικών μέτρων 

όταν υπάρχουν παιδιά, και παρέχει στους 

συνοριοφύλακες και το λοιπό αρμόδιο 

προσωπικό που είναι μέλη των ομάδων 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής υψηλού επιπέδου 

εκπαίδευση σχετική με τα καθήκοντα και 

τις αρμοδιότητές τους. Εμπειρογνώμονες 

από το προσωπικό του οργανισμού 

διεξάγουν τακτικές ασκήσεις με τους εν 

λόγω συνοριοφύλακες, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα προηγμένης εκπαίδευσης και 

άσκησης που καθορίζεται στο ετήσιο 

πρόγραμμα εργασίας του οργανισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  833 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός, σε συνεργασία με 

τους αρμόδιους φορείς εκπαίδευσης των 

κρατών μελών, αναπτύσσει συγκεκριμένα 

εργαλεία εκπαίδευσης και παρέχει στους 

συνοριοφύλακες και το λοιπό αρμόδιο 

προσωπικό που είναι μέλη των ομάδων 

ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής υψηλού επιπέδου 

1. Ο οργανισμός, σε συνεργασία με 

τους αρμόδιους φορείς εκπαίδευσης των 

κρατών μελών, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Υποστήριξης για το Άσυλο και τον 

Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπτύσσει 

συγκεκριμένα εργαλεία εκπαίδευσης και 

παρέχει στους συνοριοφύλακες και το 



 

AM\1092761EL.doc 125/165 PE582.071v01-00 

 EL 

εκπαίδευση σχετική με τα καθήκοντα και 

τις αρμοδιότητές τους. Εμπειρογνώμονες 

από το προσωπικό του οργανισμού 

διεξάγουν τακτικές ασκήσεις με τους εν 

λόγω συνοριοφύλακες, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα προηγμένης εκπαίδευσης και 

άσκησης που καθορίζεται στο ετήσιο 

πρόγραμμα εργασίας του οργανισμού. 

λοιπό αρμόδιο προσωπικό που είναι μέλη 

των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής 

και ακτοφυλακής υψηλού επιπέδου 

εκπαίδευση σχετική με τα καθήκοντα και 

τις αρμοδιότητές τους και τις 

προϋποθέσεις ανάληψης δράσης με 

πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων. Εμπειρογνώμονες από το 

προσωπικό του οργανισμού, της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για 

το Άσυλο και του Οργανισμού 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγουν τακτικές 

ασκήσεις με τους εν λόγω συνοριοφύλακες 

και τους υπαλλήλους της ακτοφυλακής, 

σύμφωνα με το πρόγραμμα προηγμένης 

εκπαίδευσης και άσκησης που καθορίζεται 

στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 

οργανισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  834 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο οργανισμός αναλαμβάνει τις 

αναγκαίες πρωτοβουλίες για να 

εξασφαλίσει ότι όλοι οι συνοριοφύλακες 

και το λοιπό αρμόδιο προσωπικό των 

κρατών μελών που συμμετέχουν στις 

ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής, όπως και το προσωπικό του 

οργανισμού, έχουν λάβει, πριν από τη 

συμμετοχή τους σε επιχειρησιακές 

δραστηριότητες που οργανώνει ο 

οργανισμός, κατάρτιση σχετικά με την 

οικεία νομοθεσία της Ένωσης και το 

διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένων των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, της πρόσβασης 

σε διεθνή προστασία και της έρευνας και 

διάσωσης. 

2. Ο οργανισμός αναλαμβάνει τις 

αναγκαίες πρωτοβουλίες για να 

εξασφαλίσει ότι όλοι οι συνοριοφύλακες 

και το λοιπό αρμόδιο προσωπικό των 

κρατών μελών που συμμετέχουν στις 

ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής, όπως και το προσωπικό του 

οργανισμού, έχουν λάβει, πριν από τη 

συμμετοχή τους σε επιχειρησιακές 

δραστηριότητες που οργανώνει ο 

οργανισμός, κατάρτιση σχετικά με την 

οικεία νομοθεσία της Ένωσης και το 

διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένων των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, και της έρευνας 

και διάσωσης. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  835 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο οργανισμός αναλαμβάνει τις 

αναγκαίες πρωτοβουλίες για να 

εξασφαλίσει ότι όλοι οι συνοριοφύλακες 

και το λοιπό αρμόδιο προσωπικό των 

κρατών μελών που συμμετέχουν στις 

ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής, όπως και το προσωπικό του 

οργανισμού, έχουν λάβει, πριν από τη 

συμμετοχή τους σε επιχειρησιακές 

δραστηριότητες που οργανώνει ο 

οργανισμός, κατάρτιση σχετικά με την 

οικεία νομοθεσία της Ένωσης και το 

διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένων των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, της πρόσβασης 

σε διεθνή προστασία και της έρευνας και 

διάσωσης. 

2. Ο οργανισμός αναλαμβάνει τις 

αναγκαίες πρωτοβουλίες για να 

εξασφαλίσει ότι όλοι οι συνοριοφύλακες 

και το λοιπό αρμόδιο προσωπικό των 

κρατών μελών που συμμετέχουν στις 

ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής, όπως και το προσωπικό του 

οργανισμού και το προσωπικό και οι 

συνοριοφύλακες τρίτων χωρών που 

συμμετέχουν σε μια επιχειρησιακή 

δραστηριότητα που οργανώνει ο 

οργανισμός, έχουν λάβει, πριν τη 

συμμετοχή τους στις εν λόγω 

δραστηριότητες, κατάρτιση σχετικά με 

την οικεία νομοθεσία της Ένωσης και το 

διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένων των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, της πρόσβασης 

σε διεθνή προστασία, κατευθυντήριων 

γραμμών για τον εντοπισμό ατόμων που 

χρήζουν προστασίας και την παραπομπή 

τους στους κατάλληλους μηχανισμούς, 

κατευθυντήριων γραμμών για την 

αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών 

των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των 

ασυνόδευτων ανηλίκων, των θυμάτων 

εμπορίας ανθρώπων, των ατόμων που 

χρήζουν επείγουσας ιατρικής βοήθειας 

και άλλων ιδιαίτερα ευάλωτων ατόμων, 
και της έρευνας και διάσωσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να διατηρηθεί η διατύπωση του ισχύοντος κανονισμού σχετικά με τα άτομα που χρήζουν 

προστασίας. Επιπλέον, οι συνοριοφύλακες θα πρέπει να εκπαιδεύονται στην αντιμετώπιση 
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ευάλωτων ατόμων, όπως τα παιδιά. 

 

Τροπολογία  836 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο οργανισμός αναλαμβάνει τις 

αναγκαίες πρωτοβουλίες για να 

εξασφαλίσει ότι όλοι οι συνοριοφύλακες 

και το λοιπό αρμόδιο προσωπικό των 

κρατών μελών που συμμετέχουν στις 

ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής, όπως και το προσωπικό του 

οργανισμού, έχουν λάβει, πριν από τη 

συμμετοχή τους σε επιχειρησιακές 

δραστηριότητες που οργανώνει ο 

οργανισμός, κατάρτιση σχετικά με την 

οικεία νομοθεσία της Ένωσης και το 

διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένων των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, της πρόσβασης 

σε διεθνή προστασία και της έρευνας και 

διάσωσης. 

2. Ο οργανισμός αναλαμβάνει τις 

αναγκαίες πρωτοβουλίες για να 

εξασφαλίσει ότι όλοι οι συνοριοφύλακες 

και το λοιπό αρμόδιο προσωπικό των 

κρατών μελών που συμμετέχουν στις 

ομάδες ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και 

ακτοφυλακής, όπως και το προσωπικό του 

οργανισμού, έχουν λάβει, πριν από τη 

συμμετοχή τους σε επιχειρησιακές 

δραστηριότητες που οργανώνει ο 

οργανισμός, κατάρτιση σχετικά με την 

οικεία νομοθεσία και πρακτική της 

Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, 

περιλαμβανομένων των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, της πρόσβασης σε διεθνή 

προστασία, της έρευνας και διάσωσης, 

καθώς και του καλύτερου εντοπισμού και 

παροχής βοήθειας σε άτομα που 

βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  837 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο οργανισμός λαμβάνει τις 

αναγκαίες πρωτοβουλίες για να 

εξασφαλίσει την κατάρτιση του 

προσωπικού που συμμετέχει στην 

εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν τις 

3. Ο οργανισμός λαμβάνει τις 

αναγκαίες πρωτοβουλίες για να 

εξασφαλίσει την κατάρτιση του 

προσωπικού που συμμετέχει στην 

εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν τις 
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επιστροφές, το οποίο πρόκειται να 

συμμετάσχει στις εφεδρείες που 

αναφέρονται στα άρθρα 28, 29 και 30. Ο 

οργανισμός εξασφαλίζει ότι όλο το 

προσωπικό που συμμετέχει σε επιχειρήσεις 

επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής, 

καθώς και το προσωπικό του οργανισμού, 

έχουν λάβει, πριν από τη συμμετοχή τους 

σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που 

οργανώνει ο οργανισμός, κατάρτιση 

σχετικά με την οικεία νομοθεσία της 

Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, 

περιλαμβανομένων των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και της πρόσβασης σε διεθνή 

προστασία. 

