
AM\1135863EL.docx PE609.321v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2014-2019

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

2016/0357A(COD)

4.10.2017

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
145 - 407

Σχέδιο έκθεσης
Kinga Gál
(PE605.985v01-00)

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας 
ταξιδίου (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
515/2014, (ΕΕ) 2016/399 και (ΕΕ) 2016/1624

Πρόταση κανονισμού
(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))



PE609.321v02-00 2/185 AM\1135863EL.docx

EL

AM_Com_LegReport



AM\1135863EL.docx 3/185 PE609.321v02-00

EL

Τροπολογία 145
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. fr

Τροπολογία 146
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 147
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΕΕΠΔ, η ομάδα εργασίας του άρθρου 29, ο FRA, η μελέτη που εκπονήθηκε για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η επιτροπή Meijers επεσήμαναν ότι υπάρχει έλλειψη 
αποδεικτικών στοιχείων για την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα ενός τέτοιου σαρωτικού 
μέτρου. Δεν είναι σαφής η προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με τους ισχύοντες ή συμφωνηθέντες 
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μηχανισμούς, όπως το SIS, το VIS, η βάση δεδομένων της Ευρωπόλ, το ΣΕΕ, οι καταστάσεις 
ονομάτων επιβατών (PNR) και οι εκ των προτέρων πληροφορίες για τους επιβάτες (API). Το 
ETIAS θα αποτελούσε, επίσης, μια συγκαλυμμένη θεώρηση για τους πολίτες από χώρες με 
καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης.

Τροπολογία 148
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
1995, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών,

Or. fr

Τροπολογία 149
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την 
προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα 
και τους οργανισμούς της Κοινότητας και 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών, και ιδίως το άρθρο 28 
παράγραφος 2, το άρθρο 41, παράγραφος 
2 και το άρθρο 46 στοιχείο δ) αυτού,
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Or. fr

Τροπολογία 150
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη γνώμη του 
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων σχετικά με τη δεύτερη δέσμη 
μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
«Έξυπνα Σύνορα» (Γνώμη 06/2016),

Or. fr

Τροπολογία 151
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη γνώμη του 
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκού 
συστήματος πληροφοριών και αδείας 
ταξιδίου (ETIAS) (Γνώμη 3/2017),

Or. fr

Τροπολογία 152
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 γ (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία
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– έχοντας υπόψη την επιστολή της 
ομάδας «Προστασία δεδομένων» του 
άρθρου 29 της 10ης Απριλίου 2017 και 
του προσαρτήματός της,

Or. fr

Τροπολογία 153
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 δ (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη γνώμη του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
με θέμα «the impact on fundamental 
rights of the proposed regulation on the 
European Travel Information and 
Authorisation system (ETIAS)» [ο 
αντίκτυπος στα θεμελιώδη δικαιώματα 
του προτεινόμενου κανονισμού για τη 
θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος 
πληροφοριών και αδείας ταξιδίου 
(ETIAS)] (Γνώμη 2/2017 του FRA)·

Or. fr

Τροπολογία 154
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 ε (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έρευνα με 
τίτλο «survey in the framework of the eu-
LISA Pilot on smart borders» (έρευνα στο 
πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος eu-
LISA για τα ευφυή σύνορα) του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
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Or. fr

Τροπολογία 155
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 στ (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης 
Δεκεμβρίου 2000 («ο Χάρτης»), που 
θεσπίσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007 στο 
Στρασβούργο και τέθηκε σε ισχύ με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο 
2009·

Or. fr

Τροπολογία 156
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 ζ (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική 
Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου, που εγκρίθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ το 1948·

Or. fr

Τροπολογία 157
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 η (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία
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– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 
ΟΗΕ του 1951 για το Καθεστώς των 
Προσφύγων (Σύμβαση της Γενεύης) και 
το Πρωτόκολλο αυτής, της 31ης 
Ιανουαρίου 1967·

Or. fr

Τροπολογία 158
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 θ (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έλλειψη 
ανάλυσης αντικτύπου, και ιδίως στα 
θεμελιώδη δικαιώματα, στο δικαίωμα 
στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία 
των δεδομένων, σύμφωνα είτε με τη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 σχετικά με τη βελτίωση της 
νομοθεσίας είτε με τις νέες 
κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας·

Or. fr

Τροπολογία 159
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία 
β) και δ), το άρθρο 87 παράγραφος 2 
στοιχείο α) και το άρθρο 88 παράγραφος 2 
στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία 
α), β) και δ), το άρθρο 87 παράγραφος 2 
στοιχείο α) και το άρθρο 88 παράγραφος 2 
στοιχείο α),

Or. en
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Τροπολογία 160
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 
6ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Πιο Ισχυρά 
και Έξυπνα Συστήματα Πληροφοριών για 
τα Σύνορα και την Ασφάλεια»20, 
επισημαίνει την ανάγκη της ΕΕ να 
ενισχύσει και να βελτιώσει τα συστήματα 
τεχνολογιών πληροφοριών της, την 
αρχιτεκτονική των δεδομένων και την 
ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της 
διαχείρισης των συνόρων, της επιβολής 
του νόμου και της καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας. Υπογραμμίζει ακόμη την 
ανάγκη να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα 
των συστημάτων πληροφοριών. Κυρίως 
όμως, εκθέτει ορισμένες πιθανές 
εναλλακτικές επιλογές προκειμένου να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη των 
υφιστάμενων συστημάτων πληροφοριών 
και, αν χρειάζεται, να αναπτυχθούν νέες 
και συμπληρωματικές δράσεις για την 
αντιμετώπιση των ελλείψεων που 
εξακολουθούν να υπάρχουν σε επίπεδο 
πληροφοριών.

(1) Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 
6ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Πιο Ισχυρά 
και Έξυπνα Συστήματα Πληροφοριών για 
τα Σύνορα και την Ασφάλεια»20, 
επισημαίνει την ανάγκη της ΕΕ να 
ενισχύσει και να βελτιώσει τα συστήματα 
τεχνολογιών πληροφοριών της, την 
αρχιτεκτονική των δεδομένων και την 
ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της 
διαχείρισης των συνόρων, της επιβολής 
του νόμου και της καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας με την εφαρμογή 
συνεκτικών πολιτικών 
κυβερνοασφάλειας, για να εξασφαλιστεί η 
καλύτερη εκμετάλλευση και προστασία 
όλων των δεδομένων και των 
πληροφοριών. Υπογραμμίζει ακόμη την 
ανάγκη να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα 
των συστημάτων πληροφοριών. Κυρίως 
όμως, εκθέτει ορισμένες πιθανές 
εναλλακτικές επιλογές προκειμένου να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη των 
υφιστάμενων συστημάτων πληροφοριών 
και, αν χρειάζεται, να αναπτυχθούν νέες 
και συμπληρωματικές δράσεις για την 
αντιμετώπιση των ελλείψεων που 
εξακολουθούν να υπάρχουν σε επίπεδο 
πληροφοριών.

_________________ _________________

20 COM(2016) 205 final. 20 COM(2016) 205 final.

Or. ro

Τροπολογία 161
Maria Grapini



PE609.321v02-00 10/185 AM\1135863EL.docx

EL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Πράγματι, η ανακοίνωση της 6ης 
Απριλίου 2016 εντόπισε αρκετές ελλείψεις 
σε επίπεδο πληροφοριών και, μεταξύ 
αυτών, το γεγονός ότι οι συνοριοφύλακες 
στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν δεν 
διαθέτουν πληροφορίες για τους ταξιδιώτες 
που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν 
θεώρηση για να διέλθουν τα εξωτερικά 
σύνορα. Η ανακοίνωση της 6ης Απριλίου 
2016 ανέφερε δε ότι η Επιτροπή επρόκειτο 
να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
πληροφοριών και αδείας ταξιδίου της ΕΕ 
(ETIAS), το οποίο θα προσδιορίζει με 
αυτοματοποιημένο τρόπο αν οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση θεώρησης είναι επιλέξιμοι για 
είσοδο στον χώρο Σένγκεν πριν από την 
πραγματοποίηση του ταξιδιού τους, και θα 
αξιολογεί αν το συγκεκριμένο ταξίδι ενέχει 
πιθανό κίνδυνο σε επίπεδο ασφάλειας ή 
παράτυπης μετανάστευσης.

(2) Πράγματι, η ανακοίνωση της 6ης 
Απριλίου 2016 εντόπισε αρκετές ελλείψεις 
σε επίπεδο πληροφοριών και, μεταξύ 
αυτών, το γεγονός ότι οι συνοριοφύλακες 
στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν δεν 
διαθέτουν πληροφορίες για τους ταξιδιώτες 
που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν 
θεώρηση για να διέλθουν τα εξωτερικά 
σύνορα· έτσι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι 
από άποψη ασφάλειας και, ως εκ τούτου, 
απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος 
προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές 
απειλές. Η ανακοίνωση της 6ης Απριλίου 
2016 ανέφερε δε ότι η Επιτροπή επρόκειτο 
να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
πληροφοριών και αδείας ταξιδίου της ΕΕ 
(ETIAS), το οποίο θα προσδιορίζει με 
αυτοματοποιημένο τρόπο αν οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση θεώρησης είναι επιλέξιμοι για 
είσοδο στον χώρο Σένγκεν πριν από την 
πραγματοποίηση του ταξιδιού τους, και θα 
αξιολογεί αν το συγκεκριμένο ταξίδι ενέχει 
πιθανό κίνδυνο σε επίπεδο ασφάλειας ή 
παράτυπης μετανάστευσης.

Or. ro

Τροπολογία 162
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Πράγματι, η ανακοίνωση της 6ης 
Απριλίου 2016 εντόπισε αρκετές ελλείψεις 
σε επίπεδο πληροφοριών και, μεταξύ
αυτών, το γεγονός ότι οι συνοριοφύλακες 
στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν δεν 

(2) Πράγματι, η ανακοίνωση της 6ης 
Απριλίου 2016 εντόπισε αρκετές ελλείψεις 
σε επίπεδο πληροφοριών και, μεταξύ 
αυτών, το γεγονός ότι οι συνοριοφύλακες 
στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν δεν 
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διαθέτουν πληροφορίες για τους ταξιδιώτες 
που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν 
θεώρηση για να διέλθουν τα εξωτερικά 
σύνορα. Η ανακοίνωση της 6ης Απριλίου 
2016 ανέφερε δε ότι η Επιτροπή επρόκειτο 
να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
πληροφοριών και αδείας ταξιδίου της ΕΕ 
(ETIAS), το οποίο θα προσδιορίζει με 
αυτοματοποιημένο τρόπο αν οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση θεώρησης είναι επιλέξιμοι για 
είσοδο στον χώρο Σένγκεν πριν από την 
πραγματοποίηση του ταξιδιού τους, και θα 
αξιολογεί αν το συγκεκριμένο ταξίδι 
ενέχει πιθανό κίνδυνο σε επίπεδο 
ασφάλειας ή παράτυπης μετανάστευσης.

διαθέτουν πληροφορίες για τους ταξιδιώτες 
που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν 
θεώρηση για να διέλθουν τα εξωτερικά 
σύνορα. Η ανακοίνωση της 6ης Απριλίου 
2016 ανέφερε δε ότι η Επιτροπή επρόκειτο 
να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
πληροφοριών και αδείας ταξιδίου της ΕΕ 
(ETIAS), το οποίο θα προσδιορίζει με 
αυτοματοποιημένο τρόπο αν οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση θεώρησης είναι επιλέξιμοι για 
είσοδο στον χώρο Σένγκεν πριν από την 
πραγματοποίηση του ταξιδιού τους, 
λαμβάνοντας υπόψη τον απόλυτο 
σεβασμό του διεθνούς δικαίου, των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και ιδίως 
του δικαιώματος οικογενειακής 
επανένωσης, ανεξάρτητα από τα κίνητρα 
και τις συνθήκες του ταξιδιού τους προς 
τον χώρο Σένγκεν.

Or. fr

Τροπολογία 163
Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Πράγματι, η ανακοίνωση της 6ης 
Απριλίου 2016 εντόπισε αρκετές ελλείψεις 
σε επίπεδο πληροφοριών και, μεταξύ 
αυτών, το γεγονός ότι οι συνοριοφύλακες 
στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν δεν 
διαθέτουν πληροφορίες για τους ταξιδιώτες 
που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν 
θεώρηση για να διέλθουν τα εξωτερικά 
σύνορα. Η ανακοίνωση της 6ης Απριλίου 
2016 ανέφερε δε ότι η Επιτροπή επρόκειτο 
να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
πληροφοριών και αδείας ταξιδίου της ΕΕ 
(ETIAS), το οποίο θα προσδιορίζει με 
αυτοματοποιημένο τρόπο αν οι υπήκοοι 

(2) Πράγματι, η ανακοίνωση της 6ης 
Απριλίου 2016 εντόπισε αρκετές ελλείψεις 
σε επίπεδο πληροφοριών και, μεταξύ 
αυτών, το γεγονός ότι οι συνοριοφύλακες 
στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν δεν 
διαθέτουν πληροφορίες για τους ταξιδιώτες 
που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν 
θεώρηση για να διέλθουν τα εξωτερικά 
σύνορα. Η ανακοίνωση της 6ης Απριλίου 
2016 ανέφερε δε ότι η Επιτροπή επρόκειτο 
να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
πληροφοριών και αδείας ταξιδίου της ΕΕ 
(ETIAS), το οποίο θα προσδιορίζει με 
αυτοματοποιημένο τρόπο αν οι υπήκοοι 
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τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση θεώρησης είναι επιλέξιμοι για 
είσοδο στον χώρο Σένγκεν πριν από την 
πραγματοποίηση του ταξιδιού τους, και θα 
αξιολογεί αν το συγκεκριμένο ταξίδι 
ενέχει πιθανό κίνδυνο σε επίπεδο 
ασφάλειας ή παράτυπης μετανάστευσης.

τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση θεώρησης είναι επιλέξιμοι για 
είσοδο στον χώρο Σένγκεν πριν από την 
πραγματοποίηση του ταξιδιού τους.

Or. en

Τροπολογία 164
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Πράγματι, η ανακοίνωση της 6ης 
Απριλίου 2016 εντόπισε αρκετές ελλείψεις 
σε επίπεδο πληροφοριών και, μεταξύ 
αυτών, το γεγονός ότι οι συνοριοφύλακες 
στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν δεν 
διαθέτουν πληροφορίες για τους ταξιδιώτες 
που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν 
θεώρηση για να διέλθουν τα εξωτερικά 
σύνορα. Η ανακοίνωση της 6ης Απριλίου 
2016 ανέφερε δε ότι η Επιτροπή επρόκειτο 
να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
πληροφοριών και αδείας ταξιδίου της ΕΕ 
(ETIAS), το οποίο θα προσδιορίζει με 
αυτοματοποιημένο τρόπο αν οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση θεώρησης είναι επιλέξιμοι για 
είσοδο στον χώρο Σένγκεν πριν από την 
πραγματοποίηση του ταξιδιού τους, και θα 
αξιολογεί αν το συγκεκριμένο ταξίδι ενέχει 
πιθανό κίνδυνο σε επίπεδο ασφάλειας ή 
παράτυπης μετανάστευσης.

(2) Πράγματι, η ανακοίνωση της 6ης 
Απριλίου 2016 εντόπισε αρκετές ελλείψεις 
σε επίπεδο πληροφοριών και, μεταξύ 
αυτών, το γεγονός ότι οι συνοριοφύλακες 
στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν δεν 
διαθέτουν πληροφορίες για τους ταξιδιώτες 
που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν 
θεώρηση για να διέλθουν τα εξωτερικά 
σύνορα. Η ανακοίνωση της 6ης Απριλίου 
2016 ανέφερε δε ότι η Επιτροπή επρόκειτο 
να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
πληροφοριών και αδείας ταξιδίου της ΕΕ 
(ETIAS), το οποίο θα προσδιορίζει με 
αυτοματοποιημένο τρόπο αν οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση θεώρησης είναι επιλέξιμοι για 
είσοδο στον χώρο Σένγκεν πριν από την 
πραγματοποίηση του ταξιδιού τους, και θα 
αξιολογεί αν το συγκεκριμένο ταξίδι ενέχει 
πιθανό κίνδυνο σε επίπεδο ασφάλειας, 
παράτυπης μετανάστευσης ή δημόσιας 
υγείας.

Or. fr

Τροπολογία 165
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Artis Pabriks

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Πράγματι, η ανακοίνωση της 6ης 
Απριλίου 2016 εντόπισε αρκετές ελλείψεις 
σε επίπεδο πληροφοριών και, μεταξύ 
αυτών, το γεγονός ότι οι συνοριοφύλακες 
στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν δεν 
διαθέτουν πληροφορίες για τους ταξιδιώτες 
που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν 
θεώρηση για να διέλθουν τα εξωτερικά 
σύνορα. Η ανακοίνωση της 6ης Απριλίου 
2016 ανέφερε δε ότι η Επιτροπή επρόκειτο 
να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
πληροφοριών και αδείας ταξιδίου της ΕΕ 
(ETIAS), το οποίο θα προσδιορίζει με 
αυτοματοποιημένο τρόπο αν οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση θεώρησης είναι επιλέξιμοι για 
είσοδο στον χώρο Σένγκεν πριν από την 
πραγματοποίηση του ταξιδιού τους, και θα 
αξιολογεί αν το συγκεκριμένο ταξίδι ενέχει 
πιθανό κίνδυνο σε επίπεδο ασφάλειας ή 
παράτυπης μετανάστευσης.

(2) Πράγματι, η ανακοίνωση της 6ης 
Απριλίου 2016 εντόπισε αρκετές ελλείψεις 
σε επίπεδο πληροφοριών και, μεταξύ 
αυτών, το γεγονός ότι οι συνοριοφύλακες 
στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν δεν 
διαθέτουν πληροφορίες για τους ταξιδιώτες 
που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν 
θεώρηση για να διέλθουν τα εξωτερικά 
σύνορα. Η ανακοίνωση της 6ης Απριλίου 
2016 ανέφερε δε ότι η Επιτροπή επρόκειτο 
να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
πληροφοριών και αδείας ταξιδίου της ΕΕ 
(ETIAS), το οποίο θα προσδιορίζει με 
αυτοματοποιημένο τρόπο αν οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση θεώρησης είναι επιλέξιμοι για 
είσοδο στον χώρο Σένγκεν πριν από την 
πραγματοποίηση του ταξιδιού τους, και θα 
αξιολογεί αν το συγκεκριμένο ταξίδι ενέχει 
πιθανό κίνδυνο σε επίπεδο ασφάλειας ή 
παράνομης μετανάστευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/1624 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του 
Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου.

Τροπολογία 166
Sergei Stanishev

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Πράγματι, η ανακοίνωση της 6ης 
Απριλίου 2016 εντόπισε αρκετές ελλείψεις 
σε επίπεδο πληροφοριών και, μεταξύ 
αυτών, το γεγονός ότι οι συνοριοφύλακες 
στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν δεν 
διαθέτουν πληροφορίες για τους ταξιδιώτες 
που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν 
θεώρηση για να διέλθουν τα εξωτερικά 
σύνορα. Η ανακοίνωση της 6ης Απριλίου 
2016 ανέφερε δε ότι η Επιτροπή επρόκειτο 
να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
πληροφοριών και αδείας ταξιδίου της ΕΕ 
(ETIAS), το οποίο θα προσδιορίζει με 
αυτοματοποιημένο τρόπο αν οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση θεώρησης είναι επιλέξιμοι για 
είσοδο στον χώρο Σένγκεν πριν από την 
πραγματοποίηση του ταξιδιού τους, και θα 
αξιολογεί αν το συγκεκριμένο ταξίδι ενέχει 
πιθανό κίνδυνο σε επίπεδο ασφάλειας ή 
παράτυπης μετανάστευσης.

(2) Πράγματι, η ανακοίνωση της 6ης 
Απριλίου 2016 εντόπισε αρκετές ελλείψεις 
σε επίπεδο πληροφοριών και, μεταξύ 
αυτών, το γεγονός ότι οι συνοριοφύλακες 
στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν δεν 
διαθέτουν πληροφορίες για τους ταξιδιώτες 
που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν 
θεώρηση για να διέλθουν τα εξωτερικά 
σύνορα. Η ανακοίνωση της 6ης Απριλίου 
2016 ανέφερε δε ότι η Επιτροπή επρόκειτο 
να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
πληροφοριών και αδείας ταξιδίου της ΕΕ 
(ETIAS), το οποίο θα προσδιορίζει με 
αυτοματοποιημένο τρόπο αν οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση θεώρησης είναι επιλέξιμοι για 
είσοδο στο έδαφος των κρατών μελών
πριν από την πραγματοποίηση του ταξιδιού 
τους, και θα αξιολογεί αν το συγκεκριμένο 
ταξίδι ενέχει πιθανό κίνδυνο σε επίπεδο 
ασφάλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φράση «χώρος Σένγκεν» που χρησιμοποιείται στην παρούσα αιτιολογική σκέψη αντιβαίνει 
στη διατύπωση του άρθρου 1 παράγραφος 1 «έδαφος των κρατών μελών». Η διατύπωση 
τροποποιήθηκε προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής μεταξύ 
των κρατών μελών της ΕΕ και για λόγους συνοχής.

Τροπολογία 167
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η ανακοίνωση της 14ης 
Σεπτεμβρίου 2016 με τίτλο «Ενίσχυση της 
ασφάλειας σε έναν κόσμο σε διαρκή 
κίνηση: βελτιωμένη ανταλλαγή 
πληροφοριών για την καταπολέμηση της 

(3) Η ανακοίνωση της 14ης 
Σεπτεμβρίου 2016 με τίτλο «Ενίσχυση της 
ασφάλειας σε έναν κόσμο σε διαρκή 
κίνηση: βελτιωμένη ανταλλαγή 
πληροφοριών για την καταπολέμηση της 
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τρομοκρατίας και ισχυρότερα εξωτερικά 
σύνορα» 21 επιβεβαιώνει την 
προτεραιότητα που δίδεται στην ασφάλεια 
των εξωτερικών συνόρων και παρουσιάζει 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την 
επιτάχυνση και τη διεύρυνση του έργου 
της ΕΕ προς την κατεύθυνση της διαρκούς 
ενίσχυσης της διαχείρισης των εξωτερικών 
συνόρων.

τρομοκρατίας και ισχυρότερα εξωτερικά 
σύνορα» 21 επιβεβαιώνει την 
προτεραιότητα που δίδεται στην ασφάλεια 
των εξωτερικών συνόρων και παρουσιάζει 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την 
επιτάχυνση και τη διεύρυνση του έργου 
της ΕΕ προς την κατεύθυνση της διαρκούς 
ενίσχυσης της διαχείρισης των εξωτερικών 
συνόρων για την καλύτερη λειτουργία της 
ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της 
Ένωσης σε συνθήκες μέγιστης 
ασφάλειας.

_________________ _________________

21 COM(2016) 602 final. 21 COM(2016) 602 final.

Or. ro

Τροπολογία 168
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Είναι επιβεβλημένη ανάγκη να 
προσδιοριστούν οι στόχοι του ευρωπαϊκού 
συστήματος πληροφοριών και αδείας 
ταξιδίου (ETIAS), να καθοριστεί η τεχνική 
αρχιτεκτονική του, να συσταθούν η 
κεντρική μονάδα ETIAS, οι εθνικές 
μονάδες ETIAS και το συμβούλιο 
διαλογής ETIAS, να θεσπιστούν κανόνες 
για τη λειτουργία και τη χρήση των 
δεδομένων που θα καταχωρίζονται στο 
σύστημα από τον αιτούντα, να οριστούν 
κανόνες για την έκδοση ή την απόρριψη 
των αδειών ταξιδίου, να καθοριστούν οι 
σκοποί για τους οποίους θα υποβάλλονται 
σε επεξεργασία τα δεδομένα, να 
προσδιοριστούν οι αρχές που θα είναι 
εξουσιοδοτημένες να έχουν πρόσβαση στα 
δεδομένα και να διασφαλιστεί η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

(4) Είναι επιβεβλημένη ανάγκη να 
προσδιοριστούν οι στόχοι του ευρωπαϊκού 
συστήματος πληροφοριών και αδείας 
ταξιδίου (ETIAS), να καθοριστεί η τεχνική 
αρχιτεκτονική του, να συσταθούν η 
κεντρική μονάδα ETIAS, οι εθνικές 
μονάδες ETIAS και το συμβούλιο 
διαλογής ETIAS, να θεσπιστούν κανόνες 
για τη λειτουργία και τη χρήση των 
δεδομένων που θα καταχωρίζονται στο 
σύστημα από τον αιτούντα, να οριστούν 
κανόνες για την έκδοση ή την απόρριψη 
των αδειών ταξιδίου, να καθοριστούν οι 
σκοποί για τους οποίους θα υποβάλλονται 
σε επεξεργασία τα δεδομένα, να 
προσδιοριστούν οι αρχές που θα είναι 
εξουσιοδοτημένες να έχουν πρόσβαση στα 
δεδομένα, καθώς και οι αρχές, εθνικές 
και ευρωπαϊκές, που θα είναι υπεύθυνες 
για τη διασφάλιση της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
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τον έλεγχο της λειτουργίας του 
συστήματος, σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 169
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Είναι επιβεβλημένη ανάγκη να 
προσδιοριστούν οι στόχοι του ευρωπαϊκού 
συστήματος πληροφοριών και αδείας 
ταξιδίου (ETIAS), να καθοριστεί η τεχνική 
αρχιτεκτονική του, να συσταθούν η 
κεντρική μονάδα ETIAS, οι εθνικές 
μονάδες ETIAS και το συμβούλιο 
διαλογής ETIAS, να θεσπιστούν κανόνες 
για τη λειτουργία και τη χρήση των 
δεδομένων που θα καταχωρίζονται στο 
σύστημα από τον αιτούντα, να οριστούν 
κανόνες για την έκδοση ή την απόρριψη 
των αδειών ταξιδίου, να καθοριστούν οι 
σκοποί για τους οποίους θα υποβάλλονται 
σε επεξεργασία τα δεδομένα, να 
προσδιοριστούν οι αρχές που θα είναι 
εξουσιοδοτημένες να έχουν πρόσβαση στα 
δεδομένα και να διασφαλιστεί η προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(4) Είναι επιβεβλημένη ανάγκη να 
πραγματοποιηθούν δράσεις 
πληροφόρησης και να προσδιοριστούν οι 
στόχοι του ευρωπαϊκού συστήματος 
πληροφοριών και αδείας ταξιδίου 
(ETIAS), να καθοριστεί η τεχνική 
αρχιτεκτονική του, να συσταθούν η 
κεντρική μονάδα ETIAS, οι εθνικές 
μονάδες ETIAS και το συμβούλιο 
διαλογής ETIAS, να θεσπιστούν κανόνες 
για τη λειτουργία και τη χρήση των 
δεδομένων που θα καταχωρίζονται στο 
σύστημα από τον αιτούντα, να οριστούν 
κανόνες για την έκδοση ή την απόρριψη 
των αδειών ταξιδίου, να καθοριστούν οι 
σκοποί για τους οποίους θα υποβάλλονται 
σε επεξεργασία τα δεδομένα, να 
προσδιοριστούν οι αρχές που θα είναι 
εξουσιοδοτημένες να έχουν πρόσβαση στα 
δεδομένα και να διασφαλιστεί η προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. ro

Τροπολογία 170
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Είναι επιβεβλημένη ανάγκη να 
προσδιοριστούν οι στόχοι του ευρωπαϊκού 
συστήματος πληροφοριών και αδείας 
ταξιδίου (ETIAS), να καθοριστεί η τεχνική 
αρχιτεκτονική του, να συσταθούν η 
κεντρική μονάδα ETIAS, οι εθνικές 
μονάδες ETIAS και το συμβούλιο 
διαλογής ETIAS, να θεσπιστούν κανόνες 
για τη λειτουργία και τη χρήση των 
δεδομένων που θα καταχωρίζονται στο 
σύστημα από τον αιτούντα, να οριστούν 
κανόνες για την έκδοση ή την απόρριψη 
των αδειών ταξιδίου, να καθοριστούν οι 
σκοποί για τους οποίους θα υποβάλλονται 
σε επεξεργασία τα δεδομένα, να 
προσδιοριστούν οι αρχές που θα είναι 
εξουσιοδοτημένες να έχουν πρόσβαση στα 
δεδομένα και να διασφαλιστεί η προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(4) Είναι επιβεβλημένη ανάγκη να 
προσδιοριστούν οι στόχοι του ευρωπαϊκού 
συστήματος πληροφοριών και αδείας 
ταξιδίου (ETIAS), να καθοριστεί η τεχνική 
αρχιτεκτονική του, να συσταθούν η 
κεντρική μονάδα ETIAS, οι εθνικές 
μονάδες ETIAS και το συμβούλιο 
αξιολόγησης ETIAS, να θεσπιστούν 
κανόνες για τη λειτουργία και τη χρήση 
των δεδομένων που θα καταχωρίζονται στο 
σύστημα από τον αιτούντα, να οριστούν 
κανόνες για την έκδοση ή την απόρριψη 
των αδειών ταξιδίου, να καθοριστούν οι 
σκοποί για τους οποίους θα υποβάλλονται 
σε επεξεργασία τα δεδομένα, να 
προσδιοριστούν οι αρχές που θα είναι 
εξουσιοδοτημένες να έχουν πρόσβαση στα 
δεδομένα και να διασφαλιστεί η προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 171
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το ETIAS θα πρέπει να αφορά 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για 
να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα.

(5) Το ETIAS θα πρέπει να αφορά 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για 
να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα, 
ανεξάρτητα από την κατάστασή τους, με 
πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και του διεθνούς δικαίου και 
σύμφωνα με τις αρχές της 
αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και 
της σκοπιμότητας.

Or. fr
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Τροπολογία 172
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το ETIAS θα πρέπει να αφορά 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για 
να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα.

(5) Το ETIAS θα πρέπει να αφορά 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για 
να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα, εκτός 
των υπηκόων υποψήφιων και δυνάμει 
υποψήφιων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση χωρών που απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση θεώρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

The lack of impact assessment leaves unclear the possible impact on the traffic on external 
land borders, especially in cases where third country nationals arrive at border crossing 
points without having applied for travel authorisation. Recent experience with systematic 
checks on external borders has shown the potential risks of introducing additional pre-
conditions for entry in the EU. Such approach might also act as a discouragement for EU 
candidate and potential candidate countries in regards to their effort towards membership. 
Exempting these countries from the scope of this Regulation would send a positive signal for 
their EU perspective and alleviate burden from Member States on external borders.

Τροπολογία 173
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το ETIAS θα πρέπει να αφορά 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για 
να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα.

(5) Το ETIAS θα πρέπει να αφορά 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση και 
υπηκόους που δεν υποχρεούνται να 
διαθέτουν θεώρηση διέλευσης από 
αερολιμένα.

Or. fr
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Τροπολογία 174
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Θα πρέπει ακόμη να εφαρμόζεται 
σε υπηκόους τρίτων χωρών που 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
θεώρησης οι οποίοι είναι μέλη της 
οικογένειας πολίτη της Ένωσης στους 
οποίους εφαρμόζεται η οδηγία 
2004/38/ΕΚ22 ή σε υπηκόους τρίτων 
χωρών που απολαύουν του δικαιώματος 
της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα το 
δίκαιο της Ένωσης και οι οποίοι δεν είναι 
κάτοχοι του αναφερόμενου στην οδηγία 
2004/38/ΕΚ δελτίου διαμονής. Το άρθρο 
21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει 
ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το 
δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει 
ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, 
υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και 
με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις 
Συνθήκες και στις διατάξεις που 
θεσπίζονται για την εφαρμογή τους. Οι 
σχετικοί περιορισμοί και προϋποθέσεις 
ορίζονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά 
με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης 
και των μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στο έδαφος των κρατών μελών.

(6) Θα πρέπει ακόμη να εφαρμόζεται 
σε υπηκόους τρίτων χωρών που 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
θεώρησης οι οποίοι είναι μέλη της 
οικογένειας πολίτη της Ένωσης στους 
οποίους εφαρμόζεται η οδηγία 
2004/38/ΕΚ22 ή σε υπηκόους τρίτων 
χωρών που απολαύουν του δικαιώματος 
της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα το 
δίκαιο της Ένωσης και οι οποίοι δεν είναι 
κάτοχοι του αναφερόμενου στην οδηγία 
2004/38/ΕΚ δελτίου διαμονής ή του 
προβλεπόμενου στον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1030/2002 τίτλου διαμονής. Το 
άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ορίζει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το 
δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει 
ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, 
υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και 
με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις 
Συνθήκες και στις διατάξεις που 
θεσπίζονται για την εφαρμογή τους. Οι 
σχετικοί περιορισμοί και προϋποθέσεις 
ορίζονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά 
με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης 
και των μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στο έδαφος των κρατών μελών.

_________________ _________________

22 Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το 
δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των 
μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στην επικράτεια των κρατών μελών, για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

22 Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το 
δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των 
μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στην επικράτεια των κρατών μελών, για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
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αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των 
οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 
72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 
75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 
93/96/ΕΟΚ.

αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των 
οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 
72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 
75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 
93/96/ΕΟΚ.

Or. fr

Τροπολογία 175
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Όπως επιβεβαιώνεται από το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης23, τα 
εν λόγω μέλη της οικογένειας έχουν 
δικαίωμα εισόδου στην επικράτεια του 
κράτους μέλους και λήψης θεώρησης για 
τον σκοπό αυτό. Κατά συνέπεια, και τα 
μέλη της οικογένειας που απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση θεώρησης θα πρέπει 
να έχουν δικαίωμα λήψης αδείας ταξιδίου. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στα 
εν λόγω πρόσωπα κάθε διευκόλυνση για 
την απόκτηση της αναγκαίας αδείας 
ταξιδίου η οποία πρέπει να εκδίδεται 
ατελώς.

(7) Όπως επιβεβαιώνεται από το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης23, τα 
εν λόγω μέλη της οικογένειας έχουν 
δικαίωμα εισόδου στην επικράτεια του 
κράτους μέλους και λήψης θεώρησης για 
τον σκοπό αυτό. Κατά συνέπεια, και τα 
μέλη της οικογένειας που απαλλάσσονται
από την υποχρέωση θεώρησης θα πρέπει 
να έχουν δικαίωμα λήψης αδείας ταξιδίου. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στα 
εν λόγω πρόσωπα κάθε διευκόλυνση για 
την απόκτηση της αναγκαίας αδείας 
ταξιδίου η οποία πρέπει να εκδίδεται 
ατελώς μόνο μετά από τη διεξαγωγή εκ 
των προτέρων ελέγχου.

_________________ _________________

23 Απόφαση του Δικαστηρίου της 31ης 
Ιανουαρίου 2006 στην υπόθεση C-503/03 
Επιτροπή κατά Ισπανίας (Συλλ. 2006, σ. I-
1097).

23 Απόφαση του Δικαστηρίου της 31ης 
Ιανουαρίου 2006 στην υπόθεση C-503/03 
Επιτροπή κατά Ισπανίας (Συλλ. 2006, σ. I-
1097).

Or. ro

Τροπολογία 176
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8



AM\1135863EL.docx 21/185 PE609.321v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το δικαίωμα απόκτησης αδείας 
ταξιδίου δεν είναι άνευ όρων, καθώς η 
οδηγία 2004/38/EΚ παρέχει στα κράτη 
μέλη τη δυνατότητα να απαγορεύουν την 
είσοδο στην επικράτειά τους σε μέλη της 
οικογένειας που ενέχουν κίνδυνο για τη 
δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη 
δημόσια υγεία. Βάσει των ανωτέρω, είναι 
δυνατό να ζητείται από τα μέλη της 
οικογένειας να παρέχουν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τους που 
σχετίζονται με την ταυτότητα και το 
καθεστώς τους μόνο όταν αυτά είναι 
συναφή για την αξιολόγηση της απειλής 
που ενδεχομένως συνιστούν τα εν λόγω 
μέλη για την ασφάλεια. Ομοίως, οι 
αιτήσεις που υποβάλλουν για έκδοση 
αδείας ταξιδίου θα πρέπει να εξετάζονται 
αποκλειστικά και μόνο ως προς τους
κινδύνους που ενδεχομένως ενέχουν σε 
επίπεδο ασφάλειας, και όχι σε επίπεδο 
μετανάστευσης.

(8) Το δικαίωμα απόκτησης αδείας 
ταξιδίου δεν είναι άνευ όρων, είναι δυνατό 
να ζητείται από τα μέλη της οικογένειας να 
παρέχουν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τους που σχετίζονται με την 
ταυτότητα και το καθεστώς τους μόνο όταν 
αυτά είναι συναφή για την αξιολόγηση της 
απειλής που ενδεχομένως συνιστούν τα εν 
λόγω μέλη για την ασφάλεια. Μπορούν να 
υπόκεινται σε άδεια ταξιδίου μόνο σε 
εξαιρετικές περιστάσεις και για λόγους 
που αφορούν αποκλειστικά κινδύνους που 
ενδεχομένως ενέχουν σε επίπεδο 
ασφάλειας. Δεδομένου του αντικτύπου 
της στην ιδιωτική ζωή των ταξιδιωτών, η 
χρήση αυτών των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να 
επιτρέπεται μόνο για σαφώς 
καθορισμένους στόχους, λαμβανομένων 
υπόψη των συγκεκριμένων στόχων που 
επιζητούν οι αρχές που τα χρησιμοποιούν. 
Κατά τη χρήση αυτών των δεδομένων, 
είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη η 
κατάσταση του υποκειμένου των 
δεδομένων όσον αφορά τη χώρα 
καταγωγής του και αυτό δεν μπορεί σε 
καμία περίπτωση να παρεμποδίζει την 
εφαρμογή της Σύμβασης της Γενεύης του 
1951.

Or. fr

Τροπολογία 177
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το δικαίωμα απόκτησης αδείας 
ταξιδίου δεν είναι άνευ όρων, καθώς η 
οδηγία 2004/38/EΚ παρέχει στα κράτη 
μέλη τη δυνατότητα να απαγορεύουν την 

(8) Το δικαίωμα απόκτησης αδείας 
ταξιδίου δεν είναι άνευ όρων, καθώς η 
οδηγία 2004/38/EΚ παρέχει στα κράτη 
μέλη τη δυνατότητα να απαγορεύουν την 
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είσοδο στην επικράτειά τους σε μέλη της 
οικογένειας που ενέχουν κίνδυνο για τη 
δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη 
δημόσια υγεία. Βάσει των ανωτέρω, είναι 
δυνατό να ζητείται από τα μέλη της 
οικογένειας να παρέχουν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τους που 
σχετίζονται με την ταυτότητα και το 
καθεστώς τους μόνο όταν αυτά είναι 
συναφή για την αξιολόγηση της απειλής 
που ενδεχομένως συνιστούν τα εν λόγω 
μέλη για την ασφάλεια. Ομοίως, οι 
αιτήσεις που υποβάλλουν για έκδοση 
αδείας ταξιδίου θα πρέπει να εξετάζονται 
αποκλειστικά και μόνο ως προς τους 
κινδύνους που ενδεχομένως ενέχουν σε 
επίπεδο ασφάλειας, και όχι σε επίπεδο 
μετανάστευσης.

είσοδο στην επικράτειά τους σε μέλη της 
οικογένειας που ενέχουν κίνδυνο για τη 
δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη 
δημόσια υγεία. Βάσει των ανωτέρω, είναι 
δυνατό να ζητείται από τα μέλη της 
οικογένειας να παρέχουν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τους που 
σχετίζονται με την ταυτότητα και το 
καθεστώς τους μόνο όταν αυτά είναι 
συναφή για την αξιολόγηση της απειλής 
που ενδεχομένως συνιστούν τα εν λόγω 
μέλη για την ασφάλεια. Ομοίως, οι 
αιτήσεις που υποβάλλουν για έκδοση 
αδείας ταξιδίου θα πρέπει να εξετάζονται 
αποκλειστικά και μόνο ως προς τους 
κινδύνους που ενδεχομένως ενέχουν σε 
επίπεδο ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 178
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Το ETIAS θα πρέπει να θεσπίσει 
διαδικασία έκδοσης αδείας ταξιδίου για 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για 
να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα 
(«υποχρέωση θεώρησης») με τη βοήθεια 
της οποίας θα διαπιστώνεται κατά πόσο η 
παρουσία των προσώπων αυτών στο 
έδαφος των κρατών μελών συνιστά απειλή 
για την ασφάλεια. Η κατοχή έγκυρης 
αδείας ταξιδίου θα πρέπει να αποτελεί νέα 
προϋπόθεση εισόδου στην επικράτεια των 
κρατών μελών.
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Τροπολογία 179
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Το ETIAS θα πρέπει να θεσπίσει 
διαδικασία έκδοσης αδείας ταξιδίου για 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για 
να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα 
(«υποχρέωση θεώρησης») με τη βοήθεια 
της οποίας θα διαπιστώνεται κατά πόσο η 
παρουσία των προσώπων αυτών στο 
έδαφος των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο 
σε επίπεδο ασφάλειας. Η κατοχή έγκυρης 
αδείας ταξιδίου θα πρέπει να δεν πρέπει να
αποτελεί νέα προϋπόθεση εισόδου στην 
επικράτεια των κρατών μελών και η 
απουσία της δεν θα πρέπει να επαρκεί για 
την άρνηση δικαιώματος εισόδου. Οι 
προϋποθέσεις και οι πληροφορίες που 
ζητούνται δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν 
εκείνες που ζητούνται για αίτηση 
θεώρησης.

Or. fr

Τροπολογία 180
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το ETIAS θα πρέπει να θεσπίσει 
διαδικασία έκδοσης αδείας ταξιδίου για 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για 
να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα 
(«υποχρέωση θεώρησης») με τη βοήθεια 

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

της οποίας θα διαπιστώνεται κατά πόσο η 
παρουσία των προσώπων αυτών στο 
έδαφος των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο 
σε επίπεδο παράτυπης μετανάστευσης, 
ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Η κατοχή 
έγκυρης αδείας ταξιδίου θα πρέπει να 
αποτελεί νέα προϋπόθεση εισόδου στην 
επικράτεια των κρατών μελών, ωστόσο, η 
απλή κατοχή αδείας ταξιδίου δεν θα πρέπει 
να παρέχει αυτόματο δικαίωμα εισόδου, το 
οποίο μπορεί να απορριφθεί για δεόντως 
αιτιολογημένους λόγους.

Or. ro

Τροπολογία 181
Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 182
Artis Pabriks
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 183
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 184
Sergei Stanishev

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

According to data from Eurostat, in 2015 and 2016 the vast majority of non-EU citizens who 
have irregularly arrived on the territory of the European Union are not nationals of visa-
exempt countries. Including prevention of irregular migration among one of the three main 
objectives of this Regulation is therefore misleading, as additional pre-conditions for visa-
exempt third country nationals cannot serve as a tool for migration management. 
Additionally, such provisions and wording would leave the possibility forMember States to 
subjectively refuse entry solely on the basis of a hypothetical crime which is not committed at 
time of refusal.

