Πιο ισχυρά και έξυπνα
σύνορα για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Το Σύστημα Εισόδου-Εξόδου
Η Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση ενός συστήματος εισόδου-εξόδου (ΣΕΕ) με στόχο:
τη συμβολή στον εκσυγχρονισμό της
διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων
με τη βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των ελέγχων στα
εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν
την παροχή βοήθειας στα κράτη
μέλη που αντιμετωπίζουν ολοένα
μεγαλύτερο αριθμό ταξιδιωτών
με προορισμό την ΕΕ χωρίς να
χρειάζεται να αυξηθεί ο αριθμός
των συνοριοφυλάκων

Μετανάστευση
και Εσωτερικές
Υποθέσεις

την ενίσχυση της εσωτερικής
ασφάλειας και της καταπολέμησης
της τρομοκρατίας και του
σοβαρού εγκλήματος
τον συστηματικό εντοπισμό
ατόμων που παρατείνουν
παράνομα την επιτρεπόμενη
παραμονή
τους
στον
χώρο Σένγκεν (άτομα που
παραμένουν στον χώρο
Σένγκεν μετά τη λήξη της
άδειας παραμονής τους)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ (ΣΕΕ)
Πώς θα λειτουργεί το σύστημα;
Το ΣΕΕ θα συγκεντρώνει:

Το ΣΕΕ θα καταγράφει:

Το ΣΕΕ θα αντικαταστήσει:

ν ημερομηνία και
τον τόπο εισόδου
και εξόδου

ταξιδιωτικά
έγγραφα

τα έγγραφα ταυτότητας

ήριο

βατ

90 ημέρες εντός
οιασδήποτε περιόδου
180 ημερών

Δια

τις αρνήσεις εισόδου

Σε ποιους θα εφαρμόζεται;

Σε υπηκόους τρίτων χωρών που ταξιδεύουν στον χώρο Σένγκεν, ανεξάρτητα από το εάν αυτοί υπόκεινται στην
υποχρέωση θεώρησης ή όχι.

Ποιοι θα χρησιμοποιούν τα δεδομένα
του ΣΕΕ; Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών

Ποιοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση
στα δεδομένα του ΣΕΕ;
Τα κράτη μέλη

Οι αρχές επιβολής του νόμου

Η Ευρωπόλ

θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες ποινικού μητρώου
και σε εγκληματολογικές πληροφορίες
Οι συνοριοφύλακες

Οι προξενικοί υπάλληλοι
που είναι αρμόδιοι για τις
θεωρήσεις

Ευκολότερη διέλευση των συνόρων
από όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών

Περίπτερα
αυτοεξυπηρέτησης
ταξιδιωτών

Συνοριοφύλακες

Λωρίδα ελέγχου
στα σύνορα

Έλεγχοι με τη χρήση
βάσεων δεδομένων
ασφάλειας (SIS, SLTD
της Ιντερπόλ)

ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Αναμενόμενα αποτελέσματα του ΣΕΕ

Θα παρέχει:
- ακριβείς πληροφορίες με γρήγορο και αυτοματοποιημένο
τρόπο στους συνοριοφύλακες κατά τη διάρκεια συνοριακών
ελέγχων·
- πληροφορίες στους συνοριοφύλακες σχετικά με περιπτώσεις
άρνησης της εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών και δυνατότητα
ηλεκτρονικού ελέγχου των περιπτώσεων αυτών στο πλαίσιο
του ΣΕΕ·
- ακριβείς πληροφορίες στους ταξιδιώτες σχετικά με τη
μέγιστη διάρκεια της επιτρεπόμενης παραμονής τους·
- ακριβείς πληροφορίες για τα άτομα που παρατείνουν την
παραμονή τους πέραν της επιτρεπόμενης διάρκειας·
- τεκμηριωμένη στήριξη της πολιτικής θεωρήσεων.
Όσον αφορά την πρόσβαση για σκοπούς επιβολής του
νόμου, ο αναμενόμενος αντίκτυπος του ΣΕΕ συνίσταται
στα εξής:
- στήριξη του εντοπισμού τρομοκρατών, εγκληματιών, καθώς
και υπόπτων και θυμάτων εγκληματικών πράξεων·
- εξασφάλιση ενός αρχείου μετακινήσεων υπηκόων τρίτων
χωρών, συμπεριλαμβανομένων των υπόπτων, των δραστών
ή των θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Ως εκ τούτου, το ΣΕΕ
συμπληρώνει τις πληροφορίες του SIS.