επιστροφές, το οποίο πρόκειται να 

συμμετάσχει στις εφεδρείες που 

αναφέρονται στα άρθρα 28, 29 και 30. Ο 

οργανισμός εξασφαλίζει ότι όλο το 

προσωπικό που συμμετέχει σε επιχειρήσεις 

επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής, 

καθώς και το προσωπικό του οργανισμού, 

έχουν λάβει, πριν από τη συμμετοχή τους 

σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που 

οργανώνει ο οργανισμός, κατάρτιση 

σχετικά με την οικεία νομοθεσία και 

πρακτική της Ένωσης και το διεθνές 

δίκαιο, περιλαμβανομένων των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων,της πρόσβασης 

σε διεθνή προστασία, καθώς και του 

καλύτερου εντοπισμού και παροχής 

βοήθειας σε άτομα που βρίσκονται σε 

ευάλωτη κατάσταση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  838 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο οργανισμός λαμβάνει τις 

αναγκαίες πρωτοβουλίες για να 

εξασφαλίσει την κατάρτιση του 

προσωπικού που συμμετέχει στην 

εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν τις 

επιστροφές, το οποίο πρόκειται να 

συμμετάσχει στις εφεδρείες που 

αναφέρονται στα άρθρα 28, 29 και 30. Ο 

οργανισμός εξασφαλίζει ότι όλο το 

προσωπικό που συμμετέχει σε επιχειρήσεις 

επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής, 

καθώς και το προσωπικό του οργανισμού, 

έχουν λάβει, πριν από τη συμμετοχή τους 

σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που 

οργανώνει ο οργανισμός, κατάρτιση 

σχετικά με την οικεία νομοθεσία της 

Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, 

περιλαμβανομένων των θεμελιωδών 

3. Ο οργανισμός λαμβάνει τις 

αναγκαίες πρωτοβουλίες για να 

εξασφαλίσει την κατάρτιση του 

προσωπικού που συμμετέχει στην 

εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν τις 

επιστροφές, το οποίο πρόκειται να 

συμμετάσχει στις εφεδρείες που 

αναφέρονται στα άρθρα 28, 29 και 30. Ο 

οργανισμός εξασφαλίζει ότι όλο το 

προσωπικό που συμμετέχει σε επιχειρήσεις 

επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής, 

καθώς και το προσωπικό του οργανισμού, 

έχουν λάβει, πριν από τη συμμετοχή τους 

σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που 

οργανώνει ο οργανισμός, κατάρτιση 

σχετικά με την οικεία νομοθεσία της 

Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, 

περιλαμβανομένων των θεμελιωδών 
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δικαιωμάτων και της πρόσβασης σε 

διεθνή προστασία. 

δικαιωμάτων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  839 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο οργανισμός λαμβάνει τις 

αναγκαίες πρωτοβουλίες για να 

εξασφαλίσει την κατάρτιση του 

προσωπικού που συμμετέχει στην 

εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν τις 

επιστροφές, το οποίο πρόκειται να 

συμμετάσχει στις εφεδρείες που 

αναφέρονται στα άρθρα 28, 29 και 30. Ο 

οργανισμός εξασφαλίζει ότι όλο το 

προσωπικό που συμμετέχει σε επιχειρήσεις 

επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής, 

καθώς και το προσωπικό του οργανισμού, 

έχουν λάβει, πριν από τη συμμετοχή τους 

σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που 

οργανώνει ο οργανισμός, κατάρτιση 

σχετικά με την οικεία νομοθεσία της 

Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, 

περιλαμβανομένων των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και της πρόσβασης σε διεθνή 

προστασία. 

3. Ο οργανισμός λαμβάνει τις 

αναγκαίες πρωτοβουλίες για να 

εξασφαλίσει την κατάρτιση του 

προσωπικού που συμμετέχει στην 

εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν τις 

επιστροφές, το οποίο πρόκειται να 

συμμετάσχει στις εφεδρείες που 

αναφέρονται στα άρθρα 28, 29 και 30. Ο 

οργανισμός εξασφαλίζει ότι όλο το 

προσωπικό που συμμετέχει σε επιχειρήσεις 

επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής, 

καθώς και το προσωπικό του οργανισμού, 

έχουν λάβει, πριν από τη συμμετοχή τους 

σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που 

οργανώνει ο οργανισμός, κατάρτιση 

σχετικά με την οικεία νομοθεσία της 

Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, 

περιλαμβανομένων των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, της πρόσβασης σε διεθνή 

προστασία και της πρόσβασης σε 

μηχανισμούς αναφοράς για ευάλωτα 

άτομα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  840 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 3 



 

PE582.071v01-00 130/165 AM\1092761EL.doc 

EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο οργανισμός λαμβάνει τις 

αναγκαίες πρωτοβουλίες για να 

εξασφαλίσει την κατάρτιση του 

προσωπικού που συμμετέχει στην 

εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν τις 

επιστροφές, το οποίο πρόκειται να 

συμμετάσχει στις εφεδρείες που 

αναφέρονται στα άρθρα 28, 29 και 30. Ο 

οργανισμός εξασφαλίζει ότι όλο το 

προσωπικό που συμμετέχει σε επιχειρήσεις 

επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής, 

καθώς και το προσωπικό του οργανισμού, 

έχουν λάβει, πριν από τη συμμετοχή τους 

σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που 

οργανώνει ο οργανισμός, κατάρτιση 

σχετικά με την οικεία νομοθεσία της 

Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, 

περιλαμβανομένων των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και της πρόσβασης σε διεθνή 

προστασία. 

3. Ο οργανισμός λαμβάνει τις 

αναγκαίες πρωτοβουλίες για να 

εξασφαλίσει την κατάρτιση του 

προσωπικού που συμμετέχει στην 

εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν τις 

επιστροφές, το οποίο πρόκειται να 

συμμετάσχει στις εφεδρείες που 

αναφέρονται στα άρθρα 28, 29 και 30. Ο 

οργανισμός εξασφαλίζει ότι όλο το 

προσωπικό που συμμετέχει σε επιχειρήσεις 

επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής, 

καθώς και το προσωπικό του οργανισμού, 

έχουν λάβει, πριν από τη συμμετοχή τους 

σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που 

οργανώνει ο οργανισμός, κατάρτιση 

σχετικά με την οικεία νομοθεσία της 

Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, 

περιλαμβανομένων των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, της αναλογικότητας στη 

χρήση βίας, της πρόσβασης σε διεθνή 

προστασία και της πρόσβασης σε 

μηχανισμούς αναφοράς για ευάλωτα 

άτομα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  841 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο οργανισμός καταρτίζει και 

αναπτύσσει περαιτέρω κοινούς βασικούς 

κορμούς μαθημάτων για την εκπαίδευση 

των συνοριοφυλάκων και εξασφαλίζει την 

κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των 

εκπαιδευτών των εθνικών 

συνοριοφυλάκων των κρατών μελών, 

μεταξύ άλλων και για τα θεμελιώδη 

δικαιώματα, την πρόσβαση σε διεθνή 

προστασία και το σχετικό ναυτικό δίκαιο. 

4. Ο οργανισμός καταρτίζει και 

αναπτύσσει περαιτέρω κοινούς βασικούς 

κορμούς μαθημάτων για την εκπαίδευση 

των συνοριοφυλάκων και εξασφαλίζει την 

κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των 

εκπαιδευτών των εθνικών 

συνοριοφυλάκων των κρατών μελών, 

μεταξύ άλλων και για τα θεμελιώδη 

δικαιώματα, την πρόσβαση σε διεθνή 

προστασία, το σχετικό ναυτικό δίκαιο, 
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Ο οργανισμός καταρτίζει τους κοινούς 

βασικούς κορμούς μαθημάτων μετά από 

διαβουλεύσεις με το συμβουλευτικό 

φόρουμ. Τα κράτη μέλη ενσωματώνουν 

τους κοινούς βασικούς κορμούς 

μαθημάτων στην εκπαίδευση των εθνικών 

τους συνοριοφυλάκων και του προσωπικού 

που συμμετέχει στην εκτέλεση 

καθηκόντων που αφορούν τις επιστροφές. 

τους κώδικες δεοντολογίας δυνάμει του 

άρθρου 34 και τα σχετικά διεθνή 

πρότυπα, όπως τα ελάχιστα πρότυπα 

ανθρωπιστικής απόκρισης της Sphere. Ο 

οργανισμός καταρτίζει τους κοινούς 

βασικούς κορμούς μαθημάτων μετά από 

διαβουλεύσεις με το συμβουλευτικό 

φόρουμ. Τα κράτη μέλη ενσωματώνουν 

τους κοινούς βασικούς κορμούς 

μαθημάτων στην εκπαίδευση των εθνικών 

τους συνοριοφυλάκων και του προσωπικού 

που συμμετέχει στην εκτέλεση 

καθηκόντων που αφορούν τις επιστροφές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  842 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο οργανισμός καταρτίζει και 

αναπτύσσει περαιτέρω κοινούς βασικούς 

κορμούς μαθημάτων για την εκπαίδευση 

των συνοριοφυλάκων και εξασφαλίζει την 

κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των 

εκπαιδευτών των εθνικών 

συνοριοφυλάκων των κρατών μελών, 

μεταξύ άλλων και για τα θεμελιώδη 

δικαιώματα, την πρόσβαση σε διεθνή 

προστασία και το σχετικό ναυτικό δίκαιο. 

Ο οργανισμός καταρτίζει τους κοινούς 

βασικούς κορμούς μαθημάτων μετά από 

διαβουλεύσεις με το συμβουλευτικό 

φόρουμ. Τα κράτη μέλη ενσωματώνουν 

τους κοινούς βασικούς κορμούς 

μαθημάτων στην εκπαίδευση των εθνικών 

τους συνοριοφυλάκων και του προσωπικού 

που συμμετέχει στην εκτέλεση 

καθηκόντων που αφορούν τις επιστροφές. 

4. Ο οργανισμός καταρτίζει και 

αναπτύσσει περαιτέρω κοινούς βασικούς 

κορμούς μαθημάτων για την εκπαίδευση 

των συνοριοφυλάκων και εξασφαλίζει την 

κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των 

εκπαιδευτών των εθνικών 

συνοριοφυλάκων των κρατών μελών, 

μεταξύ άλλων και για τα θεμελιώδη 

δικαιώματα, την πρόσβαση σε διεθνή 

προστασία και το σχετικό ναυτικό δίκαιο. 

Ο οργανισμός καταρτίζει τους κοινούς 

βασικούς κορμούς μαθημάτων σε 

συνεργασία με τον Υπεύθυνο Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων και μετά από διαβουλεύσεις 

με το συμβουλευτικό φόρουμ. Τα κράτη 

μέλη ενσωματώνουν τους κοινούς 

βασικούς κορμούς μαθημάτων στην 

εκπαίδευση των εθνικών τους 

συνοριοφυλάκων και του προσωπικού που 

συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων 

που αφορούν τις επιστροφές. 

Or. en 
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Τροπολογία  843 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο οργανισμός καταρτίζει και 

αναπτύσσει περαιτέρω κοινούς βασικούς 

κορμούς μαθημάτων για την εκπαίδευση 

των συνοριοφυλάκων και εξασφαλίζει την 

κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των 

εκπαιδευτών των εθνικών 

συνοριοφυλάκων των κρατών μελών, 

μεταξύ άλλων και για τα θεμελιώδη 

δικαιώματα, την πρόσβαση σε διεθνή 

προστασία και το σχετικό ναυτικό δίκαιο. 

