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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 

στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

30ής Νοεμβρίου 2017, 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, τον καθορισμό των 

όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και την τροποποίηση της 

σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008 

και (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 

(EE L 327 της 9.12.2017, σ. 20.) 

(θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 

25 Οκτωβρίου 2017 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού 

P8_TA(2017)0411) 

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)) 

 

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 231 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

διορθώνεται ως εξής ο ως άνω κανονισμός: 

Στη σελίδα 25 αιτιολογική σκέψη 32 έβδομη περίοδος 

αντί: 

«… και οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι του αναφερόμενου στην οδηγία 2004/38/ΕΚ δελτίου 

διαμονής, είναι σκόπιμο …», 

διάβαζε: 

«… και οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι του αναφερόμενου στην οδηγία 2004/38/ΕΚ δελτίου 

διαμονής ή άδειας διαμονής δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 (3), είναι σκόπιμο 

… 

_______________ 
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() Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕ L 157 της 

15.6.2002, σ. 1). ». 

 

Στη σελίδα 30 άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο στ) 

αντί: 

«… και κατόχους διαβατηρίων που έχουν εκδοθεί από το κράτος της Πόλης του Βατικανού·», 

διάβαζε: 

«… και κατόχους διαβατηρίων που έχουν εκδοθεί από το κράτος της Πόλης του Βατικανού ή 

της Αγίας Έδρας·». 

 

Στη σελίδα 40 άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) 

αντί: 

«δ) ο αριθμός της αυτοκόλλητης θεώρησης βραχείας παραμονής … και η ημερομηνία 

λήξης ισχύος της θεώρησης βραχείας παραμονής, κατά περίπτωση·», 

διάβαζε: 

«δ) κατά περίπτωση, ο αριθμός της αυτοκόλλητης θεώρησης βραχείας παραμονής … και 

η ημερομηνία λήξης ισχύος της θεώρησης βραχείας παραμονής·». 

 

Στη σελίδα 52 άρθρο 35 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίοδος 

αντί: 

«… ή αν ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι κάτοχος διαβατηρίου εκδοθέντος από το κράτος της 

Πόλεως του Βατικανού ενημερώνει ...», 



 3/3  

 EL 

διάβαζε: 

«… ή αν ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι κάτοχος διαβατηρίου εκδοθέντος από το κράτος της 

Πόλεως του Βατικανού ή της Αγίας Έδρας ενημερώνει ...». 

 

 


