
 
AA 15/2/05 REV 2    
 JUR   EL 

 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

  

 
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 
(OR. en) 
 
 
 

  
AA 15/2/05 
REV 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  
 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 
∆ιαβιβάζεται συνηµµένως στις αντιπροσωπίες το σχέδιο Συνθήκης Προσχώρησης της Βουλγαρίας 

και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση : ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 

 

Έγγραφα αναφοράς : MD 141/6/04 REV 6 (AC 141/1/05 REV 1) 
 
 

________________________ 

 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα ΙΙ/el 1 

 

MD 141/6/04 REV 6 
(AC 141/1/05 REV 1) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

 

Κατάλογος διατάξεων του κεκτηµένου του Σένγκεν, 

όπως ενσωµατώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και των πράξεων που βασίζονται σε αυτό ή συνδέονται άλλως µε αυτό, 

οι οποίες είναι δεσµευτικές και εφαρµοστέες 

για τα νέα κράτη µέλη, από την προσχώρηση 

(µνηµονεύεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, της Πράξης Προσχώρησης) 

 

 

 

1. Η συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονοµικής Ένωσης Benelux, της 

Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας και της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας σχετικά µε τη 

σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, µε ηµεροµηνία 14 Ιουνίου 1985 1. 

 

2. Οι ακόλουθες διατάξεις της Σύµβασης που υπεγράφη στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990 για 

την εφαρµογή της Συµφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 σχετικά µε τη σταδιακή 

κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η σχετική Τελική Πράξη και οι Κοινές ∆ηλώσεις2, 

όπως τροποποιήθηκαν από ορισµένες πράξεις που απαριθµούνται στην παράγραφο 8, κατωτέρω: 

 

                                                 
1  ΕΕ L 239, 22.9.2000, σ. 13. 
2  ΕΕ L 239, 22.9.2000, σ. 19. Σύµβαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό 

(ΕΚ) αριθ. 871/2004 του Συµβουλίου (ΕΕ L 162, 30.4.2004, σ. 29). 
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Άρθρο 1 κατά τον βαθµό που συνδέεται µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου· άρθρα 3 

έως 7, εκτός του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο δ), άρθρο 13, άρθρα 26 και 27, άρθρο 39, 

άρθρα 44 έως 59, άρθρα 61 έως 63, άρθρα 65 έως 69, άρθρα 71 έως 73, άρθρα 75 και 76, άρθρο 82, 

άρθρο 91, άρθρα 126 έως 130 κατά τον βαθµό που συνδέονται µε τις διατάξεις της παρούσας 

παραγράφου, και άρθρο 136· Κοινές δηλώσεις 1 και 3 της Τελικής Πράξης. 

 
3. Οι ακόλουθες διατάξεις των Συµφωνιών Προσχώρησης στη Σύµβαση που υπεγράφη στο 

Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990 για την εφαρµογή της Συµφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 

σχετικά µε τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, οι Τελικές τους Πράξεις και οι 

σχετικές ∆ηλώσεις, όπως τροποποιήθηκαν από ορισµένες πράξεις που απαριθµούνται στην 

παράγραφο 8, κατωτέρω: 

 
α) Η συµφωνία που υπεγράφη στις 27 Νοεµβρίου 1990 για την προσχώρηση της Ιταλικής 

∆ηµοκρατίας: 

– Άρθρο 4, 

– Κοινή δήλωση 1 στο Μέρος ΙΙ της Τελικής Πράξης, 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα ΙΙ/el 3 

 

MD 141/6/04 REV 6 
(AC 141/1/05 REV 1) 

 
 
β) η συµφωνία που υπεγράφη στις 25 Ιουνίου 1991 για την προσχώρηση του Βασιλείου της 

Ισπανίας: 
– Άρθρο 4, 
– Κοινή δήλωση 1 στο Μέρος ΙΙ της Τελικής Πράξης, 
– ∆ήλωση 2 στο Μέρος ΙΙΙ της Τελικής Πράξης, 

 
γ) η συµφωνία που υπεγράφη στις 25 Ιουνίου 1991 για την προσχώρηση της Πορτογαλικής 

∆ηµοκρατίας: 
– Άρθρα 4, 5 και 6, 
– Κοινή δήλωση 1 στο Μέρος ΙΙ της Τελικής Πράξης, 

 
δ) η συµφωνία που υπεγράφη στις 6 Νοεµβρίου 1992 για την προσχώρηση της Ελληνικής 

