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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 διαγράφονται 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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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 5 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ..................................................................................................... 100 
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 EL 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών 

της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις) και την τροποποίηση της απόφασης 2004/512/ΕΚ του 

Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 

(COM(2018)478 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

(COM(2018)478), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 16 παράγραφος 2, το άρθρο 74 

και το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία α), β), δ) και ε) της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την 

Επιτροπή (C8-0002/2018), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

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

Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

(A8-0000/2018), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 

αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 

προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις· 

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

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9) Με σκοπό τη βελτίωση της 

διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, τη 

συμβολή στην πρόληψη και την 

9) Με σκοπό τη βελτίωση της 

διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, τη 

συμβολή στην πρόληψη και την 
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καταπολέμηση της παράτυπης 

μετανάστευσης και τη συμβολή στην 

επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας 

εντός του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας 

και δικαιοσύνης της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της 

δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας 

τάξης και της διαφύλαξης της ασφάλειας 

στο έδαφος των κρατών μελών, θα πρέπει 

να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα 

μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της 

ΕΕ, δηλαδή [του συστήματος 

εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)], του Συστήματος 

Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), 

[του Συστήματος πληροφοριών και άδειας 

ταξιδίου της ΕΕ (ETIAS)], του Eurodac, 

του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν 

(SIS), και του [Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου για 

υπηκόους τρίτων χωρών (ECRIS-TCN)], 

προκειμένου τα εν λόγω συστήματα 

πληροφοριών της ΕΕ και τα δεδομένα τους 

να συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Προς 

τούτο, θα πρέπει να δημιουργηθούν 

ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP), κοινή 

υπηρεσία αντιστοίχισης βιομετρικών 

δεδομένων (κοινή BMS), κοινό 

αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR) 

και ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων 

(MID) ως συνιστώσες 

διαλειτουργικότητας. 

καταπολέμηση της παράτυπης 

μετανάστευσης και τη συμβολή στην 

επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας 

εντός του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας 

και δικαιοσύνης της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της 

δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας 

τάξης και της διαφύλαξης της ασφάλειας 

στο έδαφος των κρατών μελών, τη 

βελτίωση της εφαρμογής της κοινής 

πολιτικής θεωρήσεων και την 

υποστήριξη της εξέτασης των αιτήσεων 

διεθνούς προστασίας, προκειμένου να 

διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στο 

σύστημα ασύλου και μετανάστευσης, στα 

μέτρα ασφαλείας της Ένωσης και στην 

ικανότητα της Ένωσης να διαχειρίζεται 

τα εξωτερικά σύνορα, θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ 

των συστημάτων πληροφοριών της 

Ένωσης, δηλαδή του συστήματος 

εισόδου/εξόδου (του ΣΕΕ), του 

Συστήματος Πληροφοριών για τις 

Θεωρήσεις (VIS), [του Συστήματος 

πληροφοριών και άδειας ταξιδίου της ΕΕ 

(ETIAS)], του Eurodac, του Συστήματος 

Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), και του 

[Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών 

Ποινικού Μητρώου για υπηκόους τρίτων 

χωρών (ECRIS-TCN)], προκειμένου τα εν 

λόγω συστήματα πληροφοριών της 

Ένωσης και τα δεδομένα τους να 

συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Προς 

τούτο, θα πρέπει να δημιουργηθούν 

ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP), κοινή 

υπηρεσία αντιστοίχισης βιομετρικών 

δεδομένων (κοινή BMS), κοινό 

αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR) 

και ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων 

(MID) ως συνιστώσες 

διαλειτουργικότητας. 

Or. en 
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Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

10) Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των 

συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ θα 

πρέπει να δίνει στα εν λόγω συστήματα τη 

δυνατότητα να συμπληρώνουν το ένα το 

άλλο με σκοπό τη διευκόλυνση της ορθής 

ταυτοποίησης προσώπων, τη συμβολή 

στην καταπολέμηση της υποκλοπής 

ταυτότητας, τη βελτίωση και την 

εναρμόνιση των απαιτήσεων για την 

ποιότητα των δεδομένων των αντίστοιχων 

συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, τη 

διευκόλυνση της τεχνικής και 

επιχειρησιακής εφαρμογής από τα κράτη 

μέλη των υφιστάμενων και των 

μελλοντικών συστημάτων πληροφοριών 

της ΕΕ, την ενίσχυση και την 

απλούστευση των εγγυήσεων ασφάλειας 

και προστασίας των δεδομένων που 

διέπουν τα αντίστοιχα συστήματα 

πληροφοριών της ΕΕ, την απλούστευση 

της πρόσβασης των αρχών επιβολής του 

νόμου στο ΣΕΕ, το VIS, το [ETIAS] και το 

Eurodac και τη στήριξη των σκοπών του 

ΣΕΕ, του VIS, του [ETIAS], του Eurodac, 

του SIS και του [συστήματος ECRIS-

TCN]. 

10) Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των 

συστημάτων πληροφοριών της Ένωσης θα 

πρέπει να δίνει στα εν λόγω συστήματα τη 

δυνατότητα να συμπληρώνουν το ένα το 

άλλο με σκοπό τη διευκόλυνση της ορθής 

ταυτοποίησης προσώπων, τη συμβολή 

στην καταπολέμηση της υποκλοπής 

ταυτότητας, τη βελτίωση και την 

εναρμόνιση των απαιτήσεων για την 

ποιότητα των δεδομένων των αντίστοιχων 

συστημάτων πληροφοριών της Ένωσης, 

τη συμβολή στην εξασφάλιση της 

αποτελεσματικής χρήσης των 

συστημάτων πληροφοριών της Ένωσης, 

των δεδομένων της Ευρωπόλ και των 

βάσεων δεδομένων της Ιντερπόλ, με τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης των αρχών 

σε αυτές, σύμφωνα με τα δικαιώματα 

πρόσβασης που διαθέτουν και με τους 

στόχους και τους σκοπούς τους, όπως 

ορίζεται στα νομικά μέσα που διέπουν τα 

αντίστοιχα συστήματα, την ενίσχυση, την 

απλούστευση και την εναρμόνιση των 

εγγυήσεων ασφάλειας και προστασίας των 

δεδομένων που διέπουν τα αντίστοιχα 

συστήματα πληροφοριών της Ένωσης και 

την απλούστευση και τον εξορθολογισμό 

της πρόσβασης των αρχών επιβολής του 

νόμου στο ΣΕΕ, το VIS, το [ETIAS] και το 

Eurodac και τη στήριξη των σκοπών του 

ΣΕΕ, του VIS, του [ETIAS], του Eurodac, 

του SIS και του [ECRIS-TCN]. 

Or. en 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

13) Η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης 

(ESP) θα πρέπει να δημιουργηθεί με σκοπό 

να διευκολύνει, σε τεχνικό επίπεδο, τη 

δυνατότητα των αρχών των κρατών μελών 

και των οργάνων της ΕΕ να έχουν 

γρήγορη, απρόσκοπτη, συστηματική και 

ελεγχόμενη πρόσβαση στα συστήματα 

πληροφοριών της ΕΕ, τα δεδομένα της 

Ευρωπόλ και τις βάσεις δεδομένων της 

Ιντερπόλ, που είναι απαραίτητη για την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα 

με τα δικαιώματα πρόσβασής τους, και να 

υπηρετήσει τους στόχους του ΣΕΕ, του 

VIS, του [ETIAS], του Eurodac, του SIS, 

του [συστήματος ECRIS-TCN] και των 

δεδομένων της Ευρωπόλ. Η ευρωπαϊκή 

πύλη αναζήτησης, καθώς θα παρέχει τη 

δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης σε 

όλα τα σχετικά συστήματα πληροφοριών 

της ΕΕ, καθώς και στα δεδομένα της 

Ευρωπόλ και τις βάσεις δεδομένων της 

Ιντερπόλ, θα πρέπει να λειτουργεί ως 

μοναδικό παράθυρο ή «διαμεσολαβητής 

μηνυμάτων» για την αναζήτηση σε 

διάφορα κεντρικά συστήματα και την 

απρόσκοπτη λήψη των απαραίτητων 

πληροφοριών, με πλήρη σεβασμό των 

απαιτήσεων σχετικά με τον έλεγχο της 

πρόσβασης και την προστασία των 

δεδομένων των υποκείμενων συστημάτων. 

13) Η ESP θα πρέπει να δημιουργηθεί 

με σκοπό να διευκολύνει, σε τεχνικό 

επίπεδο, τη δυνατότητα των αρχών των 

κρατών μελών και των οργανισμών της 

Ένωσης να έχουν πρόσβαση στα 

συστήματα πληροφοριών της Ένωσης, τα 

δεδομένα της Ευρωπόλ και τις βάσεις 

δεδομένων της Ιντερπόλ, που είναι 

απαραίτητη για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα 

δικαιώματα πρόσβασής τους, και να 

υπηρετήσει τους στόχους του ΣΕΕ, του 

VIS, του [ETIAS], του Eurodac, του SIS, 

του [ECRIS-TCN] και των δεδομένων της 

Ευρωπόλ. Η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης, 

καθώς θα παρέχει τη δυνατότητα 

ταυτόχρονης αναζήτησης σε όλα τα 

σχετικά συστήματα πληροφοριών της 

Ένωσης, καθώς και στα δεδομένα της 

Ευρωπόλ και τις βάσεις δεδομένων της 

Ιντερπόλ, θα πρέπει να λειτουργεί ως 

μοναδικό παράθυρο ή «διαμεσολαβητής 

μηνυμάτων» για την αναζήτηση σε 

διάφορα κεντρικά συστήματα και την 

απρόσκοπτη λήψη των απαραίτητων 

πληροφοριών, με πλήρη σεβασμό των 

απαιτήσεων σχετικά με τον έλεγχο της 

πρόσβασης και την προστασία των 

δεδομένων των υποκείμενων συστημάτων. 

 (Η αλλαγή από «όργανα της ΕΕ» σε 

«οργανισμοί της Ένωσης» εφαρμόζεται σε 

ολόκληρο το κείμενο. Η έγκρισή της απαιτεί 

αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το 

κείμενο.) 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Νέο άρθρο παρεμβάλλεται ως άρθρο 37α, αντανακλώντας την ανάγκη όλες οι συνιστώσες 

διαλειτουργικότητας να εξασφαλίζουν ταχεία, ομαλή, αποτελεσματική και ελεγχόμενη 

πρόσβαση, καθώς και πλήρη διαθεσιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1. Αυτό δεν 

πρέπει να αφορά μόνο την ESP. 
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Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

16) Για να εξασφαλιστεί η ταχεία και 

συστηματική χρήση όλων των συστημάτων 

πληροφοριών της ΕΕ, η ευρωπαϊκή πύλη 

αναζήτησης (ESP) θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση 

αναζήτησης στο κοινό αποθετήριο 

δεδομένων ταυτότητας, το ΣΕΕ, το VIS, 

[το ETIAS], το Eurodac και [το σύστημα 

ECRIS-TCN]. Ωστόσο, η εθνική σύνδεση 

με τα διάφορα συστήματα πληροφοριών 

της ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να 

υφίσταται, προκειμένου να παρέχεται 

τεχνική μετάπτωση λειτουργίας. Η 

ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης θα πρέπει 

επίσης να χρησιμοποιείται από τα όργανα 

της Ένωσης για την πραγματοποίηση 

αναζητήσεων στο κεντρικό SIS, σύμφωνα 

με τα δικαιώματα πρόσβασης που 

διαθέτουν και για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. Η ευρωπαϊκή πύλη 

αναζήτησης θα πρέπει να αποτελεί 

πρόσθετο μέσο για την πραγματοποίηση 

αναζητήσεων στο κεντρικό SIS, τα 

δεδομένα της Ευρωπόλ και τα συστήματα 

της Ιντερπόλ, και να συμπληρώνει τις 

υφιστάμενες ειδικές διεπαφές. 

16) Για να εξασφαλιστεί η ταχεία και 

συστηματική χρήση όλων των συστημάτων 

πληροφοριών της Ένωσης, η ευρωπαϊκή 

πύλη αναζήτησης (ESP) θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση 

αναζήτησης στο κοινό αποθετήριο 

δεδομένων ταυτότητας, το ΣΕΕ, το VIS, 

[το ETIAS], το Eurodac και [το ECRIS-

TCN]. Πρέπει να δημιουργηθεί μια 

κεντρική εφεδρική ESP της Ένωσης 

προκειμένου να παρέχει όλες τις 

λειτουργικές δυνατότητες της κύριας ESP 

και παρόμοιο επίπεδο επιδόσεων, σε 

περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της 

κύριας πύλης. Ωστόσο, η εθνική σύνδεση 

με τα διάφορα συστήματα πληροφοριών 

της Ένωσης θα πρέπει να συνεχίσει να 

υφίσταται, προκειμένου να παρέχεται 

τεχνική μετάπτωση λειτουργίας. Η 

ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης θα πρέπει 

επίσης να χρησιμοποιείται από τους 

οργανισμούς της Ένωσης για την 

πραγματοποίηση αναζητήσεων στο 

κεντρικό SIS, σύμφωνα με τα δικαιώματα 

πρόσβασης που διαθέτουν και για την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η 

ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης θα πρέπει να 

αποτελεί πρόσθετο μέσο για την 

πραγματοποίηση αναζητήσεων στο 

κεντρικό SIS, τα δεδομένα της Ευρωπόλ 

και τα συστήματα της Ιντερπόλ, και να 

συμπληρώνει τις υφιστάμενες ειδικές 

διεπαφές.  

Or. en 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

17) Τα βιομετρικά δεδομένα, όπως τα 

δακτυλικά αποτυπώματα και οι εικόνες 

προσώπου, είναι μοναδικά και επομένως 

είναι πολύ πιο αξιόπιστα από τα 

αλφαριθμητικά δεδομένα για την 

ταυτοποίηση των προσώπων. Η κοινή 

υπηρεσία αντιστοίχισης βιομετρικών 

δεδομένων (κοινή BMS) θα πρέπει να 

αποτελεί τεχνικό μέσο για την ενίσχυση 

και τη διευκόλυνση του έργου των 

σχετικών συστημάτων πληροφοριών της 

ΕΕ και των άλλων συνιστωσών 

διαλειτουργικότητας. Κύριος σκοπός της 

κοινής BMS θα πρέπει να είναι η 

διευκόλυνση της ταυτοποίησης ενός 

προσώπου που μπορεί να είναι 

καταχωρισμένο σε διαφορετικές βάσεις 

δεδομένων, μέσω της αντιστοίχισης των 

βιομετρικών του δεδομένων μεταξύ 

διαφορετικών συστημάτων και μέσω της 

αξιοποίησης μίας μοναδικής τεχνολογικής 

συνιστώσας αντί πέντε διαφορετικών σε 

κάθε ένα από τα υποκείμενα συστήματα. Η 

κοινή BMS θα πρέπει να συμβάλλει στην 

ασφάλεια, καθώς και στην αποκόμιση 

οικονομικών και επιχειρησιακών οφελών 

και οφελών όσον αφορά τη συντήρηση, 

μέσω της αξιοποίησης μίας μοναδικής 

τεχνολογικής συνιστώσας αντί πέντε 

διαφορετικών σε κάθε ένα από τα 

υποκείμενα συστήματα. Όλα τα αυτόματα 

συστήματα αναγνώρισης δακτυλικών 

αποτυπωμάτων, συμπεριλαμβανομένων 

αυτών που χρησιμοποιούνται επί του 

παρόντος για το Eurodac, το VIS και το 

SIS χρησιμοποιούν βιομετρικά 

υποδείγματα τα οποία αποτελούνται από 

δεδομένα που προέρχονται από την 

απομόνωση χαρακτηριστικών από 

πραγματικά βιομετρικά δείγματα. Η κοινή 

BMS θα πρέπει να συγκεντρώνει και να 

αποθηκεύει όλα τα εν λόγω βιομετρικά 

υποδείγματα σε μία μοναδική τοποθεσία, 

με σκοπό τη διευκόλυνση των συγκρίσεων 

μεταξύ συστημάτων μέσω της χρήσης 

βιομετρικών δεδομένων και τη δημιουργία 

17) Τα βιομετρικά δεδομένα, όπως τα 

δακτυλικά αποτυπώματα και οι εικόνες 

προσώπου, είναι μοναδικά και επομένως 

είναι πολύ πιο αξιόπιστα από τα 

αλφαριθμητικά δεδομένα για την 

ταυτοποίηση των προσώπων. Η κοινή 

BMS θα πρέπει να αποτελεί τεχνικό μέσο 

για την ενίσχυση και τη διευκόλυνση του 

έργου των σχετικών συστημάτων 

πληροφοριών της Ένωσης και την 

αποτελεσματική χρήση των δεδομένων 

της Ευρωπόλ και των άλλων συνιστωσών 

διαλειτουργικότητας. Κύριος σκοπός της 

κοινής BMS θα πρέπει να είναι η 

διευκόλυνση της ταυτοποίησης ενός 

προσώπου που μπορεί να είναι 

καταχωρισμένο σε διαφορετικές βάσεις 

δεδομένων, μέσω της αντιστοίχισης των 

βιομετρικών του δεδομένων μεταξύ 

διαφορετικών συστημάτων πληροφοριών 

της Ένωσης και μέσω της αξιοποίησης 

μίας μοναδικής τεχνολογικής συνιστώσας 

αντί πέντε διαφορετικών σε κάθε ένα από 

τα υποκείμενα συστήματα. Η κοινή BMS 

θα πρέπει να συμβάλλει στην ασφάλεια, 

καθώς και στην αποκόμιση οικονομικών 

και επιχειρησιακών οφελών και οφελών 

όσον αφορά τη συντήρηση, μέσω της 

αξιοποίησης μίας μοναδικής τεχνολογικής 

συνιστώσας αντί πέντε διαφορετικών σε 

κάθε ένα από τα υποκείμενα συστήματα. 

Όλα τα αυτόματα συστήματα αναγνώρισης 

δακτυλικών αποτυπωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που 

χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για το 

Eurodac, το VIS και το SIS χρησιμοποιούν 

βιομετρικά υποδείγματα τα οποία 

αποτελούνται από δεδομένα που 

προέρχονται από την απομόνωση 

χαρακτηριστικών από πραγματικά 

βιομετρικά δείγματα. Η κοινή BMS θα 

πρέπει να συγκεντρώνει και να αποθηκεύει 

όλα τα εν λόγω βιομετρικά υποδείγματα σε 

μία μοναδική τοποθεσία, με σκοπό τη 

διευκόλυνση των συγκρίσεων μεταξύ 

συστημάτων μέσω της χρήσης 
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οικονομιών κλίμακας κατά την ανάπτυξη 

και συντήρηση των κεντρικών 

συστημάτων της ΕΕ. 

