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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η 

σύναψη από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας 

επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και της 

Ευρωπόλ 

(07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS)) 

(Διαβούλευση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (07281/2017), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του 

πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία 

κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0120/2017), 

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, 

για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)1, και ιδίως το 

άρθρο 23 παράγραφος 2, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/935/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 

2009, για τον καθορισμό του καταλόγου τρίτων κρατών και οργανισμών με τους 

οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες2, όπως τροποποιήθηκε με την εκτελεστική 

απόφαση του Συμβουλίου (EE) 2017/2903, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/934/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 

2009, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής που διέπουν τις σχέσεις της Ευρωπόλ με τους 

εταίρους της, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και διαβαθμισμένων πληροφοριών4, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Προέδρου 

της Επιτροπής και του Πρωθυπουργού της Δανίας, στις 15 Δεκεμβρίου 2016, στην 

οποία τονίζονται οι επιχειρησιακές ανάγκες, αλλά και ο εξαιρετικός και μεταβατικός 

χαρακτήρας της προβλεπόμενης ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπόλ και της Δανίας, 

– έχοντας υπόψη την προαναφερθείσα δήλωση, στην οποία τονίζεται ότι η προβλεπόμενη 

ρύθμιση προϋποθέτει την παραμονή της Δανίας στην Ένωση και στον χώρο Σένγκεν, 

την υποχρέωση της Δανίας να εφαρμόσει πλήρως στο δανικό δίκαιο την οδηγία (EΕ) 

2016/680/EΕ5 για την προστασία των δεδομένων στον τομέα της αστυνομίας έως την 

                                                 
1 ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37. 
2 ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 12. 
3 ΕΕ L 42 της 18.2.2017, σ. 17. 
4 ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 6. 
5 Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες 

αρχές για τον σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης 
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1η Μαΐου 2017, και τη συμφωνία της Δανίας για την εφαρμογή της δικαιοδοσίας του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αρμοδιότητας του Ευρωπαίου Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων, 

– έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 22 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που έλαβε χώρα στη Δανία στις 3 

Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το Πρωτόκολλο αριθ. 22 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης 

Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για 

την τροποποίηση της απόφασης 2009/935/ΔΕΥ, αναφορικά με τον κατάλογο τρίτων 

κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες1, και ιδίως 

την παράγραφο 4 στην οποία ζητείται να προβλεφθεί για τη μελλοντική ρύθμιση 

μεταξύ Ευρωπόλ και Δανίας ημερομηνία λήξης πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ο μεταβατικός χαρακτήρας της με στόχο μια πιο μόνιμη 

ρύθμιση, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0164/2017), 

1. εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου· 

2. καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο 

που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά· 

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει 

σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο· 

4. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι, στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης που πρόκειται να διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 25 της συμφωνίας 

επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και της 

Ευρωπόλ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται τακτικά και καλείται να 

γνωμοδοτήσει, ιδίως μέσω της μικτής ομάδας κοινοβουλευτικού ελέγχου της Ευρωπόλ 

που πρόκειται να συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/7942· 

5. καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες βάσει του 

πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου, προκειμένου να δοθεί για ακόμη μία φορά 

                                                                                                                                                         
ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-

πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89). 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0023.   
2 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για 

τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) 

και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 

2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53). 
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στη Δανία η δυνατότητα να συμμετέχει ως πλήρες μέλος στην Ευρωπόλ· 

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στην Ευρωπόλ. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Επί του παρόντος, η Δανία συμμετέχει πλήρως στην Ευρωπόλ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα 

με την ισχύουσα απόφαση του Συμβουλίου (2009/371/ΔΕΥ). Σύμφωνα με τους όρους του 

πρωτοκόλλου αριθ. 22 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν μπορούσε να συμμετάσχει στη θέσπιση του 

εν λόγω νέου κανονισμού της Ευρωπόλ και δεν υπόκειται στην εφαρμογή του. Ο νέος 

κανονισμός της Ευρωπόλ θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Μαΐου 2017, ημερομηνία κατά την 

οποία η ισχύουσα απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπόλ θα καταργηθεί 

αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι, από την 1η Μαΐου 2017, η Δανία δεν θα είναι πλέον μέρος της 

Ευρωπόλ και δεν θα μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητές της, να συμβουλεύεται τις 

βάσεις δεδομένων της ή να ανταλλάσσει δεδομένα με αυτήν. 

Στις 3 Δεκεμβρίου 2015, η Δανία πραγματοποίησε δημοψήφισμα για τη μετατροπή της 

ισχύουσας μη ευέλικτης ρήτρας σχετικά με την εξαίρεση σε θέματα δικαιοσύνης και 

εσωτερικών υποθέσεων στο πρωτόκολλο αριθ. 22 σε μια πιο ευέλικτη επιλεκτική συμμετοχή, 

παρόμοια με εκείνη που κατέχουν επί του παρόντος η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ωστόσο, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν αρνητικό (53,1 τοις εκατό ψήφισαν 

«όχι», έναντι 46,9 τοις εκατό «ναι»).  