Τροπολογία 185
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Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 186
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το ETIAS θα πρέπει να συμβάλλει 
στην ενίσχυση της ασφάλειας, στην 
πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης 
και στην προστασία της δημόσιας υγείας 
μέσω της αξιολόγησης των επισκεπτών 
πριν από την άφιξή τους στα σημεία 
διέλευσης των εξωτερικών συνόρων.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 187
Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το ETIAS θα πρέπει να συμβάλλει 
στην ενίσχυση της ασφάλειας, στην 
πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης 
και στην προστασία της δημόσιας υγείας 
μέσω της αξιολόγησης των επισκεπτών 
πριν από την άφιξή τους στα σημεία 
διέλευσης των εξωτερικών συνόρων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 188
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το ETIAS θα πρέπει να συμβάλλει 
στην ενίσχυση της ασφάλειας, στην 
πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης 
και στην προστασία της δημόσιας υγείας 
μέσω της αξιολόγησης των επισκεπτών 
πριν από την άφιξή τους στα σημεία 
διέλευσης των εξωτερικών συνόρων.

(10) Το ETIAS θα πρέπει να συμβάλλει 
στην ενίσχυση της ασφάλειας, στην 
πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης, 
στην αποτελεσματική κατοχύρωση της 
ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ και στην 
προστασία της δημόσιας υγείας μέσω της 
αξιολόγησης των επισκεπτών πριν από την 
άφιξή τους στα σημεία διέλευσης των 
εξωτερικών συνόρων.

Or. ro

Τροπολογία 189
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(10) Το ETIAS θα πρέπει να συμβάλλει 
στην ενίσχυση της ασφάλειας, στην 
πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης 
και στην προστασία της δημόσιας υγείας
μέσω της αξιολόγησης των επισκεπτών 
πριν από την άφιξή τους στα σημεία 
διέλευσης των εξωτερικών συνόρων.

(10) Το ETIAS θα πρέπει να συμβάλλει 
στην ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της 
αξιολόγησης των επισκεπτών πριν από την 
άφιξή τους στα σημεία διέλευσης των 
εξωτερικών συνόρων.

Or. en

Τροπολογία 190
Sergei Stanishev

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το ETIAS θα πρέπει να συμβάλλει 
στην ενίσχυση της ασφάλειας, στην 
πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης
και στην προστασία της δημόσιας υγείας 
μέσω της αξιολόγησης των επισκεπτών 
πριν από την άφιξή τους στα σημεία 
διέλευσης των εξωτερικών συνόρων.

(10) Το ETIAS θα πρέπει να συμβάλλει 
στην ενίσχυση της ασφάλειας και στην 
προστασία της δημόσιας υγείας μέσω της 
αξιολόγησης των επισκεπτών πριν από την 
άφιξή τους στα σημεία διέλευσης των 
εξωτερικών συνόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις προηγούμενες τροπολογίες προκειμένου να διαγραφεί η πρόληψη της 
παράτυπης μετανάστευσης ως ένας από τους κύριους στόχους του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 191
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το ETIAS θα πρέπει να συμβάλλει 
στην ενίσχυση της ασφάλειας, στην 
πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης 
και στην προστασία της δημόσιας υγείας

(10) Το ETIAS θα πρέπει να συμβάλλει 
στην ενίσχυση της ασφάλειας και στην 
πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης 
μέσω της αξιολόγησης των επισκεπτών 
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μέσω της αξιολόγησης των επισκεπτών 
πριν από την άφιξή τους στα σημεία 
διέλευσης των εξωτερικών συνόρων.

πριν από την άφιξή τους στα σημεία 
διέλευσης των εξωτερικών συνόρων.

Or. en

Τροπολογία 192
Artis Pabriks

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το ETIAS θα πρέπει να συμβάλλει 
στην ενίσχυση της ασφάλειας, στην 
πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης 
και στην προστασία της δημόσιας υγείας 
μέσω της αξιολόγησης των επισκεπτών 
πριν από την άφιξή τους στα σημεία 
διέλευσης των εξωτερικών συνόρων.

(10) Το ETIAS θα πρέπει να συμβάλλει 
στην ενίσχυση της ασφάλειας, στην 
πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης 
και στην προστασία της δημόσιας υγείας 
μέσω της αξιολόγησης των επισκεπτών 
πριν από την άφιξή τους στα σημεία 
διέλευσης των εξωτερικών συνόρων.

Or. en

Τροπολογία 193
Gérard Deprez, Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το ETIAS θα πρέπει να συμβάλλει 
στη διευκόλυνση των συνοριακών ελέγχων 
που διενεργούν οι συνοριοφύλακες στα 
σημεία διέλευσης των εξωτερικών 
συνόρων και να διασφαλίζει τη 
συντονισμένη και εναρμονισμένη 
αξιολόγηση των υπηκόων τρίτων χωρών 
που υπόκεινται στην υποχρέωση αδείας 
ταξιδίου προκειμένου να εισέλθουν στον 
χώρο Σένγκεν. Ακόμη, θα πρέπει να 
συμβάλλει στην καλύτερη πληροφόρηση 
των αιτούντων σχετικά με το εάν είναι ή 
όχι επιλέξιμοι για είσοδο στον χώρο 

(11) Το ETIAS θα πρέπει να συμβάλλει 
στη διευκόλυνση των συνοριακών ελέγχων 
που διενεργούν οι συνοριοφύλακες στα 
σημεία διέλευσης των εξωτερικών 
συνόρων και να διασφαλίζει τη 
συντονισμένη και εναρμονισμένη 
αξιολόγηση των υπηκόων τρίτων χωρών 
που υπόκεινται στην υποχρέωση αδείας 
ταξιδίου προκειμένου να εισέλθουν στον 
χώρο Σένγκεν. Ακόμη, θα πρέπει να 
συμβάλλει στην καλύτερη πληροφόρηση 
των αιτούντων σχετικά με το εάν είναι ή 
όχι επιλέξιμοι για είσοδο στον χώρο 
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Σένγκεν. Επιπλέον, το ETIAS θα πρέπει να 
συμβάλλει στη διευκόλυνση των 
συνοριακών ελέγχων μέσω της μείωσης 
του αριθμού των απαγορεύσεων εισόδου 
στα εξωτερικά σύνορα.

Σένγκεν. Επιπλέον, το ETIAS θα πρέπει να 
συμβάλλει στη διευκόλυνση των 
συνοριακών ελέγχων μέσω της μείωσης 
του αριθμού των απαγορεύσεων εισόδου 
στα εξωτερικά σύνορα και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, μέσω της παροχής στους 
συνοριοφύλακες της δυνατότητας να 
αποκτούν πρόσβαση σε συναφείς 
συμπληρωματικές πληροφορίες για τη 
διενέργεια των ελέγχων δεύτερης 
γραμμής.

Or. fr

Τροπολογία 194
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το ETIAS θα πρέπει να συμβάλλει 
στη διευκόλυνση των συνοριακών ελέγχων 
που διενεργούν οι συνοριοφύλακες στα 
σημεία διέλευσης των εξωτερικών 
συνόρων και να διασφαλίζει τη 
συντονισμένη και εναρμονισμένη 
αξιολόγηση των υπηκόων τρίτων χωρών 
που υπόκεινται στην υποχρέωση αδείας 
ταξιδίου προκειμένου να εισέλθουν στον 
χώρο Σένγκεν. Ακόμη, θα πρέπει να 
συμβάλλει στην καλύτερη πληροφόρηση 
των αιτούντων σχετικά με το εάν είναι ή 
όχι επιλέξιμοι για είσοδο στον χώρο 
Σένγκεν. Επιπλέον, το ETIAS θα πρέπει να 
συμβάλλει στη διευκόλυνση των 
συνοριακών ελέγχων μέσω της μείωσης 
του αριθμού των απαγορεύσεων εισόδου 
στα εξωτερικά σύνορα.

(11) Το ETIAS θα πρέπει να συμβάλλει 
στη διευκόλυνση των συνοριακών ελέγχων 
που διενεργούν οι συνοριοφύλακες στα 
σημεία διέλευσης, αποφεύγοντας έτσι τη 
συμφόρηση των εξωτερικών συνόρων και 
να διασφαλίζει τη συντονισμένη και 
εναρμονισμένη αξιολόγηση των υπηκόων 
τρίτων χωρών που υπόκεινται στην 
υποχρέωση αδείας ταξιδίου προκειμένου 
να εισέλθουν στον χώρο Σένγκεν. Ακόμη, 
θα πρέπει να συμβάλλει στην καλύτερη 
πληροφόρηση των αιτούντων σχετικά με 
το εάν είναι ή όχι επιλέξιμοι για είσοδο 
στον χώρο Σένγκεν. Επιπλέον, το ETIAS 
θα πρέπει να συμβάλλει στη διευκόλυνση 
των συνοριακών ελέγχων μέσω της 
μείωσης του αριθμού των απαγορεύσεων 
εισόδου στα εξωτερικά σύνορα.

Or. ro

Τροπολογία 195
Sergei Stanishev, Tonino Picula
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το ETIAS θα πρέπει να συμβάλλει 
στη διευκόλυνση των συνοριακών ελέγχων 
που διενεργούν οι συνοριοφύλακες στα 
σημεία διέλευσης των εξωτερικών 
συνόρων και να διασφαλίζει τη 
συντονισμένη και εναρμονισμένη 
αξιολόγηση των υπηκόων τρίτων χωρών 
που υπόκεινται στην υποχρέωση αδείας 
ταξιδίου προκειμένου να εισέλθουν στον 
χώρο Σένγκεν. Ακόμη, θα πρέπει να 
συμβάλλει στην καλύτερη πληροφόρηση 
των αιτούντων σχετικά με το εάν είναι ή 
όχι επιλέξιμοι για είσοδο στον χώρο 
Σένγκεν. Επιπλέον, το ETIAS θα πρέπει να 
συμβάλλει στη διευκόλυνση των 
συνοριακών ελέγχων μέσω της μείωσης 
του αριθμού των απαγορεύσεων εισόδου 
στα εξωτερικά σύνορα.

(11) Το ETIAS θα πρέπει να συμβάλλει 
στη διευκόλυνση των συνοριακών ελέγχων 
που διενεργούν οι συνοριοφύλακες στα 
σημεία διέλευσης των εξωτερικών 
συνόρων και να διασφαλίζει τη 
συντονισμένη και εναρμονισμένη 
αξιολόγηση των υπηκόων τρίτων χωρών 
που υπόκεινται στην υποχρέωση αδείας 
ταξιδίου προκειμένου να εισέλθουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη, θα πρέπει να 
συμβάλλει στην καλύτερη πληροφόρηση 
των αιτούντων σχετικά με το εάν είναι ή 
όχι επιλέξιμοι για είσοδο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Επιπλέον, το ETIAS θα πρέπει να 
συμβάλλει στη διευκόλυνση των 
συνοριακών ελέγχων μέσω της μείωσης 
του αριθμού των απαγορεύσεων εισόδου 
στα εξωτερικά σύνορα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φράση «χώρος Σένγκεν» που χρησιμοποιείται στην παρούσα αιτιολογική σκέψη αντιβαίνει 
στη διατύπωση του άρθρου 1 παράγραφος 1 «έδαφος των κρατών μελών». Η διατύπωση 
τροποποιήθηκε προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής μεταξύ 
των κρατών μελών και για λόγους συνοχής.

Τροπολογία 196
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το ETIAS θα πρέπει ακόμη να 
υποστηρίζει τους στόχους του συστήματος 
πληροφοριών Σένγκεν (SIS) σχετικά με τις 
καταχωρίσεις για πρόσωπα που 
καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη, την 
παράδοση ή την έκδοση, για 

(12) Το ETIAS θα πρέπει ακόμη να 
υποστηρίζει τους στόχους του συστήματος 
πληροφοριών Σένγκεν (SIS) σχετικά με τις 
καταχωρίσεις για πρόσωπα που 
καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη, την 
παράδοση ή την έκδοση, για 
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εξαφανισθέντα πρόσωπα, για πρόσωπα που 
αναζητούνται σε σχέση με δικαστική 
διαδικασία, καθώς και σχετικά με τις 
καταχωρίσεις για διακριτικούς ή ειδικούς 
ελέγχους. Για τον σκοπό αυτόν, το ETIAS 
θα πρέπει να εκτελεί αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία με την αντιπαραβολή των 
φακέλων αιτήσεων με τις συναφείς 
καταχωρίσεις στο SIS. Η εν λόγω 
επεξεργασία θα εκτελείται με σκοπό τη 
στήριξη του SIS. Συνεπώς, τυχόν θετικό 
αποτέλεσμα αναζήτησης από την εν λόγω 
αντιπαραβολή θα πρέπει να αποθηκεύεται 
στο SIS.

εξαφανισθέντα πρόσωπα, για πρόσωπα που 
αναζητούνται σε σχέση με δικαστική 
διαδικασία, καθώς και σχετικά με τις 
καταχωρίσεις για διακριτικούς ή ειδικούς 
ελέγχους. Για τον σκοπό αυτόν, το ETIAS 
θα πρέπει να εκτελεί αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία με την αντιπαραβολή των 
φακέλων αιτήσεων με τις συναφείς 
καταχωρίσεις στο SIS.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που καταχωρίζουν στο ETIAS τα πρόσωπα η 
ταυτότητα των οποίων δεν μπορεί να εξακριβωθεί είναι έγκυρα ή/και ακριβή. Συνεπώς, αυτά τα 
δεδομένα (και οποιοδήποτε αποτέλεσμα προκύπτει μετά την επεξεργασία τους στο ETIAS) δεν 
θα πρέπει να καταχωρίζονται στο SIS.

Τροπολογία 197
Gérard Deprez, Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το ETIAS θα πρέπει ακόμη να 
υποστηρίζει τους στόχους του συστήματος 
πληροφοριών Σένγκεν (SIS) σχετικά με τις 
καταχωρίσεις για πρόσωπα που 
καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη, την 
παράδοση ή την έκδοση, για 
εξαφανισθέντα πρόσωπα, για πρόσωπα που 
αναζητούνται σε σχέση με δικαστική 
διαδικασία, καθώς και σχετικά με τις 
καταχωρίσεις για διακριτικούς ή ειδικούς 
ελέγχους. Για τον σκοπό αυτόν, το ETIAS 
θα πρέπει να εκτελεί αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία με την αντιπαραβολή των 
φακέλων αιτήσεων με τις συναφείς 
καταχωρίσεις στο SIS. Η εν λόγω 

(12) Το ETIAS θα πρέπει ακόμη να 
υποστηρίζει τους στόχους του συστήματος 
πληροφοριών Σένγκεν (SIS) σχετικά με τις 
καταχωρίσεις άρνησης εισόδου, τις 
καταχωρίσεις για πρόσωπα που 
καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη, την 
παράδοση ή την έκδοση, για 
εξαφανισθέντα πρόσωπα, για πρόσωπα που 
αναζητούνται σε σχέση με δικαστική 
διαδικασία, καθώς και σχετικά με τις 
καταχωρίσεις για διακριτικούς ελέγχους, 
ελέγχους έρευνας ή ειδικούς ελέγχους. Για 
τον σκοπό αυτόν, το ETIAS θα πρέπει να 
εκτελεί αυτοματοποιημένη επεξεργασία με 
την αντιπαραβολή των φακέλων αιτήσεων 
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επεξεργασία θα εκτελείται με σκοπό τη 
στήριξη του SIS. Συνεπώς, τυχόν θετικό 
αποτέλεσμα αναζήτησης από την εν λόγω 
αντιπαραβολή θα πρέπει να αποθηκεύεται 
στο SIS.

με τις συναφείς καταχωρίσεις στο SIS. Η 
εν λόγω επεξεργασία θα εκτελείται με 
σκοπό τη στήριξη του SIS. Συνεπώς, τυχόν
θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης από την εν 
λόγω αντιπαραβολή θα πρέπει να 
αποθηκεύεται στο SIS.

Or. fr

Τροπολογία 198
Carlos Coelho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το ETIAS θα πρέπει ακόμη να 
υποστηρίζει τους στόχους του συστήματος 
πληροφοριών Σένγκεν (SIS) σχετικά με τις 
καταχωρίσεις για πρόσωπα που 
καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη, την 
παράδοση ή την έκδοση, για 
εξαφανισθέντα πρόσωπα, για πρόσωπα που 
αναζητούνται σε σχέση με δικαστική 
διαδικασία, καθώς και σχετικά με τις 
καταχωρίσεις για διακριτικούς ή ειδικούς 
ελέγχους. Για τον σκοπό αυτόν, το ETIAS 
θα πρέπει να εκτελεί αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία με την αντιπαραβολή των 
φακέλων αιτήσεων με τις συναφείς 
καταχωρίσεις στο SIS. Η εν λόγω 
επεξεργασία θα εκτελείται με σκοπό τη 
στήριξη του SIS. Συνεπώς, τυχόν θετικό 
αποτέλεσμα αναζήτησης από την εν λόγω 
αντιπαραβολή θα πρέπει να αποθηκεύεται 
στο SIS.

(12) Το ETIAS θα πρέπει ακόμη να 
υποστηρίζει τους στόχους του συστήματος 
πληροφοριών Σένγκεν (SIS) σχετικά με τις 
καταχωρίσεις για εξαφανισθέντα πρόσωπα, 
για πρόσωπα που αναζητούνται σε σχέση 
με δικαστική διαδικασία, καθώς και 
σχετικά με τις καταχωρίσεις για 
διακριτικούς, διερευνητικούς ή ειδικούς 
ελέγχους. Για τον σκοπό αυτόν, το ETIAS 
θα πρέπει να εκτελεί αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία με την αντιπαραβολή των 
φακέλων αιτήσεων με τις συναφείς 
καταχωρίσεις στο SIS. Η εν λόγω 
επεξεργασία θα εκτελείται με σκοπό τη 
στήριξη του SIS. Συνεπώς, τυχόν θετικό 
αποτέλεσμα αναζήτησης θα πρέπει να 
εξετάζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία για 
το SIS.

Or. en

Τροπολογία 199
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η κεντρική μονάδα ETIAS θα 
πρέπει να ενταχθεί στον Οργανισμό 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής. Θα πρέπει δε να είναι 
υπεύθυνη για την επαλήθευση των 
αιτήσεων έκδοσης αδείας ταξιδίου που 
απορρίπτονται από την αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία ώστε να διαπιστώνεται κατά 
πόσο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
του αιτούντα αντιστοιχούν πράγματι στα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του 
ατόμου που προέκυψε ως θετικό 
αποτέλεσμα αναζήτησης, για τους κανόνες 
διαλογής και για τη διενέργεια τακτικών 
ελέγχων της διαδικασίας επεξεργασίας των 
αιτήσεων. Η κεντρική μονάδα ETIAS θα 
πρέπει να λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, 
επτά ημέρες την εβδομάδα.

(14) Για την ανάπτυξη, τη λειτουργία 
και την ασφάλεια της κεντρικής μονάδας 
ETIAS και των δεδομένων που 
περιλαμβάνει υπεύθυνος θα πρέπει να 
είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη 
Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ 
Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 
(eu-LISA). Η κεντρική μονάδα ETIAS θα
πρέπει δε να είναι προσβάσιμη από τις 
αρχές που είναι αρμόδιες για την 
επαλήθευση των αιτήσεων έκδοσης αδείας 
ταξιδίου που απορρίπτονται από την 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία ώστε να 
διαπιστώνεται κατά πόσο τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντα 
αντιστοιχούν πράγματι στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του ατόμου που 
προέκυψε ως θετικό αποτέλεσμα 
αναζήτησης. Πρέπει να θεσπιστούν
κανόνες διαλογής και τακτικοί και 
ανεξάρτητοι έλεγχοι της διαδικασίας 
επεξεργασίας των αιτήσεων. Η κεντρική 
μονάδα ETIAS θα πρέπει να λειτουργεί επί 
24ώρου βάσεως, επτά ημέρες την 
εβδομάδα.

Or. fr

Τροπολογία 200
Gérard Deprez, Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η κεντρική μονάδα ETIAS θα 
πρέπει να ενταχθεί στον Οργανισμό 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής. Θα πρέπει δε να είναι 
υπεύθυνη για την επαλήθευση των 
αιτήσεων έκδοσης αδείας ταξιδίου που 
απορρίπτονται από την αυτοματοποιημένη 

(14) Η κεντρική μονάδα ETIAS θα 
πρέπει να ενταχθεί στον Οργανισμό 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής. Θα πρέπει δε να είναι 
υπεύθυνη για την επαλήθευση των 
αιτήσεων έκδοσης αδείας ταξιδίου που 
έχουν ενεργοποιήσει ένα ή περισσότερα 
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επεξεργασία ώστε να διαπιστώνεται κατά 
πόσο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
του αιτούντα αντιστοιχούν πράγματι στα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του 
ατόμου που προέκυψε ως θετικό 
αποτέλεσμα αναζήτησης, για τους κανόνες 
διαλογής και για τη διενέργεια τακτικών 
ελέγχων της διαδικασίας επεξεργασίας των 
αιτήσεων. Η κεντρική μονάδα ETIAS θα 
πρέπει να λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, 
επτά ημέρες την εβδομάδα.

θετικά αποτελέσματα αναζήτησης από 
την αυτοματοποιημένη επεξεργασία ώστε 
να διαπιστώνεται κατά πόσο τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντα 
αντιστοιχούν πράγματι στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του ατόμου που 
προέκυψε ως θετικό αποτέλεσμα 
αναζήτησης, για τους κανόνες διαλογής 
και για τη διενέργεια τακτικών ελέγχων 
της διαδικασίας επεξεργασίας των
αιτήσεων. Η κεντρική μονάδα ETIAS θα 
πρέπει να λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, 
επτά ημέρες την εβδομάδα.

Or. fr

Τροπολογία 201
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η κεντρική μονάδα ETIAS θα 
πρέπει να ενταχθεί στον Οργανισμό 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής. Θα πρέπει δε να είναι 
υπεύθυνη για την επαλήθευση των 
αιτήσεων έκδοσης αδείας ταξιδίου που 
απορρίπτονται από την αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία ώστε να διαπιστώνεται κατά 
πόσο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
του αιτούντα αντιστοιχούν πράγματι στα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του 
ατόμου που προέκυψε ως θετικό 
αποτέλεσμα αναζήτησης, για τους κανόνες 
διαλογής και για τη διενέργεια τακτικών 
ελέγχων της διαδικασίας επεξεργασίας των 
αιτήσεων. Η κεντρική μονάδα ETIAS θα 
πρέπει να λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, 
επτά ημέρες την εβδομάδα.

(14) Η κεντρική μονάδα ETIAS θα 
πρέπει να ενταχθεί στον Οργανισμό 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής. Θα πρέπει δε να είναι
υπεύθυνη για την επαλήθευση των 
αιτήσεων έκδοσης αδείας ταξιδίου που 
απορρίπτονται από την αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία ώστε να διαπιστώνεται κατά 
πόσο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
του αιτούντα αντιστοιχούν πράγματι στα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του 
ατόμου που προέκυψε ως θετικό 
αποτέλεσμα αναζήτησης, και για τη 
διενέργεια τακτικών ελέγχων της 
διαδικασίας επεξεργασίας των αιτήσεων. Η 
κεντρική μονάδα ETIAS θα πρέπει να 
λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, επτά 
ημέρες την εβδομάδα.

Or. en
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Τροπολογία 202
Gérard Deprez, Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
συστήσει εθνική μονάδα ETIAS η οποία 
θα είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνη για την 
εξέταση της αίτησης και τη λήψη 
απόφασης σχετικά με την έκδοση ή όχι της 
αδείας ταξιδίου. Οι εθνικές μονάδες 
ETIAS θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ 
τους και με την Ευρωπόλ για τον σκοπό 
της αξιολόγησης των αιτήσεων. Η εθνική 
μονάδα ETIAS θα πρέπει να λειτουργεί επί 
24ώρου βάσεως, επτά ημέρες την 
εβδομάδα.

(15) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
συστήσει εθνική μονάδα ETIAS η οποία 
θα είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνη για την 
εξέταση της αίτησης και τη λήψη 
απόφασης σχετικά με την έκδοση ή όχι, 
την ακύρωση ή την ανάκληση της αδείας 
ταξιδίου. Οι εθνικές μονάδες ETIAS θα 
πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και 
με την Ευρωπόλ για τον σκοπό της 
αξιολόγησης των αιτήσεων. Η εθνική 
μονάδα ETIAS θα πρέπει να λειτουργεί επί 
24ώρου βάσεως, επτά ημέρες την 
εβδομάδα.

Or. fr

Τροπολογία 203
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για την επίτευξη των στόχων του, 
το ETIAS θα πρέπει να παρέχει έντυπο 
ηλεκτρονικής αίτησης το οποία θα πρέπει 
να συμπληρώνει ο αιτών με τις ζητούμενες 
πληροφορίες: στοιχεία ταυτότητας, 
ταξιδιωτικό έγγραφο, διεύθυνση κατοικίας, 
στοιχεία επικοινωνίας, μορφωτικό επίπεδο 
και τρέχον επάγγελμα, αν είναι μέλος της 
οικογένειας πολίτη της ΕΕ ή υπηκόου 
τρίτης χώρας που απολαύει του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας 
αλλά δεν διαθέτει δελτίο διαμονής, αν ο 
αιτών είναι ανήλικος, στοιχεία ταυτότητας 
του υπεύθυνου προσώπου και απαντήσεις 
σε μια σειρά γενικών ερωτήσεων (εάν ο 

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

που σχετίζονται με τρομοκρατία ή αν έχει 
βρεθεί σε εμπόλεμες ζώνες.

Or. fr

Τροπολογία 204
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για την επίτευξη των στόχων του, 
το ETIAS θα πρέπει να παρέχει έντυπο 
ηλεκτρονικής αίτησης το οποία θα πρέπει 
να συμπληρώνει ο αιτών με τις ζητούμενες 
πληροφορίες: στοιχεία ταυτότητας, 
ταξιδιωτικό έγγραφο, διεύθυνση κατοικίας, 
στοιχεία επικοινωνίας, μορφωτικό επίπεδο 
και τρέχον επάγγελμα, αν είναι μέλος της 
οικογένειας πολίτη της ΕΕ ή υπηκόου 
τρίτης χώρας που απολαύει του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας 
αλλά δεν διαθέτει δελτίο διαμονής, αν ο 
αιτών είναι ανήλικος, στοιχεία ταυτότητας 
του υπεύθυνου προσώπου και απαντήσεις 
σε μια σειρά γενικών ερωτήσεων (εάν ο 
αιτών πάσχει ή όχι από κάποια ασθένεια 
δυνάμενη να προσλάβει χαρακτήρα 
επιδημίας, όπως ορίζεται στον διεθνή 
υγειονομικό κανονισμό της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας, ή από άλλες 

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

Or. en

Τροπολογία 205
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

την υγεία του αιτούντα θα πρέπει να 
επιτρέπεται μόνο για να προσδιοριστεί αν 
ο αιτών συνιστά ή όχι απειλή για τη 
δημόσια υγεία. Επίσης, θα πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα να διεξάγονται 
ιατρικές εξετάσεις στα σημεία διέλευσης 
με σκοπό τον εντοπισμό υπηκόων τρίτων 
χωρών οι οποίοι πιθανώς να έχουν 
μολυνθεί με ασθένειες που μπορούν να 
θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και 
οι οποίοι προηγουμένως δήλωσαν ότι 
είχαν φυσιολογική υγεία.

Or. ro

Τροπολογία 206
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(16) Για την επίτευξη των στόχων του, 
το ETIAS θα πρέπει να παρέχει έντυπο 
ηλεκτρονικής αίτησης το οποίο θα πρέπει 
να συμπληρώνει ο αιτών με τις ζητούμενες 
πληροφορίες: στοιχεία ταυτότητας, 
ταξιδιωτικό έγγραφο, διεύθυνση κατοικίας, 
στοιχεία επικοινωνίας, αν είναι μέλος της 
οικογένειας πολίτη της ΕΕ ή υπηκόου 
τρίτης χώρας που απολαύει του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας 
αλλά δεν διαθέτει δελτίο διαμονής, αν ο 
αιτών είναι ανήλικος, στοιχεία ταυτότητας 
του υπεύθυνου προσώπου και απαντήσεις 
σε μια σειρά γενικών ερωτήσεων (αν έχει 
ποινικό μητρώο, αν έχει βρεθεί σε 
εμπόλεμες ζώνες, αν υπάρχουν στο όνομά 
του απόφαση επιστροφής στα 
σύνορα/διαταγές εγκατάλειψης της χώρας).
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σύνορα/διαταγές εγκατάλειψης της χώρας). 
Η πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν 
την υγεία του αιτούντα θα πρέπει να 
επιτρέπεται μόνο για να προσδιοριστεί αν 
ο αιτών συνιστά ή όχι απειλή για τη 
δημόσια υγεία.

Or. en

Τροπολογία 207
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(16) Για την επίτευξη των στόχων του, 
το ETIAS θα πρέπει να παρέχει έντυπο 
ηλεκτρονικής αίτησης το οποία θα πρέπει 
να συμπληρώνει ο αιτών με τις ζητούμενες 
πληροφορίες: στοιχεία ταυτότητας, 
ταξιδιωτικό έγγραφο, διεύθυνση κατοικίας, 
στοιχεία επικοινωνίας, μορφωτικό επίπεδο 
και τρέχον επάγγελμα, αν είναι μέλος της 
οικογένειας πολίτη της ΕΕ ή υπηκόου 
τρίτης χώρας που απολαύει του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας 
αλλά δεν διαθέτει δελτίο διαμονής, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ, ή 
άδεια παραμονής, όπως προβλέπεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, αν 
ο αιτών είναι ανήλικος, στοιχεία 
ταυτότητας του υπεύθυνου προσώπου και 
απαντήσεις σε μια σειρά γενικών 
ερωτήσεων (ιδίως εάν ο αιτών πάσχει ή 
όχι από κάποια ασθένεια δυνάμενη να 
προσλάβει χαρακτήρα επιδημίας, όπως 
ορίζεται στον διεθνή υγειονομικό 
κανονισμό της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας, ή από άλλες λοιμώδεις ή 
μεταδοτικές παρασιτικές νόσους, αν έχει 
ποινικό μητρώο, αν έχει βρεθεί σε 
εμπόλεμες ζώνες, αν υπάρχουν στο όνομά 
του απόφαση επιστροφής στα 
σύνορα/διαταγές εγκατάλειψης της χώρας). 
Η πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν 



PE609.321v02-00 42/185 AM\1135863EL.docx

EL

την υγεία του αιτούντα θα πρέπει να 
επιτρέπεται μόνο για να προσδιοριστεί αν 
ο αιτών συνιστά ή όχι απειλή για τη 
δημόσια υγεία.

Or. fr

Τροπολογία 208
Gérard Deprez, Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 209
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για την οριστικοποίηση της 
αίτησης, όλοι οι αιτούντες ηλικίας άνω 
των 18 ετών θα πρέπει να καταβάλλουν 
σχετικό τέλος. Η διαχείριση της 
πληρωμής θα πρέπει να γίνεται από 
τράπεζα ή ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό 
οργανισμό. Τα δεδομένα που απαιτούνται 
για την ασφαλή εκτέλεση της 
ηλεκτρονικής πληρωμής θα πρέπει να 
παρέχονται μόνο στην τράπεζα ή τον 
ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό 
που είναι επιφορτισμένος με τη 
χρηματική συναλλαγή και δεν αποτελούν 
μέρος των δεδομένων ETIAS.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 210
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για την οριστικοποίηση της 
αίτησης, όλοι οι αιτούντες ηλικίας άνω 
των 18 ετών θα πρέπει να καταβάλλουν 
σχετικό τέλος. Η διαχείριση της 
πληρωμής θα πρέπει να γίνεται από 
τράπεζα ή ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό 
οργανισμό. Τα δεδομένα που απαιτούνται 
για την ασφαλή εκτέλεση της 
ηλεκτρονικής πληρωμής θα πρέπει να 
παρέχονται μόνο στην τράπεζα ή τον 
ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό 

διαγράφεται
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που είναι επιφορτισμένος με τη 
χρηματική συναλλαγή και δεν αποτελούν 
μέρος των δεδομένων ETIAS.

Or. en

Τροπολογία 211
Petri Sarvamaa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για την οριστικοποίηση της 
αίτησης, όλοι οι αιτούντες ηλικίας άνω των 
18 ετών θα πρέπει να καταβάλλουν 
σχετικό τέλος. Η διαχείριση της πληρωμής 
θα πρέπει να γίνεται από τράπεζα ή 
ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. 
Τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
ασφαλή εκτέλεση της ηλεκτρονικής 
πληρωμής θα πρέπει να παρέχονται μόνο 
στην τράπεζα ή τον ενδιάμεσο 
χρηματοπιστωτικό οργανισμό που είναι 
επιφορτισμένος με τη χρηματική 
συναλλαγή και δεν αποτελούν μέρος των 
δεδομένων ETIAS.

(18) Για την οριστικοποίηση της 
αίτησης, όλοι οι αιτούντες ηλικίας άνω των 
18 ετών θα πρέπει να καταβάλλουν 
σχετικό τέλος. Ορισμένες κατηγορίες 
αιτούντων, όπως φοιτητές, ερευνητές και 
νέοι εκπρόσωποι ΜΚΟ, θα πρέπει να 
απαλλάσσονται από την καταβολή αυτού 
του τέλους. Η διαχείριση της πληρωμής θα 
πρέπει να γίνεται από τράπεζα ή ενδιάμεσο 
χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Τα 
δεδομένα που απαιτούνται για την ασφαλή 
εκτέλεση της ηλεκτρονικής πληρωμής θα 
πρέπει να παρέχονται μόνο στην τράπεζα ή 
τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό 
οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με τη 
χρηματική συναλλαγή και δεν αποτελούν 
μέρος των δεδομένων ETIAS.

Or. en

Τροπολογία 212
Gérard Deprez, Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για την οριστικοποίηση της 
αίτησης, όλοι οι αιτούντες ηλικίας άνω των 
18 ετών θα πρέπει να καταβάλλουν 

(18) Για την οριστικοποίηση της 
αίτησης, όλοι οι αιτούντες ηλικίας άνω των 
12 ετών, εξαιρουμένων εκείνων που
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σχετικό τέλος. Η διαχείριση της πληρωμής 
θα πρέπει να γίνεται από τράπεζα ή 
ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. 
Τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
ασφαλή εκτέλεση της ηλεκτρονικής 
πληρωμής θα πρέπει να παρέχονται μόνο 
στην τράπεζα ή τον ενδιάμεσο 
χρηματοπιστωτικό οργανισμό που είναι 
επιφορτισμένος με τη χρηματική 
συναλλαγή και δεν αποτελούν μέρος των 
δεδομένων ETIAS.

ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες 
αιτούντων που απαλλάσσονται από την 
καταβολή αυτού του τέλους, θα πρέπει να 
καταβάλλουν σχετικό τέλος αδείας 
ταξιδίου. Η διαχείριση της πληρωμής θα 
πρέπει να γίνεται από τράπεζα ή ενδιάμεσο 
χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Τα 
δεδομένα που απαιτούνται για την ασφαλή 
εκτέλεση της ηλεκτρονικής πληρωμής θα 
πρέπει να παρέχονται μόνο στην τράπεζα ή 
τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό 
οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με τη 
χρηματική συναλλαγή και δεν αποτελούν 
μέρος των δεδομένων ETIAS.

Or. fr

Τροπολογία 213
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για την οριστικοποίηση της 
αίτησης, όλοι οι αιτούντες ηλικίας άνω των 
18 ετών θα πρέπει να καταβάλλουν 
σχετικό τέλος. Η διαχείριση της πληρωμής 
θα πρέπει να γίνεται από τράπεζα ή 
ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. 
Τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
ασφαλή εκτέλεση της ηλεκτρονικής 
πληρωμής θα πρέπει να παρέχονται μόνο 
στην τράπεζα ή τον ενδιάμεσο 
χρηματοπιστωτικό οργανισμό που είναι 
επιφορτισμένος με τη χρηματική 
συναλλαγή και δεν αποτελούν μέρος των 
δεδομένων ETIAS.

(18) Για την οριστικοποίηση της 
αίτησης, όλοι οι αιτούντες ηλικίας άνω των 
12 ετών θα πρέπει να καταβάλλουν 
σχετικό τέλος. Η διαχείριση της πληρωμής 
θα πρέπει να γίνεται από τράπεζα ή 
ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. 
Τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
ασφαλή εκτέλεση της ηλεκτρονικής 
πληρωμής θα πρέπει να παρέχονται μόνο 
στην τράπεζα ή τον ενδιάμεσο 
χρηματοπιστωτικό οργανισμό που είναι 
επιφορτισμένος με τη χρηματική 
συναλλαγή και δεν αποτελούν μέρος των 
δεδομένων ETIAS.

Or. fr

Τροπολογία 214
Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι περισσότερες άδειες ταξιδίου 
θα πρέπει να εκδίδονται μέσα σε λίγα 
μόλις λεπτά, ενώ για ένα μικρό ποσοστό 
αιτήσεων είναι πιθανό να χρειάζονται έως 
και 72 ώρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
όταν αποστέλλεται στον αιτούντα αίτημα 
για παροχή πρόσθετων πληροφοριών ή 
εγγράφων, η διαδικασία μπορεί να 
διαρκέσει έως δύο εβδομάδες.

(19) Οι άδειες ταξιδίου πρέπει να 
εκδίδονται αυτόματα και εντός 
προθεσμίας που μπορεί να φτάνει τις 48 
ώρες μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις. Σε 
κάθε περίπτωση, αυτή η προθεσμία δεν 
πρέπει ποτέ να υπερβαίνει την 
ημερομηνία που θα καθιστούσε την 
πραγματοποίηση του ταξιδιού αδύνατη.

Or. fr

Τροπολογία 215
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι περισσότερες άδειες ταξιδίου θα 
πρέπει να εκδίδονται μέσα σε λίγα μόλις 
λεπτά, ενώ για ένα μικρό ποσοστό
αιτήσεων είναι πιθανό να χρειάζονται έως 
και 72 ώρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
όταν αποστέλλεται στον αιτούντα αίτημα 
για παροχή πρόσθετων πληροφοριών ή 
εγγράφων, η διαδικασία μπορεί να 
διαρκέσει έως δύο εβδομάδες.

(19) Οι περισσότερες άδειες ταξιδίου θα 
πρέπει να εκδίδονται μέσα σε λίγα μόλις 
λεπτά, ενώ για ένα μικρό ποσοστό 
αιτήσεων αυτή η προθεσμία είναι πιθανό 
να παραταθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
όταν αποστέλλεται στον αιτούντα αίτημα 
για παροχή πρόσθετων πληροφοριών ή 
εγγράφων.

Or. fr

Τροπολογία 216
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(19) Οι περισσότερες άδειες ταξιδίου θα 
πρέπει να εκδίδονται μέσα σε λίγα μόλις 
λεπτά, ενώ για ένα μικρό ποσοστό 
αιτήσεων είναι πιθανό να χρειάζονται έως 
και 72 ώρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
όταν αποστέλλεται στον αιτούντα αίτημα 
για παροχή πρόσθετων πληροφοριών ή 
εγγράφων, η διαδικασία μπορεί να 
διαρκέσει έως δύο εβδομάδες.

(19) Οι περισσότερες άδειες ταξιδίου θα 
πρέπει να εκδίδονται μέσα σε λίγα μόλις 
λεπτά, ενώ για ένα μικρό ποσοστό 
αιτήσεων είναι πιθανό να χρειάζονται έως 
και 72 ώρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
όταν αποστέλλεται στον αιτούντα αίτημα 
για παροχή πρόσθετων πληροφοριών ή 
εγγράφων, η διαδικασία μπορεί να 
διαρκέσει έως 17 εργάσιμες ημέρες.

Or. en

Τροπολογία 217
Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι περισσότερες άδειες ταξιδίου θα 
πρέπει να εκδίδονται μέσα σε λίγα μόλις 
λεπτά, ενώ για ένα μικρό ποσοστό 
αιτήσεων είναι πιθανό να χρειάζονται έως 
και 72 ώρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
όταν αποστέλλεται στον αιτούντα αίτημα 
για παροχή πρόσθετων πληροφοριών ή 
εγγράφων, η διαδικασία μπορεί να 
διαρκέσει έως δύο εβδομάδες.

(19) Οι περισσότερες άδειες ταξιδίου θα 
πρέπει να εκδίδονται μέσα σε λίγα μόλις 
λεπτά, ενώ για ένα μικρό ποσοστό 
αιτήσεων είναι πιθανό να χρειάζονται έως 
και 48 ώρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
όταν αποστέλλεται στον αιτούντα αίτημα 
για παροχή πρόσθετων πληροφοριών ή 
εγγράφων, η διαδικασία μπορεί να 
διαρκέσει έως μία εβδομάδα.

Or. en

Τροπολογία 218
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 
είναι δυνατή η υποβολή αίτησης ανά 
πάσα στιγμή και σε κάθε τύπο 
εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.
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Or. fr

Τροπολογία 219
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

_________________ _________________

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

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

Or. fr

Τροπολογία 220
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που παρέχονται από τον 
αιτούντα θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από το ETIAS αποκλειστικά 

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

για τον σκοπό του εκ των προτέρων 
ελέγχου των κριτηρίων επιλεξιμότητας που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/399 και για τον σκοπό της εκτίμησης 
της απειλής που ενδεχομένως συνιστά για 
την ασφάλεια η είσοδος του αιτούντα στην 
Ένωση.

_________________

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

Or. en

Τροπολογία 221
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

_________________ _________________

24 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/399 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί 

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

κώδικα της Ένωσης σχετικά με το 
καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα 
σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν).

Or. en

Τροπολογία 222
Sergei Stanishev

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

_________________ _________________

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις προηγούμενες τροπολογίες προκειμένου να διαγραφεί η πρόληψη της 
παράτυπης μετανάστευσης ως ένας από τους κύριους στόχους του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 223
Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) Η εκτίμηση των κινδύνων αυτών 
δεν μπορεί να γίνει χωρίς επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη (16). 
Κάθε στοιχείο δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που περιέχεται στις αιτήσεις θα 
πρέπει να αντιπαραβάλλεται με τα 
αποθηκευμένα δεδομένα σε αρχείο, 
φάκελο ή καταχώριση πληροφοριακού 
συστήματος [σύστημα πληροφοριών 
Σένγκεν (SIS), βάση δεδομένων της 
Ιντερπόλ για κλαπέντα και απολεσθέντα 
ταξιδιωτικά έγγραφα (SLTD)]. Οι 
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την αντιπαραβολή 
θα πρέπει να περιορίζονται στις κατηγορίες 
δεδομένων που υπάρχουν στο ή στα 
πληροφοριακά συστήματα όπου 
πραγματοποιήθηκε αναζήτηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οριζόντια τροπολογία με την οποία διαγράφεται σε ολόκληρο το κείμενο η αναφορά στους 
«καταλόγους επιτήρησης του ETIAS ή σε συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου».

Τροπολογία 224
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Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) Η εκτίμηση των κινδύνων αυτών 
δεν μπορεί να γίνει χωρίς επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη (16). 
Κάθε στοιχείο δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που περιέχεται στις αιτήσεις θα 
πρέπει να αντιπαραβάλλεται με τα 
αποθηκευμένα δεδομένα σε αρχείο, 
φάκελο ή καταχώριση πληροφοριακού 
συστήματος [σύστημα πληροφοριών 
Σένγκεν (SIS), δεδομένα Ευρωπόλ, βάση 
δεδομένων της Ιντερπόλ για κλαπέντα και 
απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα 
(SLTD), σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), 
ή/και βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για 
ταξιδιωτικά έγγραφα που συνδέονται με 
καταχωρίσεις (Ιντερπόλ TDAWN)]. Οι 
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την αντιπαραβολή 
θα πρέπει να περιορίζονται στις κατηγορίες 
δεδομένων που υπάρχουν στο ή στα 
πληροφοριακά συστήματα όπου 
πραγματοποιήθηκε αναζήτηση.