βιομετρικών δεδομένων και τη δημιουργία 

οικονομιών κλίμακας κατά την ανάπτυξη 

και συντήρηση των κεντρικών 

συστημάτων της Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

25) Το κοινό αποθετήριο δεδομένων 

ταυτότητας (CIR) θα πρέπει να 

περιλαμβάνει κοινό περιέκτη για τα 

προσωπικά και τα βιομετρικά δεδομένα 

των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι 

καταχωρισμένοι στο ΣΕΕ, το VIS, [το 

ETIAS], το Eurodac ή [το σύστημα 

ECRIS-TCN], ο οποίος θα λειτουργεί ως 

κοινή συνιστώσα μεταξύ των εν λόγω 

συστημάτων για την αποθήκευση των 

δεδομένων αυτών και θα επιτρέπει την 

πραγματοποίηση αναζητήσεων σε αυτό. 

25) Το CIR θα πρέπει να περιλαμβάνει 

κοινό περιέκτη για τα προσωπικά και τα 

βιομετρικά δεδομένα των υπηκόων τρίτων 

χωρών που είναι καταχωρισμένοι στο ΣΕΕ, 

το VIS, [το ETIAS], το Eurodac ή [το 

ECRIS-TCN], ο οποίος θα λειτουργεί ως 

κοινή συνιστώσα μεταξύ των εν λόγω 

συστημάτων για την αποθήκευση των 

δεδομένων αυτών και θα επιτρέπει την 

πραγματοποίηση αναζητήσεων σε αυτό. 

Πρέπει να δημιουργηθεί ένα κεντρικό 

εφεδρικό CIR της Ένωσης προκειμένου 

να παρέχει όλες τις λειτουργικές 

δυνατότητες του κύριου CIR και 

παρόμοιο επίπεδο επιδόσεων, σε 

περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του 

κύριου αποθετηρίου.  

Or. en 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

27) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

ορθή ταυτοποίηση ενός προσώπου, οι 

αρχές των κρατών μελών που είναι 

υπεύθυνες για την πρόληψη και την 

27) Εάν οι αστυνομικές αρχές ενός 

κράτους μέλους δεν είναι σε θέση να 

ταυτοποιήσουν ένα πρόσωπο στη βάση 

αναζήτησης στο CIR με τη χρήση 
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καταπολέμηση της παράτυπης 

μετανάστευσης και οι αρμόδιες αρχές κατά 

την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 7 της 

οδηγίας 2016/680 θα πρέπει επίσης να 

έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης 

αναζητήσεων στο κοινό αποθετήριο 

δεδομένων ταυτότητας (CIR) με τα 

βιομετρικά δεδομένα του προσώπου που 

λαμβάνονται κατά την πραγματοποίηση 

διαδικασίας εξακρίβωσης στοιχείων 

ταυτότητας. 

ταξιδιωτικού εγγράφου ή των στοιχείων 

ταυτότητας που προμηθεύει το πρόσωπο 

αυτό, ή εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά 

με τη γνησιότητα του ταξιδιωτικού 

εγγράφου ή της ταυτότητας του κατόχου 

του, οι αρχές των κρατών μελών που είναι 

υπεύθυνες για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της παράτυπης 

μετανάστευσης και οι αρμόδιες αρχές κατά 

την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 7 της 

οδηγίας 2016/680 θα πρέπει επίσης να 

έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης 

αναζητήσεων στο CIR με τα βιομετρικά 

δεδομένα του προσώπου που λαμβάνονται 

κατά την πραγματοποίηση διαδικασίας 

εξακρίβωσης στοιχείων ταυτότητας, ώστε 

να εξασφαλίζεται η ορθή ταυτοποίηση 

του εν λόγω προσώπου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

28) Στις περιπτώσεις που τα 

βιομετρικά δεδομένα του προσώπου δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή η 

αναζήτηση με τα εν λόγω δεδομένα 

αποτύχει, τότε η αναζήτηση θα πρέπει να 

πραγματοποιείται με τα δεδομένα 

ταυτότητας του προσώπου αυτού σε 

συνδυασμό με τα δεδομένα του 

ταξιδιωτικού του εγγράφου. Στις 

περιπτώσεις που προκύπτει από την 

αναζήτηση ότι τα δεδομένα που αφορούν 

το εν λόγω πρόσωπο είναι αποθηκευμένα 

στο κοινό αποθετήριο δεδομένων 

ταυτότητας (CIR), οι αρχές των κρατών 

μελών θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα 

δεδομένα ταυτότητας του προσώπου που 

είναι αποθηκευμένα στο CIR χωρίς να 

παρέχεται καμία ένδειξη σε ποιο σύστημα 

πληροφοριών της ΕΕ ανήκουν τα 

διαγράφεται 
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δεδομένα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 37 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

37) O ανιχνευτής πολλαπλών 

ταυτοτήτων (MID) θα πρέπει να 

δημιουργεί και να αποθηκεύει συνδέσμους 

μεταξύ δεδομένων σε διάφορα συστήματα 

πληροφοριών στην ΕΕ για τον εντοπισμό 

πολλαπλών ταυτοτήτων, με τον διπλό 

σκοπό να διευκολύνονται οι διαδικασίες 

εξακρίβωσης στοιχείων ταυτότητας 

καλόπιστων ταξιδιωτών και να 

καταπολεμάται η υποκλοπής ταυτότητας. 

Ο ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων θα 

πρέπει να περιέχει μόνο τους συνδέσμους 

μεταξύ προσώπων που είναι 

καταχωρισμένα σε περισσότερα του ενός 

συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, με 

αυστηρό περιορισμό στα δεδομένα που 

είναι απαραίτητα, προκειμένου να 

επαληθευτεί ότι ένα πρόσωπο είναι 

καταχωρισμένο νομίμως ή παρανόμως με 

διαφορετικά προσωπικά στοιχεία σε 

διαφορετικά συστήματα ή να διευκρινιστεί 

ότι δύο πρόσωπα με παρόμοια προσωπικά 

δεδομένα δεν μπορεί να είναι το ίδιο 

πρόσωπο. Η επεξεργασία δεδομένων μέσω 

της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης (ESP) 

και της κοινής υπηρεσίας αντιστοίχισης 

βιομετρικών δεδομένων (κοινή BMS) με 

σκοπό τη σύνδεση ατομικών φακέλων 

μεταξύ επιμέρους συστημάτων θα πρέπει 

να είναι η ελάχιστη δυνατή και επομένως 

περιορίζεται στον εντοπισμό πολλαπλών 

ταυτοτήτων κατά τον χρόνο προσθήκης 

νέων δεδομένων σε ένα από τα συστήματα 

πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο 

κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας 

και το SIS. Ο ανιχνευτής πολλαπλών 

37) O MID θα πρέπει να δημιουργεί 

και να αποθηκεύει συνδέσμους μεταξύ 

δεδομένων σε διάφορα συστήματα 

πληροφοριών στην Ένωση για τον 

εντοπισμό πολλαπλών ταυτοτήτων, με τον 

διπλό σκοπό να διευκολύνονται οι 

διαδικασίες εξακρίβωσης στοιχείων 

ταυτότητας καλόπιστων ταξιδιωτών και να 

καταπολεμάται η υποκλοπής ταυτότητας. 

Ο MID θα πρέπει να περιέχει μόνο τους 

συνδέσμους μεταξύ προσώπων που είναι 

καταχωρισμένα σε περισσότερα του ενός 

συστήματα πληροφοριών της Ένωσης, με 

αυστηρό περιορισμό στα δεδομένα που 

είναι απαραίτητα, προκειμένου να 

επαληθευτεί ότι ένα πρόσωπο είναι 

καταχωρισμένο νομίμως ή παρανόμως με 

διαφορετικά προσωπικά στοιχεία σε 

διαφορετικά συστήματα ή να διευκρινιστεί 

ότι δύο πρόσωπα με παρόμοια προσωπικά 

δεδομένα δεν μπορεί να είναι το ίδιο 

πρόσωπο. Η επεξεργασία δεδομένων μέσω 

της ESP και της κοινής BMS με σκοπό τη 

σύνδεση ατομικών φακέλων μεταξύ 

επιμέρους συστημάτων και της βάσης 

δεδομένων της Ευρωπόλ θα πρέπει να 

είναι η ελάχιστη δυνατή και επομένως 

περιορίζεται στον εντοπισμό πολλαπλών 

ταυτοτήτων κατά τον χρόνο προσθήκης 

νέων δεδομένων σε ένα από τα συστήματα 

πληροφοριών της Ένωσης που 

περιλαμβάνονται στο κοινό αποθετήριο 

δεδομένων ταυτότητας και το SIS. Ο MID 

θα πρέπει να περιλαμβάνει διασφαλίσεις 

κατά της δυνητικής εισαγωγής διακρίσεων 

ή της λήψης δυσμενών αποφάσεων στις 
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ταυτοτήτων θα πρέπει να περιλαμβάνει 

διασφαλίσεις κατά της δυνητικής 

εισαγωγής διακρίσεων ή της λήψης 

δυσμενών αποφάσεων στις περιπτώσεις 

προσώπων με πολλαπλές ταυτότητες. 

περιπτώσεις προσώπων με πολλαπλές 

ταυτότητες.  

Or. en 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 43α) Ο eu-LISA θα πρέπει να αναπτύξει 

και να διαχειρίζεται όλες τις συνιστώσες 

διαλειτουργικότητας κατά τρόπον ώστε 

να εξασφαλίζεται η γρήγορη, ομαλή, 

αποτελεσματική και ελεγχόμενη 

πρόσβαση και η πλήρης διαθεσιμότητα 

των εν λόγω στοιχείων με χρόνο 

απόκρισης σύμφωνο με τις 

επιχειρησιακές ανάγκες των αρχών των 

κρατών μελών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 52 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

52) «(...) Ο Ευρωπαίος Επόπτης 

Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να 

γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 

παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

45/2001 και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του 

στις …» 

52) Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 

Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει 

σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και 

εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις 16 

Απριλίου 2018.  

Or. en 
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Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 53 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

53) Όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, 

στους υπαλλήλους ή στο λοιπό προσωπικό 

που απασχολούνται και εργάζονται για το 

SIS θα πρέπει να εφαρμόζονται οι σχετικές 

διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής 

κατάστασης των υπαλλήλων και του 

καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό 

προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

53) Όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, 

στους υπαλλήλους ή στο λοιπό προσωπικό 

που απασχολούνται και εργάζονται με τα 

δεδομένα που ανακτώνται μέσω 

οποιασδήποτε από τις συνιστώσες 

διαλειτουργικότητας θα πρέπει να 

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του 

κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των 

υπαλλήλων και του καθεστώτος που 

εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 58 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

58) Ωστόσο, θα χρειαστεί 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/399, προκειμένου να συμπεριληφθεί 

η υποχρέωση των συνοριακών φυλάκων 

να παραπέμπουν τους υπηκόους τρίτης 

χώρας σε έλεγχο δεύτερης γραμμής σε 

περίπτωση που από την αναζήτηση στον 

ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων (MID) 

μέσω της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης 

(ESP) προκύψει η ύπαρξη κίτρινου ή 

κόκκινου συνδέσμου, προκειμένου να μην 

αυξηθεί ο χρόνος αναμονής στον έλεγχο 

πρώτης γραμμής. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 59 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

59) Αν από την αναζήτηση στον 

ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων (MID) 

μέσω της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης 

(ESP) προκύψει η ύπαρξη κίτρινου ή 

κόκκινου συνδέσμου, ο συνοριακός 

φύλακας στη δεύτερη γραμμή θα πρέπει 

να αναζητά στοιχεία στο κοινό αποθετήριο 

δεδομένων ταυτότητας ή το Σύστημα 

Πληροφοριών Σένγκεν ή και στα δύο, για 

να αξιολογήσει τις πληροφορίες σχετικά με 

το πρόσωπο που ελέγχεται, να επαληθεύει 

χειροκίνητα τη διαφορετική του ταυτότητα 

και να προσαρμόζει το χρώμα του 

συνδέσμου, εφόσον είναι απαραίτητο. 

59) Αν από την αναζήτηση στον MID 

μέσω της ESP προκύψει η ύπαρξη κίτρινου 

ή κόκκινου συνδέσμου, ο συνοριακός 

φύλακας θα πρέπει να αναζητά στοιχεία 

στο CIR ή το SIS ή και στα δύο, για να 

αξιολογήσει τις πληροφορίες σχετικά με το 

πρόσωπο που ελέγχεται, να επαληθεύει 

χειροκίνητα τη διαφορετική του ταυτότητα 

και να προσαρμόζει το χρώμα του 

συνδέσμου, εφόσον είναι απαραίτητο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο παρών κανονισμός, από κοινού 

με τον [κανονισμό 2018/xx για τη 

διαλειτουργικότητα, την αστυνομική και 

δικαστική συνεργασία, το άσυλο και τη 

μετανάστευση], θεσπίζει το πλαίσιο για 

την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας 

μεταξύ του συστήματος εισόδου/εξόδου 

(ΣΕΕ), του Συστήματος Πληροφοριών για 

τις Θεωρήσεις (VIS), [του Συστήματος 

πληροφοριών και άδειας ταξιδίου της ΕΕ 

(ETIAS)], του Eurodac, του Συστήματος 

Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και [του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών 

Ποινικού Μητρώου για υπηκόους τρίτων 

χωρών (ECRIS-TCN)], προκειμένου τα εν 

λόγω συστήματα και δεδομένα να 

1. Ο παρών κανονισμός, από κοινού 

με τον [κανονισμό 2018/xx για τη 

διαλειτουργικότητα, την αστυνομική και 

δικαστική συνεργασία, το άσυλο και τη 

μετανάστευση], θεσπίζει το πλαίσιο για 

την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας 

μεταξύ του συστήματος εισόδου/εξόδου 

(ΣΕΕ), του Συστήματος Πληροφοριών για 

τις Θεωρήσεις (VIS), [του Συστήματος 

πληροφοριών και άδειας ταξιδίου της ΕΕ 

(ETIAS)], του Eurodac, του Συστήματος 

Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και [του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών 

Ποινικού Μητρώου για υπηκόους τρίτων 

χωρών (ECRIS-TCN)]. 
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συμπληρώνουν το ένα το άλλο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το τελευταίο μέρος της παραγράφου, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, δεν είναι σαφές ως 

προς τις προθέσεις και δεν φαίνεται να είναι αναγκαίο. Συνεπώς, είναι καλύτερο να διαγραφεί. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει 

επίσης διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις 

για την ποιότητα των δεδομένων, τον 

ενιαίο μορφότυπο μηνυμάτων (UMF), το 

κεντρικό αποθετήριο για την υποβολή 

εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών 

(CRRS) και καθορίζει τις αρμοδιότητες 

των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού για τη Λειτουργική 

Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης 

Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, 

Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) 

όσον αφορά τον σχεδιασμό και τη 

λειτουργία των συνιστωσών 

διαλειτουργικότητας. 

3. Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει 

επίσης διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις 

για την ποιότητα των δεδομένων, τον 

ενιαίο μορφότυπο μηνυμάτων (UMF), το 

κεντρικό αποθετήριο για την υποβολή 

εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών 

(CRRS) και καθορίζει τις αρμοδιότητες 

των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού για τη Λειτουργική 

Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης 

Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, 

Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) 

όσον αφορά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη 

και τη λειτουργία των συνιστωσών 

διαλειτουργικότητας.  

Or. en 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο παρών κανονισμός προσαρμόζει 

επίσης τις διαδικασίες και τους όρους για 

την πρόσβαση των αρχών επιβολής του 

νόμου των κρατών μελών και του 

Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

4. Ο παρών κανονισμός προσαρμόζει 

επίσης τις διαδικασίες και τους όρους για 

την πρόσβαση των εντεταλμένων από τα 

κράτη μέλη αρχών και του Οργανισμού 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
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τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής 

του νόμου (Ευρωπόλ) στο σύστημα 

εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), το Σύστημα 

Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), 

[το Σύστημα πληροφοριών και άδειας 

ταξιδίου της ΕΕ (ETIAS)] και το Eurodac 

για τους σκοπούς της πρόληψης, της 

διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης 

τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 

εγκλημάτων που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητά τους. 

συνεργασία στον τομέα της επιβολής του 

νόμου (Ευρωπόλ) στο ΣΕΕ, το VIS, [το 

ETIAS] και το Eurodac για τους σκοπούς 

της πρόληψης, της διερεύνησης, της 

ανίχνευσης ή της δίωξης τρομοκρατικών ή 

άλλων σοβαρών εγκλημάτων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Ο παρών κανονισμός επιτρέπει 

επίσης την επαλήθευση διαφορετικών 

ταυτοτήτων ενός προσώπου που είναι 

αποθηκευμένες στα συστήματα 

πληροφοριών της Ένωσης τα οποία 

υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό και 

των ταυτοτήτων που αποκαλύπτονται 

από τις συνιστώσες διαλειτουργικότητας 

οι οποίες περιγράφονται στην παράγραφο 

2. Ο παρών κανονισμός προβλέπει επίσης 

τη δυνατότητα των κρατών μελών να 

χρησιμοποιούν εθνικά νομοθετικά μέτρα 

που θα επιτρέπουν στις αστυνομικές 

αρχές να πραγματοποιούν αναζητήσεις 

στο CIR αποκλειστικά και μόνο για την 

ταυτοποίηση ενός προσώπου.  

