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(Νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1168/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 25ης Οκτωβρίου 2011
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση
ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
της Ένωσης και θεμελιώδη συνιστώσα ενός χώρου ελευθε
ρίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Για τον σκοπό αυτό, μελε
τάται η θέσπιση κοινών κανόνων για τα πρότυπα και τις
διαδικασίες ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνό
ρων.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ιδίως το άρθρο 74 και το άρθρο 77 παράγραφος 2
στοιχεία β) και δ),
(3)

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των κοινών κανόνων για
τα πρότυπα και τις διαδικασίες ελέγχου και επιτήρησης των
εξωτερικών συνόρων απαιτείται αυξημένος συντονισμός της
επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

(4)

Η αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων μέσω
ελέγχων και επιτήρησης συντελεί στην καταπολέμηση της
παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων και
στην άμβλυνση των απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας,
της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας και των διεθνών
σχέσεων των κρατών μελών.

(5)

Ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων δεν πραγματοποιείται
μόνο προς το συμφέρον των κρατών μελών στα εξωτερικά
σύνορα των οποίων ασκείται, αλλά και προς το συμφέρον
όλων των κρατών μελών που έχουν καταργήσει τους ελέγ
χους στα εσωτερικά σύνορα.

(6)

Το 2004, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2007/2004, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με
τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της
επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρα
τών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3) (Frontex) (εφεξής
«οργανισμός»), ο οποίος άρχισε να λειτουργεί τον Μάιο
του 2005. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 τροποποι
ήθηκε το 2007 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση μηχανισμού σύστασης ομά
δων ταχείας επέμβασης στα σύνορα (4).

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά
κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω
νικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

Η διαμόρφωση μιας προνοητικής και συνολικής ευρωπαϊκής
πολιτικής μετανάστευσης, με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα,
την αλληλεγγύη και την ευθύνη, ιδίως για εκείνα τα κράτη
μέλη που αντιμετωπίζουν ειδικές και δυσανάλογες πιέσεις,
παραμένει βασικός πολιτικός στόχος της Ένωσης.

Στόχος της πολιτικής της Ένωσης για τα εξωτερικά σύνορα
είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, ώστε να
εξασφαλίζεται ομοιόμορφος και υψηλού επιπέδου έλεγχος
και επιτήρηση, τα οποία αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα
της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στο εσωτερικό

(1) ΕΕ C 44 της 11.2.2011, σ. 162.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011
(δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση
του Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2011.

(3) ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1.
(4) ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 30.
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(7)

Περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του οργανισμού συνάδει
προς τον στόχο της Ένωσης για ανάπτυξη πολιτικής με
σκοπό τη βαθμιαία εισαγωγή της έννοιας της ολοκληρωμέ
νης διαχείρισης των συνόρων. Ο οργανισμός θα πρέπει, εντός
των ορίων της αποστολής του, να στηρίζει τα κράτη μέλη
στην υλοποίηση της εν λόγω έννοιας όπως καθορίσθηκε στα
συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ολοκληρω
μένη διαχείριση των συνόρων της 4ης-5ης Δεκεμβρίου
2006.

(8)

Το πολυετές πρόγραμμα για έναν χώρο ελευθερίας, ασφά
λειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών (Πρό
γραμμα της Στοκχόλμης), το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρω
παϊκό Συμβούλιο στις 10-11 Δεκεμβρίου 2009, αξιώνει την
αποσαφήνιση και ενίσχυση του ρόλου του οργανισμού σε
σχέση με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

(9)

Επομένως, είναι σκόπιμο να αναθεωρηθεί η εντολή του οργα
νισμού, έτσι ώστε να ενισχυθούν, ιδίως, οι επιχειρησιακές του
ικανότητες και συγχρόνως να διασφαλισθεί ότι όλα τα μέτρα
που λαμβάνονται είναι ανάλογα προς τους επιδιωκόμενους
σκοπούς, ότι είναι ουσιαστικά και ότι συνάδουν πλήρως με
τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων
και των αιτούντων άσυλο, περιλαμβανομένης ιδίως της απα
γόρευσης της επαναπροώθησης.

(10)

Οι υφιστάμενες δυνατότητες παροχής ουσιαστικής συνδρο
μής στα κράτη μέλη σε σχέση με τις επιχειρησιακές παραμέ
τρους της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων θα πρέπει να
ενισχυθούν από την άποψη των διαθέσιμων τεχνικών πόρων.
Ο οργανισμός θα πρέπει να μπορεί να σχεδιάζει με ικανή
ακρίβεια τον συντονισμό κοινών επιχειρήσεων ή πιλοτικών
σχεδίων.

(11)

Η θέσπιση ελάχιστων επιπέδων για τον αναγκαίο τεχνικό
εξοπλισμό, ο οποίος θα παρέχεται από τον οργανισμό και/ή,
υποχρεωτικά, από τα κράτη μέλη βάσει ετήσιων διμερών
διαπραγματεύσεων και συμφωνιών θα συμβάλει κατά πολύ
στη βελτίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των σκο
πούμενων επιχειρήσεων υπό τον συντονισμό του οργανισμού.

(12)

Ο οργανισμός θα πρέπει να διαχειρίζεται τους καταλόγους
τεχνικού εξοπλισμού που ανήκει είτε στα κράτη μέλη είτε
στον οργανισμό και εξοπλισμού που ανήκει κατά συγκυριό
τητα στα κράτη μέλη και στον οργανισμό, με κατάρτιση και
τήρηση κεντρικών μητρώων σε απόθεμα τεχνικού εξοπλι
σμού. Το εν λόγω απόθεμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τις
ελάχιστες ποσότητες για τις διάφορες κατηγορίες τεχνικού
εξοπλισμού που είναι απαραίτητες για να είναι σε θέση ο
οργανισμός να ασκεί τις δραστηριότητές του.

(13)

Για να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των επιχειρή
σεων, θα πρέπει να συγκροτηθούν από τον οργανισμό ομά
δες συνοριοφυλάκων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμβάλ
λουν στις εν λόγω ομάδες με επαρκή αριθμό κατάλληλα
κατηρτισμένων συνοριοφυλάκων και να τους καθιστούν δια
θέσιμους προς ανάπτυξη, εκτός εάν βρίσκονται αντιμέτωποι
με εξαιρετική κατάσταση που θίγει σοβαρά την εκτέλεση
εθνικών καθηκόντων.

(14)

Ο οργανισμός θα πρέπει να μπορεί να συνεισφέρει στις εν
λόγω ομάδες με τη διάθεση συνοριοφυλάκων τους οποίους
τα κράτη μέλη αποσπούν στον οργανισμό σε ημιμόνιμη βάση
και οι οποίοι, κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμο
διοτήτων τους, θα πρέπει να υπόκεινται στο ίδιο νομικό
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καθεστώς που ισχύει για τους προσκεκλημένους υπαλλήλους
που τα κράτη μέλη συνεισφέρουν απευθείας στις εν λόγω
ομάδες. Ο οργανισμός θα πρέπει να προσαρμόσει τους εσω
τερικούς του κανόνες σχετικά με τους αποσπασμένους εθνι
κούς εμπειρογνώμονες, έτσι ώστε να προβλέπεται δυνατό
τητα απευθείας εντολών του κράτους μέλους υποδοχής
προς τους συνοριοφύλακες κατά τη διάρκεια κοινών επιχει
ρήσεων και πιλοτικών σχεδίων.
(15)

Ένα σαφώς καθορισμένο επιχειρησιακό σχέδιο, που θα περι
λαμβάνει την αξιολόγηση και την υποχρέωση αναφοράς συμ
βάντων και θα συμφωνείται πριν από την έναρξη κοινών
επιχειρήσεων ή πιλοτικών σχεδίων μεταξύ του οργανισμού
και των κρατών μελών, κατόπιν διαβούλευσης με τα μετέ
χοντα κράτη μέλη, θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην
επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, με τη
θέσπιση ενός περισσότερο εναρμονισμένου τρόπου δράσης
σε σχέση με τον συντονισμό των κοινών επιχειρήσεων και
πιλοτικών σχεδίων.

(16)

Ο μηχανισμός αναφοράς συμβάντων θα πρέπει να χρησιμο
ποιείται από τον οργανισμό για τη διαβίβαση, στις οικείες
εθνικές δημόσιες αρχές και στο διοικητικό του συμβούλιο
(«διοικητικό συμβούλιο»), οποιασδήποτε πληροφορίας σχε
τικά με αξιόπιστες καταγγελίες περί παραβίασης, ιδίως, του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 ή του κώδικα συνόρων
του Σένγκεν που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (1), περιλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιω
μάτων, κατά τη διάρκεια κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών
σχεδίων ή ταχέων επεμβάσεων.

(17)

Έχει αποδειχθεί ότι οι αναλύσεις κινδύνου αποτελούν πρω
ταρχικής σημασίας στοιχείο για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων
στα εξωτερικά σύνορα. Η ποιοτική τους στάθμη είναι σκό
πιμο να βελτιωθεί με την προσθήκη μεθόδου για την αξιο
λόγηση της ικανότητας των κρατών μελών να αντιμετωπί
ζουν επερχόμενες προκλήσεις, περιλαμβανομένων των
παρουσών και μελλοντικών απειλών και πιέσεων στα εξωτε
ρικά σύνορα. Ωστόσο, οι εν λόγω αξιολογήσεις αυτές δεν θα
πρέπει να θίγουν τον μηχανισμό αξιολόγησης Σένγκεν.

(18)

Ο οργανισμός θα πρέπει να παρέχει εκπαίδευση σε ευρω
παϊκό επίπεδο για τους εκπαιδευτές των εθνικών συνοριοφυ
λάκων των κρατών μελών, περιλαμβανομένων των θεμάτων
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της πρόσβασης σε διεθνή προ
στασία και της πρόσβασης σε διαδικασίες χορήγησης ασύ
λου, καθώς και πρόσθετη εκπαίδευση και σεμινάρια σχετικά
με τον έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων
και την απομάκρυνση υπηκόων τρίτων χωρών που ευρίσκο
νται παράνομα στα κράτη μέλη για τους υπαλλήλους των
αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών. Ο οργανισμός μπορεί να διορ
γανώνει δραστηριότητες εκπαίδευσης, περιλαμβανομένου και
προγράμματος ανταλλαγής, σε συνεργασία με κράτη μέλη
στο έδαφός τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώ
νουν τα αποτελέσματα των εργασιών του οργανισμού στον
υπόψη τομέα στα εθνικά προγράμματα εκπαίδευσης των
συνοριοφυλάκων τους.

(19)

Ο οργανισμός θα πρέπει να παρακολουθεί και να συμβάλλει
στις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας στον τομέα δρα
στηριοτήτων του και να διαδίδει τις σχετικές πληροφορίες
στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

(1) ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1.

