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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στρασβούργο, 11.12.2018
COM(2018) 845 final
ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στην
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δέκατη έβδομη έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την
οικοδόμηση μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας
Κατάλογος νομοθετικών πρωτοβουλιών

EL

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ
Παρουσιάστηκε και συμφωνήθηκε
Πιθανώς γρήγορη επίτευξη συμφωνίας βάσει των συνήθων διαδικασιών
Πιθανή συμφωνία αν υπάρχει ισχυρή πολιτική δέσμευση όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

Ι) Πρωτοβουλίες της ομιλίας για την κατάσταση της Ένωσης το 20181

Πολιτική

1

2
3
4
5
6

Περιγραφή

Πρόληψη της διάδοσης
τρομοκρατικού περιεχομένου στο
διαδίκτυο2

Υποβλήθηκε τον
Σεπτέμβριο του 2018· Το
Συμβούλιο ενέκρινε την
εντολή του στις 6
Δεκεμβρίου 2018.

Επέκταση της εντολής της
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη
διασυνοριακή τρομοκρατία3

Υποβλήθηκε τον
Σεπτέμβριο του 2018.

Στοχευμένη τροποποίηση του
κανονισμού σχετικά με τη
χρηματοδότηση των κομμάτων
όσον αφορά τη διαδικασία
επαλήθευσης σχετικά με τις
παραβιάσεις δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα στο
πλαίσιο των εκλογών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου4

Υποβλήθηκε τον
Σεπτέμβριο του 2018.

Ενίσχυση των ικανοτήτων του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Συνοριοφυλακής και
Ακτοφυλακής5

Υποβλήθηκε τον
Σεπτέμβριο του 2018

Ευρωπαϊκό κέντρο ικανοτήτων για
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
στον τομέα της βιομηχανίας, της
τεχνολογίας και της έρευνας6

Υποβλήθηκε τον
Σεπτέμβριο του 2018.

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

Συμβούλιο
Ευρωπαϊκό
της
Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκής
Ένωσης

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_el_0.pdf. Βλ. επίσης την επιστολή προθέσεων του
Προέδρου Γιούνκερ: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-letter-of-intent_el.pdf.
COM(2018) 640 final της 12.9.2018.
COM(2018) 641 final της 12.9.2018.
COM(2018) 636 final της 12.9.2018.
COM(2018) 631 final της 12.9.2018.
COM(2018) 630 final της 12.9.2018.
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ΙΙ) Προτεραιότητες που συμφωνήθηκαν στην κοινή δήλωση7

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Πολιτική

Περιγραφή

Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών
και αδείας ταξιδίου8

Υποβλήθηκε τον Νοέμβριο
του 2016· συμφωνήθηκε
μεταξύ των συννομοθετών·
τυπική έκδοση το
φθινόπωρο του 2018.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη
Λειτουργική Διαχείριση
Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης
Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας,
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης9

Υποβλήθηκε τον Ιούνιο του
2017· συμφωνήθηκε μεταξύ
των συννομοθετών· τυπική
έκδοση το φθινόπωρο του
2018.

Ενίσχυση του Συστήματος
Πληροφοριών Σένγκεν10

Υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο
του 2016· συμφωνήθηκε
μεταξύ των συννομοθετών·
τυπική έκδοση το
φθινόπωρο του 2018.

Νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και
χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας11

Υποβλήθηκε τον Ιούλιο του
2016· τυπική έκδοση τον
Μάιο του 2018.

Σύστημα εισόδου/εξόδου12

Υποβλήθηκε τον Απρίλιο
του 2016· τυπική έκδοση
τον Νοέμβριο του 2017.

Έλεγχος της απόκτησης και
κατοχής όπλων13

Υποβλήθηκε τον Νοέμβριο
του 2015· τυπική έκδοση
τον Μάιο του 2017.

Οδηγία για την τρομοκρατία14

Υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο
του 2015· τυπική έκδοση
τον Μάρτιο του 2017.

Πράξη για την ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο15

Υποβλήθηκε τον
Σεπτέμβριο του 2017·
συμφωνήθηκε μεταξύ των
συννομοθετών· τυπική

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

Συμβούλιο
Ευρωπαϊκό
της
Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκής
Ένωσης

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint-declaration-eu-legislative-priorities-2018-19_en.pdf.
COM(2016) 731 final της 16.11.2016.
COM(2017) 352 final της 29.6.2017.
COM (2016) 881 final της 21.12.2016, COM (2016) 882 final της 21.12.2016, COM (2016) 883 final της 21.12.2016.
Οδηγία (ΕΕ) 2018/841 (30.5.2018).
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226 (30.11.2017).
Οδηγία (ΕΕ) 2017/853 (17.5.2017).
Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 (15.3.2017).
COM(2017) 477 final της 13.9.2017.
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Πολιτική

Περιγραφή

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

Συμβούλιο
Ευρωπαϊκό
της
Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκής
Ένωσης

έκδοση τον Μάιο του 2019.