Or. en 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – τίτλος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στόχοι της διαλειτουργικότητας Στόχοι 

Or. en 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) της εξασφάλισης της ορθής 

ταυτοποίησης των προσώπων· 

α) της διευκόλυνσης της ορθής 

ταυτοποίησης υπηκόων τρίτων χωρών 

που καταγράφονται στα συστήματα 

πληροφοριών της Ένωσης·  

Or. en 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) της βελτίωσης και της εναρμόνιση 

των απαιτήσεων για την ποιότητα των 

δεδομένων των αντίστοιχων συστημάτων 

πληροφοριών της ΕΕ· 

γ) της βελτίωσης και της εναρμόνισης 

των απαιτήσεων για την ποιότητα των 

δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στα 

συστήματα πληροφοριών της Ένωσης·  

Or. en 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) της διευκόλυνσης της τεχνικής και 

επιχειρησιακής εφαρμογής των 

δ) της συμβολής στην εξασφάλιση 

της αποτελεσματικής χρήσης των 
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υφιστάμενων και μελλοντικών 
συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ από τα 

κράτη μέλη· 

ενωσιακών συστημάτων πληροφοριών, 

των δεδομένων της Ευρωπόλ και των 

βάσεων δεδομένων της Ιντερπόλ μέσω 

της διευκόλυνσης της διευκόλυνσης της 

πρόσβασης προς αυτά από τις αρχές, 

σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης 

που αυτές διαθέτουν και τους στόχους 

και σκοπούς που ορίζονται στα νομικά 

μέσα τα οποία διέπουν τα αντίστοιχα 

συστήματα·  

Or. en 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) της απλούστευσης των όρων 

πρόσβασης των αρχών επιβολής του νόμου 

στο ΣΕΕ, το VIS, [το ETIAS] και το 

Eurodac· 

στ) του εξορθολογισμού και της 

απλούστευσης των όρων πρόσβασης των 

αρχών επιβολής του νόμου στο ΣΕΕ, το 

VIS, [το ETIAS] και το Eurodac·  

Or. en 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3) «συνοριακή αρχή»: ο συνοριακός 

φύλακας που είναι επιφορτισμένος 

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία με τη 

διεξαγωγή συνοριακών ελέγχων· 

3) «συνοριακή αρχή»: ο συνοριακός 

φύλακας που είναι επιφορτισμένος 

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία με τη 

διεξαγωγή συνοριακών ελέγχων, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·  

Or. en 
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Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

10) «δακτυλοσκοπικά δεδομένα»: τα 

δεδομένα που αφορούν τα δακτυλικά 

αποτυπώματα ενός προσώπου· 

10) «δακτυλοσκοπικά δεδομένα»: τα 

δεδομένα που αφορούν τα δακτυλικά 

αποτυπώματα και αποτυπώματα παλάμης 

τα οποία, λόγω της μοναδικότητάς τους 

και των σημείων αναφοράς που 

περιέχουν, παρέχουν τη δυνατότητα για 

ακριβείς και επαρκείς για την εξαγωγή 

ασφαλών συμπερασμάτων συγκρίσεις για 

την ταυτοποίηση ενός προσώπου·  

Or. en 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

18) «συστήματα πληροφοριών της 

ΕΕ»: τα συστήματα ΤΠ μεγάλης 

κλίμακας που διαχειρίζεται ο eu-LISA· 

18) «συστήματα πληροφοριών της 

Ένωσης»: το ΣΕΕ, το VIS, [το ETIAS], 

το Eurodac, το SIS και το [ECRIS-TCN], 

τα οποία διαχειρίζεται ο eu-LISA·  

Or. en 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

19) «δεδομένα Ευρωπόλ»: τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται 

στην Ευρωπόλ για τον σκοπό του άρθρου 

18 παράγραφος 2 στοιχείο α) του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/794· 

19) «δεδομένα Ευρωπόλ»: τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που 

επεξεργάζεται η Ευρωπόλ για τους 

σκοπούς του άρθρου 18 παράγραφος 2 

στοιχεία α) έως γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
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2016/794· 

Or. en 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 25 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

25) «τρομοκρατικό έγκλημα»: το 

έγκλημα κατά το εθνικό δίκαιο που 

αντιστοιχεί ή είναι ισοδύναμο με τα 

αναφερόμενα στην οδηγία (ΕΕ) 2017/541 

εγκλήματα· 

25) «τρομοκρατικό έγκλημα»: το 

έγκλημα κατά το εθνικό δίκαιο που 

αντιστοιχεί σε κάποιο από τα 

αναφερόμενα στα άρθρα 3 έως 14 της 

οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 εγκλήματα, ή 

ισοδυναμεί με ένα από τα εγκλήματα 

αυτά για τα κράτη μέλη που δεν 

δεσμεύονται από την εν λόγω οδηγία· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται να διευκρινίζεται ότι η έννοια του «ισοδύναμου» ισχύει μόνο για τις χώρες που δεν 

δεσμεύονται από την οδηγία για την τρομοκρατία. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 31 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

31) «SIS»: το Σύστημα Πληροφοριών 

Σένγκεν όπως αναφέρεται [στον κανονισμό 

για το SIS στον τομέα των συνοριακών 

ελέγχων, τον κανονισμό για το SIS στον 

τομέα της επιβολής του νόμου και τον 

κανονισμό για το SIS στον τομέα των 

παράνομων επιστροφών]· 

31) «SIS»: το Σύστημα Πληροφοριών 

Σένγκεν όπως αναφέρεται [στον κανονισμό 

για το SIS στον τομέα των συνοριακών 

ελέγχων, τον κανονισμό για το SIS στον 

τομέα της επιβολής του νόμου και τον 

κανονισμό για το SIS στον τομέα των 

επιστροφών]· 

 (Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 

κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 

προσαρμογές σε όλο το κείμενο.) 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Διόρθωση σφάλματος. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 33 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

33) «ESP»: η ευρωπαϊκή πύλη 

αναζήτησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 

6· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αυτό δεν αποτελεί ορισμό αλλά επεξήγηση μιας συντομογραφίας. Οι συντομογραφίες 

αναφέρονται και επεξηγούνται στο άρθρο 1. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 34 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

34) «κοινή BMS»: η κοινή υπηρεσία 

αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 15· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αυτό δεν αποτελεί ορισμό αλλά επεξήγηση μιας συντομογραφίας. Οι συντομογραφίες 

αναφέρονται και επεξηγούνται στο άρθρο 1. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 35 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

35) «CIR»: το κοινό αποθετήριο 

δεδομένων ταυτότητας όπως ορίζεται 

στο άρθρο 17· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αυτό δεν αποτελεί ορισμό αλλά επεξήγηση μιας συντομογραφίας. Οι συντομογραφίες 

αναφέρονται και επεξηγούνται στο άρθρο 1. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 36 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

36) «MID»: ο ανιχνευτής πολλαπλών 

ταυτοτήτων όπως αναφέρεται στο άρθρο 

25· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αυτό δεν αποτελεί ορισμό αλλά επεξήγηση μιας συντομογραφίας. Οι συντομογραφίες 

αναφέρονται και επεξηγούνται στο άρθρο 1. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 37 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

37) «CRRS»: το κεντρικό αποθετήριο 

για την υποβολή εκθέσεων και την 

κατάρτιση στατιστικών όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 39· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Αυτό δεν αποτελεί ορισμό αλλά επεξήγηση μιας συντομογραφίας. Οι συντομογραφίες 

αναφέρονται και επεξηγούνται στο άρθρο 1. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Απαγόρευση των διακρίσεων Απαγόρευση των διακρίσεων και 

θεμελιώδη δικαιώματα 

Or. en 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού δεν συνεπάγεται σε καμία 

περίπτωση διάκριση σε βάρος προσώπων 

για λόγους φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής 

καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 

αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού 

προσανατολισμού. Σέβεται δε πλήρως την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα 

παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με 

αναπηρία. 

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού δεν συνεπάγεται σε καμία 

περίπτωση διάκριση σε βάρος προσώπων 

για λόγους φύλου, φυλής, χρώματος, 

εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, 

γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών 

φρονηµάτων ή κάθε άλλης γνώµης, 

ιδιότητας µέλους εθνικής μειονότητας, 

περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας 

ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Σέβεται 

δε πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και 

ακεραιότητα, καθώς και τα θεμελιώδη 

δικαιώματα, περιλαμβανομένου του 

δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής 

ζωής και στην προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δίδεται στα παιδιά, 

τους ηλικιωμένους και τα άτομα με 

αναπηρία. Αποδίδεται πρωταρχική 

σημασία στο υπέρτερο συμφέρον του 
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παιδιού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται να ευθυγραμμιστεί το άρθρο με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με το ETIAS 

και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την ευθυγράμμιση με το άρθρο 21 του Χάρτη. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Δημιουργείται ευρωπαϊκή πύλη 

αναζήτησης (ESP) με σκοπό τη 

διασφάλιση της γρήγορης, απρόσκοπτης, 

συστηματικής και ελεγχόμενης 

πρόσβασης των αρχών των κρατών μελών 

και των οργάνων της ΕΕ στα συστήματα 

πληροφοριών της ΕΕ, τα δεδομένα της 

Ευρωπόλ και τις βάσεις δεδομένων της 

Ιντερπόλ, που είναι απαραίτητη για την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα 

με τα δικαιώματα πρόσβασής τους, και την 

υποστήριξη των στόχων του ΣΕΕ, του 

VIS, [του ETIAS], του Eurodac, του SIS, 

[του συστήματος ECRIS-TCN] και των 

δεδομένων της Ευρωπόλ. 

1. Δημιουργείται ευρωπαϊκή πύλη 

αναζήτησης (ESP) με σκοπό να 

διευκολύνει την πρόσβαση των αρχών των 

κρατών μελών και των οργανισμών της 

Ένωσης στα συστήματα πληροφοριών της 

Ένωσης, τα δεδομένα της Ευρωπόλ και τις 

βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ, για την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους και 

σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασής 

τους, και με τους στόχους και τους 

σκοπούς του ΣΕΕ, του VIS, του [ETIAS], 

του Eurodac, του SIS, του [ECRIS-TCN] 

και των δεδομένων της Ευρωπόλ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Νέο άρθρο παρεμβάλλεται ως άρθρο 37α, αντανακλώντας την ανάγκη όλες οι συνιστώσες 

διαλειτουργικότητας (και όχι μόνο η ESP) να εξασφαλίζουν ταχεία, ομαλή, αποτελεσματική και 

ελεγχόμενη πρόσβαση, καθώς και πλήρη διαθεσιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 53 

παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας 

μεταξύ της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης, 

των κρατών μελών και των οργάνων της 

ΕΕ που έχουν δικαίωμα χρήσης της 

ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης σύμφωνα 

με το δίκαιο της Ένωσης· 

β) ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας 

μεταξύ της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης, 

των κρατών μελών και των οργανισμών 

της Ένωσης που έχουν δικαίωμα χρήσης 

της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αναφορά στο ενωσιακό δίκαιο καλύπτεται στην παράγραφο 1. Δεν είναι θέμα της παρούσας 

παραγράφου, που περιγράφει την αρχιτεκτονική ΤΠ. Επιπλέον, ο όρος «δίκαιο της Ένωσης» 

δεν είναι αρκετά ακριβής. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) μια κεντρική εφεδρική ESP της 

Ένωσης που θα είναι σε θέση να παρέχει 

όλες τις λειτουργικές δυνατότητες της 

κύριας ESP και παρόμοιο επίπεδο 

επιδόσεων, σε περίπτωση διακοπής της 

λειτουργίας της κύριας πύλης. Η ESP και 

η εφεδρική ESP βρίσκονται στις τεχνικές 

εγκαταστάσεις του eu-LISA.  

Or. en 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η χρήση της ευρωπαϊκής πύλης 

αναζήτησης προορίζεται για τις αρχές των 

κρατών μελών και τα όργανα της ΕΕ που 

έχουν πρόσβαση στο ΣΕΕ , [το ETIAS], το 

1. Η χρήση της ευρωπαϊκής πύλης 

αναζήτησης προορίζεται για τις αρχές των 

κρατών μελών και τους οργανισμούς της 

Ένωσης που έχουν πρόσβαση στο ΣΕΕ, 
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VIS, το SIS, το Eurodac και [το σύστημα 

ECRIS-TCN], το CIR και τον ανιχνευτή 

πολλαπλών ταυτοτήτων, καθώς και τα 

δεδομένα της Ευρωπόλ και τις βάσεις 

δεδομένων της Ιντερπόλ, σύμφωνα με το 

δίκαιο της Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο που 

διέπει την εν λόγω πρόσβαση. 

[το ETIAS], το VIS, το SIS, το Eurodac 

και [το ECRIS-TCN] σύμφωνα με τα 

νομικά μέσα που διέπουν αυτά τα 

συστήματα πληροφοριών της Ένωσης, το 

CIR και τον ανιχνευτή πολλαπλών 

ταυτοτήτων σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό, καθώς και στα δεδομένα της 

Ευρωπόλ σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) 2016/794 και τις βάσεις δεδομένων 

της Ιντερπόλ, σύμφωνα με το δίκαιο της 

Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο που διέπει την 

εν λόγω πρόσβαση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να υπάρχει μεγάλη ακρίβεια όσον αφορά τη νομική βάση για την πρόσβαση 

στα διάφορα συστήματα. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι εν λόγω αρχές των κρατών μελών και 

οι οργανισμοί της Ένωσης μπορούν να 

κάνουν χρήση της ESP και των 

δεδομένων που αυτή παρέχει, μόνο για 

τους στόχους και τους σκοπούς που 

ορίζονται στα νομικά μέσα που διέπουν 

αυτά τα συστήματα πληροφοριών της 

Ένωσης, καθώς και στον παρόντα 

κανονισμό.  

Or. en 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) των πεδίων δεδομένων που θα 

χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση· 

α) των πεδίων δεδομένων που 

ενδεχομένως θα χρησιμοποιούνται για την 

αναζήτηση·  

Or. en 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) των συστημάτων πληροφοριών της 

ΕΕ, των δεδομένων της Ευρωπόλ και των 

βάσεων δεδομένων της Ιντερπόλ όπου 

πραγματοποιούνται και μπορούν να 

πραγματοποιηθούν αναζητήσεις και που 

παρέχουν απαντήσεις στους χρήστες· και 

β) των συστημάτων πληροφοριών της 

Ένωσης, των δεδομένων της Ευρωπόλ, 

των βάσεων δεδομένων της Ιντερπόλ και 

των στοιχείων των συστημάτων αυτών 

από όπου μπορούν να ζητηθούν δεδομένα 
και που παρέχουν απαντήσεις στους 

χρήστες· ένας χρήστης που ζητεί 

δεδομένα βάσει του άρθρου 22 θα λάβει 

μόνο μια ειδοποίηση για την ύπαρξη 

θετικού/αρνητικού αποτελέσματος αν ο 

χρήστης είναι εξουσιοδοτημένος να ζητεί 

από το κεντρικό σημείο πρόσβασης τα 

δεδομένα του επιμέρους συστήματος 

πληροφοριών της Ένωσης που έχει 

προσφέρει το θετικό αποτέλεσμα 

αναζήτησης σύμφωνα με τη νομική 

πράξη που διέπει το σύστημα·  

Or. en 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα µε το 

2. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα µε το 
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άρθρο 63 για τον καθορισμό των τεχνικών 

λεπτομερειών των προφίλ που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τους 

χρήστες της ευρωπαϊκής πύλης 

αναζήτησης που αναφέρονται στο άρθρο 7 

παράγραφος 1 σύμφωνα με τα δικαιώματα 

πρόσβασής τους. 

άρθρο 63 για τον καθορισμό των τεχνικών 

λεπτομερειών των προφίλ που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τους 

χρήστες της ευρωπαϊκής πύλης 

αναζήτησης που αναφέρονται στο άρθρο 7 

παράγραφος 1 σύμφωνα με τα δικαιώματα 

πρόσβασής τους που ορίζονται στα νομικά 

μέσα που διέπουν τα συστήματα 

πληροφοριών της Ένωσης και στο εθνικό 

δίκαιο, ανάλογα με την περίπτωση.  

Or. en 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι χρήστες της ευρωπαϊκής πύλης 

αναζήτησης πραγματοποιούν αναζήτηση 

με την εισαγωγή δεδομένων στην 

ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης σύμφωνα με 

το προφίλ χρήστη τους και τα δικαιώματα 

πρόσβασής τους. Όταν πραγματοποιείται 

αναζήτηση, η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης 

πραγματοποιεί ταυτόχρονα αναζήτηση, με 

τα δεδομένα που έχει εισαγάγει ο χρήστης 

της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης, στο 

ΣΕΕ, [το ETIAS], το VIS, το SIS, το 

Eurodac, [το σύστημα ECRIS-TCN] και το 

CIR, καθώς και τα δεδομένα της Ευρωπόλ 

και τις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ. 

1. Οι χρήστες της ευρωπαϊκής πύλης 

αναζήτησης πραγματοποιούν αναζήτηση 

με την εισαγωγή δεδομένων στην 

ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης σύμφωνα με 

το προφίλ χρήστη τους, που 

δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8, 

και με τα δικαιώματα πρόσβασής τους. 

Όταν πραγματοποιείται αναζήτηση, η 

ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης 

πραγματοποιεί ταυτόχρονα αναζήτηση, με 

τα δεδομένα που έχει εισαγάγει ο χρήστης 

της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης, στο 

ΣΕΕ, [το ETIAS], το VIS, το SIS, το 

Eurodac, [το ECRIS-TCN] και το CIR, 

καθώς και τα δεδομένα της Ευρωπόλ και 

τις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ.  

Or. en 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το ΣΕΕ, [το ETIAS], το VIS, το 

SIS, το Eurodac, [το σύστημα ECRIS-

TCN], το CIR και ο ανιχνευτής πολλαπλών 

ταυτοτήτων, καθώς και τα δεδομένα της 

Ευρωπόλ και οι βάσεις δεδομένων της 

Ιντερπόλ, παρέχουν τα δεδομένα που 

περιέχουν και που προκύπτουν από την 

αναζήτηση στην ευρωπαϊκή πύλη 

αναζήτησης. 

4. Το ΣΕΕ, [το ETIAS], το VIS, το 

SIS, το Eurodac, [το ECRIS-TCN], το CIR 

και ο ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων, 

καθώς και τα δεδομένα της Ευρωπόλ και οι 

βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ, παρέχουν 

τα δεδομένα που περιέχουν και που 

προκύπτουν από την αναζήτηση στην 

ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης. Η ESP 

παρέχει απαντήσεις στον χρήστη αμέσως 

μόλις υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα από 

ένα από τα συστήματα. Οι απαντήσεις 

στον χρήστη της ESP είναι μοναδικές και 

περιέχουν όλα τα δεδομένα στα οποία έχει 

πρόσβαση ο χρήστης δυνάμει της 

ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας. 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 20, η 

απάντηση που παρέχεται από την ESP 

υποδεικνύει το σύστημα πληροφοριών ή 

τη βάση δεδομένων της Ένωσης στην 

οποία ανήκουν τα δεδομένα.  

Or. en 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Κατά την πραγματοποίηση 

αναζητήσεων στις βάσεις δεδομένων της 

Ιντερπόλ, ο σχεδιασμός της ευρωπαϊκής 

πύλης αναζήτησης εξασφαλίζει ότι τα 

δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τον 

χρήση της ευρωπαϊκής πύλης 

αναζήτησης για την πραγματοποίηση 

αναζήτησης δεν κοινοποιούνται στους 

κατόχους δεδομένων της Ιντερπόλ. 