Or. en

Τροπολογία 225
Gérard Deprez, Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 226
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(22) Η αντιπαραβολή θα πρέπει να 
γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Όταν 
από την αντιπαραβολή προκύπτει 
αντιστοιχία (θετικό αποτέλεσμα 
αναζήτησης) με οποιοδήποτε από τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή με 
συνδυασμό αυτών μεταξύ των αιτήσεων 
και αρχείου, φακέλου ή καταχώρισης 
κάποιου εκ των προαναφερθέντων 
πληροφοριακών συστημάτων, ή με 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον 
κατάλογο επιτήρησης του ETIAS, ή με 
δείκτες κινδύνου, η αίτηση θα πρέπει να 
υποβάλλεται σε χειροκίνητη επεξεργασία 
από χειριστή της εθνικής μονάδας ETIAS 
του κράτους μέλους δηλωθείσας πρώτης 
εισόδου. Η αξιολόγηση που θα 
διενεργείται από την εθνική μονάδα 
ETIAS θα πρέπει να οδηγεί στη λήψη 
απόφασης περί έκδοσης ή όχι της αδείας 
ταξιδίου.

(22) Η αντιπαραβολή θα πρέπει να 
γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Όταν 
από την αντιπαραβολή προκύπτει 
αντιστοιχία (θετικό αποτέλεσμα 
αναζήτησης) με οποιοδήποτε από τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή με 
συνδυασμό αυτών μεταξύ των αιτήσεων 
και αρχείου, φακέλου ή καταχώρισης 
κάποιου εκ των προαναφερθέντων 
πληροφοριακών συστημάτων, η αίτηση θα 
πρέπει να υποβάλλεται σε χειροκίνητη 
επεξεργασία από χειριστή της εθνικής 
μονάδας ETIAS του κράτους μέλους 
δηλωθείσας πρώτης εισόδου. Η 
αξιολόγηση που θα διενεργείται από την 
εθνική μονάδα ETIAS θα πρέπει να οδηγεί 
στη λήψη απόφασης περί έκδοσης ή όχι 
της αδείας ταξιδίου. Σε κάθε περίπτωση, 
αυτή η συμπληρωματική διαδικασία δεν 
θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 
δύο εβδομάδες και δεν πρέπει ποτέ να 
υπερβαίνει την ημερομηνία που θα 
καθιστούσε την πραγματοποίηση του 
ταξιδιού αδύνατη.

Or. fr

Τροπολογία 227
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η αντιπαραβολή θα πρέπει να 
γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Όταν 
από την αντιπαραβολή προκύπτει 
αντιστοιχία (θετικό αποτέλεσμα 
αναζήτησης) με οποιοδήποτε από τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή με 
συνδυασμό αυτών μεταξύ των αιτήσεων 
και αρχείου, φακέλου ή καταχώρισης 
κάποιου εκ των προαναφερθέντων 
πληροφοριακών συστημάτων, ή με 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον 
κατάλογο επιτήρησης του ETIAS, ή με 

(22) Η αντιπαραβολή θα πρέπει να 
γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Όταν 
από την αντιπαραβολή προκύπτει 
αντιστοιχία (θετικό αποτέλεσμα 
αναζήτησης) με οποιοδήποτε από τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή με 
συνδυασμό αυτών μεταξύ των αιτήσεων 
και αρχείου, φακέλου ή καταχώρισης 
κάποιου εκ των προαναφερθέντων 
πληροφοριακών συστημάτων, η αίτηση θα 
πρέπει να υποβάλλεται σε χειροκίνητη 
επεξεργασία από χειριστή της εθνικής 
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δείκτες κινδύνου, η αίτηση θα πρέπει να 
υποβάλλεται σε χειροκίνητη επεξεργασία 
από χειριστή της εθνικής μονάδας ETIAS 
του κράτους μέλους δηλωθείσας πρώτης 
εισόδου. Η αξιολόγηση που θα 
διενεργείται από την εθνική μονάδα 
ETIAS θα πρέπει να οδηγεί στη λήψη 
απόφασης περί έκδοσης ή όχι της αδείας 
ταξιδίου.

μονάδας ETIAS του κράτους μέλους 
δηλωθείσας πρώτης εισόδου. Η 
αξιολόγηση που θα διενεργείται από την 
εθνική μονάδα ETIAS θα πρέπει να οδηγεί 
στη λήψη απόφασης περί έκδοσης ή όχι 
της αδείας ταξιδίου.

Or. en

Τροπολογία 228
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η αντιπαραβολή θα πρέπει να 
γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Όταν 
από την αντιπαραβολή προκύπτει 
αντιστοιχία (θετικό αποτέλεσμα 
αναζήτησης) με οποιοδήποτε από τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή με 
συνδυασμό αυτών μεταξύ των αιτήσεων 
και αρχείου, φακέλου ή καταχώρισης 
κάποιου εκ των προαναφερθέντων 
πληροφοριακών συστημάτων, ή με 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον 
κατάλογο επιτήρησης του ETIAS, ή με 
δείκτες κινδύνου, η αίτηση θα πρέπει να 
υποβάλλεται σε χειροκίνητη επεξεργασία 
από χειριστή της εθνικής μονάδας ETIAS 
του κράτους μέλους δηλωθείσας πρώτης 
εισόδου. Η αξιολόγηση που θα 
διενεργείται από την εθνική μονάδα 
ETIAS θα πρέπει να οδηγεί στη λήψη 
απόφασης περί έκδοσης ή όχι της αδείας 
ταξιδίου.

(22) Η αντιπαραβολή θα πρέπει να 
γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Όταν 
από την αντιπαραβολή προκύπτει 
αντιστοιχία (θετικό αποτέλεσμα 
αναζήτησης) με οποιοδήποτε από τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή με 
συνδυασμό αυτών μεταξύ των αιτήσεων 
και αρχείου, φακέλου ή καταχώρισης 
κάποιου εκ των προαναφερθέντων 
πληροφοριακών συστημάτων, ή με 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον 
κατάλογο επιτήρησης του ETIAS, ή με 
δείκτες κινδύνου, η αίτηση θα πρέπει να 
υποβάλλεται σε χειροκίνητη επεξεργασία 
από χειριστή της εθνικής μονάδας ETIAS 
του αρμόδιου κράτους μέλους. Η 
αξιολόγηση που θα διενεργείται από την 
εθνική μονάδα ETIAS θα πρέπει να οδηγεί 
στη λήψη απόφασης περί έκδοσης ή όχι 
της αδείας ταξιδίου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξετάσει μια πιο ισορροπημένη κατανομή ευθυνών μεταξύ 
των εθνικών μονάδων των κρατών μελών όπως τροποποιήθηκε στο άρθρο 22 παράγραφος 1.

Τροπολογία 229
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Όταν προκύπτει θετικό 
αποτέλεσμα αναζήτησης στα 
πληροφοριακά συστήματα της Ιντερπόλ 
(SLTD και TDAWN) κατά τη διάρκεια 
της αυτοματοποιημένης διαδικασίας, η 
κεντρική μονάδα θα πρέπει να διενεργεί 
ειδικό έλεγχο πριν από τη χειροκίνητη 
επεξεργασία προκειμένου να 
επαληθεύονται η ακρίβεια του θετικού 
αποτελέσματος αναζήτησης, καθώς και 
οι λόγοι εισαγωγής του ταξιδιωτικού 
εγγράφου του εν λόγω ταξιδιώτη σε 
οποιοδήποτε από τα πληροφοριακά 
συστήματα της Ιντερπόλ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο προκειμένου να αποφευχθούν οι συνέπειες ορισμένων εισαγωγών 
από τρίτες χώρες που μπορεί να βασίζονται σε άλλους λόγους εκτός των στόχων του 
πληροφοριακού συστήματος (π.χ. εισαγωγή πολιτικών αντιπάλων), πράγμα το οποίο θα 
λειτουργούσε μεροληπτικά εις βάρος του αντίστοιχου προσώπου.

Τροπολογία 230
Heinz K. Becker

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



AM\1135863EL.docx 57/185 PE609.321v02-00

EL

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 231
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(24) Οι αιτούντες των οποίων η αίτηση 
έκδοσης αδείας ταξιδίου απορρίπτεται θα 
πρέπει να έχουν πραγματικό δικαίωμα 
προσφυγής κατά της απορριπτικής 
απόφασης. Η προσφυγή θα πρέπει να 
ασκείται στο κράτος μέλος που έλαβε την 
απόφαση για την αίτηση και σύμφωνα με 
το εθνικό του δίκαιο, ακόμη και αν ο 
αιτών δεν βρίσκεται στην επικράτεια της 
Ένωσης κατά τη διάρκεια αυτής της 
διαδικασίας. Οι αιτούντες πρέπει να 
απολαύουν των απαραίτητων εγγυήσεων 
όσον αφορά τις αρχές για την προστασία 
των προσώπων και τον σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως 
ορίζονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο και 
το διεθνές δίκαιο, και ιδίως να απολαύουν 
των δικαιωμάτων πρόσβασης, 
διόρθωσης, διαγραφής και προσφυγής, 
και ειδικότερα του δικαιώματος 
δικαστικής προσφυγής, ενώ παράλληλα 
πρέπει να διασφαλίζεται η επίβλεψη των 
πράξεων επεξεργασίας δεδομένων από 
δημόσιες ανεξάρτητες αρχές. Ως εκ 
τούτου, ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις 
αρχές που αναγνωρίζουν η Οικουμενική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 



PE609.321v02-00 58/185 AM\1135863EL.docx

EL

Ανθρώπου, η Σύμβαση της Γενεύης του 
1951, ο Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και ιδίως το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια 
(άρθρο 1 του Χάρτη), την απαγόρευση 
της δουλείας και της αναγκαστικής 
εργασίας (άρθρο 5 του Χάρτη), το 
δικαίωμα στην ελευθερία και την 
ασφάλεια (άρθρο 6 του Χάρτη), το 
δικαίωμα ασύλου, τον σεβασμό της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 
7 του Χάρτη), το δικαίωμα στην 
οικογενειακή επανένωση, το δικαίωμα 
στην υγεία, την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
(άρθρο 8 του Χάρτη), το δικαίωμα της μη 
διάκρισης (άρθρο 21 του Χάρτη), τα 
δικαιώματα του παιδιού (άρθρο 24 του 
Χάρτη), τα δικαιώματα των ηλικιωμένων 
(άρθρο 25 του Χάρτη), τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία (άρθρο 26 του 
Χάρτη) και το δικαίωμα 
αποτελεσματικής προσφυγής (άρθρο 47 
του Χάρτη).

Or. fr

Τροπολογία 232
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(24) Οι αιτούντες των οποίων η αίτηση 
έκδοσης αδείας ταξιδίου απορρίπτεται θα 
πρέπει να έχουν δικαίωμα 
αποτελεσματικής προσφυγής. Οι 
διαδικασίες προσφυγής θα πρέπει να 
κινούνται στο κράτος μέλος που έλαβε την 
απόφαση για την αίτηση και σύμφωνα με 
το εθνικό του δίκαιο και θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τη δυνατότητα 
προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου.

Or. en
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Τροπολογία 233
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Τροπολογία 234
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι κανόνες διαλογής θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του 
φακέλου της αίτησης και να επιτρέπουν 
την αντιπαραβολή των καταγεγραμμένων 
δεδομένων σε φάκελο αίτησης του 
κεντρικού συστήματος ETIAS με 
συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που 
αντιστοιχούν σε κίνδυνο για την 
ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή την 
παράτυπη μετανάστευση ο οποίος έχει 
εντοπιστεί στο παρελθόν. Τα κριτήρια 
που θα χρησιμοποιούνται για τον 
καθορισμό των συγκεκριμένων δεικτών 

διαγράφεται
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κινδύνου δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να βασίζονται στη φυλετική ή 
εθνοτική καταγωγή, στα πολιτικά 
φρονήματα, στις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή 
σε συνδικαλιστική οργάνωση, στη 
σεξουαλική ζωή ή στον γενετήσιο 
προσανατολισμό του αιτούντα.

Or. en

Τροπολογία 235
Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι κανόνες διαλογής θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του 
φακέλου της αίτησης και να επιτρέπουν 
την αντιπαραβολή των καταγεγραμμένων 
δεδομένων σε φάκελο αίτησης του 
κεντρικού συστήματος ETIAS με 
συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που 
αντιστοιχούν σε κίνδυνο για την 
ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή την 
παράτυπη μετανάστευση ο οποίος έχει 
εντοπιστεί στο παρελθόν. Τα κριτήρια 
που θα χρησιμοποιούνται για τον 
καθορισμό των συγκεκριμένων δεικτών 
κινδύνου δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να βασίζονται στη φυλετική ή 
εθνοτική καταγωγή, στα πολιτικά 
φρονήματα, στις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή 
σε συνδικαλιστική οργάνωση, στη 
σεξουαλική ζωή ή στον γενετήσιο 
προσανατολισμό του αιτούντα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 236
Gérard Deprez, Louis Michel
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι κανόνες διαλογής θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του 
φακέλου της αίτησης και να επιτρέπουν 
την αντιπαραβολή των καταγεγραμμένων 
δεδομένων σε φάκελο αίτησης του 
κεντρικού συστήματος ETIAS με 
συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που 
αντιστοιχούν σε κίνδυνο για την ασφάλεια, 
τη δημόσια υγεία ή την παράτυπη 
μετανάστευση ο οποίος έχει εντοπιστεί στο 
παρελθόν. Τα κριτήρια που θα 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των 
συγκεκριμένων δεικτών κινδύνου δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται 
στη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, στα 
πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή 
σε συνδικαλιστική οργάνωση, στη 
σεξουαλική ζωή ή στον γενετήσιο 
προσανατολισμό του αιτούντα.

(25) Οι κανόνες διαλογής θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του 
φακέλου της αίτησης και να επιτρέπουν 
την αντιπαραβολή των καταγεγραμμένων 
δεδομένων σε φάκελο αίτησης του 
κεντρικού συστήματος ETIAS με 
συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που 
αντιστοιχούν σε κίνδυνο για την ασφάλεια, 
τη δημόσια υγεία ή την παράτυπη 
μετανάστευση ο οποίος έχει εντοπιστεί στο 
παρελθόν. Τα κριτήρια που θα 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των 
συγκεκριμένων δεικτών κινδύνου δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται 
στη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, στα 
πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή 
σε συνδικαλιστική οργάνωση, στη 
σεξουαλική ζωή ή στον γενετήσιο 
προσανατολισμό του αιτούντα. Σε κάθε 
περίπτωση, η εθνική μονάδα ETIAS του 
υπεύθυνου κράτους μέλους δεν μπορεί να 
λάβει απόφαση που θα βασίζεται μόνο σε 
θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης που 
εδράζεται στους συγκεκριμένους δείκτες 
κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση, η εθνική 
μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους 
μέλους προβαίνει σε αξιολόγηση των 
κινδύνων μετανάστευσης, ασφάλειας και 
δημόσιας υγείας.

Or. fr

Τροπολογία 237
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(25) Οι κανόνες διαλογής θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του 
φακέλου της αίτησης και να επιτρέπουν 
την αντιπαραβολή των καταγεγραμμένων 
δεδομένων σε φάκελο αίτησης του 
κεντρικού συστήματος ETIAS με 
συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που 
αντιστοιχούν σε κίνδυνο για την 
ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή την 
παράτυπη μετανάστευση ο οποίος έχει 
εντοπιστεί στο παρελθόν. Τα κριτήρια 
που θα χρησιμοποιούνται για τον 
καθορισμό των συγκεκριμένων δεικτών 
κινδύνου δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να βασίζονται στη φυλετική ή 
εθνοτική καταγωγή, στα πολιτικά 
φρονήματα, στις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή 
σε συνδικαλιστική οργάνωση, στη 
σεξουαλική ζωή ή στον γενετήσιο 
προσανατολισμό του αιτούντα.

(25) Οι κανόνες διαλογής θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του 
φακέλου της αίτησης και να επιτρέπουν 
την αντιπαραβολή των καταγεγραμμένων 
δεδομένων σε φάκελο αίτησης του 
κεντρικού συστήματος ETIAS και οι 
προαναφερθείσες βάσεις δεδομένων δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
βασίζονται στη φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, στα πολιτικά φρονήματα, στις 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, 
στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική 
οργάνωση, στη σεξουαλική ζωή ή στον 
γενετήσιο προσανατολισμό του αιτούντα.

Or. fr

Τροπολογία 238
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι κανόνες διαλογής θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του 
φακέλου της αίτησης και να επιτρέπουν 
την αντιπαραβολή των καταγεγραμμένων 
δεδομένων σε φάκελο αίτησης του 
κεντρικού συστήματος ETIAS με 
συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που 
αντιστοιχούν σε κίνδυνο για την ασφάλεια, 
τη δημόσια υγεία ή την παράτυπη 
μετανάστευση ο οποίος έχει εντοπιστεί στο 
παρελθόν. Τα κριτήρια που θα 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των 
συγκεκριμένων δεικτών κινδύνου δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται 

(25) Οι κανόνες διαλογής θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του 
φακέλου της αίτησης και να επιτρέπουν 
την αντιπαραβολή των καταγεγραμμένων 
δεδομένων σε φάκελο αίτησης του 
κεντρικού συστήματος ETIAS με 
συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που 
αντιστοιχούν σε κίνδυνο για την ασφάλεια 
ή την παράτυπη μετανάστευση ο οποίος 
έχει εντοπιστεί στο παρελθόν. Τα κριτήρια 
που θα χρησιμοποιούνται για τον 
καθορισμό των συγκεκριμένων δεικτών 
κινδύνου δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να βασίζονται στο φύλο, στη 
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στη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, στα 
πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή 
σε συνδικαλιστική οργάνωση, στη 
σεξουαλική ζωή ή στον γενετήσιο 
προσανατολισμό του αιτούντα.

φυλή, στο χρώμα, στην εθνοτική ή 
κοινωνική προέλευση, στα γενετικά 
χαρακτηριστικά, στη γλώσσα, στη 
θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, στα πολιτικά 
φρονήματα ή κάθε άλλη γνώμη, στην 
ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, 
στην περιουσία, στη γέννηση, στην 
αναπηρία, στην ηλικία ή στον γενετήσιο 
προσανατολισμό του αιτούντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Τροπολογία 239
Artis Pabriks

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι κανόνες διαλογής θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του 
φακέλου της αίτησης και να επιτρέπουν 
την αντιπαραβολή των καταγεγραμμένων 
δεδομένων σε φάκελο αίτησης του 
κεντρικού συστήματος ETIAS με 
συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που 
αντιστοιχούν σε κίνδυνο για την ασφάλεια, 
τη δημόσια υγεία ή την παράτυπη
μετανάστευση ο οποίος έχει εντοπιστεί στο 
παρελθόν. Τα κριτήρια που θα 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των 
συγκεκριμένων δεικτών κινδύνου δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται 
στη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, στα 
πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή 
σε συνδικαλιστική οργάνωση, στη 
σεξουαλική ζωή ή στον γενετήσιο 
προσανατολισμό του αιτούντα.

(25) Οι κανόνες διαλογής θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του 
φακέλου της αίτησης και να επιτρέπουν 
την αντιπαραβολή των καταγεγραμμένων 
δεδομένων σε φάκελο αίτησης του 
κεντρικού συστήματος ETIAS με 
συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που 
αντιστοιχούν σε κίνδυνο για την ασφάλεια, 
τη δημόσια υγεία ή την παράνομη
μετανάστευση ο οποίος έχει εντοπιστεί στο 
παρελθόν. Τα κριτήρια που θα 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των 
συγκεκριμένων δεικτών κινδύνου δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται 
στη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, στα 
πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή 
σε συνδικαλιστική οργάνωση, στη 
σεξουαλική ζωή ή στον γενετήσιο 
προσανατολισμό του αιτούντα.

Or. en
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Τροπολογία 240
Sergei Stanishev

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι κανόνες διαλογής θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του 
φακέλου της αίτησης και να επιτρέπουν 
την αντιπαραβολή των καταγεγραμμένων 
δεδομένων σε φάκελο αίτησης του 
κεντρικού συστήματος ETIAS με 
συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που 
αντιστοιχούν σε κίνδυνο για την ασφάλεια,
τη δημόσια υγεία ή την παράτυπη 
μετανάστευση ο οποίος έχει εντοπιστεί 
στο παρελθόν. Τα κριτήρια που θα 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των 
συγκεκριμένων δεικτών κινδύνου δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται 
στη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, στα 
πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή 
σε συνδικαλιστική οργάνωση, στη 
σεξουαλική ζωή ή στον γενετήσιο 
προσανατολισμό του αιτούντα.

(25) Οι κανόνες διαλογής θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του 
φακέλου της αίτησης και να επιτρέπουν 
την αντιπαραβολή των καταγεγραμμένων 
δεδομένων σε φάκελο αίτησης του 
κεντρικού συστήματος ETIAS με 
συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που 
αντιστοιχούν σε κίνδυνο για την ασφάλεια 
ή τη δημόσια υγεία ο οποίος έχει 
εντοπιστεί στο παρελθόν. Τα κριτήρια που 
θα χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό 
των συγκεκριμένων δεικτών κινδύνου δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
βασίζονται στη φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, στα πολιτικά φρονήματα, στις 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, 
στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική 
οργάνωση, στη σεξουαλική ζωή ή στον 
γενετήσιο προσανατολισμό του αιτούντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις προηγούμενες τροπολογίες προκειμένου να διαγραφεί η πρόληψη της 
παράτυπης μετανάστευσης ως ένας από τους κύριους στόχους του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 241
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Θα πρέπει να καταρτιστεί 
κατάλογος επιτήρησης ETIAS για τον 

διαγράφεται
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εντοπισμό συσχετίσεων μεταξύ 
δεδομένων που περιέχονται σε φάκελο 
αίτησης ETIAS και πληροφοριών που 
σχετίζονται με πρόσωπα ύποπτα για 
διάπραξη σοβαρής αξιόποινης πράξης ή 
τρομοκρατικού εγκλήματος ή με 
πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν 
πραγματικές ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι για 
να θεωρείται ότι πρόκειται να 
διαπράξουν σοβαρή αξιόποινη πράξη ή 
τρομοκρατικό έγκλημα. Ο κατάλογος 
επιτήρησης ETIAS θα πρέπει να 
εντάσσεται στα δεδομένα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από την 
Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 2 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και με την 
Έννοια Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
Δεδομένων της Ευρωπόλ που εισάγει ο εν 
λόγω κανονισμός. Τα κράτη μέλη που 
παρέχουν πληροφορίες στην Ευρωπόλ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν 
τον ή τους σκοπούς για τους οποίους 
αυτές υποβάλλονται σε επεξεργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
περιορισμού της εν λόγω επεξεργασίας 
στον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS.

Or. fr

Τροπολογία 242
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Θα πρέπει να καταρτιστεί 
κατάλογος επιτήρησης ETIAS για τον 
εντοπισμό συσχετίσεων μεταξύ 
δεδομένων που περιέχονται σε φάκελο 
αίτησης ETIAS και πληροφοριών που 
σχετίζονται με πρόσωπα ύποπτα για 
διάπραξη σοβαρής αξιόποινης πράξης ή 
τρομοκρατικού εγκλήματος ή με 
πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν 

διαγράφεται
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πραγματικές ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι για 
να θεωρείται ότι πρόκειται να 
διαπράξουν σοβαρή αξιόποινη πράξη ή 
τρομοκρατικό έγκλημα. Ο κατάλογος 
επιτήρησης ETIAS θα πρέπει να 
εντάσσεται στα δεδομένα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από την 
Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 2 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και με την 
Έννοια Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
Δεδομένων της Ευρωπόλ που εισάγει ο εν 
λόγω κανονισμός. Τα κράτη μέλη που 
παρέχουν πληροφορίες στην Ευρωπόλ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν 
τον ή τους σκοπούς για τους οποίους 
αυτές υποβάλλονται σε επεξεργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
περιορισμού της εν λόγω επεξεργασίας 
στον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS.

Or. en

Τροπολογία 243
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Θα πρέπει να καταρτιστεί 
κατάλογος επιτήρησης ETIAS για τον 
εντοπισμό συσχετίσεων μεταξύ δεδομένων 
που περιέχονται σε φάκελο αίτησης ETIAS 
και πληροφοριών που σχετίζονται με 
πρόσωπα ύποπτα για διάπραξη σοβαρής 
αξιόποινης πράξης ή τρομοκρατικού 
εγκλήματος ή με πρόσωπα για τα οποία 
υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή 
βάσιμοι λόγοι για να θεωρείται ότι 
πρόκειται να διαπράξουν σοβαρή 
αξιόποινη πράξη ή τρομοκρατικό 
έγκλημα. Ο κατάλογος επιτήρησης ETIAS 
θα πρέπει να εντάσσεται στα δεδομένα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από την 

(26) Θα πρέπει να καταρτιστεί 
κατάλογος επιτήρησης ETIAS για τον 
εντοπισμό συσχετίσεων μεταξύ δεδομένων 
που περιέχονται σε φάκελο αίτησης ETIAS 
και πληροφοριών που σχετίζονται με 
πρόσωπα ύποπτα για διάπραξη σοβαρής 
αξιόποινης πράξης ή τρομοκρατικού 
εγκλήματος ή συμμετοχής σε τέτοιου 
είδους πράξεις. Ο κατάλογος επιτήρησης 
ETIAS θα πρέπει να εντάσσεται στα 
δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από την Ευρωπόλ σύμφωνα 
με το άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και με την 
Έννοια Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
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Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/794 και με την Έννοια 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Δεδομένων 
της Ευρωπόλ που εισάγει ο εν λόγω 
κανονισμός. Τα κράτη μέλη που παρέχουν 
πληροφορίες στην Ευρωπόλ θα πρέπει να 
είναι σε θέση να καθορίζουν τον ή τους 
σκοπούς για τους οποίους αυτές 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
περιορισμού της εν λόγω επεξεργασίας 
στον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS.

Δεδομένων της Ευρωπόλ που εισάγει ο εν 
λόγω κανονισμός. Τα κράτη μέλη που 
παρέχουν πληροφορίες στην Ευρωπόλ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν τον 
ή τους σκοπούς για τους οποίους αυτές 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
περιορισμού της εν λόγω επεξεργασίας 
στον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS.

Or. en

Τροπολογία 244
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Θα πρέπει να καταρτιστεί 
κατάλογος επιτήρησης ETIAS για τον 
εντοπισμό συσχετίσεων μεταξύ δεδομένων 
που περιέχονται σε φάκελο αίτησης ETIAS 
και πληροφοριών που σχετίζονται με 
πρόσωπα ύποπτα για διάπραξη σοβαρής 
αξιόποινης πράξης ή τρομοκρατικού 
εγκλήματος ή με πρόσωπα για τα οποία 
υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή βάσιμοι 
λόγοι για να θεωρείται ότι πρόκειται να 
διαπράξουν σοβαρή αξιόποινη πράξη ή 
τρομοκρατικό έγκλημα. Ο κατάλογος 
επιτήρησης ETIAS θα πρέπει να 
εντάσσεται στα δεδομένα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από την 
Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/794 και με την Έννοια 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Δεδομένων 
της Ευρωπόλ που εισάγει ο εν λόγω 
κανονισμός. Τα κράτη μέλη που παρέχουν 
πληροφορίες στην Ευρωπόλ θα πρέπει να 
είναι σε θέση να καθορίζουν τον ή τους 

(26) Θα πρέπει να καταρτιστεί 
κατάλογος επιτήρησης ETIAS για τον 
εντοπισμό συσχετίσεων μεταξύ δεδομένων 
που περιέχονται σε φάκελο αίτησης ETIAS 
και πληροφοριών που σχετίζονται με 
πρόσωπα ύποπτα για διάπραξη ή 
συμμετοχή σε σοβαρή αξιόποινη πράξη ή 
τρομοκρατικό έγκλημα ή με πρόσωπα για 
τα οποία υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις 
ή βάσιμοι λόγοι για να θεωρείται ότι 
πρόκειται να διαπράξουν σοβαρή 
αξιόποινη πράξη ή τρομοκρατικό έγκλημα. 
Ο κατάλογος επιτήρησης ETIAS θα πρέπει 
να εντάσσεται στα δεδομένα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από την 
Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/794 και με την Έννοια 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Δεδομένων 
της Ευρωπόλ που εισάγει ο εν λόγω 
κανονισμός. Τα κράτη μέλη που παρέχουν 
πληροφορίες στην Ευρωπόλ θα πρέπει να 
είναι σε θέση να καθορίζουν τον ή τους 
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σκοπούς για τους οποίους αυτές 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
περιορισμού της εν λόγω επεξεργασίας 
στον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS.

σκοπούς για τους οποίους αυτές 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
περιορισμού της εν λόγω επεξεργασίας 
στον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS.

Or. fr

Τροπολογία 245
Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η διαρκής ανάδυση νέων μορφών 
απειλών για την ασφάλεια, νέων ειδών 
παράτυπης μετανάστευσης και απειλών 
για τη δημόσια υγεία απαιτεί 
αποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης 
και χρήζει αντιμετώπισης με σύγχρονα 
μέσα. Καθώς τα μέσα αυτά συνεπάγονται 
την επεξεργασία μεγάλων όγκων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα 
πρέπει να θεσπιστούν προσήκουσες 
εγγυήσεις ώστε η παρέμβαση στο 
δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής και στο δικαίωμα προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων να περιορίζεται 
στην απολύτως αναγκαία σε μια 
δημοκρατική κοινωνία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 246
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η διαρκής ανάδυση νέων μορφών 
απειλών για την ασφάλεια, νέων ειδών 

(27) Η διαρκής ανάδυση νέων μορφών
απειλών για την ασφάλεια απαιτεί 
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παράτυπης μετανάστευσης και απειλών 
για τη δημόσια υγεία απαιτεί 
αποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης και 
χρήζει αντιμετώπισης με σύγχρονα μέσα. 
Καθώς τα μέσα αυτά συνεπάγονται την 
επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να 
θεσπιστούν προσήκουσες εγγυήσεις ώστε 
η παρέμβαση στο δικαίωμα προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής και στο δικαίωμα 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
να περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία 
σε μια δημοκρατική κοινωνία.

αποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης και 
χρήζει κατανόησης με σύγχρονα μέσα. 
Καθώς τα μέσα αυτά συνεπάγονται την 
επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να 
θεσπιστούν προσήκουσες εγγυήσεις ώστε 
η παρέμβαση στο δικαίωμα προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής και στο δικαίωμα 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
να περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία 
σε μια δημοκρατική κοινωνία. Σε κάθε 
περίπτωση, αυτά τα νέα μέσα δεν πρέπει 
να θίγουν τα δικαιώματα του υποκειμένου 
των δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται από 
το διεθνές δίκαιο.

Or. fr

Τροπολογία 247
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η διαρκής ανάδυση νέων μορφών 
απειλών για την ασφάλεια, νέων ειδών 
παράτυπης μετανάστευσης και απειλών 
για τη δημόσια υγεία απαιτεί 
αποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης και 
χρήζει αντιμετώπισης με σύγχρονα μέσα. 
Καθώς τα μέσα αυτά συνεπάγονται την 
επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να 
θεσπιστούν προσήκουσες εγγυήσεις ώστε 
η παρέμβαση στο δικαίωμα προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής και στο δικαίωμα 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
να περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία 
σε μια δημοκρατική κοινωνία.

(27) Η διαρκής ανάδυση νέων μορφών 
απειλών για την ασφάλεια απαιτεί 
αποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης και 
χρήζει αντιμετώπισης με σύγχρονα μέσα. 
Καθώς τα μέσα αυτά συνεπάγονται την 
επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να 
θεσπιστούν προσήκουσες εγγυήσεις ώστε 
η παρέμβαση στο δικαίωμα προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής και στο δικαίωμα 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
να περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία 
σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 248
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Artis Pabriks

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η διαρκής ανάδυση νέων μορφών 
απειλών για την ασφάλεια, νέων ειδών 
παράτυπης μετανάστευσης και απειλών 
για τη δημόσια υγεία απαιτεί 
αποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης και 
χρήζει αντιμετώπισης με σύγχρονα μέσα. 
Καθώς τα μέσα αυτά συνεπάγονται την 
επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να 
θεσπιστούν προσήκουσες εγγυήσεις ώστε 
η παρέμβαση στο δικαίωμα προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής και στο δικαίωμα 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
να περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία 
σε μια δημοκρατική κοινωνία.

(27) Η διαρκής ανάδυση νέων μορφών 
απειλών για την ασφάλεια, νέων ειδών 
παράνομης μετανάστευσης και απειλών 
για τη δημόσια υγεία απαιτεί 
αποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης και 
χρήζει αντιμετώπισης με σύγχρονα μέσα. 
Καθώς τα μέσα αυτά συνεπάγονται την 
επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να 
θεσπιστούν προσήκουσες εγγυήσεις ώστε 
η παρέμβαση στο δικαίωμα προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής και στο δικαίωμα 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
να περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία 
σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 249
Sergei Stanishev

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η διαρκής ανάδυση νέων μορφών 
απειλών για την ασφάλεια, νέων ειδών 
παράτυπης μετανάστευσης και απειλών 
για τη δημόσια υγεία απαιτεί 
αποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης και 
χρήζει αντιμετώπισης με σύγχρονα μέσα. 
Καθώς τα μέσα αυτά συνεπάγονται την 
επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να 
θεσπιστούν προσήκουσες εγγυήσεις ώστε 
η παρέμβαση στο δικαίωμα προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής και στο δικαίωμα 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
να περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία 

(27) Η διαρκής ανάδυση νέων μορφών 
απειλών για την ασφάλεια και νέων ειδών 
απειλών για τη δημόσια υγεία απαιτεί 
αποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης και 
χρήζει αντιμετώπισης με σύγχρονα μέσα. 
Καθώς τα μέσα αυτά συνεπάγονται την 
επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να 
θεσπιστούν προσήκουσες εγγυήσεις ώστε 
η παρέμβαση στο δικαίωμα προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής και στο δικαίωμα 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
να περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία 
σε μια δημοκρατική κοινωνία.
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σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις προηγούμενες τροπολογίες προκειμένου να διαγραφεί η πρόληψη της 
παράτυπης μετανάστευσης ως ένας από τους κύριους στόχους του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 250
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η διαρκής ανάδυση νέων μορφών 
απειλών για την ασφάλεια, νέων ειδών 
παράτυπης μετανάστευσης και απειλών 
για τη δημόσια υγεία απαιτεί 
αποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης και 
χρήζει αντιμετώπισης με σύγχρονα μέσα. 
Καθώς τα μέσα αυτά συνεπάγονται την 
επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να 
θεσπιστούν προσήκουσες εγγυήσεις ώστε 
η παρέμβαση στο δικαίωμα προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής και στο δικαίωμα 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
να περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία 
σε μια δημοκρατική κοινωνία.

(27) Η διαρκής ανάδυση νέων μορφών 
απειλών για την ασφάλεια, νέων ειδών 
απειλών παράτυπης μετανάστευσης 
απαιτεί αποτελεσματικούς τρόπους 
αντίδρασης και χρήζει αντιμετώπισης με 
σύγχρονα μέσα. Καθώς τα μέσα αυτά 
συνεπάγονται την επεξεργασία μεγάλων 
όγκων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
θα πρέπει να θεσπιστούν προσήκουσες 
εγγυήσεις ώστε η παρέμβαση στο 
δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής 
και στο δικαίωμα προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων να περιορίζεται 
στην απολύτως αναγκαία σε μια 
δημοκρατική κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 251
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Θα πρέπει, επομένως, να υπάρξει 
μέριμνα για την ασφάλεια των 

(28) Θα πρέπει, επομένως, να υπάρξει 
μέριμνα για την ασφάλεια των 
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προσωπικών δεδομένων που θα 
φυλάσσονται στο ETIAS· η πρόσβαση σε 
αυτά θα πρέπει να είναι δυνατή μόνο σε 
αυστηρά εξουσιοδοτημένο προσωπικό και 
σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων 
που θα βασίζονται σε οποιασδήποτε 
μορφής διάκριση. Τα αποθηκευμένα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να φυλάσσονται με ασφάλεια στις 
εγκαταστάσεις του eu-LISA στην Ένωση.

προσωπικών δεδομένων που θα 
φυλάσσονται στο ETIAS, τηρουμένων 
πάντοτε των άρθρων 7 και 8 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του 
άρθρου 8 της Οικουμενικής Διακήρυξης 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου· η 
πρόσβαση σε αυτά θα πρέπει να είναι 
δυνατή μόνο σε αυστηρά εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό, ενώ παράλληλα 
διασφαλίζεται ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γένει, και 
πιο συγκεκριμένα του δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή, του δικαιώματος στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, καθώς και του δικαιώματος 
ασύλου, του δικαιώματος στην 
οικογενειακή ζωή και στην οικογενειακή 
επανένωση, του δικαιώματος στην υγεία, 
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην 
ακεραιότητα του προσώπου, και 
λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας 
των ευάλωτων ατόμων και ιδίως των 
ασυνόδευτων ανηλίκων. Πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη πιθανές εξελίξεις στην 
κατάσταση του υποκειμένου των 
δεδομένων και σε καμία περίπτωση δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη λήψη 
αποφάσεων που θα βασίζονται σε 
οποιασδήποτε μορφής διάκριση. Επιπλέον, 
δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε 
διακρίσεις για λόγους φύλου, χρώματος, 
εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής 
προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, 
γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης 
γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής 
μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού. Δεν πρέπει να 
καταστρατηγούν το δικαίωμα των 
ενδιαφερόμενων προσώπων να 
αμφισβητούν την παραβίαση των 
δικαιωμάτων τους ενώπιον δικαστηρίων 
που έχουν δικαιοδοσία. Τα αποθηκευμένα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να φυλάσσονται με ασφάλεια στις 
εγκαταστάσεις του eu-LISA στην Ένωση. 
Το σύνολο της λειτουργίας του ETIAS 
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πρέπει να υπόκειται σε τακτικό και 
ανεξάρτητο έλεγχο, σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο, από ευρωπαϊκές και 
εθνικές αρχές, ανεξάρτητες και αρμόδιες, 
καθώς και από τον ΕΕΠΔ.

Or. fr

Τροπολογία 252
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η εκδοθείσα άδεια ταξιδίου θα 
πρέπει να ακυρώνεται ή να ανακαλείται 
αμέσως μόλις διαπιστωθεί ότι δεν 
πληρούνταν, ή δεν πληρούνται πλέον, οι 
όροι χορήγησής της. Συγκεκριμένα, όταν 
δημιουργείται νέα καταχώριση SIS για 
απαγόρευση εισόδου ή για αναφορά 
απολεσθέντος ή κλαπέντος ταξιδιωτικού 
εγγράφου, το SIS θα πρέπει να ενημερώνει 
το ETIAS, το οποίο με τη σειρά του θα 
πρέπει να επαληθεύει εάν η νέα αυτή 
καταχώριση αντιστοιχεί σε έγκυρη άδεια 
ταξιδίου ή όχι. Στην εν λόγω περίπτωση, η 
εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους 
που δημιούργησε την καταχώριση θα 
πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και να 
προβαίνει στην ανάκληση της αδείας 
ταξιδίου. Αντιστοίχως, όταν εισάγονται 
στον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS 
νέα στοιχεία, θα πρέπει να 
αντιπαραβάλλονται με τους φακέλους 
αιτήσεων που αποθηκεύονται στο ETIAS 
ώστε να επαληθεύεται εάν αυτό το νέο 
στοιχείο αντιστοιχεί σε έγκυρη άδεια 
ταξιδίου ή όχι. Στην εν λόγω περίπτωση, 
η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους 
μέλους πρώτης εισόδου θα πρέπει να 
αξιολογεί το θετικό αποτέλεσμα 
αναζήτησης και, εφόσον απαιτείται, να 
προβαίνει στην ανάκληση της αδείας 
ταξιδίου. Θα πρέπει να παρέχεται επίσης 

(29) Η εκδοθείσα άδεια ταξιδίου θα 
πρέπει να ακυρώνεται ή να ανακαλείται 
αμέσως μόλις διαπιστωθεί ότι δεν 
πληρούνταν, ή δεν πληρούνται πλέον, οι 
όροι χορήγησής της. Συγκεκριμένα, όταν 
δημιουργείται νέα καταχώριση SIS για 
απαγόρευση εισόδου ή για αναφορά 
απολεσθέντος ή κλαπέντος ταξιδιωτικού 
εγγράφου, το SIS θα πρέπει να ενημερώνει 
το ETIAS, το οποίο με τη σειρά του θα 
πρέπει να επαληθεύει εάν η νέα αυτή 
καταχώριση αντιστοιχεί σε έγκυρη άδεια 
ταξιδίου ή όχι. Στην εν λόγω περίπτωση, η 
εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους 
που δημιούργησε την καταχώριση θα 
πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και να 
προβαίνει στην ανάκληση της αδείας 
ταξιδίου. Θα πρέπει να παρέχεται επίσης 
δυνατότητα ανάκλησης της αδείας ταξιδίου 
βάσει σχετικού αιτήματος του αιτούντα.
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δυνατότητα ανάκλησης της αδείας ταξιδίου 
βάσει σχετικού αιτήματος του αιτούντα.

Or. en

Τροπολογία 253
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η εκδοθείσα άδεια ταξιδίου θα 
πρέπει να ακυρώνεται ή να ανακαλείται 
αμέσως μόλις διαπιστωθεί ότι δεν 
πληρούνταν, ή δεν πληρούνται πλέον, οι 
όροι χορήγησής της. Συγκεκριμένα, όταν 
δημιουργείται νέα καταχώριση SIS για 
απαγόρευση εισόδου ή για αναφορά 
απολεσθέντος ή κλαπέντος ταξιδιωτικού 
εγγράφου, το SIS θα πρέπει να ενημερώνει 
το ETIAS, το οποίο με τη σειρά του θα 
πρέπει να επαληθεύει εάν η νέα αυτή 
καταχώριση αντιστοιχεί σε έγκυρη άδεια 
ταξιδίου ή όχι. Στην εν λόγω περίπτωση, η 
εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους 
που δημιούργησε την καταχώριση θα 
πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και να 
προβαίνει στην ανάκληση της αδείας 
ταξιδίου. Αντιστοίχως, όταν εισάγονται 
στον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS 
νέα στοιχεία, θα πρέπει να 
αντιπαραβάλλονται με τους φακέλους 
αιτήσεων που αποθηκεύονται στο ETIAS 
ώστε να επαληθεύεται εάν αυτό το νέο 
στοιχείο αντιστοιχεί σε έγκυρη άδεια 
ταξιδίου ή όχι. Στην εν λόγω περίπτωση, 
η εθνική μονάδα ETIAS του κράτους 
μέλους πρώτης εισόδου θα πρέπει να 
αξιολογεί το θετικό αποτέλεσμα 
αναζήτησης και, εφόσον απαιτείται, να 
προβαίνει στην ανάκληση της αδείας 
ταξιδίου. Θα πρέπει να παρέχεται επίσης 
δυνατότητα ανάκλησης της αδείας ταξιδίου 
βάσει σχετικού αιτήματος του αιτούντα.