Ο οργανισμός καταρτίζει τους κοινούς 

βασικούς κορμούς μαθημάτων μετά από 

διαβουλεύσεις με το συμβουλευτικό 

φόρουμ. Τα κράτη μέλη ενσωματώνουν 

τους κοινούς βασικούς κορμούς 

μαθημάτων στην εκπαίδευση των εθνικών 

τους συνοριοφυλάκων και του προσωπικού 

που συμμετέχει στην εκτέλεση 

καθηκόντων που αφορούν τις επιστροφές. 

4. Ο οργανισμός καταρτίζει και 

αναπτύσσει περαιτέρω κοινούς βασικούς 

κορμούς μαθημάτων για την εκπαίδευση 

των συνοριοφυλάκων και εξασφαλίζει την 

κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των 

εκπαιδευτών των εθνικών 

συνοριοφυλάκων των κρατών μελών, 

μεταξύ άλλων και για τα θεμελιώδη 

δικαιώματα και το σχετικό ναυτικό δίκαιο. 

Ο οργανισμός καταρτίζει τους κοινούς 

βασικούς κορμούς μαθημάτων μετά από 

διαβουλεύσεις με το συμβουλευτικό 

φόρουμ. Τα κράτη μέλη ενσωματώνουν 

τους κοινούς βασικούς κορμούς 

μαθημάτων στην εκπαίδευση των εθνικών 

τους συνοριοφυλάκων και του προσωπικού 

που συμμετέχει στην εκτέλεση 

καθηκόντων που αφορούν τις επιστροφές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  844 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο οργανισμός καταρτίζει και 

αναπτύσσει περαιτέρω κοινούς βασικούς 

κορμούς μαθημάτων για την εκπαίδευση 

των συνοριοφυλάκων και εξασφαλίζει την 

κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των 

εκπαιδευτών των εθνικών 

συνοριοφυλάκων των κρατών μελών, 

4. Ο οργανισμός καταρτίζει και 

αναπτύσσει περαιτέρω κοινούς βασικούς 

κορμούς μαθημάτων για την εκπαίδευση 

των συνοριοφυλάκων και εξασφαλίζει την 

κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των 

εκπαιδευτών των εθνικών 

συνοριοφυλάκων των κρατών μελών, 
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μεταξύ άλλων και για τα θεμελιώδη 

δικαιώματα, την πρόσβαση σε διεθνή 

προστασία και το σχετικό ναυτικό δίκαιο. 

Ο οργανισμός καταρτίζει τους κοινούς 

βασικούς κορμούς μαθημάτων μετά από 

διαβουλεύσεις με το συμβουλευτικό 

φόρουμ. Τα κράτη μέλη ενσωματώνουν 

τους κοινούς βασικούς κορμούς 

μαθημάτων στην εκπαίδευση των εθνικών 

τους συνοριοφυλάκων και του προσωπικού 

που συμμετέχει στην εκτέλεση 

καθηκόντων που αφορούν τις επιστροφές. 

μεταξύ άλλων και για τα θεμελιώδη 

δικαιώματα, την πρόσβαση σε διεθνή 

προστασία, τον καλύτερο εντοπισμό και 

παροχή βοήθειας σε άτομα που 

βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση και το 

σχετικό ναυτικό δίκαιο. Ο οργανισμός 

καταρτίζει τους κοινούς βασικούς κορμούς 

μαθημάτων μετά από διαβουλεύσεις με το 

συμβουλευτικό φόρουμ. Τα κράτη μέλη 

ενσωματώνουν τους κοινούς βασικούς 

κορμούς μαθημάτων στην εκπαίδευση των 

εθνικών τους συνοριοφυλάκων και του 

προσωπικού που συμμετέχει στην 

εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν τις 

επιστροφές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  845 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ο οργανισμός μπορεί να 

διοργανώνει δραστηριότητες εκπαίδευσης 

σε συνεργασία με κράτη μέλη και τρίτες 

χώρες στο έδαφός τους. 

6. Ο οργανισμός μπορεί να 

διοργανώνει δραστηριότητες εκπαίδευσης 

σε συνεργασία με κράτη μέλη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  846 

Michał Boni 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ο οργανισμός μπορεί να 

διοργανώνει δραστηριότητες εκπαίδευσης 

σε συνεργασία με κράτη μέλη και τρίτες 

χώρες στο έδαφός τους. 

6. Ο οργανισμός μπορεί να 

διοργανώνει δραστηριότητες εκπαίδευσης 

σε συνεργασία με κράτη μέλη και τρίτες 

χώρες στο έδαφός τους. Ο οργανισμός 
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ενθαρρύνει τη συνεργασία και τη 

διοργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης 

μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων 

χωρών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  847 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός παρακολουθεί 

ενεργά και συνεισφέρει στις 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 

που σχετίζονται με τον έλεγχο των 

εξωτερικών συνόρων, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

προηγμένης τεχνολογίας επιτήρησης, 

όπως τηλεκατευθυνόμενων συστημάτων 

αεροσκαφών, καθώς και με τις 

επιστροφές. Ο οργανισμός δημοσιοποιεί 

τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας 

στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη. 

Δύναται να χρησιμοποιεί τα 

αποτελέσματα αυτά κατά περίπτωση σε 

κοινές επιχειρήσεις, ταχείες συνοριακές 

επεμβάσεις, επιχειρήσεις επιστροφής και 

επεμβάσεις επιστροφής. 

1. Ο οργανισμός παρακολουθεί 

ενεργά και συνεισφέρει στις 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 

που σχετίζονται με τα εξωτερικά σύνορα 

της ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  848 

Michał Boni 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός παρακολουθεί 

ενεργά και συνεισφέρει στις 

1. Ο οργανισμός παρακολουθεί 

ενεργά, προάγει και συνεισφέρει στις 
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δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 

που σχετίζονται με τον έλεγχο των 

εξωτερικών συνόρων, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

προηγμένης τεχνολογίας επιτήρησης, όπως 

τηλεκατευθυνόμενων συστημάτων 

αεροσκαφών, καθώς και με τις επιστροφές. 

Ο οργανισμός δημοσιοποιεί τα 

αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας στην 

Επιτροπή και στα κράτη μέλη. Δύναται να 

χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα αυτά κατά 

περίπτωση σε κοινές επιχειρήσεις, ταχείες 

συνοριακές επεμβάσεις, επιχειρήσεις 

επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής. 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 

που σχετίζονται με τον έλεγχο των 

εξωτερικών συνόρων, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

προηγμένης τεχνολογίας επιτήρησης, όπως 

τηλεκατευθυνόμενων συστημάτων 

αεροσκαφών, καθώς και με τις επιστροφές. 

Ο οργανισμός δημοσιοποιεί τα 

αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας στην 

Επιτροπή και στα κράτη μέλη. Δύναται να 

χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα αυτά κατά 

περίπτωση σε κοινές επιχειρήσεις, ταχείες 

συνοριακές επεμβάσεις, επιχειρήσεις 

επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  849 

Péter Niedermüller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός παρακολουθεί 

ενεργά και συνεισφέρει στις 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 

που σχετίζονται με τον έλεγχο των 

εξωτερικών συνόρων, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

προηγμένης τεχνολογίας επιτήρησης, όπως 

τηλεκατευθυνόμενων συστημάτων 

αεροσκαφών, καθώς και με τις 

επιστροφές. Ο οργανισμός δημοσιοποιεί 

τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας 

στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη. 

Δύναται να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα 

αυτά κατά περίπτωση σε κοινές 

επιχειρήσεις, ταχείες συνοριακές 

επεμβάσεις, επιχειρήσεις επιστροφής και 

επεμβάσεις επιστροφής. 

1. Ο οργανισμός παρακολουθεί 

ενεργά και συνεισφέρει στις 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 

που σχετίζονται με τον έλεγχο των 

εξωτερικών συνόρων, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

προηγμένης τεχνολογίας επιτήρησης. Ο 

οργανισμός δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα 

της εν λόγω έρευνας στην Επιτροπή και 

στα κράτη μέλη. Δύναται να χρησιμοποιεί 

τα αποτελέσματα αυτά κατά περίπτωση σε 

κοινές επιχειρήσεις, ταχείες συνοριακές 

επεμβάσεις, επιχειρήσεις επιστροφής και 

επεμβάσεις επιστροφής. 

Or. en 
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Τροπολογία  850 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός παρακολουθεί 

ενεργά και συνεισφέρει στις 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 

που σχετίζονται με τον έλεγχο των 

εξωτερικών συνόρων, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

προηγμένης τεχνολογίας επιτήρησης, όπως 

τηλεκατευθυνόμενων συστημάτων 

αεροσκαφών, καθώς και με τις επιστροφές. 

Ο οργανισμός δημοσιοποιεί τα 

αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας στην 

Επιτροπή και στα κράτη μέλη. Δύναται να 

χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα αυτά κατά 

περίπτωση σε κοινές επιχειρήσεις, ταχείες 

συνοριακές επεμβάσεις, επιχειρήσεις 

επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής. 

1. Ο οργανισμός παρακολουθεί 

ενεργά και συνεισφέρει στις 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 

που σχετίζονται με τον έλεγχο των 

εξωτερικών συνόρων, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

προηγμένης τεχνολογίας επιτήρησης, όπως 

τηλεκατευθυνόμενων συστημάτων 

αεροσκαφών, καθώς και με τις επιστροφές. 

Ο οργανισμός δημοσιοποιεί τα 

αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας στην 

Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στα κράτη μέλη. Δύναται να 

χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα αυτά κατά 

περίπτωση σε κοινές επιχειρήσεις, ταχείες 

συνοριακές επεμβάσεις, επιχειρήσεις 

επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  851 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο οργανισμός επικουρεί τα κράτη 

μέλη και την Επιτροπή στον προσδιορισμό 

των κύριων ερευνητικών θεμάτων. Ο 

οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στον 

καθορισμό και την υλοποίηση των 

σχετικών προγραμμάτων-πλαισίων της 

Ένωσης όσον αφορά τις δραστηριότητες 

έρευνας και καινοτομίας. 

2. Ο οργανισμός επικουρεί τα κράτη 

μέλη και την Επιτροπή στον προσδιορισμό 

των κύριων ερευνητικών θεμάτων. Ο 

οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στον 

καθορισμό των σχετικών προγραμμάτων-

πλαισίων της Ένωσης όσον αφορά τις 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας. 

Or. en 
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Τροπολογία  852 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο οργανισμός επικουρεί τα κράτη 

μέλη και την Επιτροπή στον προσδιορισμό 

των κύριων ερευνητικών θεμάτων. Ο 

οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στον 

καθορισμό και την υλοποίηση των 

σχετικών προγραμμάτων-πλαισίων της 

Ένωσης όσον αφορά τις δραστηριότητες 

έρευνας και καινοτομίας. 