5. Κατά την πραγματοποίηση 

αναζητήσεων στις βάσεις δεδομένων της 

Ιντερπόλ, ο σχεδιασμός της ευρωπαϊκής 

πύλης αναζήτησης εξασφαλίζει ότι δεν 

αποκαλύπτεται καμία πληροφορία στον 

κάτοχο του σήματος της Ιντερπόλ. 

Or. en 
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Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Η απάντηση στον χρήστη της 

ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης είναι 

μοναδική και περιέχει όλα τα δεδομένα 

στα οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης 

δυνάμει του δικαίου της Ένωσης. Εφόσον 

απαιτείται, η απάντηση που παρέχεται 

από την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης 

υποδεικνύει το σύστημα πληροφοριών ή 

τη βάση δεδομένων στην οποία ανήκουν 

τα δεδομένα. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη [του άρθρου 46 

του κανονισμού ΣΕΕ], του άρθρου 34 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, [του 

άρθρου 59 της πρότασης για το ETIAS] 

και των άρθρων 12 και 18 του κανονισμού 

για το SIS στον τομέα των συνοριακών 

ελέγχων, ο eu-LISA τηρεί καταχωρίσεις 

όλων των λειτουργιών επεξεργασίας 

δεδομένων που πραγματοποιούνται στην 

ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης. Οι εν λόγω 

καταχωρίσεις περιλαμβάνουν, ιδίως, τα 

ακόλουθα: 

1. Με την επιφύλαξη [του άρθρου 46 

του κανονισμού ΣΕΕ], του άρθρου 34 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, [του 

άρθρου 59 της πρότασης για το ETIAS] 

και των άρθρων 12 και 18 του κανονισμού 

για το SIS στον τομέα των συνοριακών 

ελέγχων, ο eu-LISA τηρεί καταχωρίσεις 

όλων των λειτουργιών επεξεργασίας 

δεδομένων που πραγματοποιούνται στην 

ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης. Οι εν λόγω 

καταχωρίσεις περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στις νομικές πράξεις των συστημάτων πληροφοριών, στις αντίστοιχες διατάξεις για τις 

καταχωρίσεις δεν υπάρχει η λέξη «ιδίως» η οποία είναι πολύ αόριστη. 
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Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) την αρχή του κράτους μέλους και 

τον μεμονωμένο χρήστη της ευρωπαϊκής 

πύλης αναζήτησης, 

συμπεριλαμβανομένου του προφίλ ESP 

που χρησιμοποιείται, όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 8· 

α) την αρχή του κράτους μέλους ή τον 

οργανισμό της Ένωσης που 

πραγματοποιεί την αναζήτηση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) το χρησιμοποιούμενο προφίλ ESP 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 8· 

Or. en 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) σύμφωνα με τους εθνικούς 

κανόνες ή, όπου συντρέχει περίπτωση, 

τον κανονισμό (ΕΕ) 45/2001, τα 

αναγνωριστικά στοιχεία του ατόμου που 

πραγματοποίησε την αναζήτηση. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι 

οργανισμοί της Ένωσης τηρούν μητρώα 

για του ατομικούς και μοναδικούς 

αναγνωριστικούς κωδικούς του 

προσώπου που πραγματοποιεί την 

αναζήτηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στις περιπτώσεις που είναι τεχνικά 

αδύνατο να χρησιμοποιηθεί η ευρωπαϊκή 

πύλη αναζήτησης για την πραγματοποίηση 

αναζήτησης σε ένα ή περισσότερα 

συστήματα πληροφοριών της ΕΕ που 

αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
ή το CIR, λόγω βλάβης της ευρωπαϊκής 

πύλης αναζήτησης, οι χρήστες της 

ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης 

ειδοποιούνται από τον eu-LISA. 

1. Στις περιπτώσεις που είναι τεχνικά 

αδύνατο να χρησιμοποιηθεί η ευρωπαϊκή 

πύλη αναζήτησης για την πραγματοποίηση 

αναζήτησης σε ένα ή περισσότερα 

συστήματα πληροφοριών της Ένωσης ή το 

CIR, λόγω βλάβης της ευρωπαϊκής πύλης 

αναζήτησης, οι χρήστες της ευρωπαϊκής 

πύλης αναζήτησης ειδοποιούνται χωρίς 

καθυστέρηση από τον eu-LISA.  

Or. en 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στις περιπτώσεις που είναι τεχνικά 

αδύνατο να χρησιμοποιηθεί η ευρωπαϊκή 

πύλη αναζήτησης για την πραγματοποίηση 

2. Στις περιπτώσεις που είναι τεχνικά 

αδύνατο να χρησιμοποιηθεί η ευρωπαϊκή 

πύλη αναζήτησης για την πραγματοποίηση 
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αναζήτησης σε ένα ή περισσότερα 

συστήματα πληροφοριών της ΕΕ που 

αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
ή το CIR, λόγω βλάβης της εθνικής 

υποδομής κράτους μέλους, η αρμόδια αρχή 

του εν λόγω κράτους μέλους ειδοποιεί τον 

eu-LISA και την Επιτροπή. 

αναζήτησης σε ένα ή περισσότερα 

συστήματα πληροφοριών της Ένωσης ή το 

CIR, λόγω βλάβης της εθνικής υποδομής 

κράτους μέλους, η αρμόδια αρχή του εν 

λόγω κράτους μέλους ενημερώνει χωρίς 

καθυστέρηση όλους τους χρήστες της και 
ειδοποιεί τον eu-LISA και την Επιτροπή.  

Or. en 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Και στις δύο περιπτώσεις, και έως 

την αντιμετώπιση της τεχνικής βλάβης, η 

υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 7 

παράγραφος 2 και παράγραφος 4 δεν έχει 

εφαρμογή και τα κράτη μέλη μπορούν να 

έχουν απευθείας πρόσβαση στα συστήματα 

πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 

9 παράγραφος 1 ή το CIR, μέσω της 

χρήσης των αντίστοιχων εθνικών ενιαίων 

διεπαφών ή της εθνικής υποδομής 

επικοινωνίας. 

3. Και στις δύο περιπτώσεις, και έως 

την αντιμετώπιση της τεχνικής βλάβης, η 

υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 7 

παράγραφος 2 και παράγραφος 4 δεν έχει 

εφαρμογή και τα κράτη μέλη έχουν 

απευθείας πρόσβαση στα συστήματα 

πληροφοριών της Ένωσης ή το CIR, μέσω 

της χρήσης των αντίστοιχων εθνικών 

ενιαίων διεπαφών ή της εθνικής υποδομής 

επικοινωνίας.  

Or. en 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Στις περιπτώσεις που είναι 

τεχνικά αδύνατο να χρησιμοποιηθεί η 

ESP για την πραγματοποίηση 

αναζήτησης σε ένα ή περισσότερα 

συστήματα πληροφοριών της Ένωσης ή 

το CIR, λόγω βλάβης της υποδομής ενός 

οργανισμού της Ένωσης, ο οργανισμός 
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αυτός ειδοποιεί τον eu-LISA και την 

Επιτροπή.  

Or. en 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Δημιουργείται κοινή υπηρεσία 

αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων 

(κοινή BMS) που αποθηκεύει βιομετρικά 

υποδείγματα και καθιστά δυνατή την 

πραγματοποίηση αναζητήσεων με 

βιομετρικά δεδομένα σε διάφορα 

πληροφοριακά συστήματα της ΕΕ, με 

σκοπό την υποστήριξη του CIR και του 

ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων, και των 

στόχων του ΣΕΕ, του VIS, του Eurodac, 

του SIS και [του συστήματος ECRIS-

TCN]. 

1. Δημιουργείται κοινή υπηρεσία 

αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων 

(κοινή BMS) που αποθηκεύει βιομετρικά 

υποδείγματα και καθιστά δυνατή την 

πραγματοποίηση αναζητήσεων με 

βιομετρικά δεδομένα σε διάφορα 

πληροφοριακά συστήματα της Ένωσης, με 

σκοπό την υποστήριξη του CIR και του 

ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων, και των 

στόχων του ΣΕΕ, του VIS, του Eurodac, 

του SIS, [του ECRIS-TCN] και του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/794. 

Or. en 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ασφαλή υποδομή επικοινωνίας 

μεταξύ της κοινής BMS, του κεντρικού 

SIS και του CIR. 

β) ασφαλή υποδομή επικοινωνίας 

μεταξύ της κοινής BMS, του κεντρικού 

SIS, του CIR, των συστημάτων 

πληροφοριών της Ένωσης και της 

Ευρωπόλ.  

Or. en 
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Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τα δεδομένα που αναφέρονται στο 

άρθρο 20 παράγραφος 3 στοιχεία κγ) και 

κε) του κανονισμού για το SIS στον τομέα 

της επιβολής του νόμου· 

δ) τα δεδομένα που αναφέρονται στο 

άρθρο 20 παράγραφος 3 στοιχεία κγ) και 

κστ) του κανονισμού [για το SIS στον 

τομέα της επιβολής του νόμου]· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Διόρθωση σφάλματος. Δεν υπήρχε η πρόθεση επεξεργασίας δεδομένων DNA. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) [τα δεδομένα που αναφέρονται στο 

άρθρο 13 στοιχείο α) του κανονισμού 

Eurodac·] 

στ) [τα δεδομένα που αναφέρονται στο 

άρθρο 12 στοιχεία α) και β), στο άρθρο 13 

παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) και στο 

άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχεία α) και 

β) του κανονισμού Eurodac]·  

Or. en 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζ α) τα βιομετρικά δεδομένα που 

επεξεργάζεται η Ευρωπόλ για τους 

σκοπούς του άρθρου 18 παράγραφος 2 

στοιχεία α) έως γ) του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/794·  
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Or. en 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η αποθήκευση των δεδομένων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 πληροί τις 

προδιαγραφές ποιότητας που αναφέρονται 

στο άρθρο 37 παράγραφος 2. 

4. Η αποθήκευση των δεδομένων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 πληροί τις 

προδιαγραφές ποιότητας που αναφέρονται 

στο άρθρο 37. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι προτιμότερο να υπάρχει παραπομπή στο άρθρο 37 στο σύνολό του και όχι μόνο στην 

παράγραφο 2, δεδομένου ότι στο άρθρο 37 αναφέρονται αρκετοί μηχανισμοί ελέγχου στοιχείων. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για την αναζήτηση των βιομετρικών 

δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο 

CIR και το SIS, το CIR και το SIS 

χρησιμοποιούν τα βιομετρικά υποδείγματα 

που είναι αποθηκευμένα στην κοινή BMS. 

Οι αναζητήσεις με βιομετρικά δεδομένα 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους 

σκοπούς που προβλέπονται στον παρόντα 

κανονισμό και τον κανονισμό ΣΕΕ, τον 

κανονισμό VIS, τον κανονισμό Eurodac, 

τους [κανονισμούς SIS] και [τον 

κανονισμό ECRIS-TCN]. 

Για την αναζήτηση των βιομετρικών 

δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο 

CIR και το SIS, το CIR, το SIS και τα 

δεδομένα της Ευρωπόλ χρησιμοποιούν τα 

βιομετρικά υποδείγματα που είναι 

αποθηκευμένα στην κοινή BMS. Οι 

αναζητήσεις με βιομετρικά δεδομένα 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους 

σκοπούς που προβλέπονται στο άρθρο 12 

παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού 

και στον κανονισμό ΣΕΕ, τον κανονισμό 

VIS, τον κανονισμό Eurodac, τους 

[κανονισμούς SIS] και [τον κανονισμό 

ECRIS-TCN]. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, είναι σημαντικό να γίνει αναφορά στο σκοπό, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 12, και όχι στον κανονισμό γενικά. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 

13 αποθηκεύονται στην κοινή BMS για 

όσο διάστημα είναι αποθηκευμένα τα 

αντίστοιχα βιομετρικά δεδομένα στο CIR ή 

το SIS. 

Τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 

13 αποθηκεύονται στην κοινή BMS για 

όσο διάστημα είναι αποθηκευμένα τα 

αντίστοιχα βιομετρικά δεδομένα στο CIR 

σύμφωνα με το άρθρο 19, στο SIS ή ως 

δεδομένα της Ευρωπόλ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη [του άρθρου 46 

του κανονισμού ΣΕΕ], του άρθρου 34 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και [των 

άρθρων 12 και 18 του κανονισμού για το 

SIS στον τομέα της επιβολής του νόμου], 

ο eu-LISA τηρεί καταχωρίσεις όλων των 

λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που 

πραγματοποιούνται στην κοινή BMS. Οι 

εν λόγω καταχωρίσεις περιλαμβάνουν, 

ιδίως, τα ακόλουθα: 

1. Με την επιφύλαξη [του άρθρου 46 

του κανονισμού ΣΕΕ], του άρθρου 34 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και [των 

άρθρων 12 και 18 του κανονισμού για το 

SIS στον τομέα των συνοριακών 

ελέγχων], ο eu-LISA τηρεί καταχωρίσεις 

όλων των λειτουργιών επεξεργασίας 

δεδομένων που πραγματοποιούνται στην 

κοινή BMS. Οι εν λόγω καταχωρίσεις 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στις νομικές πράξεις των συστημάτων πληροφοριών, στις αντίστοιχες διατάξεις για τις 

καταχωρίσεις δεν υπάρχει η λέξη «ιδίως» η οποία είναι πολύ αόριστη. Η αναφορά πρέπει να 

γίνεται στο κείμενο του SIS για τους συνοριακούς ελέγχους και όχι για την επιβολή του νόμου. 

Διόρθωση σφάλματος. 
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Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) την αρχή του κράτους μέλους ή 

τον οργανισμό της Ένωσης που 

πραγματοποιεί την αναζήτηση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) τα αποτελέσματα της αναζήτησης 

και την ημερομηνία και τον χρόνο του 

αποτελέσματος· 

στ) τα αποτελέσματα της αναζήτησης 

και την ημερομηνία και τον χρόνο του 

αποτελέσματος, καθώς και το σύστημα 

πληροφοριών της Ένωσης από το οποίο 

ελήφθησαν τα δεδομένα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) σύμφωνα με τους εθνικούς 

κανόνες ή, όπου συντρέχει περίπτωση, 

τον κανονισμό (ΕΕ) 45/2001, τα 

αναγνωριστικά στοιχεία του ατόμου που 

πραγματοποίησε την αναζήτηση. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι 

οργανισμοί της Ένωσης τηρούν μητρώα 

για του ατομικούς και μοναδικούς 

αναγνωριστικούς κωδικούς του 

προσώπου που πραγματοποιεί την 

αναζήτηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας 

μεταξύ του CIR, των κρατών μελών και 

των οργάνων της ΕΕ που έχουν δικαίωμα 

χρήσης της ευρωπαϊκής πύλης 

αναζήτησης (ESP) σύμφωνα με το δίκαιο 

της Ένωσης· 

β) ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας 

μεταξύ του CIR, των κρατών μελών και 

των οργανισμών της Ένωσης που έχουν 

δικαίωμα χρήσης του CIR σύμφωνα με το 

δίκαιο των κρατών μελών και της 

Ένωσης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αναφορά στο CIR διορθώνει ένα λάθος στην πρόταση της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) ένα κεντρικό εφεδρικό CIR της 

Ένωσης που θα είναι σε θέση να παρέχει 
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όλες τις λειτουργικές δυνατότητες του 

κύριου CIR και παρόμοιο επίπεδο 

επιδόσεων, σε περίπτωση διακοπής της 

λειτουργίας του κύριου αποθετηρίου. Το 

CIR και το εφεδρικό CIR μπορούν να 

λειτουργούν ταυτόχρονα. Το CIR και το 

εφεδρικό CIR βρίσκονται στις τεχνικές 

εγκαταστάσεις του eu-LISA. 

Or. en 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν προστίθενται, τροποποιούνται 

ή διαγράφονται δεδομένα στο ΣΕΕ, το VIS 

και [το ETIAS], τα δεδομένα που 

αναφέρονται στο άρθρο 18 και είναι 

αποθηκευμένα στον ατομικό φάκελο στο 

CIR προστίθενται, τροποποιούνται ή 

διαγράφονται αντίστοιχα αυτομάτως . 

1. Χωρίς να αναπαράγονται τα 

δεδομένα από τα συστήματα 

πληροφοριών της Ένωσης, όταν 

προστίθενται, τροποποιούνται ή 

διαγράφονται δεδομένα στο ΣΕΕ, το VIS 

και [το ETIAS], τα δεδομένα που 

αναφέρονται στο άρθρο 18 και είναι 

αποθηκευμένα στον ατομικό φάκελο στο 

CIR προστίθενται, τροποποιούνται ή 

διαγράφονται αντίστοιχα την ίδια στιγμή 

και αυτομάτως. 

Or. en 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος -1 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Εάν οι αστυνομικές αρχές ενός 

κράτους μέλους δεν είναι σε θέση να 

ταυτοποιήσουν ένα πρόσωπο στη βάση 

ταξιδιωτικού εγγράφου ή των στοιχείων 

ταυτότητας  που προμηθεύει το πρόσωπο 

αυτό σύμφωνα με κανόνες και 
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διαδικασίες που προβλέπει η εθνική 

νομοθεσία, ή εάν υπάρχουν αμφιβολίες 

σχετικά με τη γνησιότητα του 

ταξιδιωτικού εγγράφου ή της ταυτότητας 

του κατόχου του, η αρχή έχει τη 

δυνατότητα πραγματοποίησης 

αναζήτησης στο CIR σύμφωνα με τους 

κανόνες που προβλέπονται στις 

παραγράφους 1 και 2. 

Or. en 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η αστυνομική αρχή κράτους μέλους 

έχει εξουσιοδοτηθεί με εθνικά νομοθετικά 

μέτρα όπως αναφέρονται στην παράγραφο 

2, μπορεί, αποκλειστικά για τους σκοπούς 

της ταυτοποίησης προσώπου, να 

πραγματοποιεί αναζητήσεις στο CIR με τα 

βιομετρικά δεδομένα του εν λόγω 

προσώπου τα οποία ελήφθησαν κατά τη 

διεξαγωγή εξακρίβωσης στοιχείων 

ταυτότητας. 

Όταν προκύπτει η κατάσταση που 

αναφέρεται στην παράγραφο -1 και η 

αστυνομική αρχή κράτους μέλους έχει 

εξουσιοδοτηθεί με εθνικά νομοθετικά 

μέτρα όπως αναφέρονται στην παράγραφο 

2, μπορεί, αποκλειστικά για τους σκοπούς 

της ταυτοποίησης προσώπου που είναι 

παρόν, να πραγματοποιεί αναζητήσεις στο 

CIR με τα βιομετρικά δεδομένα του εν 

λόγω προσώπου τα οποία ελήφθησαν κατά 

τη διεξαγωγή εξακρίβωσης στοιχείων 

ταυτότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν προκύπτει από την αναζήτηση ότι τα 

δεδομένα σχετικά με το εν λόγω πρόσωπο 

είναι αποθηκευμένα στο CIR, η αρχή του 

κράτους μέλους έχει πρόσβαση στα 

Όταν προκύπτει από την αναζήτηση ότι τα 

δεδομένα σχετικά με το εν λόγω πρόσωπο 

είναι αποθηκευμένα στο CIR, η 

αστυνομική αρχή του κράτους μέλους έχει 
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δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 18 

παράγραφος 1. 

πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται 

στο άρθρο 18 παράγραφος 1. Κατά την 

πρόσβαση αυτήν δεν αποκαλύπτεται σε 

ποιο σύστημα πληροφοριών της Ένωσης 

ανήκουν τα δεδομένα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στις περιπτώσεις που τα βιομετρικά 

δεδομένα του προσώπου δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ή η αναζήτηση με τα εν 

λόγω δεδομένα αποτύχει, τότε η 

αναζήτηση πραγματοποιείται με τα 

δεδομένα ταυτότητας του προσώπου 

αυτού σε συνδυασμό με τα δεδομένα του 

ταξιδιωτικού του εγγράφου ή τα 

δεδομένα ταυτότητας που παρείχε το εν 

λόγω πρόσωπο. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 

αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που παρέχει 

το παρόν άρθρο θεσπίζουν εθνικά 

νομοθετικά μέτρα. Τα εν λόγω νομοθετικά 

μέτρα καθορίζουν τους ακριβείς σκοπούς 

των εξακριβώσεων στοιχείων ταυτότητας 

στο πλαίσιο των σκοπών που αναφέρονται 

στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία β) και 

γ). Ορίζουν τις αστυνομικές αρχές που 

είναι αρμόδιες και καθορίζουν τις 

2. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 

αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που παρέχει 

το παρόν άρθρο θεσπίζουν εθνικά 

νομοθετικά μέτρα. Τα εν λόγω νομοθετικά 

μέτρα καθορίζουν τους ακριβείς σκοπούς 

των εξακριβώσεων στοιχείων ταυτότητας 

στο πλαίσιο των σκοπών που αναφέρονται 

στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) και 

καθορίζουν τις διαδικασίες, τους όρους και 

τα κριτήρια των εν λόγω εξακριβώσεων. 
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διαδικασίες, τους όρους και τα κριτήρια 

των εν λόγω εξακριβώσεων. 
Ορίζουν τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. 

Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση αυτής 

της δυνατότητας διαβιβάζουν το κείμενο 

των εθνικών νομοθετικών μέτρων τους 

στην Επιτροπή. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τέτοιου είδους ελέγχους κάνοντας χρήση 

των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ θα πρέπει να ορίζονται από τη νομοθεσία. Το κείμενο 

της εν λόγω νομοθεσίας θα πρέπει να διαβιβάζεται στην Επιτροπή ώστε να εξασφαλίζεται 

κάποιος βαθμός διαφάνειας ως προς τη χρήση αυτών των διατάξεων. 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η απάντηση όπου αναφέρεται ότι 

δεδομένα για το εν λόγω πρόσωπο 

υπάρχουν σε οποιοδήποτε από τα 

συστήματα που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται 

μόνο για τους σκοπούς της υποβολής 

αίτησης πρόσβασης σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις και διαδικασίες που 

καθορίζονται στα αντίστοιχα νομοθετικά 

μέσα που διέπουν την πρόσβαση αυτή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα δεδομένα που αναφέρονται στο 

άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2 

διαγράφονται από το CIR σύμφωνα με τις 

διατάξεις περί διατήρησης δεδομένων του 

1. Τα δεδομένα που αναφέρονται στο 

άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2 

διαγράφονται αυτομάτως από το CIR 

σύμφωνα με τις διατάξεις περί διατήρησης 
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[κανονισμού ΣΕΕ], του κανονισμού VIS 

και [του κανονισμού ETIAS] αντίστοιχα. 

δεδομένων του [κανονισμού ΣΕΕ], του 

κανονισμού VIS και [του κανονισμού 

ETIAS] αντίστοιχα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο ατομικός φάκελος αποθηκεύεται 

στο CIR για όσο διάστημα είναι 

αποθηκευμένα τα αντίστοιχα δεδομένα σε 

τουλάχιστον ένα από τα συστήματα 

πληροφοριών των οποίων τα δεδομένα 

περιέχονται στο CIR. Η δημιουργία 

συνδέσμου δεν επηρεάζει την περίοδο 

διατήρησης κάθε στοιχείου των 

συνδεδεμένων δεδομένων. 

2. Ο ατομικός φάκελος αποθηκεύεται 

στο CIR για όσο διάστημα είναι 

αποθηκευμένα τα αντίστοιχα δεδομένα σε 

τουλάχιστον ένα από τα συστήματα 

πληροφοριών των οποίων τα δεδομένα 

περιέχονται στο CIR. Η δημιουργία 

συνδέσμου δεν επηρεάζει την περίοδο 

διατήρησης κάθε στοιχείου των 

συνδεδεμένων δεδομένων. Όταν όλα τα 

στοιχεία προς τα οποία δημιουργείται 

σύνδεσμος διαγράφονται, ο σύνδεσμος 

επίσης διαγράφεται αυτόματα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  82 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όσον αφορά την πρόσβαση στο 

CIR δυνάμει του άρθρου 20, ο eu-LISA 

τηρεί καταχωρίσεις όλων των λειτουργιών 

επεξεργασίας δεδομένων που 

πραγματοποιούνται στο CIR. Οι εν λόγω 

καταχωρίσεις περιλαμβάνουν, ιδίως, τα 

ακόλουθα: 

2. Όσον αφορά την πρόσβαση στο 

CIR δυνάμει του άρθρου 20, ο eu-LISA 

τηρεί καταχωρίσεις όλων των λειτουργιών 

επεξεργασίας δεδομένων που 

πραγματοποιούνται στο CIR. Οι εν λόγω 

καταχωρίσεις περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα: 

Or. en 
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Τροπολογία  83 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -α) την αρχή του κράτους μέλους που 

πραγματοποιεί την αναζήτηση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τα αποτελέσματα της αναζήτησης· δ) τα αποτελέσματα της αναζήτησης 

και το σύστημα πληροφοριών της 

Ένωσης από το οποίο ελήφθησαν τα 

δεδομένα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) σύμφωνα με τους εθνικούς 

κανόνες ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 

ή, όπου συντρέχει περίπτωση, τον 

κανονισμό (ΕΕ) 45/2001, τα 

αναγνωριστικά στοιχεία του ατόμου που 

πραγματοποίησε την αναζήτηση. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  86 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Επιπλέον, τα κράτη μέλη τηρούν μητρώα 

για τους ατομικούς και μοναδικούς 

αναγνωριστικούς κωδικούς του 

προσώπου που πραγματοποιεί την 

αναζήτηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  87 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όσον αφορά την πρόσβαση στο 

CIR δυνάμει του άρθρου 21, ο eu-LISA 

τηρεί καταχωρίσεις όλων των λειτουργιών 

επεξεργασίας δεδομένων που 

πραγματοποιούνται στο CIR. Οι εν λόγω 

καταχωρίσεις περιλαμβάνουν, ιδίως, τα 

ακόλουθα: 

3. Όσον αφορά την πρόσβαση στο 

CIR δυνάμει του άρθρου 21, ο eu-LISA 

τηρεί καταχωρίσεις όλων των λειτουργιών 

επεξεργασίας δεδομένων που 

πραγματοποιούνται στο CIR. Οι εν λόγω 

καταχωρίσεις περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα: 

Or. en 

 

Τροπολογία  88 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο -α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -α) την αρχή του κράτους μέλους που 

πραγματοποιεί την αναζήτηση· 

Or. en 
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Τροπολογία  89 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) κατά περίπτωση, τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν για την 

πραγματοποίηση της αναζήτησης· 

γ) τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν για την 

πραγματοποίηση της αναζήτησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  90 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα 

της αναζήτησης· 

δ) τα αποτελέσματα της αναζήτησης 

και το σύστημα πληροφοριών της 

Ένωσης από το οποίο ελήφθησαν τα 

δεδομένα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  91 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) σύμφωνα με τους εθνικούς 

κανόνες ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 

ή, όπου συντρέχει περίπτωση, τον 

κανονισμό (ΕΕ) 45/2001, τα 

αναγνωριστικά στοιχεία του ατόμου που 

πραγματοποίησε την αναζήτηση. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  92 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Επιπλέον, τα κράτη μέλη τηρούν μητρώα 

για τους ατομικούς και μοναδικούς 

αναγνωριστικούς κωδικούς του 

προσώπου που πραγματοποιεί την 

αναζήτηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  93 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όσον αφορά την πρόσβαση στο CIR 

δυνάμει του άρθρου 22, ο eu-LISA τηρεί 

καταχωρίσεις όλων των λειτουργιών 

επεξεργασίας δεδομένων που 

πραγματοποιούνται στο CIR. Οι εν λόγω 

καταχωρίσεις περιλαμβάνουν, ιδίως, τα 

ακόλουθα: 

Όσον αφορά την πρόσβαση στο CIR 

δυνάμει του άρθρου 22, ο eu-LISA τηρεί 

καταχωρίσεις όλων των λειτουργιών 

επεξεργασίας δεδομένων που 

πραγματοποιούνται στο CIR. Οι εν λόγω 

καταχωρίσεις περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα: 

Or. en 

 

Τροπολογία  94 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τα στοιχεία του εθνικού φακέλου· α) τον σκοπό της πρόσβασης και τα 

στοιχεία του εθνικού φακέλου· 

Or. en 
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Τροπολογία  95 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) το είδος των δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την 

πραγματοποίηση της αναζήτησης· 

γ) τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν για την 

πραγματοποίηση της αναζήτησης ή, στην 

περίπτωση αναζήτησης που τέθηκε σε 

κίνηση με βιομετρικά δεδομένα, το είδος 

των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για 

την πραγματοποίηση της αναζήτησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  96 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τα αποτελέσματα της αναζήτησης· δ) τα αποτελέσματα της αναζήτησης 

και το σύστημα πληροφοριών της 

Ένωσης από το οποίο ελήφθησαν τα 

δεδομένα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  97 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) σύμφωνα με τους εθνικούς 

κανόνες ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 

ή, όπου συντρέχει περίπτωση, τον 

κανονισμό (ΕΕ) 45/2001, τα 

αναγνωριστικά στοιχεία του οργάνου που 

πραγματοποίησε την αναζήτηση και του 

οργάνου που παρήγγειλε την αναζήτηση. 

διαγράφεται 
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Or. en 

 

Τροπολογία  98 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Επιπλέον, τα κράτη μέλη τηρούν μητρώα 

για τους ατομικούς και μοναδικούς 

αναγνωριστικούς κωδικούς του 

προσώπου που πραγματοποιεί την 

αναζήτηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  99 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι καταχωρίσεις της πρόσβασης 

επαληθεύονται τακτικά από την αρμόδια 

εποπτική αρχή που συστήνεται σύμφωνα 

με το άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 ή σύμφωνα με το άρθρο 41 της 

οδηγίας 2016/680, ανά διαστήματα που δεν 

υπερβαίνουν τους έξι μήνες, με σκοπό την 

επαλήθευση του κατά πόσο 

εκπληρώνονται οι διαδικασίες και οι όροι 

που καθορίζονται στο άρθρο 22 

παράγραφοι 1 έως 3. 

Οι καταχωρίσεις της πρόσβασης 

επαληθεύονται τακτικά από την αρμόδια 

εποπτική αρχή που συστήνεται σύμφωνα 

με το άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 ή σύμφωνα με το άρθρο 41 της 

οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, ανά διαστήματα 

που δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες, με 

σκοπό την επαλήθευση του κατά πόσο 

εκπληρώνονται οι διαδικασίες και οι όροι 

που καθορίζονται στο άρθρο 22 

παράγραφοι 1 έως 3. Ο eu-LISA θέτει στη 

διάθεση των εποπτικών αρχών πρακτικό 

εργαλείο για να διευκολυνθεί και να 

αυτοματοποιηθεί, στο μέτρο του δυνατού, 

η επαλήθευση των καταχωρίσεων. 

Or. en 
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Τροπολογία  100 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Οι οργανισμοί της Ένωσης τηρούν 

καταχωρίσεις των αναζητήσεων του 

προσωπικού που είναι δεόντως 

εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιεί το CIR 

δυνάμει του άρθρου 22. 

Or. en 

 

Τροπολογία  101 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Ο eu-LISA τηρεί τις καταχωρίσεις 

που σχετίζονται με το ιστορικό των 

δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε 

ατομικό φάκελο για τους σκοπούς που 

καθορίζονται στην παράγραφο 6. Οι 

καταχωρίσεις που σχετίζονται με το 

ιστορικό των αποθηκευμένων δεδομένων 

διαγράφονται όταν διαγράφονται τα 

δεδομένα. 

7. Ο eu-LISA τηρεί τις καταχωρίσεις 

που σχετίζονται με το ιστορικό των 

δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε 

ατομικό φάκελο για τους σκοπούς που 

καθορίζονται στην παράγραφο 6. Οι 

καταχωρίσεις που σχετίζονται με το 

ιστορικό των αποθηκευμένων δεδομένων 

διαγράφονται αυτόματα όταν 

διαγράφονται τα δεδομένα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  102 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) το τμήμα SIRENE του κράτους 

μέλους που δημιουργεί [καταχώριση στο 

SIS σύμφωνα με τον κανονισμό για το SIS 

στον τομέα των συνοριακών ελέγχων]· 

ε) το τμήμα SIRENE του κράτους 

μέλους που δημιουργεί ή επικαιροποιεί 

[καταχώριση στο SIS σύμφωνα με τον 

κανονισμό για το SIS στον τομέα των 



 

PE622.263v03-00 54/102 PR\1159909EL.docx 

EL 

συνοριακών ελέγχων]· 

Or. en 

 

Τροπολογία  103 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η διαδικασία εντοπισμού 

πολλαπλών ταυτοτήτων κινείται μόνο με 

σκοπό τη σύγκριση δεδομένων που είναι 

διαθέσιμα σε ένα σύστημα πληροφοριών 

με δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε άλλα 

συστήματα πληροφοριών. 

4. Η διαδικασία εντοπισμού 

πολλαπλών ταυτοτήτων κινείται μόνο με 

σκοπό τη σύγκριση δεδομένων που είναι 

διαθέσιμα σε ένα σύστημα πληροφοριών 

της Ένωσης με δεδομένα που είναι 

διαθέσιμα σε άλλα συστήματα 

πληροφοριών της Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  104 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή καθορίζει τους τεχνικούς 

κανόνες για τη σύνδεση δεδομένων από 

διαφορετικά συστήματα πληροφοριών με 

εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 

με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 64 παράγραφος 2. 

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον eu-

LISA,  καθορίζει τους τεχνικούς κανόνες 

για τη σύνδεση δεδομένων από 

διαφορετικά συστήματα πληροφοριών της 

Ένωσης με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2. 

Or. en 

 

Τροπολογία  105 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όταν υπεύθυνη αρχή για την 

επαλήθευση των διαφορετικών ταυτοτήτων 

στον φάκελο επιβεβαίωσης ταυτότητας 

είναι η συνοριακή αρχή που δημιουργεί ή 

ενημερώνει ατομικό φάκελο στο ΣΕΕ 

σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού 

ΣΕΕ και προκύπτει κίτρινος σύνδεσμος, η 

συνοριακή αρχή πραγματοποιεί επιπλέον 

επαληθεύσεις στο πλαίσιο ελέγχου 

δεύτερης γραμμής. Κατά τη διάρκεια του 

εν λόγω ελέγχου δεύτερης γραμμής, οι 
συνοριακές αρχές έχουν πρόσβαση στα 

συναφή δεδομένα που περιέχονται στον 

σχετικό φάκελο επιβεβαίωσης ταυτότητας 

και αξιολογούν τις διαφορετικές 

συνδεδεμένες ταυτότητες και ενημερώνουν 

τον σύνδεσμο σύμφωνα με τα άρθρα 31 

έως 33 και τον προσθέτουν αμελλητί στον 

φάκελο επιβεβαίωσης ταυτότητας. 

4. Όταν υπεύθυνη αρχή για την 

επαλήθευση των διαφορετικών ταυτοτήτων 

στον φάκελο επιβεβαίωσης ταυτότητας 

είναι η συνοριακή αρχή που δημιουργεί ή 

ενημερώνει ατομικό φάκελο στο ΣΕΕ 

σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού 

ΣΕΕ και προκύπτει κίτρινος σύνδεσμος, η 

συνοριακή αρχή πραγματοποιεί επιπλέον 

επαληθεύσεις. Οι συνοριακές αρχές έχουν 

πρόσβαση στα συναφή δεδομένα που 

περιέχονται στον σχετικό φάκελο 

επιβεβαίωσης ταυτότητας και αξιολογούν 

τις διαφορετικές συνδεδεμένες ταυτότητες 

και ενημερώνουν τον σύνδεσμο σύμφωνα 

με τα άρθρα 31 έως 33 του παρόντος 

κανονισμού και τον προσθέτουν αμελλητί 

στον φάκελο επιβεβαίωσης ταυτότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  106 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Πριν εξουσιοδοτηθούν για την 

επαλήθευση της ταυτότητας του 

προσωπικού των αρχών που αναφέρονται 

στις παραγράφους 1 και 2 λαμβάνουν 

ειδική κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο 

διενέργειας της επαλήθευσης 

διαφορετικών ταυτοτήτων. 

Or. en 
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Τροπολογία  107 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) τα συνδεδεμένα δεδομένα 

μοιράζονται τα ίδια δεδομένα 

ταυτότητας, αλλά διαφορετικά 

βιομετρικά δεδομένα, και δεν έχει 

πραγματοποιηθεί μη αυτοματοποιημένη 

επαλήθευση διαφορετικής ταυτότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  108 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο σύνδεσμος μεταξύ δεδομένων 

από δύο ή περισσότερα συστήματα 

πληροφοριών ταξινομείται ως πράσινος 

όταν τα συνδεδεμένα δεδομένα δεν 

μοιράζονται τα ίδια βιομετρικά δεδομένα, 

αλλά έχουν παρόμοια δεδομένα 

ταυτότητας, και η αρχή που είναι υπεύθυνη 

για την επαλήθευση διαφορετικών 

ταυτοτήτων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

αναφέρεται σε δύο διαφορετικά πρόσωπα. 