(29) Η εκδοθείσα άδεια ταξιδίου θα 
πρέπει να υπόκειται σε αναθεώρηση και, 
κατά περίπτωση, να ακυρώνεται ή να 
ανακαλείται αμέσως μόλις μπορέσει να
διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνταν, ή δεν 
πληρούνται πλέον, οι όροι χορήγησής της. 
Συγκεκριμένα, όταν δημιουργείται νέα 
καταχώριση SIS για απαγόρευση εισόδου 
ή για αναφορά απολεσθέντος ή κλαπέντος 
ταξιδιωτικού εγγράφου, το SIS θα πρέπει 
να ενημερώνει το ETIAS, το οποίο με τη 
σειρά του θα πρέπει να επαληθεύει εάν η 
νέα αυτή καταχώριση αντιστοιχεί σε 
έγκυρη άδεια ταξιδίου ή όχι. Στην εν λόγω 
περίπτωση, η εθνική μονάδα ETIAS του 
κράτους μέλους που δημιούργησε την 
καταχώριση θα πρέπει να ενημερώνεται 
άμεσα και να προβαίνει σε επανεξέταση
της αδείας ταξιδίου. Θα πρέπει να 
παρέχεται επίσης δυνατότητα ανάκλησης 
της αδείας ταξιδίου βάσει σχετικού 
αιτήματος του αιτούντα.
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Τροπολογία 254
Gérard Deprez, Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η εκδοθείσα άδεια ταξιδίου θα 
πρέπει να ακυρώνεται ή να ανακαλείται 
αμέσως μόλις διαπιστωθεί ότι δεν 
πληρούνταν, ή δεν πληρούνται πλέον, οι 
όροι χορήγησής της. Συγκεκριμένα, όταν 
δημιουργείται νέα καταχώριση SIS για 
απαγόρευση εισόδου ή για αναφορά 
απολεσθέντος ή κλαπέντος ταξιδιωτικού 
εγγράφου, το SIS θα πρέπει να ενημερώνει 
το ETIAS, το οποίο με τη σειρά του θα 
πρέπει να επαληθεύει εάν η νέα αυτή 
καταχώριση αντιστοιχεί σε έγκυρη άδεια 
ταξιδίου ή όχι. Στην εν λόγω περίπτωση, η 
εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους 
που δημιούργησε την καταχώριση θα 
πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και να 
προβαίνει στην ανάκληση της αδείας 
ταξιδίου. Αντιστοίχως, όταν εισάγονται 
στον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS νέα 
στοιχεία, θα πρέπει να αντιπαραβάλλονται 
με τους φακέλους αιτήσεων που 
αποθηκεύονται στο ETIAS ώστε να 
επαληθεύεται εάν αυτό το νέο στοιχείο 
αντιστοιχεί σε έγκυρη άδεια ταξιδίου ή όχι. 
Στην εν λόγω περίπτωση, η εθνική μονάδα 
ETIAS του κράτους μέλους πρώτης 
εισόδου θα πρέπει να αξιολογεί το θετικό 
αποτέλεσμα αναζήτησης και, εφόσον 
απαιτείται, να προβαίνει στην ανάκληση 
της αδείας ταξιδίου. Θα πρέπει να 
παρέχεται επίσης δυνατότητα ανάκλησης 
της αδείας ταξιδίου βάσει σχετικού 
αιτήματος του αιτούντα.

(29) Η εκδοθείσα άδεια ταξιδίου θα 
πρέπει να ακυρώνεται ή να ανακαλείται 
αμέσως μόλις διαπιστωθεί ότι δεν 
πληρούνταν, ή δεν πληρούνται πλέον, οι 
όροι χορήγησής της. Συγκεκριμένα, όταν 
δημιουργείται νέα καταχώριση SIS για 
απαγόρευση εισόδου ή για αναφορά 
απολεσθέντος ή κλαπέντος ταξιδιωτικού 
εγγράφου, το SIS θα πρέπει να ενημερώνει 
το ETIAS, το οποίο με τη σειρά του θα 
πρέπει να επαληθεύει εάν η νέα αυτή 
καταχώριση αντιστοιχεί σε έγκυρη άδεια 
ταξιδίου ή όχι. Στην εν λόγω περίπτωση, η 
εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους 
που δημιούργησε την καταχώριση θα 
πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και, εκτός 
εάν πρόκειται για εξαιρετικές περιστάσεις 
που αφορούν την εθνική ασφάλεια 
κράτους μέλους, να προβαίνει στην 
ανάκληση της αδείας ταξιδίου. 
Αντιστοίχως, όταν εισάγονται στον 
κατάλογο επιτήρησης του ETIAS νέα 
στοιχεία, θα πρέπει να αντιπαραβάλλονται 
με τους φακέλους αιτήσεων που 
αποθηκεύονται στο ETIAS ώστε να 
επαληθεύεται εάν αυτό το νέο στοιχείο 
αντιστοιχεί σε έγκυρη άδεια ταξιδίου ή όχι. 
Στην εν λόγω περίπτωση, η εθνική μονάδα 
ETIAS του κράτους μέλους πρώτης 
εισόδου θα πρέπει να αξιολογεί το θετικό 
αποτέλεσμα αναζήτησης και, εφόσον 
απαιτείται, να προβαίνει στην ανάκληση 
της αδείας ταξιδίου. Θα πρέπει να 
παρέχεται επίσης δυνατότητα ανάκλησης 
της αδείας ταξιδίου βάσει σχετικού 
αιτήματος του αιτούντα.
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Τροπολογία 255
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η εκδοθείσα άδεια ταξιδίου θα 
πρέπει να ακυρώνεται ή να ανακαλείται 
αμέσως μόλις διαπιστωθεί ότι δεν 
πληρούνταν, ή δεν πληρούνται πλέον, οι 
όροι χορήγησής της. Συγκεκριμένα, όταν 
δημιουργείται νέα καταχώριση SIS για 
απαγόρευση εισόδου ή για αναφορά 
απολεσθέντος ή κλαπέντος ταξιδιωτικού 
εγγράφου, το SIS θα πρέπει να ενημερώνει 
το ETIAS, το οποίο με τη σειρά του θα 
πρέπει να επαληθεύει εάν η νέα αυτή 
καταχώριση αντιστοιχεί σε έγκυρη άδεια 
ταξιδίου ή όχι. Στην εν λόγω περίπτωση, η 
εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους 
που δημιούργησε την καταχώριση θα 
πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και να 
προβαίνει στην ανάκληση της αδείας 
ταξιδίου. Αντιστοίχως, όταν εισάγονται 
στον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS νέα 
στοιχεία, θα πρέπει να αντιπαραβάλλονται 
με τους φακέλους αιτήσεων που 
αποθηκεύονται στο ETIAS ώστε να 
επαληθεύεται εάν αυτό το νέο στοιχείο 
αντιστοιχεί σε έγκυρη άδεια ταξιδίου ή όχι. 
Στην εν λόγω περίπτωση, η εθνική μονάδα 
ETIAS του κράτους μέλους πρώτης 
εισόδου θα πρέπει να αξιολογεί το θετικό 
αποτέλεσμα αναζήτησης και, εφόσον 
απαιτείται, να προβαίνει στην ανάκληση 
της αδείας ταξιδίου. Θα πρέπει να 
παρέχεται επίσης δυνατότητα ανάκλησης 
της αδείας ταξιδίου βάσει σχετικού 
αιτήματος του αιτούντα.

(29) Η εκδοθείσα άδεια ταξιδίου θα 
πρέπει να ακυρώνεται ή να ανακαλείται 
αμέσως μόλις διαπιστωθεί ότι δεν 
πληρούνταν, ή δεν πληρούνται πλέον, οι 
όροι χορήγησής της. Συγκεκριμένα, όταν 
δημιουργείται νέα καταχώριση SIS για 
απαγόρευση εισόδου ή για αναφορά 
απολεσθέντος, κλαπέντος ή ακυρωθέντος
ταξιδιωτικού εγγράφου, το SIS θα πρέπει 
να ενημερώνει το ETIAS, το οποίο με τη 
σειρά του θα πρέπει να επαληθεύει εάν η 
νέα αυτή καταχώριση αντιστοιχεί σε 
έγκυρη άδεια ταξιδίου ή όχι. Στην εν λόγω 
περίπτωση, η εθνική μονάδα ETIAS του 
κράτους μέλους που δημιούργησε την 
καταχώριση θα πρέπει να ενημερώνεται 
άμεσα και να προβαίνει στην ανάκληση 
της αδείας ταξιδίου. Αντιστοίχως, όταν 
εισάγονται στον κατάλογο επιτήρησης του 
ETIAS νέα στοιχεία, θα πρέπει να 
αντιπαραβάλλονται με τους φακέλους 
αιτήσεων που αποθηκεύονται στο ETIAS 
ώστε να επαληθεύεται εάν αυτό το νέο 
στοιχείο αντιστοιχεί σε έγκυρη άδεια 
ταξιδίου ή όχι. Στην εν λόγω περίπτωση, η 
εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους 
που καταχώρισε αυτά τα νέα στοιχεία θα 
πρέπει να αξιολογεί το θετικό αποτέλεσμα 
αναζήτησης και, εφόσον απαιτείται, να 
προβαίνει στην ανάκληση της αδείας 
ταξιδίου. Θα πρέπει να παρέχεται επίσης 
δυνατότητα ανάκλησης της αδείας ταξιδίου 
βάσει σχετικού αιτήματος του αιτούντα.

Or. fr
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Τροπολογία 256
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η εκδοθείσα άδεια ταξιδίου θα 
πρέπει να ακυρώνεται ή να ανακαλείται 
αμέσως μόλις διαπιστωθεί ότι δεν 
πληρούνταν, ή δεν πληρούνται πλέον, οι 
όροι χορήγησής της. Συγκεκριμένα, όταν 
δημιουργείται νέα καταχώριση SIS για 
απαγόρευση εισόδου ή για αναφορά 
απολεσθέντος ή κλαπέντος ταξιδιωτικού 
εγγράφου, το SIS θα πρέπει να ενημερώνει 
το ETIAS, το οποίο με τη σειρά του θα 
πρέπει να επαληθεύει εάν η νέα αυτή 
καταχώριση αντιστοιχεί σε έγκυρη άδεια 
ταξιδίου ή όχι. Στην εν λόγω περίπτωση, η 
εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους 
που δημιούργησε την καταχώριση θα 
πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και να 
προβαίνει στην ανάκληση της αδείας 
ταξιδίου. Αντιστοίχως, όταν εισάγονται 
στον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS νέα 
στοιχεία, θα πρέπει να αντιπαραβάλλονται 
με τους φακέλους αιτήσεων που 
αποθηκεύονται στο ETIAS ώστε να 
επαληθεύεται εάν αυτό το νέο στοιχείο 
αντιστοιχεί σε έγκυρη άδεια ταξιδίου ή όχι. 
Στην εν λόγω περίπτωση, η εθνική μονάδα 
ETIAS του κράτους μέλους πρώτης 
εισόδου θα πρέπει να αξιολογεί το θετικό 
αποτέλεσμα αναζήτησης και, εφόσον 
απαιτείται, να προβαίνει στην ανάκληση 
της αδείας ταξιδίου. Θα πρέπει να 
παρέχεται επίσης δυνατότητα ανάκλησης 
της αδείας ταξιδίου βάσει σχετικού 
αιτήματος του αιτούντα.

(29) Η εκδοθείσα άδεια ταξιδίου θα 
πρέπει να ακυρώνεται ή να ανακαλείται 
αμέσως μόλις διαπιστωθεί ότι δεν 
πληρούνταν, ή δεν πληρούνται πλέον, οι 
όροι χορήγησής της. Συγκεκριμένα, όταν 
δημιουργείται νέα καταχώριση SIS για 
απαγόρευση εισόδου ή για αναφορά 
απολεσθέντος ή κλαπέντος ταξιδιωτικού 
εγγράφου, το SIS θα πρέπει να ενημερώνει 
το ETIAS, το οποίο με τη σειρά του θα 
πρέπει να επαληθεύει εάν η νέα αυτή 
καταχώριση αντιστοιχεί σε έγκυρη άδεια 
ταξιδίου ή όχι. Στην εν λόγω περίπτωση, η 
εθνική μονάδα ETIAS του κράτους μέλους 
που δημιούργησε την καταχώριση θα 
πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και να 
προβαίνει στην ανάκληση της αδείας 
ταξιδίου. Αντιστοίχως, όταν εισάγονται 
στον κατάλογο επιτήρησης του ETIAS νέα 
στοιχεία, θα πρέπει να αντιπαραβάλλονται 
με τους φακέλους αιτήσεων που 
αποθηκεύονται στο ETIAS ώστε να 
επαληθεύεται εάν αυτό το νέο στοιχείο 
αντιστοιχεί σε έγκυρη άδεια ταξιδίου ή όχι. 
Στην εν λόγω περίπτωση, η εθνική μονάδα 
ETIAS του αρμόδιου κράτους μέλους θα 
πρέπει να αξιολογεί το θετικό αποτέλεσμα 
αναζήτησης και, εφόσον απαιτείται, να 
προβαίνει στην ανάκληση της αδείας 
ταξιδίου. Θα πρέπει να παρέχεται επίσης 
δυνατότητα ανάκλησης της αδείας ταξιδίου 
βάσει σχετικού αιτήματος του αιτούντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξετάσει μια πιο ισορροπημένη κατανομή ευθυνών μεταξύ 
των εθνικών μονάδων των κρατών μελών όπως τροποποιήθηκε στο άρθρο 22 παράγραφος 1.
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Τροπολογία 257
Gérard Deprez, Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(30) Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
ένα κράτος μέλος κρίνει αναγκαίο να 
επιτρέψει σε υπήκοο τρίτης χώρας να 
ταξιδέψει στο έδαφός του για 
ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους 
εθνικού συμφέροντος ή λόγω διεθνών 
υποχρεώσεων, θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να εκδίδει άδεια ταξιδίου με 
περιορισμένη εδαφική ισχύ με διάρκεια 
ισχύος 180 ημέρες κατά μέγιστο, από την 
ημερομηνία έκδοσης αυτής της αδείας ή 
90 ημέρες από την πρώτη είσοδο που 
πραγματοποιήθηκε βάσει αυτής της 
αδείας. Κατ’ εξαίρεση, αυτή η άδεια 
μπορεί να ισχύει για την επικράτεια 
περισσότερων άλλων κρατών μελών, 
εφόσον η εθνική μονάδα καθενός από 
αυτά τα κράτη μέλη έχει παράσχει τη 
συγκατάθεσή της.

Or. fr

Τροπολογία 258
Helga Stevens

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
ένα κράτος μέλος κρίνει αναγκαίο να 
επιτρέψει σε υπήκοο τρίτης χώρας να 
ταξιδέψει στο έδαφός του για 
ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους 
εθνικού συμφέροντος ή λόγω διεθνών 
υποχρεώσεων, θα πρέπει να έχει τη 

(30) Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
ένα κράτος μέλος κρίνει αναγκαίο να 
επιτρέψει σε υπήκοο τρίτης χώρας να 
ταξιδέψει στο έδαφός του για 
ανθρωπιστικούς λόγους που είναι 
σύμφωνοι με το εθνικό δίκαιο, για λόγους 
εθνικού συμφέροντος ή λόγω διεθνών 
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δυνατότητα να εκδίδει άδεια ταξιδίου με 
περιορισμένη εδαφική και χρονική ισχύ.

υποχρεώσεων, θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να εκδίδει άδεια ταξιδίου με 
περιορισμένη εδαφική και χρονική ισχύ. 
Λόγοι που άπτονται της διεθνούς 
προστασίας δεν αποτελούν 
ανθρωπιστικούς λόγους στο πλαίσιο 
έκδοσης αδειών ταξιδίου με περιορισμένη 
εδαφική ισχύ.

Or. nl

Τροπολογία 259
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 260
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
ένα κράτος μέλος κρίνει αναγκαίο να 
επιτρέψει σε υπήκοο τρίτης χώρας να 
ταξιδέψει στο έδαφός του για 
ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους 
εθνικού συμφέροντος ή λόγω διεθνών 

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

δυνατότητα να εκδίδει άδεια ταξιδίου με 
περιορισμένη εδαφική και χρονική ισχύ.

Or. fr

Τροπολογία 261
Gérard Deprez, Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Πριν από την επιβίβαση, οι 
αερομεταφορείς και οι θαλάσσιοι 
μεταφορείς, καθώς και οι μεταφορείς 
ομάδων που εξασφαλίζουν οδικές 
συνδέσεις με τουριστικά λεωφορεία, θα 
πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχουν αν οι 
ταξιδιώτες διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα 
ταξιδιωτικά έγγραφα για να εισέλθουν στο 
έδαφος των κρατών μελών σύμφωνα με τη 
σύμβαση Σένγκεν 25 και, μεταξύ άλλων, να 
ελέγχουν ότι οι ταξιδιώτες διαθέτουν 
έγκυρη άδεια ταξιδίου. Δεν θα πρέπει να 
είναι δυνατή η πρόσβαση των μεταφορέων 
σε αυτόν καθαυτόν τον φάκελο ETIAS. Οι 
μεταφορείς θα πρέπει να είναι σε θέση, 
μέσω ασφαλούς πρόσβασης στο 
Διαδίκτυο, ή άλλης τεχνικής λύσης για 
φορητές συσκευές, να αναζητούν τις 
απαιτούμενες πληροφορίες
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που 
περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

(31) Πριν από την επιβίβαση, οι 
αερομεταφορείς και οι θαλάσσιοι 
μεταφορείς, καθώς και οι μεταφορείς 
ομάδων που εξασφαλίζουν οδικές 
συνδέσεις με τουριστικά λεωφορεία, θα 
πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχουν αν οι 
ταξιδιώτες διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα 
ταξιδιωτικά έγγραφα για να εισέλθουν στο 
έδαφος των κρατών μελών σύμφωνα με τη 
σύμβαση Σένγκεν 25 και, μεταξύ άλλων, να 
ελέγχουν ότι οι ταξιδιώτες διαθέτουν 
έγκυρη άδεια ταξιδίου και, σε περίπτωση 
αδείας ταξιδίου περιορισμένης εδαφικής 
ισχύος, να επαληθεύουν το ή τα εδάφη 
προς τα οποία ο αιτών δικαιούται να 
ταξιδεύει. Δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η 
πρόσβαση των μεταφορέων σε αυτόν 
καθαυτόν τον φάκελο ETIAS. Οι 
μεταφορείς θα πρέπει να είναι σε θέση, 
μέσω ασφαλούς πρόσβασης, ή άλλης 
τεχνικής λύσης για φορητές συσκευές, να 
αποστέλλουν ερώτημα στο κεντρικό 
σύστημα ETIAS χρησιμοποιώντας τα 
δεδομένα που περιέχονται στο ταξιδιωτικό 
έγγραφο.

_________________ _________________

25 Σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του 
Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των 
κυβερνήσεων των κρατών της 
Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, 

25 Σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του 
Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των 
κυβερνήσεων των κρατών της 
Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, 
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σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των 
ελέγχων στα κοινά σύνορα.

σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των 
ελέγχων στα κοινά σύνορα.

Or. fr

Τροπολογία 262
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Πριν από την επιβίβαση, οι 
αερομεταφορείς και οι θαλάσσιοι 
μεταφορείς, καθώς και οι μεταφορείς 
ομάδων που εξασφαλίζουν οδικές 
συνδέσεις με τουριστικά λεωφορεία, θα 
πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχουν αν οι 
ταξιδιώτες διαθέτουν όλα τα 
απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα για να 
εισέλθουν στο έδαφος των κρατών μελών 
σύμφωνα με τη σύμβαση Σένγκεν 25 και, 
μεταξύ άλλων, να ελέγχουν ότι οι 
ταξιδιώτες διαθέτουν έγκυρη άδεια 
ταξιδίου. Δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η 
πρόσβαση των μεταφορέων σε αυτόν 
καθαυτόν τον φάκελο ETIAS. Οι 
μεταφορείς θα πρέπει να είναι σε θέση, 
μέσω ασφαλούς πρόσβασης στο 
Διαδίκτυο, ή άλλης τεχνικής λύσης για 
φορητές συσκευές, να αναζητούν τις 
απαιτούμενες πληροφορίες 
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που 
περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

(31) Πριν από την επιβίβαση, οι 
αερομεταφορείς και οι θαλάσσιοι 
μεταφορείς, καθώς και οι διεθνείς
μεταφορείς που μεταφέρουν ομάδες 
οδικώς με τουριστικά λεωφορεία θα 
πρέπει να υποχρεούνται να επαληθεύουν
ότι οι ταξιδιώτες διαθέτουν έγκυρη άδεια 
ταξιδίου. Οι φορείς εκμετάλλευσης δεν θα 
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτόν 
καθαυτόν τον φάκελο ETIAS. Οι 
μεταφορείς θα πρέπει να είναι σε θέση, 
μέσω ασφαλούς πρόσβασης στο 
Διαδίκτυο, ή άλλης τεχνικής λύσης για 
φορητές συσκευές, να αναζητούν τις 
απαιτούμενες πληροφορίες 
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που 
περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

_________________

25 Σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας 
του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 
μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών 
της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας και της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή 
κατάργηση των ελέγχων στα κοινά 
σύνορα.
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Τροπολογία 263
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Πριν από την επιβίβαση, οι 
αερομεταφορείς και οι θαλάσσιοι 
μεταφορείς, καθώς και οι μεταφορείς 
ομάδων που εξασφαλίζουν οδικές 
συνδέσεις με τουριστικά λεωφορεία, θα 
πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχουν αν οι 
ταξιδιώτες διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα 
ταξιδιωτικά έγγραφα για να εισέλθουν 
στο έδαφος των κρατών μελών σύμφωνα 
με τη σύμβαση Σένγκεν 25 και, μεταξύ 
άλλων, να ελέγχουν ότι οι ταξιδιώτες 
διαθέτουν έγκυρη άδεια ταξιδίου. Δεν θα
πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση των 
μεταφορέων σε αυτόν καθαυτόν τον 
φάκελο ETIAS. Οι μεταφορείς θα πρέπει 
να είναι σε θέση, μέσω ασφαλούς 
πρόσβασης στο Διαδίκτυο, ή άλλης 
τεχνικής λύσης για φορητές συσκευές, να 
αναζητούν τις απαιτούμενες πληροφορίες
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που 
περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

(31) Πριν από την επιβίβαση, οι 
αερομεταφορείς και οι θαλάσσιοι 
μεταφορείς, καθώς και οι μεταφορείς 
ομάδων που εξασφαλίζουν οδικές 
συνδέσεις με τουριστικά λεωφορεία, θα 
πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχουν αν οι 
ταξιδιώτες διαθέτουν άδεια ταξιδίου. Δεν 
πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση των 
μεταφορέων σε αυτόν καθαυτόν τον 
φάκελο ETIAS. Οι μεταφορείς θα πρέπει 
να είναι σε θέση, μέσω ασφαλούς 
πρόσβασης στο Διαδίκτυο, ή άλλης 
τεχνικής λύσης για φορητές συσκευές, να 
διασφαλίζουν την εγκυρότητα της εν 
λόγω αδείας χρησιμοποιώντας τα 
δεδομένα που περιέχονται στο ταξιδιωτικό 
έγγραφο. Η απουσία αδείας δεν θα πρέπει 
να αποτελεί επαρκή λόγο για την άρνηση 
της επιβίβασης, ιδίως όταν το πρόσωπο 
πρέπει να ταξιδέψει απρόβλεπτα ή/και 
επειγόντως και θα πρέπει να είναι δυνατή 
η υποβολή αίτησης κατά την άφιξη στα 
σύνορα του κράτους μέλους εισόδου.

_________________

25 Σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας 
του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 
μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών 
της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας και της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή 
κατάργηση των ελέγχων στα κοινά 
σύνορα.

Or. fr
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Τροπολογία 264
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Πριν από την επιβίβαση, οι 
αερομεταφορείς και οι θαλάσσιοι 
μεταφορείς, καθώς και οι μεταφορείς 
ομάδων που εξασφαλίζουν οδικές 
συνδέσεις με τουριστικά λεωφορεία, θα 
πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχουν αν οι 
ταξιδιώτες διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα 
ταξιδιωτικά έγγραφα για να εισέλθουν στο 
έδαφος των κρατών μελών σύμφωνα με τη 
σύμβαση Σένγκεν25 και, μεταξύ άλλων, να 
ελέγχουν ότι οι ταξιδιώτες διαθέτουν 
έγκυρη άδεια ταξιδίου. Δεν θα πρέπει να 
είναι δυνατή η πρόσβαση των μεταφορέων 
σε αυτόν καθαυτόν τον φάκελο ETIAS. Οι 
μεταφορείς θα πρέπει να είναι σε θέση, 
μέσω ασφαλούς πρόσβασης στο 
Διαδίκτυο, ή άλλης τεχνικής λύσης για 
φορητές συσκευές, να αναζητούν τις 
απαιτούμενες πληροφορίες 
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που 
περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

(31) Πριν από την επιβίβαση, οι 
αερομεταφορείς θα πρέπει υποχρεωτικά να 
ελέγχουν αν οι ταξιδιώτες διαθέτουν όλα 
τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα για 
να εισέλθουν στο έδαφος των κρατών 
μελών σύμφωνα με τη σύμβαση Σένγκεν25. 
και, μεταξύ άλλων, να ελέγχουν ότι οι 
ταξιδιώτες διαθέτουν έγκυρη άδεια 
ταξιδίου. Δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η 
πρόσβαση των μεταφορέων σε αυτόν 
καθαυτόν τον φάκελο ETIAS. Οι 
μεταφορείς θα πρέπει να είναι σε θέση, 
μέσω ασφαλούς πρόσβασης στο 
Διαδίκτυο, ή άλλης τεχνικής λύσης για 
φορητές συσκευές, να αναζητούν τις 
απαιτούμενες πληροφορίες 
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που 
περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

_________________ _________________

25 Σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του 
Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των 
κυβερνήσεων των κρατών της 
Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, 
σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των 
ελέγχων στα κοινά σύνορα.

25 Σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του 
Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των 
κυβερνήσεων των κρατών της 
Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, 
σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των 
ελέγχων στα κοινά σύνορα.

Or. en

Τροπολογία 265
Gérard Deprez, Louis Michel
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με 
τις αναθεωρημένες προϋποθέσεις εισόδου, 
οι συνοριοφύλακες θα πρέπει να ελέγχουν 
αν ο ταξιδιώτης διαθέτει έγκυρη άδεια 
ταξιδίου ή όχι. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο 
της τυπικής διαδικασίας συνοριακού 
ελέγχου, ο συνοριοφύλακας θα πρέπει να 
προβαίνει σε ηλεκτρονική ανάγνωση των 
δεδομένων που περιέχονται στο 
ταξιδιωτικό έγγραφο. Με την ενέργεια 
αυτή, πραγματοποιείται ουσιαστικά 
αναζήτηση σε διάφορες βάσεις δεδομένων 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 
κώδικα συνόρων του Σένγκεν και, μεταξύ 
άλλων, στο ETIAS, το οποίο θα πρέπει να 
παρέχει τις πλέον επικαιροποιημένες 
πληροφορίες για την κατάσταση της αδείας 
ταξιδίου, χωρίς να επιτρέπει, ωστόσο, την 
πρόσβαση του συνοριοφύλακα σε αυτόν 
καθαυτόν τον φάκελο ETIAS για τον 
σκοπό της διενέργειας του συνοριακού 
ελέγχου. Αν η άδεια ταξιδίου δεν είναι 
έγκυρη, ο συνοριοφύλακας θα πρέπει να 
απαγορεύει την είσοδο και να 
ολοκληρώνει αναλόγως τη διαδικασία 
συνοριακού ελέγχου. Αν η άδεια ταξιδίου 
είναι έγκυρη, ο συνοριοφύλακας θα πρέπει 
να λαμβάνει την απόφαση να επιτρέψει ή 
όχι την είσοδο.

(32) Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με 
τις αναθεωρημένες προϋποθέσεις εισόδου, 
οι συνοριοφύλακες θα πρέπει να ελέγχουν 
αν ο ταξιδιώτης διαθέτει έγκυρη άδεια 
ταξιδίου ή όχι. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο 
της τυπικής διαδικασίας συνοριακού 
ελέγχου, ο συνοριοφύλακας θα πρέπει να 
προβαίνει σε ηλεκτρονική ανάγνωση των 
δεδομένων που περιέχονται στο 
ταξιδιωτικό έγγραφο. Με την ενέργεια 
αυτή, πραγματοποιείται ουσιαστικά 
αναζήτηση σε διάφορες βάσεις δεδομένων 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 
κώδικα συνόρων του Σένγκεν και, μεταξύ 
άλλων, στο ETIAS, το οποίο θα πρέπει να 
παρέχει τις πλέον επικαιροποιημένες 
πληροφορίες για την κατάσταση της αδείας 
ταξιδίου και, σε περίπτωση αδείας 
ταξιδίου περιορισμένης εδαφικής ισχύος, 
το ή τα εδάφη προς τα οποία δικαιούται 
να ταξιδεύει ο αιτών, χωρίς να επιτρέπει, 
ωστόσο, την πρόσβαση του 
συνοριοφύλακα σε αυτόν καθαυτόν τον 
φάκελο ETIAS για τον σκοπό της 
διενέργειας του συνοριακού ελέγχου, αλλά 
μόνο στις συναφείς συμπληρωματικές 
πληροφορίες για τη διενέργεια των 
ελέγχων δεύτερης γραμμής, τις οποίες 
έχει εισαγάγει ενδεχομένως η εθνική 
μονάδα ETIAS, με στόχο τη διευκόλυνση 
του συνοριακού ελέγχου. Αν η άδεια 
ταξιδίου δεν είναι έγκυρη, ο 
συνοριοφύλακας θα πρέπει να απαγορεύει 
την είσοδο και να ολοκληρώνει αναλόγως 
τη διαδικασία συνοριακού ελέγχου. Αν η 
άδεια ταξιδίου είναι έγκυρη, ο 
συνοριοφύλακας θα πρέπει να λαμβάνει 
την απόφαση να επιτρέψει ή όχι την 
είσοδο.

Or. fr
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Τροπολογία 266
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με 
τις αναθεωρημένες προϋποθέσεις εισόδου, 
οι συνοριοφύλακες θα πρέπει να ελέγχουν 
αν ο ταξιδιώτης διαθέτει έγκυρη άδεια 
ταξιδίου ή όχι. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο 
της τυπικής διαδικασίας συνοριακού 
ελέγχου, ο συνοριοφύλακας θα πρέπει να 
προβαίνει σε ηλεκτρονική ανάγνωση των 
δεδομένων που περιέχονται στο 
ταξιδιωτικό έγγραφο. Με την ενέργεια 
αυτή, πραγματοποιείται ουσιαστικά 
αναζήτηση σε διάφορες βάσεις δεδομένων 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 
κώδικα συνόρων του Σένγκεν και, μεταξύ 
άλλων, στο ETIAS, το οποίο θα πρέπει να 
παρέχει τις πλέον επικαιροποιημένες 
πληροφορίες για την κατάσταση της αδείας 
ταξιδίου, χωρίς να επιτρέπει, ωστόσο, την 
πρόσβαση του συνοριοφύλακα σε αυτόν 
καθαυτόν τον φάκελο ETIAS για τον 
σκοπό της διενέργειας του συνοριακού 
ελέγχου. Αν η άδεια ταξιδίου δεν είναι 
έγκυρη, ο συνοριοφύλακας θα πρέπει να 
απαγορεύει την είσοδο και να 
ολοκληρώνει αναλόγως τη διαδικασία 
συνοριακού ελέγχου. Αν η άδεια ταξιδίου 
είναι έγκυρη, ο συνοριοφύλακας θα πρέπει 
να λαμβάνει την απόφαση να επιτρέψει ή 
όχι την είσοδο.

(32) Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με 
τις αναθεωρημένες προϋποθέσεις εισόδου, 
οι συνοριοφύλακες θα πρέπει να ελέγχουν 
αν ο ταξιδιώτης διαθέτει έγκυρη άδεια 
ταξιδίου ή όχι. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο 
της τυπικής διαδικασίας συνοριακού 
ελέγχου, ο συνοριοφύλακας θα πρέπει να 
προβαίνει σε ηλεκτρονική ανάγνωση των 
δεδομένων που περιέχονται στο 
ταξιδιωτικό έγγραφο. Με την ενέργεια 
αυτή, πραγματοποιείται ουσιαστικά 
αναζήτηση σε διάφορες βάσεις δεδομένων 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 
κώδικα συνόρων του Σένγκεν και, μεταξύ 
άλλων, στο ETIAS, το οποίο θα πρέπει να 
παρέχει τις πλέον επικαιροποιημένες 
πληροφορίες για την κατάσταση της αδείας 
ταξιδίου, χωρίς να επιτρέπει, ωστόσο, την 
πρόσβαση του συνοριοφύλακα σε αυτόν 
καθαυτόν τον φάκελο ETIAS για τον 
σκοπό της διενέργειας του συνοριακού 
ελέγχου. Αν η άδεια ταξιδίου δεν είναι 
έγκυρη, ο συνοριοφύλακας θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι ο ταξιδιώτης 
κατευθύνεται προς τον καθορισμένο τόπο 
για να υποβάλει αίτηση ή εξετάζει αν 
μπορεί να εισέλθει στο έδαφος βάσει 
αδείας περιορισμένης εδαφικής ισχύος ή 
για άλλους λόγους. Αν η άδεια ταξιδίου 
είναι έγκυρη, ο συνοριοφύλακας θα πρέπει 
να λαμβάνει την απόφαση να επιτρέψει ή 
όχι την είσοδο.

Or. fr

Τροπολογία 267
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με 
τις αναθεωρημένες προϋποθέσεις εισόδου, 
οι συνοριοφύλακες θα πρέπει να ελέγχουν 
αν ο ταξιδιώτης διαθέτει έγκυρη άδεια 
ταξιδίου ή όχι. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο 
της τυπικής διαδικασίας συνοριακού 
ελέγχου, ο συνοριοφύλακας θα πρέπει να 
προβαίνει σε ηλεκτρονική ανάγνωση των 
δεδομένων που περιέχονται στο 
ταξιδιωτικό έγγραφο. Με την ενέργεια 
αυτή, πραγματοποιείται ουσιαστικά 
αναζήτηση σε διάφορες βάσεις δεδομένων 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 
κώδικα συνόρων του Σένγκεν και, μεταξύ 
άλλων, στο ETIAS, το οποίο θα πρέπει να 
παρέχει τις πλέον επικαιροποιημένες 
πληροφορίες για την κατάσταση της αδείας 
ταξιδίου, χωρίς να επιτρέπει, ωστόσο, την 
πρόσβαση του συνοριοφύλακα σε αυτόν 
καθαυτόν τον φάκελο ETIAS για τον 
σκοπό της διενέργειας του συνοριακού 
ελέγχου. Αν η άδεια ταξιδίου δεν είναι 
έγκυρη, ο συνοριοφύλακας θα πρέπει να 
απαγορεύει την είσοδο και να 
ολοκληρώνει αναλόγως τη διαδικασία 
συνοριακού ελέγχου. Αν η άδεια ταξιδίου 
είναι έγκυρη, ο συνοριοφύλακας θα πρέπει 
να λαμβάνει την απόφαση να επιτρέψει ή 
όχι την είσοδο.

(32) Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με 
τις αναθεωρημένες προϋποθέσεις εισόδου, 
οι συνοριοφύλακες θα πρέπει να ελέγχουν 
αν ο ταξιδιώτης διαθέτει έγκυρη άδεια 
ταξιδίου ή όχι. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο 
της τυπικής διαδικασίας συνοριακού 
ελέγχου, ο συνοριοφύλακας θα πρέπει να 
προβαίνει σε ηλεκτρονική ανάγνωση των 
δεδομένων που περιέχονται στο 
ταξιδιωτικό έγγραφο. Με την ενέργεια 
αυτή, πραγματοποιείται ουσιαστικά 
αναζήτηση σε διάφορες βάσεις δεδομένων 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 
κώδικα συνόρων του Σένγκεν και, μεταξύ 
άλλων, στο ETIAS, το οποίο θα πρέπει να 
παρέχει τις πλέον επικαιροποιημένες 
πληροφορίες για την κατάσταση της αδείας 
ταξιδίου, ωστόσο ορισμένα δεδομένα του 
φακέλου ETIAS θα πρέπει να είναι 
προσβάσιμα από τους συνοριοφύλακες
για τον σκοπό της διενέργειας του 
συνοριακού ελέγχου, ώστε να μπορούν να 
εκτελούν αποτελεσματικά το καθήκον 
τους. Αν η άδεια ταξιδίου δεν είναι 
έγκυρη, ο συνοριοφύλακας θα πρέπει να 
απαγορεύει την είσοδο και να 
ολοκληρώνει αναλόγως τη διαδικασία 
συνοριακού ελέγχου. Αν η άδεια ταξιδίου 
είναι έγκυρη, ο συνοριοφύλακας θα πρέπει 
να λαμβάνει την απόφαση να επιτρέψει ή 
όχι την είσοδο.

Or. fr

Τροπολογία 268
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατοχή 
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έγκυρης αδείας ταξιδίου συνιστά
προϋπόθεση εισόδου και διαμονής για 
ορισμένες κατηγορίες υπηκόων τρίτων 
χωρών, οι αρχές μετανάστευσης των 
κρατών μελών θα πρέπει να μπορούν να 
πραγματοποιούν αναζητήσεις στο 
κεντρικό σύστημα ETIAS. Οι αρχές 
μετανάστευσης των κρατών μελών θα 
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες 
πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες 
στο κεντρικό σύστημα ETIAS, ιδίως για 
σκοπούς επιστροφής. Θα πρέπει να 
μπορούν να πραγματοποιούν αναζητήσεις 
στο κεντρικό σύστημα ETIAS 
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που 
περιέχονται στη ζώνη του ταξιδιωτικού 
εγγράφου που προορίζεται για ανάγνωση 
χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικού 
τεχνικού εξοπλισμού.

Or. fr

Τροπολογία 269
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για την καταπολέμηση των 
τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων και 
δεδομένης της παγκοσμιοποιημένης 
διάστασης των εγκληματικών δικτύων, 
είναι επιτακτική ανάγκη να διαθέτουν οι 
αρχές επιβολής του νόμου τις αναγκαίες 
πληροφορίες για την αποτελεσματική 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η 
πρόσβαση στα δεδομένα του Συστήματος 
Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) 
για σκοπούς επιβολής του νόμου έχει ήδη 
αποδειχθεί ότι βοηθά αποτελεσματικά 
τους ερευνητές να σημειώσουν 
ουσιαστική πρόοδο σε υποθέσεις 
εμπορίας ανθρώπων, τρομοκρατίας ή 
διακίνησης ναρκωτικών. Το Σύστημα 

διαγράφεται
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Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις δεν 
περιέχει στοιχεία για υπηκόους τρίτων 
χωρών που απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση θεώρησης.

Or. en

Τροπολογία 270
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για την καταπολέμηση των 
τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων και 
δεδομένης της παγκοσμιοποιημένης 
διάστασης των εγκληματικών δικτύων, 
είναι επιτακτική ανάγκη να διαθέτουν οι 
αρχές επιβολής του νόμου τις αναγκαίες 
πληροφορίες για την αποτελεσματική 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η 
πρόσβαση στα δεδομένα του Συστήματος 
Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) 
για σκοπούς επιβολής του νόμου έχει ήδη 
αποδειχθεί ότι βοηθά αποτελεσματικά 
τους ερευνητές να σημειώσουν 
ουσιαστική πρόοδο σε υποθέσεις εμπορίας 
ανθρώπων, τρομοκρατίας ή διακίνησης 
ναρκωτικών. Το Σύστημα Πληροφοριών 
για τις Θεωρήσεις δεν περιέχει στοιχεία 
για υπηκόους τρίτων χωρών που 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
θεώρησης.

(33) Οι αρχές επιβολής του νόμου 
πρέπει να μπορούν να διαθέτουν 
δικαίωμα πρόσβασης ώστε να αποκτούν 
όσο δυνατόν πιο επικαιροποιημένες 
πληροφορίες για να μπορούν να εκτελούν 
τα καθήκοντά τους στον τομέα της 
καταπολέμησης των τρομοκρατικών 
εγκλημάτων και άλλων σοβαρών 
αξιόποινων πράξεων και να σημειώνουν
πρόοδο σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, 
τρομοκρατίας ή διακίνησης ναρκωτικών. 
Αυτή η πρόσβαση πρέπει να είναι 
απολύτως αναγκαία και αναλογική προς 
αυτά τα καθήκοντα.

Or. fr

Τροπολογία 271
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για την καταπολέμηση των 
τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων και 
δεδομένης της παγκοσμιοποιημένης 
διάστασης των εγκληματικών δικτύων, 
είναι επιτακτική ανάγκη να διαθέτουν οι 
αρχές επιβολής του νόμου τις αναγκαίες 
πληροφορίες για την αποτελεσματική 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η 
πρόσβαση στα δεδομένα του Συστήματος 
Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) για 
σκοπούς επιβολής του νόμου έχει ήδη 
αποδειχθεί ότι βοηθά αποτελεσματικά τους 
ερευνητές να σημειώσουν ουσιαστική 
πρόοδο σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, 
τρομοκρατίας ή διακίνησης ναρκωτικών. 
Το Σύστημα Πληροφοριών για τις 
Θεωρήσεις δεν περιέχει στοιχεία για 
υπηκόους τρίτων χωρών που 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
θεώρησης.

(33) Για την καταπολέμηση των 
τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων και 
δεδομένης της παγκοσμιοποιημένης 
διάστασης των εγκληματικών δικτύων, 
είναι επιτακτική ανάγκη να διαθέτουν οι 
αρχές επιβολής του νόμου τις αναγκαίες 
πληροφορίες για την αποτελεσματική 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η 
πρόσβαση στα δεδομένα του Συστήματος 
Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) για 
σκοπούς επιβολής του νόμου έχει ήδη 
αποδειχθεί ότι βοηθά αποτελεσματικά τους 
ερευνητές να σημειώσουν ουσιαστική 
πρόοδο σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, 
εμπορίας θεωρήσεων, τρομοκρατίας, 
εμπορίου όπλων ή διακίνησης 
ναρκωτικών. Το Σύστημα Πληροφοριών 
για τις Θεωρήσεις δεν περιέχει στοιχεία για 
υπηκόους τρίτων χωρών που 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
θεώρησης.