2. Ο οργανισμός επικουρεί τα κράτη 

μέλη και την Επιτροπή στον προσδιορισμό 

των κύριων ερευνητικών θεμάτων. Ο 

οργανισμός επικουρεί τα κράτη μέλη και 

την Επιτροπή στον καθορισμό και την 

υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων-

πλαισίων της Ένωσης όσον αφορά τις 

δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  853 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στο πλαίσιο του προγράμματος-

πλαισίου για την έρευνα και την 

καινοτομία, ιδίως του ειδικού 

προγράμματος υλοποίησης του 

προγράμματος Ορίζοντας 2020, ο 

οργανισμός υλοποιεί τα τμήματα του 

προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα 

και την καινοτομία που αφορούν την 

ασφάλεια των συνόρων. Για τον σκοπό 

αυτό, ο οργανισμός αναλαμβάνει τα 

ακόλουθα καθήκοντα: 

3. Στο πλαίσιο του προγράμματος-

πλαισίου για την έρευνα και την 

καινοτομία, ιδίως του ειδικού 

προγράμματος υλοποίησης του 

προγράμματος Ορίζοντας 2020, ο 

οργανισμός παρακολουθεί τα τμήματα του 

προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα 

και την καινοτομία που αφορούν τα 

εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Για τον σκοπό 

αυτό, ο οργανισμός παρακολουθεί τα 

ακόλουθα καθήκοντα: 

Or. en 

 

Τροπολογία  854 

Barbara Spinelli 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τη διαχείριση της υλοποίησης 

ορισμένων σταδίων των προγραμμάτων 

και ορισμένων φάσεων του κύκλου ζωής 

συγκεκριμένων έργων με βάση τα συναφή 

προγράμματα εργασιών που έχει εγκρίνει η 

Επιτροπή, εφόσον η Επιτροπή έχει 

εξουσιοδοτήσει προς τούτο τον οργανισμό 

στη νομική πράξη εξουσιοδότησης· 

α) τη διαχείριση της υλοποίησης των 

προγραμμάτων του κύκλου ζωής 

συγκεκριμένων έργων με βάση τα συναφή 

προγράμματα εργασιών που έχει εγκρίνει η 

Επιτροπή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  855 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) έγκριση των πράξεων εκτέλεσης 

του προϋπολογισμού όσον αφορά τα 

έσοδα και τις δαπάνες, καθώς και 

εκτέλεση όλων των ενεργειών που είναι 

αναγκαίες για τη διαχείριση του 

προγράμματος, εφόσον η Επιτροπή έχει 

εξουσιοδοτήσει προς τούτο τον οργανισμό 

στη νομική πράξη μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  856 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 - παράγραφος 3 - στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) παροχή υποστήριξης κατά την 

εκτέλεση του προγράμματος, εφόσον η 

Επιτροπή έχει εξουσιοδοτήσει προς τούτο 

τον οργανισμό στη νομική πράξη 

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  857 

Péter Niedermüller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Σε τομείς για τους οποίους δεν του 

ανατίθεται η διαχείριση πόρων δυνάμει 

του άρθρου 36 παράγραφος 3, ο 

οργανισμός δύναται να 

συγχρηματοδοτήσει προ-εμπορικές 

δημόσιες συμβάσεις και δημόσιες 

συμβάσεις για καινοτόμες λύσεις σε 

συνεργασία με τις αρχές των κρατών 

μελών και ιδιωτικούς φορείς της αγοράς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  858 

Péter Niedermüller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Ο οργανισμός θα μεριμνήσει για 

τη γραμματειακή υποστήριξη μιας 

πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

στην οποία συμμετέχουν οι αρμόδιοι 

ευρωπαϊκοί οργανισμοί, ερευνητικά 

ιδρύματα, βιομηχανίες και πάροχοι 
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υπηρεσιών, καθώς και οι αρμόδιες αρχές 

των κρατών μελών. Αποστολή της εν 

λόγω πλατφόρμας είναι η ανάπτυξη 

οδηγών τεχνολογίας και καινοτομίας για 

τη στήριξη της συνοριοφυλακής και της 

ακτοφυλακής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  859 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο οργανισμός δύναται να σχεδιάσει 

και να εφαρμόσει πιλοτικά σχέδια σχετικά 

με τα θέματα που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό. 

4. Ο οργανισμός δύναται να 

σχεδιάσει, με την επιφύλαξη της έγκρισης 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, και να εφαρμόσει πιλοτικά 

σχέδια σχετικά με τα θέματα που 

καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. 

Or. en 

 

Τροπολογία  860 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο οργανισμός δύναται να σχεδιάσει 

και να εφαρμόσει πιλοτικά σχέδια σχετικά 

με τα θέματα που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό. 

4. Ο οργανισμός δύναται να παρέχει 

στήριξη κατά τον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή πιλοτικών σχεδίων σχετικά με 

τα θέματα που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό. 

Or. en 

 



 

AM\1092761EL.doc 141/165 PE582.071v01-00 

 EL 

Τροπολογία  861 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Ο οργανισμός δημοσιεύει όλα τα 

ερευνητικά του έργα, 

συμπεριλαμβανομένων των έργων 

επίδειξης, τους εμπλεκόμενους 

συνεργαζόμενους εταίρους και τον 

προϋπολογισμό των έργων.  

Or. en 

 

Τροπολογία  862 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4β. Ο οργανισμός διασφαλίζει τη 

διαφάνεια των ομάδων συμφερόντων 

γνωστοποιώντας όλες τις συναντήσεις 

του με τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο οργανισμός θα πρέπει να τηρεί τις ορθές πρακτικές των οργανισμών της ΕΕ στον τραπεζικό 

τομέα (όπως η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η ESMA και η EIOPA) που έχουν ήδη δεσμευθεί 

να γνωστοποιούν τις συναντήσεις τους με τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

Τροπολογία  863 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Μιλτιάδης Κύρκος, Christine 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 



 

PE582.071v01-00 142/165 AM\1092761EL.doc 

EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός δύναται να αγοράζει, 

μόνος του ή σε συγκυριότητα με κάποιο 

κράτος μέλος, ή να μισθώνει τεχνικό 

εξοπλισμό προς ανάπτυξη στο πλαίσιο 

κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, 

ταχέων συνοριακών επεμβάσεων, 

επιχειρήσεων επιστροφής, επεμβάσεων 

επιστροφής ή σχεδίων τεχνικής βοήθειας 

σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες στους οποίους υπόκειται ο 

οργανισμός. 

1. Ο οργανισμός δύναται να αγοράζει, 

μόνος του ή σε συγκυριότητα με κάποιο 

κράτος μέλος, ή να μισθώνει τεχνικό 

εξοπλισμό προς ανάπτυξη στο πλαίσιο 

κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, 

ταχειών συνοριακών επεμβάσεων, 

επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, 
επιχειρήσεων επιστροφής, επεμβάσεων 

επιστροφής ή σχεδίων τεχνικής βοήθειας 

σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες στους οποίους υπόκειται ο 

οργανισμός. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τροπολογία κατόπιν προσθήκης της SAR στα άρθρα 4 και 7. 

 

Τροπολογία  864 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο οργανισμός δύναται να αγοράζει 

τεχνικό εξοπλισμό, όπως εξοπλισμό 

λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, με 

απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή, σε 

συνεννόηση με το διοικητικό συμβούλιο. 

Πριν από κάθε αγορά ή μίσθωση 

εξοπλισμού που συνεπάγεται σοβαρές 

δαπάνες για τον οργανισμό διενεργείται 

υποχρεωτικά διεξοδική ανάλυση αναγκών 

και κόστους/ωφέλειας. Κάθε τέτοια 

δαπάνη προβλέπεται στον προϋπολογισμό 

του οργανισμού όπως εγκρίνεται από το 

διοικητικό συμβούλιο. 

2. Ο οργανισμός δύναται να αγοράζει 

προηγμένο τεχνικό εξοπλισμό με απόφαση 

του εκτελεστικού διευθυντή, σε 

συνεννόηση με το διοικητικό συμβούλιο. 

Πριν από κάθε αγορά ή μίσθωση 

εξοπλισμού που συνεπάγεται σοβαρές 

δαπάνες για τον οργανισμό διενεργείται 

υποχρεωτικά διεξοδική ανάλυση αναγκών 

και κόστους/ωφέλειας. Κάθε τέτοια 

δαπάνη προβλέπεται στον προϋπολογισμό 

του οργανισμού όπως εγκρίνεται από το 

διοικητικό συμβούλιο. 

Or. it 
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Τροπολογία  865 

Ana Gomes 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 37α 

 Σύναψη συμβάσεων 

 Την ευθύνη για τη σύναψη συμβάσεων 

για λογαριασμό του οργανισμού 

μοιράζεται η Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Άμυνας, με τη βοήθεια μιας 

πλατφόρμας στην οποία συμμετέχουν οι 

αρμόδιοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί, 

ερευνητικά ιδρύματα, βιομηχανίες, 

πάροχοι υπηρεσιών και οι αρμόδιες αρχές 

των κρατών μελών. Αποστολή της εν 

λόγω πλατφόρμας είναι ο εντοπισμός και 

η ανάπτυξη οδηγών τεχνολογίας και 

καινοτομίας για τη στήριξη των 

οργανισμών και των εθνικών 

συνοριοφυλακών και ακτοφυλακών μέσω 

του εξορθολογισμού, της συγκέντρωσης 

και του επιμερισμού των πόρων με 

στρατηγική κατεύθυνση και διαφανή 

λογοδοσία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  866 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο οργανισμός καταρτίζει και τηρεί 

κεντρικά μητρώα του εξοπλισμού που 

αποτελεί μέρος αποθέματος τεχνικού 

εξοπλισμού και ανήκει είτε στα κράτη 

μέλη είτε στον οργανισμό και εξοπλισμού 

που ανήκει κατά συγκυριότητα στα κράτη 

μέλη και στον οργανισμό με σκοπό τον 

1. Ο οργανισμός καταρτίζει και τηρεί 

κεντρικά μητρώα του εξοπλισμού που 

αποτελεί μέρος αποθέματος τεχνικού 

εξοπλισμού και ανήκει είτε στα κράτη 

μέλη είτε στον οργανισμό και εξοπλισμού 

που ανήκει κατά συγκυριότητα στα κράτη 

μέλη και στον οργανισμό με σκοπό τον 
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έλεγχο των εξωτερικών συνόρων ή για 

σκοπούς επιστροφών. 

έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, την 

έρευνα και διάσωση ή για σκοπούς 

επιστροφών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  867 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Ο οργανισμός διασφαλίζει τη 

συμβατότητα και διαλειτουργικότητα του 

εξοπλισμού που παρατίθεται στο απόθεμα 

τεχνικού εξοπλισμού. 

 Για τον σκοπό αυτό, ορίζει τεχνικά 

πρότυπα που πρέπει να πληρούν ο 

εξοπλισμός που πρόκειται να αγορασθεί 

από τον οργανισμό, εν όλω ή εν μέρει, και 

ο εξοπλισμός που ανήκει στα κράτη μέλη 

και παρατίθεται στο απόθεμα τεχνικού 

εξοπλισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  868 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

10. Ο οργανισμός χρηματοδοτεί κατά 

100% την ανάπτυξη του τεχνικού 

εξοπλισμού που αποτελεί μέρος της 

ελάχιστης ποσότητας τεχνικού εξοπλισμού 

την οποία το εκάστοτε κράτος μέλος 

παρέχει για ένα συγκεκριμένο έτος. Η 

ανάπτυξη τεχνικού εξοπλισμού που δεν 

αποτελεί μέρος της ελάχιστης ποσότητας 

τεχνικού εξοπλισμού συγχρηματοδοτείται 

10. Ο οργανισμός χρηματοδοτεί κατά 

100% την ανάπτυξη του τεχνικού 

εξοπλισμού που αποτελεί μέρος της 

ελάχιστης ποσότητας τεχνικού εξοπλισμού 

την οποία το εκάστοτε κράτος μέλος 

παρέχει για ένα συγκεκριμένο έτος. Η 

ανάπτυξη τεχνικού εξοπλισμού που δεν 

αποτελεί μέρος της ελάχιστης ποσότητας 

τεχνικού εξοπλισμού χρηματοδοτείται από 
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από τον οργανισμό σε ποσοστό που δεν 

μπορεί να υπερβεί το 75 % των επιλέξιμων 

δαπανών, εάν ληφθούν υπόψη οι ειδικές 

περιστάσεις των κρατών μελών που 

αναπτύσσουν τον εν λόγω τεχνικό 

εξοπλισμό. 

τον οργανισμό σε ποσοστό που δεν μπορεί 

να υπερβεί το 100% των επιλέξιμων 

δαπανών, εάν ληφθούν υπόψη οι ειδικές 

περιστάσεις των κρατών μελών που 

αναπτύσσουν τον εν λόγω τεχνικό 

εξοπλισμό. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο οργανισμός χρηματοδοτεί τον εξοπλισμό που δεν ήταν δεσμευμένος στις αρχές του έτους έως 

και κατά 100% καθώς ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να μην είναι σε θέση να δεσμεύσουν κάποιο 

εξοπλισμό στο ελάχιστο απόθεμα στις αρχές του έτους, ιδίως εάν η κατάσταση που επικρατεί 

στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή είναι ασταθής. 

 

Τροπολογία  869 

Iliana Iotova, Tonino Picula, Emilian Pavel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα μέλη των ομάδων δύνανται να 

εκτελούν όλα τα καθήκοντα και να ασκούν 

όλες τις εξουσίες που απαιτούνται για τον 

έλεγχο των συνόρων και την επιστροφή, 

αλλά και τα καθήκοντα και τις εξουσίες 

που απαιτούνται για την επίτευξη των 

στόχων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

562/2006 και της οδηγίας 2008/115/EΚ 

αντίστοιχα. 

1. Τα μέλη των ομάδων δύνανται να 

εκτελούν όλα τα καθήκοντα και να ασκούν 

όλες τις εξουσίες που απαιτούνται για τον 

έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και την 

επιστροφή, αλλά και τα καθήκοντα και τις 

εξουσίες που απαιτούνται για την επίτευξη 

των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

562/2006 και της οδηγίας 2008/115/EΚ 

αντίστοιχα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  870 

Geoffrey Van Orden 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα μέλη των ομάδων φέρουν τη 

δική τους στολή κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους. Φέρουν κυανού 

χρώματος περιβραχιόνιο με το διακριτικό 

σήμα της Ένωσης και του Οργανισμού, 

με το οποίο αναγνωρίζονται ως 

συμμετέχοντες σε κοινή αποστολή, 

πιλοτικό πρόγραμμα, ταχεία επέμβαση 

στα σύνορα, επιχείρηση επιστροφής ή 

επέμβαση επιστροφής. Για τον 

προσδιορισμό της ταυτότητάς τους από 

τις εθνικές αρχές του κράτους μέλους 

υποδοχής, τα μέλη των ομάδων φέρουν 

ανά πάσα στιγμή το έγγραφο 

διαπίστευσής τους, το οποίο 

παρουσιάζουν όταν τους ζητείται. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  871 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα μέλη των ομάδων φέρουν τη 

δική τους στολή κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους. Φέρουν κυανού 

χρώματος περιβραχιόνιο με το διακριτικό 

σήμα της Ένωσης και του Οργανισμού, με 

το οποίο αναγνωρίζονται ως 

συμμετέχοντες σε κοινή αποστολή, 

πιλοτικό πρόγραμμα, ταχεία επέμβαση στα 

σύνορα, επιχείρηση επιστροφής ή 

επέμβαση επιστροφής. Για τον 

προσδιορισμό της ταυτότητάς τους από τις 

εθνικές αρχές του κράτους μέλους 

υποδοχής, τα μέλη των ομάδων φέρουν 

ανά πάσα στιγμή το έγγραφο διαπίστευσής 

τους, το οποίο παρουσιάζουν όταν τους 

4. Τα μέλη των ομάδων φέρουν τη 

δική τους στολή κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους. Φέρουν σε ευδιάκριτο 

σημείο αναγνωριστικό αριθμό και κυανού 

χρώματος περιβραχιόνιο με το διακριτικό 

σήμα της Ένωσης και του Οργανισμού, με 

το οποίο αναγνωρίζονται ως 

συμμετέχοντες σε κοινή αποστολή, 

πιλοτικό πρόγραμμα, ταχεία επέμβαση στα 

σύνορα, επιχείρηση επαναπατρισμού ή 

επέμβαση επαναπατρισμού. Για τον 

προσδιορισμό της ταυτότητάς τους από τις 

εθνικές αρχές του κράτους μέλους 

υποδοχής, τα μέλη των ομάδων φέρουν 

ανά πάσα στιγμή το έγγραφο διαπίστευσής 
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ζητείται. τους, το οποίο παρουσιάζουν όταν τους 

ζητείται. 

Or. en 

 

Τροπολογία  872 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα μέλη των ομάδων φέρουν τη 

δική τους στολή κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους. Φέρουν κυανού 

χρώματος περιβραχιόνιο με το διακριτικό 

σήμα της Ένωσης και του Οργανισμού, με 

το οποίο αναγνωρίζονται ως 

συμμετέχοντες σε κοινή αποστολή, 

πιλοτικό πρόγραμμα, ταχεία επέμβαση στα 

σύνορα, επιχείρηση επιστροφής ή 

επέμβαση επιστροφής. Για τον 

προσδιορισμό της ταυτότητάς τους από τις 

εθνικές αρχές του κράτους μέλους 

υποδοχής, τα μέλη των ομάδων φέρουν 

ανά πάσα στιγμή το έγγραφο διαπίστευσής 

τους, το οποίο παρουσιάζουν όταν τους 

ζητείται. 

4. Τα μέλη των ομάδων φέρουν τη 

δική τους στολή κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους. Φέρουν σε ευδιάκριτο 

σημείο αναγνωριστικό αριθμό και κυανού 

χρώματος περιβραχιόνιο με το διακριτικό 

σήμα της Ένωσης και του Οργανισμού, με 

το οποίο αναγνωρίζονται ως 

συμμετέχοντες σε κοινή αποστολή, 

πιλοτικό πρόγραμμα, ταχεία επέμβαση στα 

σύνορα, επιχείρηση επαναπατρισμού ή 

επέμβαση επαναπατρισμού. Για τον 

προσδιορισμό της ταυτότητάς τους από τις 

εθνικές αρχές του κράτους μέλους 

υποδοχής, τα μέλη των ομάδων φέρουν 

ανά πάσα στιγμή το έγγραφο διαπίστευσής 

τους, το οποίο παρουσιάζουν όταν τους 

ζητείται. 

Or. en 

 

Τροπολογία  873 

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

Κύρκος, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα μέλη των ομάδων φέρουν τη 

δική τους στολή κατά την εκτέλεση των 

4. Τα μέλη των ομάδων φέρουν τη 

δική τους στολή κατά την εκτέλεση των 
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καθηκόντων τους και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους. Φέρουν κυανού 

χρώματος περιβραχιόνιο με το διακριτικό 

σήμα της Ένωσης και του Οργανισμού, με 

το οποίο αναγνωρίζονται ως 

συμμετέχοντες σε κοινή αποστολή, 

πιλοτικό πρόγραμμα, ταχεία επέμβαση στα 

σύνορα, επιχείρηση επιστροφής ή 

επέμβαση επιστροφής. Για τον 

προσδιορισμό της ταυτότητάς τους από τις 

εθνικές αρχές του κράτους μέλους 

υποδοχής, τα μέλη των ομάδων φέρουν 

ανά πάσα στιγμή το έγγραφο διαπίστευσής 

τους, το οποίο παρουσιάζουν όταν τους 

ζητείται. 

καθηκόντων τους και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους. Φέρουν ευδιάκριτα 

προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης και 

κυανού χρώματος περιβραχιόνιο με το 

διακριτικό σήμα της Ένωσης και του 

Οργανισμού, με το οποίο αναγνωρίζονται 

ως συμμετέχοντες σε κοινή αποστολή, 

πιλοτικό πρόγραμμα, ταχεία επέμβαση στα 

σύνορα, επιχείρηση επαναπατρισμού ή 

επέμβαση επαναπατρισμού. Για τον 

προσδιορισμό της ταυτότητάς τους από τις 

εθνικές αρχές του κράτους μέλους 

υποδοχής, τα μέλη των ομάδων φέρουν 

ανά πάσα στιγμή το έγγραφο διαπίστευσής 

τους, το οποίο παρουσιάζουν όταν τους 

ζητείται. 