1. Ο σύνδεσμος μεταξύ δεδομένων 

από δύο ή περισσότερα συστήματα 

πληροφοριών ταξινομείται ως πράσινος 

όταν: 

 α)  τα συνδεδεμένα δεδομένα δεν 

μοιράζονται τα ίδια βιομετρικά δεδομένα, 

αλλά έχουν παρόμοια δεδομένα 

ταυτότητας, και η αρχή που είναι υπεύθυνη 

για την επαλήθευση διαφορετικών 

ταυτοτήτων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

αναφέρεται σε δύο διαφορετικά πρόσωπα· 

 β)  τα συνδεδεμένα δεδομένα 

μοιράζονται τα ίδια ή παρόμοια 

βιομετρικά δεδομένα και η αρχή που είναι 

υπεύθυνη για την επαλήθευση 

διαφορετικών ταυτοτήτων κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι αναφέρονται σε δύο 
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διαφορετικά πρόσωπα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  109 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 

που σχετίζονται με τον χειρισμό 

καταχωρίσεων στο SIS που αναφέρονται 

[στον κανονισμό για το SIS στον τομέα 

των συνοριακών ελέγχων, τον κανονισμό 

για το SIS στον τομέα της επιβολής του 

νόμου και τον κανονισμό για το SIS στον 

τομέα των παράνομων επιστροφών] και 

με την επιφύλαξη των περιορισμών που 

είναι απαραίτητοι για να προστατευτεί η 

ασφάλεια και η δημόσια τάξη, να 

καταπολεμηθεί το έγκλημα και να 

διασφαλιστεί ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο 

εθνική έρευνα, όταν δημιουργείται 

κόκκινος σύνδεσμος, η αρχή που είναι 

υπεύθυνη για την επαλήθευση 

διαφορετικών ταυτοτήτων ενημερώνει το 

πρόσωπο σχετικά με την ύπαρξη 

πολλαπλών παράνομων ταυτοτήτων. 

4. Με την επιφύλαξη των 

περιορισμών που είναι απαραίτητοι για να 

προστατευτεί η ασφάλεια και η δημόσια 

τάξη, να καταπολεμηθεί το έγκλημα και να 

διασφαλιστεί ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο 

εθνική έρευνα, όταν δημιουργείται 

κόκκινος σύνδεσμος, η αρχή που είναι 

υπεύθυνη για την επαλήθευση 

διαφορετικών ταυτοτήτων ενημερώνει το 

πρόσωπο σχετικά με την ύπαρξη 

πολλαπλών παράνομων ταυτοτήτων, 

σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. 

Or. en 

 

Τροπολογία  110 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) κατά περίπτωση, την αρχή που 

είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση των 

διαφορετικών ταυτοτήτων. 

δ) την αρχή που είναι υπεύθυνη για 

την επαλήθευση των διαφορετικών 

ταυτοτήτων. 

Or. en 
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Τροπολογία  111 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο eu-LISA τηρεί αρχείο 

καταχωρίσεων όλων των επεξεργασιών 

δεδομένων στο πλαίσιο του ανιχνευτή 

πολλαπλών ταυτοτήτων (MID). Οι εν λόγω 

καταχωρίσεις περιλαμβάνουν, ιδίως, τα 

ακόλουθα: 

1. Ο eu-LISA τηρεί αρχείο 

καταχωρίσεων όλων των επεξεργασιών 

δεδομένων στο πλαίσιο του ανιχνευτή 

πολλαπλών ταυτοτήτων (MID). Οι εν λόγω 

καταχωρίσεις περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στις νομικές πράξεις των συστημάτων πληροφοριών, στις αντίστοιχες διατάξεις για τις 

καταχωρίσεις δεν υπάρχει η λέξη «ιδίως» η οποία είναι πολύ αόριστη. 

 

Τροπολογία  112 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -α) την αρχή του κράτους μέλους που 

πραγματοποιεί την αναζήτηση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  113 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) τα αναγνωριστικά στοιχεία του 

ατόμου που πραγματοποίησε την 

αναζήτηση. 

διαγράφεται 
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Or. en 

 

Τροπολογία  114 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Επιπλέον, τα κράτη μέλη τηρούν μητρώα 

για τους ατομικούς και μοναδικούς 

αναγνωριστικούς κωδικούς του 

προσώπου που πραγματοποιεί την 

αναζήτηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  115 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – παράγραφος -1 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 

ποιότητα των δεδομένων στο ΣΕΕ, [στο 

ETIAS], στο VIS, στο SIS, στην κοινή 

BMS, στο CIR και στον MID 

παρακολουθείται στενά προκειμένου να 

διασφαλίζεται ότι πληρούν τις συνολικές 

απαιτήσεις για την ορθή λειτουργία των 

αντίστοιχων συστημάτων πληροφοριών 

της Ένωσης και των συνιστωσών 

διαλειτουργικότητας. Τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν επίσης ότι όλοι οι 

υπάλληλοι που εισάγουν δεδομένα σε 

κάποιο από αυτά τα συστήματα αυτά 

έχουν εκ των προτέρων καταρτιστεί σε 

σχέση με την ποιότητα των δεδομένων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου συνέστησε διαδικασίες αναφοράς σχετικά με την 

ποιότητα των δεδομένων και σχετικές ενότητες κατάρτισης σχετικά με την ποιότητα των 
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δεδομένων για το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την τροφοδότηση των συστημάτων σε 

εθνικό επίπεδο. 

 

Τροπολογία  116 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο eu-LISA θεσπίζει 

αυτοματοποιημένους μηχανισμούς και 

διαδικασίες ελέγχου ποιότητας δεδομένων 

σχετικά με τα δεδομένα που είναι 

αποθηκευμένα στο ΣΕΕ, [στο ETIAS], στο 

VIS, στο SIS, στην κοινή υπηρεσία 

αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων 

(κοινή BMS), στο κοινό αποθετήριο 

δεδομένων ταυτότητας (CIR) και στον 

ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων (MID). 

1. Ο eu-LISA θεσπίζει 

αυτοματοποιημένους μηχανισμούς και 

διαδικασίες ελέγχου ποιότητας δεδομένων 

σχετικά με τα δεδομένα που είναι 

αποθηκευμένα στο ΣΕΕ, [στο ETIAS], στο 

VIS, στο SIS, στην κοινή BMS και στο 

CIR. 

Or. en 

 

Τροπολογία  117 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Μόνο τα δεδομένα που πληρούν τις 

ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας 

μπορούν να εισάγονται στο ΣΕΕ, [στο 

ETIAS], στο VIS, στο SIS, στην κοινή 

BMS, στο CIR και στον MID. 

Or. en 

 

Τροπολογία  118 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Αν μια αρχή επιχειρήσει να εισαγάγει 

δεδομένα που δεν πληρούν τις ισχύουσες 

ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας, 

λαμβάνει αμέσως αυτόματη ειδοποίηση 

από το σύστημα ότι τα δεδομένα δεν είναι 

δυνατό να εισαχθούν, συνοδευόμενη από 

πρόταση μεθόδων για την επίτευξη των 

ελάχιστων προδιαγραφών ποιότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  119 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο eu-LISA υποβάλλει τακτικές 

εκθέσεις στα κράτη μέλη σχετικά με τους 

αυτοματοποιημένους μηχανισμούς και τις 

διαδικασίες ελέγχου ποιότητας δεδομένων, 

καθώς και τους κοινούς δείκτες ποιότητας 

των δεδομένων. Ο eu-LISA υποβάλλει 

επίσης τακτική έκθεση στην Επιτροπή, η 

οποία καλύπτει τα προβλήματα που 

προκύπτουν και τα κράτη μέλη τα οποία 

αφορούν. 

3. Ο eu-LISA υποβάλλει τακτικές 

εκθέσεις στα κράτη μέλη σχετικά με τους 

αυτοματοποιημένους μηχανισμούς και τις 

διαδικασίες ελέγχου ποιότητας δεδομένων, 

καθώς και τους κοινούς δείκτες ποιότητας 

των δεδομένων.  Ο eu-LISA υποβάλλει 

επίσης τακτική έκθεση στην Επιτροπή που 

καλύπτει τα προβλήματα που προέκυψαν 

και τα κράτη μέλη τα οποία αυτά 

αφορούσαν. Ο eu-LISA διαβιβάζει την 

έκθεση αυτή και στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, μετά από 

σχετικό αίτημα. Καμία από τις εκθέσεις 

που παρέχονται δυνάμει της παρούσας 

παραγράφου δεν περιέχει δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα.  

Or. en 

 

Τροπολογία  120 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 37a 

 Διαθεσιμότητα και χρόνος απόκρισης 

όταν υποβάλλεται ερώτηση 

 Η ανάπτυξη και η διαχείριση όλων των 

συνιστωσών διαλειτουργικότητας γίνεται 

κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η 

γρήγορη, ομαλή, αποτελεσματική και 

ελεγχόμενη πρόσβαση και η πλήρης 

διαθεσιμότητά τους, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 53 παράγραφος 1, και χρόνος 

απόκρισης σύμφωνος με τις 

επιχειρησιακές ανάγκες των αρχών των 

κρατών μελών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  121 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το πρότυπο UMF χρησιμοποιείται 

στην ανάπτυξη του ΣΕΕ, [του ETIAS], της 

ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης (CIR), 

του ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων 

(MID) και, ενδεχομένως, στην ανάπτυξη 

από τον eu-LISA ή άλλο όργανο της ΕΕ 

νέων υποδειγμάτων ανταλλαγής 

πληροφοριών και συστημάτων 

πληροφοριών στον τομέα της δικαιοσύνης 

και των εσωτερικών υποθέσεων. 

2. Το πρότυπο UMF χρησιμοποιείται 

στην ανάπτυξη του ΣΕΕ, [του ETIAS], της 

ESP, της CIR, του MID και, ενδεχομένως, 

στην ανάπτυξη από τον eu-LISA ή άλλο 

οργανισμό της Ένωσης νέων 

υποδειγμάτων ανταλλαγής πληροφοριών 

και συστημάτων πληροφοριών της 

Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης και 

των εσωτερικών υποθέσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  122 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το ενδεχόμενο εφαρμογής του 

προτύπου UMF μπορεί να εξεταστεί στο 

VIS, το SIS και κάθε υφιστάμενο ή νέο 

διασυνοριακό υπόδειγμα ανταλλαγής 

πληροφοριών και σύστημα πληροφοριών 

στον τομέα της δικαιοσύνης και των 

εσωτερικών υποθέσεων που αναπτύσσουν 

κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διάταξη δεν έχει νομική αξία και, ως εκ τούτου, δεν ανήκει στο σώμα κανονισμού. Κρίνεται 

προτιμότερη η μεταφορά της σε μια αιτιολογική σκέψη. 

 

Τροπολογία  123 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Δημιουργείται κεντρικό αποθετήριο 

για την υποβολή εκθέσεων και την 

κατάρτιση στατιστικών (CRRS) με σκοπό 

τη υποστήριξη των στόχων του ΣΕΕ, του 

VIS, [του ETIAS], του Eurodac και του 

SIS και τη δημιουργία διασυστημικών 

στατιστικών δεδομένων και αναλυτικών 

εκθέσεων για σκοπούς πολιτικής, 

επιχειρησιακούς σκοπούς και σκοπούς 

ποιότητας των δεδομένων. 

1. Δημιουργείται κεντρικό αποθετήριο 

για την υποβολή εκθέσεων και την 

κατάρτιση στατιστικών (CRRS) με σκοπό 

τη υποστήριξη των στόχων του ΣΕΕ, του 

VIS, [του ETIAS], του Eurodac και του 

SIS και την προσφορά διασυστημικών 

στατιστικών δεδομένων και αναλυτικών 

εκθέσεων για σκοπούς πολιτικής, 

επιχειρησιακούς σκοπούς και σκοπούς 

ποιότητας των δεδομένων.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η χρήση του όρου «δημιουργία» θα μπορούσε να παρερμηνευτεί ως συνεπαγόμενη ότι υπάρχει 

κάποιου είδους περαιτέρω επεξεργασία. 

 

Τροπολογία  124 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 2 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Η Ευρωπόλ μπορεί να έχει 

πρόσβαση στα δεδομένα που περιέχονται 

στο CRRS για την εκτέλεση των 

καθηκόντων της, σύμφωνα με το άρθρο 4 

του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794. 

Or. en 

 

Τροπολογία  125 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 

επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε 

δεδομένα που περιέχονται στο CRRS για 

την εκτέλεση των καθηκόντων του, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/1624. 

Or. en 

 

Τροπολογία  126 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο eu-LISA εξασφαλίζει την 

ανωνυμία των δεδομένων και καταχωρίζει 

τα εν λόγω ανώνυμα δεδομένα στο CRRS. 

Η διαδικασία για να καταστούν τα 

δεδομένα ανώνυμα είναι 

αυτοματοποιημένη. 

3. Ο eu-LISA εξασφαλίζει την 

ανωνυμία των δεδομένων και καταχωρίζει 

τα εν λόγω ανώνυμα δεδομένα στο CRRS. 

Η διαδικασία για να καταστούν τα 

δεδομένα ανώνυμα είναι 

αυτοματοποιημένη. Δεν χορηγείται στο 

προσωπικό του eu-LISA άμεση 

πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που 

είναι αποθηκευμένα στα συστήματα 

πληροφοριών της Ένωσης ή στις 
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συνιστώσες διαλειτουργικότητας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διάταξη όσον αφορά το προσωπικό του eu-LISA περιέχεται στην αιτιολογική σκέψη 47, όπως 

προτείνεται από την Επιτροπή. Λόγω του νομικώς μη δεσμευτικού χαρακτήρα των αιτιολογικών 

σκέψεων, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και σε άρθρο. 

 

Τροπολογία  127 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα δεδομένα που περιέχονται στο CRRS 

δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση 

προσώπων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το μέρος αυτό προστίθεται ως σημαντική διασφάλιση. 

 

Τροπολογία  128 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) κεντρική υποδομή, η οποία 

συνίσταται σε αποθετήριο δεδομένων που 

επιτρέπει να καταστούν τα δεδομένα 

ανώνυμα· 

α) κεντρική υποδομή, η οποία 

συνίσταται σε αποθετήριο δεδομένων και 

σε έναν μηχανισμό που επιτρέπει να 

καταστούν τα δεδομένα ανώνυμα και να 

αποθηκευτούν στο αποθετήριο αυτό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  129 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 

θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας 

δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 2 

στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

45/2001, όσον αφορά την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 

την κεντρική μονάδα ETIAS· 

α) ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 

θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας 

δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 2 

στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

45/2001, όσον αφορά την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 

την κεντρική μονάδα ETIAS· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Διόρθωση σφάλματος. Στον κανονισμό 45/2001, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ορίζεται 

στο άρθρο 2 στοιχείο δ). 

 

Τροπολογία  130 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 40 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Όσον αφορά τη διαχείριση της 

ασφάλειας των πληροφοριών στις 

συνιστώσες διαλειτουργικότητας, ο eu-

LISA θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας 

δεδομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 45/2001. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση προς το κείμενο του ETIAS. 

 

Τροπολογία  131 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα στο CIR, ο eu-

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα στην κοινή BMS, 
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LISA θεωρείται ο εκτελών την 

επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 2 

στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

45/2001. 

στο CIR και στον MID, ο eu-LISA 

θεωρείται ο εκτελών την επεξεργασία, 

σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο ε) του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να προστεθούν οι άλλες δύο συνιστώσες διαλειτουργικότητας στις οποίες διενεργείται η 

επεξεργασία των δεδομένων. Δεν υπάρχει ανάγκη να προστεθεί η ESP, καθώς εκεί δεν γίνεται  

καμία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Τροπολογία  132 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τόσο ο eu-LISA όσο και οι αρχές 

των κρατών μελών διασφαλίζουν την 

ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που 

πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού. Ο eu-LISA, [η 

κεντρική μονάδα ETIAS] και οι αρχές των 

κρατών μελών συνεργάζονται σχετικά με 

τα καθήκοντα που αφορούν την ασφάλεια. 

1. Ο eu-LISA, οι αρχές των κρατών 

μελών και η Ευρωπόλ διασφαλίζουν την 

ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό. Ο eu-LISA, [η 

κεντρική μονάδα ETIAS], η Ευρωπόλ και 

οι αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται 

σχετικά με τα καθήκοντα που αφορούν την 

ασφάλεια. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η Ευρωπόλ επεξεργάζεται δεδομένα και θα πρέπει, συνεπώς, να αναφέρεται στο παρόν άρθρο. 

Η διατύπωση «κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού» είναι ασαφής. 

 

Τροπολογία  133 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) να εμποδίζεται η πρόσβαση μη 

εξουσιοδοτημένων προσώπων σε 

εξοπλισμό και εγκαταστάσεις 
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επεξεργασίας δεδομένων· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 43 του ΣΕΕ. 

 

Τροπολογία  134 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) να εμποδίζεται η χρησιμοποίηση 

συστημάτων αυτοματοποιημένης 

επεξεργασίας δεδομένων από μη 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με τη χρήση 

εξοπλισμού διαβίβασης δεδομένων· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 43 του ΣΕΕ. 

 

Τροπολογία  135 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 3 – στοιχείο η α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 η α) να διασφαλίζεται ότι, σε 

περίπτωση διακοπής, θα είναι δυνατή η 

αποκατάσταση της φυσιολογικής 

λειτουργίας των εγκατεστημένων 

συστημάτων· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 43 του ΣΕΕ. 
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Τροπολογία  136 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 3 – στοιχείο η β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 η β) να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία 

μέσω μέριμνας ώστε οποιεσδήποτε 

αστοχίες στη λειτουργία των συνιστωσών 

διαλειτουργικότητας να κοινοποιούνται 

αρμοδίως. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 43 του ΣΕΕ. 

 

Τροπολογία  137 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα 

ισοδύναμα με τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 3 όσον αφορά την ασφάλεια σε 

σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από τις αρχές που 

έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε 

οποιαδήποτε από τις συνιστώσες 

διαλειτουργικότητας. 

4. Τα κράτη μέλη, η Ευρωπόλ και η 

κεντρική μονάδα ETIAS λαμβάνουν 

μέτρα ισοδύναμα με τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 3 όσον αφορά την ασφάλεια σε 

σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από τις αρχές που 

έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε 

οποιαδήποτε από τις συνιστώσες 

διαλειτουργικότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  138 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εμπιστευτικός χαρακτήρας των δεδομένων Εμπιστευτικός χαρακτήρας των δεδομένων 
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του SIS 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν είναι σαφές γιατί οι υποχρεώσεις όσον αφορά την εμπιστευτικότητα των δεδομένων πρέπει 

να περιορίζονται στα δεδομένα του SIS. 

