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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εξ ονόματος της Ένωσης 
της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου 
Ακρωτηρίου σχετικά με την τροποποίηση της συμφωνίας για την απλούστευση της 
έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στους πολίτες της Δημοκρατίας του Πράσινου 
Ακρωτηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(05034/2021 – C9-0116/2021 – 2020/0319(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05034/2021),

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του 
Πράσινου Ακρωτηρίου σχετικά με την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για την 
απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στους πολίτες της 
Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (05034/2021),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο 
α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0116/2021),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4 καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 
7 του Κανονισμού του,

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

1. δεν εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να ενημερώσει το Συμβούλιο ότι η συμφωνία δεν μπορεί να 
συναφθεί·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών 
και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

α. Ιστορικό

Η προτεινόμενη απόφαση του Συμβουλίου αποσκοπεί στη σύναψη συμφωνίας σχετικά με την 
τροποποίηση της υπάρχουσας συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων 
βραχείας διαμονής στους πολίτες της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εν λόγω συμφωνία, η οποία συνήφθη το 2014 στο πλαίσιο της ειδικής εταιρικής σχέσης ΕΕ 
- Πράσινου Ακρωτηρίου, συνιστά ένα εργαλείο με σκοπό την ενίσχυση της κινητικότητας και 
των επαφών μεταξύ των λαών της ΕΕ και των πολιτών του Πράσινου Ακρωτηρίου, καθώς και 
τη μεγαλύτερη συνεργασία για την καταπολέμηση της αντικανονικής μετανάστευσης. 

Η ανάγκη τροποποίησης της υφιστάμενης συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης 
θεωρήσεων προκύπτει από αλλαγές που επήλθαν τόσο στην ενωσιακή νομοθεσία όσο και στη 
νομοθεσία του Πράσινου Ακρωτηρίου σχετικά με τις θεωρήσεις1, οι οποίες προβλέπουν πλέον 
ευνοϊκότερους όρους από αυτούς που ορίζονται στη συμφωνία για την απλούστευση της 
έκδοσης θεωρήσεων του 2014. 

Η τροποποιητική συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων αποσκοπεί στην 
ευθυγράμμιση του περιεχομένου της συμφωνίας με τις επικαιροποιημένες διατάξεις του 
κώδικα θεωρήσεων και θίγει τις ακόλουθες κύριες πτυχές:

 Μείωση του τέλους θεώρησης για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης στο 
75 % του ποσού που χρεώνεται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία του 
Πράσινου Ακρωτηρίου. Το τέλος μειώνεται περαιτέρω για παιδιά ηλικίας μεταξύ 12 
και 18 ετών και αίρεται για ειδικές κατηγορίες αιτούντων, όπως στενοί συγγενείς 
πολιτών της ΕΕ ή πολιτών του Πράσινου Ακρωτηρίου που διαμένουν στην ΕΕ, 
παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών, σπουδαστές και ερευνητές, συμμετέχοντες σε 
αθλητικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις ηλικίας κάτω των 25 ετών και 
μέλη επίσημων αντιπροσωπειών.

 Απλούστευση του καταλόγου δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να 
προσκομιστούν μαζί με την αίτηση θεώρησης για την απόδειξη του σκοπού του 
ταξιδιού. 

 Θέσπιση μηχανισμού για τον καθορισμό της διάρκειας ισχύος των θεωρήσεων 
πολλαπλών εισόδων λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης νόμιμης χρήσης των 
θεωρήσεων κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων περιόδων αναφοράς, ο οποίος 
αντικαθιστά τον υφιστάμενο μηχανισμό που βασίζεται στους σκοπούς του ταξιδιού 

1 Συγκεκριμένα, με (i) την απόφαση του Πράσινου Ακρωτηρίου να απαλλάξει τους πολίτες της ΕΕ από την 
υποχρέωση θεώρησης για παραμονή διάρκειας έως 30 ημέρες· και ii) τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1155, της 20ής 
Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση του κώδικα θεωρήσεων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τον Φεβρουάριο του 
2020. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ της συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και του 
κώδικα θεωρήσεων, η συμφωνία, ως διεθνής συμφωνία της Ένωσης, υπερισχύει της δευτερογενούς νομοθεσίας 
της Ένωσης και, ως εκ τούτου, εξακολουθεί να ισχύει.
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των αιτούντων. 

 Απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για τους κατόχους «ενωσιακής άδειας 
διέλευσης», που χορηγείται από την Ένωση σε υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1417/2013 του Συμβουλίου.