22.11.2011

(20)

(21)

(22)

(23)

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στα περισσότερα κράτη μέλη, τα επιχειρησιακά ζητήματα
σχετικά με τον επαναπατρισμό υπηκόων τρίτων χωρών που
ευρίσκονται παρανόμως στα κράτη μέλη εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα των αρχών που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο
των εξωτερικών συνόρων. Δεδομένου ότι η διεκπεραίωση των
εν λόγω έργων σε επίπεδο Ένωσης εμπεριέχει σαφή προστι
θέμενη αξία, ο οργανισμός θα πρέπει, σε πλήρη συμμόρφωση
με την πολιτική επαναπατρισμού της Ένωσης, να εξασφαλίζει
τον συντονισμό ή τη διοργάνωση κοινών επιχειρήσεων επα
ναπατρισμού από τα κράτη μέλη, καθώς επίσης και να προσ
διορίζει βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη χορήγηση ταξι
διωτικών εγγράφων και να καταρτίσει κώδικα δεοντολογίας ο
οποίος θα εφαρμόζεται κατά την απομάκρυνση υπηκόων
τρίτων χωρών οι οποίοι ευρίσκονται παρανόμως στα εδάφη
των κρατών μελών. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δια
τίθενται δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης για δραστηριότη
τες ή επιχειρήσεις που δεν διεξάγονται σύμφωνα με τον
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένω
σης («Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων»).
Για την επίτευξη της αποστολής του και κατά τον βαθμό που
απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο οργα
νισμός δύναται να συνεργάζεται με την Ευρωπόλ, την Ευρω
παϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, τον Οργανισμό
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
άλλους οργανισμούς και φορείς της Ένωσης, με τις αρμόδιες
αρχές τρίτων χωρών και με τους διεθνείς οργανισμούς που
είναι αρμόδιοι για θέματα που υπάγονται στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 2007/2004, στο πλαίσιο ρυθμίσεων συνεργασίας
που συνάπτονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της
συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Ο οργανισμός θα πρέπει να διευκολύνει την επιχειρησιακή
συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στο
πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης.
Η σπουδαιότητα της συνεργασίας με τρίτες χώρες επί θεμά
των που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004
βαίνει αυξανόμενη. Προκειμένου να καθιερωθεί στέρεα
συνεργασία με τις οικείες τρίτες χώρες, ο οργανισμός θα
πρέπει να μπορεί να δρομολογεί και να χρηματοδοτεί σχέδια
τεχνικής βοήθειας και να τοποθετεί αξιωματούχους-συνδέ
σμους σε τρίτες χώρες σε συνεργασία με τις αρμόδιες
αρχές των χωρών αυτών. Ο οργανισμός θα πρέπει να μπορεί
να προσκαλεί παρατηρητές από τρίτες χώρες να συμμετέχουν
στις δραστηριότητές του, μετά την παροχή της αναγκαίας
κατάρτισης. Η καθιέρωση συνεργασίας με τρίτες χώρες
παρουσιάζει επίσης χρησιμότητα για την προώθηση των ενω
σιακών προτύπων διαχείρισης των συνόρων, περιλαμβανομέ
νου του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Για να εξασφαλιστούν ανοιχτές και διαφανείς συνθήκες απα
σχόλησης και ίση μεταχείριση του προσωπικού, ο κανονι
σμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοι
πού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζονται
από τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68
του Συμβουλίου (1), θα πρέπει να εφαρμόζονται στο προσω
πικό και στον εκτελεστικό διευθυντή του οργανισμού,
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί επαγγελματικού
απορρήτου ή άλλων αντίστοιχων υποχρεώσεων εχεμύθειας.

(1) ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.
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(24)

Πέραν αυτών, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει
ειδικές διατάξεις που θα επιτρέπουν την απόσπαση στον
οργανισμό εθνικών εμπειρογνωμόνων προερχόμενων από τα
κράτη μέλη. Αυτές οι διατάξεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να
προσδιορίζουν ότι οι αποσπασμένοι εθνικοί συνοριοφύλακες
που αναπτύσσονται στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων, πιλο
τικών σχεδίων ή ταχέων επεμβάσεων θα πρέπει να θεωρού
νται προσκεκλημένοι υπάλληλοι με τα αντίστοιχα καθήκοντα
και εξουσίες.

(25)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου 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 (2) εφαρ
μόζεται όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα από τον οργανισμό. Συνεπώς, ο Ευρωπαίος Επό
πτης Προστασίας Δεδομένων είναι σκόπιμο να παρακολουθεί
την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον οργανισμό
και να έχει την εξουσία να απαιτεί από τον οργανισμό πρό
σβαση σε κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη για τις
έρευνές του.

(26)

Στο μέτρο που τα κράτη μέλη επεξεργάζονται προσωπικά
δεδομένα, είναι πλήρως εφαρμοστέα η 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 (3).

(27)

Κατά την άσκηση της λειτουργικής διαχείρισης των συστη
μάτων ΤΠ, ο οργανισμός θα πρέπει να ακολουθεί τα ευρω
παϊκά και διεθνή πρότυπα, περιλαμβανομένων εκείνων που
αφορούν την προστασία των δεδομένων, λαμβάνοντας
υπόψη τις ύψιστες επαγγελματικές απαιτήσεις.

(28)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 θα πρέπει επομένως να
τροποποιηθεί αναλόγως.

(29)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και
τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται κυρίως από τη ΣΛΕΕ και
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ιδίως δε το
δικαίωμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την απαγόρευση
των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών
ποινών ή μεταχείρισης, το δικαίωμα στην ελευθερία και
την ασφάλεια, το δικαίωμα της προστασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα ασύλου, την αρχή της
μη επαναπροώθησης, την αρχή της απαγόρευσης διακρίσεων,
τα δικαιώματα του παιδιού και το δικαίωμα πραγματικής
προσφυγής. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται
από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και
αρχές. Οιαδήποτε χρήση βίας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με
την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής, συμπε
ριλαμβανομένων των αρχών της αναγκαιότητας και της ανα
λογικότητας.

(2) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
(3) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
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(30)

Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να
επηρεάζει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις των κρατών
μελών δυνάμει της Σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμέ
νων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, της Διεθνούς Σύμ
βασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα,
της Διεθνούς Σύμβασης για τη ναυτική έρευνα και διάσωση
ή της Σύμβασης της Γενεύης σχετικά με το καθεστώς των
προσφύγων.

(31)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι να
συμβάλει στη συγκρότηση ολοκληρωμένης διαχείρισης της
επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρα
τών μελών, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη
μέλη και μπορεί συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο
Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την
αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο
5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα
με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επί
τευξη του εν λόγω στόχου.

(32)

(33)

(34)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανο
νισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του
Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας συναφθείσας από
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη Δημο
κρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά
με τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς τη θέση σε ισχύ,
την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου
του Σένγκεν (1), οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα στον οποίο
αναφέρεται το άρθρο 1 σημείο Α της απόφασης
1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999,
σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω
συμφωνίας (2). Συνεπώς, οι αντιπροσωπίες της Δημοκρατίας
της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας θα πρέπει
να συμμετέχουν ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αν
και με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου.

Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός συνιστά ανά
πτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την
έννοια της συμφωνίας που έχουν συνάψει η Ευρωπαϊκή
Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελβετική Συνομοσπον
δία σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας
προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του
κεκτημένου του Σένγκεν (3), οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα
στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 1 σημεία Α, Β και Ζ της
απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, σε συνδυασμό με
το άρθρο 3 της απόφασης 2008/146/ΕΚ του Συμβου
λίου (4). Κατά συνέπεια, η αντιπροσωπία της Ελβετικής Συνο
μοσπονδίας θα πρέπει να συμμετέχει στο διοικητικό συμβού
λιο, αλλά με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου.

την έννοια του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένω
σης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομο
σπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προ
σχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση
της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την
εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (5),
οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα στον οποίο αναφέρεται το
άρθρο 1 σημεία Α, Β και Ζ της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε
συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2011/350/ΕΚ του
Συμβουλίου (6). Κατά συνέπεια, η αντιπροσωπία του Πριγκι
πάτου του Λιχτενστάιν θα πρέπει να συμμετέχει στο διοικη
τικό συμβούλιο, αλλά με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου.
(35)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου (αριθ. 22)
σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη
ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση του
παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε
υπόκειται στην εφαρμογή του. Δεδομένου ότι ο παρών κανο
νισμός αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτημένο του Σένγκεν, η
Δανία πρέπει να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν
λόγω πρωτοκόλλου, εντός έξι μηνών αφότου το Συμβούλιο
αποφασίσει σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, εάν θα τον
εφαρμόσει στο εθνικό της δίκαιο.

(36)

Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του
κεκτημένου του Σένγκεν, στις οποίες δεν συμμετέχει το Ηνω
μένο Βασίλειο, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/ΕΚ του
Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα
του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
Βορείου Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις δια
τάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (7)· ως εκ τούτου, το
Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στην έκδοσή του και δεν
δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(37)

Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του
κεκτημένου του Σένγκεν, στις οποίες δεν συμμετέχει η Ιρλαν
δία, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβου
λίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα
της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις
του κεκτημένου του Σένγκεν (8)· ως εκ τούτου, η Ιρανδία δεν
συμμετέχει στην έκδοσή του και δεν δεσμεύεται από αυτόν
ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(38)

Ο οργανισμός θα πρέπει να διευκολύνει την οργάνωση επι
χειρησιακών δράσεων στις οποίες τα κράτη μέλη θα έχουν τη
δυνατότητα να επωφελούνται από την τεχνογνωσία και τις
εγκαταστάσεις που ενδεχομένως επιθυμούν να προσφέρουν η
Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με διαδικασίες
που θα αποφασίζονται κατά περίπτωση από το διοικητικό
συμβούλιο. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καλούνται
αντιπρόσωποι της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου
σε όλες τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, προ
κειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως
στις συζητήσεις προετοιμασίας των επιχειρησιακών αυτών
δράσεων.

Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισμός συνιστά
ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά
L
L
L
L

176 της 10.7.1999, σ. 36.
176 της 10.7.1999, σ. 31.
53 της 27.2.2008, σ. 52.
53 της 27.2.2008, σ. 1.

22.11.2011

(5 )
(6 )
(7 )
(8 )

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

160 της 18.6.2011, σ.21.
160 της 18.6.2011, σ. 19.
131 της 1.6.2000, σ. 43.
64 της 7.3.2002, σ. 20.

22.11.2011

(39)

(40)

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υφίσταται διαφωνία μεταξύ του Βασιλείου της Ισπανίας και
του Ηνωμένου Βασιλείου ως προς την οριοθέτηση των συνό
ρων του Γιβραλτάρ.
Η αναστολή εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στα
σύνορα του Γιβραλτάρ δεν συνεπάγεται μεταβολή των αντί
στοιχων θέσεων των ενδιαφερόμενων κρατών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 τροποποιείται ως εξής:
1) Στο άρθρο 1, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το
ακόλουθο κείμενο:
«2.
Καίτοι την ευθύνη για τον έλεγχο και την επιτήρηση
των εξωτερικών συνόρων φέρουν τα κράτη μέλη, ο οργανισμός,
ως φορέας της Ένωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 15 και σύμ
φωνα με το άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού, διευκολύνει
και καθιστά αποτελεσματικότερη την εφαρμογή των υφιστάμε
νων και μελλοντικών μέτρων της Ένωσης για τη διαχείριση των
εξωτερικών συνόρων, ιδίως δε του κώδικα συνόρων του
Σένγκεν που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 562/2006 (*). Το πράττει συντονίζοντας τις ενέργειες
των κρατών μελών κατά την υλοποίηση των μέτρων αυτών
και συμβάλλοντας έτσι στον αποτελεσματικό, ομοιόμορφο
και υψηλού επιπέδου έλεγχο των προσώπων και επιτήρησης
των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών.
Ο οργανισμός εκπληρώνει τα καθήκοντά του συμμορφούμενος
πλήρως προς τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία, συμπεριλαμβα
νομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρω
παϊκής Ένωσης (“Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της”),
προς το σχετικό διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της σύμ
βασης σχετικά με το καθεστώς προστασίας των προσφύγων
που έγινε στη Γενεύη στις 28 Ιουλίου 1951 (“Σύμβαση της
Γενεύης”), προς τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πρό
σβαση σε διεθνή προστασία, ιδίως με την αρχή της μη επανα
προώθησης, και προς τα θεμελιώδη δικαιώματα και λαμβάνο
ντας υπόψη τις εκθέσεις του συμβουλευτικού φόρουμ στο
οποίο παραπέμπει το άρθρο 26α του παρόντος κανονισμού.
3.
Ο οργανισμός παρέχει επίσης στην Επιτροπή και στα
κράτη μέλη την αναγκαία τεχνική συνδρομή και τεχνογνωσία
για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και προάγει την
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως μεταξύ εκείνων
που αντιμετωπίζουν ειδικές ή δυσανάλογες πιέσεις.
___________
(*) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006,
για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθε
στώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνό
ρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1).».
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2) Το άρθρο 1α τροποποιείται ως εξής:
α) παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:
«1α) ως “ευρωπαϊκές ομάδες συνοριοφυλάκων”, για τον
σκοπό του άρθρου 3, του άρθρου 3β, του άρθρου
3γ, του άρθρου 8 και του άρθρου 17, νοούνται ομά
δες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο κοινών
επιχειρήσεων και πιλοτικών σχεδίων, για τον σκοπό
των άρθρων 8α έως 8ζ, ομάδες που πρόκειται να
αναπτυχθούν για ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα
(“ταχείες επεμβάσεις”) κατά την έννοια του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 863/2007 (*) και, για τον σκοπό του
άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχεία εα) και ζ) και του
άρθρου 5, ομάδες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο
πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων και
ταχέων επεμβάσεων·
___________
(*) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου
2007, για τη θέσπιση μηχανισμού σύστασης ομάδων
ταχείας επέμβασης στα σύνορα (ΕΕ L 199 της
31.7.2007, σ. 30).»·