 

Τροπολογία  139 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει τους 

κανόνες του περί επαγγελματικού 

απορρήτου ή άλλες ισοδύναμες 

υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας για όλα τα 

πρόσωπα και όλους τους φορείς που 

ασχολούνται με δεδομένα του SIS, η 

πρόσβαση στα οποία γίνεται μέσω 

οποιασδήποτε από τις συνιστώσες 

διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του εθνικού του δικαίου. Η 

υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει 

ακόμη και αφού τα αρμόδια πρόσωπα 

παύσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ή 

να απασχολούνται στη συγκεκριμένη θέση 

εργασίας ή μετά τον τερματισμό των 

δραστηριοτήτων του οικείου φορέα. 

1. Κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει τους 

κανόνες του περί επαγγελματικού 

απορρήτου ή άλλες ισοδύναμες 

υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας για όλα τα 

πρόσωπα και όλους τους φορείς που 

ασχολούνται με δεδομένα, η πρόσβαση 

στα οποία γίνεται μέσω οποιασδήποτε από 

τις συνιστώσες διαλειτουργικότητας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού του 

δικαίου. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί 

να ισχύει ακόμη και αφού τα αρμόδια 

πρόσωπα παύσουν να ασκούν τα 

καθήκοντά τους ή να απασχολούνται στη 

συγκεκριμένη θέση εργασίας ή μετά τον 

τερματισμό των δραστηριοτήτων του 

οικείου φορέα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  140 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 

του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης 

των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και του καθεστώτος που 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 

του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης 

των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και του καθεστώτος που 



 

PR\1159909EL.docx 71/102 PE622.263v03-00 

 EL 

εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο eu-LISA 

εφαρμόζει τους δέοντες κανόνες περί 

επαγγελματικού απορρήτου ή άλλη 

ισοδύναμη υποχρέωση εχεμύθειας σε όλα 

τα πρόσωπα που ασχολούνται με δεδομένα 

του SIS βάσει προτύπων ανάλογων με τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 1. Η 

υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει 

ακόμη και αφού τα αρμόδια πρόσωπα 

παύσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ή 

να απασχολούνται στη συγκεκριμένη θέση 

εργασίας ή μετά τον τερματισμό των 

δραστηριοτήτων τους. 

εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο eu-LISA 

εφαρμόζει τους δέοντες κανόνες περί 

επαγγελματικού απορρήτου ή άλλη 

ισοδύναμη υποχρέωση εχεμύθειας σε όλα 

τα πρόσωπα που ασχολούνται με δεδομένα 

βάσει προτύπων ανάλογων με τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου. Η υποχρέωση αυτή 

εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και αφού τα 

αρμόδια πρόσωπα παύσουν να ασκούν τα 

καθήκοντά τους ή να απασχολούνται στη 

συγκεκριμένη θέση εργασίας ή μετά τον 

τερματισμό των δραστηριοτήτων τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  141 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Εφόσον ο eu-LISA ή ένα κράτος 

μέλος συνεργάζεται με εξωτερικούς 

αναδόχους σε εργασία που σχετίζεται με 

τις συνιστώσες διαλειτουργικότητας, 

παρακολουθεί στενά τις δραστηριότητες 

του αναδόχου για να διασφαλιστεί η 

τήρηση όλων των διατάξεων του 

παρόντος κανονισμού, 

περιλαμβανομένων, ιδίως, της ασφάλειας, 

της εμπιστευτικότητας και της 

προστασίας των δεδομένων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  142 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 44 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Με την επιφύλαξη της 

γνωστοποίησης και κοινοποίησης μιας 

παραβίασης των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 33 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, το άρθρο 30 

της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, ή και τα δύο, 

τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, 

τον eu-LISA και τον Ευρωπαίο Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων για τα συμβάντα 

ασφάλειας. Σε περίπτωση ασφάλειας της 

κεντρικής υποδομής των συνιστωσών 

διαλειτουργικότητας, ο eu-LISA 

ενημερώνει την Επιτροπή και τον 

Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 

Δεδομένων. 

3. Με την επιφύλαξη της 

γνωστοποίησης και κοινοποίησης μιας 

παραβίασης των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 33 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, το άρθρο 30 

της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, ή και τα δύο, 

τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ 

ενημερώνουν την Επιτροπή, τον eu-LISA 

και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 

Δεδομένων για κάθε συμβάν ασφάλειας, 

χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση 

ασφάλειας της κεντρικής υποδομής των 

συνιστωσών διαλειτουργικότητας, ο eu-

LISA ενημερώνει την Επιτροπή και τον 

Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 

Δεδομένων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  143 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 44 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι πληροφορίες σχετικά με συμβάν 

ασφάλειας, το οποίο έχει ή ενδέχεται να 

έχει επίπτωση στη λειτουργία των 

συνιστωσών διαλειτουργικότητας ή στη 

διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και τον 

εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων, 

παρέχονται στα κράτη μέλη και 

κοινοποιούνται σύμφωνα με το σχέδιο 

διαχείρισης συμβάντων που θα παράσχει ο 

eu-LISA. 

4. Οι πληροφορίες σχετικά με συμβάν 

ασφάλειας, το οποίο έχει ή ενδέχεται να 

έχει επίπτωση στη λειτουργία των 

συνιστωσών διαλειτουργικότητας ή στη 

διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και τον 

εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων, 

παρέχονται χωρίς καθυστέρηση στα 

κράτη μέλη, στην κεντρική μονάδα 

ETIAS αν είναι αναγκαίο, και στην 

Ευρωπόλ και κοινοποιούνται σύμφωνα με 

το σχέδιο διαχείρισης συμβάντων που θα 

παράσχει ο eu-LISA. 

Or. en 
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Τροπολογία  144 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 44 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και 

ο eu-LISA συνεργάζονται σε περίπτωση 

συμβάντος ασφάλειας. Η Επιτροπή 

καθορίζει τις προδιαγραφές της εν λόγω 

διαδικασίας συνεργασίας με εκτελεστικές 

πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 64 

παράγραφος 2. 

5. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, η 

κεντρική μονάδα ETIAS, η Ευρωπόλ και 

ο eu-LISA συνεργάζονται σε περίπτωση 

συμβάντος ασφάλειας. Η Επιτροπή 

καθορίζει τις προδιαγραφές της εν λόγω 

διαδικασίας συνεργασίας με εκτελεστικές 

πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 64 

παράγραφος 2.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται η ευθυγράμμιση του κειμένου με το κείμενο της ETIAS. 

 

Τροπολογία  145 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη και τα αρμόδια όργανα της 

ΕΕ μεριμνούν ώστε κάθε αρχή που 

διαθέτει δικαίωμα πρόσβασης στις 

συνιστώσες διαλειτουργικότητας να 

λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για τον 

έλεγχο της συμμόρφωσής της με τον 

παρόντα κανονισμό και να συνεργάζεται, 

εφόσον απαιτείται, με την εποπτική αρχή. 

Τα κράτη μέλη και οι αρμόδιοι οργανισμοί 

της Ένωσης μεριμνούν ώστε κάθε αρχή 

που διαθέτει δικαίωμα πρόσβασης στις 

συνιστώσες διαλειτουργικότητας να 

λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για τον 

έλεγχο της συμμόρφωσής της με τον 

παρόντα κανονισμό και να συνεργάζεται 

με την εποπτική αρχή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  146 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 45 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 45α 

 Κυρώσεις 

 Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 

για τις κυρώσεις σε περίπτωση 

παραβιάσεων του παρόντος κανονισμού 

και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για 

να διασφαλίσουν ότι οι κανόνες αυτοί 

εφαρμόζονται. Οι εν λόγω κυρώσεις 

πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  147 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 45 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 45 β 

 Ευθύνη 

 1.  Με την επιφύλαξη του 

δικαιώματος αποζημιώσεως από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 

την επεξεργασία και της ευθύνης τους, 

βάσει των κανονισμών (EΚ) αριθ. 

45/2001 και (ΕΕ) 2016/679 και της 

οδηγίας (ΕΕ) 2016/680: 

 α)  κάθε πρόσωπο ή κράτος μέλος 

που υπέστη υλική ή μη υλική ζημία ως 

αποτέλεσμα παράνομης επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή 

οποιασδήποτε άλλης πράξης 

ασυμβίβαστης με τον παρόντα κανονισμό 

την οποία διέπραξε κράτος μέλος, 

δικαιούται να λάβει αποζημίωση από το 

εν λόγω κράτος μέλος· 

 β)  κάθε πρόσωπο ή κράτος μέλος 

που υπέστη υλική ή μη υλική ζημία ως 

αποτέλεσμα οποιασδήποτε πράξης από 

τον eu-LISA που δεν είναι συμβατή με 
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τον παρόντα κανονισμό, δικαιούται να 

λάβει αποζημίωση από τον εν λόγω 

οργανισμό. Ο eu-LISA ευθύνεται επίσης 

για παράνομη επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το 

ρόλο του ως εκτελούντος την επεξεργασία 

ή, κατά περίπτωση, υπεύθυνου 

επεξεργασίας. 

 Το θιγόμενο κράτος μέλος ή ο eu-LISA 

απαλλάσσονται πλήρως ή εν μέρει από 

την ευθύνη τους εάν αποδείξουν ότι δεν 

ευθύνονται για το ζημιογόνο περιστατικό. 

 2. Αν η μη τήρηση από ένα κράτος μέλος 

των υποχρεώσεων που προβλέπονται 

στον παρόντα κανονισμό προκαλέσει 

ζημία στις συνιστώσες 

διαλειτουργικότητας, το συγκεκριμένο 

κράτος μέλος υπέχει ευθύνη για την εν 

λόγω ζημία, εκτός αν και εφόσον ο eu-

LISA ή ένα άλλο κράτος μέλος που 

δεσμεύεται από τον παρόντα κανονισμό 

δεν έλαβε εύλογα μέτρα για να αποτρέψει 

την πρόκληση ζημίας ή να περιορίσει τις 

συνέπειές της. 

 3. Οι αξιώσεις αποζημίωσης κατά 

κράτους μέλους για τις ζημίες που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 

διέπονται από το εθνικό δίκαιο του 

κράτους μέλους κατά του οποίου 

εγείρονται. Οι αξιώσεις αποζημίωσης 

κατά του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 

eu-LISA για τις ζημίες που αναφέρονται 

στις παραγράφους 1 και 2 υπόκεινται στις 

διατάξεις που προβλέπονται στις 

Συνθήκες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  148 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 46 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη του 1. Η αρχή που συλλέγει τα δεδομένα 
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δικαιώματος ενημέρωσης που 

προβλέπεται στα άρθρα 11 και 12 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και στα 

άρθρα 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679, τα πρόσωπα τα δεδομένα των 

οποίων είναι αποθηκευμένα στην κοινή 

υπηρεσία αντιστοίχισης βιομετρικών 

δεδομένων, στο κοινό αποθετήριο 

δεδομένων ταυτότητας ή στον ανιχνευτή 

πολλαπλών ταυτοτήτων ενημερώνονται 

από την αρχή που συλλέγει τα δεδομένα 

τους, κατά τον χρόνο συλλογής των 

δεδομένων τους, σχετικά με την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα για τους σκοπούς του 

παρόντος κανονισμού, που αφορούν 

μεταξύ άλλων την ταυτότητα και τα 

στοιχεία επικοινωνίας των οικείων 

υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων, και 

σχετικά με τις διαδικασίες για την 

άσκηση των οικείων δικαιωμάτων 

πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, 

καθώς και σχετικά με τα στοιχεία 

επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας 

δεδομένων του Ευρωπαίου Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων και της εθνικής 

εποπτικής αρχής του κράτους μέλους που 

είναι αρμόδιο για τη συλλογή των 

δεδομένων. 

προσώπων τα δεδομένα των οποίων είναι 

αποθηκευμένα στην κοινή υπηρεσία 

αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων, στο 

κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας ή 

στον ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων 

παρέχει στα πρόσωπα αυτά τις 

πληροφορίες που επιβάλλεται βάσει των 

άρθρων 11 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) 

45/2001 και των άρθρων 12, 13 και 14 

του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, με τον 

τρόπο που επιβάλλουν οι διατάξεις αυτές. 

Η εν λόγω αρχή παρέχει τις πληροφορίες 

τη στιγμή που συλλέγονται τα δεδομένα 

του εκάστοτε προσώπου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  149 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειμένου να ασκήσει τα 

δικαιώματά του βάσει των άρθρων 13, 14, 

15 και 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

45/2001 και των άρθρων 15, 16, 17 και 18 

του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, κάθε 

πρόσωπο έχει δικαίωμα να απευθύνεται 

στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τη 

χειροκίνητη επαλήθευση διαφορετικών 

1. Προκειμένου να ασκήσει τα 

δικαιώματά του βάσει των άρθρων 13, 14, 

15 και 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

45/2001 και των άρθρων 15, 16, 17 και 18 

του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, όσον 

αφορά την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα στο CIR, στην 

κοινή BMS και στον MID, κάθε πρόσωπο 
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ταυτοτήτων ή σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος, το οποίο εξετάζει το αίτημα και 

απαντά σε αυτό. 

έχει δικαίωμα να απευθύνεται στο κράτος 

μέλος που είναι αρμόδιο για τη 

χειροκίνητη επαλήθευση διαφορετικών 

ταυτοτήτων ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος 

μέλος, το οποίο εξετάζει το αίτημα και 

απαντά σε αυτό. 

Or. en 

 

Τροπολογία  150 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο 

για τη χειροκίνητη επαλήθευση 

διαφορετικών ταυτοτήτων κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 29 ή το κράτος μέλος 

στο οποίο έχει απευθυνθεί το αίτημα, 

απαντά στο σχετικό αίτημα εντός 45 

ημερών από την παραλαβή του. 

2. Το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο 

για τη χειροκίνητη επαλήθευση 

διαφορετικών ταυτοτήτων κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 29 ή το κράτος μέλος 

στο οποίο έχει απευθυνθεί το αίτημα, 

απαντά στο σχετικό αίτημα το ταχύτερο 

δυνατό και το αργότερο εντός 45 ημερών 

από την παραλαβή του. 

Or. en 

 

Τροπολογία  151 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Εάν το αίτημα διόρθωσης ή 

διαγραφής δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα απευθύνεται σε κράτος μέλος 

διαφορετικό από το αρμόδιο κράτος μέλος, 

το κράτος μέλος στο οποίο έχει υποβληθεί 

το αίτημα επικοινωνεί με τις αρχές του 

αρμοδίου κράτους μέλους εντός επτά 

ημερών και το αρμόδιο κράτος μέλος 

επαληθεύει την ακρίβεια των δεδομένων 

και τη νομιμότητα της επεξεργασίας των 

δεδομένων εντός 30 ημερών από την 

3. Εάν το αίτημα πρόσβασης, 

διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα απευθύνεται σε 

κράτος μέλος διαφορετικό από το αρμόδιο 

κράτος μέλος, το κράτος μέλος στο οποίο 

έχει υποβληθεί το αίτημα επικοινωνεί με 

τις αρχές του αρμοδίου κράτους μέλους 

εντός επτά ημερών και το αρμόδιο κράτος 

μέλος επαληθεύει την ακρίβεια των 

δεδομένων και τη νομιμότητα της 

επεξεργασίας των δεδομένων το ταχύτερο 
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επικοινωνία αυτή. δυνατό και το αργότερο εντός 30 ημερών 

από την επικοινωνία αυτή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  152 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εάν, έπειτα από εξέταση, 

διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα τα οποία 

έχουν καταγραφεί στον ανιχνευτή 

πολλαπλών ταυτοτήτων είναι προδήλως 

ανακριβή ή έχουν καταγραφεί παράνομα, 

το αρμόδιο κράτος μέλος ή, κατά 

περίπτωση, το κράτος μέλος στο οποίο 

υποβλήθηκε το αίτημα, τα διορθώνει ή τα 

διαγράφει. 

4. Εάν, έπειτα από εξέταση, 

διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα τα οποία 

έχουν καταγραφεί στο CIR, στην κοινή 

BMS και στον MID είναι προδήλως 

ανακριβή ή έχουν καταγραφεί παράνομα, 

το αρμόδιο κράτος μέλος ή, κατά 

περίπτωση, το κράτος μέλος στο οποίο 

υποβλήθηκε το αίτημα, τα διορθώνει ή τα 

διαγράφει αμέσως. 

Or. en 

 

Τροπολογία  153 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Εάν τα δεδομένα στον ανιχνευτή 

πολλαπλών ταυτοτήτων τροποποιηθούν 

από το αρμόδιο κράτος μέλος κατά τη 

διάρκεια της περιόδου ισχύος τους, το 

αρμόδιο κράτος μέλος πραγματοποιεί την 

επεξεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 

27 και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στο 

άρθρο 29 για να προσδιορίσει εάν θα γίνει 

σύνδεση των τροποποιημένων δεδομένων. 

Όταν από την επεξεργασία δεν προκύπτει 

θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, το 

αρμόδιο κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, 

το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε το 

αίτημα διαγράφει τα δεδομένα από τον 

5. Εάν τα δεδομένα στο CIR, στην 

κοινή BMS ή στον MID τροποποιηθούν 

από το αρμόδιο κράτος μέλος κατά τη 

διάρκεια της περιόδου ισχύος τους, το 

αρμόδιο κράτος μέλος πραγματοποιεί την 

επεξεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 

27 και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στο 

άρθρο 29 για να προσδιορίσει εάν θα γίνει 

σύνδεση των τροποποιημένων δεδομένων. 

Όταν από την επεξεργασία δεν προκύπτει 

θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, το 

αρμόδιο κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, 

το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε το 

αίτημα διαγράφει τα δεδομένα από τον 
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φάκελο επιβεβαίωσης ταυτότητας. Όταν 

από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία 

προκύπτουν ένα ή περισσότερα θετικά 

αποτελέσματα αναζήτησης, το αρμόδιο 

κράτος μέλος δημιουργεί ή ενημερώνει τον 

σχετικό σύνδεσμο σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 

φάκελο επιβεβαίωσης ταυτότητας. Όταν 

από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία 

προκύπτουν ένα ή περισσότερα θετικά 

αποτελέσματα αναζήτησης, το αρμόδιο 

κράτος μέλος δημιουργεί ή ενημερώνει τον 

σχετικό σύνδεσμο σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  154 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Εάν το αρμόδιο κράτος μέλος ή, 

κατά περίπτωση, το κράτος μέλος στο 

οποίο υποβλήθηκε το αίτημα δεν συμφωνεί 

ότι τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα 

στον ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων 

είναι προδήλως ανακριβή ή ότι έχουν 

καταγραφεί παράνομα, το κράτος μέλος 

αυτό εκδίδει διοικητική απόφαση, στην 

οποία εξηγεί εγγράφως και χωρίς 

καθυστέρηση στον ενδιαφερόμενο τους 

λόγους για τους οποίους δεν είναι 

διατεθειμένο να διορθώσει, να 

συμπληρώσει ή να διαγράψει τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. 