∆ηµοκρατίας: 
– Άρθρα 3, 4 και 5, 
– Κοινή δήλωση 1 στο Μέρος ΙΙ της Τελικής Πράξης, 
– ∆ήλωση 2 στο Μέρος ΙΙΙ της Τελικής Πράξης, 

 
ε) η συµφωνία που υπεγράφη στις 28 Απριλίου 1995 για την προσχώρηση της ∆ηµοκρατίας της 

Αυστρίας: 
– Άρθρο 4, 
– Κοινή δήλωση 1 στο Μέρος ΙΙ της Τελικής Πράξης, 
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στ) η συµφωνία που υπεγράφη στις 19 ∆εκεµβρίου 1996 για την προσχώρηση του Βασιλείου της 

∆ανίας: 
– Άρθρα 4, 5 (παράγραφος 2) και 6, 
– Κοινές δηλώσεις 1 και 3 στο Μέρος ΙΙ της Τελικής Πράξης, 

 

ζ) η συµφωνία που υπεγράφη στις 19 ∆εκεµβρίου 1996 για την προσχώρηση της ∆ηµοκρατίας 

της Φινλανδίας: 

– Άρθρα 4 και 5, 

– Κοινές δηλώσεις 1 και 3 στο Μέρος ΙΙ της Τελικής Πράξης, 

– ∆ήλωση της κυβερνήσεως της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας για τις νήσους Åland στο 

Μέρος ΙΙΙ της Τελικής Πράξης, 

 

η) η συµφωνία που υπεγράφη στις 19 ∆εκεµβρίου 1996 για την προσχώρηση του Βασιλείου της 

Σουηδίας: 

– Άρθρα 4 και 5, 

– Κοινές δηλώσεις 1 και 3 στο Μέρος ΙΙ της Τελικής Πράξης. 
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4. Οι ακόλουθες συµφωνίες που συνήφθησαν από το Συµβούλιο στο πλαίσιο του άρθρου 6 του 

Πρωτοκόλλου Σένγκεν: 

 

– η συµφωνία της 18ης Μαΐου 1999 που έχει συναφθεί από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, από τη ∆ηµοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση 

των εν λόγω χωρών προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρµογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του 

κεκτηµένου Σένγκεν, συµπεριλαµβανοµένων των παραρτηµάτων, της σχετικής Τελικής 

Πράξης, των δηλώσεων και των ανταλλαγών επιστολών που προσαρτώνται σε αυτή 1, και η 

οποία εγκρίθηκε µε την απόφαση 1999/439/ΕΚ του Συµβουλίου 2, 
 

– η συµφωνία της 30ής Ιουνίου 1999 που έχει συναφθεί από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, από την Ισλανδία και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά µε τον καθορισµό των 

δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων που ισχύουν µεταξύ της Ιρλανδίας και του Ηνωµένου 

Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της 

Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου, σε τοµείς του κεκτηµένου του 

Σένγκεν που ισχύουν για τα κράτη αυτά 3, και η οποία εγκρίθηκε µε την απόφαση 

2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου 4, 

 

– η συµφωνία που υπεγράφη στις 25 Οκτωβρίου 2004 από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και την Ελβετική Συνοµοσπονδία για τη σύνδεση της τελευταίας µε την υλοποίηση, 

την εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν 5. 

 

                                                 
1  ΕΕ L 176, 10.7.1999, σ. 36. 
2  ΕΕ L 176, 10.7.1999, σ. 35. 
3  ΕΕ L 15, 20.1.2000, σ. 2. 
4  ΕΕ L 15, 20.1.2000, σ. 1. 
5  Ενόσω η εν λόγω συµφωνία δεν έχει ακόµη συναφθεί, κατά το µέτρο που εφαρµόζεται 

προσωρινώς. 
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5. Οι διατάξεις των ακόλουθων αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής που συνεστήθη µε τη 

Σύµβαση που υπεγράφη στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990 για την εφαρµογή της Συµφωνίας του 

Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 σχετικά µε τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, 

όπως τροποποιήθηκαν από ορισµένες πράξεις που απαριθµούνται στην παράγραφο 8, κατωτέρω: 

 

SCH/Com-ex (93) 10 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 14ης ∆εκεµβρίου 1993 σχετικά µε 

τις δηλώσεις των Υπουργών και Υφυπουργών. 