Or. ro

Τροπολογία 272
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η πρόσβαση στις πληροφορίες 
που περιλαμβάνονται στο ETIAS είναι 
απαραίτητη για τους σκοπούς της 
πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων, όπως 
αναφέρονται στην απόφαση-πλαίσιο 
2002/475/ΔΕΥ26 του Συμβουλίου ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως 
αναφέρονται στην απόφαση-πλαίσιο 
2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου27. Στο 
πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας και με 
σκοπό τη συγκέντρωση αποδεικτικών 

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

_________________

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 273
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η πρόσβαση στις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στο ETIAS είναι 
απαραίτητη για τους σκοπούς της 
πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων, όπως 
αναφέρονται στην απόφαση-πλαίσιο 
2002/475/ΔΕΥ26 του Συμβουλίου ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως 
αναφέρονται στην απόφαση-πλαίσιο 
2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου27. Στο 
πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας και με 
σκοπό τη συγκέντρωση αποδεικτικών 
στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με 
πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υποψίες 
ότι έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα ή 
έχουν πέσει θύματα εγκλήματος, μπορεί να 
χρειάζεται ενδεχομένως να έχουν 
πρόσβαση οι αρχές επιβολής του νόμου 
στα δεδομένα που παράγει το ETIAS. Τα 
δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο 
ETIAS ενδέχεται επίσης να είναι αναγκαία 
για τον εντοπισμό των δραστών 
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων, ιδίως δε 
όταν απαιτείται επείγουσα δράση. Η 
πρόσβαση στο ETIAS για τους σκοπούς 
της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης 
τρομοκρατικών πράξεων και άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων συνιστά 

(34) Η πρόσβαση στις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στο ETIAS είναι 
απαραίτητη για τους σκοπούς της 
πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων, όπως 
αναφέρονται στην απόφαση-πλαίσιο 
2002/475/ΔΕΥ26 του Συμβουλίου ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως 
αναφέρονται στην απόφαση-πλαίσιο 
2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου27. Στο 
πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας και με 
σκοπό τη συγκέντρωση αποδεικτικών 
στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με 
πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υποψίες 
ότι έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα ή 
έχουν πέσει θύματα εγκλήματος, μπορεί να 
χρειάζεται ενδεχομένως να έχουν 
πρόσβαση οι αρχές επιβολής του νόμου 
στα δεδομένα που παράγει το ETIAS. Τα 
δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο 
ETIAS ενδέχεται επίσης να είναι αναγκαία 
για τον εντοπισμό των δραστών 
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων, ιδίως δε 
όταν απαιτείται επείγουσα δράση. Η 
πρόσβαση στο ETIAS για τους σκοπούς 
της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης 
τρομοκρατικών πράξεων και άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων συνιστά 
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παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα του 
σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των ατόμων 
και της προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο 
επεξεργασίας στο ETIAS. Επομένως, τα 
δεδομένα του ETIAS θα πρέπει να 
φυλάσσονται και να διατίθενται στις 
εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και 
στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία 
(«Ευρωπόλ») σύμφωνα με τις αυστηρές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό ώστε η πρόσβαση σε 
αυτά να περιορίζεται στην απολύτως 
αναγκαία για την πρόληψη, εξακρίβωση 
και διερεύνηση τρομοκρατικών 
εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων 
πράξεων σύμφωνα με τις επιταγές της 
νομολογίας του Δικαστηρίου, 
συγκεκριμένα δε στην υπόθεση Digital 
Rights Ireland28.

παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα του 
σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των ατόμων 
και της προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο 
επεξεργασίας στο ETIAS. Επομένως, τα 
δεδομένα του ETIAS θα πρέπει να 
φυλάσσονται και να διατίθενται στις 
εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και 
στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία 
(«Ευρωπόλ») σύμφωνα με τις αρχές της 
αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και 
της σκοπιμότητας και τις αυστηρές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό ώστε η πρόσβαση σε 
αυτά να περιορίζεται στην απολύτως 
αναγκαία για την πρόληψη, εξακρίβωση 
και διερεύνηση τρομοκρατικών 
εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων 
πράξεων σύμφωνα με τις επιταγές της 
νομολογίας του Δικαστηρίου, 
συγκεκριμένα δε στην υπόθεση Digital 
Rights Ireland28.

_________________ _________________

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

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

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

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

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

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

Or. fr

Τροπολογία 274
Brice Hortefeux, Rachida Dati
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η πρόσβαση στις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στο ETIAS είναι 
απαραίτητη για τους σκοπούς της 
πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων, όπως 
αναφέρονται στην απόφαση-πλαίσιο 
2002/475/ΔΕΥ26 του Συμβουλίου ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως 
αναφέρονται στην απόφαση-πλαίσιο 
2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου27. Στο 
πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας και με 
σκοπό τη συγκέντρωση αποδεικτικών 
στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με 
πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υποψίες 
ότι έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα ή 
έχουν πέσει θύματα εγκλήματος, μπορεί να 
χρειάζεται ενδεχομένως να έχουν 
πρόσβαση οι αρχές επιβολής του νόμου 
στα δεδομένα που παράγει το ETIAS. Τα 
δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο 
ETIAS ενδέχεται επίσης να είναι αναγκαία 
για τον εντοπισμό των δραστών 
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων, ιδίως δε 
όταν απαιτείται επείγουσα δράση. Η 
πρόσβαση στο ETIAS για τους σκοπούς 
της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης 
τρομοκρατικών πράξεων και άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων συνιστά 
παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα του 
σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των ατόμων 
και της προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο 
επεξεργασίας στο ETIAS. Επομένως, τα 
δεδομένα του ETIAS θα πρέπει να 
φυλάσσονται και να διατίθενται στις 
εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και 
στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία 
(«Ευρωπόλ») σύμφωνα με τις αυστηρές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό ώστε η πρόσβαση σε 

(34) Η πρόσβαση στις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στο ETIAS είναι 
απαραίτητη για τους σκοπούς της 
πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων, όπως 
αναφέρονται στην οδηγία 2017/541 (ΕΕ) ή 
άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων, 
όπως αναφέρονται στην απόφαση-πλαίσιο 
2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου27. Στο 
πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας και με 
σκοπό τη συγκέντρωση αποδεικτικών 
στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με 
πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υποψίες 
ότι έχουν διαπράξει κάποιο σοβαρό
έγκλημα ή έχουν πέσει θύματα 
εγκλήματος, μπορεί να χρειάζεται 
ενδεχομένως να έχουν πρόσβαση οι αρχές 
επιβολής του νόμου στα δεδομένα που 
παράγει το ETIAS. Τα δεδομένα που είναι 
αποθηκευμένα στο ETIAS ενδέχεται 
επίσης να είναι αναγκαία για τον 
εντοπισμό των δραστών τρομοκρατικών 
εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων 
πράξεων, ιδίως δε όταν απαιτείται 
επείγουσα δράση. Η πρόσβαση στο ETIAS 
για τους σκοπούς της πρόληψης, 
εξακρίβωσης ή διερεύνησης 
τρομοκρατικών πράξεων και άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων συνιστά 
παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα του 
σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των ατόμων 
και της προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων 
των οποίων τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο 
επεξεργασίας στο ETIAS. Επομένως, τα 
δεδομένα του ETIAS θα πρέπει να 
φυλάσσονται και να διατίθενται στις 
εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και 
στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία 
(«Ευρωπόλ») σύμφωνα με τις αυστηρές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό ώστε η πρόσβαση σε 
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αυτά να περιορίζεται στην απολύτως 
αναγκαία για την πρόληψη, εξακρίβωση 
και διερεύνηση τρομοκρατικών 
εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων 
πράξεων σύμφωνα με τις επιταγές της 
νομολογίας του Δικαστηρίου, 
συγκεκριμένα δε στην υπόθεση Digital 
Rights Ireland28.

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

_________________ _________________

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

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

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

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

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

Or. fr

Τροπολογία 275
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στα 
δεδομένα του ETIAS για τον σκοπό της 
πρόληψης, της εξακρίβωσης ή της 
διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων 
ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων 
θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο κατόπιν 
αιτιολογημένης αίτησης των αρμόδιων 
αρχών στην οποία θα αναφέρονται 
σαφώς οι λόγοι για τους οποίους οι 
τελευταίες θεωρούν αναγκαία την 

διαγράφεται
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πρόσβαση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν τον εκ των προτέρων 
έλεγχο των εν λόγω αιτήσεων πρόσβασης 
σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο 
ETIAS από πλήρως ανεξάρτητη και 
αμερόληπτη δικαστική ή άλλη αρχή, 
απολύτως απαλλαγμένη από κάθε άμεση 
ή έμμεση εξωτερική επιρροή. Σε 
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, 
πάντως, μπορεί να είναι ζωτικής 
σημασίας για τις αρμόδιες αρχές να 
λάβουν άμεσα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που χρειάζονται προκειμένου 
να προληφθεί η διάπραξη σοβαρού 
εγκλήματος ή να ασκηθεί δίωξη στους 
δράστες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα 
πρέπει να είναι αποδεκτή η διενέργεια του 
ελέγχου των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που ελήφθησαν από το 
ETIAS το ταχύτερο δυνατό μετά τη 
χορήγηση της σχετικής πρόσβασης στις 
αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 276
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στα 
δεδομένα του ETIAS για τον σκοπό της 
πρόληψης, της εξακρίβωσης ή της 
διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή 
άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων θα
πρέπει να επιτρέπεται μόνο κατόπιν 
αιτιολογημένης αίτησης των αρμόδιων 
αρχών στην οποία θα αναφέρονται σαφώς 
οι λόγοι για τους οποίους οι τελευταίες 
θεωρούν αναγκαία την πρόσβαση. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τον 
εκ των προτέρων έλεγχο των εν λόγω 
αιτήσεων πρόσβασης σε δεδομένα που 
είναι αποθηκευμένα στο ETIAS από 

(35) Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στα 
δεδομένα του ETIAS για τον σκοπό της 
πρόληψης, της εξακρίβωσης ή της 
διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή 
άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων 
πρέπει να επιτρέπεται μόνο κατόπιν 
αιτιολογημένης αίτησης των αρμόδιων 
αρχών στην οποία θα αναφέρονται σαφώς 
οι λόγοι για τους οποίους οι τελευταίες 
θεωρούν αναγκαία την πρόσβαση. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν τον εκ 
των προτέρων έλεγχο των εν λόγω 
αιτήσεων πρόσβασης σε δεδομένα που 
είναι αποθηκευμένα στο ETIAS από 
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πλήρως ανεξάρτητη και αμερόληπτη 
δικαστική ή άλλη αρχή, απολύτως 
απαλλαγμένη από κάθε άμεση ή έμμεση 
εξωτερική επιρροή. Σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις, πάντως, μπορεί 
να είναι ζωτικής σημασίας για τις 
αρμόδιες αρχές να λάβουν άμεσα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
χρειάζονται προκειμένου να προληφθεί η 
διάπραξη σοβαρού εγκλήματος ή να 
ασκηθεί δίωξη στους δράστες. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, θα πρέπει να είναι αποδεκτή 
η διενέργεια του ελέγχου των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που ελήφθησαν 
από το ETIAS το ταχύτερο δυνατό μετά 
τη χορήγηση της σχετικής πρόσβασης 
στις αρμόδιες αρχές.

πλήρως ανεξάρτητη και αμερόληπτη 
δικαστική ή άλλη αρχή, απολύτως 
απαλλαγμένη από κάθε άμεση ή έμμεση 
εξωτερική επιρροή.

Or. fr

Τροπολογία 277
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στα 
δεδομένα του ETIAS για τον σκοπό της 
πρόληψης, της εξακρίβωσης ή της 
διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή 
άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων θα 
πρέπει να επιτρέπεται μόνο κατόπιν 
αιτιολογημένης αίτησης των αρμόδιων 
αρχών στην οποία θα αναφέρονται σαφώς 
οι λόγοι για τους οποίους οι τελευταίες 
θεωρούν αναγκαία την πρόσβαση. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν 
τον εκ των προτέρων έλεγχο των εν λόγω 
αιτήσεων πρόσβασης σε δεδομένα που 
είναι αποθηκευμένα στο ETIAS από 
πλήρως ανεξάρτητη και αμερόληπτη 
δικαστική ή άλλη αρχή, απολύτως 
απαλλαγμένη από κάθε άμεση ή έμμεση 
εξωτερική επιρροή. Σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις, πάντως, μπορεί 

(35) Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στα 
δεδομένα του ETIAS για τον σκοπό της 
πρόληψης, της εξακρίβωσης ή της 
διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή 
άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων θα 
πρέπει να επιτρέπεται μόνο κατόπιν 
αιτιολογημένης αίτησης των αρμόδιων 
αρχών στην οποία θα αναφέρονται σαφώς 
οι λόγοι για τους οποίους οι τελευταίες 
θεωρούν αναγκαία την πρόσβαση. Όταν 
είναι απαραίτητο για τις αρμόδιες αρχές 
να αποκτήσουν αμέσως τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα για την 
αποτροπή τρομοκρατικής πράξης ή 
επικείμενου κινδύνου που σχετίζεται με 
τη διάπραξη σοβαρού εγκλήματος ή για 
την άσκηση δίωξης στους δράστες, 
κρίνεται σκόπιμο να γίνεται έλεγχος των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
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να είναι ζωτικής σημασίας για τις 
αρμόδιες αρχές να λάβουν άμεσα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
χρειάζονται προκειμένου να προληφθεί η
διάπραξη σοβαρού εγκλήματος ή να 
ασκηθεί δίωξη στους δράστες. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, θα πρέπει να είναι αποδεκτή 
η διενέργεια του ελέγχου των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που ελήφθησαν 
από το ETIAS το ταχύτερο δυνατό μετά τη 
χορήγηση της σχετικής πρόσβασης στις 
αρμόδιες αρχές.

ελήφθησαν από το ETIAS το ταχύτερο 
δυνατό μετά τη χορήγηση της σχετικής 
πρόσβασης στις αρμόδιες αρχές.

Or. fr

Τροπολογία 278
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Επιβάλλεται επομένως να 
προσδιοριστούν οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών που θα είναι 
εξουσιοδοτημένες να υποβάλλουν 
αιτήσεις πρόσβασης στα δεδομένα για 
τους συγκεκριμένους σκοπούς της 
πρόληψης, της εξακρίβωσης ή της 
διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων 
ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 279
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Επιβάλλεται επομένως να 
προσδιοριστούν οι αρμόδιες αρχές των 

(36) Επιβάλλεται επομένως να 
προσδιοριστούν οι αρχές των κρατών 
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κρατών μελών που θα είναι 
εξουσιοδοτημένες να υποβάλλουν αιτήσεις 
πρόσβασης στα δεδομένα για τους 
συγκεκριμένους σκοπούς της πρόληψης, 
της εξακρίβωσης ή της διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

μελών που θα είναι εξουσιοδοτημένες να 
υποβάλλουν αιτήσεις πρόσβασης στα 
δεδομένα για τους συγκεκριμένους 
σκοπούς της πρόληψης, της εξακρίβωσης ή 
της διερεύνησης τρομοκρατικών 
εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων 
πράξεων.

Or. fr

Τροπολογία 280
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Οι εθνικές μονάδες ETIAS θα 
πρέπει να λειτουργούν ως κεντρικά 
σημεία πρόσβασης και να επαληθεύουν, 
για κάθε περίπτωση χωριστά, κατά πόσο 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για να 
ζητηθεί πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα 
του ETIAS.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 281
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η Ευρωπόλ είναι το κέντρο 
ανταλλαγής πληροφοριών της Ένωσης 
και διαδραματίζει βασικό ρόλο όσον 
αφορά τη συνεργασία μεταξύ των αρχών 
των κρατών μελών στον τομέα της 
διασυνοριακής διερεύνησης εγκλημάτων, 
συμβάλλοντας στην πρόληψη, την 
ανάλυση και τη διερεύνηση της 
εγκληματικότητας σε επίπεδο Ένωσης. 

διαγράφεται
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Κατά συνέπεια, η Ευρωπόλ θα πρέπει 
επίσης να έχει πρόσβαση στο κεντρικό 
σύστημα ETIAS στο πλαίσιο των 
καθηκόντων της και σύμφωνα πάντοτε με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/79429 σε 
συγκεκριμένες υποθέσεις για τις οποίες 
είναι απαραίτητη η συμβολή της 
Ευρωπόλ για τη στήριξη και την ενίσχυση 
των ενεργειών των κρατών μελών στον 
τομέα της πρόληψης, της εξακρίβωση ή 
της διερεύνηση τρομοκρατικών 
εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών 
αξιόποινων πράξεων.

_________________

29 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 132-149.

Or. fr

Τροπολογία 282
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η Ευρωπόλ είναι το κέντρο 
ανταλλαγής πληροφοριών της Ένωσης 
και διαδραματίζει βασικό ρόλο όσον 
αφορά τη συνεργασία μεταξύ των αρχών 
των κρατών μελών στον τομέα της 
διασυνοριακής διερεύνησης εγκλημάτων, 
συμβάλλοντας στην πρόληψη, την 
ανάλυση και τη διερεύνηση της 
εγκληματικότητας σε επίπεδο Ένωσης. 
Κατά συνέπεια, η Ευρωπόλ θα πρέπει 
επίσης να έχει πρόσβαση στο κεντρικό 
σύστημα ETIAS στο πλαίσιο των 
καθηκόντων της και σύμφωνα πάντοτε με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/79429 σε 
συγκεκριμένες υποθέσεις για τις οποίες 
είναι απαραίτητη η συμβολή της 
Ευρωπόλ για τη στήριξη και την ενίσχυση 
των ενεργειών των κρατών μελών στον 
τομέα της πρόληψης, της εξακρίβωση ή 
της διερεύνηση τρομοκρατικών 

διαγράφεται
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εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών 
αξιόποινων πράξεων.

_________________

29ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 132-149.

Or. en

Τροπολογία 283
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η Ευρωπόλ είναι το κέντρο 
ανταλλαγής πληροφοριών της Ένωσης
και διαδραματίζει βασικό ρόλο όσον 
αφορά τη συνεργασία μεταξύ των αρχών 
των κρατών μελών στον τομέα της 
διασυνοριακής διερεύνησης εγκλημάτων, 
συμβάλλοντας στην πρόληψη, την 
ανάλυση και τη διερεύνηση της 
εγκληματικότητας σε επίπεδο Ένωσης. 
Κατά συνέπεια, η Ευρωπόλ θα πρέπει 
επίσης να έχει πρόσβαση στο κεντρικό 
σύστημα ETIAS στο πλαίσιο των 
καθηκόντων της και σύμφωνα πάντοτε με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/79429 σε 
συγκεκριμένες υποθέσεις για τις οποίες 
είναι απαραίτητη η συμβολή της Ευρωπόλ 
για τη στήριξη και την ενίσχυση των 
ενεργειών των κρατών μελών στον τομέα 
της πρόληψης, της εξακρίβωση ή της 
διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή 
άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

(38) και η Ευρωπόλ διαδραματίζει 
βασικό ρόλο όσον αφορά τη συνεργασία 
μεταξύ των αρχών των κρατών μελών και
στον τομέα της διασυνοριακής 
διερεύνησης εγκλημάτων, συμβάλλοντας 
στην πρόληψη, την ανάλυση και τη 
διερεύνηση της εγκληματικότητας σε 
επίπεδο Ένωσης. Κατά συνέπεια, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει επίσης να έχει 
πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα ETIAS, 
κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης στην 
οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους 
οποίους ζητείται η πρόσβαση, στο 
πλαίσιο των καθηκόντων της και σύμφωνα 
πάντοτε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/79429

σε συγκεκριμένες υποθέσεις για τις οποίες 
είναι απαραίτητη η συμβολή της Ευρωπόλ 
για τη στήριξη και την ενίσχυση των 
ενεργειών των κρατών μελών στον τομέα 
της πρόληψης, της εξακρίβωση ή της 
διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή 
άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

_________________ _________________

29 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 132-149. 29 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 132-149.

Or. fr

Τροπολογία 284
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Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο 
διενέργειας συστηματικών αναζητήσεων, 
η επεξεργασία των δεδομένων που είναι 
αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα του 
ETIAS θα πρέπει να γίνεται μόνο σε 
ειδικές περιπτώσεις, και μόνο όταν είναι 
αναγκαίο για τους σκοπούς της 
πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Οι 
εντεταλμένες αρχές και η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να ζητούν πρόσβαση στα 
δεδομένα του ETIAS μόνον όταν έχουν 
βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι αυτή η 
πρόσβαση θα εξασφαλίσει πληροφορίες 
που θα βοηθήσουν ουσιαστικά στην 
πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση 
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Οι αρχές 
επιβολής του νόμου και η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να ζητούν πρόσβαση στα 
δεδομένα του ETIAS μόνο εφόσον έχουν 
ήδη προβεί χωρίς αποτέλεσμα σε 
αναζήτηση των ζητούμενων 
πληροφοριών σε όλες τις συναφείς 
εθνικές βάσεις δεδομένων του κράτους 
μέλους και στις βάσεις δεδομένων της 
Ευρωπόλ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 285
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο (39) Για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο 
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διενέργειας συστηματικών αναζητήσεων, η 
επεξεργασία των δεδομένων που είναι 
αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα του 
ETIAS θα πρέπει να γίνεται μόνο σε 
ειδικές περιπτώσεις, και μόνο όταν είναι 
αναγκαίο για τους σκοπούς της πρόληψης, 
εξακρίβωσης ή διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Οι 
εντεταλμένες αρχές και η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα 
του ETIAS μόνον όταν έχουν βάσιμους 
λόγους να πιστεύουν ότι αυτή η πρόσβαση 
θα εξασφαλίσει πληροφορίες που θα 
βοηθήσουν ουσιαστικά στην πρόληψη, 
εξακρίβωση και διερεύνηση 
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Οι αρχές 
επιβολής του νόμου και η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να ζητούν πρόσβαση στα 
δεδομένα του ETIAS μόνο εφόσον έχουν 
ήδη προβεί χωρίς αποτέλεσμα σε 
αναζήτηση των ζητούμενων 
πληροφοριών σε όλες τις συναφείς 
εθνικές βάσεις δεδομένων του κράτους 
μέλους και στις βάσεις δεδομένων της 
Ευρωπόλ.

διενέργειας συστηματικών αναζητήσεων, η 
επεξεργασία των δεδομένων που είναι 
αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα του 
ETIAS θα πρέπει να γίνεται μόνο σε 
ειδικές περιπτώσεις, και μόνο όταν είναι 
αναγκαίο για τους σκοπούς της πρόληψης, 
εξακρίβωσης ή διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Οι 
εντεταλμένες αρχές και η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα 
του ETIAS μόνον όταν έχουν βάσιμους 
λόγους να πιστεύουν ότι αυτή η πρόσβαση 
θα εξασφαλίσει πληροφορίες που θα 
βοηθήσουν ουσιαστικά στην πρόληψη, 
εξακρίβωση και διερεύνηση 
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Or. fr

Τροπολογία 286
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο 
διενέργειας συστηματικών αναζητήσεων, η 
επεξεργασία των δεδομένων που είναι 
αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα του 
ETIAS θα πρέπει να γίνεται μόνο σε 
ειδικές περιπτώσεις, και μόνο όταν είναι 
αναγκαίο για τους σκοπούς της πρόληψης, 
εξακρίβωσης ή διερεύνησης
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων 

(39) Για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο 
διενέργειας συστηματικών αναζητήσεων, η 
επεξεργασία των δεδομένων που είναι 
αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα του 
ETIAS θα πρέπει να γίνεται μόνο σε 
ειδικές επείγουσες περιπτώσεις, και μόνο 
όταν είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της 
πρόληψης επικείμενων τρομοκρατικών 
εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων 
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σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Οι 
εντεταλμένες αρχές και η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα 
του ETIAS μόνον όταν έχουν βάσιμους 
λόγους να πιστεύουν ότι αυτή η πρόσβαση 
θα εξασφαλίσει πληροφορίες που θα 
βοηθήσουν ουσιαστικά στην πρόληψη,
εξακρίβωση και διερεύνηση
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Οι αρχές 
επιβολής του νόμου και η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα 
του ETIAS μόνο εφόσον έχουν ήδη προβεί 
χωρίς αποτέλεσμα σε αναζήτηση των 
ζητούμενων πληροφοριών σε όλες τις 
συναφείς εθνικές βάσεις δεδομένων του 
κράτους μέλους και στις βάσεις δεδομένων 
της Ευρωπόλ.

πράξεων. Οι εντεταλμένες αρχές και η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να ζητούν πρόσβαση 
στα δεδομένα του ETIAS μόνον όταν 
έχουν βάσιμους λόγους ότι αυτή η 
πρόσβαση θα εξασφαλίσει πληροφορίες 
που θα βοηθήσουν στην πρόληψη και
εξακρίβωση επικείμενων τρομοκρατικών 
εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων 
πράξεων. Οι αρχές επιβολής του νόμου θα 
πρέπει να ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα 
του ETIAS μόνο εφόσον έχουν ήδη προβεί 
χωρίς αποτέλεσμα σε αναζήτηση των 
ζητούμενων πληροφοριών σε όλες τις 
συναφείς εθνικές βάσεις δεδομένων του 
κράτους μέλους και στις ευρωπαϊκές
βάσεις δεδομένων.

Or. fr

Τροπολογία 287
Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο 
διενέργειας συστηματικών αναζητήσεων, η 
επεξεργασία των δεδομένων που είναι 
αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα του 
ETIAS θα πρέπει να γίνεται μόνο σε 
ειδικές περιπτώσεις, και μόνο όταν είναι 
αναγκαίο για τους σκοπούς της πρόληψης, 
εξακρίβωσης ή διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Οι 
εντεταλμένες αρχές και η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα 
του ETIAS μόνον όταν έχουν βάσιμους 
λόγους να πιστεύουν ότι αυτή η πρόσβαση 
θα εξασφαλίσει πληροφορίες που θα 
βοηθήσουν ουσιαστικά στην πρόληψη, 
εξακρίβωση και διερεύνηση 
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων 

(39) Για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο 
διενέργειας συστηματικών αναζητήσεων, η 
επεξεργασία των δεδομένων που είναι 
αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα του 
ETIAS θα πρέπει να γίνεται μόνο σε 
ειδικές περιπτώσεις, και μόνο όταν είναι 
αναγκαίο για τους σκοπούς της πρόληψης, 
εξακρίβωσης ή διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Οι 
εντεταλμένες αρχές και η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα 
του ETIAS μόνον όταν υπάρχουν 
σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία ώστε να 
θεωρηθεί ότι αυτή η πρόσβαση θα 
συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη, 
εξακρίβωση και διερεύνηση 
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων 
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σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Οι αρχές 
επιβολής του νόμου και η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα 
του ETIAS μόνο εφόσον έχουν ήδη προβεί 
χωρίς αποτέλεσμα σε αναζήτηση των 
ζητούμενων πληροφοριών σε όλες τις 
συναφείς εθνικές βάσεις δεδομένων του 
κράτους μέλους και στις βάσεις δεδομένων 
της Ευρωπόλ.

σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Οι αρχές 
επιβολής του νόμου και η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα 
του ETIAS μόνο εφόσον έχουν ήδη προβεί 
χωρίς αποτέλεσμα σε αναζήτηση των 
ζητούμενων πληροφοριών σε όλες τις 
συναφείς εθνικές βάσεις δεδομένων του 
κράτους μέλους και στις βάσεις δεδομένων 
της Ευρωπόλ.

Or. en

Τροπολογία 288
Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Τα καταχωρισμένα στο ETIAS 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα 
πρέπει να διατηρούνται για μεγαλύτερο 
διάστημα από το αναγκαίο για τους 
σκοπούς του. Αναγκαία προϋπόθεση για τη 
λειτουργία του ETIAS είναι η διατήρηση 
των δεδομένων που αφορούν τους 
αιτούντες για όλο το χρονικό διάστημα 
ισχύος της αδείας ταξιδίου. Αναγκαία 
προϋπόθεση για την εκτίμηση των 
κινδύνων που ενέχουν ενδεχομένως οι 
αιτούντες σε επίπεδο ασφάλειας, 
παράτυπης μετανάστευσης και δημόσιας 
υγείας είναι η διατήρηση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για διάστημα 
πέντε ετών από το τελευταίο αρχείο 
εισόδου του αιτούντα που είναι 
αποθηκευμένο στο ΣΕΕ. Ουσιαστικά, το 
ETIAS θα πρέπει να βασίζεται σε 
ακριβείς προκαταρκτικές εκτιμήσεις των 
πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια, τη 
δημόσια υγεία και την παράτυπη 
μετανάστευση, κυρίως μέσω της χρήσης 
των κανόνων διαλογής. Προκειμένου να 
αποτελούν αξιόπιστη βάση για τη 
χειροκίνητη εκτίμηση κινδύνων από τα 
κράτη μέλη και να περιορίζεται στο 

(40) Τα καταχωρισμένα στο ETIAS 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα 
πρέπει να διατηρούνται για μεγαλύτερο 
διάστημα από το αναγκαίο για τους 
σκοπούς του. Αναγκαία προϋπόθεση για τη 
λειτουργία του ETIAS είναι η διατήρηση 
των δεδομένων που αφορούν τους 
αιτούντες για όλο το χρονικό διάστημα 
ισχύος της αδείας ταξιδίου.
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ελάχιστο η εμφάνιση θετικών 
αποτελεσμάτων αναζήτησης που δεν 
αντιστοιχούν σε πραγματικούς κινδύνους 
(«ψευδώς θετικά αποτελέσματα»), τα 
θετικά αποτελέσματα αναζήτησης που 
προκύπτουν από τους κανόνες διαλογής 
με βάση τα στατιστικά στοιχεία που 
παράγονται αποκλειστικά από τα 
δεδομένα του ETIAS πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτικά ενός επαρκώς ευρέος 
δείγματος πληθυσμού. Αυτό δεν μπορεί 
να επιτευχθεί αποκλειστικά με βάση τα 
δεδομένα των αδειών ταξιδίου κατά τη 
διάρκεια ισχύος τους. Η περίοδος 
διατήρησης θα πρέπει να ξεκινά από το 
τελευταίο αρχείο εισόδου του αιτούντα 
που είναι αποθηκευμένο στο ΣΕΕ, καθώς 
αυτό αντιστοιχεί ουσιαστικά στην 
τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε η 
άδεια ταξιδίου. Η πενταετής περίοδος 
διατήρησης αντιστοιχεί στη χρονική 
περίοδο διατήρησης αρχείου ΣΕΕ με 
άδεια εισόδου που χορηγήθηκε βάσει 
αδείας ταξιδίου ETIAS ή με απαγόρευση 
εισόδου. Ο συγχρονισμός των περιόδων 
διατήρησης των δεδομένων διασφαλίζει 
τη διατήρηση για το ίδιο χρονικό 
διάστημα τόσο του αρχείου εισόδου όσο 
και της συναφούς αδείας ταξιδίου, και 
συνιστά πρόσθετο στοιχείο διασφάλισης 
της μελλοντικής διαλειτουργικότητας 
μεταξύ του ETIAS και του ΣΕΕ. Είναι δε 
αναγκαίος ώστε οι αρμόδιες αρχές να 
μπορούν να επιτελούν την ανάλυση 
κινδύνου που προβλέπει ο κώδικας 
συνόρων του Σένγκεν. Η ύπαρξη 
απόφασης απόρριψης, ανάκλησης ή 
ακύρωσης της αδείας ταξιδίου είναι 
πιθανό να υποδηλώνει ότι ο αιτών ενέχει 
υψηλότερο κίνδυνο σε επίπεδο ασφάλειας 
ή παράτυπης μετανάστευσης. Εφόσον 
υφίσταται τέτοια απόφαση, η πενταετής 
περίοδος διατήρησης των συναφών 
δεδομένων θα πρέπει να ξεκινά από την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, ώστε 
το ETIAS να είναι σε θέση να λαμβάνει με 
ακρίβεια υπόψη τον υψηλότερο κίνδυνο 
που ενδεχομένως ενέχει ο συγκεκριμένος 
αιτών. Τα δεδομένα προσωπικού 
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χαρακτήρα θα πρέπει να διαγράφονται 
μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης.

Or. en
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Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Τα καταχωρισμένα στο ETIAS 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα 
πρέπει να διατηρούνται για μεγαλύτερο 
διάστημα από το αναγκαίο για τους 
σκοπούς του. Αναγκαία προϋπόθεση για τη 
λειτουργία του ETIAS είναι η διατήρηση 
των δεδομένων που αφορούν τους 
αιτούντες για όλο το χρονικό διάστημα 
ισχύος της αδείας ταξιδίου. Αναγκαία 
προϋπόθεση για την εκτίμηση των 
κινδύνων που ενέχουν ενδεχομένως οι 
αιτούντες σε επίπεδο ασφάλειας, 
παράτυπης μετανάστευσης και δημόσιας 
υγείας είναι η διατήρηση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για διάστημα 
πέντε ετών από το τελευταίο αρχείο 
εισόδου του αιτούντα που είναι 
αποθηκευμένο στο ΣΕΕ. Ουσιαστικά, το 
ETIAS θα πρέπει να βασίζεται σε ακριβείς 
προκαταρκτικές εκτιμήσεις των πιθανών 
κινδύνων για την ασφάλεια, τη δημόσια 
υγεία και την παράτυπη μετανάστευση,
κυρίως μέσω της χρήσης των κανόνων 
διαλογής. Προκειμένου να αποτελούν 
αξιόπιστη βάση για τη χειροκίνητη 
εκτίμηση κινδύνων από τα κράτη μέλη 
και να περιορίζεται στο ελάχιστο η
εμφάνιση θετικών αποτελεσμάτων 
αναζήτησης που δεν αντιστοιχούν σε 
πραγματικούς κινδύνους («ψευδώς 
θετικά αποτελέσματα»), τα θετικά 
αποτελέσματα αναζήτησης που 
προκύπτουν από τους κανόνες διαλογής 
με βάση τα στατιστικά στοιχεία που 

(40) Τα καταχωρισμένα στο ETIAS 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα 
πρέπει να διατηρούνται για μεγαλύτερο 
διάστημα από το αναγκαίο για τους 
σκοπούς του. Αναγκαία προϋπόθεση για τη 
λειτουργία του ETIAS είναι η διατήρηση 
των δεδομένων που αφορούν τους 
αιτούντες για όλο το χρονικό διάστημα 
ισχύος της αδείας ταξιδίου. Αναγκαία 
προϋπόθεση για την εκτίμηση των 
κινδύνων που ενέχουν ενδεχομένως οι 
αιτούντες σε επίπεδο ασφάλειας είναι η 
διατήρηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για διάστημα δύο ετών από το 
τελευταίο αρχείο εισόδου του αιτούντα που 
είναι αποθηκευμένο στο ΣΕΕ, χωρίς να 
υπερβαίνεται η διάρκεια της αδείας 
ταξιδίου. Ουσιαστικά, το ETIAS θα πρέπει 
να βασίζεται σε ακριβείς προκαταρκτικές 
εκτιμήσεις των πιθανών κινδύνων για την 
ασφάλεια κυρίως μέσω της χρήσης των 
κανόνων διαλογής. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να 
διαγράφονται μόλις λήξει η περίοδος 
διατήρησης.
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παράγονται αποκλειστικά από τα 
δεδομένα του ETIAS πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτικά ενός επαρκώς ευρέος 
δείγματος πληθυσμού. Αυτό δεν μπορεί 
να επιτευχθεί αποκλειστικά με βάση τα 
δεδομένα των αδειών ταξιδίου κατά τη 
διάρκεια ισχύος τους. Η περίοδος 
διατήρησης θα πρέπει να ξεκινά από το 
τελευταίο αρχείο εισόδου του αιτούντα 
που είναι αποθηκευμένο στο ΣΕΕ, καθώς 
αυτό αντιστοιχεί ουσιαστικά στην 
τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε η 
άδεια ταξιδίου. Η πενταετής περίοδος 
διατήρησης αντιστοιχεί στη χρονική 
περίοδο διατήρησης αρχείου ΣΕΕ με 
άδεια εισόδου που χορηγήθηκε βάσει 
αδείας ταξιδίου ETIAS ή με απαγόρευση 
εισόδου. Ο συγχρονισμός των περιόδων 
διατήρησης των δεδομένων διασφαλίζει 
τη διατήρηση για το ίδιο χρονικό 
διάστημα τόσο του αρχείου εισόδου όσο 
και της συναφούς αδείας ταξιδίου, και 
συνιστά πρόσθετο στοιχείο διασφάλισης 
της μελλοντικής διαλειτουργικότητας 
μεταξύ του ETIAS και του ΣΕΕ. Είναι δε 
αναγκαίος ώστε οι αρμόδιες αρχές να 
μπορούν να επιτελούν την ανάλυση 
κινδύνου που προβλέπει ο κώδικας 
συνόρων του Σένγκεν. Η ύπαρξη 
απόφασης απόρριψης, ανάκλησης ή 
ακύρωσης της αδείας ταξιδίου είναι 
πιθανό να υποδηλώνει ότι ο αιτών ενέχει 
υψηλότερο κίνδυνο σε επίπεδο ασφάλειας 
ή παράτυπης μετανάστευσης. Εφόσον 
υφίσταται τέτοια απόφαση, η πενταετής 
περίοδος διατήρησης των συναφών 
δεδομένων θα πρέπει να ξεκινά από την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, ώστε 
το ETIAS να είναι σε θέση να λαμβάνει με 
ακρίβεια υπόψη τον υψηλότερο κίνδυνο 
που ενδεχομένως ενέχει ο συγκεκριμένος 
αιτών. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να διαγράφονται 
μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης.

Or. fr
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(40) Τα καταχωρισμένα στο ETIAS 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα 
πρέπει να διατηρούνται για μεγαλύτερο 
διάστημα από το αναγκαίο για τους 
σκοπούς του. Αναγκαία προϋπόθεση για τη 
λειτουργία του ETIAS είναι η διατήρηση 
των δεδομένων που αφορούν τους 
αιτούντες για όλο το χρονικό διάστημα 
ισχύος της αδείας ταξιδίου. Αναγκαία 
προϋπόθεση για την εκτίμηση των 
κινδύνων που ενέχουν ενδεχομένως οι 
αιτούντες σε επίπεδο ασφάλειας, 
παράτυπης μετανάστευσης και δημόσιας 
υγείας είναι η διατήρηση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για διάστημα 
πέντε ετών από το τελευταίο αρχείο 
εισόδου του αιτούντα που είναι 
αποθηκευμένο στο ΣΕΕ. Ουσιαστικά, το 
ETIAS θα πρέπει να βασίζεται σε 
ακριβείς προκαταρκτικές εκτιμήσεις των 
πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια, τη 
δημόσια υγεία και την παράτυπη 
μετανάστευση, κυρίως μέσω της χρήσης 
των κανόνων διαλογής. Προκειμένου να 
αποτελούν αξιόπιστη βάση για τη 
χειροκίνητη εκτίμηση κινδύνων από τα 
κράτη μέλη και να περιορίζεται στο 
ελάχιστο η εμφάνιση θετικών 
αποτελεσμάτων αναζήτησης που δεν 
αντιστοιχούν σε πραγματικούς κινδύνους 
(«ψευδώς θετικά αποτελέσματα»), τα 
θετικά αποτελέσματα αναζήτησης που 
προκύπτουν από τους κανόνες διαλογής 
με βάση τα στατιστικά στοιχεία που 
παράγονται αποκλειστικά από τα 
δεδομένα του ETIAS πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτικά ενός επαρκώς ευρέος 
δείγματος πληθυσμού. Αυτό δεν μπορεί 
να επιτευχθεί αποκλειστικά με βάση τα 
δεδομένα των αδειών ταξιδίου κατά τη 
διάρκεια ισχύος τους. Η περίοδος 

(40) Τα καταχωρισμένα στο ETIAS 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα 
πρέπει να διατηρούνται για μεγαλύτερο 
διάστημα από το αναγκαίο για τους 
σκοπούς του. Αναγκαία προϋπόθεση για τη 
λειτουργία του ETIAS είναι η διατήρηση 
των δεδομένων που αφορούν τους 
αιτούντες για όλο το χρονικό διάστημα 
ισχύος της αδείας ταξιδίου. Η ύπαρξη 
απόφασης απόρριψης, ανάκλησης ή 
ακύρωσης της αδείας ταξιδίου είναι πιθανό 
να υποδηλώνει ότι ο αιτών συνιστά πιθανή 
απειλή για την ασφάλεια. Εφόσον 
υφίσταται τέτοια απόφαση, η ενός έτους
περίοδος διατήρησης των συναφών 
δεδομένων θα πρέπει να ξεκινά από την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, ώστε 
το ETIAS να είναι σε θέση να λαμβάνει με 
ακρίβεια υπόψη την πιθανή απειλή που 
συνιστά ο συγκεκριμένος αιτών. Τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να διαγράφονται μόλις λήξει η 
περίοδος διατήρησης.
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διατήρησης θα πρέπει να ξεκινά από το 
τελευταίο αρχείο εισόδου του αιτούντα 
που είναι αποθηκευμένο στο ΣΕΕ, καθώς 
αυτό αντιστοιχεί ουσιαστικά στην 
τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε η 
άδεια ταξιδίου. Η πενταετής περίοδος 
διατήρησης αντιστοιχεί στη χρονική 
περίοδο διατήρησης αρχείου ΣΕΕ με 
άδεια εισόδου που χορηγήθηκε βάσει 
αδείας ταξιδίου ETIAS ή με απαγόρευση 
εισόδου. Ο συγχρονισμός των περιόδων 
διατήρησης των δεδομένων διασφαλίζει 
τη διατήρηση για το ίδιο χρονικό 
διάστημα τόσο του αρχείου εισόδου όσο 
και της συναφούς αδείας ταξιδίου, και 
συνιστά πρόσθετο στοιχείο διασφάλισης 
της μελλοντικής διαλειτουργικότητας 
μεταξύ του ETIAS και του ΣΕΕ. Είναι δε 
αναγκαίος ώστε οι αρμόδιες αρχές να 
μπορούν να επιτελούν την ανάλυση 
κινδύνου που προβλέπει ο κώδικας 
συνόρων του Σένγκεν. Η ύπαρξη 
απόφασης απόρριψης, ανάκλησης ή 
ακύρωσης της αδείας ταξιδίου είναι πιθανό 
να υποδηλώνει ότι ο αιτών ενέχει 
υψηλότερο κίνδυνο σε επίπεδο ασφάλειας 
ή παράτυπης μετανάστευσης. Εφόσον 
υφίσταται τέτοια απόφαση, η πενταετής
περίοδος διατήρησης των συναφών 
δεδομένων θα πρέπει να ξεκινά από την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, ώστε 
το ETIAS να είναι σε θέση να λαμβάνει με 
ακρίβεια υπόψη τον υψηλότερο κίνδυνο 
που ενδεχομένως ενέχει ο συγκεκριμένος 
αιτών. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να διαγράφονται 
μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης.