16
17

18
19
20

Ευρωπαϊκό Σύστημα
Πληροφοριών Ποινικού
Μητρώου16

Υποβλήθηκε τον Ιανουάριο
του 2016 και
συμπληρώθηκε τον Ιούνιο
του 2017· τελική φάση των
συζητήσεων στο πλαίσιο
του τριμερούς διαλόγου.

Διαλειτουργικότητα μεταξύ των
συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ
για τη διαχείριση της ασφάλειας,
των συνόρων και της
μετανάστευσης17

Υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο
του 2017 και
τροποποιήθηκε τον Ιούνιο
του 2018· τελική φάση των
συζητήσεων στο πλαίσιο
του τριμερούς διαλόγου.

Διασυνοριακή πρόσβαση των
αρχών επιβολής του νόμου σε
ηλεκτρονικά αποδεικτικά
στοιχεία18

Υποβλήθηκε τον Απρίλιο
του 2018· Το Συμβούλιο
ενέκρινε τη
διαπραγματευτική του
εντολή· Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο πρέπει να
εγκρίνει τις
διαπραγματευτικές εντολές
του και να αρχίσει
συζητήσεις στο πλαίσιο του
τριμερούς διαλόγου.

Διασυνοριακή πρόσβαση και
χρήση των χρηματοοικονομικών
στοιχείων από τις αρχές επιβολής
του νόμου19

Υποβλήθηκε τον Απρίλιο
του 2018· το Συμβούλιο
ενέκρινε τη
διαπραγματευτική του
εντολή· οι συννομοθέτες
πρέπει να αρχίσουν
συζητήσεις στο πλαίσιο του
τριμερούς διαλόγου.

Ενίσχυση του Eurodac20

Υποβλήθηκε τον Μάιο του
2016· το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο πρέπει να
ολοκληρώσουν τις
συζητήσεις στο πλαίσιο του
τριμερούς διαλόγου.

COM(2016) 7 final της 19.1.2016 και COM(2016) 344 final της 29.6.2017.
COM(2017) 793 final της 12.12.2017, COM (2017) 794 final της 12.12.2017, COM (2017) 478 final της 13.6.2018, COM (2018)
480 final της 13.6.2018.
COM(2018) 225 final της 17.4.2018 και COM(2018) 226 final της 17.4.2018.
COM(2018) 213 final της 17.4.2018.
COM(2016) 272 final της 4.5.2016.
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ΙΙΙ) Λοιπές νομοθετικές πρωτοβουλίες που συζητούνται στο πλαίσιο της Ένωσης Ασφάλειας

21
22
23

24

Πολιτική

Περιγραφή

Καταπολέμηση της απάτης και της
πλαστογραφίας που αφορούν τα
μέσα πληρωμής πλην των
μετρητών21

Υποβλήθηκε τον
Σεπτέμβριο του 2017· οι
συζητήσεις στο πλαίσιο του
τριμερούς διαλόγου
βρίσκονται σε εξέλιξη.

Περιορισμός της κυκλοφορίας
στην αγορά και της χρήσης
πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών
υλών22

Υποβλήθηκε τον Απρίλιο
του 2018· Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο πρέπει να
εγκρίνουν τις
διαπραγματευτικές εντολές
τους και να αρχίσουν
συζητήσεις στο πλαίσιο του
τριμερούς διαλόγου.

Ενίσχυση της ασφάλειας των
εθνικών δελτίων ταυτότητας και
των εγγράφων διαμονής23

Υποβλήθηκε τον Απρίλιο
του 2018· το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο ενέκριναν τις
διαπραγματευτικές εντολές
τους και πρέπει να αρχίσουν
συζητήσεις στο πλαίσιο του
τριμερούς διαλόγου.

Ενίσχυση του Συστήματος
Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις24

Υποβλήθηκε τον Μάιο του
2018· Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο πρέπει να
εγκρίνουν τις
διαπραγματευτικές εντολές
τους και να αρχίσουν
συζητήσεις στο πλαίσιο του
τριμερούς διαλόγου.

COM(2017) 489 final της 13.9.2017.
COM(2018) 209 final της 17.4.2018.
COM(2018) 212 final της 17.4.2018.
COM(2018) 302 final της 16.5.2018.
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Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

Συμβούλιο
Ευρωπαϊκό
της
Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκής
Ένωσης