Or. en 

 

Τροπολογία  874 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα μέλη των ομάδων, κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους και την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δύνανται 

να κάνουν χρήση βίας, 

συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιακών 

όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού, 

κατόπιν εγκρίσεως του κράτους μέλους 

καταγωγής και του κράτους μέλους 

υποδοχής, παρουσία συνοριοφυλάκων του 

κράτους μέλους υποδοχής και σύμφωνα με 

την εθνική νομοθεσία του. Το κράτος 

μέλος υποδοχής δύναται, με τη συναίνεση 

του κράτους μέλους καταγωγής, να 

εξουσιοδοτεί τα μέλη των ομάδων να 

κάνουν χρήση βίας απουσία συνοριακών 

φυλάκων του κράτους μέλους υποδοχής. 

6. Τα μέλη των ομάδων, κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους και την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δύνανται 

να κάνουν χρήση βίας, 

συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιακών 

όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού, 

κατόπιν εγκρίσεως του κράτους μέλους 

καταγωγής και του κράτους μέλους 

υποδοχής, παρουσία συνοριοφυλάκων του 

κράτους μέλους υποδοχής και σύμφωνα με 

την εθνική νομοθεσία του, καθώς επίσης 

σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα 

δικαιώματα του ανθρώπου, 

συμπεριλαμβανομένων του κώδικα 

συμπεριφοράς των Ηνωμένων Εθνών για 

τους υπαλλήλους επιβολής του νόμου, 

των βασικών αρχών των Ηνωμένων 

Εθνών για τη χρήση βίας και πυροβόλων 

όπλων από όργανα επιβολής του νόμου 

και του Χάρτη των Θεμελιωδών 
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Δικαιωμάτων της ΕΕ. Το κράτος μέλος 

υποδοχής δύναται, με τη συναίνεση του 

κράτους μέλους καταγωγής, να 

εξουσιοδοτεί τα μέλη των ομάδων να 

κάνουν χρήση βίας απουσία συνοριακών 

φυλάκων του κράτους μέλους υποδοχής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  875 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα μέλη των ομάδων, κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους και την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δύνανται 

να κάνουν χρήση βίας, 

συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιακών 

όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού, 

κατόπιν εγκρίσεως του κράτους μέλους 

καταγωγής και του κράτους μέλους 

υποδοχής, παρουσία συνοριοφυλάκων του 

κράτους μέλους υποδοχής και σύμφωνα 

με την εθνική νομοθεσία του. Το κράτος 

μέλος υποδοχής δύναται, με τη συναίνεση 

του κράτους μέλους καταγωγής, να 

εξουσιοδοτεί τα μέλη των ομάδων να 

κάνουν χρήση βίας απουσία συνοριακών 

φυλάκων του κράτους μέλους υποδοχής. 

6. Τα μέλη των ομάδων, κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους και την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δεν 

δύνανται να κάνουν χρήση βίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  876 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα μέλη των ομάδων, κατά την 6. Τα μέλη των ομάδων, κατά την 
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εκτέλεση των καθηκόντων τους και την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δύνανται 

να κάνουν χρήση βίας, 

συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιακών 

όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού, 

κατόπιν εγκρίσεως του κράτους μέλους 

καταγωγής και του κράτους μέλους 

υποδοχής, παρουσία συνοριοφυλάκων του 

κράτους μέλους υποδοχής και σύμφωνα με 

την εθνική νομοθεσία του. Το κράτος 

μέλος υποδοχής δύναται, με τη συναίνεση 

του κράτους μέλους καταγωγής, να 

εξουσιοδοτεί τα μέλη των ομάδων να 

κάνουν χρήση βίας απουσία συνοριακών 

φυλάκων του κράτους μέλους υποδοχής. 

εκτέλεση των καθηκόντων τους και την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δύνανται 

να κάνουν χρήση βίας, 

συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιακών 

όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού, 

κατόπιν εγκρίσεως του κράτους μέλους 

καταγωγής και του κράτους μέλους 

υποδοχής, παρουσία συνοριοφυλάκων του 

κράτους μέλους υποδοχής και σύμφωνα με 

την εθνική νομοθεσία του, καθώς επίσης 

σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα 

δικαιώματα του ανθρώπου, 

συμπεριλαμβανομένων του κώδικα 

συμπεριφοράς των Ηνωμένων Εθνών για 

τους υπαλλήλους επιβολής του νόμου, 

των βασικών αρχών των Ηνωμένων 

Εθνών για τη χρήση βίας και πυροβόλων 

όπλων από όργανα επιβολής του νόμου 

και του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων. Το κράτος μέλος υποδοχής 

δύναται, με τη συναίνεση του κράτους 

μέλους καταγωγής, να εξουσιοδοτεί τα 

μέλη των ομάδων να κάνουν χρήση βίας 

απουσία συνοριακών φυλάκων του 

κράτους μέλους υποδοχής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  877 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Υπηρεσιακά όπλα, πυρομαχικά και 

εξοπλισμός δύνανται να χρησιμοποιούνται 

στα πλαίσια νόμιμης αυτοάμυνας, νόμιμης 

άμυνας των μελών των ομάδων ή τρίτων, 

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του 

κράτους μέλους υποδοχής. 

7. Υπηρεσιακά όπλα, πυρομαχικά και 

εξοπλισμός δύνανται να χρησιμοποιούνται 

στα πλαίσια νόμιμης αυτοάμυνας, νόμιμης 

άμυνας των μελών των ομάδων ή τρίτων, 

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του 

κράτους μέλους υποδοχής, καθώς επίσης 

σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα 

δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 

Or. en 
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Τροπολογία  878 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Υπηρεσιακά όπλα, πυρομαχικά και 

εξοπλισμός δύνανται να χρησιμοποιούνται 

στα πλαίσια νόμιμης αυτοάμυνας, νόμιμης 

άμυνας των μελών των ομάδων ή τρίτων, 

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του 

κράτους μέλους υποδοχής. 

7. Υπηρεσιακά όπλα, πυρομαχικά και 

εξοπλισμός δύνανται να χρησιμοποιούνται 

στα πλαίσια νόμιμης αυτοάμυνας, νόμιμης 

άμυνας των μελών των ομάδων ή τρίτων, 

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του 

κράτους μέλους υποδοχής, καθώς επίσης 

σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα 

δικαιώματα του ανθρώπου και τον Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  879 

Miriam Dalli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 8 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού, το κράτος μέλος υποδοχής 

εξουσιοδοτεί τα μέλη των ομάδων να 

συμβουλεύονται τις εθνικές του και τις 

ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, στις 

οποίες η πρόσβαση είναι απαραίτητη για 

τους συνοριακούς ελέγχους και την 

επιτήρηση. Τα μέλη των ομάδων έχουν 

πρόσβαση μόνον στα δεδομένα που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους. Τα κράτη μέλη 

πληροφορούν τον οργανισμό πριν από την 

αποστολή των μελών των ομάδων, σχετικά 

με τις εθνικές και ευρωπαϊκές βάσεις 

δεδομένων στις οποίες δύνανται να έχουν 

πρόσβαση. Ο Οργανισμός θέτει τις 

Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού, το κράτος μέλος υποδοχής 

εξουσιοδοτεί τα μέλη των ομάδων να 

συμβουλεύονται τις ευρωπαϊκές βάσεις 

δεδομένων και δύναται να τα 

εξουσιοδοτήσει να συμβουλεύονται τις 

εθνικές του βάσεις δεδομένων που είναι 

απαραίτητες για την εκπλήρωση των 

επιχειρησιακών σκοπών που ορίζονται 

στο επιχειρησιακό σχέδιο σχετικά με τους 

συνοριακούς ελέγχους, την επιτήρηση και 

την επιστροφή. Τα μέλη των ομάδων 

έχουν πρόσβαση μόνον στα δεδομένα που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους. Τα κράτη μέλη 

πληροφορούν τον οργανισμό πριν από την 
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πληροφορίες αυτές στη διάθεση όλων των 

κρατών μελών που συμμετέχουν στην 

αποστολή. 

αποστολή των μελών των ομάδων, σχετικά 

με τις εθνικές και ευρωπαϊκές βάσεις 

δεδομένων στις οποίες δύνανται να έχουν 

πρόσβαση. Ο Οργανισμός θέτει τις 

πληροφορίες αυτές στη διάθεση όλων των 

κρατών μελών που συμμετέχουν στην 

αποστολή. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η υποχρέωση των κρατών μελών να εξουσιοδοτούν τα μέλη των ομάδων που αναπτύσσει ο 

οργανισμός να συμβουλεύονται τις εθνικές βάσεις δεδομένων δημιουργεί πρακτικά εμπόδια. 

Ένα από αυτά μπορεί να είναι η γλώσσα. 

 

Τροπολογία  880 

Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 8 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού, το κράτος μέλος υποδοχής 

εξουσιοδοτεί τα μέλη των ομάδων να 

συμβουλεύονται τις εθνικές του και τις 

ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, στις οποίες 

η πρόσβαση είναι απαραίτητη για τους 

συνοριακούς ελέγχους και την επιτήρηση. 

Τα μέλη των ομάδων έχουν πρόσβαση 

μόνον στα δεδομένα που απαιτούνται για 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους και 

την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Τα 

κράτη μέλη πληροφορούν τον οργανισμό 

πριν από την αποστολή των μελών των 

ομάδων, σχετικά με τις εθνικές και 

ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων στις οποίες 

δύνανται να έχουν πρόσβαση. Ο 

Οργανισμός θέτει τις πληροφορίες αυτές 

στη διάθεση όλων των κρατών μελών που 

συμμετέχουν στην αποστολή. 

Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού, το κράτος μέλος υποδοχής 

εξουσιοδοτεί τα μέλη των ομάδων να 

συμβουλεύονται τις εθνικές του και τις 

ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, στις οποίες 

η πρόσβαση είναι απαραίτητη για τους 

συνοριακούς ελέγχους και την επιτήρηση 

και διασφαλίζει ότι παρέχεται 

αποτελεσματική και αποδοτική 

πρόσβαση στις εν λόγω βάσεις 

δεδομένων. Τα μέλη των ομάδων έχουν 

πρόσβαση μόνον στα δεδομένα που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους και την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους. Τα κράτη μέλη 

πληροφορούν τον οργανισμό πριν από την 

αποστολή των μελών των ομάδων, σχετικά 

με τις εθνικές και ευρωπαϊκές βάσεις 

δεδομένων στις οποίες δύνανται να έχουν 

πρόσβαση. Ο Οργανισμός θέτει τις 

πληροφορίες αυτές στη διάθεση όλων των 

κρατών μελών που συμμετέχουν στην 
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αποστολή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  881 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8α. Οι αρχές των κρατών μελών 

υποδοχής είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας 

δεδομένων για την επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

συλλέγονται ή υποβάλλονται σε 

επεξεργασία από τα μέλη των ομάδων 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους 

και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  882 

Κώστας Χρυσόγονος, Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν τα μέλη των ομάδων 

δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος 

υποδοχής, αυτό το κράτος μέλος είναι 

υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία 

προκαλέσουν κατά τη διάρκεια των 

επιχειρήσεών τους, σύμφωνα με την 

εθνική νομοθεσία του. 