β) το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2) ως “κράτος μέλος υποδοχής” νοείται το κράτος μέλος
στο οποίο πραγματοποιείται ή από το οποίο δρομολο
γείται κοινή επιχείρηση, πιλοτικό σχέδιο ή ταχεία επέμ
βαση·»·
γ) τα σημεία 4 και 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κεί
μενο:
«4) ως “μέλη της ομάδας” νοούνται οι συνοριοφύλακες των
κρατών μελών που υπηρετούν στις ευρωπαϊκές ομάδες
συνοριοφυλάκων, εκτός εκείνων του κράτους μέλους
υποδοχής·
5) ως “αιτούν κράτος μέλος” νοείται το κράτος μέλος οι
αρμόδιες αρχές του οποίου ζητούν από τον οργανισμό
την ανάπτυξη ομάδων ταχείας επέμβασης στο έδαφός
του·».
3) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
i) τα στοιχεία γ) και δ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο
κείμενο:
«γ) πραγματοποιεί αναλύσεις κινδύνου, περιλαμβανομέ
νης της αξιολόγησης της ικανότητας των κρατών
μελών να αντιμετωπίζουν απειλές και πιέσεις στα
εξωτερικά σύνορα·
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δ) συμμετέχει στην εξέλιξη της έρευνας σχετικά με τον
έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων»,

ii) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

«δα) επικουρεί τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαι
τείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συν
δρομή στα εξωτερικά τους σύνορα, λαμβάνοντας
υπόψη ότι κάποιες καταστάσεις ενδέχεται να συνε
πάγονται επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια και επι
χειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα·»,

iii) το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε) επικουρεί τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαι
τείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή
στα εξωτερικά σύνορα, ιδίως τα κράτη μέλη εκείνα
που αντιμετωπίζουν ειδικές και δυσανάλογες πιέ
σεις·»,

iv) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

«εα) συγκροτεί ευρωπαϊκές ομάδες συνοριοφυλάκων
που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο κοινών
επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων και ταχέων επεμ
βάσεων·»,

v) τα στοιχεία στ) και ζ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο
κείμενο:

«στ) παρέχει στα κράτη μέλη την αναγκαία στήριξη,
μεταξύ άλλων, κατόπιν αιτήσεως, για τον συντονι
σμό ή την οργάνωση κοινών επιχειρήσεων επαναπα
τρισμού·

ζ)

αναπτύσσει συνοριοφύλακες από τις ευρωπαϊκές
ομάδες συνοριοφυλάκων σε κράτη μέλη για κοινές
επιχειρήσεις, πιλοτικά σχέδια ή ταχείες επεμβάσεις
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 863/2007·»,

vi) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

«η) αναπτύσσει και εκμεταλλεύεται, σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, συστήματα πληρο
φοριών που επιτρέπουν ταχείες και αξιόπιστες
ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με διαφαινόμε
νους κινδύνους στα εξωτερικά σύνορα των κρατών
μελών, περιλαμβανομένου του δικτύου πληροφο
ριών και συντονισμού, το οποίο συγκροτήθηκε
δυνάμει της απόφασης 2005/267/ΕΚ (*).
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θ) παρέχει την αναγκαία βοήθεια για την ανάπτυξη και
λειτουργία ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των
συνόρων και, αναλόγως των αναγκών, για την ανά
πτυξη κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφο
ριών, περιλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας
των συστημάτων.
___________
(*) Απόφαση 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης
Μαρτίου 2005, για την ίδρυση ασφαλούς ηλεκτρο
νικού δικτύου πληροφοριών και συντονισμού των
υπηρεσιών διαχείρισης της μετανάστευσης των κρα
τών μελών (ΕΕ L 83 της 1.4.2005, σ. 48).»·

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α.
Σύμφωνα με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, κανείς
δεν αποβιβάζεται ή παραδίδεται με άλλο τρόπο στις αρχές
μιας χώρας κατά παράβαση της αρχής της μη επαναπροώ
θησης ή στην οποία υπάρχει κίνδυνος να απελαθεί ή να
επαναπροωθηθεί προς άλλη χώρα κατά παράβαση της εν
λόγω αρχής. Εξετάζονται σύμφωνα με το ενωσιακό και
διεθνές δίκαιο οι ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών, των θυμά
των σωματεμπορίας, των προσώπων που χρειάζονται ιατρική
περίθαλψη, των προσώπων που έχουν ανάγκη διεθνούς προ
στασίας και άλλων ευάλωτων προσώπων.»·
γ) στην παράγραφο 2, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο:
«Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις στον οργανισμό όσον
αφορά εκείνα τα επιχειρησιακά θέματα στα εξωτερικά
σύνορα που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο του οργανισμού.
Ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού (“εκτελεστικός
διευθυντής”) ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο του
οργανισμού (“διοικητικό συμβούλιο”) για τα εν λόγω
θέματα σε τακτική βάση και οπωσδήποτε άπαξ ετησίως.».
4) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 2α
Κώδικας δεοντολογίας
Ο οργανισμός εκπονεί και αναπτύσσει περαιτέρω κώδικα δεο
ντολογίας εφαρμοστέο στο σύνολο των επιχειρήσεων που
συντονίζει ο οργανισμός. Ο κώδικας δεοντολογίας καθορίζει
τις διαδικασίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση των αρχών
του κράτους δικαίου και του σεβασμού των θεμελιωδών
δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στους ασυνόδευτους ανηλί
κους και τα ευάλωτα πρόσωπα, καθώς και στα πρόσωπα που
ζητούν διεθνή προστασία, διαδικασίες που εφαρμόζονται σε
όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του
οργανισμού.
Ο οργανισμός αναπτύσσει τον κώδικα δεοντολογίας σε συνερ
γασία με το συμβουλευτικό φόρουμ στο οποίο παραπέμπει το
άρθρο 26α.».
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5) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3
Κοινές επιχειρήσεις και πιλοτικά σχέδια στα εξωτερικά
σύνορα
1.
Ο οργανισμός αξιολογεί, εγκρίνει και συντονίζει προτά
σεις για κοινές επιχειρήσεις και πιλοτικά σχέδια που πραγμα
τοποιούνται από τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων των αιτή
σεων κρατών μελών σε σχέση με περιστάσεις που επιβάλλουν
αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή βοήθεια, ιδίως σε περιπτώ
σεις ειδικών και δυσανάλογων πιέσεων.

Ο οργανισμός μπορεί να αναλαμβάνει ο ίδιος και να εκτελεί
κοινές επιχειρήσεις και πιλοτικά σχέδια σε συνεργασία με τα
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και σε συμφωνία με τα κράτη μέλη
υποδοχής.

Μπορεί επίσης να αποφασίσει να θέσει τον τεχνικό του εξο
πλισμό στη διάθεση των κρατών μελών που συμμετέχουν στις
κοινές επιχειρήσεις ή τα πιλοτικά σχέδια.

Πριν από την πραγματοποίηση κοινών επιχειρήσεων ή πιλοτι
κών σχεδίων διενεργείται ενδελεχής ανάλυση κινδύνου.
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2.
Ο οργανισμός μπορεί να δραστηριοποιείται μέσω των
ειδικών του παραρτημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 16
για την πρακτική οργάνωση κοινών επιχειρήσεων και πιλοτικών
σχεδίων.
3.
Ο οργανισμός αξιολογεί τα αποτελέσματα των κοινών
επιχειρήσεων και των πιλοτικών σχεδίων και διαβιβάζει τις
αναλυτικές εκθέσεις αξιολόγησης εντός 60 ημερών από τη
λήξη των εν λόγω κοινών επιχειρήσεων και πιλοτικών σχεδίων
στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενες από τις παρατηρή
σεις του Υπευθύνου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στον οποίο
παραπέμπει το άρθρο 26α. Ο οργανισμός προβαίνει σε διεξο
δική συγκριτική ανάλυση των εν λόγω αποτελεσμάτων ώστε να
βελτιωθεί η ποιότητα, η συνοχή και η αποτελεσματικότητα
μελλοντικών κοινών επιχειρήσεων και πιλοτικών σχεδίων και
την περιλαμβάνει στη γενική του έκθεση που προβλέπει το
άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο β).
4.
Ο οργανισμός χρηματοδοτεί ή συγχρηματοδοτεί τις κοι
νές επιχειρήσεις και τα πιλοτικά σχέδια που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, με επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του
και σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμό
ζονται στον οργανισμό.
5.
Οι παράγραφοι 1α και 4 ισχύουν επίσης στις ταχείες
επεμβάσεις.».
6) Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

1α.
Ο οργανισμός δύναται να τερματίσει, αφού ενημερώσει
τα οικεία κράτη μέλη, κοινές επιχειρήσεις και πιλοτικά σχέδια,
αν έχουν παύσει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη διεξα
γωγή των εν λόγω κοινών επιχειρήσεων ή πιλοτικών σχεδίων.

Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε κοινή επιχείρηση ή πιλο
τικό σχέδιο μπορούν να ζητήσουν από τον οργανισμό να τερ
ματίσει την εν λόγω κοινή επιχείρηση ή πιλοτικό σχέδιο.

Το κράτος μέλος υποδοχής προβλέπει τα κατάλληλα πειθαρ
χικά ή άλλα μέτρα σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία σε
περίπτωση παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων ή διεθνών
υποχρεώσεων προστασίας κατά την άσκηση κοινής επιχείρησης
ή πιλοτικού σχεδίου.

Ο εκτελεστικός διευθυντής αναστέλλει ή τερματίζει, εν όλω ή
εν μέρει, κοινές επιχειρήσεις και πιλοτικά σχέδια, εφόσον κρίνει
ότι αυτές οι παραβιάσεις είναι σοβαρής φύσεως ή είναι πιθανό
να συνεχιστούν.

1β.
Ο οργανισμός συγκροτεί διαθέσιμο αριθμό συνοριοφυ
λάκων με την ονομασία ευρωπαϊκές ομάδες συνοριοφυλάκων
σύμφωνα με το άρθρο 3β, με σκοπό την πιθανή ανάπτυξη στο
πλαίσιο των κοινών επιχειρήσεων και πιλοτικών σχεδίων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Αποφασίζει για την ανάπτυξη
ανθρώπινων πόρων και τεχνικού εξοπλισμού σύμφωνα με τα
άρθρα 3α και 7.