 Πρόβλεψη ρήτρας αναστολής που επιτρέπει την αναστολή της συμφωνίας ή μερών 
της για οποιονδήποτε λόγο κρίνεται σκόπιμο και, ιδίως, για τους λόγους που 
αναφέρονται στην κοινή δήλωση που επισυνάπτεται στη συμφωνία για την 
απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης 
συνεργασίας στον τομέα της επανεισδοχής ή για λόγους που αφορούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία).

 Τροποποίηση της κοινής δήλωσης για τη συνεργασία σχετικά με τα ταξιδιωτικά 
έγγραφα, η οποία επισυνάπτεται στη συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης 
θεωρήσεων, προκειμένου να συμπεριληφθεί αναφορά στην εσωτερική νομοθεσία 
του Πράσινου Ακρωτηρίου για τη θέσπιση βιομετρικών ταξιδιωτικών εγγράφων·

Το Συμβούλιο υπέγραψε την τροποποιητική συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης 
θεωρήσεων στις 18 Μαρτίου 2021 και στις 22 Μαρτίου 2021 ζήτησε επίσημα από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του.  

β.  Ιστορία και διαπραγματεύσεις

Το Πράσινο Ακρωτήριο και η ΕΕ έχουν αναπτύξει στενές και πολύ εποικοδομητικές σχέσεις 
εδώ και περισσότερα από 35 χρόνια, με βάση κυρίως τη σημαντική και συνεχή αναπτυξιακή 
συνεργασία, μεταξύ άλλων, για ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των συνόρων και 
τη μετανάστευση. 

Από τον Νοέμβριο του 2007, οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Πράσινου Ακρωτηρίου 
διέπονται από την ειδική εταιρική σχέση ΕΕ-Πράσινου Ακρωτηρίου, η οποία είναι ένα 
εργαλείο για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και αποτελεί μοναδική περίπτωση μεταξύ 
της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). Ένας από τους 
στόχους της ειδικής εταιρικής σχέσης είναι η ενίσχυση της κινητικότητας και των επαφών 
μεταξύ των λαών της ΕΕ και των πολιτών του Πράσινου Ακρωτηρίου, καθώς και η ενίσχυση 
της συνεργασίας για την καταπολέμηση της αντικανονικής μετανάστευσης. 

Στο πλαίσιο αυτής της εταιρικής σχέσης, το 2008 το Πράσινο Ακρωτήριο ήταν η πρώτη 
αφρικανική χώρα που σύναψε εταιρική σχέση κινητικότητας με την ΕΕ2 και, στη συνέχεια, 
συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στους 
πολίτες της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
οποία εγκρίθηκε παράλληλα με συμφωνία σχετικά με την επανεισδοχή προσώπων που 
διαμένουν χωρίς άδεια. Αμφότερες οι συμφωνίες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2014. 

Από την έναρξη ισχύος της υφιστάμενης συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης 
θεωρήσεων, η μικτή επιτροπή που συστάθηκε με την εν λόγω συμφωνία συνεδρίαζε σε 
τακτική βάση για να αξιολογεί την εφαρμογή της συμφωνίας. Μετά από 5 έτη εφαρμογής της 

2 Κοινή Δήλωση για μια Εταιρική Σχέση Κινητικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας 
του Πράσινου Ακρωτηρίου· αριθμός εγγράφου του Συμβουλίου:  9460/08. 
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συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και υπό το πρίσμα των 
τροποποιήσεων στην εσωτερική νομοθεσία τόσο της ΕΕ όσο και του Πράσινου Ακρωτηρίου 
σχετικά με τις θεωρήσεις3, το 2019 η μικτή επιτροπή άρχισε να διερευνά τη δυνατότητα 
τροποποίησης ορισμένων κανόνων με σκοπό την προσαρμογή της συμφωνίας στις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

Σε αυτήν τη βάση, η Επιτροπή υπέβαλε στις 13 Σεπτεμβρίου 2019 σύσταση4 προς το 
Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τη διαπραγμάτευση συμφωνίας με τη 
Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου για την τροποποίηση της υφιστάμενης συμφωνίας 
για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων.  Μετά από αρκετούς γύρους συνομιλιών, στις 
9 Δεκεμβρίου 2020 η Επιτροπή ενέκρινε δύο προτάσεις αποφάσεων του Συμβουλίου για την 
υπογραφή (άρθρο 218 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ) και για τη σύναψη (άρθρο 218 παράγραφος 6 
ΣΛΕΕ) της συμφωνίας που τροποποιεί την υφιστάμενη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του 
Πράσινου Ακρωτηρίου για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων. 