1. Όταν τα μέλη των ομάδων 

δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος 

υποδοχής, ο οργανισμός είναι υπεύθυνος 

για οποιαδήποτε ζημία προκαλέσουν κατά 

τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους, 

σύμφωνα με τις γενικές αρχές που είναι 

κοινές στα δίκαια των κρατών μελών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  883 

Barbara Spinelli 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν τα μέλη των ομάδων 

δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος 

υποδοχής, αυτό το κράτος μέλος είναι 

υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία 

προκαλέσουν κατά τη διάρκεια των 

επιχειρήσεών τους, σύμφωνα με την 

εθνική νομοθεσία του. 

1. Όταν τα μέλη των ομάδων 

δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος 

υποδοχής, αυτό το κράτος μέλος και ο 

οργανισμός είναι αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον υπεύθυνοι για οποιαδήποτε 

ζημία προκαλέσουν κατά τη διάρκεια των 

επιχειρήσεών τους. Όταν τα μέλη των 

ομάδων δραστηριοποιούνται σε τρίτη 

χώρα, ο οργανισμός είναι υπεύθυνος για 

οποιαδήποτε ζημία προκαλέσουν κατά τη 

διάρκεια των επιχειρήσεών τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  884 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν τα μέλη των ομάδων 

δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος 

υποδοχής, αυτό το κράτος μέλος είναι 

υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία 

προκαλέσουν κατά τη διάρκεια των 

επιχειρήσεών τους, σύμφωνα με την 

εθνική νομοθεσία του. 

1. Όταν τα μέλη των ομάδων 

δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος 

υποδοχής, αυτό το κράτος μέλος και ο 

οργανισμός είναι αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον υπεύθυνοι για οποιαδήποτε 

ζημία προκαλέσουν κατά τη διάρκεια των 

επιχειρήσεών τους. Όταν τα μέλη των 

ομάδων δραστηριοποιούνται σε τρίτη 

χώρα, ο οργανισμός είναι υπεύθυνος για 

οποιαδήποτε ζημία προκαλέσουν κατά τη 

διάρκεια των επιχειρήσεών τους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στο πλαίσιο της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης, ο ενάγων δύναται να επιλέξει να 

υποβάλει αξίωση είτε κατά του οργανισμού είτε κατά του κράτους μέλους υποδοχής. Εάν η 



 

AM\1092761EL.doc 155/165 PE582.071v01-00 

 EL 

αξίωση είναι βάσιμη, ο εναγόμενος καταβάλλει το σύνολο της αποζημίωσης και, εφόσον 

κρίνεται απαραίτητο, διαπραγματεύεται τον επιμερισμό της. Για τις επιχειρήσεις που 

διεξάγονται σε τρίτη χώρα, ο οργανισμός θα πρέπει να αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη. 

 

Τροπολογία  885 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Μιλτιάδης Κύρκος, Christine 

Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν τα μέλη των ομάδων 

δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος 

υποδοχής, αυτό το κράτος μέλος είναι 

υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία 

προκαλέσουν κατά τη διάρκεια των 

επιχειρήσεών τους, σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία του. 

1. Όταν τα μέλη των ομάδων 

δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος 

υποδοχής, το οποίο είναι υπεύθυνο για τις 

εντολές τους σύμφωνα με το άρθρο 20 

παράγραφος 1, αυτό το κράτος μέλος είναι 

υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία 

προκαλέσουν κατά τη διάρκεια των 

επιχειρήσεών τους, σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία του. 

Or. en 

 

Τροπολογία  886 

Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν τα μέλη των ομάδων 

δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος 

υποδοχής, αυτό το κράτος μέλος είναι 

υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία 

προκαλέσουν κατά τη διάρκεια των 

επιχειρήσεών τους, σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία του. 

1. Όταν τα μέλη των ομάδων 

δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος 

υποδοχής, είναι υπεύθυνα για οποιαδήποτε 

ζημία προκαλέσουν κατά τη διάρκεια των 

επιχειρήσεών τους, σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής. 

Or. en 
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Τροπολογία  887 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν η ζημία αυτή προκαλείται 

από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση 

καθήκοντος, το κράτος μέλος υποδοχής 

μπορεί να έλθει σε επαφή με το κράτος 

μέλος καταγωγής προκειμένου το 

τελευταίο να επιστρέψει πλήρως στο 

κράτος μέλος υποδοχής τα τυχόν ποσά που 

κατέβαλε στα θύματα ή στους δικαιούχους 

τους. 

2. Όταν η ζημία αυτή προκαλείται 

από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση 

καθήκοντος, το κράτος μέλος υποδοχής ή ο 

οργανισμός μπορεί να έλθει σε επαφή με 

το κράτος μέλος καταγωγής προκειμένου 

το τελευταίο να επιστρέψει πλήρως στο 

κράτος μέλος υποδοχής τα τυχόν ποσά που 

κατέβαλε στα θύματα ή στους δικαιούχους 

τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  888 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν η ζημία αυτή προκαλείται 

από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση 

καθήκοντος, το κράτος μέλος υποδοχής 

μπορεί να έλθει σε επαφή με το κράτος 

μέλος καταγωγής προκειμένου το 

τελευταίο να επιστρέψει πλήρως στο 

κράτος μέλος υποδοχής τα τυχόν ποσά 

που κατέβαλε στα θύματα ή στους 

δικαιούχους τους. 

2. Όταν η ζημία αυτή προκαλείται 

από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση 

καθήκοντος ή καθ’ υπέρβαση 

καθήκοντος, τα θύματα ή οι δικαιούχοι 

λαμβάνουν αποζημίωση από τον 

οργανισμό. 

Or. en 

 

Τροπολογία  889 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν η ζημία αυτή προκαλείται 

από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση 

καθήκοντος, το κράτος μέλος υποδοχής 

μπορεί να έλθει σε επαφή με το κράτος 

μέλος καταγωγής προκειμένου το 

τελευταίο να επιστρέψει πλήρως στο 

κράτος μέλος υποδοχής τα τυχόν ποσά που 

κατέβαλε στα θύματα ή στους δικαιούχους 

τους. 

2. 2. Όταν η ζημία αυτή προκαλείται 

από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση 

καθήκοντος, το κράτος μέλος υποδοχής ή ο 

οργανισμός μπορεί να έλθει σε επαφή με 

το κράτος μέλος καταγωγής προκειμένου 

το τελευταίο να επιστρέψει πλήρως στο 

κράτος μέλος υποδοχής τα τυχόν ποσά που 

κατέβαλε στα θύματα ή στους δικαιούχους 

τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  890 

Κώστας Χρυσόγονος, Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν η ζημία αυτή προκαλείται 

από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση 

καθήκοντος, το κράτος μέλος υποδοχής 

μπορεί να έλθει σε επαφή με το κράτος 

μέλος καταγωγής προκειμένου το 

τελευταίο να επιστρέψει πλήρως στο 

κράτος μέλος υποδοχής τα τυχόν ποσά 

που κατέβαλε στα θύματα ή στους 

δικαιούχους τους. 

2. Όταν η ζημία αυτή προκαλείται 

από βαριά αμέλεια ή εκούσια παράβαση 

καθήκοντος, ο οργανισμός υποχρεούται να 

αποκαθιστά τις ζημίες που έχουν 

προκληθεί, σύμφωνα με τις γενικές αρχές 

που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών 

μελών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  891 

Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Για τα περιστατικά που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
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του παρόντος άρθρου και λαμβάνουν 

χώρα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 

του επιχειρησιακού σχεδίου δυνάμει του 

άρθρου 18, τα μέλη των ομάδων είναι 

πλήρως υπεύθυνα για οποιαδήποτε ζημία 

προκαλέσουν. 

Or. en 

 

Τροπολογία  892 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οιαδήποτε διαφορά μεταξύ κρατών 

μελών όσον αφορά την εφαρμογή των 

παραγράφων 2 και 3, η οποία δεν μπορεί 

να επιλυθεί με διαπραγματεύσεις μεταξύ 

τους, υποβάλλεται από αυτά στο 

Δικαστήριο των Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σύμφωνα με το άρθρο 273 ΣΛΕΕ. 

4. Οιαδήποτε διαφορά μεταξύ κρατών 

μελών ή μεταξύ κράτους μέλους και του 

οργανισμού όσον αφορά την εφαρμογή 

των παραγράφων 1, 2 και 3, η οποία δεν 

μπορεί να επιλυθεί με διαπραγματεύσεις 

μεταξύ τους, υποβάλλεται από αυτά στο 

Δικαστήριο των Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σύμφωνα με τις συνθήκες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  893 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οιαδήποτε διαφορά μεταξύ κρατών 

μελών όσον αφορά την εφαρμογή των 

παραγράφων 2 και 3, η οποία δεν μπορεί 

να επιλυθεί με διαπραγματεύσεις μεταξύ 

τους, υποβάλλεται από αυτά στο 

Δικαστήριο των Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σύμφωνα με το άρθρο 273 ΣΛΕΕ. 

4. Οιαδήποτε διαφορά μεταξύ κρατών 

μελών ή μεταξύ κράτους μέλους και του 

οργανισμού όσον αφορά την εφαρμογή 

της παραγράφου 3, η οποία δεν μπορεί να 

επιλυθεί με διαπραγματεύσεις μεταξύ τους, 

υποβάλλεται από αυτά στο Δικαστήριο των 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιφύλαξη 

του άρθρου 273 ΣΛΕΕ. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  894 

Κώστας Χρυσόγονος, Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οιαδήποτε διαφορά μεταξύ κρατών 

μελών όσον αφορά την εφαρμογή των 

παραγράφων 2 και 3, η οποία δεν μπορεί 

να επιλυθεί με διαπραγματεύσεις μεταξύ 

τους, υποβάλλεται από αυτά στο 

Δικαστήριο των Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σύμφωνα με το άρθρο 273 ΣΛΕΕ. 