Or. en
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Τα καταχωρισμένα στο ETIAS 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα 
πρέπει να διατηρούνται για μεγαλύτερο 
διάστημα από το αναγκαίο για τους 
σκοπούς του. Αναγκαία προϋπόθεση για τη 
λειτουργία του ETIAS είναι η διατήρηση 
των δεδομένων που αφορούν τους 
αιτούντες για όλο το χρονικό διάστημα 
ισχύος της αδείας ταξιδίου. Αναγκαία 
προϋπόθεση για την εκτίμηση των 
κινδύνων που ενέχουν ενδεχομένως οι 
αιτούντες σε επίπεδο ασφάλειας, 
παράτυπης μετανάστευσης και δημόσιας 
υγείας είναι η διατήρηση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για διάστημα 
πέντε ετών από το τελευταίο αρχείο 
εισόδου του αιτούντα που είναι 
αποθηκευμένο στο ΣΕΕ. Ουσιαστικά, το 
ETIAS θα πρέπει να βασίζεται σε 
ακριβείς προκαταρκτικές εκτιμήσεις των 
πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια, τη 
δημόσια υγεία και την παράτυπη 
μετανάστευση, κυρίως μέσω της χρήσης 
των κανόνων διαλογής. Προκειμένου να 
αποτελούν αξιόπιστη βάση για τη 
χειροκίνητη εκτίμηση κινδύνων από τα 
κράτη μέλη και να περιορίζεται στο 
ελάχιστο η εμφάνιση θετικών 
αποτελεσμάτων αναζήτησης που δεν 
αντιστοιχούν σε πραγματικούς κινδύνους 
(«ψευδώς θετικά αποτελέσματα»), τα 
θετικά αποτελέσματα αναζήτησης που 
προκύπτουν από τους κανόνες διαλογής 
με βάση τα στατιστικά στοιχεία που 
παράγονται αποκλειστικά από τα 
δεδομένα του ETIAS πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτικά ενός επαρκώς ευρέος 
δείγματος πληθυσμού. Αυτό δεν μπορεί 
να επιτευχθεί αποκλειστικά με βάση τα 
δεδομένα των αδειών ταξιδίου κατά τη 
διάρκεια ισχύος τους. Η περίοδος 
διατήρησης θα πρέπει να ξεκινά από το 
τελευταίο αρχείο εισόδου του αιτούντα 
που είναι αποθηκευμένο στο ΣΕΕ, καθώς 
αυτό αντιστοιχεί ουσιαστικά στην 
τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε η 
άδεια ταξιδίου. Η πενταετής περίοδος 

(40) Τα καταχωρισμένα στο ETIAS 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα 
πρέπει να διατηρούνται για μεγαλύτερο 
διάστημα από το αναγκαίο για τους 
σκοπούς του. Αναγκαία προϋπόθεση για τη 
λειτουργία του ETIAS είναι η διατήρηση 
των δεδομένων που αφορούν τους 
αιτούντες για όλο το χρονικό διάστημα 
ισχύος της αδείας ταξιδίου. Η ύπαρξη 
απόφασης απόρριψης, ανάκλησης ή 
ακύρωσης της αδείας ταξιδίου είναι πιθανό 
να υποδηλώνει ότι ο αιτών ενέχει 
υψηλότερο κίνδυνο σε επίπεδο ασφάλειας 
ή παράτυπης μετανάστευσης. Εφόσον 
υφίσταται τέτοια απόφαση, η διετής
περίοδος διατήρησης των συναφών 
δεδομένων θα πρέπει να ξεκινά από την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, ώστε 
το ETIAS να είναι σε θέση να λαμβάνει με 
ακρίβεια υπόψη τον υψηλότερο κίνδυνο 
που ενδεχομένως ενέχει ο συγκεκριμένος 
αιτών. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να διαγράφονται 
μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης.
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διατήρησης αντιστοιχεί στη χρονική 
περίοδο διατήρησης αρχείου ΣΕΕ με 
άδεια εισόδου που χορηγήθηκε βάσει 
αδείας ταξιδίου ETIAS ή με απαγόρευση 
εισόδου. Ο συγχρονισμός των περιόδων 
διατήρησης των δεδομένων διασφαλίζει 
τη διατήρηση για το ίδιο χρονικό 
διάστημα τόσο του αρχείου εισόδου όσο 
και της συναφούς αδείας ταξιδίου, και 
συνιστά πρόσθετο στοιχείο διασφάλισης 
της μελλοντικής διαλειτουργικότητας 
μεταξύ του ETIAS και του ΣΕΕ. Είναι δε 
αναγκαίος ώστε οι αρμόδιες αρχές να 
μπορούν να επιτελούν την ανάλυση 
κινδύνου που προβλέπει ο κώδικας 
συνόρων του Σένγκεν. Η ύπαρξη 
απόφασης απόρριψης, ανάκλησης ή 
ακύρωσης της αδείας ταξιδίου είναι πιθανό 
να υποδηλώνει ότι ο αιτών ενέχει 
υψηλότερο κίνδυνο σε επίπεδο ασφάλειας 
ή παράτυπης μετανάστευσης. Εφόσον 
υφίσταται τέτοια απόφαση, η πενταετής
περίοδος διατήρησης των συναφών 
δεδομένων θα πρέπει να ξεκινά από την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, ώστε 
το ETIAS να είναι σε θέση να λαμβάνει με 
ακρίβεια υπόψη τον υψηλότερο κίνδυνο 
που ενδεχομένως ενέχει ο συγκεκριμένος 
αιτών. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να διαγράφονται 
μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση ολόκληρης της αίτησης ETIAS για πέντε έτη μετά την τελευταία είσοδο του 
αιτούντα δεν είναι δικαιολογημένη και δεν φαίνεται να είναι ούτε αναλογική ούτε απαραίτητη. 
Δεν είναι, επίσης, απαραίτητο να προκύψει αντιστοιχία με το ΣΕΕ, γιατί όταν εισέρχεται ένας 
αιτών, χρειάζεται μόνο μια έγκυρη άδεια ETIAS. Η περίοδος διατήρησης δεδομένων, σύμφωνα 
με τα πρότυπα της ΕΕ, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρή.

Τροπολογία 292
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Τα καταχωρισμένα στο ETIAS 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα 
πρέπει να διατηρούνται για μεγαλύτερο 
διάστημα από το αναγκαίο για τους 
σκοπούς του. Αναγκαία προϋπόθεση για τη 
λειτουργία του ETIAS είναι η διατήρηση 
των δεδομένων που αφορούν τους 
αιτούντες για όλο το χρονικό διάστημα 
ισχύος της αδείας ταξιδίου. Αναγκαία 
προϋπόθεση για την εκτίμηση των 
κινδύνων που ενέχουν ενδεχομένως οι 
αιτούντες σε επίπεδο ασφάλειας, 
παράτυπης μετανάστευσης και δημόσιας 
υγείας είναι η διατήρηση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για διάστημα 
πέντε ετών από το τελευταίο αρχείο 
εισόδου του αιτούντα που είναι 
αποθηκευμένο στο ΣΕΕ. Ουσιαστικά, το 
ETIAS θα πρέπει να βασίζεται σε ακριβείς 
προκαταρκτικές εκτιμήσεις των πιθανών 
κινδύνων για την ασφάλεια, τη δημόσια 
υγεία και την παράτυπη μετανάστευση, 
κυρίως μέσω της χρήσης των κανόνων 
διαλογής. Προκειμένου να αποτελούν 
αξιόπιστη βάση για τη χειροκίνητη 
εκτίμηση κινδύνων από τα κράτη μέλη και 
να περιορίζεται στο ελάχιστο η εμφάνιση 
θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης που 
δεν αντιστοιχούν σε πραγματικούς 
κινδύνους («ψευδώς θετικά 
αποτελέσματα»), τα θετικά αποτελέσματα 
αναζήτησης που προκύπτουν από τους 
κανόνες διαλογής με βάση τα στατιστικά 
στοιχεία που παράγονται αποκλειστικά από 
τα δεδομένα του ETIAS πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτικά ενός επαρκώς ευρέος 
δείγματος πληθυσμού. Αυτό δεν μπορεί να 
επιτευχθεί αποκλειστικά με βάση τα 
δεδομένα των αδειών ταξιδίου κατά τη 
διάρκεια ισχύος τους. Η περίοδος 
διατήρησης θα πρέπει να ξεκινά από το 
τελευταίο αρχείο εισόδου του αιτούντα 
που είναι αποθηκευμένο στο ΣΕΕ, καθώς 
αυτό αντιστοιχεί ουσιαστικά στην 
τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε η 
άδεια ταξιδίου. Η πενταετής περίοδος 

(40) Τα καταχωρισμένα στο ETIAS 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα 
πρέπει να διατηρούνται για μεγαλύτερο 
διάστημα από το αναγκαίο για τους 
σκοπούς του. Αναγκαία προϋπόθεση για τη 
λειτουργία του ETIAS είναι η διατήρηση 
των δεδομένων που αφορούν τους 
αιτούντες για όλο το χρονικό διάστημα 
ισχύος της αδείας ταξιδίου. Αναγκαία 
προϋπόθεση για την εκτίμηση των 
κινδύνων που ενέχουν ενδεχομένως οι 
αιτούντες σε επίπεδο ασφάλειας, 
παράτυπης μετανάστευσης και δημόσιας 
υγείας είναι η διατήρηση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για διάστημα 
πέντε ετών από το τελευταίο αρχείο 
εισόδου/εξόδου του αιτούντα που είναι 
αποθηκευμένο στο ΣΕΕ. Ουσιαστικά, το 
ETIAS θα πρέπει να βασίζεται σε ακριβείς 
προκαταρκτικές εκτιμήσεις των πιθανών 
κινδύνων για την ασφάλεια, τη δημόσια 
υγεία και την παράτυπη μετανάστευση, 
κυρίως μέσω της χρήσης των κανόνων 
διαλογής. Προκειμένου να αποτελούν 
αξιόπιστη βάση για τη χειροκίνητη 
εκτίμηση κινδύνων από τα κράτη μέλη και 
να περιορίζεται στο ελάχιστο η εμφάνιση 
θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης που 
δεν αντιστοιχούν σε πραγματικούς 
κινδύνους («ψευδώς θετικά 
αποτελέσματα»), τα θετικά αποτελέσματα 
αναζήτησης που προκύπτουν από τους 
κανόνες διαλογής με βάση τα στατιστικά 
στοιχεία που παράγονται αποκλειστικά από 
τα δεδομένα του ETIAS πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτικά ενός επαρκώς ευρέος 
δείγματος πληθυσμού. Αυτό δεν μπορεί να 
επιτευχθεί αποκλειστικά με βάση τα 
δεδομένα των αδειών ταξιδίου κατά τη 
διάρκεια ισχύος τους. Η περίοδος 
διατήρησης θα πρέπει να ξεκινά από το 
τελευταίο αρχείο εισόδου/εξόδου του 
αιτούντα που είναι αποθηκευμένο στο 
ΣΕΕ, καθώς αυτό αντιστοιχεί ουσιαστικά 
στην τελευταία φορά που 
χρησιμοποιήθηκε η άδεια ταξιδίου. Η 
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διατήρησης αντιστοιχεί στη χρονική 
περίοδο διατήρησης αρχείου ΣΕΕ με άδεια 
εισόδου που χορηγήθηκε βάσει αδείας 
ταξιδίου ETIAS ή με απαγόρευση εισόδου. 
Ο συγχρονισμός των περιόδων διατήρησης 
των δεδομένων διασφαλίζει τη διατήρηση 
για το ίδιο χρονικό διάστημα τόσο του 
αρχείου εισόδου όσο και της συναφούς 
αδείας ταξιδίου, και συνιστά πρόσθετο 
στοιχείο διασφάλισης της μελλοντικής 
διαλειτουργικότητας μεταξύ του ETIAS 
και του ΣΕΕ. Είναι δε αναγκαίος ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να μπορούν να επιτελούν 
την ανάλυση κινδύνου που προβλέπει ο 
κώδικας συνόρων του Σένγκεν. Η ύπαρξη 
απόφασης απόρριψης, ανάκλησης ή 
ακύρωσης της αδείας ταξιδίου είναι πιθανό 
να υποδηλώνει ότι ο αιτών ενέχει 
υψηλότερο κίνδυνο σε επίπεδο ασφάλειας 
ή παράτυπης μετανάστευσης. Εφόσον 
υφίσταται τέτοια απόφαση, η πενταετής 
περίοδος διατήρησης των συναφών 
δεδομένων θα πρέπει να ξεκινά από την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, ώστε 
το ETIAS να είναι σε θέση να λαμβάνει με 
ακρίβεια υπόψη τον υψηλότερο κίνδυνο 
που ενδεχομένως ενέχει ο συγκεκριμένος 
αιτών. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να διαγράφονται 
μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης.

πενταετής περίοδος διατήρησης 
αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο 
διατήρησης αρχείου ΣΕΕ με άδεια εισόδου 
που χορηγήθηκε βάσει αδείας ταξιδίου 
ETIAS ή με απαγόρευση εισόδου. Ο 
συγχρονισμός των περιόδων διατήρησης 
των δεδομένων διασφαλίζει τη διατήρηση 
για το ίδιο χρονικό διάστημα τόσο του 
αρχείου εισόδου/εξόδου όσο και της 
συναφούς αδείας ταξιδίου, και συνιστά 
πρόσθετο στοιχείο διασφάλισης της 
μελλοντικής διαλειτουργικότητας μεταξύ 
του ETIAS και του ΣΕΕ. Είναι δε 
αναγκαίος ώστε οι αρμόδιες αρχές να 
μπορούν να επιτελούν την ανάλυση 
κινδύνου που προβλέπει ο κώδικας 
συνόρων του Σένγκεν. Η ύπαρξη 
απόφασης απόρριψης, ανάκλησης ή 
ακύρωσης της αδείας ταξιδίου είναι πιθανό 
να υποδηλώνει ότι ο αιτών ενέχει 
υψηλότερο κίνδυνο σε επίπεδο ασφάλειας,
παράτυπης μετανάστευσης ή δημόσιας 
υγείας. Εφόσον υφίσταται τέτοια απόφαση, 
η πενταετής περίοδος διατήρησης των 
συναφών δεδομένων θα πρέπει να ξεκινά 
από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης, ώστε το ETIAS να είναι σε 
θέση να λαμβάνει με ακρίβεια υπόψη τον 
υψηλότερο κίνδυνο που ενδεχομένως 
ενέχει ο συγκεκριμένος αιτών. Τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να διαγράφονται μόλις λήξει η 
περίοδος διατήρησης.

Or. fr

Τροπολογία 293
Sergei Stanishev

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Τα καταχωρισμένα στο ETIAS 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα 
πρέπει να διατηρούνται για μεγαλύτερο 

(40) Τα καταχωρισμένα στο ETIAS 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα 
πρέπει να διατηρούνται για μεγαλύτερο 
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διάστημα από το αναγκαίο για τους 
σκοπούς του. Αναγκαία προϋπόθεση για τη 
λειτουργία του ETIAS είναι η διατήρηση 
των δεδομένων που αφορούν τους 
αιτούντες για όλο το χρονικό διάστημα 
ισχύος της αδείας ταξιδίου. Αναγκαία 
προϋπόθεση για την εκτίμηση των 
κινδύνων που ενέχουν ενδεχομένως οι 
αιτούντες σε επίπεδο ασφάλειας, 
παράτυπης μετανάστευσης και δημόσιας 
υγείας είναι η διατήρηση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για διάστημα 
πέντε ετών από το τελευταίο αρχείο 
εισόδου του αιτούντα που είναι 
αποθηκευμένο στο ΣΕΕ. Ουσιαστικά, το 
ETIAS θα πρέπει να βασίζεται σε ακριβείς 
προκαταρκτικές εκτιμήσεις των πιθανών 
κινδύνων για την ασφάλεια, τη δημόσια 
υγεία και την παράτυπη μετανάστευση, 
κυρίως μέσω της χρήσης των κανόνων 
διαλογής. Προκειμένου να αποτελούν 
αξιόπιστη βάση για τη χειροκίνητη 
εκτίμηση κινδύνων από τα κράτη μέλη και 
να περιορίζεται στο ελάχιστο η εμφάνιση 
θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης που 
δεν αντιστοιχούν σε πραγματικούς 
κινδύνους («ψευδώς θετικά 
αποτελέσματα»), τα θετικά αποτελέσματα 
αναζήτησης που προκύπτουν από τους 
κανόνες διαλογής με βάση τα στατιστικά 
στοιχεία που παράγονται αποκλειστικά από 
τα δεδομένα του ETIAS πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτικά ενός επαρκώς ευρέος 
δείγματος πληθυσμού. Αυτό δεν μπορεί να 
επιτευχθεί αποκλειστικά με βάση τα 
δεδομένα των αδειών ταξιδίου κατά τη 
διάρκεια ισχύος τους. Η περίοδος 
διατήρησης θα πρέπει να ξεκινά από το 
τελευταίο αρχείο εισόδου του αιτούντα που 
είναι αποθηκευμένο στο ΣΕΕ, καθώς αυτό 
αντιστοιχεί ουσιαστικά στην τελευταία 
φορά που χρησιμοποιήθηκε η άδεια 
ταξιδίου. Η πενταετής περίοδος 
διατήρησης αντιστοιχεί στη χρονική 
περίοδο διατήρησης αρχείου ΣΕΕ με άδεια 
εισόδου που χορηγήθηκε βάσει αδείας 
ταξιδίου ETIAS ή με απαγόρευση εισόδου. 
Ο συγχρονισμός των περιόδων διατήρησης 
των δεδομένων διασφαλίζει τη διατήρηση 

διάστημα από το αναγκαίο για τους 
σκοπούς του. Αναγκαία προϋπόθεση για τη 
λειτουργία του ETIAS είναι η διατήρηση 
των δεδομένων που αφορούν τους 
αιτούντες για όλο το χρονικό διάστημα 
ισχύος της αδείας ταξιδίου. Αναγκαία 
προϋπόθεση για την εκτίμηση των 
κινδύνων που ενέχουν ενδεχομένως οι 
αιτούντες σε επίπεδο ασφάλειας και 
δημόσιας υγείας είναι η διατήρηση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
διάστημα πέντε ετών από το τελευταίο 
αρχείο εισόδου του αιτούντα που είναι 
αποθηκευμένο στο ΣΕΕ. Ουσιαστικά, το 
ETIAS θα πρέπει να βασίζεται σε ακριβείς 
προκαταρκτικές εκτιμήσεις των πιθανών 
κινδύνων για την ασφάλεια και τη δημόσια 
υγεία, κυρίως μέσω της χρήσης των 
κανόνων διαλογής. Προκειμένου να 
αποτελούν αξιόπιστη βάση για τη 
χειροκίνητη εκτίμηση κινδύνων από τα 
κράτη μέλη και να περιορίζεται στο 
ελάχιστο η εμφάνιση θετικών 
αποτελεσμάτων αναζήτησης που δεν 
αντιστοιχούν σε πραγματικούς κινδύνους 
(«ψευδώς θετικά αποτελέσματα»), τα 
θετικά αποτελέσματα αναζήτησης που 
προκύπτουν από τους κανόνες διαλογής με 
βάση τα στατιστικά στοιχεία που 
παράγονται αποκλειστικά από τα δεδομένα 
του ETIAS πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτικά ενός επαρκώς ευρέος 
δείγματος πληθυσμού. Αυτό δεν μπορεί να 
επιτευχθεί αποκλειστικά με βάση τα 
δεδομένα των αδειών ταξιδίου κατά τη 
διάρκεια ισχύος τους. Η περίοδος 
διατήρησης θα πρέπει να ξεκινά από το 
τελευταίο αρχείο εισόδου του αιτούντα που 
είναι αποθηκευμένο στο ΣΕΕ, καθώς αυτό 
αντιστοιχεί ουσιαστικά στην τελευταία 
φορά που χρησιμοποιήθηκε η άδεια 
ταξιδίου. Η πενταετής περίοδος 
διατήρησης αντιστοιχεί στη χρονική 
περίοδο διατήρησης αρχείου ΣΕΕ με άδεια 
εισόδου που χορηγήθηκε βάσει αδείας 
ταξιδίου ETIAS ή με απαγόρευση εισόδου. 
Ο συγχρονισμός των περιόδων διατήρησης 
των δεδομένων διασφαλίζει τη διατήρηση 
για το ίδιο χρονικό διάστημα τόσο του 
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για το ίδιο χρονικό διάστημα τόσο του 
αρχείου εισόδου όσο και της συναφούς 
αδείας ταξιδίου, και συνιστά πρόσθετο 
στοιχείο διασφάλισης της μελλοντικής 
διαλειτουργικότητας μεταξύ του ETIAS 
και του ΣΕΕ. Είναι δε αναγκαίος ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να μπορούν να επιτελούν 
την ανάλυση κινδύνου που προβλέπει ο 
κώδικας συνόρων του Σένγκεν. Η ύπαρξη 
απόφασης απόρριψης, ανάκλησης ή 
ακύρωσης της αδείας ταξιδίου είναι πιθανό 
να υποδηλώνει ότι ο αιτών ενέχει 
υψηλότερο κίνδυνο σε επίπεδο ασφάλειας 
ή παράτυπης μετανάστευσης. Εφόσον 
υφίσταται τέτοια απόφαση, η πενταετής 
περίοδος διατήρησης των συναφών 
δεδομένων θα πρέπει να ξεκινά από την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, ώστε 
το ETIAS να είναι σε θέση να λαμβάνει με 
ακρίβεια υπόψη τον υψηλότερο κίνδυνο 
που ενδεχομένως ενέχει ο συγκεκριμένος 
αιτών. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να διαγράφονται 
μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης.

αρχείου εισόδου όσο και της συναφούς 
αδείας ταξιδίου, και συνιστά πρόσθετο 
στοιχείο διασφάλισης της μελλοντικής 
διαλειτουργικότητας μεταξύ του ETIAS 
και του ΣΕΕ. Είναι δε αναγκαίος ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να μπορούν να επιτελούν 
την ανάλυση κινδύνου που προβλέπει ο 
κώδικας συνόρων του Σένγκεν. Η ύπαρξη 
απόφασης απόρριψης, ανάκλησης ή 
ακύρωσης της αδείας ταξιδίου είναι πιθανό 
να υποδηλώνει ότι ο αιτών ενέχει 
υψηλότερο κίνδυνο σε επίπεδο ασφάλειας. 
Εφόσον υφίσταται τέτοια απόφαση, η 
πενταετής περίοδος διατήρησης των 
συναφών δεδομένων θα πρέπει να ξεκινά 
από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης, ώστε το ETIAS να είναι σε 
θέση να λαμβάνει με ακρίβεια υπόψη τον 
υψηλότερο κίνδυνο που ενδεχομένως 
ενέχει ο συγκεκριμένος αιτών. Τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να διαγράφονται μόλις λήξει η 
περίοδος διατήρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις προηγούμενες τροπολογίες προκειμένου να διαγραφεί η πρόληψη της 
παράτυπης μετανάστευσης ως ένας από τους κύριους στόχους του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 294
Artis Pabriks

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Τα καταχωρισμένα στο ETIAS 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα 
πρέπει να διατηρούνται για μεγαλύτερο 
διάστημα από το αναγκαίο για τους 
σκοπούς του. Αναγκαία προϋπόθεση για τη 
λειτουργία του ETIAS είναι η διατήρηση 
των δεδομένων που αφορούν τους 

(40) Τα καταχωρισμένα στο ETIAS 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα 
πρέπει να διατηρούνται για μεγαλύτερο 
διάστημα από το αναγκαίο για τους 
σκοπούς του. Αναγκαία προϋπόθεση για τη 
λειτουργία του ETIAS είναι η διατήρηση 
των δεδομένων που αφορούν τους 
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αιτούντες για όλο το χρονικό διάστημα 
ισχύος της αδείας ταξιδίου. Αναγκαία 
προϋπόθεση για την εκτίμηση των 
κινδύνων που ενέχουν ενδεχομένως οι 
αιτούντες σε επίπεδο ασφάλειας, 
παράτυπης μετανάστευσης και δημόσιας 
υγείας είναι η διατήρηση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για διάστημα 
πέντε ετών από το τελευταίο αρχείο 
εισόδου του αιτούντα που είναι 
αποθηκευμένο στο ΣΕΕ. Ουσιαστικά, το 
ETIAS θα πρέπει να βασίζεται σε ακριβείς 
προκαταρκτικές εκτιμήσεις των πιθανών 
κινδύνων για την ασφάλεια, τη δημόσια 
υγεία και την παράτυπη μετανάστευση, 
κυρίως μέσω της χρήσης των κανόνων 
διαλογής. Προκειμένου να αποτελούν 
αξιόπιστη βάση για τη χειροκίνητη 
εκτίμηση κινδύνων από τα κράτη μέλη και 
να περιορίζεται στο ελάχιστο η εμφάνιση 
θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης που 
δεν αντιστοιχούν σε πραγματικούς 
κινδύνους («ψευδώς θετικά 
αποτελέσματα»), τα θετικά αποτελέσματα 
αναζήτησης που προκύπτουν από τους 
κανόνες διαλογής με βάση τα στατιστικά 
στοιχεία που παράγονται αποκλειστικά από 
τα δεδομένα του ETIAS πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτικά ενός επαρκώς ευρέος 
δείγματος πληθυσμού. Αυτό δεν μπορεί να 
επιτευχθεί αποκλειστικά με βάση τα 
δεδομένα των αδειών ταξιδίου κατά τη 
διάρκεια ισχύος τους. Η περίοδος 
διατήρησης θα πρέπει να ξεκινά από το 
τελευταίο αρχείο εισόδου του αιτούντα που 
είναι αποθηκευμένο στο ΣΕΕ, καθώς αυτό 
αντιστοιχεί ουσιαστικά στην τελευταία 
φορά που χρησιμοποιήθηκε η άδεια 
ταξιδίου. Η πενταετής περίοδος 
διατήρησης αντιστοιχεί στη χρονική 
περίοδο διατήρησης αρχείου ΣΕΕ με άδεια 
εισόδου που χορηγήθηκε βάσει αδείας 
ταξιδίου ETIAS ή με απαγόρευση εισόδου. 
Ο συγχρονισμός των περιόδων διατήρησης 
των δεδομένων διασφαλίζει τη διατήρηση 
για το ίδιο χρονικό διάστημα τόσο του 
αρχείου εισόδου όσο και της συναφούς 
αδείας ταξιδίου, και συνιστά πρόσθετο 
στοιχείο διασφάλισης της μελλοντικής 

αιτούντες για όλο το χρονικό διάστημα 
ισχύος της αδείας ταξιδίου. Αναγκαία 
προϋπόθεση για την εκτίμηση των 
κινδύνων που ενέχουν ενδεχομένως οι 
αιτούντες σε επίπεδο ασφάλειας, 
παράνομης μετανάστευσης και δημόσιας 
υγείας είναι η διατήρηση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για διάστημα 
πέντε ετών από το τελευταίο αρχείο 
εισόδου του αιτούντα που είναι 
αποθηκευμένο στο ΣΕΕ. Ουσιαστικά, το 
ETIAS θα πρέπει να βασίζεται σε ακριβείς 
προκαταρκτικές εκτιμήσεις των πιθανών 
κινδύνων για την ασφάλεια, τη δημόσια 
υγεία και την παράνομη μετανάστευση, 
κυρίως μέσω της χρήσης των κανόνων 
διαλογής. Προκειμένου να αποτελούν 
αξιόπιστη βάση για τη χειροκίνητη 
εκτίμηση κινδύνων από τα κράτη μέλη και 
να περιορίζεται στο ελάχιστο η εμφάνιση 
θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης που 
δεν αντιστοιχούν σε πραγματικούς 
κινδύνους («ψευδώς θετικά 
αποτελέσματα»), τα θετικά αποτελέσματα 
αναζήτησης που προκύπτουν από τους 
κανόνες διαλογής με βάση τα στατιστικά 
στοιχεία που παράγονται αποκλειστικά από 
τα δεδομένα του ETIAS πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτικά ενός επαρκώς ευρέος 
δείγματος πληθυσμού. Αυτό δεν μπορεί να 
επιτευχθεί αποκλειστικά με βάση τα 
δεδομένα των αδειών ταξιδίου κατά τη 
διάρκεια ισχύος τους. Η περίοδος 
διατήρησης θα πρέπει να ξεκινά από το 
τελευταίο αρχείο εισόδου του αιτούντα που 
είναι αποθηκευμένο στο ΣΕΕ, καθώς αυτό 
αντιστοιχεί ουσιαστικά στην τελευταία 
φορά που χρησιμοποιήθηκε η άδεια 
ταξιδίου. Η πενταετής περίοδος 
διατήρησης αντιστοιχεί στη χρονική 
περίοδο διατήρησης αρχείου ΣΕΕ με άδεια 
εισόδου που χορηγήθηκε βάσει αδείας 
ταξιδίου ETIAS ή με απαγόρευση εισόδου. 
Ο συγχρονισμός των περιόδων διατήρησης 
των δεδομένων διασφαλίζει τη διατήρηση 
για το ίδιο χρονικό διάστημα τόσο του 
αρχείου εισόδου όσο και της συναφούς 
αδείας ταξιδίου, και συνιστά πρόσθετο 
στοιχείο διασφάλισης της μελλοντικής 
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διαλειτουργικότητας μεταξύ του ETIAS 
και του ΣΕΕ. Είναι δε αναγκαίος ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να μπορούν να επιτελούν 
την ανάλυση κινδύνου που προβλέπει ο 
κώδικας συνόρων του Σένγκεν. Η ύπαρξη 
απόφασης απόρριψης, ανάκλησης ή 
ακύρωσης της αδείας ταξιδίου είναι πιθανό 
να υποδηλώνει ότι ο αιτών ενέχει 
υψηλότερο κίνδυνο σε επίπεδο ασφάλειας 
ή παράτυπης μετανάστευσης. Εφόσον 
υφίσταται τέτοια απόφαση, η πενταετής 
περίοδος διατήρησης των συναφών 
δεδομένων θα πρέπει να ξεκινά από την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, ώστε 
το ETIAS να είναι σε θέση να λαμβάνει με 
ακρίβεια υπόψη τον υψηλότερο κίνδυνο 
που ενδεχομένως ενέχει ο συγκεκριμένος 
αιτών. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να διαγράφονται 
μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης.

διαλειτουργικότητας μεταξύ του ETIAS 
και του ΣΕΕ. Είναι δε αναγκαίος ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να μπορούν να επιτελούν 
την ανάλυση κινδύνου που προβλέπει ο 
κώδικας συνόρων του Σένγκεν. Η ύπαρξη 
απόφασης απόρριψης, ανάκλησης ή 
ακύρωσης της αδείας ταξιδίου είναι πιθανό 
να υποδηλώνει ότι ο αιτών ενέχει 
υψηλότερο κίνδυνο σε επίπεδο ασφάλειας 
ή παράνομης μετανάστευσης. Εφόσον 
υφίσταται τέτοια απόφαση, η πενταετής 
περίοδος διατήρησης των συναφών 
δεδομένων θα πρέπει να ξεκινά από την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, ώστε 
το ETIAS να είναι σε θέση να λαμβάνει με 
ακρίβεια υπόψη τον υψηλότερο κίνδυνο 
που ενδεχομένως ενέχει ο συγκεκριμένος 
αιτών. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να διαγράφονται 
μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης.

Or. en

Τροπολογία 295
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41α) Ο eu-LISA πρέπει να βασίζει το 
σχεδιασμό, τη δημιουργία και την 
ανάπτυξη της φυσικής αρχιτεκτονικής 
του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης 
της επικοινωνιακής υποδομής του, 
καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές και 
την εξέλιξή τους όσον αφορά το κεντρικό 
σύστημα, τις ενιαίες διεπαφές, τον 
ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του 
κεντρικού συστήματος ΣΕΕ και του 
κεντρικού συστήματος VIS και την 
υποδομή επικοινωνίας, στις αρχές του 
«περιορισμού ως προς τον στόχο» και του 
«σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της 
προστασίας των δεδομένων από το 
στάδιο του σχεδιασμού». Επίσης πρέπει 
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να διασφαλίζει ότι η χρήση του ETIAS 
από όλους τους χρήστες συμμορφώνεται 
με τις διατάξεις περί προστασίας των 
δεδομένων.

Or. fr

Τροπολογία 296
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Στις δραστηριότητες του eu-LISA 
και του Οργανισμού Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που 
σχετίζονται με την εκτέλεση των 
καθηκόντων τα οποία τους ανατίθενται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου30.

(42) Στις δραστηριότητες του eu-LISA, 
της Ευρωπόλ και του Οργανισμού 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής που σχετίζονται με την 
εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία τους 
ανατίθενται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού εφαρμόζεται ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30.

_________________ _________________

30 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 
σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 
της 12.1.2001, σ. 1).

30 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 
σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 
της 12.1.2001, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 297
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) [Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679]31

εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη 
μέλη κατ’ εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, εκτός εάν η επεξεργασία 
αυτή διενεργείται από τις εντεταλμένες
αρχές ή τις αρχές ελέγχου των κρατών 
μελών για τους σκοπούς της πρόληψης, 
εξακρίβωσης ή διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

(43) [Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679]31

εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τις αρχές των 
κρατών μελών που εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680.

_________________ _________________

31 Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων)

31 Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων)

Or. fr

Τροπολογία 298
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) [Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679]31

εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη 
μέλη κατ’ εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή 
διενεργείται από τις εντεταλμένες αρχές ή 
τις αρχές ελέγχου των κρατών μελών για 
τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης 
ή διερεύνησης τρομοκρατικών 
εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών 
αξιόποινων πράξεων.

(43) [Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679]31

εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη 
μέλη κατ’ εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή 
διενεργείται από τις εθνικές μονάδες 
ETIAS για τους σκοπούς της πρόληψης 
απειλών για τη δημόσια ασφάλεια.
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_________________ _________________

31 Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων).

31 Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων).

Or. en

Τροπολογία 299
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τις αρχές των 
κρατών μελών για τους σκοπούς της 
πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων βάσει του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
υπόκειται σε πρότυπο προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας το οποίο 
να είναι σύμφωνο με [την οδηγία (ΕΕ) 
2016/680]32.

(44) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τις εθνικές 
μονάδες ETIAS για τους σκοπούς της 
πρόληψης απειλών για τη δημόσια 
ασφάλεια βάσει του παρόντος κανονισμού 
θα πρέπει να υπόκειται σε πρότυπο 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας το οποίο να είναι σύμφωνο με 
[την οδηγία (ΕΕ) 2016/680]32.

_________________ _________________

32 Οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, 
ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων 
ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

32 Οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, 
ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων 
ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
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απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου.

απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 300
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Για να μπορεί να εκτιμηθεί ο 
κίνδυνος που ενέχει ενδεχομένως κάποιος 
ταξιδιώτης σε επίπεδο ασφάλειας, 
παράτυπης μετανάστευσης ή δημόσιας 
υγείας, θα πρέπει να διασφαλιστεί η 
διαλειτουργικότητα ανάμεσα στο 
σύστημα πληροφοριών του ETIAS και 
άλλα πληροφοριακά συστήματα που 
συμβουλεύεται το ETIAS, όπως το 
σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), το 
Σύστημα Πληροφοριών για τις 
Θεωρήσεις (VIS), τα δεδομένα Ευρωπόλ, 
το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), 
το Eurodac και το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 
(ECRIS). Η πλήρης διαλειτουργικότητα, 
όμως, θα επιτευχθεί αφού εγκριθούν οι 
προτάσεις για τη θέσπιση του ΣΕΕ33 και 
του ECRIS34, και η πρόταση 
αναδιατύπωσης του κανονισμού 
Eurodac35.

διαγράφεται

_________________

33 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την 
καταχώριση δεδομένων εισόδου και 
εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου 
των υπηκόων τρίτων χωρών που 
διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και τον καθορισμό των όρων πρόσβασης 
στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου 
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και σχετικά με την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, 
COM(2016) 194 final.

34 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 
2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον 
αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και 
όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 
(ECRIS), και για την αντικατάσταση της 
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου.

35 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για 
την αντιπαραβολή δακτυλικών 
αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική 
εφαρμογή του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων 
και μηχανισμών για τον προσδιορισμό 
του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο 
για την εξέταση αίτησης διεθνούς 
προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος 
μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από 
απάτριδα], για την ταυτοποίηση 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών ή απάτριδων και σχετικά 
με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα 
δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι 
αρχές επιβολής του νόμου των κρατών 
μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς 
επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση) 
COM(2016) 272 final.

Or. fr

Τροπολογία 301
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Για να μπορεί να εκτιμηθεί ο 
κίνδυνος που ενέχει ενδεχομένως κάποιος 
ταξιδιώτης σε επίπεδο ασφάλειας, 
παράτυπης μετανάστευσης ή δημόσιας 
υγείας, θα πρέπει να διασφαλιστεί η 
διαλειτουργικότητα ανάμεσα στο σύστημα 
πληροφοριών του ETIAS και άλλα 
πληροφοριακά συστήματα που 
συμβουλεύεται το ETIAS, όπως το 
σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), το 
Σύστημα Πληροφοριών για τις 
Θεωρήσεις (VIS), τα δεδομένα Ευρωπόλ, 
το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), 
το Eurodac και το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 
(ECRIS). Η πλήρης διαλειτουργικότητα, 
όμως, θα επιτευχθεί αφού εγκριθούν οι 
προτάσεις για τη θέσπιση του ΣΕΕ33 και 
του ECRIS34, και η πρόταση 
αναδιατύπωσης του κανονισμού 
Eurodac35.

(48) Για να μπορεί να εκτιμηθεί η 
απειλή που συνιστά ενδεχομένως κάποιος 
ταξιδιώτης για την ασφάλεια, θα πρέπει να 
διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα 
ανάμεσα στο σύστημα πληροφοριών του 
ETIAS και άλλα πληροφοριακά 
συστήματα που συμβουλεύεται το ETIAS, 
όπως το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), 
τα δεδομένα Ευρωπόλ και το σύστημα
πληροφοριών Σένγκεν (SIS). Η πλήρης 
διαλειτουργικότητα, όμως, θα επιτευχθεί 
αφού εγκριθεί η πρόταση για τη θέσπιση 
του ΣΕΕ33.

_________________ _________________

33 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου 
(ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων 
εισόδου και εξόδου και δεδομένων 
άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων 
χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά 
σύνορα των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό 
των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για 
σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά 
με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

33 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου 
(ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων 
εισόδου και εξόδου και δεδομένων 
άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων 
χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά 
σύνορα των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό 
των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για 
σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά 
με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

34 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 
2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον 
αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και 
όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 
(ECRIS), και για την αντικατάσταση της 
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του 
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Συμβουλίου.

35 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για 
την αντιπαραβολή δακτυλικών 
αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική 
εφαρμογή του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων 
και μηχανισμών για τον προσδιορισμό 
του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο 
για την εξέταση αίτησης διεθνούς 
προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος 
μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από 
απάτριδα], για την ταυτοποίηση 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών ή απάτριδων και σχετικά 
με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα 
δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι 
αρχές επιβολής του νόμου των κρατών 
μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς 
επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση) 
COM(2016) 272 final.

Or. en

Τροπολογία 302
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Για να μπορεί να εκτιμηθεί ο 
κίνδυνος που ενέχει ενδεχομένως κάποιος 
ταξιδιώτης σε επίπεδο ασφάλειας, 
παράτυπης μετανάστευσης ή δημόσιας 
υγείας, θα πρέπει να διασφαλιστεί η 
διαλειτουργικότητα ανάμεσα στο σύστημα 
πληροφοριών του ETIAS και άλλα 
πληροφοριακά συστήματα που 
συμβουλεύεται το ETIAS, όπως το 
σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), το 
Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις 
(VIS), τα δεδομένα Ευρωπόλ, το σύστημα 
πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το Eurodac 
και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών 

(48) Για να μπορεί να εκτιμηθεί ο 
κίνδυνος που ενέχει ενδεχομένως κάποιος 
ταξιδιώτης σε επίπεδο ασφάλειας, 
παράτυπης μετανάστευσης ή δημόσιας 
υγείας, θα πρέπει να διασφαλιστεί η 
διαλειτουργικότητα ανάμεσα στο σύστημα 
πληροφοριών του ETIAS και άλλα 
ευρωπαϊκά πληροφοριακά συστήματα που 
συμβουλεύεται το ETIAS, όπως το 
σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), το 
Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις 
(VIS), τα δεδομένα Ευρωπόλ, το σύστημα 
πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το Eurodac 
και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών 
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Ποινικού Μητρώου (ECRIS). Η πλήρης 
διαλειτουργικότητα, όμως, θα επιτευχθεί 
αφού εγκριθούν οι προτάσεις για τη 
θέσπιση του ΣΕΕ33 και του ECRIS34, και η 
πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού 
Eurodac35.

Ποινικού Μητρώου (ECRIS). Η πλήρης 
διαλειτουργικότητα, όμως, θα επιτευχθεί 
αφού εγκριθούν οι προτάσεις για τη 
θέσπιση του ΣΕΕ33 και του ECRIS34, και η 
πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού 
Eurodac35.

_________________ _________________

33 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου 
(ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων 
εισόδου και εξόδου και δεδομένων 
άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων 
χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά 
σύνορα των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό 
των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για 
σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά 
με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

33 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου 
(ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων 
εισόδου και εξόδου και δεδομένων 
άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων 
χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά 
σύνορα των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό 
των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για 
σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά 
με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

34 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 
2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον 
αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και 
όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 
(ECRIS), και για την αντικατάσταση της 
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

34 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 
2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον 
αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και 
όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 
(ECRIS), και για την αντικατάσταση της 
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

35 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση του «Eurodac» για την 
αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων 
για την αποτελεσματική εφαρμογή του 
[κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη 
θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών 
για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησης διεθνούς προστασίας που 
υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από απάτριδα], για την 
ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και 
σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα 
δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι 

35 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση του «Eurodac» για την 
αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων 
για την αποτελεσματική εφαρμογή του 
[κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη 
θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών 
για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησης διεθνούς προστασίας που 
υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από απάτριδα], για την 
ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και 
σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα 
δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι 
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αρχές επιβολής του νόμου των κρατών 
μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς 
επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση) 
COM(2016) 272 final.

αρχές επιβολής του νόμου των κρατών 
μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς 
επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση) 
COM(2016) 272 final.

Or. fr

Τροπολογία 303
Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Για να μπορεί να εκτιμηθεί ο 
κίνδυνος που ενέχει ενδεχομένως κάποιος 
ταξιδιώτης σε επίπεδο ασφάλειας, 
παράτυπης μετανάστευσης ή δημόσιας 
υγείας, θα πρέπει να διασφαλιστεί η 
διαλειτουργικότητα ανάμεσα στο σύστημα 
πληροφοριών του ETIAS και άλλα 
πληροφοριακά συστήματα που 
συμβουλεύεται το ETIAS, όπως το 
σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), το 
Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις 
(VIS), τα δεδομένα Ευρωπόλ, το σύστημα 
πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το Eurodac 
και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών 
Ποινικού Μητρώου (ECRIS). Η πλήρης 
διαλειτουργικότητα, όμως, θα επιτευχθεί 
αφού εγκριθούν οι προτάσεις για τη 
θέσπιση του ΣΕΕ33 και του ECRIS34, και η 
πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού 
Eurodac35.

(48) Για να μπορεί να εκτιμηθεί ο 
κίνδυνος που ενέχει ενδεχομένως κάποιος 
ταξιδιώτης σε επίπεδο ασφάλειας, θα 
πρέπει να διασφαλιστεί η 
διαλειτουργικότητα ανάμεσα στο σύστημα 
πληροφοριών του ETIAS και άλλα 
πληροφοριακά συστήματα που 
συμβουλεύεται το ETIAS, όπως το 
σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), το 
Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις 
(VIS), τα δεδομένα Ευρωπόλ, το σύστημα 
πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το Eurodac 
και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών 
Ποινικού Μητρώου (ECRIS). Η πλήρης 
διαλειτουργικότητα, όμως, θα επιτευχθεί 
αφού εγκριθούν οι προτάσεις για τη 
θέσπιση του ΣΕΕ33 και του ECRIS34, και η 
πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού 
Eurodac35.

_________________ _________________

33 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου 
(ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων 
εισόδου και εξόδου και δεδομένων 
άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων 
χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά 
σύνορα των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό 
των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για 

33 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου 
(ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων 
εισόδου και εξόδου και δεδομένων 
άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων 
χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά 
σύνορα των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό 
των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για 
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σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά 
με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά 
με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

34 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 
2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον 
αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και 
όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 
(ECRIS), και για την αντικατάσταση της 
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

34 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 
2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον 
αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και 
όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 
(ECRIS), και για την αντικατάσταση της 
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

35 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση του «Eurodac» για την 
αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων 
για την αποτελεσματική εφαρμογή του 
[κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη 
θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών 
για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησης διεθνούς προστασίας που 
υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από απάτριδα], για την 
ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και 
σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα 
δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι 
αρχές επιβολής του νόμου των κρατών 
μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς 
επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση) 
COM(2016) 272 final.