 

SCH/Com-ex (93) 14 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 14ης ∆εκεµβρίου 1993 σχετικά µε 

τη βελτίωση της συνεργασίας στην πράξη µεταξύ των δικαστικών αρχών για καταπολέµηση της 

διακίνησης ναρκωτικών. 

 

SCH/Com-ex (94) 16 rev Απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της 21ης Νοεµβρίου 1994 σχετικά 

µε την προµήθεια κοινών σφραγίδων εισόδου και εξόδου. 

 

SCH/Com-ex (94) 28 rev Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 22ας ∆εκεµβρίου 1994 

σχετικά µε το πιστοποιητικό του άρθρου 75 για τη µεταφορά ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. 

 

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 22ας ∆εκεµβρίου 1994 

σχετικά µε τη θέση σε εφαρµογή της Συµφωνίας του Σένγκεν της 19ης Ιουνίου 1990. 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα ΙΙ/el 7 

 

MD 141/6/04 REV 6 
(AC 141/1/05 REV 1) 

 

 

SCH/Com-ex (95) 21 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 20ής ∆εκεµβρίου 1995 σχετικά µε 

την ταχεία ανταλλαγή µεταξύ των κρατών Σένγκεν στατιστικών και συγκεκριµένων πληροφοριών 

για ενδεχόµενες δυσλειτουργίες στα εξωτερικά σύνορα. 

 

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 21ης Απριλίου 1998 σχετικά 

µε τις δραστηριότητες της Task Force, κατά τον βαθµό που συνδέεται µε τις διατάξεις της 

παραγράφου 2 ανωτέρω. 

 

SCH/ Com-ex (98) 26 def Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 16ης Σεπτεµβρίου 1998 για 

τη σύσταση Μόνιµης Επιτροπής για την αξιολόγηση και εφαρµογή του Σένγκεν. 

 

SCH/Com-ex (98) 35 rev 2 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 16ης Σεπτεµβρίου 1998 

σχετικά µε τη διαβίβαση του Κοινού Εγχειριδίου στα υποψήφια προς ένταξη κράτη στην ΕΕ. 

 

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 1998 

σχετικά µε τη λήψη µέτρων καταπολέµησης της λαθροµετανάστευσης, κατά τον βαθµό που 

συνδέεται µε τις διατάξεις της παραγράφου 2, ανωτέρω. 

 

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 1998 

σχετικά µε τη διασυνοριακή συνεργασία της Αστυνοµίας στον τοµέα πρόληψης και εξακρίβωσης 

του εγκλήµατος. 
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SCH/Com-ex (98) 52 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 16ης ∆εκεµβρίου 1998 σχετικά µε 

εγχειρίδιο για τη διασυνοριακή συνεργασία της Αστυνοµίας, κατά τον βαθµό που συνδέεται µε τις 

διατάξεις της παραγράφου 2, ανωτέρω. 

 

SCH/Com-ex (98) 57 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 16ης ∆εκεµβρίου 1998 σχετικά µε 

την καθιέρωση ενός εντύπου ενιαίου τύπου ως αποδεικτικού πρόσκλησης, δήλωσης ανάληψης 

ευθύνης ή πιστοποιητικού φιλοξενίας. 

 

SCH/Com-ex (98) 59 rev Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 16ης ∆εκεµβρίου 1998 

σχετικά µε τη συντονισµένη τοποθέτηση συµβούλων σε θέµατα εγγράφων. 

 

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1999 σχετικά 

µε την κατάσταση σχετικά µε τα ναρκωτικά. 

 

SCH/Com-ex (99) 6 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1999 σχετικά µε το 

κεκτηµένο του Σένγκεν στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών. 

 

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1999 σχετικά 

µε τους υπάλληλους συνδέσµους. 
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SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1999 σχετικά 

µε τις γενικές αρχές σε ό,τι αφορά την αµοιβή των πληροφοριοδοτών. 

 

SCH/Com-ex (99) 10 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1999 σχετικά µε 

την παράνοµη διακίνηση όπλων. 

 

SCH/Com-ex (99) 13 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1999 σχετικά µε 

τις οριστικές εκδόσεις του Κοινού Εγχειριδίου και της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου: 

 

– Παραρτήµατα 1-3, 7, 8 και 15 της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου, 

– Το Κοινό Εγχειρίδιο, κατά τον βαθµό που συνδέεται µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 

ανωτέρω, συµπεριλαµβανοµένων των Παραρτηµάτων 1, 5, 5A, 6, 10, 13. 

