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PR_COD_2app

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 
των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 603/2013, (ΕΕ) 2016/794, (ΕΕ) 2018/1862, (ΕΕ) 2019/816 και 
(ΕΕ) 2019/818 όσον αφορά τον καθορισμό των προϋποθέσεων για την πρόσβαση σε άλλα 
συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του συστήματος πληροφοριών για 
τις θεωρήσεις 
(05951/1/2021 – C9-0199/2021 – 2018/0152B(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (05951/1/2021 – C9-
0199/2021),

– έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0302),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0000/2021),

1. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2. διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4. αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως 
ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε 
συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

1 ΕΕ C 23 της 21.1.2021, σ. 286.
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 16 Μαΐου 2018, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την αναβάθμιση του συστήματος 
πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS). Η επιτροπή LIBE ενέκρινε το σχέδιο έκθεσής της στις 
4 Φεβρουαρίου 2019, και στις 13 Μαρτίου 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη 
θέση του σε πρώτη ανάγνωση. 

Οι διοργανικές διαπραγματεύσεις άρχισαν με το νεοεκλεγέν Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο του 
2019 με σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία σε πρώιμη δεύτερη ανάγνωση. Κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων αυτών, οι δύο συννομοθέτες συμφώνησαν επίσης να εξετάσουν και τις 
αλλαγές σε άλλα συστήματα πληροφοριών λόγω της νέας λειτουργίας του VIS, γεγονός που 
οδήγησε στον διαχωρισμό των νομοθετικών πράξεων (πρόκειται για τις λεγόμενες 
«επακόλουθες τροποποιήσεις»). Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στις 8 
Δεκεμβρίου 2020. Στις 27 Ιανουαρίου 2021, η επιτροπή LIBE υπέβαλε σε ψηφοφορία και 
ενέκρινε το κείμενο που συμφωνήθηκε κατά τις διοργανικές διαπραγματεύσεις.

Δεδομένου ότι η θέση που ενέκρινε στις 27 Μαΐου 2021 το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση 
αποτυπώνει πλήρως τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τις διοργανικές διαπραγματεύσεις σε 
πρώιμο στάδιο της δεύτερης ανάγνωσης, ο εισηγητής συνιστά να την εγκρίνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο χωρίς τροποποιήσεις, ώστε ο κανονισμός να εκδοθεί γρήγορα και να τεθεί σε 
ισχύ το ταχύτερο δυνατόν.