35 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση του «Eurodac» για την 
αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων 
για την αποτελεσματική εφαρμογή του 
[κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη 
θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών 
για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησης διεθνούς προστασίας που 
υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από απάτριδα], για την 
ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και 
σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα 
δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι 
αρχές επιβολής του νόμου των κρατών 
μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς 
επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση) 
COM(2016) 272 final.

Or. en

Τροπολογία 304
Artis Pabriks

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Για να μπορεί να εκτιμηθεί ο (48) Για να μπορεί να εκτιμηθεί ο 
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κίνδυνος που ενέχει ενδεχομένως κάποιος 
ταξιδιώτης σε επίπεδο ασφάλειας, 
παράτυπης μετανάστευσης ή δημόσιας 
υγείας, θα πρέπει να διασφαλιστεί η 
διαλειτουργικότητα ανάμεσα στο σύστημα 
πληροφοριών του ETIAS και άλλα 
πληροφοριακά συστήματα που 
συμβουλεύεται το ETIAS, όπως το 
σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), το 
Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις 
(VIS), τα δεδομένα Ευρωπόλ, το σύστημα 
πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το Eurodac 
και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών 
Ποινικού Μητρώου (ECRIS). Η πλήρης 
διαλειτουργικότητα, όμως, θα επιτευχθεί 
αφού εγκριθούν οι προτάσεις για τη 
θέσπιση του ΣΕΕ33 και του ECRIS34, και η 
πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού 
Eurodac35.

κίνδυνος που ενέχει ενδεχομένως κάποιος 
ταξιδιώτης σε επίπεδο ασφάλειας, 
παράνομης μετανάστευσης ή δημόσιας 
υγείας, θα πρέπει να διασφαλιστεί η 
διαλειτουργικότητα ανάμεσα στο σύστημα 
πληροφοριών του ETIAS και άλλα 
πληροφοριακά συστήματα που 
συμβουλεύεται το ETIAS, όπως το 
σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), το 
Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις 
(VIS), τα δεδομένα Ευρωπόλ, το σύστημα 
πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το Eurodac 
και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών 
Ποινικού Μητρώου (ECRIS). Η πλήρης 
διαλειτουργικότητα, όμως, θα επιτευχθεί 
αφού εγκριθούν οι προτάσεις για τη 
θέσπιση του ΣΕΕ33 και του ECRIS34, και η 
πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού 
Eurodac35.

_________________ _________________

33 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου 
(ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων 
εισόδου και εξόδου και δεδομένων 
άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων 
χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά 
σύνορα των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό 
των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για 
σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά 
με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

33 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου 
(ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων 
εισόδου και εξόδου και δεδομένων 
άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων 
χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά 
σύνορα των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό 
των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για 
σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά 
με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

34 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 
2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον 
αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και 
όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 
(ECRIS), και για την αντικατάσταση της 
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

34 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 
2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον 
αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και 
όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 
(ECRIS), και για την αντικατάσταση της 
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

35 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση του «Eurodac» για την 

35 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση του «Eurodac» για την 



AM\1135863EL.docx 129/185 PE609.321v02-00

EL

αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων 
για την αποτελεσματική εφαρμογή του 
[κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη 
θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών 
για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησης διεθνούς προστασίας που 
υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από απάτριδα], για την 
ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και 
σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα 
δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι 
αρχές επιβολής του νόμου των κρατών 
μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς 
επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση) 
COM(2016) 272 final.

αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων 
για την αποτελεσματική εφαρμογή του 
[κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη 
θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών 
για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησης διεθνούς προστασίας που 
υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από απάτριδα], για την 
ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και 
σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα 
δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι 
αρχές επιβολής του νόμου των κρατών 
μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς 
επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση) 
COM(2016) 272 final.

Or. en

Τροπολογία 305
Sergei Stanishev

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Για να μπορεί να εκτιμηθεί ο 
κίνδυνος που ενέχει ενδεχομένως κάποιος 
ταξιδιώτης σε επίπεδο ασφάλειας, 
παράτυπης μετανάστευσης ή δημόσιας 
υγείας, θα πρέπει να διασφαλιστεί η 
διαλειτουργικότητα ανάμεσα στο σύστημα 
πληροφοριών του ETIAS και άλλα 
πληροφοριακά συστήματα που 
συμβουλεύεται το ETIAS, όπως το 
σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), το 
Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις 
(VIS), τα δεδομένα Ευρωπόλ, το σύστημα 
πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το Eurodac 
και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών 
Ποινικού Μητρώου (ECRIS). Η πλήρης 
διαλειτουργικότητα, όμως, θα επιτευχθεί 
αφού εγκριθούν οι προτάσεις για τη 
θέσπιση του ΣΕΕ33 και του ECRIS34, και η
πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού 

(48) Για να μπορεί να εκτιμηθεί ο 
κίνδυνος που ενέχει ενδεχομένως κάποιος 
ταξιδιώτης σε επίπεδο ασφάλειας ή 
δημόσιας υγείας, θα πρέπει να 
διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα 
ανάμεσα στο σύστημα πληροφοριών του
ETIAS και άλλα πληροφοριακά 
συστήματα που συμβουλεύεται το ETIAS, 
όπως το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), 
το Σύστημα Πληροφοριών για τις 
Θεωρήσεις (VIS), τα δεδομένα Ευρωπόλ, 
το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), 
το Eurodac και το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 
(ECRIS). Η πλήρης διαλειτουργικότητα, 
όμως, θα επιτευχθεί αφού εγκριθούν οι 
προτάσεις για τη θέσπιση του ΣΕΕ33 και 
του ECRIS34, και η πρόταση 
αναδιατύπωσης του κανονισμού Eurodac35.
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Eurodac35.

_________________ _________________

33 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου 
(ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων 
εισόδου και εξόδου και δεδομένων 
άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων 
χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά 
σύνορα των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό 
των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για 
σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά 
με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

33 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου 
(ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων 
εισόδου και εξόδου και δεδομένων 
άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων 
χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά 
σύνορα των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό 
των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για 
σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά 
με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

34 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 
2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον 
αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και 
όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 
(ECRIS), και για την αντικατάσταση της 
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

34 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 
2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον 
αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και 
όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 
(ECRIS), και για την αντικατάσταση της 
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

35 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση του «Eurodac» για την 
αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων 
για την αποτελεσματική εφαρμογή του 
[κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη 
θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών 
για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησης διεθνούς προστασίας που 
υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από απάτριδα], για την 
ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και 
σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα 
δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι 
αρχές επιβολής του νόμου των κρατών 
μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς 
επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση) 
COM(2016) 272 final.

35 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση του «Eurodac» για την 
αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων 
για την αποτελεσματική εφαρμογή του 
[κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη 
θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών 
για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησης διεθνούς προστασίας που 
υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από απάτριδα], για την 
ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και 
σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα 
δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι 
αρχές επιβολής του νόμου των κρατών 
μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς 
επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση) 
COM(2016) 272 final.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις προηγούμενες τροπολογίες προκειμένου να διαγραφεί η πρόληψη της 
παράτυπης μετανάστευσης ως ένας από τους κύριους στόχους του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 306
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Για να μπορεί να εκτιμηθεί ο 
κίνδυνος που ενέχει ενδεχομένως κάποιος 
ταξιδιώτης σε επίπεδο ασφάλειας,
παράτυπης μετανάστευσης ή δημόσιας 
υγείας, θα πρέπει να διασφαλιστεί η 
διαλειτουργικότητα ανάμεσα στο σύστημα 
πληροφοριών του ETIAS και άλλα 
πληροφοριακά συστήματα που 
συμβουλεύεται το ETIAS, όπως το 
σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), το 
Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις 
(VIS), τα δεδομένα Ευρωπόλ, το σύστημα 
πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το Eurodac 
και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών 
Ποινικού Μητρώου (ECRIS). Η πλήρης 
διαλειτουργικότητα, όμως, θα επιτευχθεί 
αφού εγκριθούν οι προτάσεις για τη 
θέσπιση του ΣΕΕ33 και του ECRIS34, και η 
πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού 
Eurodac35.

(48) Για να μπορεί να εκτιμηθεί ο 
κίνδυνος που ενέχει ενδεχομένως κάποιος 
ταξιδιώτης σε επίπεδο ασφάλειας ή
παράτυπης μετανάστευσης, θα πρέπει να 
διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα 
ανάμεσα στο σύστημα πληροφοριών του 
ETIAS και άλλα πληροφοριακά 
συστήματα που συμβουλεύεται το ETIAS, 
όπως το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), 
το Σύστημα Πληροφοριών για τις 
Θεωρήσεις (VIS), τα δεδομένα Ευρωπόλ, 
το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), 
το Eurodac και το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 
(ECRIS). Η πλήρης διαλειτουργικότητα, 
όμως, θα επιτευχθεί αφού εγκριθούν οι 
προτάσεις για τη θέσπιση του ΣΕΕ33 και 
του ECRIS34, και η πρόταση 
αναδιατύπωσης του κανονισμού Eurodac35.

_________________ _________________

33 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου 
(ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων 
εισόδου και εξόδου και δεδομένων 
άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων 
χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά 
σύνορα των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό 
των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για 

33 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου 
(ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων 
εισόδου και εξόδου και δεδομένων 
άρνησης εισόδου των υπηκόων τρίτων 
χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά 
σύνορα των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καθορισμό 
των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για 
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σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά 
με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

σκοπούς επιβολής του νόμου και σχετικά 
με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 767/2008 και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1077/2011, COM(2016) 194 final.

34 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 
2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον 
αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και 
όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 
(ECRIS), και για την αντικατάσταση της 
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

34 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 
2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον 
αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και 
όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου 
(ECRIS), και για την αντικατάσταση της 
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

35 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση του «Eurodac» για την 
αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων 
για την αποτελεσματική εφαρμογή του 
[κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη 
θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών 
για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησης διεθνούς προστασίας που 
υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από απάτριδα], για την 
ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και 
σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα 
δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι 
αρχές επιβολής του νόμου των κρατών 
μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς 
επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση) 
COM(2016) 272 final.

35 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση του «Eurodac» για την 
αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων 
για την αποτελεσματική εφαρμογή του 
[κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη 
θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών 
για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησης διεθνούς προστασίας που 
υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από απάτριδα], για την 
ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και 
σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα 
δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι 
αρχές επιβολής του νόμου των κρατών 
μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς 
επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση) 
COM(2016) 272 final.

Or. en

Τροπολογία 307
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Ο αποτελεσματικός έλεγχος της (49) Ο αποτελεσματικός έλεγχος της 
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εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
επιβάλλει τακτική αξιολόγηση. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για
τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού και να φροντίζουν 
για την εφαρμογή τους.

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
επιβάλλει τακτική αξιολόγηση. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να καθορίσουν τις εθνικές 
ανεξάρτητες αρχές που είναι υπεύθυνες 
για τον έλεγχο της λειτουργίας του 
συνόλου του συστήματος ETIAS, καθώς 
και να θεσπίσουν κανόνες για τις κυρώσεις 
που επιβάλλονται σε περίπτωση 
παράβασης των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού και να φροντίζουν για την 
εφαρμογή τους.

Or. fr

Τροπολογία 308
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 309
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Péter 
Niedermüller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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έκδοσης αδείας ταξιδίου,

Or. en

Τροπολογία 310
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 311
Gérard Deprez, Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– για την έγκριση προκαθορισμένου 
καταλόγου απαντήσεων στις ερωτήσεις για 
το μορφωτικό επίπεδο και τον τομέα 
ειδίκευσης, το τρέχον επάγγελμα, τις 
κατηγορίες αιτούντων που 
απαλλάσσονται από την καταβολή του 
τέλους αδείας ταξιδίου και τον τίτλο 
θέσης προς αναγραφή στην αίτηση 
έκδοσης αδείας ταξιδίου,

Or. fr

Τροπολογία 312
Jan Philipp Albrecht
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 313
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– για την περαιτέρω εξειδίκευση 
των κινδύνων σε επίπεδο ασφάλειας, 
παράτυπης μετανάστευσης ή δημόσιας 
υγείας προς χρήση για τον καθορισμό των 
δεικτών κινδύνου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 314
Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– για την περαιτέρω εξειδίκευση 
των κινδύνων σε επίπεδο ασφάλειας, 
παράτυπης μετανάστευσης ή δημόσιας 
υγείας προς χρήση για τον καθορισμό των 
δεικτών κινδύνου.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 315
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– για την περαιτέρω εξειδίκευση των 
κινδύνων σε επίπεδο ασφάλειας, 
παράτυπης μετανάστευσης ή δημόσιας 
υγείας προς χρήση για τον καθορισμό των 
δεικτών κινδύνου.

– για την περαιτέρω εξειδίκευση των 
κινδύνων σε επίπεδο ασφάλειας προς 
χρήση για τον καθορισμό των δεικτών 
κινδύνου.

Or. fr

Τροπολογία 316
Artis Pabriks

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– για την περαιτέρω εξειδίκευση των 
κινδύνων σε επίπεδο ασφάλειας, 
παράτυπης μετανάστευσης ή δημόσιας 
υγείας προς χρήση για τον καθορισμό των 
δεικτών κινδύνου.

– για την περαιτέρω εξειδίκευση των 
κινδύνων σε επίπεδο ασφάλειας, 
παράνομης μετανάστευσης ή δημόσιας 
υγείας προς χρήση για τον καθορισμό των 
δεικτών κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 317
Sergei Stanishev

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– για την περαιτέρω εξειδίκευση των 
κινδύνων σε επίπεδο ασφάλειας, 

– για την περαιτέρω εξειδίκευση των 
κινδύνων σε επίπεδο ασφάλειας ή 
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παράτυπης μετανάστευσης ή δημόσιας 
υγείας προς χρήση για τον καθορισμό των 
δεικτών κινδύνου.

δημόσιας υγείας προς χρήση για τον 
καθορισμό των δεικτών κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις προηγούμενες τροπολογίες προκειμένου να διαγραφεί η πρόληψη της 
παράτυπης μετανάστευσης ως ένας από τους κύριους στόχους του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 318
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– για την περαιτέρω εξειδίκευση των 
κινδύνων σε επίπεδο ασφάλειας,
παράτυπης μετανάστευσης ή δημόσιας 
υγείας προς χρήση για τον καθορισμό των 
δεικτών κινδύνου.

– για την περαιτέρω εξειδίκευση των 
κινδύνων σε επίπεδο ασφάλειας ή
παράτυπης μετανάστευσης προς χρήση για
τον καθορισμό των δεικτών κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 319
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές 
που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 
για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου 
της 13ης Απριλίου 2016. Πιο 
συγκεκριμένα, προκειμένου να 

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

διενεργεί πλήρη ανάλυση επιπτώσεων, 
μεταξύ άλλων στα θεμελιώδη δικαιώματα 
και στην προστασία δεδομένων, ώστε 
αυτή η ανάλυση να λαμβάνεται υπόψη σε 
κάθε τύπο προπαρασκευαστικής 
εργασίας. Επίσης, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων. Λαμβανομένου υπόψη του 
περιεχομένου των σχετικών διατάξεων, οι 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να 
υπόκεινται σε διαβούλευση και 
γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ και του FRA.

Or. fr

Τροπολογία 320
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να εκχωρηθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή 
για την έγκριση λεπτομερών κανόνων 
σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας 
του δημόσιου δικτυακού τόπου και της 
εφαρμογής για φορητές συσκευές και 
σχετικά με τους κανόνες προστασίας 
δεδομένων και ασφαλείας που ισχύουν για 
τον δημόσιο δικτυακό τόπο και την 
εφαρμογή για φορητές συσκευές, καθώς 
και για ένα σύστημα επαλήθευσης της 
ταυτότητας που θα προορίζεται 

(52) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να εκχωρηθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή 
για την έγκριση λεπτομερών κανόνων 
σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας 
του δημόσιου δικτυακού τόπου και της 
εφαρμογής για φορητές συσκευές και 
σχετικά με τους κανόνες προστασίας και 
επεξεργασίας δεδομένων και ασφαλείας 
που ισχύουν για τον δημόσιο δικτυακό 
τόπο και την εφαρμογή για φορητές 
συσκευές, καθώς και για ένα σύστημα 
επαλήθευσης της ταυτότητας που θα 
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αποκλειστικά για τους μεταφορείς, και για 
τον προσδιορισμό των επιμέρους 
λεπτομερειών των εναλλακτικών 
διαδικασιών που θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σε περίπτωση αδυναμίας 
πρόσβασης στο ETIAS για τεχνικούς 
λόγους. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει 
να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36.

προορίζεται αποκλειστικά για τους 
μεταφορείς, και για τον προσδιορισμό των 
επιμέρους λεπτομερειών των 
εναλλακτικών διαδικασιών που θα πρέπει 
να εφαρμόζονται σε περίπτωση αδυναμίας 
πρόσβασης στο ETIAS για τεχνικούς 
λόγους. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει 
να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36.

_________________ _________________

36 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

36 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Or. ro

Τροπολογία 321
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Το προβλεπόμενο κόστος για την 
ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών 
ETIAS και για τη σύσταση της κεντρικής 
μονάδας ETIAS και των εθνικών μονάδων 
ETIAS είναι μικρότερο από το ποσό το 
οποίο απομένει στον προϋπολογισμό που 
προβλέπεται για τα ευφυή σύνορα στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου37. Κατά συνέπεια, ο παρών 
κανονισμός, σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 515/2014, θα πρέπει να προβεί 
στην εκ νέου κατανομή του ποσού που 
διατίθεται σήμερα για την ανάπτυξη 
συστημάτων πληροφορικής για τη 
στήριξη της διαχείρισης των 
μεταναστευτικών ροών στα εξωτερικά 

(54) Το προβλεπόμενο κόστος για την 
ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών 
ETIAS και για τη σύσταση της κεντρικής 
μονάδας ETIAS και των εθνικών μονάδων 
ETIAS είναι μικρότερο από το ποσό το 
οποίο απομένει στον προϋπολογισμό που 
προβλέπεται για τα ευφυή σύνορα στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου37.
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σύνορα.

_________________ _________________

37 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 
τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου 
χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των 
εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων 
και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 
574/2007/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 
143).

37 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 
τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου 
χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των 
εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων 
και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 
574/2007/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 
143).

Or. fr

Τροπολογία 322
Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Το προβλεπόμενο κόστος για την 
ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών 
ETIAS και για τη σύσταση της κεντρικής 
μονάδας ETIAS και των εθνικών μονάδων 
ETIAS είναι μικρότερο από το ποσό το 
οποίο απομένει στον προϋπολογισμό που 
προβλέπεται για τα ευφυή σύνορα στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου37. Κατά συνέπεια, ο παρών 
κανονισμός, σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 515/2014, θα πρέπει να προβεί 
στην εκ νέου κατανομή του ποσού που 
διατίθεται σήμερα για την ανάπτυξη 
συστημάτων πληροφορικής για τη στήριξη 
της διαχείρισης των μεταναστευτικών 
ροών στα εξωτερικά σύνορα.

(54) Το προβλεπόμενο κόστος για την 
ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών 
ETIAS και για τη σύσταση της κεντρικής 
μονάδας ETIAS και των εθνικών μονάδων 
ETIAS είναι μικρότερο από το ποσό το 
οποίο απομένει στον προϋπολογισμό που 
προβλέπεται για τα ευφυή σύνορα στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου37. Κατά συνέπεια, ο παρών 
κανονισμός, σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 515/2014, θα πρέπει να προβεί 
στην εκ νέου κατανομή του ποσού που 
διατίθεται σήμερα για την ανάπτυξη 
συστημάτων πληροφορικής για τη στήριξη 
της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων.

_________________ _________________

37 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 

37 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 



AM\1135863EL.docx 141/185 PE609.321v02-00

EL

τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου 
χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των 
εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων 
και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 
574/2007/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 
143).

τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου
χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των 
εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων 
και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 
574/2007/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 
143).

Or. en

Τροπολογία 323
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Τα έσοδα που θα προκύπτουν από 
την πληρωμή του τέλους έκδοσης των 
αδειών ταξιδίου θα πρέπει να διατίθενται 
για την κάλυψη των περιοδικών δαπανών 
λειτουργίας και συντήρησης του 
συστήματος πληροφοριών ETIAS, της 
κεντρικής μονάδας ETIAS και των 
εθνικών μονάδων ETIAS. Λόγω του 
ιδιαίτερου χαρακτήρα του συστήματος,
κρίνεται σκόπιμο τα έσοδα αυτά να 
θεωρούνται ως εξωτερικά έσοδα για 
ειδικό προορισμό.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 324
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Τα έσοδα που θα προκύπτουν από 
την πληρωμή του τέλους έκδοσης των 
αδειών ταξιδίου θα πρέπει να διατίθενται 
για την κάλυψη των περιοδικών δαπανών 

διαγράφεται
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λειτουργίας και συντήρησης του 
συστήματος πληροφοριών ETIAS, της 
κεντρικής μονάδας ETIAS και των 
εθνικών μονάδων ETIAS. Λόγω του 
ιδιαίτερου χαρακτήρα του συστήματος, 
κρίνεται σκόπιμο τα έσοδα αυτά να 
θεωρούνται ως εξωτερικά έσοδα για 
ειδικό προορισμό.

Or. en

Τροπολογία 325
Jeroen Lenaers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Τα έσοδα που θα προκύπτουν από 
την πληρωμή του τέλους έκδοσης των 
αδειών ταξιδίου θα πρέπει να διατίθενται 
για την κάλυψη των περιοδικών δαπανών 
λειτουργίας και συντήρησης του 
συστήματος πληροφοριών ETIAS, της 
κεντρικής μονάδας ETIAS και των 
εθνικών μονάδων ETIAS. Λόγω του 
ιδιαίτερου χαρακτήρα του συστήματος, 
κρίνεται σκόπιμο τα έσοδα αυτά να 
θεωρούνται ως εξωτερικά έσοδα για ειδικό 
προορισμό.

(55) Τα έσοδα που θα προκύπτουν από 
την πληρωμή του τέλους έκδοσης των 
αδειών ταξιδίου θα πρέπει να διατίθενται 
για την κάλυψη των περιοδικών δαπανών 
λειτουργίας και συντήρησης του 
συστήματος πληροφοριών ETIAS, της 
κεντρικής μονάδας ETIAS και των 
εθνικών μονάδων ETIAS. Λόγω του 
ιδιαίτερου χαρακτήρα του συστήματος, 
κρίνεται σκόπιμο τα έσοδα αυτά να 
θεωρούνται ως εξωτερικά έσοδα για ειδικό 
προορισμό. Σε περίπτωση που τα έσοδα 
που προκύπτουν από την πληρωμή του 
τέλους έκδοσης των αδειών ταξιδίου 
υπερβαίνουν τις δαπάνες του συστήματος 
πληροφοριών ETIAS, της κεντρικής 
μονάδας ETIAS και των εθνικών 
μονάδων ETIAS, ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να προβεί σε εκ νέου κατανομή 
του ποσού σε ταμείο για την προστασία 
υποδομής ζωτικής σημασίας. Το ταμείο 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την 
ενίσχυση της προστασίας των υποδομών 
που έχουν προσδιοριστεί ή χαρακτηριστεί 
υποδομές ζωτικής σημασίας σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με τον προσδιορισμό και τον 
χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών 
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υποδομών ζωτικής σημασίας, και 
σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης
βελτίωσης της προστασίας τους.

Or. en

Τροπολογία 326
Gérard Deprez, Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Τα έσοδα που θα προκύπτουν από 
την πληρωμή του τέλους έκδοσης των 
αδειών ταξιδίου θα πρέπει να διατίθενται
για την κάλυψη των περιοδικών δαπανών
λειτουργίας και συντήρησης του 
συστήματος πληροφοριών ETIAS, της 
κεντρικής μονάδας ETIAS και των 
εθνικών μονάδων ETIAS. Λόγω του 
ιδιαίτερου χαρακτήρα του συστήματος, 
κρίνεται σκόπιμο τα έσοδα αυτά να 
θεωρούνται ως εξωτερικά έσοδα για ειδικό 
προορισμό.

(55) Οι μόνιμες δαπάνες λειτουργίας 
και συντήρησης του συστήματος 
πληροφοριών ETIAS, της κεντρικής 
μονάδας ETIAS και των εθνικών 
μονάδων ETIAS θα πρέπει να 
καλύπτονται από τα έσοδα που θα 
προκύπτουν από την πληρωμή του τέλους 
έκδοσης των αδειών ταξιδίου. Τα ποσά 
που απομένουν μετά την κάλυψη των 
δαπανών αυτών, θα πρέπει να διατίθενται
για την κάλυψη των δαπανών για 
προγράμματα και δράσεις του κεφαλαίου 
18 02 (εσωτερική ασφάλεια) του 
προϋπολογισμού της Ένωσης ή, από το 
2021, στο πλαίσιο των επόμενων 
προγραμμάτων ή δράσεων. Λόγω του 
ιδιαίτερου χαρακτήρα του συστήματος, 
κρίνεται σκόπιμο τα έσοδα αυτά να 
θεωρούνται ως εξωτερικά έσοδα για ειδικό 
προορισμό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι δαπάνες του συστήματος ETIAS θα πρέπει να καλύπτονται 
κατά προτεραιότητα, αλλά ότι κάθε πλεονασματικό έσοδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
κάλυψη των δαπανών για προγράμματα και δράσεις του κεφαλαίου 18 02 (εσωτερική 
ασφάλεια) του προϋπολογισμού της Ένωσης.

Τροπολογία 327
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Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Τα έσοδα που θα προκύπτουν από 
την πληρωμή του τέλους έκδοσης των 
αδειών ταξιδίου θα πρέπει να διατίθενται 
για την κάλυψη των περιοδικών δαπανών 
λειτουργίας και συντήρησης του 
συστήματος πληροφοριών ETIAS, της 
κεντρικής μονάδας ETIAS και των 
εθνικών μονάδων ETIAS. Λόγω του 
ιδιαίτερου χαρακτήρα του συστήματος, 
κρίνεται σκόπιμο τα έσοδα αυτά να 
θεωρούνται ως εξωτερικά έσοδα για ειδικό 
προορισμό.

(55) Τα έσοδα που θα προκύπτουν από 
την πληρωμή του τέλους έκδοσης των 
αδειών ταξιδίου θα πρέπει να διατίθενται 
για την κάλυψη των περιοδικών δαπανών 
λειτουργίας και συντήρησης του 
συστήματος πληροφοριών ETIAS, της 
κεντρικής μονάδας ETIAS και των 
εθνικών μονάδων ETIAS. Λόγω του 
ιδιαίτερου χαρακτήρα του συστήματος, 
κρίνεται σκόπιμο τα έσοδα αυτά να 
θεωρούνται ως εσωτερικά έσοδα για 
ειδικό προορισμό.

Or. fr

Τροπολογία 328
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1 διαγράφεται

Αντικείμενο

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
«ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και 
αδείας ταξιδίου» (ETIAS) για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για 
να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα 
(«υποχρέωση θεώρησης») με τη βοήθεια 
του οποίου θα διαπιστώνεται κατά πόσο 
η παρουσία των προσώπων αυτών στο 
έδαφος των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο 
σε επίπεδο παράτυπης μετανάστευσης, 
ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Για τον 
σκοπό αυτόν θεσπίζεται άδεια ταξιδίου, 
καθώς και οι όροι και διαδικασίες για την 
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έκδοση της αδείας ή την απόρριψη της 
σχετικής αίτησης.

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους 
όρους υπό τους οποίους οι αρχές επιβολής 
του νόμου των κρατών μελών και η 
Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία 
(Ευρωπόλ) μπορούν να αντλούν 
πληροφορίες από τα αποθηκευμένα 
δεδομένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS 
για τους σκοπούς της πρόληψης, 
εξακρίβωσης και διερεύνησης 
τρομοκρατικών πράξεων ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Or. fr

Τροπολογία 329
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
«ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και 
αδείας ταξιδίου» (ETIAS) για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για 
να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα 
(«υποχρέωση θεώρησης») με τη βοήθεια 
του οποίου θα διαπιστώνεται κατά πόσο η 
παρουσία των προσώπων αυτών στο 
έδαφος των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο 
σε επίπεδο παράτυπης μετανάστευσης, 
ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Για τον 
σκοπό αυτόν θεσπίζεται άδεια ταξιδίου, 
καθώς και οι όροι και διαδικασίες για την 
έκδοση της αδείας ή την απόρριψη της 
σχετικής αίτησης.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
«ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και 
αδείας ταξιδίου» (ETIAS) για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για 
να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα 
(«υποχρέωση θεώρησης») ή για να 
διέλθουν από αερολιμένα με τη βοήθεια 
του οποίου θα διαπιστώνεται κατά πόσο η 
παρουσία των προσώπων αυτών στο 
έδαφος των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο 
σε επίπεδο παράτυπης μετανάστευσης, 
ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Για τον 
σκοπό αυτόν θεσπίζεται άδεια ταξιδίου, 
καθώς και οι όροι και διαδικασίες για την 
έκδοση της αδείας ή την απόρριψη της 
σχετικής αίτησης.

Or. fr
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Τροπολογία 330
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
«ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και 
αδείας ταξιδίου» (ETIAS) για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για 
να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα 
(«υποχρέωση θεώρησης») με τη βοήθεια 
του οποίου θα διαπιστώνεται κατά πόσο η 
παρουσία των προσώπων αυτών στο 
έδαφος των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο 
σε επίπεδο παράτυπης μετανάστευσης,
ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Για τον 
σκοπό αυτόν θεσπίζεται άδεια ταξιδίου, 
καθώς και οι όροι και διαδικασίες για την 
έκδοση της αδείας ή την απόρριψη της 
σχετικής αίτησης.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
«ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και 
αδείας ταξιδίου» (ETIAS) για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για 
να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα 
(«υποχρέωση θεώρησης») με τη βοήθεια 
του οποίου θα διαπιστώνεται κατά πόσο η 
παρουσία των προσώπων αυτών στο 
έδαφος των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο 
σε επίπεδο ασφάλειας. Για τον σκοπό 
αυτόν θεσπίζεται άδεια ταξιδίου, καθώς 
και οι όροι και διαδικασίες για την έκδοση 
της αδείας ή την απόρριψη της σχετικής 
αίτησης.

Or. fr

Τροπολογία 331
Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
«ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και 
αδείας ταξιδίου» (ETIAS) για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για 
να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα 
(«υποχρέωση θεώρησης») με τη βοήθεια 
του οποίου θα διαπιστώνεται κατά πόσο η 
παρουσία των προσώπων αυτών στο 
έδαφος των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο 
σε επίπεδο παράτυπης μετανάστευσης,
ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Για τον 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
«ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και 
αδείας ταξιδίου» (ETIAS) για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για 
να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα 
(«υποχρέωση θεώρησης») με τη βοήθεια 
του οποίου θα διαπιστώνεται κατά πόσο η 
παρουσία των προσώπων αυτών στο 
έδαφος των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο 
σε επίπεδο ασφάλειας. Για τον σκοπό 
αυτόν θεσπίζεται άδεια ταξιδίου, καθώς 
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σκοπό αυτόν θεσπίζεται άδεια ταξιδίου, 
καθώς και οι όροι και διαδικασίες για την 
έκδοση της αδείας ή την απόρριψη της 
σχετικής αίτησης.

και οι όροι και διαδικασίες για την έκδοση 
της αδείας ή την απόρριψη της σχετικής 
αίτησης.

Or. en

Τροπολογία 332
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
«ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και 
αδείας ταξιδίου» (ETIAS) για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για 
να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα 
(«υποχρέωση θεώρησης») με τη βοήθεια 
του οποίου θα διαπιστώνεται κατά πόσο η 
παρουσία των προσώπων αυτών στο 
έδαφος των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο 
σε επίπεδο παράτυπης μετανάστευσης, 
ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Για τον 
σκοπό αυτόν θεσπίζεται άδεια ταξιδίου, 
καθώς και οι όροι και διαδικασίες για την 
έκδοση της αδείας ή την απόρριψη της 
σχετικής αίτησης.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
«ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και 
αδείας ταξιδίου» (ETIAS) για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για 
να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα 
(«υποχρέωση θεώρησης») με τη βοήθεια 
του οποίου θα αξιολογείται κατά πόσο η 
παρουσία των προσώπων αυτών στο 
έδαφος των κρατών μελών συνιστά απειλή 
για την ασφάλεια. Για τον σκοπό αυτόν 
θεσπίζεται άδεια ταξιδίου, καθώς και οι 
όροι και διαδικασίες για την έκδοση της 
αδείας ή την απόρριψη της σχετικής 
αίτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα γεγονότα που συνιστούν απειλή πρέπει να είναι πολύ σαφέστερα από τα γεγονότα που 
ενέχουν κίνδυνο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κώδικα συνόρων του 
Σένγκεν.

Τροπολογία 333
Artis Pabriks

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

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
«ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και 
αδείας ταξιδίου» (ETIAS) για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για 
να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα 
(«υποχρέωση θεώρησης») με τη βοήθεια 
του οποίου θα διαπιστώνεται κατά πόσο η 
παρουσία των προσώπων αυτών στο 
έδαφος των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο 
σε επίπεδο παράτυπης μετανάστευσης, 
ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Για τον 
σκοπό αυτόν θεσπίζεται άδεια ταξιδίου, 
καθώς και οι όροι και διαδικασίες για την 
έκδοση της αδείας ή την απόρριψη της 
σχετικής αίτησης.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
«ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και 
αδείας ταξιδίου» (ETIAS) για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για 
να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα 
(«υποχρέωση θεώρησης») με τη βοήθεια 
του οποίου θα διαπιστώνεται κατά πόσο η 
παρουσία των προσώπων αυτών στο 
έδαφος των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο 
σε επίπεδο παράνομης μετανάστευσης, 
ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Για τον 
σκοπό αυτόν θεσπίζεται άδεια ταξιδίου, 
καθώς και οι όροι και διαδικασίες για την 
έκδοση της αδείας ή την απόρριψη της 
σχετικής αίτησης.

Or. en

Τροπολογία 334
Sergei Stanishev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
«ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και 
αδείας ταξιδίου» (ETIAS) για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για 
να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα 
(«υποχρέωση θεώρησης») με τη βοήθεια 
του οποίου θα διαπιστώνεται κατά πόσο η 
παρουσία των προσώπων αυτών στο 
έδαφος των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο 
σε επίπεδο παράτυπης μετανάστευσης,
ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Για τον 
σκοπό αυτόν θεσπίζεται άδεια ταξιδίου, 
καθώς και οι όροι και διαδικασίες για την 
έκδοση της αδείας ή την απόρριψη της 
σχετικής αίτησης.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
«ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και 
αδείας ταξιδίου» (ETIAS) για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για 
να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα 
(«υποχρέωση θεώρησης») με τη βοήθεια 
του οποίου θα διαπιστώνεται κατά πόσο η 
παρουσία των προσώπων αυτών στο 
έδαφος των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο 
σε επίπεδο ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. 
Για τον σκοπό αυτόν θεσπίζεται άδεια 
ταξιδίου, καθώς και οι όροι και διαδικασίες 
για την έκδοση της αδείας ή την απόρριψη 
της σχετικής αίτησης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις προηγούμενες τροπολογίες προκειμένου να διαγραφεί η πρόληψη της 
παράτυπης μετανάστευσης ως ένας από τους κύριους στόχους του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 335
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
«ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και 
αδείας ταξιδίου» (ETIAS) για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για 
να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα 
(«υποχρέωση θεώρησης») με τη βοήθεια 
του οποίου θα διαπιστώνεται κατά πόσο η 
παρουσία των προσώπων αυτών στο 
έδαφος των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο 
σε επίπεδο παράτυπης μετανάστευσης,
ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Για τον 
σκοπό αυτόν θεσπίζεται άδεια ταξιδίου, 
καθώς και οι όροι και διαδικασίες για την 
έκδοση της αδείας ή την απόρριψη της 
σχετικής αίτησης.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
«ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και 
αδείας ταξιδίου» (ETIAS) για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για 
να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα 
(«υποχρέωση θεώρησης») με τη βοήθεια 
του οποίου θα διαπιστώνεται κατά πόσο η 
παρουσία των προσώπων αυτών στο 
έδαφος των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο 
σε επίπεδο παράτυπης μετανάστευσης ή
ασφάλειας. Για τον σκοπό αυτόν 
θεσπίζεται άδεια ταξιδίου, καθώς και οι 
όροι και διαδικασίες για την έκδοση της 
αδείας ή την απόρριψη της σχετικής 
αίτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αιτιολόγηση του άρθρου 15 παράγραφος 4 στοιχείο α).

Τροπολογία 336
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει 
τους όρους υπό τους οποίους οι αρχές 
επιβολής του νόμου των κρατών μελών 
και η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία 
(Ευρωπόλ) μπορούν να αντλούν 
πληροφορίες από τα αποθηκευμένα 
δεδομένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS 
για τους σκοπούς της πρόληψης, 
εξακρίβωσης και διερεύνησης 
τρομοκρατικών πράξεων ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές επιβολής του νόμου δεν θα πρέπει να αποκτούν αυτομάτως πρόσβαση σε δεδομένα 
καλόπιστων ταξιδιωτών για τους οποίους δεν υπάρχει καμία υποψία.

Τροπολογία 337
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στις ακόλουθες κατηγορίες υπηκόων 
τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση θεώρησης:

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στις ακόλουθες κατηγορίες υπηκόων 
τρίτων χωρών:

Or. fr

Τροπολογία 338
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υπηκόους των τρίτων χωρών που α) υπηκόους των τρίτων χωρών που 
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απαριθμούνται στο παράρτημα II του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του 
Συμβουλίου48 οι οποίοι απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση θεώρησης για 
διέλευση από αερολιμένα ή για
προβλεπόμενη διαμονή στο έδαφος των 
κρατών μελών διάρκειας έως 90 ημερών 
εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών·

απαριθμούνται στο παράρτημα II του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του 
Συμβουλίου48 οι οποίοι απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση θεώρησης για 
προβλεπόμενη διαμονή στο έδαφος των 
κρατών μελών διάρκειας έως 90 ημερών 
εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών·

_________________ _________________

48 ΕΕ L 81 της 21.3.2001, σ. 1. 48 ΕΕ L 81 της 21.3.2001, σ. 1.

Or. fr

Τροπολογία 339
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση 
διέλευσης από αερολιμένα όταν 
διέρχονται τις ζώνες των αερολιμένων 
που βρίσκονται στην επικράτεια ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών·

Or. fr

Τροπολογία 340
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πρόσφυγες και απάτριδες εφόσον 
η τρίτη χώρα στην οποία διαμένουν και η 
οποία έχει εκδώσει το ταξιδιωτικό τους 
έγγραφο συγκαταλέγεται μεταξύ των 
τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

διαγράφεται



PE609.321v02-00 152/185 AM\1135863EL.docx

EL

539/2001 και οι οποίοι απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση θεώρησης σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
του εν λόγω κανονισμού·

Or. fr

Τροπολογία 341
Helga Stevens

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πρόσφυγες και απάτριδες εφόσον η 
τρίτη χώρα στην οποία διαμένουν και η 
οποία έχει εκδώσει το ταξιδιωτικό τους 
έγγραφο συγκαταλέγεται μεταξύ των 
τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
539/2001 και οι οποίοι απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση θεώρησης σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του εν 
λόγω κανονισμού·

β) πρόσφυγες και απάτριδες εφόσον η 
τρίτη χώρα στην οποία διαμένουν και η 
οποία έχει εκδώσει το ταξιδιωτικό τους 
έγγραφο συγκαταλέγεται μεταξύ των 
τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
539/2001 και οι οποίοι απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση θεώρησης σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του εν 
λόγω κανονισμού για προβλεπόμενη 
παραμονή στην επικράτεια των κρατών 
μελών μέγιστης διάρκειας 90 ημερών 
εντός περιόδου 180 ημερών·

Or. nl

Τροπολογία 342
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπηκόους τρίτων χωρών που 
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

διαγράφεται

i) είναι μέλη της οικογένειας πολίτη της 
ΕΕ στον οποίον εφαρμόζεται η οδηγία 
2004/38/ΕΚ ή υπηκόου τρίτης χώρας που 
απολαύει του δικαιώματος της ελεύθερης 
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κυκλοφορίας σύμφωνα το δίκαιο της 
Ένωσης· και

ii) δεν είναι κάτοχοι του αναφερόμενου 
στην οδηγία 2004/38/ΕΚ δελτίου 
διαμονής.

Or. fr

Τροπολογία 343
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπηκόους τρίτων χωρών που 
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

γ) υπηκόους τρίτων χωρών που 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
θεώρησης και οι οποίοι πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. fr

Τροπολογία 344
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) δεν είναι κάτοχοι του 
αναφερόμενου στην οδηγία 2004/38/ΕΚ 
δελτίου διαμονής.

ii) δεν είναι κάτοχοι του 
αναφερόμενου στην οδηγία 2004/38/ΕΚ 
δελτίου διαμονής ή του αναφερόμενου 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 
τίτλου διαμονής.

Or. fr

Τροπολογία 345
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι 
είναι μέλη της οικογένειας πολίτη της 
Ένωσης στον οποίο εφαρμόζεται η οδηγία 
2004/38/ΕΚ και είναι κάτοχοι δελτίου 
διαμονής δυνάμει της εν λόγω οδηγίας·

β) υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι 
είναι μέλη της οικογένειας πολίτη της
Ένωσης στον οποίο εφαρμόζεται η οδηγία 
2004/38/ΕΚ·

Or. fr

Τροπολογία 346
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι 
είναι μέλη της οικογένειας υπηκόων 
τρίτων χωρών που απολαύουν του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας 
βάσει του δικαίου της Ένωσης και είναι 
κάτοχοι δελτίου διαμονής σύμφωνα με την 
οδηγία 2004/38/ΕΚ·

γ) υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι 
είναι μέλη της οικογένειας υπηκόων 
τρίτων χωρών που απολαύουν του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας 
βάσει του δικαίου της Ένωσης και είναι 
κάτοχοι δελτίου διαμονής σύμφωνα με την 
οδηγία 2004/38/ΕΚ ή του αναφερόμενου 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 
τίτλου διαμονής·

Or. fr

Τροπολογία 347
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι 
είναι μέλη της οικογένειας υπηκόων 
τρίτων χωρών που απολαύουν του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας 
βάσει του δικαίου της Ένωσης και είναι 
κάτοχοι δελτίου διαμονής σύμφωνα με 

γ) υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι 
είναι μέλη της οικογένειας υπηκόων 
τρίτων χωρών που απολαύουν του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας 
βάσει του δικαίου της Ένωσης·
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την οδηγία 2004/38/ΕΚ·

Or. fr

Τροπολογία 348
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κατόχους θεώρησης για διαμονή 
μακράς διαρκείας·

ε) κατόχους εθνικής θεώρησης για 
διαμονή μακράς διαρκείας·

Or. fr

Τροπολογία 349
Sergei Stanishev, Tonino Picula

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) υπηκόους της Ανδόρας, του 
Μονακό και του Αγίου Μαρίνου και 
κατόχους διαβατηρίου που έχει εκδοθεί 
από το κράτος του Βατικανού·

στ) υπηκόους της Ανδόρας, του 
Μονακό και του Αγίου Μαρίνου και 
κατόχους διαβατηρίου που έχει εκδοθεί 
από το κράτος του Βατικανού, καθώς και 
υπηκόους των υποψήφιων και δυνάμει 
υποψήφιων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση χωρών οι οποίοι δεν 
υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για 
να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα·

Or. en

Αιτιολόγηση

The lack of impact assessment leaves unclear the possible impact on the traffic on external 
land borders, especially in cases where third country nationals arrive at border crossing 
points without having applied for travel authorisation. Recent experience with systematic 
checks on external borders has shown the potential risks of introducing additional pre-
conditions for entry in the EU. Such approach might also act as a discouragement for EU 
candidate and potential candidate countries in regards to their effort towards membership. 
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Exempting these countries from the scope of this Regulation would send a positive signal for 
their EU perspective and alleviate burden from Member States on external borders.