 

SCH/Com-ex (99) 18 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1999 σχετικά µε 

τη βελτίωση της αστυνοµικής συνεργασίας σχετικά µε την πρόληψη και την έρευνα αξιόποινων 

πράξεων. 
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6. Οι ακόλουθες δηλώσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής που συνεστήθη µε τη Σύµβαση που 

υπεγράφη στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990 για την εφαρµογή της Συµφωνίας του Σένγκεν της 

14ης Ιουνίου 1985 σχετικά µε τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, κατά τον 

βαθµό που συνδέονται µε τις διατάξεις της παραγράφου 2, ανωτέρω: 

 

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 ∆ήλωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 1996 

σχετικά µε την έκδοση. 

 

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 ∆ήλωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 1998 

σχετικά µε την απαγωγή ανηλίκων. 

 

7. Οι ακόλουθες αποφάσεις της Κεντρικής Οµάδας που συνεστήθη µε τη Σύµβαση που 

υπεγράφη στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990 για την εφαρµογή της Συµφωνίας του Σένγκεν της 

14ης Ιουνίου 1985 σχετικά µε τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, κατά τον 

βαθµό που συνδέονται µε τις διατάξεις της παραγράφου 2, ανωτέρω: 

 

SCH/Com-ex (98) 117 Απόφαση της κεντρικής οµάδας της 27ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τη 

λήψη µέτρων καταπολέµησης της λαθροµετανάστευσης. 
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SCH/Com-ex (99) 25 Απόφαση της κεντρικής οµάδας της 22ας Μαρτίου 1999 σχετικά µε τις 

γενικές αρχές σε ό,τι αφορά την αµοιβή των πληροφοριοδοτών. 

 

8. Οι ακόλουθες πράξεις που βασίζονται στο κεκτηµένο του Σένγκεν ή συνδέονται άλλως µε 

αυτό: 

 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1683/95 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 1995, για την καθιέρωση 

θεώρησης ενιαίου τύπου (ΕΕ L 164, 14.7.1995, σ. 1). 

 

Απόφαση 1999/307/ΕΚ του Συµβουλίου, της 1ης Μαΐου 1999, περί καθορισµού των λεπτοµερών 

διατάξεων για την ενσωµάτωση της Γραµµατείας Σένγκεν στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου 

(ΕΕ L 119, 7.5.1999, σ. 49). 

 

Απόφαση 1999/435/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου 1999, για τον ορισµό του κεκτηµένου 

του Σένγκεν, προκειµένου να προσδιορισθεί, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της Συνθήκης περί 

ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η νοµική 

βάση για κάθε µία από τις διατάξεις ή αποφάσεις που συνιστούν το κεκτηµένο του Σένγκεν 

(ΕΕ L 176, 10.7.1999, σ. 1). 
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Απόφαση 1999/436/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου 1999, για τον καθορισµό, σύµφωνα µε 

τις οικείες διατάξεις της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Συνθήκης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της νοµικής βάσης για κάθε διάταξη ή απόφαση που συνιστά το 

κεκτηµένο του Σένγκεν (ΕΕ L 176, 10.7.1999, σ. 17). 

 

Απόφαση 1999/437/ΕΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά µε ορισµένες λεπτοµέρειες 

εφαρµογής της συµφωνίας που έχει συναφθεί από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη 

∆ηµοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών, 

µε την υλοποίηση, την εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν (ΕΕ L 176, 

10.7.1999, σ. 31). 

 

Απόφαση 1999/848/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 1999, σχετικά µε την πλήρη 

εφαρµογή του κεκτηµένου Σένγκεν στην Ελλάδα (EE L 327, 21.12.1999, σ. 58). 

 

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 διατάξεις του κεκτηµένου του Σένγκεν (ΕΕ L 131, 1.6.2000, σ. 43). 
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Απόφαση 2000/586/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 28ης Σεπτεµβρίου 2000, περί διαδικασίας 

τροποποιήσεως των άρθρων 40, παράγραφοι 4 και 5, του άρθρου 41, παράγραφος 7 και του 

άρθρου 65, παράγραφος 2 της Σύµβασης εφαρµογής της Συµφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 

1985 σχετικά µε τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα (ΕΕ L 248, 3.10.2000, 

σ. 1). 