«Άρθρο 3α
Οργανωτικές πτυχές
πιλοτικών σχεδίων

των

κοινών

επιχειρήσεων

και

1.
Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει επιχειρησιακό σχέ
διο για τις κοινές επιχειρήσεις και τα πιλοτικά σχέδια που
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Ο εκτελεστικός
διευθυντής και το κράτος μέλος υποδοχής, κατόπιν διαβουλεύ
σεων με τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε κοινή επιχείρηση
ή πιλοτικό σχέδιο, συμφωνούν επί του επιχειρησιακού σχεδίου,
με το οποίο αποσαφηνίζονται εγκαίρως οι σχετικές οργανωτι
κές πτυχές πριν από την προβλεπόμενη έναρξη της εν λόγω
κοινής επιχείρησης ή πιλοτικού σχεδίου.
Το επιχειρησιακό σχέδιο καλύπτει όλες τις πτυχές που κρίνο
νται αναγκαίες για τη διεξαγωγή των κοινών επιχειρήσεων ή
των πιλοτικών σχεδίων και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) περιγραφή της κατάστασης και του τρόπου δράσης και
των σκοπών της αποστολής, καθώς και του επιχειρησιακού
στόχου·
β) την προβλεπόμενη διάρκεια της κοινής επιχείρησης ή του
πιλοτικού σχεδίου·
γ) τη γεωγραφική περιοχή όπου θα πραγματοποιηθεί η κοινή
επιχείρηση ή το πιλοτικό σχέδιο·
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δ) περιγραφή των καθηκόντων και ειδικές οδηγίες για τους
προσκεκλημένους υπαλλήλους, στις οποίες συμπεριλαμβά
νονται οι βάσεις δεδομένων στις οποίες επιτρέπεται η πρό
σβαση και τα επιτρεπόμενα υπηρεσιακά όπλα, πυρομαχικά
και εξοπλισμός στο κράτος μέλος υποδοχής·
ε) τη σύνθεση των ομάδων προσκεκλημένων υπαλλήλων,
καθώς και την ανάπτυξη του λοιπού σχετικού προσωπικού·
στ) διατάξεις περί διοίκησης και ελέγχου, στις οποίες περιλαμ
βάνονται το όνομα και ο βαθμός των συνοριοφυλάκων του
κράτους μέλους υποδοχής που είναι αρμόδιοι για τη
συνεργασία με τους προσκεκλημένους υπαλλήλους και
με τον οργανισμό, ιδίως δε εκείνων των συνοριοφυλάκων
οι οποίοι διοικούν τις ομάδες κατά τη διάρκεια της απο
στολής, καθώς και τη θέση των προσκεκλημένων υπαλλή
λων στη δομή διοίκησης·
ζ) τον τεχνικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο
της εκάστοτε κοινής επιχείρησης ή πιλοτικού σχεδίου,
περιλαμβανομένων ειδικών απαιτήσεων, όπως οι όροι χρή
σης, τα πληρώματα που θα χρειασθούν και το θέμα της
μεταφοράς και λοιπής επιμελητείας, και δημοσιονομικών
διατάξεων·
η) λεπτομερείς προβλέψεις για την άμεση αναφορά συμβά
ντων από τον οργανισμό στο διοικητικό συμβούλιο και τις
οικείες εθνικές δημόσιες αρχές·
θ) μηχανισμό αναφοράς και αξιολόγησης με παραμέτρους
επιδόσεων για τις εκθέσεις αξιολόγησης και την καταλη
κτική ημερομηνία υποβολής της τελικής έκθεσης αξιολό
γησης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3·
ι)

σε σχέση με θαλάσσιες επιχειρήσεις, ειδικές πληροφορίες
για την εφαρμογή της σχετικής δικαιοδοσίας και νομοθε
σίας στη γεωγραφική περιοχή όπου διεξάγεται η εκάστοτε
κοινή επιχείρηση ή πιλοτικό σχέδιο, περιλαμβανομένων των
αναφορών στη διεθνή και την ενωσιακή νομοθεσία όσον
αφορά τη σύλληψη, τη διάσωση στη θάλασσα και την
αποβίβαση·

ια) λεπτομερείς πληροφορίες για τη συνεργασία με τρίτες
χώρες, άλλους οργανισμούς της Ένωσης ή διεθνείς οργα
νώσεις.
2.
Για οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσαρμογή του επιχει
ρησιακού σχεδίου απαιτείται συμφωνία του εκτελεστικού διευ
θυντή και του κράτους μέλους υποδοχής. Ο οργανισμός απο
στέλλει πάραυτα αντίγραφο του τροποποιημένου ή προσαρμο
σμένου επιχειρησιακού σχεδίου στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.
3.
Ο οργανισμός, στο πλαίσιο των συντονιστικών του καθη
κόντων, μεριμνά για την επιχειρησιακή υλοποίηση όλων των
οργανωτικών πτυχών, περιλαμβανομένης της παρουσίας μέλους
του προσωπικού του οργανισμού κατά τη διάρκεια των κοινών
επιχειρήσεων και των πιλοτικών σχεδίων που μνημονεύονται
στο παρόν άρθρο.
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Άρθρο 3β
Σύνθεση και ανάπτυξη
συνοριοφυλάκων

των

ευρωπαϊκών

ομάδων

1.
Βάσει προτάσεως του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικη
τικό συμβούλιο αποφασίζει, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών
του που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου, σχετικά με τα αναγκαία
προσόντα και τον συνολικό αριθμό συνοριοφυλάκων που τίθε
νται στη διάθεση των ευρωπαϊκών ομάδων συνοριοφυλάκων. Η
ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε επακόλουθη
μεταβολή των αναγκαίων προσόντων και του συνολικού αριθ
μού. Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στις ευρωπαϊκές ομάδες
συνοριοφυλάκων μέσω διαθέσιμου αριθμού συνοριοφυλάκων
που συγκροτείται σε εθνικό επίπεδο βάσει των διαφόρων καθο
ρισμένων προσόντων που καθορίζονται από τον οργανισμό, με
τον διορισμό συνοριοφυλάκων που διαθέτουν τα απαιτούμενα
προσόντα.

2.
Η συμβολή των κρατών μελών με συνοριοφύλακές τους
σε ειδικές κοινές δράσεις και πιλοτικά σχέδια για τα προσεχή
έτη σχεδιάζεται βάσει ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων και
συμφωνιών μεταξύ του οργανισμού και των κρατών μελών.
Σύμφωνα με τις εν λόγω συμφωνίες, τα κράτη μέλη θέτουν
τους συνοριοφύλακες στη διάθεση του οργανισμού προς ανά
πτυξη κατόπιν αιτήσεώς του, εκτός εάν αντιμετωπίζουν εξαιρε
τική κατάσταση η οποία θίγει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών
καθηκόντων. Κάθε τέτοια αίτηση υποβάλλεται 45 ημέρες του
λάχιστον πριν από τη σκοπούμενη ανάπτυξη. Δεν θίγεται η
αυτονομία του κράτους μέλους καταγωγής όσον αφορά την
επιλογή του προσωπικού και τη διάρκεια της αποστολής του.

3.
Ο οργανισμός συνεισφέρει επίσης στις ευρωπαϊκές ομά
δες συνοριοφυλάκων με τη διάθεση κατάλληλα κατηρτισμένων
συνοριοφυλάκων οι οποίοι αποσπώνται από τα κράτη μέλη ως
εθνικοί εμπειρογνώμονες κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 παρά
γραφος 5. Η συμβολή των κρατών μελών όσον αφορά την
απόσπαση συνοριοφυλάκων τους στον οργανισμό για τα προ
σεχή έτη σχεδιάζεται βάσει ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων
και συμφωνιών μεταξύ του οργανισμού και των κρατών μελών.

Κατ’ εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών, τα κράτη μέλη καθι
στούν τους συνοριοφύλακες διαθέσιμους για απόσπαση, εκτός
αν αυτό θα επηρέαζε ουσιαστικά την εκτέλεση εθνικών καθη
κόντων. Στις περιπτώσεις αυτές τα κράτη μέλη μπορούν να
ανακαλούν τους αποσπασμένους συνοριοφύλακές τους.

Η μέγιστη διάρκεια των αποσπάσεων αυτών δεν υπερβαίνει
τους έξι μήνες ανά δωδεκάμηνο. Για τους σκοπούς του παρό
ντος κανονισμού, οι αποσπασμένοι συνοριοφύλακες θεωρού
νται προσκεκλημένοι υπάλληλοι και έχουν τα καθήκοντα και
τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 10. Το κράτος
μέλος που έχει αποσπάσει τους εν λόγω συνοριοφύλακες θεω
ρείται κράτος μέλος καταγωγής, όπως ορίζεται στο άρθρο 1α
σημείο 3), με σκοπό την εφαρμογή των άρθρων 3γ, 10 και
10β. Το λοιπό προσωπικό που απασχολείται πρόσκαιρα από
τον οργανισμό και δεν νομιμοποιείται να ασκεί καθήκοντα
συνοριακού ελέγχου αναπτύσσεται στο πλαίσιο κοινών επιχει
ρήσεων και πιλοτικών σχεδίων αποκλειστικά και μόνο για την
άσκηση συντονιστικών καθηκόντων.
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4.
Τα μέλη των ευρωπαϊκών ομάδων συνοριοφυλάκων, κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμο
διοτήτων τους, σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα,
περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε διαδικασίες χορήγησης
ασύλου, και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οιαδήποτε μέτρα
λαμβάνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους είναι ανάλογα προς
τους επιδιωκόμενους στόχους. Κατά την εκτέλεση των καθηκό
ντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δεν κάνουν
διακρίσεις εις βάρος ατόμων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνο
τικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας
ή γενετήσιου προσανατολισμού.
5.
Δυνάμει του άρθρου 8ζ, ο οργανισμός διορίζει συντονι
στή για κάθε κοινή επιχείρηση ή πιλοτικό σχέδιο για τις οποίες
αναπτύσσονται μέλη των ευρωπαϊκών ομάδων συνοριοφυλά
κων.
Ο ρόλος του συντονιστή είναι να προάγει τη συνεργασία και
τον συντονισμό ανάμεσα στα κράτη μέλη υποδοχής και τα
συμμετέχοντα κράτη μέλη.
6.
Ο οργανισμός καλύπτει τα έξοδα στα οποία υποβάλλο
νται τα κράτη μέλη για τη διάθεση συνοριοφυλάκων δυνάμει
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στις ευρωπαϊκές
ομάδες συνοριοφυλάκων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8η.
7.
Ο οργανισμός ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε
ετήσια βάση για τον αριθμό των συνοριοφυλάκων τον οποίο
δεσμεύει κάθε κράτος μέλος για τις ευρωπαϊκές ομάδες συνο
ριοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3γ
Εντολές προς τις ευρωπαϊκές ομάδες συνοριοφυλάκων
1.
Κατά την ανάπτυξη ευρωπαϊκών ομάδων συνοριοφυλά
κων, εντολές προς τις ομάδες εκδίδει το κράτος μέλος υποδο
χής σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο για το οποίο γίνεται
λόγος στο άρθρο 3α παράγραφος 1.
2.
Ο οργανισμός, μέσω του συντονιστή του, όπως ορίζεται
στο άρθρο 3β παράγραφος 5, δύναται να γνωστοποιεί στο
κράτος μέλος υποδοχής τις απόψεις του όσον αφορά τις εντο
λές που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Στην περίπτωση
αυτή, το κράτος μέλος υποδοχής λαμβάνει υπόψη τις εν
λόγω απόψεις.
3.
Σύμφωνα με το άρθρο 8ζ, το κράτος μέλος υποδοχής
παρέχει κάθε απαραίτητη συνδρομή στον συντονιστή, συμπερι
λαμβανομένης της πλήρους πρόσβασης στις ευρωπαϊκές ομά
δες συνοριοφυλάκων ανά πάσα στιγμή καθ’ όλη τη διάρκεια
της αποστολής.
4.
Τα μέλη των ευρωπαϊκών ομάδων συνοριοφυλάκων, κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των αρμοδιοτή
των τους, εξακολουθούν να υπόκεινται στις πειθαρχικές ρυθ
μίσεις του κράτους μέλους καταγωγής τους.».
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7) Τα άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4
Ανάλυση κινδύνου
Ο οργανισμός καταρτίζει και εφαρμόζει κοινό υπόδειγμα ολο
κληρωμένης ανάλυσης κινδύνου.