4. Οιαδήποτε διαφορά μεταξύ κρατών 

μελών όσον αφορά την εφαρμογή της 

παραγράφου 3, η οποία δεν μπορεί να 

επιλυθεί με διαπραγματεύσεις μεταξύ τους, 

υποβάλλεται από αυτά στο Δικαστήριο των 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το 

άρθρο 273 ΣΛΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  895 

Κώστας Χρυσόγονος, Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Το Δικαστήριο είναι αρμόδιο να 

εκδικάζει τις διαφορές που αφορούν τις 

αποζημιώσεις για τις ζημίες των 

παραγράφων 1 και 2. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του υφιστάμενου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού 

οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Τροπολογία  896 

Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Για να εκπληρώσει το καθήκον 

της διασφάλισης υψηλού επιπέδου 

εσωτερικής ασφάλειας που αναφέρεται 

στο άρθρο 1, ο οργανισμός έχει πρόσβαση 

σε όλες τις συναφείς βάσεις δεδομένων, 

όπως το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν 

(SIS), το Σύστημα Πληροφοριών για τις 

Θεωρήσεις (VIS), το Eurodac και το 

μελλοντικό σύστημα Ευφυών Συνόρων, 

τηρώντας παράλληλα το ευρωπαϊκό 

δίκαιο περί προστασίας και ασφάλειας 

των δεδομένων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  897 

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

Κύρκος, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 44 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει 

μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001 από τον οργανισμό, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

αφορούν τον υπεύθυνο προστασίας 

δεδομένων του οργανισμού. Τα μέτρα 

αυτά θεσπίζονται κατόπιν διαβουλεύσεων 

με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 

Δεδομένων. 

2. Διορίζεται υπεύθυνος προστασίας 

δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001. Το διοικητικό 

συμβούλιο θεσπίζει μέτρα για την 

εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού από 

τον οργανισμό. Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται 

κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Ευρωπαίο 

Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. 

Or. en 
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Τροπολογία  898 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 44 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 47, 

απαγορεύεται η διαβίβαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που έχουν τύχει 

επεξεργασίας από τον οργανισμό, αλλά και 

η περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, που υφίστανται 

επεξεργασία στο πλαίσιο του παρόντος 

κανονισμού, από την κράτη μέλη σε αρχές 

τρίτων χωρών ή τρίτων μερών. 

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 47, 

απαγορεύεται η διαβίβαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που έχουν τύχει 

επεξεργασίας από τον οργανισμό, αλλά και 

η περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, που υφίστανται 

επεξεργασία στο πλαίσιο του παρόντος 

κανονισμού, από τα κράτη μέλη σε αρχές 

τρίτων χωρών ή τρίτων μερών ή σε 

διεθνείς οργανισμούς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  899 

Ska Keller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 44 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 47, 

απαγορεύεται η διαβίβαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που έχουν τύχει 

επεξεργασίας από τον οργανισμό, αλλά και 

η περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, που υφίστανται 

επεξεργασία στο πλαίσιο του παρόντος 

κανονισμού, από την κράτη μέλη σε αρχές 

τρίτων χωρών ή τρίτων μερών. 

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 47, 

απαγορεύεται η διαβίβαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που έχουν τύχει 

επεξεργασίας από τον οργανισμό, αλλά και 

η περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, που υφίστανται 

επεξεργασία στο πλαίσιο του παρόντος 

κανονισμού, από τα κράτη μέλη σε αρχές 

τρίτων χωρών ή τρίτων μερών, 

περιλαμβανομένων των διεθνών 

οργανισμών.  

Or. en 

 

Τροπολογία  900 

Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 44 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

η μεταφορά δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς 

οργανισμούς, από τον οργανισμό ή τα 

κράτη μέλη, προβλέπεται ρητώς υπό πολύ 

συγκεκριμένες συνθήκες, απαιτείται 

αξιολόγηση καταλληλότητας και χρήση 

ειδικών διασφαλίσεων σύμφωνα με το 

άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) 45/2001 

και τα άρθρα 25 και 26 της οδηγίας 

95/46/ΕΚ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  901 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 45 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 45 διαγράφεται 

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα 

 

1. Ο οργανισμός δύναται να 

επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα μόνον για τους εξής σκοπούς: 

 

α) την εκτέλεση των καθηκόντων της 

όσον αφορά την οργάνωση και τον 

συντονισμό των κοινών επιχειρήσεων, 

πιλοτικών προγραμμάτων και ταχέων 

επεμβάσεων στα σύνορα και στο πλαίσιο 

των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση 

των μεταναστευτικών ροών σύμφωνα με 

το άρθρο 46· 

 

β) την εκτέλεση των καθηκόντων της 

όσον αφορά την οργάνωση και τον 

συντονισμό των επιχειρήσεων 
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επαναπατρισμού και των επεμβάσεων 

επαναπατρισμού σύμφωνα με το άρθρο 

47· 

γ) τη διευκόλυνση της ανταλλαγής 

πληροφοριών με τα κράτη μέλη, την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 

Άσυλο, την Ευρωπαϊκή Αστυνομική 

Υπηρεσία (Europol) ή την Ευρωπαϊκή 

Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας 

(Eurojust) σύμφωνα με το άρθρο 46· 

 

δ) την ανάλυση κινδύνων από τον 

οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 10· 

 

ε) την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό 

σκαφών στο πλαίσιο του Eurosur 

σύμφωνα με το άρθρο 48. 

 

2. Τυχόν επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα τηρεί την αρχή 

της αναλογικότητας και περιορίζεται 

αυστηρά στα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για 

τους σκοπούς που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1. 

 

3. Το κράτος μέλος ή άλλος οργανισμός 

της Ένωσης που παρέχει δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα στον οργανισμό 

καθορίζει τον(-ους) σκοπό(-ούς) για τον(-

ους) οποίο(-ους) τα εν λόγω δεδομένα 

υφίστανται επεξεργασία, όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εάν δεν 

το πράξει, ο οργανισμός, σε συνεννόηση 

με τον πάροχο των σχετικών δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, επεξεργάζεται 

τα δεδομένα ώστε να καθορίζει την 

αναγκαιότητά τους σε σχέση με τον(-ους) 

σκοπό(-ούς), που αναφέρεται(-ονται) 

στην παράγραφο 1, για τον(-ους) οποίο(-

ους) υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία. 

Ο οργανισμός δύναται να επεξεργάζεται 

πληροφορίες για σκοπό που διαφέρει από 

αυτόν της παραγράφου 1 μόνο εάν 

εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τον πάροχο 

των πληροφοριών. 

 

4. Τα κράτη μέλη ή άλλοι οργανισμοί της 

Ένωσης δύνανται να υποδεικνύουν κατά 

τον χρόνο της διαβίβασης δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, τυχόν 
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περιορισμούς στην πρόσβαση ή στη 

χρήση, υπό γενικούς ή ειδικούς όρους, 

μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση, 

τη διαγραφή ή την καταστροφή τους. Σε 

περίπτωση όπου η ανάγκη των 

περιορισμών αυτών καθίσταται πρόδηλη 

μετά τη διαβίβαση, ο οργανισμός 

ενημερώνεται σχετικά. Ο οργανισμός 

συμμορφώνεται με τους εν λόγω 

περιορισμούς 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 45 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το κράτος μέλος ή άλλος 

οργανισμός της Ένωσης που παρέχει 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον 

οργανισμό καθορίζει τον(-ους) σκοπό(-

ούς) για τον(-ους) οποίο(-ους) τα εν λόγω 

δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εάν δεν το 

πράξει, ο οργανισμός, σε συνεννόηση με 

τον πάροχο των σχετικών δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, επεξεργάζεται 

τα δεδομένα ώστε να καθορίζει την 

αναγκαιότητά τους σε σχέση με τον(-ους) 

σκοπό(-ούς), που αναφέρεται(-ονται) 

στην παράγραφο 1, για τον(-ους) οποίο(-

ους) υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία. 

Ο οργανισμός δύναται να επεξεργάζεται 

πληροφορίες για σκοπό που διαφέρει από 

αυτόν της παραγράφου 1 μόνο εάν 

εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τον πάροχο 

των πληροφοριών. 

3. Το κράτος μέλος ή άλλος 

οργανισμός της Ένωσης που παρέχει 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον 

οργανισμό καθορίζει τον(-ους) σκοπό(-

ούς) για τον(-ους) οποίο(-ους) τα εν λόγω 

δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 1. Ο 

οργανισμός δύναται να επεξεργάζεται 

πληροφορίες για σκοπό της παραγράφου 1 

που διαφέρει από τον αρχικό σκοπό μόνο 

εάν εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τον 

πάροχο των πληροφοριών. 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 45 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το κράτος μέλος ή άλλος 

οργανισμός της Ένωσης που παρέχει 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον 

οργανισμό καθορίζει τον(-ους) σκοπό(-

ούς) για τον(-ους) οποίο(-ους) τα εν λόγω 

δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εάν δεν το 

πράξει, ο οργανισμός, σε συνεννόηση με 

τον πάροχο των σχετικών δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, επεξεργάζεται τα 

δεδομένα ώστε να καθορίζει την 

αναγκαιότητά τους σε σχέση με τον(-ους) 

σκοπό(-ούς), που αναφέρεται(-ονται) στην 

παράγραφο 1, για τον(-ους) οποίο(-ους) 

υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία. Ο 

οργανισμός δύναται να επεξεργάζεται 

πληροφορίες για σκοπό που διαφέρει από 

αυτόν της παραγράφου 1 μόνο εάν 

εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τον πάροχο 

των πληροφοριών. 

3. Το κράτος μέλος ή άλλος 

οργανισμός της Ένωσης που παρέχει 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον 

οργανισμό καθορίζει τον(-ους) σκοπό(-

ούς) για τον(-ους) οποίο(-ους) τα εν λόγω 

δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εάν δεν το 

πράξει, ο οργανισμός, σε συνεννόηση με 

τον πάροχο των σχετικών δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, επεξεργάζεται τα 

δεδομένα ώστε να καθορίζει την 

αναγκαιότητά τους σε σχέση με τον(-ους) 

σκοπό(-ούς), που αναφέρεται(-ονται) στην 

παράγραφο 1, για τον(-ους) οποίο(-ους) 

υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία. 

Or. en 

 