 

Απόφαση 2000/751/ΕΚ του Συµβουλίου, της 30ής Νοεµβρίου 2000, σχετικά µε τον 

αποχαρακτηρισµό ορισµένων τµηµάτων του Κοινού Εγχειριδίου που ενέκρινε η Εκτελεστική 

Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε βάσει της Σύµβασης εφαρµογής της Συµφωνίας του Σένγκεν της 

14ης Ιουνίου 1985 (ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ. 29). 

 

Απόφαση 2000/777/ΕΚ του Συµβουλίου, της 1ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την εφαρµογή του 

κεκτηµένου Σένγκεν στη ∆ανία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, καθώς και στην Ισλανδία και τη 

Νορβηγία (ΕΕ L 309, 9.10.2000, σ. 24). 

 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί του καταλόγου 

τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των 

εξωτερικών συνόρων των κρατών µελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των 

οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (ΕΕ L 81, 21.3.2001, σ. 1). 

 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 789/2001 του Συµβουλίου, της 24ης Απριλίου 2001, που επιφυλάσσει στο 

Συµβούλιο εκτελεστικές εξουσίες σχετικά µε ορισµένες λεπτοµερείς διατάξεις και πρακτικές 

διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων θεώρησης (ΕΕ L 116, 26.4.2001, σ. 2). 
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 790/2001 του Συµβουλίου, της 24ης Απριλίου 2001, που επιφυλάσσει στο 

Συµβούλιο εκτελεστικές εξουσίες σχετικά µε ορισµένες λεπτοµερείς διατάξεις και πρακτικές 

διαδικασίες διενέργειας συνοριακών ελέγχων και επιτήρησης (ΕΕ L 116, 26.4.2001, σ. 5). 

 

Απόφαση 2001/329/ΕΚ του Συµβουλίου, της 24ης Απριλίου 2001, σχετικά µε την ενηµέρωση του 

τµήµατος VI και των παραρτηµάτων 3, 6 και 13 της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου καθώς και των 

παραρτηµάτων 5α), 6α) και 8 του Κοινού Εγχειριδίου (ΕΕ L 116, 26.4.2001, σ. 32), στο βαθµό που 

συνδέεται µε το παράρτηµα 3 της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου και το παράρτηµα 5α) του Κοινού 

Εγχειριδίου. 

 

Οδηγία 2001/51/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, για τη συµπλήρωση των διατάξεων 

του άρθρου 26 της Σύµβασης εφαρµογής της Συµφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 

(ΕΕ L 187, 10.7.2001, σ. 45). 

 

Απόφαση 2001/886/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 6ης ∆εκεµβρίου 2001, σχετικά µε την ανάπτυξη του 

Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 328, 13.12.2001, σ. 1). 

 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2414/2001 του Συµβουλίου, της 7ης ∆εκεµβρίου 2001, για την 

τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι 

των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των 

κρατών µελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση αυτή (ΕΕ L 327, 12.12.2001, σ. 1). 
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2424/2001 του Συµβουλίου, της 6ης ∆εκεµβρίου 2001, σχετικά µε την 

ανάπτυξη του Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 328, 13.12.2001, 

σ. 4). 

 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 333/2002 του Συµβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για την καθιέρωση 

φύλλου ενιαίου τύπου επί του οποίου τίθεται η θεώρηση που χορηγείται από τα κράτη µέλη στους 

κατόχους ταξιδιωτικών εγγράφων µη αναγνωριζόµενων από το κράτος µέλος που χορηγεί το φύλλο 

(ΕΕ L 53, 23.2.2002, σ. 4). 

 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 334/2002 του Συµβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για την 

τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1683/95 για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου 

(ΕΕ L 53, 23.2.2002, σ. 7). 

 

Απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά µε το αίτηµα της 

Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από τις διατάξεις του κεκτηµένου του Σένγκεν (ΕΕ L 64, 

7.3.2002, σ. 20). 

 

Απόφαση 2002/352/ΕΚ του Συµβουλίου, της 25ης Απριλίου 2002, για την αναθεώρηση του Κοινού 

Εγχειριδίου (EE L 123, 9.5.2002, σ. 47). 

 

Απόφαση 2002/353/ΕΚ του Συµβουλίου, της 25ης Απριλίου 2002, σχετικά µε τον 

αποχαρακτηρισµό του τµήµατος ΙΙ του κοινού εγχειριδίου που ενέκρινε η Εκτελεστική Επιτροπή, η 

οποία συγκροτήθηκε βάσει της Σύµβασης εφαρµογής της Συµφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 

1985 (ΕΕ L 123, 9.5.2002, σ. 49). 
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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, 15.6.2002, σ. 1). 