Εκπονεί τόσο γενικές όσο και ειδικές αναλύσεις κινδύνων, τις
οποίες υποβάλλει στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Για τον σκοπό ανάλυσης κινδύνου, ο οργανισμός μπορεί να
αξιολογεί, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα κράτη
μέλη, την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν επερχόμενες προ
κλήσεις, περιλαμβανομένων των παρουσών και μελλοντικών
απειλών και πιέσεων στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών,
ιδίως για εκείνα τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ειδικές και
δυσανάλογες πιέσεις. Προς τούτο, ο οργανισμός μπορεί να
αξιολογεί τον εξοπλισμό και τους πόρους των κρατών μελών
στον τομέα του ελέγχου των συνόρων. Η αξιολόγηση βασίζεται
σε πληροφορίες που παρέχουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη
και στις εκθέσεις και τα αποτελέσματα κοινών επιχειρήσεων,
πιλοτικών σχεδίων, ταχέων επεμβάσεων και άλλων δραστηριο
τήτων του οργανισμού. Οι εν λόγω αξιολογήσεις δεν θίγουν
τον μηχανισμό αξιολόγησης Σένγκεν.

Τα πορίσματα των εν λόγω αξιολογήσεων υποβάλλονται στο
διοικητικό συμβούλιο.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη παρέ
χουν στον οργανισμό κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με
την κατάσταση και πιθανές απειλές στα εξωτερικά τους
σύνορα.

Για την κατάρτιση από τον οργανισμό του κοινού βασικού
κορμού μαθημάτων για την εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων
που προβλέπεται στο άρθρο 5, ο οργανισμός αξιοποιεί τα
αποτελέσματα του κοινού υποδείγματος ολοκληρωμένης ανά
λυσης κινδύνου.».

8) Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ο οργανισμός παρέχει στους συνοριοφύλακες που είναι
μέλη των ευρωπαϊκών ομάδων συνοριοφυλάκων προηγμένη
εκπαίδευση σχετική με τα καθήκοντα και τις εξουσίες τους
και διεξάγει τακτικά ασκήσεις με τους εν λόγω συνοριοφύ
λακες σύμφωνα με πρόγραμμα προηγμένης εκπαίδευσης και
άσκησης που καθορίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας
του.
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Ο οργανισμός αναλαμβάνει επίσης τις αναγκαίες πρωτοβου
λίες για να εξασφαλίσει ότι όλοι οι συνοριοφύλακες και το
λοιπό προσωπικό των κρατών μελών που συμμετέχουν στις
ευρωπαϊκές ομάδες συνοριοφυλάκων, όπως και το προσω
πικό του οργανισμού, έχουν λάβει, πριν από τη συμμετοχή
τους σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που οργανώνει ο
οργανισμός, κατάρτιση σχετικά με την οικεία νομοθεσία
της Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένων των
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της πρόσβασης σε διεθνή προ
στασία και κατευθυντήριες γραμμές για τον εντοπισμό των
ατόμων που ζητούν προστασία και την παραπομπή τους σε
κατάλληλες δομές.
Ο οργανισμός καταρτίζει και αναπτύσσει περαιτέρω κοινούς
βασικούς κορμούς μαθημάτων για την εκπαίδευση των
συνοριοφυλάκων και εξασφαλίζει την κατάρτιση σε ευρω
παϊκό επίπεδο των εκπαιδευτών των εθνικών συνοριοφυλά
κων των κρατών μελών, μεταξύ άλλων και για τα θεμελιώδη
δικαιώματα, την πρόσβαση σε διεθνή προστασία και το
σχετικό ναυτικό δίκαιο.
Ο οργανισμός καταρτίζει τους κοινούς βασικούς κορμούς
μαθημάτων μετά από διαβουλεύσεις με το συμβουλευτικό
φόρουμ στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 26α.
Τα κράτη μέλη ενσωματώνουν τους κοινούς βασικούς κορ
μούς μαθημάτων στην εκπαίδευση των εθνικών τους συνο
ριοφυλάκων.»·
β) το ακόλουθο εδάφιο εισάγεται μετά το τελευταίο εδάφιο:
«Ο οργανισμός καθιερώνει πρόγραμμα ανταλλαγής που επι
τρέπει στους συνοριοφύλακες που συμμετέχουν στις ευρω
παϊκές ομάδες συνοριοφυλάκων να αποκτήσουν γνώσεις ή
ειδική τεχνογνωσία από εμπειρίες και καλές πρακτικές που
αποκόμισαν στο εξωτερικό μέσω της συνεργασίας τους με
συνοριοφύλακες σε κάποιο κράτος μέλος διαφορετικό από
το δικό τους.».
9) Τα άρθρα 6 και 7 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 6
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αγορά ή μίσθωση εξοπλισμού που συνεπάγεται σοβαρές δαπά
νες για τον οργανισμό διενεργείται υποχρεωτικά διεξοδική ανά
λυση αναγκών και κόστους/ωφέλειας. Κάθε τέτοια δαπάνη προ
βλέπεται στον προϋπολογισμό του οργανισμού όπως εγκρίνεται
από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 29 παρά
γραφος 9. Σε περίπτωση που ο οργανισμός σκοπεύει να αγο
ράσει ή να μισθώσει σημαντικό τεχνικό εξοπλισμό, όπως σκάφη
ανοικτής θαλάσσης και περιπολικά σκάφη ή οχήματα επιτήρη
σης των ακτών, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) σε περίπτωση αγοράς και συγκυριότητας, ο οργανισμός
συμφωνεί τυπικώς με ένα κράτος μέλος ότι αυτό το τελευ
ταίο θα μεριμνήσει για την καταχώριση του εξοπλισμού
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του εν λόγω κράτους
μέλους·
β) αν πρόκειται για μίσθωση, ο εξοπλισμός καταχωρίζεται υπο
χρεωτικά σε κράτος μέλος.
Βάσει πρότυπης συμφωνίας που καταρτίζεται από τον οργανι
σμό, το κράτος μέλος καταχώρισης και ο οργανισμός συμφω
νούν τις λεπτομερείς ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν τις περιό
δους πλήρους διαθεσιμότητας των πόρων που ανήκουν κατά
συγκυριότητα στον οργανισμό, καθώς και τους όρους χρήσης
του εξοπλισμού.
Το κράτος μέλος καταχώρισης ή ο προμηθευτής του τεχνικού
εξοπλισμού παρέχει τους αναγκαίους εμπειρογνώμονες και
τεχνικό πλήρωμα έτσι ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του
τεχνικού εξοπλισμού κατά τρόπο νομικά ορθό και ασφαλή.
2.
Ο οργανισμός καταρτίζει και τηρεί κεντρικά μητρώα του
εξοπλισμού που αποτελεί μέρος αποθέματος τεχνικού εξοπλι
σμού και ανήκει είτε στα κράτη μέλη είτε στον οργανισμό και
εξοπλισμού που ανήκει κατά συγκυριότητα στα κράτη μέλη και
στον οργανισμό με σκοπό τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων.
Το απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού περιλαμβάνει μια ελάχιστη
ποσότητα ανά είδος τεχνικού εξοπλισμού όπως αναφέρεται
στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Ο εξοπλισμός που
έχει καταχωρισθεί ως μέρος του αποθέματος τεχνικού εξοπλι
σμού αναπτύσσεται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που προβλέ
πονται στα άρθρα 3, 8α και 9.

Παρακολούθηση της έρευνας και συμβολή σε αυτήν
Ο οργανισμός παρακολουθεί με δική του πρωτοβουλία και
συμβάλλει στις εξελίξεις στην έρευνα σχετικά με τον έλεγχο
και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων και διαδίδει τις
σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη.
Άρθρο 7
Τεχνικός εξοπλισμός
1.
Ο οργανισμός μπορεί να αγοράζει, μόνος του ή σε
συγκυριότητα με κάποιο κράτος μέλος, ή να μισθώνει τεχνικό
εξοπλισμό για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων προς ανά
πτυξη στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων,
ταχέων επεμβάσεων, κοινών επιχειρήσεων επαναπατρισμού ή
σχεδίων τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς
κανόνες στους οποίους υπόκειται ο οργανισμός. Πριν από κάθε

3.
Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στο απόθεμα τεχνικού εξο
πλισμού που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Η συνεισφορά
από τα κράτη μέλη στο απόθεμα και η εγκατάσταση του
τεχνικού εξοπλισμού για ειδικές δράσεις θα προγραμματίζονται
με βάση ετήσιες διμερείς διαπραγματεύσεις και συμφωνίες
μεταξύ του οργανισμού και των κρατών μελών. Σύμφωνα με
τις συμφωνίες αυτές και στον βαθμό που πρόκειται για την
ελάχιστη ποσότητα τεχνικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητη
για ένα συγκεκριμένο έτος, τα κράτη μέλη παρέχουν τον
τεχνικό εξοπλισμό που τους αναλογεί προς ανάπτυξη κατόπιν
αιτήσεως του οργανισμού, εκτός αν αντιμετωπίζουν κάποια
εξαιρετική κατάσταση η οποία επηρεάζει ουσιαστικά την εκτέ
λεση εθνικών καθηκόντων. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται τουλά
χιστον 45 ημέρες πριν από τη σκοπούμενη ανάπτυξη. Οι συνει
σφορές των κρατών μελών στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού
αναθεωρούνται σε ετήσια βάση.
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4.
Ο οργανισμός διαχειρίζεται τα μητρώα του αποθέματος
τεχνικού εξοπλισμού ως εξής:
α) ταξινόμηση ανά είδος εξοπλισμού και ανά είδος επιχείρη
σης·
β) ταξινόμηση ανά ιδιοκτήτη (κράτος μέλος, οργανισμός,
άλλος)·
γ) συνολική ποσότητα αναγκαίου εξοπλισμού·
δ) ανάγκες για πληρώματα, αν υπάρχουν·
ε) λοιπές πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες καταχώρισης, απαι
τήσεις μεταφοράς και συντήρησης, εφαρμοστέα εθνικά
καθεστώτα εξαγωγής, τεχνικές οδηγίες ή άλλες πληροφο
ρίες που χρησιμεύουν για τον σωστό χειρισμό του εξοπλι
σμού.
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κατεπειγόντως για την ιεράρχηση προτεραιοτήτων όσον αφορά
την ανάπτυξη του τεχνικού εξοπλισμού και λαμβάνει τα ενδε
δειγμένα μέτρα για την αποκατάσταση των ελλείψεων που
έχουν διαπιστωθεί. Ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τις
διαπιστωθείσες ελλείψεις και τα ληφθέντα μέτρα. Η Επιτροπή
ακολούθως ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο, υποβάλλοντας συγχρόνως και τη δική της εκτί
μηση.
7.
Ο οργανισμός ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε
ετήσια βάση για την ποσότητα του τεχνικού εξοπλισμού τον
οποίο δεσμεύει κάθε κράτος μέλος για το απόθεμα τεχνικού
εξοπλισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.».
10) Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

5.
Ο οργανισμός χρηματοδοτεί την ανάπτυξη του τεχνικού
εξοπλισμού που αποτελεί μέρος της ελάχιστης ποσότητας
τεχνικού εξοπλισμού την οποία το εκάστοτε κράτος μέλος
παρέχει για ένα συγκεκριμένο έτος. Η ανάπτυξη τεχνικού εξο
πλισμού που δεν αποτελεί μέρος της ελάχιστης ποσότητας
τεχνικού εξοπλισμού συγχρηματοδοτείται από τον οργανισμό
σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβεί το 100 % των επιλέ
ξιμων δαπανών, εάν ληφθούν υπόψη οι ειδικές περιστάσεις
των κρατών μελών που αναπτύσσουν τον εν λόγω τεχνικό
εξοπλισμό.
Βάσει πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό
συμβούλιο αποφασίζει ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 24,
για τους κανόνες σχετικά με τον τεχνικό εξοπλισμό, μεταξύ
άλλων σχετικά με τις αναγκαίες συνολικές ελάχιστες ποσότητες
ανά είδος τεχνικού εξοπλισμού, τους όρους ανάπτυξης και την
επιστροφή των εξόδων. Για δημοσιονομικούς λόγους η εν λόγω
απόφαση πρέπει να λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιο
μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους.