Στις 22 Φεβρουαρίου 2021, το Συμβούλιο (Εξωτερικών Υποθέσεων) εξέδωσε απόφαση για 
την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Πράσινου Ακρωτηρίου για την 
τροποποίηση της υφιστάμενης συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων 
βραχείας διαμονής. Αποφάσισε επίσης να διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το σχέδιο 
απόφασης για τη σύναψη της συμφωνίας, ζητώντας τη σύμφωνη γνώμη του. 

γ. Η θέση του εισηγητή

Η εν λόγω συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής θα 
μπορούσε να αποτελέσει ένα βήμα προόδου για την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και έναν πρόσθετο 
τρόπο ενίσχυσης των επαφών μεταξύ των λαών της ΕΕ και του Πράσινου Ακρωτηρίου ως 
σημαντικού παράγοντα για τη διασφάλιση της συνεχούς ανάπτυξης των οικονομικών, 
ανθρωπιστικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και άλλων δεσμών, με την απλούστευση της 
έκδοσης θεωρήσεων για τους πολίτες τους, στη βάση της αρχής της αμοιβαιότητας.

Ωστόσο, ο εισηγητής εκφράζει τη βαθιά δυσαρέσκεια και διαφωνία του με το γεγονός ότι η 
Επιτροπή συμπεριέλαβε ρήτρα αναστολής όλων ή ορισμένων από τις διατάξεις της εν λόγω 
συμφωνίας, σε περίπτωση ανεπαρκούς συνεργασίας για την επανεισδοχή από την πλευρά του 
Πράσινου Ακρωτηρίου. Ο εισηγητής επισημαίνει ότι αυτό απορρέει από τον νέο κώδικα 
θεωρήσεων της ΕΕ και θεωρεί ότι η προσθήκη αυτής της αιρεσιμότητας δεν είναι αναλογική, 
δεν ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και θα μπορούσε να βλάψει τις διμερείς σχέσεις. Για τον 
εισηγητή, η επέκταση της προαναφερθείσας αιρεσιμότητας σε «ζητήματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και δημοκρατίας» μπορεί, σε περίπτωση δημοκρατικού ελλείμματος στη χώρα, 
να θέσει τελικά σε κίνδυνο την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αποβεί εις 

3 Συγκεκριμένα, με (i) την απόφαση του Πράσινου Ακρωτηρίου να απαλλάξει τους πολίτες της ΕΕ από την 
υποχρέωση θεώρησης για παραμονή διάρκειας έως 30 ημέρες· και ii) από την πλευρά της Ένωσης, τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2019/1155, της 20ής Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση του κώδικα θεωρήσεων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ 
από τον Φεβρουάριο του 2020: Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ της συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης 
θεωρήσεων και του κώδικα θεωρήσεων, η συμφωνία, ως διεθνής συμφωνία της Ένωσης, υπερισχύει της 
δευτερογενούς νομοθεσίας της Ένωσης και, ως εκ τούτου, εξακολουθεί να ισχύει. 
4 COM(2019) 417 final
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βάρος των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τη στενή ιστορική σχέση και την προοδευτική σύσφιγξη των δεσμών 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πράσινου Ακρωτηρίου, καθώς και την τρέχουσα 
πολιτική κατάσταση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Γειτονίας, ο εισηγητής θεωρεί ότι η 
συμφωνία αυτή θα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο που θα προωθεί την ενίσχυση της 
δέσμευσής μας να καταστήσουμε την Ευρώπη ανοικτή και προσβάσιμη, και ότι η 
συμπερίληψη μιας τέτοιας ρήτρας αναστολής έρχεται σε αντίθεση με την εν λόγω δέσμευση. 
Ο εισηγητής υποστηρίζει την επιθυμία να ενισχυθούν και να διευρυνθούν οι σχέσεις με 
φιλόδοξο τρόπο, χωρίς να υπόκεινται σε προϋποθέσεις.

Βάσει των ανωτέρω, ο εισηγητής συνιστά, συνεπώς, στα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου να υποστηρίξουν 
την παρούσα σύσταση και να μην δώσει τη συγκατάθεσή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
τη σύναψη της προτεινόμενης συμφωνίας σχετικά με την τροποποίηση της συμφωνίας για 
την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στους πολίτες της 
Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