 

Απόφαση 2002/587/ΕΚ του Συµβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, για την αναθεώρηση του κοινού 

εγχειριδίου (EE L 187, 16.7.2002, σ. 50). 

 

Απόφαση-πλαίσιο του Συµβουλίου 2002/946/∆ΕΥ, της 28ης Νοεµβρίου 2002, για την ενίσχυση 

του ποινικού πλαισίου για την πρόληψη της υποβοήθησης της παράνοµης εισόδου, διέλευσης και 

διαµονής (ΕΕ L 328, 5.12.2002, σ. 1). 

 

Οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου 2002, για τον ορισµό της υποβοήθησης 

της παράνοµης εισόδου, διέλευσης και διαµονής (ΕΕ L 328, 5.12.2002, σ. 17). 

 

Απόφαση 2003/170/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για την κοινή αξιοποίηση 

των αξιωµατικών-συνδέσµων που τοποθετούνται στο εξωτερικό από τις υπηρεσίες επιβολής του 

νόµου των κρατών µελών (ΕΕ L 67, 12.3.2003, σ. 27). 

 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 453/2003 του Συµβουλίου, της 6ης Μαρτίου 2003, ο οποίος τροποποιεί τον 

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων 

υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και του 

καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή 

(ΕΕ L 69, 13.3.2003, σ. 10). 
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Απόφαση 2003/725/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 2ας Οκτωβρίου 2003, που τροποποιεί το άρθρο 40 

παράγραφοι 1 και 7 της σύµβασης για την εφαρµογή της συµφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 

1985 σχετικά µε τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα (ΕΕ L 260, 11.10.2003, 

σ. 37). 

 

Απόφαση 2003/110/ΕΚ του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2003, όσον αφορά τη συνδροµή 

κατά τη διέλευση σε περίπτωση αποµάκρυνσης διά της αεροπορικής οδού (EE L 321, 6.12.2003, 

σ. 26). 

 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συµβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, για τη δηµιουργία 

δικτύου αξιωµατικών συνδέσµων µετανάστευσης (ΕΕ L 64, 2.3.2004, σ. 1). 

 

Απόφαση 2004/466/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση του κοινού 

εγχειριδίου προκειµένου να συµπεριληφθεί διάταξη για επιλεκτικούς ελέγχους στα σύνορα όσον 

αφορά τους ανηλίκους που συνοδεύονται (ΕΕ L 157, 30.4.2004, σ. 136). 

 

Οδηγία 2004/82/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε την υποχρέωση των 

µεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών (ΕΕ L 261, 6.8.2004, σ. 24). 

 

Απόφαση 2004/573/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, περί διοργάνωσης κοινών 

πτήσεων για την αποµάκρυνση από το έδαφος δύο ή περισσοτέρων κρατών µελών, υπηκόων τρίτων 

χωρών για τους οποίους έχουν εκδοθεί ατοµικές αποφάσεις αποµάκρυνσης (ΕΕ L 261, 6.8.2004, 

σ. 28). 
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Απόφαση 2004/574/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2002, για την τροποποίηση του κοινού 

εγχειριδίου (EE L 261, 6.8.2004, σ. 36). 

 

Απόφαση 2004/512/ΕΚ του Συµβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2004, για τη δηµιουργία του Συστήµατος 

Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) (ΕΕ L 213, 15.6.2004, σ. 5). 

 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά µε τη 

σύσταση ευρωπαϊκού οργανισµού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα 

εξωτερικά σύνορα των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 349, 25.11.2004, σ. 1). 

 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2133/2004 του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 2004, σχετικά µε την 

υποχρέωση των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών να προβαίνουν σε συστηµατική σφράγιση των 

ταξιδιωτικών εγγράφων των υπηκόων τρίτων χωρών κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων 

των κρατών µελών και την τροποποίηση, για τον σκοπό αυτό, των διατάξεων της σύµβασης 

εφαρµογής της συµφωνίας του Σένγκεν και του κοινού εγχειριδίου (ΕΕ L 369, 16.12.2004, σ. 5). 

 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 2004, σχετικά µε την 

καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιοµετρικών στοιχείων στα 

διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών µελών (ΕΕ L 385, 29.12.2004, σ. 1). 

 

 

_____________________ 

 