«1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 78 παράγραφος 3
της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(“ΣΛΕΕ”), ένα ή περισσότερα κράτη μέλη που υφίστανται
ιδιαίτερες και δυσανάλογες πιέσεις και αντιμετωπίζουν περι
στάσεις οι οποίες απαιτούν αυξημένη τεχνική και επιχειρη
σιακή βοήθεια κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους
όσον αφορά τον έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών
συνόρων μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή του οργανι
σμού. Ο οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 3 διοργανώνει
την κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή προς
τα αιτούντα κράτη μέλη.»·
β) στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«γ) να αποστέλλει συνοριοφύλακες από τις ευρωπαϊκές ομά
δες συνοριοφυλάκων.»·
γ) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Ο οργανισμός προτείνει την ελάχιστη ποσότητα τεχνικού εξο
πλισμού με γνώμονα τις ανάγκες του, ειδικότερα για να δια
σφαλισθεί η ικανότητά του να πραγματοποιεί κοινές επιχειρή
σεις, πιλοτικά σχέδια, ταχείες επεμβάσεις και κοινές επιχειρή
σεις επαναπατρισμού, με βάση το πρόγραμμα εργασιών του για
το συγκεκριμένο έτος.
Αν η ελάχιστη ποσότητα τεχνικού εξοπλισμού αποδειχθεί ανε
παρκής για την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου που
έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών
σχεδίων, ταχέων επεμβάσεων ή κοινών επιχειρήσεων επαναπα
τρισμού, ο οργανισμός αναθεωρεί βάσει τεκμηριωμένων ανα
γκών και μιας συμφωνίας με τα κράτη μέλη.
6.
Ο οργανισμός υποβάλλει σε μηνιαία βάση στο διοικητικό
συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη σύνθεση και την ανάπτυξη
εξοπλισμού που αποτελεί μέρος του αποθέματος τεχνικού εξο
πλισμού. Σε περίπτωση μη επίτευξης της ελάχιστης ποσότητας
τεχνικού εξοπλισμού που προβλέπεται στην παράγραφο 5, ο
εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει σχετικά αμελλητί το διοι
κητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει

«3.
Ο οργανισμός δύναται να αγοράζει τεχνικό εξοπλι
σμό για τους ελέγχους και την επιτήρηση των εξωτερικών
συνόρων που θα χρησιμοποιείται από τους εμπειρογνώμο
νές του και εντός του πλαισίου των ταχέων επεμβάσεων όσο
διαρκούν.».
11) Το άρθρο 8α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 8α
Ταχείες επεμβάσεις
Αιτήσει κράτους μέλους που αντιμετωπίζει κατάσταση επείγου
σας και εξαιρετικής πίεσης, ιδίως στην περίπτωση αφίξεως σε
ορισμένα σημεία των εξωτερικών συνόρων μεγάλου αριθμού
υπηκόων τρίτων χωρών που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα
στο έδαφος των κρατών μελών, ο οργανισμός μπορεί να απο
στείλει στο αιτούν κράτος μέλος για περιορισμένο χρονικό
διάστημα μία ή περισσότερες ευρωπαϊκές ομάδες συνοριοφυ
λάκων (“ομάδες”) για την απαιτούμενη διάρκεια, σύμφωνα με
το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007.».
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12) Στο άρθρο 8δ, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακό
λουθο κείμενο:
«5.
Εάν ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίσει να αναπτύξει
μία ή περισσότερες ομάδες, ο οργανισμός μαζί με το αιτούν
κράτος μέλος καταρτίζουν επιχειρησιακό σχέδιο αμέσως σύμ
φωνα με το άρθρο 8ε και σε κάθε περίπτωση το αργότερο
μέσα σε πέντε εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία της από
φασης.».

22.11.2011

14) Στο άρθρο 8η παράγραφος 1, το εισαγωγικό μέρος αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1.
Ο οργανισμός καλύπτει πλήρως τις ακόλουθες δαπάνες
των κρατών μελών, όταν διαθέτουν συνοριοφύλακες για τους
σκοπούς που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1β και
στα άρθρα 8α και 8γ:».
15) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 9

13) Στο άρθρο 8ε, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
α) τα στοιχεία ε), στ) και ζ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο
κείμενο:
«ε) τη σύνθεση των ομάδων, καθώς και την ανάπτυξη λοι
πού προσωπικού·
στ) διατάξεις περί διοίκησης και ελέγχου, στις οποίες περι
λαμβάνονται το όνομα και ο βαθμός των συνοριοφυ
λάκων του κράτους μέλους υποδοχής που είναι αρμό
διοι για τη συνεργασία με τις ομάδες, ιδίως δε εκείνων
των συνοριοφυλάκων οι οποίοι διοικούν τις ομάδες
κατά τη διάρκεια της αποστολής, καθώς και τη θέση
των ομάδων στη δομή διοίκησης·
ζ) τον τεχνικό εξοπλισμό που πρόκειται να αναπτυχθεί σε
συνδυασμό με τις ομάδες, περιλαμβανομένων ειδικών
απαιτήσεων, όπως οι όροι χρήσης, τα πληρώματα που
θα χρειασθούν και το θέμα της μεταφοράς και λοιπής
επιμελητείας, και δημοσιονομικών διατάξεων·»·
β) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:
«η) λεπτομερείς προβλέψεις για την άμεση αναφορά συμ
βάντων από τον οργανισμό στο διοικητικό συμβούλιο
και τις οικείες εθνικές δημόσιες αρχές·
θ) μηχανισμό αναφοράς και αξιολόγησης με παραμέτρους
επιδόσεων για τις εκθέσεις αξιολόγησης και την κατα
ληκτική ημερομηνία υποβολής της τελικής έκθεσης
αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3·
ι) σε σχέση με θαλάσσιες επιχειρήσεις, συγκεκριμένες πλη
ροφορίες για την εφαρμογή της σχετικής δικαιοδοσίας
και νομοθεσίας στη γεωγραφική περιοχή όπου διεξάγε
ται η ταχεία επέμβαση, περιλαμβανομένων αναφορών
στη διεθνή και την ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά
τη σύλληψη, τη διάσωση στη θάλασσα και την αποβί
βαση·
ια) λεπτομερείς πληροφορίες για τη συνεργασία με τρίτες
χώρες, άλλους οργανισμούς της Ένωσης ή διεθνείς
οργανώσεις.».

Συνεργασία σε θέματα επαναπατρισμού
1.
Με την επιφύλαξη της πολιτικής επαναπατρισμού της
Ένωσης και ειδικότερα της οδηγίας 2008/115/ΕΚ του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμ
βρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες
στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενό
ντων υπηκόων τρίτων χωρών (*) και χωρίς να υπεισέρχεται στο
σκεπτικό των αποφάσεων επαναπατρισμού, ο οργανισμός παρέ
χει την αναγκαία συνδρομή και, κατόπιν αιτήσεων των συμμε
τεχόντων κρατών μελών, εξασφαλίζει τον συντονισμό ή την
οργάνωση των κοινών επιχειρήσεων επαναπατρισμού των κρα
τών μελών, μεταξύ άλλων με τη ναύλωση αεροσκαφών για
τους σκοπούς των επιχειρήσεων αυτών. Ο οργανισμός αποφα
σίζει τη χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση των επιχειρή
σεων και σχεδίων της παρούσας παραγράφου, με επιχορηγήσεις
από τον προϋπολογισμό του, σύμφωνα με τους δημοσιονομι
κούς κανόνες που εφαρμόζονται στον οργανισμό. Ο οργανι
σμός μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί δημοσιονομικούς πόρους
της Ένωσης που είναι διαθέσιμοι στον τομέα του επαναπατρι
σμού. Ο οργανισμός διασφαλίζει ότι, στο πλαίσιο των συμφω
νιών επιχορήγησης που συνάπτει με κράτη μέλη, η παροχή
οποιασδήποτε χρηματοδοτικής στήριξης τελεί υπό την αίρεση
του πλήρους σεβασμού του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμά
των.
1α.
Ο οργανισμός εκπονεί κώδικα δεοντολογίας ο οποίος
θα εφαρμόζεται για τον επαναπατρισμό παρανόμως ευρισκόμε
νων υπηκόων τρίτων χωρών και θα ισχύει στο πλαίσιο κάθε
κοινής επιχείρησης επαναπατρισμού που συντονίζεται από τον
οργανισμό, στον εν λόγω δε κώδικα θα περιγράφονται κοινές
τυποποιημένες διαδικασίες, με τις οποίες επιδιώκεται να απλου
στευθεί η οργάνωση κοινών επιχειρήσεων επαναπατρισμού και
να διασφαλισθεί ότι οι επαναπατρισμοί πραγματοποιούνται με
ανθρώπινο τρόπο και σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη
δικαιώματα, ιδίως δε με την αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέ
πειας, της απαγόρευσης των βασανιστηρίων και των απάνθρω
πων ή εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, το δικαίωμα στην
ελευθερία και την ασφάλεια και τα δικαιώματα στην προστασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την απαγόρευση
διακρίσεων.
1β.
Ο κώδικας δεοντολογίας αποδίδει ιδίως βαρύτητα στην
υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 6 της
οδηγίας 2008/115/ΕΚ σχετικά με την πρόβλεψη αποτελεσμα
τικού συστήματος παρακολούθησης των αναγκαστικών επανα
πατρισμών και στη Στρατηγική για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 26α παράγραφος 1 του
παρόντος κανονισμού. Η παρακολούθηση των κοινών επιχειρή
σεων επαναπατρισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται βάσει
αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων και καλύπτει το σύνολο
της κοινής επιχείρησης επαναπατρισμού, από το στάδιο προ
της αναχώρησης μέχρι την παράδοση του επαναπατριζομένου
στις αρχές της χώρας επαναπατρισμού.
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1γ.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τακτικά τον οργανισμό για
τις ανάγκες τους όσον αφορά συνδρομή ή συντονισμό από τον
οργανισμό. Ο οργανισμός καταρτίζει κυλιόμενο επιχειρησιακό
σχέδιο για την παροχή της αναγκαίας επιχειρησιακής υποστή
ριξης στα κράτη μέλη που την έχουν ζητήσει, περιλαμβανομέ
νου του τεχνικού εξοπλισμού που αναφέρεται στο άρθρο 7
παράγραφος 1. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα
με το άρθρο 24 βάσει πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή
σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο δράσης του κυλιό
μενου επιχειρησιακού σχεδίου.

δεδομένων του οργανισμού. Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται κατό
πιν διαβουλεύσεων με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδο
μένων. Με την επιφύλαξη των άρθρων 11β και 11γ, ο οργανι
σμός μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για διοι
κητικούς σκοπούς.

2.
Ο οργανισμός συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των
τρίτων χωρών που μνημονεύονται στο άρθρο 14 για να προσ
διορίζει βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη χορήγηση ταξιδιω
τικών εγγράφων και τον επαναπατρισμό παρανόμως ευρισκόμε
νων υπηκόων τρίτων χωρών.

1.
Ο οργανισμός, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του
οργάνωσης και συντονισμού των κοινών επιχειρήσεων επαναπα
τρισμού των κρατών μελών στις οποίες παραπέμπει το άρθρο
9, μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ατόμων που
υπόκεινται σε αυτές τις κοινές επιχειρήσεις επαναπατρισμού.