Τροπολογία 350
Jeroen Lenaers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «άδεια ταξιδίου»: απόφαση που 
εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό με την οποία ουσιαστικά 
δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν πραγματικές 
ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι από όπου να 
συνάγεται ότι η παρουσία κάποιου 
προσώπου στο έδαφος των κρατών μελών 
ενέχει κίνδυνο σε επίπεδο παράτυπης 
μετανάστευσης, ασφάλειας ή δημόσιας 
υγείας, και η οποία αποτελεί 
προαπαιτούμενο για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 2 
προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις 
εισόδου που προβλέπονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/399·

δ) «άδεια ταξιδίου»: απόφαση που 
εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό με την οποία ουσιαστικά 
δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν πραγματικές 
ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι από όπου να 
συνάγεται ότι η παρουσία κάποιου 
προσώπου στο έδαφος των κρατών μελών 
αντιβαίνει στην απαιτούμενη προσέγγιση 
για την αντιμετώπιση κινδύνων σε 
επίπεδο ασφάλειας, παράτυπης 
μετανάστευσης ή δημόσιας υγείας, και η 
οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 προκειμένου να πληρούν τις 
προϋποθέσεις εισόδου που προβλέπονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·

Or. en

Τροπολογία 351
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «άδεια ταξιδίου»: απόφαση που 
εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό με την οποία ουσιαστικά 
δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν πραγματικές 
ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι από όπου να 
συνάγεται ότι η παρουσία κάποιου 
προσώπου στο έδαφος των κρατών μελών 

δ) «άδεια ταξιδίου»: απόφαση που 
εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό με την οποία ουσιαστικά 
δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν πραγματικές 
ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι από όπου να 
συνάγεται ότι η παρουσία κάποιου 
προσώπου στο έδαφος των κρατών μελών 
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ενέχει κίνδυνο σε επίπεδο παράτυπης 
μετανάστευσης, ασφάλειας ή δημόσιας
υγείας, και η οποία αποτελεί 
προαπαιτούμενο για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 2 
προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις 
εισόδου που προβλέπονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/399·

ενέχει κίνδυνο σε επίπεδο ασφάλειας, και η 
οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 προκειμένου να πληρούν τις 
προϋποθέσεις εισόδου που προβλέπονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·

Or. fr

Τροπολογία 352
Artis Pabriks

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «άδεια ταξιδίου»: απόφαση που 
εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό με την οποία ουσιαστικά 
δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν πραγματικές 
ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι από όπου να 
συνάγεται ότι η παρουσία κάποιου 
προσώπου στο έδαφος των κρατών μελών 
ενέχει κίνδυνο σε επίπεδο παράτυπης
μετανάστευσης, ασφάλειας ή δημόσιας 
υγείας, και η οποία αποτελεί 
προαπαιτούμενο για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 2 
προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις 
εισόδου που προβλέπονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/399·

δ) «άδεια ταξιδίου»: απόφαση που 
εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό με την οποία ουσιαστικά 
δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν πραγματικές 
ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι από όπου να 
συνάγεται ότι η παρουσία κάποιου 
προσώπου στο έδαφος των κρατών μελών 
ενέχει κίνδυνο σε επίπεδο παράνομης
μετανάστευσης, ασφάλειας ή δημόσιας 
υγείας, και η οποία αποτελεί 
προαπαιτούμενο για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 2 
προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις 
εισόδου που προβλέπονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/399·

Or. en

Τροπολογία 353
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «άδεια ταξιδίου»: απόφαση που 
εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό με την οποία ουσιαστικά 
δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν πραγματικές 
ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι από όπου να 
συνάγεται ότι η παρουσία κάποιου 
προσώπου στο έδαφος των κρατών μελών 
ενέχει κίνδυνο σε επίπεδο παράτυπης 
μετανάστευσης, ασφάλειας ή δημόσιας 
υγείας, και η οποία αποτελεί 
προαπαιτούμενο για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 2 
προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις 
εισόδου που προβλέπονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/399·

δ) «άδεια ταξιδίου»: απόφαση που 
εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό με την οποία ουσιαστικά 
δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν πραγματικές 
ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι από όπου να 
συνάγεται ότι η παρουσία κάποιου 
προσώπου στο έδαφος των κρατών μελών 
ενέχει ή θα ενέχει κίνδυνο σε επίπεδο 
παράτυπης μετανάστευσης, ασφάλειας ή 
δημόσιας υγείας, και η οποία αποτελεί 
προαπαιτούμενο για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 2 
προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις 
εισόδου που προβλέπονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/399·

Or. fr

Τροπολογία 354
Sergei Stanishev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «άδεια ταξιδίου»: απόφαση που 
εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό με την οποία ουσιαστικά 
δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν πραγματικές 
ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι από όπου να 
συνάγεται ότι η παρουσία κάποιου 
προσώπου στο έδαφος των κρατών μελών 
ενέχει κίνδυνο σε επίπεδο παράτυπης 
μετανάστευσης, ασφάλειας ή δημόσιας 
υγείας, και η οποία αποτελεί 
προαπαιτούμενο για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 2 
προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις 
εισόδου που προβλέπονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/399·

δ) «άδεια ταξιδίου»: απόφαση που 
εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό με την οποία ουσιαστικά 
δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν πραγματικές 
ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι από όπου να 
συνάγεται ότι η παρουσία κάποιου 
προσώπου στο έδαφος των κρατών μελών 
ενέχει κίνδυνο σε επίπεδο ασφάλειας ή 
δημόσιας υγείας, και η οποία αποτελεί 
προαπαιτούμενο για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 2 
προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις 
εισόδου που προβλέπονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/399·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις προηγούμενες τροπολογίες προκειμένου να διαγραφεί η πρόληψη της 
παράτυπης μετανάστευσης ως ένας από τους κύριους στόχους του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 355
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «άδεια ταξιδίου»: απόφαση που 
εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό με την οποία ουσιαστικά 
δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν πραγματικές 
ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι από όπου να 
συνάγεται ότι η παρουσία κάποιου 
προσώπου στο έδαφος των κρατών μελών 
ενέχει κίνδυνο σε επίπεδο παράτυπης 
μετανάστευσης, ασφάλειας ή δημόσιας 
υγείας, και η οποία αποτελεί 
προαπαιτούμενο για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 2 
προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις 
εισόδου που προβλέπονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/399·

δ) «άδεια ταξιδίου»: απόφαση που 
εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό με την οποία ουσιαστικά 
δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι 
βασιζόμενοι σε πραγματικές ενδείξεις από 
όπου να συνάγεται ότι η παρουσία κάποιου 
προσώπου στο έδαφος των κρατών μελών 
συνιστά απειλή για την ασφάλεια ή τη 
δημόσια υγεία, και η οποία αποτελεί 
προαπαιτούμενο για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 2 
προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις 
εισόδου που προβλέπονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/399·

Or. en

Αιτιολόγηση

«Βάσιμοι λόγοι» που δεν βασίζονται σε πραγματικές ενδείξεις είναι απλώς εικασίες.

Τροπολογία 356
Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «άδεια ταξιδίου»: απόφαση που 
εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα 

δ) «άδεια ταξιδίου»: απόφαση που 
εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα 



PE609.321v02-00 160/185 AM\1135863EL.docx

EL

κανονισμό με την οποία ουσιαστικά 
δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν πραγματικές 
ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι από όπου να 
συνάγεται ότι η παρουσία κάποιου 
προσώπου στο έδαφος των κρατών μελών 
ενέχει κίνδυνο σε επίπεδο παράτυπης 
μετανάστευσης, ασφάλειας ή δημόσιας 
υγείας, και η οποία αποτελεί 
προαπαιτούμενο για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 2 
προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις 
εισόδου που προβλέπονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/399·

κανονισμό με την οποία ουσιαστικά 
δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν πραγματικές 
ενδείξεις ή βάσιμοι λόγοι από όπου να 
συνάγεται ότι η παρουσία κάποιου 
προσώπου στο έδαφος των κρατών μελών 
ενέχει κίνδυνο σε επίπεδο παράτυπης 
μετανάστευσης ή ασφάλειας και η οποία 
αποτελεί προαπαιτούμενο για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 προκειμένου να πληρούν τις 
προϋποθέσεις εισόδου που προβλέπονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·

Or. en

Τροπολογία 357
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «κίνδυνος για τη δημόσια υγεία»: 
η απειλή κατά της δημόσιας υγείας όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 21 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 358
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «κίνδυνος για τη δημόσια υγεία»: 
η απειλή κατά της δημόσιας υγείας όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 21 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 359
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «κίνδυνος για τη δημόσια υγεία»: 
η απειλή κατά της δημόσιας υγείας όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 21 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 360
Jan Philipp Albrecht

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) «απειλή για την ασφάλεια»: σαφής 
και τρέχων κίνδυνος, που βασίζεται σε 
πραγματικές αποδείξεις, να διαπράξει 
υπήκοος τρίτης χώρας σοβαρή αξιόποινη 
πράξη ή τρομοκρατικό έγκλημα κατά την 
παραμονή του στην Ένωση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «απειλή» ευθυγραμμίζεται με τη διατύπωση σχετικά με την υγεία που περιλαμβάνεται 
στον κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Διευκρινίζεται ότι πρέπει να πρόκειται για πραγματική 
απειλή, όχι απλώς για έναν αόριστο στατιστικό κίνδυνο που βασίζεται σε ασαφείς αλγοριθμικές 
εικασίες, σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2017 
σχετικά με τις επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη δικαιώματα, 
P8_TA(2017)0076.

Τροπολογία 361
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Gérard Deprez, Louis Michel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) «μεταφορείς»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που εκτελεί κατ’ 
επάγγελμα τη μεταφορά προσώπων 
αεροπορικώς, διά θαλάσσης ή οδικώς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ορισμός του άρθρου 1 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν

Τροπολογία 362
Jan Philipp Albrecht

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) «μεταφορέας»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που εκτελεί κατ’ 
επάγγελμα τη μεταφορά προσώπων 
αεροπορικώς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής σαφήνειας και διαφάνειας, θα πρέπει να καθίσταται σαφές ποιοι 
μεταφορείς πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να 
είναι μόνο οι αερομεταφορείς. Οι μεταφορείς που μεταφέρουν ομάδες ανθρώπων οδικώς με 
τρένο ή τουριστικά λεωφορεία,ή μέσω πλωτών οδών με οχηματαγωγά θα πρέπει να εξαιρούνται 
λόγω της σημαντικής επιβάρυνσης που θα επωμίζονταν καθώς συχνά πραγματοποιούν 
περιστασιακά μόνο ταξίδια στην επικράτεια των κρατών μελών.

Τροπολογία 363
Gérard Deprez, Louis Michel

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) «πρόσωπο που αποτελεί 
αντικείμενο καταχώρισης άρνησης 
εισόδου»: κάθε υπήκοος τρίτης χώρας 
που αποτελεί αντικείμενο καταχώρισης 
στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS) 
σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 26 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και για τους σκοπούς που
προβλέπονται σε αυτά τα άρθρα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος 
Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II).

Τροπολογία 364
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) «θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης» 
(hit): η ύπαρξη αντιστοιχίας που προκύπτει 
από την αντιπαραβολή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που είναι 
καταχωρισμένα σε φάκελο αίτησης του 
κεντρικού συστήματος ETIAS με τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
είναι αποθηκευμένα σε αρχείο, φάκελο ή 
καταχώριση πληροφοριακού συστήματος 
στο οποίο πραγματοποιεί αναζήτηση το 
κεντρικό σύστημα ETIAS ή στον 
κατάλογο επιτήρησης του ETIAS, ή από 
την αντιπαραβολή με τους 
συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που 
αναφέρονται στο άρθρο 28·

ια) «θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης» 
(hit): η ύπαρξη αντιστοιχίας που προκύπτει 
από την αντιπαραβολή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που είναι 
καταχωρισμένα σε φάκελο αίτησης του 
κεντρικού συστήματος ETIAS με τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
είναι αποθηκευμένα σε αρχείο, φάκελο ή 
καταχώριση πληροφοριακού συστήματος 
στο οποίο πραγματοποιεί αναζήτηση το 
κεντρικό σύστημα ETIAS·
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Or. fr

Τροπολογία 365
Gérard Deprez, Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) «θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης» 
(hit): η ύπαρξη αντιστοιχίας που προκύπτει 
από την αντιπαραβολή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που είναι 
καταχωρισμένα σε φάκελο αίτησης του 
κεντρικού συστήματος ETIAS με τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
είναι αποθηκευμένα σε αρχείο, φάκελο ή 
καταχώριση πληροφοριακού συστήματος 
στο οποίο πραγματοποιεί αναζήτηση το 
κεντρικό σύστημα ETIAS ή στον 
κατάλογο επιτήρησης του ETIAS, ή από 
την αντιπαραβολή με τους συγκεκριμένους 
δείκτες κινδύνου που αναφέρονται στο 
άρθρο 28·

ια) «θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης» 
(hit): η ύπαρξη αντιστοιχίας που προκύπτει
από την αντιπαραβολή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που είναι 
καταχωρισμένα σε φάκελο αίτησης του 
κεντρικού συστήματος ETIAS με τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
είναι αποθηκευμένα σε αρχείο, φάκελο ή 
καταχώριση του κεντρικού συστήματος 
ETIAS, βάσης δεδομένων ή
πληροφοριακού συστήματος στο οποίο 
πραγματοποιεί αναζήτηση το κεντρικό 
σύστημα ETIAS ή στον κατάλογο 
επιτήρησης του ETIAS που προβλέπεται 
στο άρθρο 29, ή από την αντιπαραβολή με 
τους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που 
αναφέρονται στο άρθρο 28·

Or. fr

Τροπολογία 366
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) «θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης» 
(hit): η ύπαρξη αντιστοιχίας που προκύπτει 
από την αντιπαραβολή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που είναι 
καταχωρισμένα σε φάκελο αίτησης του 
κεντρικού συστήματος ETIAS με τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
είναι αποθηκευμένα σε αρχείο, φάκελο ή 

ια) «θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης» 
(hit): η ύπαρξη αντιστοιχίας που προκύπτει 
από την αντιπαραβολή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που είναι 
καταχωρισμένα σε φάκελο αίτησης του 
κεντρικού συστήματος ETIAS με τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
είναι αποθηκευμένα σε αρχείο, φάκελο ή 
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καταχώριση πληροφοριακού συστήματος 
στο οποίο πραγματοποιεί αναζήτηση το 
κεντρικό σύστημα ETIAS ή στον 
κατάλογο επιτήρησης του ETIAS, ή από 
την αντιπαραβολή με τους 
συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που 
αναφέρονται στο άρθρο 28·

καταχώριση πληροφοριακού συστήματος 
στο οποίο πραγματοποιεί αναζήτηση το 
κεντρικό σύστημα ETIAS·

Or. en

Τροπολογία 367
Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) «θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης» 
(hit): η ύπαρξη αντιστοιχίας που προκύπτει 
από την αντιπαραβολή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που είναι 
καταχωρισμένα σε φάκελο αίτησης του 
κεντρικού συστήματος ETIAS με τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
είναι αποθηκευμένα σε αρχείο, φάκελο ή 
καταχώριση πληροφοριακού συστήματος 
στο οποίο πραγματοποιεί αναζήτηση το 
κεντρικό σύστημα ETIAS ή στον 
κατάλογο επιτήρησης του ETIAS, ή από 
την αντιπαραβολή με τους 
συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου που 
αναφέρονται στο άρθρο 28·

ια) «θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης»
(hit): η ύπαρξη αντιστοιχίας που προκύπτει 
από την αντιπαραβολή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που είναι 
καταχωρισμένα σε φάκελο αίτησης του 
κεντρικού συστήματος ETIAS με τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
είναι αποθηκευμένα σε αρχείο, φάκελο ή 
καταχώριση πληροφοριακού συστήματος 
στο οποίο πραγματοποιεί αναζήτηση το 
κεντρικό σύστημα ETIAS ή στον 
κατάλογο επιτήρησης του ETIAS·

Or. en

Τροπολογία 368
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα ιβ) «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα 
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εγκλήματα που αντιστοιχούν ή είναι 
ισοδύναμα με τα εγκλήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 1 έως 4 της 
απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ·

εγκλήματα που αντιστοιχούν ή είναι 
ισοδύναμα με τα εγκλήματα που 
αναφέρονται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/541·

Or. fr

Τροπολογία 369
Helga Stevens

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα 
εγκλήματα που αντιστοιχούν ή είναι 
ισοδύναμα με τα εγκλήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 1 έως 4 της 
απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ·

ιβ) «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα 
εγκλήματα που αντιστοιχούν ή είναι 
ισοδύναμα με τα εγκλήματα που 
αναφέρονται στα άρθρα 1 έως 4 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·

Or. nl

Τροπολογία 370
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) «σοβαρές αξιόποινες πράξεις»: οι 
αξιόποινες πράξεις που αντιστοιχούν ή 
είναι ισοδύναμες με εκείνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
της απόφασης πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ, 
εφόσον τιμωρούνται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της 
ελευθερίας μέτρο ασφαλείας ανώτατης 
διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

ιγ) «σοβαρές αξιόποινες πράξεις»: οι 
αξιόποινες πράξεις που αντιστοιχούν ή 
είναι ισοδύναμες με εκείνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
της απόφασης πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ, 
εφόσον τιμωρούνται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της 
ελευθερίας μέτρο ασφαλείας ανώτατης 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

Or. fr
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Τροπολογία 371
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) «δεδομένα Ευρωπόλ»: τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται 
στην Ευρωπόλ για τον σκοπό του άρθρου 
18 παράγραφος 2 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794.

ιδ) «δεδομένα Ευρωπόλ»: τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται 
στην Ευρωπόλ για τον σκοπό του άρθρου 
18 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασταυρώνονται δεδομένα μόνο για πρόσωπα ύποπτα για διάπραξη αξιόποινης 
πράξης ή που έχουν καταδικαστεί για διάπραξη αξιόποινης πράξης.

Τροπολογία 372
Gérard Deprez, Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) «δεδομένα Ευρωπόλ»: τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται 
στην Ευρωπόλ για τον σκοπό του άρθρου 
18 παράγραφος 2 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794.

ιδ) «δεδομένα Ευρωπόλ»: τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που έχει η
Ευρωπόλ για τον σκοπό του άρθρου 18 
παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/794.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπόλ έχει δεδομένα που της παρέχονται αλλά και δεδομένα που προκύπτουν από τα δικά 
της αρχεία προς ανάλυση (Focal point).

Τροπολογία 373
Helga Stevens

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ α) «παράτυπη μετανάστευση»: ο 
κίνδυνος αίτησης ασύλου από ανιθαγενείς 
σε ένα κράτος μέλος, ενώ η τρίτη χώρα 
στην οποία διαμένουν και έχει εκδώσει τα 
ταξιδιωτικά τους έγγραφα μπορεί να 
χαρακτηριστεί ασφαλής σύμφωνα με το 
άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και 
το άρθρο 38 της οδηγίας για τη 
διαδικασία ασύλου 2013/32/ΕΕ·

Or. nl

Τροπολογία 374
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ορισμοί του άρθρου 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) 45/2001 ισχύουν εφόσον 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υπόκεινται σε επεξεργασία από τον 
Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής και τον eu-LISA.

2. Οι ορισμοί του άρθρου 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) 45/2001 ισχύουν εφόσον 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υπόκεινται σε επεξεργασία από τον eu-
LISA.

Or. fr

Τροπολογία 375
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ορισμοί του άρθρου 3 της 
[οδηγίας (ΕΕ) 2016/680] ισχύουν εφόσον 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υπόκεινται σε επεξεργασία από τις αρχές 
των κρατών μελών για σκοπούς επιβολής 

4. Οι ορισμοί του άρθρου 3 της 
[οδηγίας (ΕΕ) 2016/680] ισχύουν εφόσον 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υπόκεινται σε επεξεργασία από τις αρχές 
των κρατών μελών για σκοπούς 
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του νόμου. πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης 
για τρομοκρατικά εγκλήματα ή σοβαρές 
αξιόποινες πράξεις.

Or. fr

Τροπολογία 376
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

«Βάσιμοι λόγοι» που δεν βασίζονται σε πραγματικές ενδείξεις είναι απλώς εικασίες.

Τροπολογία 377
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) θα συμβάλλει στην υψηλού 
επιπέδου ασφάλεια χάρη στην 
προβλεπόμενη εμπεριστατωμένη εκτίμηση 
του κινδύνου που ενέχουν ενδεχομένως οι 

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

αιτούντες σε επίπεδο ασφάλειας, πριν από 
την άφιξή τους στα σημεία διέλευσης των 
εξωτερικών συνόρων, ώστε να 
διαπιστώνεται αν υπάρχουν ή όχι 
αποδεικτικά στοιχεία από όπου να 
συνάγεται ότι η παρουσία κάποιου 
προσώπου στο έδαφος των κρατών μελών 
ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια·

Or. fr

Τροπολογία 378
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) θα συμβάλλει στην πρόληψη της 
παράτυπης μετανάστευσης χάρη στην 
προβλεπόμενη εκτίμηση του κινδύνου 
παράτυπης μετανάστευσης που ενέχουν 
ενδεχομένως οι αιτούντες πριν από την 
άφιξή τους στα σημεία διέλευσης των 
εξωτερικών συνόρων·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 379
Sergei Stanishev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) θα συμβάλλει στην πρόληψη της 
παράτυπης μετανάστευσης χάρη στην 
προβλεπόμενη εκτίμηση του κινδύνου 
παράτυπης μετανάστευσης που ενέχουν 
ενδεχομένως οι αιτούντες πριν από την 
άφιξή τους στα σημεία διέλευσης των 
εξωτερικών συνόρων·

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

According to data from Eurostat, in 2015 and 2016 the vast majority of non-EU citizens who 
have irregularly arrived on the territory of the European Union are not nationals of visa-
exempt countries. Including prevention of irregular migration among one of the three main 
objectives of this Regulation is therefore misleading, as additional pre-conditions for visa-
exempt third country nationals cannot serve as a tool for migration management. 
Additionally, such provisions and wording would leave the possibility for Member States to 
subjectively refuse entry solely on the basis of a hypothetical crime which is not committed at 
time of refusal.

Τροπολογία 380
Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) θα συμβάλλει στην πρόληψη της 
παράτυπης μετανάστευσης χάρη στην 
προβλεπόμενη εκτίμηση του κινδύνου 
παράτυπης μετανάστευσης που ενέχουν 
ενδεχομένως οι αιτούντες πριν από την 
άφιξή τους στα σημεία διέλευσης των 
εξωτερικών συνόρων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 381
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) θα συμβάλλει στην πρόληψη της 
παράτυπης μετανάστευσης χάρη στην 
προβλεπόμενη εκτίμηση του κινδύνου 
παράτυπης μετανάστευσης που ενέχουν 
ενδεχομένως οι αιτούντες πριν από την 
άφιξή τους στα σημεία διέλευσης των 

διαγράφεται
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εξωτερικών συνόρων·

Or. en

Τροπολογία 382
Artis Pabriks

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) θα συμβάλλει στην πρόληψη της 
παράτυπης μετανάστευσης χάρη στην 
προβλεπόμενη εκτίμηση του κινδύνου 
παράτυπης μετανάστευσης που ενέχουν 
ενδεχομένως οι αιτούντες πριν από την 
άφιξή τους στα σημεία διέλευσης των 
εξωτερικών συνόρων·

β) θα συμβάλλει στην πρόληψη της 
παράνομης μετανάστευσης χάρη στην
προβλεπόμενη εκτίμηση του κινδύνου 
παράνομης μετανάστευσης που ενέχουν 
ενδεχομένως οι αιτούντες πριν από την 
άφιξή τους στα σημεία διέλευσης των 
εξωτερικών συνόρων·

Or. en

Τροπολογία 383
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θα συμβάλλει στην προστασία της 
δημόσιας υγείας χάρη στην 
προβλεπόμενη εκτίμηση του κινδύνου που 
ενέχουν ενδεχομένως οι αιτούντες για τη 
δημόσια υγεία, κατά την έννοια του 
άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε), πριν 
από την άφιξή τους στα σημεία διέλευσης 
των εξωτερικών συνόρων·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 384
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Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θα συμβάλλει στην προστασία της 
δημόσιας υγείας χάρη στην 
προβλεπόμενη εκτίμηση του κινδύνου που 
ενέχουν ενδεχομένως οι αιτούντες για τη 
δημόσια υγεία, κατά την έννοια του 
άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε), πριν 
από την άφιξή τους στα σημεία διέλευσης 
των εξωτερικών συνόρων·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τα εξωτερικά σύνορα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399: οι 
συνοριακοί έλεγχοι σκοπό έχουν ήδη να επαληθεύσουν ότι ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας, τα 
μέσα μεταφοράς του και τα αντικείμενα που μεταφέρει δεν είναι πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο 
τη δημόσια υγεία.

Τροπολογία 385
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θα συμβάλλει στην προστασία της 
δημόσιας υγείας χάρη στην 
προβλεπόμενη εκτίμηση του κινδύνου που 
ενέχουν ενδεχομένως οι αιτούντες για τη 
δημόσια υγεία, κατά την έννοια του 
άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε), πριν 
από την άφιξή τους στα σημεία διέλευσης 
των εξωτερικών συνόρων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 386



PE609.321v02-00 174/185 AM\1135863EL.docx

EL

Gérard Deprez, Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 387
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. [Το κεντρικό σύστημα, οι εθνικές 
ενιαίες διεπαφές, η διαδικτυακή 
υπηρεσία, η πύλη για τους μεταφορείς και 
η υποδομή επικοινωνίας του ETIAS θα 
μοιράζονται και θα χρησιμοποιούν εκ 
νέου, στο μέτρο που είναι εφικτό από 
τεχνικής σκοπιάς, τα ήδη υφιστάμενα 
συστατικά στοιχεία υλισμικού και 
λογισμικού αντίστοιχα του κεντρικού 
συστήματος του ΣΕΕ, των εθνικών 
ενιαίων διεπαφών του ΣΕΕ, της 
διαδικτυακής υπηρεσίας του ΣΕΕ, της 
πύλης του ΣΕΕ για τους μεταφορείς και 
της υποδομής επικοινωνίας του ΣΕΕ.]

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 388
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. [Το κεντρικό σύστημα, οι εθνικές 
ενιαίες διεπαφές, η διαδικτυακή υπηρεσία, 
η πύλη για τους μεταφορείς και η υποδομή 
επικοινωνίας του ETIAS θα μοιράζονται 
και θα χρησιμοποιούν εκ νέου, στο μέτρο 
που είναι εφικτό από τεχνικής σκοπιάς, τα 
ήδη υφιστάμενα συστατικά στοιχεία 
υλισμικού και λογισμικού αντίστοιχα του 
κεντρικού συστήματος του ΣΕΕ, των 
εθνικών ενιαίων διεπαφών του ΣΕΕ, της 
διαδικτυακής υπηρεσίας του ΣΕΕ, της 
πύλης του ΣΕΕ για τους μεταφορείς και 
της υποδομής επικοινωνίας του ΣΕΕ.]

3. [Το κεντρικό σύστημα, οι εθνικές 
ενιαίες διεπαφές, η διαδικτυακή υπηρεσία, 
η πύλη για τους μεταφορείς και η υποδομή 
επικοινωνίας του ETIAS θα χρησιμοποιούν 
εκ νέου, στο μέτρο που είναι εφικτό από 
τεχνικής σκοπιάς, τα ήδη υφιστάμενα 
συστατικά στοιχεία λογισμικού αντίστοιχα 
του κεντρικού συστήματος του ΣΕΕ, των 
εθνικών ενιαίων διεπαφών του ΣΕΕ, της 
διαδικτυακής υπηρεσίας του ΣΕΕ, της 
πύλης του ΣΕΕ για τους μεταφορείς και 
της υποδομής επικοινωνίας του ΣΕΕ.]

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει πρόβλημα με την εκ νέου χρησιμοποίηση λογισμικού, αλλά το ETIAS θα πρέπει να 
λειτουργεί σε ειδικό υλισμικό.

Τροπολογία 389
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οποιαδήποτε ανταλλαγή και 
επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων 
πρέπει να οριοθετείται αυστηρά και 
πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ειδικού ad 
hoc πλαισίου

Or. fr
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Τροπολογία 390
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Συγκροτείται κεντρική μονάδα 
ETIAS στους κόλπους του Οργανισμού 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής.

1. Συγκροτείται κεντρική μονάδα 
ETIAS στους κόλπους του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για τη Λειτουργική 
Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης 
Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, 
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA).

Or. fr

Τροπολογία 391
Gérard Deprez, Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να επαληθεύει τις αιτήσεις έκδοσης 
αδείας ταξιδίου που απορρίπτονται από 
την αυτοματοποιημένη επεξεργασία ώστε 
να διαπιστώνεται κατά πόσο τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντα 
αντιστοιχούν πράγματι στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του ατόμου που 
προέκυψε ως θετικό αποτέλεσμα 
αναζήτησης σε κάποιο από τα 
πληροφοριακά συστήματα ή τις βάσεις 
δεδομένων όπου πραγματοποιήθηκε 
αναζήτηση, ή στους συγκεκριμένους 
δείκτες κινδύνου που αναφέρονται στο 
άρθρο 28·

β) να επαληθεύει τις αιτήσεις έκδοσης 
αδείας ταξιδίου που έχουν ενεργοποιήσει 
ένα ή περισσότερα θετικά αποτελέσματα 
αναζήτησης από την αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία ώστε να διαπιστώνεται κατά 
πόσο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
του αιτούντα αντιστοιχούν πράγματι στα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του 
ατόμου που προέκυψε ως θετικό 
αποτέλεσμα αναζήτησης στο κεντρικό 
σύστημα ETIAS, σε κάποιο από τα 
πληροφοριακά συστήματα ή τις βάσεις 
δεδομένων όπου πραγματοποιήθηκε 
αναζήτηση, ή στους συγκεκριμένους 
δείκτες κινδύνου που αναφέρονται στο 
άρθρο 28 ή τον κατάλογο επιτήρησης του 
ETIAS που αναφέρεται στο άρθρο 29·

Or. fr
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Τροπολογία 392
Helga Stevens

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να επαληθεύει τις αιτήσεις έκδοσης 
αδείας ταξιδίου που απορρίπτονται από 
την αυτοματοποιημένη επεξεργασία ώστε 
να διαπιστώνεται κατά πόσο τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντα 
αντιστοιχούν πράγματι στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του ατόμου που 
προέκυψε ως θετικό αποτέλεσμα 
αναζήτησης σε κάποιο από τα 
πληροφοριακά συστήματα ή τις βάσεις 
δεδομένων όπου πραγματοποιήθηκε 
αναζήτηση, ή στους συγκεκριμένους 
δείκτες κινδύνου που αναφέρονται στο 
άρθρο 28·

β) να επαληθεύει τις αιτήσεις έκδοσης 
αδείας ταξιδίου που απορρίπτονται από 
την αυτοματοποιημένη επεξεργασία ώστε 
να διαπιστώνεται κατά πόσο τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντα 
αντιστοιχούν πράγματι στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του ατόμου που 
προέκυψε ως θετικό αποτέλεσμα 
αναζήτησης σε κάποιο από τα 
πληροφοριακά συστήματα ή τις βάσεις 
δεδομένων όπου πραγματοποιήθηκε 
αναζήτηση, ή στους συγκεκριμένους 
δείκτες κινδύνου που αναφέρονται στο 
άρθρο 28, και, αν είναι αναγκαίο, να θέτει 
σε εφαρμογή τη χειροκίνητη διαδικασία 
του άρθρου 22·

Or. nl

Τροπολογία 393
Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να επαληθεύει τις αιτήσεις έκδοσης 
αδείας ταξιδίου που απορρίπτονται από 
την αυτοματοποιημένη επεξεργασία ώστε 
να διαπιστώνεται κατά πόσο τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντα 
αντιστοιχούν πράγματι στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του ατόμου που 
προέκυψε ως θετικό αποτέλεσμα 
αναζήτησης σε κάποιο από τα 
πληροφοριακά συστήματα ή τις βάσεις 
δεδομένων όπου πραγματοποιήθηκε 
αναζήτηση, ή στους συγκεκριμένους 
δείκτες κινδύνου που αναφέρονται στο 
άρθρο 28·

β) να επαληθεύει τις αιτήσεις έκδοσης 
αδείας ταξιδίου που απορρίπτονται από 
την αυτοματοποιημένη επεξεργασία ώστε 
να διαπιστώνεται κατά πόσο τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντα
αντιστοιχούν πράγματι στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του ατόμου που 
προέκυψε ως θετικό αποτέλεσμα 
αναζήτησης σε κάποιο από τα 
πληροφοριακά συστήματα ή τις βάσεις 
δεδομένων όπου πραγματοποιήθηκε 
αναζήτηση·
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Or. en

Τροπολογία 394
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να επαληθεύει τις αιτήσεις έκδοσης 
αδείας ταξιδίου που απορρίπτονται από 
την αυτοματοποιημένη επεξεργασία ώστε 
να διαπιστώνεται κατά πόσο τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντα 
αντιστοιχούν πράγματι στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του ατόμου που 
προέκυψε ως θετικό αποτέλεσμα 
αναζήτησης σε κάποιο από τα 
πληροφοριακά συστήματα ή τις βάσεις 
δεδομένων όπου πραγματοποιήθηκε 
αναζήτηση, ή στους συγκεκριμένους 
δείκτες κινδύνου που αναφέρονται στο 
άρθρο 28·

β) να επαληθεύει τις αιτήσεις έκδοσης 
αδείας ταξιδίου που απορρίπτονται από 
την αυτοματοποιημένη επεξεργασία ώστε 
να διαπιστώνεται κατά πόσο τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντα
αντιστοιχούν πράγματι στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του ατόμου που 
προέκυψε ως θετικό αποτέλεσμα 
αναζήτησης σε κάποιο από τα 
πληροφοριακά συστήματα ή τις βάσεις 
δεδομένων όπου πραγματοποιήθηκε 
αναζήτηση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 28 πρόκειται να καταργηθεί.

Τροπολογία 395
Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να καθορίζει, να δοκιμάζει, να 
εφαρμόζει, να αξιολογεί και να αναθεωρεί 
τους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου 
κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 
κατόπιν διαβούλευσης με το συμβούλιο 
διαλογής ETIAS·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 396
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να καθορίζει, να δοκιμάζει, να 
εφαρμόζει, να αξιολογεί και να αναθεωρεί 
τους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου 
κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 
κατόπιν διαβούλευσης με το συμβούλιο 
διαλογής ETIAS·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 28 πρόκειται να καταργηθεί.

Τροπολογία 397
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να καθορίζει, να δοκιμάζει, να 
εφαρμόζει, να αξιολογεί και να αναθεωρεί 
τους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου 
κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 
κατόπιν διαβούλευσης με το συμβούλιο 
διαλογής ETIAS·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 398
Gérard Deprez, Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να καθορίζει, να δοκιμάζει, να 
εφαρμόζει, να αξιολογεί και να αναθεωρεί 
τους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου 
κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 
κατόπιν διαβούλευσης με το συμβούλιο 
διαλογής ETIAS·

γ) να καθορίζει με βάση τους 
κινδύνους που καθορίζει η Επιτροπή, να 
δοκιμάζει, να εφαρμόζει, να αξιολογεί και 
να αναθεωρεί τους συγκεκριμένους δείκτες 
κινδύνου κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 
28 κατόπιν διαβούλευσης με το συμβούλιο 
διαλογής ETIAS·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ουσιαστικά, οι δείκτες κινδύνου πρέπει να καθορίζονται από την κεντρική μονάδα ETIAS μόνο 
με βάση τους κινδύνους που καθορίζει η Επιτροπή μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, σύμφωνα 
με το άρθρο 28 παράγραφος 3.

Τροπολογία 399
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να καθορίζει, να δοκιμάζει, να 
εφαρμόζει, να αξιολογεί και να αναθεωρεί 
τους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου 
κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 
κατόπιν διαβούλευσης με το συμβούλιο 
διαλογής ETIAS·

γ) να καθορίζει, να δοκιμάζει, να 
εφαρμόζει, να αξιολογεί και να αναθεωρεί 
τους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου 
κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 
κατόπιν διαβούλευσης με το συμβούλιο 
διαλογής ETIAS και το συμβούλιο 
δεοντολογίας ETIAS·

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τον καθορισμό, τη δοκιμή, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και την αναθεώρηση, 
απαιτείται να ζητείται η γνώμη του συμβουλίου δεοντολογίας ETIAS (όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 9α), προκειμένου να αποτρέπεται τυχόν αντίκτυπος των δεικτών κινδύνου στα θεμελιώδη 
δικαιώματα και την ιδιωτική ζωή.



AM\1135863EL.docx 181/185 PE609.321v02-00

EL

Τροπολογία 400
Kinga Gál

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να καθορίζει, να δοκιμάζει, να 
εφαρμόζει, να αξιολογεί και να αναθεωρεί 
τους συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου 
κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 
κατόπιν διαβούλευσης με το συμβούλιο 
διαλογής ETIAS·

γ) να καθορίζει, να αξιολογεί και να 
αναθεωρεί τους συγκεκριμένους δείκτες 
κινδύνου κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 
28 κατόπιν διαβούλευσης με το συμβούλιο 
διαλογής ETIAS·

Or. en

Αιτιολόγηση

The Screening board shall mainly focus on business related aspects of the screening rules 
resulting from the actual implementation of the specific risk indicators while eu-LISA is 
entrusted with the technical management of the system. The translation and implementation of 
the risk indicators into specific technical means for the ETIAS shall be adequately controlled, 
tested, implemented and monitored as to efficiently support the proper implementation of the 
risk indicators while ensuring the proper operations of the systems (contolling the potential 
technical side effects thereof). This requires specific and appropriate technical means and 
competences that, according to Article 64, eu-LISA is entrusted with.

Τροπολογία 401
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να ελέγχει τακτικά τη διαδικασία 
επεξεργασίας των αιτήσεων και την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 
και, μεταξύ άλλων, να αξιολογεί ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα τον αντίκτυπό 
τους στα θεμελιώδη δικαιώματα, και 
συγκεκριμένα στην προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλ. νέα παράγραφο 3.

Τροπολογία 402
Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, 
Péter Niedermüller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να ελέγχει τακτικά τη διαδικασία 
επεξεργασίας των αιτήσεων και την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 
και, μεταξύ άλλων, να αξιολογεί ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα τον αντίκτυπό 
τους στα θεμελιώδη δικαιώματα, και 
συγκεκριμένα στην προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 9α και τα καθήκοντα του συμβουλίου δεοντολογίας ETIAS.

Τροπολογία 403
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να ελέγχει τακτικά τη διαδικασία 
επεξεργασίας των αιτήσεων και την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 
και, μεταξύ άλλων, να αξιολογεί ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα τον αντίκτυπό 
τους στα θεμελιώδη δικαιώματα, και 
συγκεκριμένα στην προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 404
Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να ελέγχει τακτικά τη διαδικασία 
επεξεργασίας των αιτήσεων και την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28
και, μεταξύ άλλων, να αξιολογεί ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα τον αντίκτυπό τους 
στα θεμελιώδη δικαιώματα, και 
συγκεκριμένα στην προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

δ) να ελέγχει τακτικά τη διαδικασία 
επεξεργασίας των αιτήσεων και, μεταξύ 
άλλων, να αξιολογεί ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα τον αντίκτυπό τους στα 
θεμελιώδη δικαιώματα, και συγκεκριμένα 
στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 405
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο eu- LISA είναι επίσης 
υπεύθυνος για τα ακόλουθα:

α) αξιολόγηση των κινδύνων όσον αφορά 
την κατάρτιση προφίλ·

β) διενέργεια τακτικών και ανεξάρτητων 
ελέγχων της διαδικασίας επεξεργασίας 
των αιτήσεων και της εφαρμογής των 
διατάξεων του άρθρου 28 και, μεταξύ 
άλλων, τακτική αξιολόγηση του 
αντικτύπου τους στα θεμελιώδη 
δικαιώματα, και συγκεκριμένα στον 
σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τις αρχές, ευρωπαϊκές και εθνικές, 
ανεξάρτητες και αρμόδιες, και μεταξύ 
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άλλων από τον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων (EDPS) και τον 
FRA.

Or. fr

Τροπολογία 406
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του Οργανισμού 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής αναλαμβάνει να ελέγχει 
τακτικά τη διαδικασία επεξεργασίας των 
αιτήσεων, μεταξύ άλλων αξιολογώντας 
τακτικά τον αντίκτυπο στα θεμελιώδη 
δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά τη μη 
εισαγωγή διακρίσεων. Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων του Οργανισμού 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής αναλαμβάνει να ελέγχει 
τακτικά τη διαδικασία επεξεργασίας των 
αιτήσεων, μεταξύ άλλων αξιολογώντας 
τακτικά τον αντίκτυπο στην προστασία 
της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει σύστασης του FRA.

Τροπολογία 407
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η κεντρική μονάδα ETIAS 
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δημοσιεύει ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων. Η εν λόγω έκθεση 
περιλαμβάνει:

α) στατιστικά στοιχεία σε σχέση με:

i) τον αριθμό των αδειών ταξιδίου που 
εκδόθηκαν αυτόματα από το κεντρικό 
σύστημα ETIAS·

ii) τον αριθμό των αιτήσεων που 
επαλήθευσε η κεντρική μονάδα·

iii) τον αριθμό των αιτήσεων που 
υποβλήθηκαν σε χειροκίνητη επεξεργασία 
ανά κράτος μέλος· και τον αριθμό των 
αιτήσεων που απορρίφθηκαν ανά χώρα, 
τύπο ταξιδιώτη, καθώς και τον λόγο της 
απόρριψης·

iv) τον βαθμό στον οποίο τηρούνται οι 
προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 
20 παράγραφος 6 και στα άρθρα 23, 26 
και 27, συμπεριλαμβανομένων 
στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους 
λόγους για τους οποίους δεν τηρήθηκαν·

v) τον αριθμό των αιτήσεων που 
υποβλήθηκαν σε σημεία συνοριακής 
διέλευσης, καθώς και τον αριθμό αυτών 
που εγκρίθηκαν και απορρίφθηκαν· και

β) γενικές πληροφορίες σχετικά με τις 
δραστηριότητες της κεντρικής μονάδας 
ETIAS.

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 
διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 
Μαρτίου του επόμενου έτους.

Or. en
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