Μετά την αρνητική έκβαση του δημοψηφίσματος αυτού, πραγματοποιήθηκαν άτυπες 

συζητήσεις μεταξύ των αρχών της Δανίας και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, με σκοπό 

να βρεθούν τρόποι ώστε η Δανία να είναι όσο το δυνατόν στενότερα συνδεδεμένη με την 

Ευρωπόλ.  

Αυτές οι άτυπες συζητήσεις κατέληξαν σε κοινή δήλωση, στις 15 Δεκεμβρίου 2016, από τον 

Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον 

Πρωθυπουργό της Δανίας. Σε αυτή την κοινή δήλωση προτείνεται, προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες της αποχώρησης της Δανίας από την Ευρωπόλ, η 

σύνδεση της Δανίας με την Ευρωπόλ υπό μορφή συμφωνίας επιχειρησιακής συνεργασίας. 

Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επιχειρησιακά κενά, η εν λόγω συμφωνία συνεργασίας 

μεταξύ της Ευρωπόλ και της Δανίας θα πρέπει να συναφθεί πριν από την 1η Μαΐου 2017.  

Η νομική οδός για το αποτέλεσμα αυτό θα συνεπαγόταν δύο διαδοχικές νομοθετικές 

διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων αρχικά η Δανία θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο 

τρίτων κρατών με τα οποία η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες διεθνούς συνεργασίας και έπειτα 

θα συναφθεί η συμφωνία επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και της Δανίας. 

Για αμφότερες τις προτάσεις πρέπει να προηγηθεί διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

Στις 14 Φεβρουαρίου 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία 

τη σύσταση τροποποίησης της απόφασης 2009/935/ΔΕΥ, με σκοπό τη συμπερίληψη της 

Δανίας στον κατάλογο τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει 

συμφωνίες διεθνούς συνεργασίας. 

Η παρούσα έκθεση αφορά τη διαβούλευση με το Κοινοβούλιο σχετικά με το σχέδιο 

συμφωνίας επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και της Δανίας. 

Ο εισηγητής συνιστά να εγκριθεί η προτεινόμενη συμφωνία. Η καταπολέμηση του 
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διασυνοριακού σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και της διεθνούς τρομοκρατίας στο 

εσωτερικό της Ένωσης, απαιτεί στενή συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 

κρατών μελών της. Μια αιφνίδια αποχώρηση της Δανίας από την Ευρωπόλ χωρίς καθεστώς 

ομαλής μετάβασης σε κάποια μορφή σύνδεσης μεταξύ της Δανίας και της Ευρωπόλ θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε επιχειρησιακά κενά και να μειώσει την ικανότητα της ΕΕ για 

αποτελεσματική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ως εκ 

τούτου, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο επιχειρησιακής συνεργασίας 

μεταξύ της Δανίας και της Ευρωπόλ, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής συναφών 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διαβαθμισμένων πληροφοριών υπό την αίρεση 

επαρκών εγγυήσεων και προστασίας των δεδομένων. 

Συγχρόνως, πρέπει να καταστεί σαφές ότι μια τέτοια συμφωνία συνεργασίας με τη Δανία θα 

πρέπει να έχει χαρακτήρα εξαίρεσης και δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να ισούται με την 

ιδιότητα πλήρους μέλους της Ευρωπόλ. Τούτο δηλωνόταν σαφώς και στη θέση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2017.  

Ο εισηγητής επισημαίνει με ικανοποίηση ότι τα παραπάνω αντανακλώνται σαφώς στο σχέδιο 

συμφωνίας επιχειρησιακής συνεργασίας, καθώς και στους όρους που διατυπώνονται στην 

κοινή δήλωση της 15ης Δεκεμβρίου 2016, και συγκεκριμένα ότι η προτεινόμενη ρύθμιση θα 

εξαρτάται από την παραμονή της Δανίας στον χώρο Σένγκεν, από την υποχρέωση της Δανίας 

να εφαρμόσει πλήρως στο δανικό δίκαιο την οδηγία για την προστασία των δεδομένων 

(οδηγία (ΕΕ) 2016/680) έως την 1η Μαΐου 2017, και από τη συμφωνία της Δανίας για την 

εφαρμογή της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αρμοδιότητας 

του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Πέραν τούτου, επιδοκιμάζει το γεγονός ότι 

η Δανία θα εξακολουθήσει να συμβάλλει δεόντως στον προϋπολογισμό της Ευρωπόλ. 
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