___________
(*) ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98.».

16) Στο άρθρο 10, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακό
λουθο κείμενο:
«2.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους, οι προσκεκλημένοι υπάλληλοι οφείλουν
να τηρούν τη νομοθεσία της Ένωσης και το διεθνές δίκαιο
και να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και την εθνική νομο
θεσία του κράτους μέλους υποδοχής.».
17) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 11
Συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών
Ο οργανισμός δύναται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για
να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα
καθήκοντά του με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και, οσάκις
κρίνεται σκόπιμο, με τους οργανισμούς της Ένωσης στους
οποίους παραπέμπει το άρθρο 13. Αναπτύσσει και θέτει σε
λειτουργία σύστημα πληροφοριών που επιτρέπει την ανταλ
λαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών με τους εν λόγω παράγο
ντες, περιλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρα
κτήρα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 11α, 11β και 11γ.
Ο οργανισμός δύναται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για
να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα
καθήκοντά του με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, εάν
η ανταλλαγή σχετίζεται με τις δραστηριότητες στις οποίες
συμμετέχουν σύμφωνα με το άρθρο 12 και το άρθρο 20
παράγραφος 5.».
18) Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:
«Άρθρο 11α
Προστασία δεδομένων
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 εφαρμόζεται στην επεξερ
γασία προσωπικών δεδομένων από τον οργανισμό.
Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει μέτρα για την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 από τον οργανισμό, συμπερι
λαμβανομένων εκείνων που αφορούν τον υπεύθυνο προστασίας

Άρθρο 11β
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο κοινών
επιχειρήσεων επαναπατρισμού

2.
Η επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων σέβε
ται τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Ειδι
κότερα, περιορίζεται αυστηρά στα προσωπικά δεδομένα που
απαιτούνται για τους σκοπούς της κοινής επιχείρησης επανα
πατρισμού.
3.
Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται αμέσως μόλις επι
τευχθεί ο σκοπός για τον οποίο συνελέγησαν και το αργότερο
δέκα ημέρες μετά το πέρας της κοινής επιχείρησης επαναπα
τρισμού.
4.
Στις περιπτώσεις όπου τα προσωπικά δεδομένα δεν δια
βιβάζονται στον μεταφορέα από το κράτος μέλος, μπορεί ο
οργανισμός να διαβιβάσει αυτά τα δεδομένα.
5.
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σύμφωνα με τα μέτρα που
αναφέρονται στο άρθρο 11α.
Άρθρο 11γ
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται
κατά τη διάρκεια κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών
σχεδίων και ταχέων επεμβάσεων
1.
Χωρίς να θίγεται η αρμοδιότητα των κρατών μελών να
συλλέγουν προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο κοινών επιχειρή
σεων, πιλοτικών σχεδίων και ταχέων επεμβάσεων και με την
επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στις παραγρά
φους 2 και 3, ο οργανισμός μπορεί να επεξεργασθεί περαιτέρω
τα προσωπικά δεδομένα που συνέλεξαν τα κράτη μέλη κατά τη
διάρκεια αυτών των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και διαβί
βασαν στον οργανισμό με σκοπό να συμβάλουν στην ασφάλεια
των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών.
2.
Αυτή η περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομέ
νων από τον οργανισμό περιορίζεται σε προσωπικά δεδομένα
που αφορούν πρόσωπα για τα οποία οι αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών έχουν βάσιμες υποψίες ότι εμπλέκονται σε δια
συνοριακές εγκληματικές δραστηριότητες, σε δραστηριότητες
διευκόλυνσης της παράνομης μετανάστευσης ή σε δραστηριό
τητες εμπορίας ανθρώπων όπως καθορίζονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 2002/90/ΕΚ
του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2002, για τον ορισμό
της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και δια
μονής (*).
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3.
Τα προσωπικά δεδομένα της παραγράφου 2 υφίστανται
περαιτέρω επεξεργασία από τον οργανισμό μόνον για τους εξής
σκοπούς:
α) τη διαβίβαση, κατά περίπτωση, στην Ευρωπόλ ή άλλες
υπηρεσίες επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας, με την επι
φύλαξη του άρθρου 13·
β) τη χρησιμοποίηση για την προετοιμασία των αναλύσεων
κινδύνου στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 4. Στο αποτέ
λεσμα των αναλύσεων κινδύνου, τα δεδομένα είναι αποπρο
σωποποιημένα.
4.
Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται αμέσως μόλις δια
βιβασθούν στην Ευρωπόλ ή σε άλλους οργανισμούς της Ένω
σης ή χρησιμοποιηθούν για την ετοιμασία αναλύσεων κινδύνου
στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 4. Η περίοδος αποθήκευσης
δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τους τρεις μήνες από την
ημερομηνία συλλογής των εν λόγω δεδομένων.
5.
Η επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων σέβε
ται τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Τα
προσωπικά δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό
με σκοπό έρευνες, οι οποίες παραμένουν υπό την ευθύνη των
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών.
Ειδικότερα, περιορίζεται αυστηρά στα προσωπικά δεδομένα
που απαιτούνται για τους σκοπούς της παραγράφου 3.
6.
Με
την
επιφύλαξη
του
κανονισμού
(ΕΚ)
αριθ. 1049/2001, απαγορεύεται περαιτέρω διαβίβαση ή άλλη
ανακοίνωση προσωπικών δεδομένων που έχουν τύχει επεξεργα
σίας από τον οργανισμό σε τρίτες χώρες ή άλλους τρίτους.
7.
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σύμφωνα με τα μέτρα που
αναφέρονται στο άρθρο 11α.
Άρθρο 11δ
Κανόνες
ασφαλείας
για
την
προστασία
των
διαβαθμισμένων πληροφοριών και των ευαίσθητων μη
διαβαθμισμένων πληροφοριών
1.
Ο οργανισμός εφαρμόζει τους κανόνες της Επιτροπής
για θέματα ασφάλειας, όπως αυτοί καθορίζονται στο παράρ
τημα της απόφασης 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επι
τροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2001, για την τροποποίηση του
εσωτερικού κανονισμού της (**). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμό
ζονται, μεταξύ άλλων, στην ανταλλαγή, την επεξεργασία και
την αποθήκευση διαβαθμισμένων πληροφοριών.
2.
Ο οργανισμός εφαρμόζει επίσης τις αρχές ασφαλείας
σχετικά με την επεξεργασία ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων
πληροφοριών, όπως καθορίζονται στην απόφαση που αναφέρε
ται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και όπως έχουν
θεσπισθεί και εφαρμόζονται από την Επιτροπή. Το διοικητικό
συμβούλιο θεσπίζει μέτρα για την εφαρμογή αυτών των αρχών
ασφαλείας.
___________
(*) ΕΕ L 328 της 5.12.2002, σ. 17.
(**) ΕΕ L 317 της 3.12.2001, σ. 1.».
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19) Τα άρθρα 13 και 14 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κεί
μενο:
«Άρθρο 13
Συνεργασία με οργανισμούς και φορείς της Ένωσης και
με διεθνείς οργανισμούς
Ο οργανισμός δύναται να συνεργάζεται με την Ευρωπόλ, την
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, τον Οργανι
σμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(“Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων”), με άλλους οργανι
σμούς και φορείς της Ένωσης και με διεθνείς οργανισμούς που
είναι αρμόδιοι για θέματα που υπάγονται στον παρόντα κανο
νισμό, στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας που συνάπτονται
με τους φορείς αυτούς, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της
ΣΛΕΕ και τις διατάξεις για τις αρμοδιότητες των εν λόγω
φορέων. Εν πάση περιπτώσει ο οργανισμός ενημερώνει το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάθε τέτοιο διακανονισμό.
Περαιτέρω διαβίβαση ή άλλη ανακοίνωση προσωπικών δεδομέ
νων που έχουν τύχει επεξεργασίας από τον οργανισμό σε
άλλους οργανισμούς ή φορείς της Ένωσης υπόκειται σε ειδικές
ρυθμίσεις εργασίας όσον αφορά την ανταλλαγή προσωπικών
δεδομένων και εξαρτάται από την προηγούμενη έγκριση του
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.
Ο οργανισμός μπορεί επίσης, με τη σύμφωνη γνώμη των ενδια
φερόμενων κρατών μελών, να προσκαλεί παρατηρητές από
οργανισμούς και φορείς της Ένωσης ή διεθνείς οργανισμούς
να συμμετάσχουν στις δραστηριότητές του που προβλέπονται
στα άρθρα 3, 4 και 5, στον βαθμό που η παρουσία τους είναι
σύμφωνη με τους στόχους των εν λόγω δραστηριοτήτων, μπο
ρεί να συμβάλει στη βελτίωση της συνεργασίας και την ανταλ
λαγή βέλτιστων πρακτικών και δεν επηρεάζει τη γενική ασφά
λεια των εν λόγω δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω παρατηρητές
μπορούν να συμμετέχουν μόνο με τη συμφωνία των ενδιαφε
ρόμενων κρατών μελών ως προς τις δραστηριότητες που ανα
φέρονται στα άρθρα 4 και 5 και μόνο με τη συγκατάθεση του
κράτους μέλους υποδοχής ως προς εκείνες που αναφέρονται
στο άρθρο 3. Οι λεπτομερείς κανόνες για τη συμμετοχή των
παρατηρητών περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο στο
οποίο παραπέμπει το άρθρο 3α παράγραφος 1. Οι εν λόγω
εκπρόσωποι λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση από τον οργανι
σμό πριν από τη συμμετοχή τους.
Άρθρο 14
Διευκόλυνση της επιχειρησιακής συνεργασίας με τρίτες
χώρες και συνεργασία με αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών
1.
Σε θέματα που καλύπτουν οι δραστηριότητές του και
κατά τον βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθη
κόντων του, ο οργανισμός διευκολύνει την επιχειρησιακή
συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, στο πλαί
σιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, συμπερι
λαμβανομένων των θεμάτων που άπτονται των δικαιωμάτων
του ανθρώπου.
Ο οργανισμός και τα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς τους
κανόνες και προδιαγραφές που είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι
με εκείνους που προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης, ακόμη και
στην περίπτωση όπου η συνεργασία με τρίτες χώρες πραγμα
τοποιείται στο έδαφος των εν λόγω χωρών.
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Η καθιέρωση συνεργασίας με τρίτες χώρες υπηρετεί την προ
ώθηση των ευρωπαϊκών προτύπων διαχείρισης των συνόρων,
περιλαμβανομένου του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων
και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
2.
Ο οργανισμός μπορεί να συνεργάζεται με τις αρχές τρί
των χωρών που είναι αρμόδιες για θέματα που καλύπτει ο
παρών κανονισμός, στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας που
συνάπτονται με τις αρχές αυτές, σύμφωνα με τις σχετικές δια
τάξεις της ΣΛΕΕ. Αυτές οι εργασιακές ρυθμίσεις αφορούν αμι
γώς μόνο τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας.
3.
Ο οργανισμός δύναται να τοποθετεί σε τρίτες χώρες
δικούς του αξιωματικούς συνδέσμους, οι οποίοι ενδείκνυται
να απολαύουν της υψηλότερης δυνατής προστασίας για την
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αυτοί εντάσσονται στα τοπικά
και περιφερειακά δίκτυα συνεργασίας τα οποία απαρτίζονται
από αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης των κρατών
μελών που συγκροτούνται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου
2004, για τη δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων
μετανάστευσης (*). Αξιωματικοί σύνδεσμοι τοποθετούνται
μόνο σε τρίτες χώρες στις οποίες οι πρακτικές διαχείρισης
των συνόρων συμμορφώνονται προς τις ελάχιστες προδιαγρα
φές στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η τοποθέτησή
τους εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο. Στο πλαίσιο της
πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, για τις τοποθετή
σεις αυτές πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στις τρίτες χώρες
εκείνες οι οποίες, βάσει ανάλυσης κινδύνου, αποτελούν χώρες
καταγωγής ή διέλευσης όσον αφορά την παράνομη μετανά
στευση. Στη βάση της αμοιβαιότητας, ο οργανισμός μπορεί
επίσης να δεχθεί στους κόλπους του αξιωματικούς συνδέσμους
διορισμένους από τις εν λόγω τρίτες χώρες, για περιορισμένο
χρονικό διάστημα. Το διοικητικό συμβούλιο, βάσει πρότασης
του εκτελεστικού διευθυντή και σύμφωνα με το άρθρο 24,
εγκρίνει ετησίως κατάλογο προτεραιοτήτων.
4.
Τα καθήκοντα των αξιωματικών συνδέσμων του οργανι
σμού περιλαμβάνουν, σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία της
Ένωσης και τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη συγκρότηση και
διατήρηση επαφών με τις αρμόδιες αρχές της εκάστοτε τρίτης
χώρας στην οποία έχουν τοποθετηθεί, με στόχο τη συμβολή
στην πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευ
σης, καθώς και στον επαναπατρισμό παράνομων μεταναστών.
5.
Ο οργανισμός δύναται να λάβει χρηματοδότηση από την
Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων πράξεων οι
οποίες διέπουν την πολιτική εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης.
Ο οργανισμός δύναται να δρομολογεί και να χρηματοδοτεί
σχέδια τεχνικής βοήθειας σε τρίτες χώρες σχετικά με θέματα
που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό.
6.
Ο οργανισμός δύναται επίσης, με τη σύμφωνη γνώμη
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, να προσκαλεί παρατηρητές
από τρίτες χώρες να συμμετάσχουν στις δραστηριότητές του
που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4 και 5, στον βαθμό που η
παρουσία τους είναι σύμφωνη με τους στόχους των δραστη
ριοτήτων αυτών, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της συνερ
γασίας και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και δεν επη
ρεάζει τη γενική ασφάλεια των εν λόγω δραστηριοτήτων. Οι εν
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λόγω παρατηρητές μπορούν να συμμετέχουν μόνο με τη συμ
φωνία των ενδιαφερόμενων κρατών μελών ως προς τις δρα
στηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 και μόνο με
τη συγκατάθεση του κράτους μέλους υποδοχής ως προς εκεί
νες που αναφέρονται στο άρθρο 3. Οι λεπτομερείς κανόνες για
τη συμμετοχή των παρατηρητών περιλαμβάνονται στο επιχει
ρησιακό σχέδιο στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 3α παράγρα
φος 1. Οι εν λόγω εκπρόσωποι λαμβάνουν κατάλληλη κατάρ
τιση από τον οργανισμό πριν από τη συμμετοχή τους.

7.
Κατά τη σύναψη διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες
όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, τα κράτη
μέλη μπορούν να περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με τον
ρόλο και την αρμοδιότητα του οργανισμού, ιδίως σε σχέση
με την άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από μέλη των ομά
δων που αναπτύσσει ο οργανισμός στο πλαίσιο των κοινών
επιχειρήσεων ή πιλοτικών σχεδίων που αναφέρονται στο
άρθρο 3.

8.
Οι δραστηριότητες που προβλέπονται στις παραγράφους
2 και 3 του παρόντος άρθρου υπόκεινται σε προηγούμενη
γνώμη της Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώ
νεται σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες το συντομότερο
δυνατόν.
___________
(*) ΕΕ L 64 της 2.3.2004, σ. 1.».

20) Στο άρθρο 15, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακό
λουθο κείμενο:

«Ο οργανισμός είναι φορέας της Ένωσης. Διαθέτει νομική προ
σωπικότητα.».

21) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 15α
Συμφωνία για την έδρα
Οι αναγκαίες ρυθμίσεις σχετικά με τη στέγαση του οργανισμού
στο κράτος μέλος όπου εδρεύει ο οργανισμός και σχετικά με
τις εγκαταστάσεις που πρέπει να θέσει στη διάθεση του οργα
νισμού το εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και οι ειδικοί κανόνες
που ισχύουν στο εν λόγω κράτος μέλος για τον εκτελεστικό
διευθυντή, τον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή, τα μέλη
του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό του οργανισμού
και τα μέλη των οικογενειών τους, καθορίζονται σε συμφωνία
για την έδρα μεταξύ του οργανισμού και του κράτους μέλους
στο οποίο εδρεύει ο οργανισμός. Η συμφωνία για την έδρα
συνάπτεται μετά την εξασφάλιση της έγκρισης του διοικητικού
συμβουλίου. Το κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει ο οργανισμός
οφείλει να εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την
εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης
και της παροχής πολύγλωσσης και ευρωπαϊκού πνεύματος σχο
λικής εκπαίδευσης και κατάλληλων συγκοινωνιακών συνδέ
σεων.».
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22) Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3.
Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 3β
παράγραφος 5, μόνο ένα μέλος του προσωπικού του οργα
νισμού το οποίο υπόκειται στον κανονισμό υπηρεσιακής
κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
στον τίτλο ΙΙ του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του
λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να
διορισθεί συντονιστής σύμφωνα με το άρθρο 8ζ. Για τους
σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 3β παράγραφος 3,
μόνο εθνικοί εμπειρογνώμονες οι οποίοι έχουν αποσπασθεί
από κράτος μέλος στον οργανισμό μπορούν να ορισθούν
προς τοποθέτηση στις ευρωπαϊκές ομάδες συνοριοφυλάκων.
Ο οργανισμός ορίζει τους εθνικούς εμπειρογνώμονες που
τοποθετούνται στις ευρωπαϊκές ομάδες συνοριοφυλάκων
σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.»·
β) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«4.
Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τα απαραίτητα
μέτρα εφαρμογής σε συμφωνία με την Επιτροπή, με βάση
το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης
των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5.
Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να θεσπίζει διατά
ξεις που να καθιστούν δυνατή την απόσπαση στον οργανι
σμό εθνικών εμπειρογνωμόνων προερχόμενων από τα κράτη
μέλη. Οι διατάξεις αυτές λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις
του άρθρου 3β παράγραφος 3, ιδίως το γεγονός ότι οι εν
λόγω εμπειρογνώμονες θεωρούνται προσκεκλημένοι υπάλ
ληλοι και έχουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που
προβλέπονται στο άρθρο 10. Περιλαμβάνουν διατάξεις σχε
τικά με τους όρους ανάπτυξης.».
23) Το άρθρο 20 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
i) το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«η) καταρτίζει το οργανόγραμμα του οργανισμού και
εγκρίνει την πολιτική του οργανισμού σε θέματα
προσωπικού, ειδικότερα δε το πολυετές σχέδιο για
την πολιτική στελέχωσης. Σύμφωνα με τις συναφείς
διατάξεις
του
κανονισμού
(ΕΚ,
Ευρατόμ)
αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμ
βρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονι
σμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς
του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ)
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπί
ζει το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται
στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων (*), το πολυετές σχέδιο για την πολιτική στε
λέχωσης υποβάλλεται στην Επιτροπή και στην αρμό
δια για τον προϋπολογισμό αρχή, αφού εξασφαλίσει
τη θετική γνώμη της Επιτροπής·
___________
(*) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.»,
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ii) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
«θ) καταρτίζει το πολυετές σχέδιο του οργανισμού με
σκοπό την κατάστρωση της μελλοντικής μακροπρό
θεσμης στρατηγικής για τις δραστηριότητες του
οργανισμού.»·
β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4.
Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να παρέχει συμβου
λές στον εκτελεστικό διευθυντή για οποιοδήποτε θέμα
αφορά αποκλειστικά την εξέλιξη της επιχειρησιακής διαχεί
ρισης των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με έρευνα που προβλέπε
ται στο άρθρο 6.».
24) Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 1, η τελευταία περίοδος αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο:
«Η διάρκεια της θητείας είναι ανανεώσιμη.»·
β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3.
Στον οργανισμό συμμετέχουν χώρες που συνδέονται
με την υλοποίηση, εφαρμογή και ανάπτυξη του κεκτημένου
του Σένγκεν. Κάθε χώρα έχει έναν εκπρόσωπο και ένα ανα
πληρωματικό μέλος στο διοικητικό συμβούλιο. Κατ’ εφαρ
μογή των οικείων διατάξεων των συμφωνιών σύνδεσης των
χωρών αυτών, έχουν καταρτισθεί ρυθμίσεις που καθορίζουν
τη φύση, την έκταση, καθώς και τους λεπτομερείς κανόνες
για τη συμμετοχή των εν λόγω χωρών στις δραστηριότητες
του οργανισμού, περιλαμβανομένων διατάξεων περί χρημα
τοδοτικών συνεισφορών και προσωπικού.».
25) Το άρθρο 25 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπο
ρούν να καλέσουν τον εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει
αναφορά για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ιδίως όσον
αφορά την εφαρμογή και παρακολούθηση της Στρατηγικής
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τη γενική έκθεση του οργανι
σμού για το προηγούμενο έτος, το πρόγραμμα εργασίας
για το επόμενο έτος και το αναφερόμενο στο άρθρο 20
παράγραφος 2 στοιχείο θ) πολυετές πρόγραμμα του οργα
νισμού.»·
β) στην παράγραφο 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ζ) εξασφαλίζει την εκτέλεση των επιχειρησιακών σχεδίων
που αναφέρονται στα άρθρα 3α και 8ε.».
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26) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 26α
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απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο και στο συμβουλευτικό
φόρουμ. Υποβάλλει έκθεση τακτικά και με τον τρόπο αυτό
συμβάλλει στον μηχανισμό για την παρακολούθηση των θεμε
λιωδών δικαιωμάτων.

Στρατηγική Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
1.
Ο οργανισμός καταρτίζει και αναπτύσσει και εφαρμόζει
περαιτέρω τη Στρατηγική του Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο
οργανισμός θέτει σε λειτουργία έναν αποτελεσματικό μηχανι
σμό για την παρακολούθηση του σεβασμού των θεμελιωδών
δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού.
2.
Ο οργανισμός ιδρύει ένα συμβουλευτικό φόρουμ το
οποίο θα επικουρεί τον εκτελεστικό διευθυντή και το διοικη
τικό συμβούλιο σε ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο
οργανισμός προσκαλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης
για το Άσυλο, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και άλλους
συναφείς οργανισμούς να μετάσχουν στο συμβουλευτικό
φόρουμ. Κατόπιν προτάσεως του εκτελεστικού διευθυντή, το
διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με τη σύνθεση και
τον τρόπο λειτουργίας του συμβουλευτικού φόρουμ και με τις
λεπτομέρειες διαβίβασης πληροφοριών στο συμβουλευτικό
φόρουμ.
Το συμβουλευτικό φόρουμ καλείται να γνωμοδοτήσει για την
περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή της Στρατηγικής Θεμελιω
δών Δικαιωμάτων, του κώδικα δεοντολογίας και του κοινού
βασικού κορμού μαθημάτων.
Το συμβουλευτικό φόρουμ συντάσσει ετήσια έκθεση σχετικά
με τις δραστηριότητές του. Η εν λόγω έκθεση δημοσιεύεται.
3.
Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει έναν Υπεύθυνο Θεμελιω
δών Δικαιωμάτων, ο οποίος διαθέτει την απαιτούμενη ικανό
τητα και πείρα στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ενερ
γεί ανεξάρτητα κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως
Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και υποβάλλει έκθεση

4.
Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το συμβου
λευτικό φόρουμ έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που
αφορούν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σε σχέση
με όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού.».
27) Στο άρθρο 33, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«2α.
Στην πρώτη αξιολόγηση μετά την έναρξη ισχύος του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1168/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμ
βουλίου σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για
τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά
σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (*) αναλύο
νται επίσης οι ανάγκες για περαιτέρω αυξημένο συντονισμό της
διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών,
μεταξύ άλλων της σκοπιμότητας για τη δημιουργία ευρωπαϊ
κού συστήματος συνοριοφυλάκων.
2β.
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει ειδική ανάλυση του τρόπου
με τον οποίο έγινε σεβαστός ο Χάρτης των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
___________
(*) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 1.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη
σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Στρασβούργο, 25 Οκτωβρίου 2011.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

J. BUZEK

M. DOWGIELEWICZ