6. Εάν το αρμόδιο κράτος μέλος ή, 

κατά περίπτωση, το κράτος μέλος στο 

οποίο υποβλήθηκε το αίτημα δεν συμφωνεί 

ότι τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα 

στο CIR, στην κοινή BMS ή στον MID 

είναι προδήλως ανακριβή ή ότι έχουν 

καταγραφεί παράνομα, το κράτος μέλος 

αυτό εκδίδει διοικητική απόφαση, στην 

οποία εξηγεί εγγράφως και χωρίς 

καθυστέρηση στον ενδιαφερόμενο τους 

λόγους για τους οποίους δεν είναι 

διατεθειμένο να διορθώσει, να 

συμπληρώσει ή να διαγράψει τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. 

Or. en 

 

Τροπολογία  155 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Αυτή η απόφαση παρέχει επίσης 

στον ενδιαφερόμενο πληροφορίες σχετικά 

με τη δυνατότητα προσβολής της 

απόφασης που λαμβάνεται όσον αφορά το 

7. Αυτή η απόφαση παρέχει επίσης 

στον ενδιαφερόμενο πληροφορίες σχετικά 

με τη δυνατότητα προσβολής της 

απόφασης που λαμβάνεται όσον αφορά το 
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αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 3 

και, κατά περίπτωση, πληροφορίες 

σχετικά με τον τρόπο άσκησης προσφυγής 

ή υποβολής καταγγελίας ενώπιον των 

αρμόδιων αρχών ή δικαστηρίων, καθώς και 

κάθε είδους συνδρομή, 

συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής από 

τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές. 

αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 3 

και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 

άσκησης προσφυγής ή υποβολής 

καταγγελίας ενώπιον των αρμόδιων αρχών 

ή δικαστηρίων, καθώς και κάθε είδους 

συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης της 

συνδρομής από τις αρμόδιες εθνικές 

εποπτικές αρχές μαζί με τα στοιχεία 

επικοινωνίας τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  156 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 48 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

είναι αποθηκευμένα στις συνιστώσες 

διαλειτουργικότητας ή στα οποία έχουν 

πρόσβαση οι συνιστώσες 

διαλειτουργικότητας δεν διαβιβάζονται 

ούτε καθίστανται διαθέσιμα σε τρίτη χώρα, 

διεθνή οργανισμό ή ιδιώτη, εξαιρουμένων 

των διαβιβάσεων προς την Ιντερπόλ για 

τον σκοπό της εκτέλεσης 

αυτοματοποιημένης επεξεργασίας που 

αναφέρεται στο [άρθρο 18 παράγραφος 2 

στοιχεία β) και ιγ) του κανονισμού 

ETIAS] ή για τους σκοπούς του άρθρου 8 

παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/399. Οι διαβιβάσεις δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα προς την Ιντερπόλ 

συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 

άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

45/2001 και του κεφαλαίου V του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679. 

Με την επιφύλαξη του [άρθρου 55 του 

κανονισμού ETIAS], του άρθρου 44 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του άρθρου 

31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 676/2008 

και των αναζητήσεων στις βάσεις 

δεδομένων της Ιντερπόλ μέσω της ESP 

σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 

του παρόντος κανονισμού, τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που είναι 

αποθηκευμένα στις συνιστώσες 

διαλειτουργικότητας ή στα οποία έχουν 

πρόσβαση οι συνιστώσες 

διαλειτουργικότητας δεν διαβιβάζονται 

ούτε καθίστανται διαθέσιμα σε τρίτη χώρα, 

σε διεθνή οργανισμό ή σε ιδιώτη. Οι 

διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα προς την Ιντερπόλ 

συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 

άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

45/2001 και του κεφαλαίου V του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να γίνεται αναφορά στις διατάξεις που ρυθμίζουν τις διαβιβάσεις δεδομένων από τα 

αντίστοιχα συστήματα ΤΠ. Επιπλέον, πρέπει να γίνεται αναφορά στη μόνη νέα διάταξη σχετικά 
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με τις μεταβιβάσεις, στον παρόντα κανονισμό, δηλαδή την αναζήτηση δεδομένων της Ιντερπόλ 

μέσω της ESP. Η νομική βάση για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία για τους σκοπούς της 

αξιολόγησης μιας αίτησης για άδεια ταξιδίου υπάρχει στον κανονισμό για το ETIAS και θα 

πρέπει να απαλειφθεί εδώ. 

 

Τροπολογία  157 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος -1 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε 

η εποπτική αρχή που αναφέρεται στο 

άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/679 να ελέγχει με ανεξαρτησία 

τη νομιμότητα της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό από 

το εν λόγω κράτος μέλος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  158 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος -1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1α. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει 

ότι το εθνικό δίκαιο, οι κανονισμοί και οι 

διοικητικές διατάξεις που εκδίδονται 

σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 

ισχύουν επίσης και για την πρόσβαση στις 

συνιστώσες διαλειτουργικότητας από τις 

αστυνομικές αρχές και τις εντεταλμένες 

αρχές, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τα 

δικαιώματα των προσώπων στων οποίων 

τα δεδομένα υπάρχει πρόσβαση. 

Or. en 
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Τροπολογία  159 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος -1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Η εποπτική αρχή στην οποία 

αναφέρεται το άρθρο 41 παράγραφος 1 

της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 ελέγχει τη 

νομιμότητα της πρόσβασης σε δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους των 

αστυνομικών αρχών των κρατών μελών 

και των εντεταλμένων αρχών. Το άρθρο 

49 παράγραφοι 2 και 2α του παρόντος 

κανονισμού εφαρμόζεται αναλόγως. 

Or. en 

 

Τροπολογία  160 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η εποπτική αρχή ή οι αρχές που 

ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 49 του 

κανονισμού 2016/679 μεριμνά/-ούν ώστε 

να διενεργείται, τουλάχιστον ανά 

τετραετία, έλεγχος των λειτουργιών 

επεξεργασίας δεδομένων που επιτελούνται 

από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα 

με τα συναφή διεθνή πρότυπα ελέγχου. 

1. Η εποπτική αρχή ή οι αρχές στις 

οποίες αναφέρεται το άρθρο 51 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 μεριμνά/-ούν ώστε να 

διενεργείται, τουλάχιστον ανά τετραετία, 

έλεγχος των λειτουργιών επεξεργασίας 

δεδομένων που επιτελούνται από τις 

αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα 

συναφή διεθνή πρότυπα ελέγχου. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου μπορούν να 

λαμβάνονται υπόψη στις αξιολογήσεις 

που διενεργούνται στο πλαίσιο του 

μηχανισμού που θεσπίζεται με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του 

Συμβουλίου1α. Οι εποπτικές αρχές στις 

οποίες αναφέρεται το άρθρο 51 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 δημοσιεύει ετησίως τον αριθμό 

των αιτημάτων για διόρθωση, 

συμπλήρωση ή διαγραφή δεδομένων, ή 

περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη 
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δράση που ανελήφθη ακολούθως και τον 

αριθμό των διορθώσεων, συμπληρώσεων, 

διαγραφών και περιορισμών 

επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκαν 

κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων 

προσώπων. 

 __________________ 

 1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του 

Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, 

σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού 

αξιολόγησης και παρακολούθησης για 

την επαλήθευση της εφαρμογής του 

κεκτημένου του Σένγκεν και την 

κατάργηση της απόφασης της 

εκτελεστικής επιτροπής της 16ης 

Σεπτεμβρίου 1998 σχετικά με τη σύσταση 

της μόνιμης επιτροπής για την 

αξιολόγηση και την εφαρμογή της 

σύμβασης Σένγκεν (ΕΕ L 295, 6.11.2013, 

σ. 27). 

Or. en 

 

Τροπολογία  161 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 

παρέχονται στις εθνικές εποπτικές αρχές 

τους επαρκείς πόροι για την εκτέλεση των 

καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 

παρέχονται στις εθνικές εποπτικές αρχές 

τους επαρκείς πόροι για την εκτέλεση των 

καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού και να 

έχουν πρόσβαση σε συμβουλές από 

πρόσωπα με επαρκείς γνώσεις στον τομέα 

των βιομετρικών δεδομένων. 

Or. en 
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Τροπολογία  162 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Τα κράτη μέλη παρέχουν όλες τις 

πληροφορίες που ζητεί εποπτική αρχή 

στην οποία αναφέρεται το άρθρο 51 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 και, συγκεκριμένα, της παρέχει 

πληροφορίες για τις δραστηριότητες που 

εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους κατά 

τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη 

παρέχουν σε εποπτικές αρχές στις οποίες 

αναφέρεται το άρθρο 51 παράγραφος 1 

του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 πρόσβαση 

στα αρχεία καταχωρίσεών τους και τους 

επιτρέπουν την πρόσβαση, ανά πάσα 

στιγμή, σε όλες τις εγκαταστάσεις τους 

που χρησιμοποιούνται για σκοπούς 

διαλειτουργικότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  163 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος -1 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 

Δεδομένων είναι αρμόδιος για την 

παρακολούθηση των δραστηριοτήτων 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα του eu-LISA, της Ευρωπόλ 

και του Οργανισμού Ευρωπαϊκής 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο 

πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 

εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω 

δραστηριότητες ασκούνται σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και με 

τον παρόντα κανονισμό. 

Or. en 
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Τροπολογία  164 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο eu-LISA παρέχει στον Ευρωπαίο 

Επόπτη Προστασίας Δεδομένων τις 

πληροφορίες που ζητούνται, του παρέχει 

πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και στις 

καταχωρίσεις του που αναφέρονται στα 

άρθρα 10, 16, 24 και 36 καθώς και 

πρόσβαση στο σύνολο των 

εγκαταστάσεών του ανά πάσα στιγμή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  165 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 51 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 

Δεδομένων ενεργεί σε στενή συνεργασία 

με τις εθνικές εποπτικές αρχές σε 

συγκεκριμένα ζητήματα που απαιτούν 

ανάμειξη των κρατών μελών, ιδίως σε 

περίπτωση που ο Ευρωπαίος Επόπτης 

Προστασίας Δεδομένων ή μια εθνική 

εποπτική αρχή διαπιστώσει σημαντικές 

αποκλίσεις μεταξύ των πρακτικών των 

κρατών μελών ή δυνητικά παράνομες 

διαβιβάσεις με τη χρήση των διαύλων 

επικοινωνίας των συνιστωσών 

διαλειτουργικότητας ή στο πλαίσιο 

ζητημάτων που εγείρονται από μία ή 

περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές 

σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία 
του παρόντος κανονισμού. 

1. Οι εποπτικές αρχές και ο 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 

Δεδομένων, καθένας εκ των οποίων 

ενεργεί εντός του πεδίου των 

αρμοδιοτήτων του, συνεργάζονται ενεργά 

στα πλαίσια των αντίστοιχων 

καθηκόντων τους και εξασφαλίζουν τη 

συντονισμένη εποπτεία της χρήσης των 

συνιστωσών διαλειτουργικότητας  και της 

εφαρμογής των λοιπών διατάξεων του 

παρόντος κανονισμού. 

Or. en 
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Τροπολογία  166 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 51 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, 

εξασφαλίζεται συντονισμένη εποπτεία, 

σύμφωνα με το άρθρο 62 του κανονισμού 

(ΕΕ) XXXX/2018 [αναθεωρημένος 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001]. 

2. Ο Ευρωπαίος Επόπτης 

Προστασίας Δεδομένων και οι εποπτικές 

αρχές ανταλλάσσουν σχετικές 

πληροφορίες, αλληλοβοηθούνται κατά τη 

διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, 

εξετάζουν τυχόν δυσκολίες όσον αφορά 

την ερμηνεία ή την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού, αξιολογούν 

προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν 

κατά την άσκηση ανεξάρτητης εποπτείας 

ή, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων 

του υποκειμένου των δεδομένων, 

συντάσσουν εναρμονισμένες προτάσεις 

ώστε να εξευρεθούν κοινές λύσεις σε 

τυχόν προβλήματα, και προάγουν την 

ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα 

δικαιώματα για την προστασία των 

δεδομένων, όταν είναι αναγκαίο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα παράγραφος είναι το μόνο σημείο στην πρόταση όπου η Επιτροπή αναφέρεται στην 

πρόταση για αναθεώρηση του κανονισμού 45/2001, ενώ στο υπόλοιπο κείμενο αναφέρεται στον 

ισχύοντα κανονισμό. Δεδομένου ότι ο νέος κανονισμός δεν έχει ακόμη εγκριθεί, φαίνεται πιο 

σκόπιμο να διατηρηθεί η διάταξη όπως στα συστήματα ΤΠ. 

 

Τροπολογία  167 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 51 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Για τους σκοπούς της 

παραγράφου 2, οι εποπτικές αρχές και ο 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 

Δεδομένων συνεδριάζουν τουλάχιστον 

δύο φορές κάθε έτος στο πλαίσιο του 
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Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 

Δεδομένων που θεσπίζεται με τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 («το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 

Δεδομένων»). Το κόστος και η 

διοργάνωση των συνεδριάσεων αυτών 

καλύπτεται από το εν λόγω Συμβούλιο. 

Κατά την πρώτη συνεδρίαση εγκρίνονται 

οι σχετικοί διαδικαστικοί κανόνες. 

Αναλόγως των αναγκών, γίνεται από 

κοινού η επεξεργασία περαιτέρω μεθόδων 

εργασίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  168 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 51 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Προστασίας Δεδομένων διαβιβάζει κοινή 

έκθεση δραστηριοτήτων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, την 

Επιτροπή, την Ευρωπόλ, τον Οργανισμό 

Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 

Ακτοφυλακής και τον eu-LISA, δύο έτη 

μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού και, εν συνεχεία, ανά διετία. 

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ένα 

κεφάλαιο για κάθε κράτος μέλος, το οποίο 

συντάσσει η εποπτική αρχή του εν λόγω 

κράτους μέλους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  169 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 52 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι συνιστώσες 

διαλειτουργικότητας φιλοξενούνται από 

τον eu-LISA στις τεχνικές εγκαταστάσεις 

του και παρέχουν τις λειτουργίες που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 

σύμφωνα με τους όρους ασφάλειας, 

διαθεσιμότητας, ποιότητας και ταχύτητας 

που αναφέρονται στο άρθρο 53 

παράγραφος 1. 

2. Οι συνιστώσες 

διαλειτουργικότητας φιλοξενούνται από 

τον eu-LISA στις τεχνικές εγκαταστάσεις 

του και παρέχουν τις λειτουργίες που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 

σύμφωνα με τους όρους ασφάλειας, 

διαθεσιμότητας, ποιότητας και ταχύτητας 

που αναφέρονται στο άρθρο 37, το άρθρο 

37α και το άρθρο 53 παράγραφος 1. 

Or. en 

 

Τροπολογία  170 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 52 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο eu-LISA είναι αρμόδιος για την 

ανάπτυξη των συνιστωσών 

διαλειτουργικότητας, για οποιεσδήποτε 

προσαρμογές απαιτούνται για την επίτευξη 

διαλειτουργικότητας μεταξύ των 

κεντρικών συστημάτων των ΣΕΕ, VIS, 

[ETIAS], SIS και Eurodac, και [του 

συστήματος ECRIS-TCN], και της 

ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης, της 

κοινής υπηρεσίας αντιστοίχισης 

βιομετρικών δεδομένων, του κοινού 

αποθετηρίου δεδομένων ταυτότητας και 

του ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων. 

Ο eu-LISA είναι αρμόδιος για την 

ανάπτυξη των συνιστωσών 

διαλειτουργικότητας, για οποιεσδήποτε 

προσαρμογές απαιτούνται για την επίτευξη 

διαλειτουργικότητας μεταξύ των 

κεντρικών συστημάτων των ΣΕΕ, VIS, 

[ETIAS], SIS και Eurodac, και [του 

ECRIS-TCN], και της ESP, της κοινής 

BMS, του CIR, του MID και του CRRS. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Απαραίτητη προσθήκη λόγω του άρθρου 39 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  171 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 52 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η ανάπτυξη συνίσταται στην εκπόνηση και 

εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών, τη 

διεξαγωγή δοκιμών και τον συνολικό 

συντονισμό του έργου. 

Η ανάπτυξη συνίσταται στην εκπόνηση και 

εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών, τη 

διεξαγωγή δοκιμών και τη συνολική 

διαχείριση και τον συνολικό συντονισμό 

του έργου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  172 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μετά την έναρξη λειτουργίας κάθε 

συνιστώσας διαλειτουργικότητας, ο eu-

LISA είναι αρμόδιος για την τεχνική 

διαχείριση της κεντρικής υποδομής και 

των εθνικών ενιαίων διεπαφών. 

Εξασφαλίζει, σε συνεργασία με τα κράτη 

μέλη, ότι χρησιμοποιείται πάντοτε η 

καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, βάσει 

ανάλυσης κόστους-οφέλους. Ο eu-LISA 

είναι επίσης αρμόδιος για την τεχνική 

διαχείριση της υποδομής επικοινωνίας που 

αναφέρεται στα άρθρα 6, 12, 17, 25 και 39. 

Μετά την έναρξη λειτουργίας κάθε 

συνιστώσας διαλειτουργικότητας, ο eu-

LISA είναι αρμόδιος για την τεχνική 

διαχείριση της κεντρικής υποδομής των 

συνιστωσών διαλειτουργικότητας, 

περιλαμβανομένης της συντήρησης και 

των τεχνολογικών εξελίξεων. 

Εξασφαλίζει, σε συνεργασία με τα κράτη 

μέλη, ότι χρησιμοποιείται πάντοτε η 

καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, βάσει 

ανάλυσης κόστους-οφέλους. Ο eu-LISA 

είναι επίσης αρμόδιος για την τεχνική 

διαχείριση και την ασφάλεια της υποδομής 

επικοινωνίας που αναφέρεται στα άρθρα 6, 

12, 17, 25 και 39. 

Or. en 

 

Τροπολογία  173 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η τεχνική διαχείριση των συνιστωσών 

διαλειτουργικότητας περιλαμβάνει όλες τις 

Η τεχνική διαχείριση των συνιστωσών 

διαλειτουργικότητας εμπεριέχει όλες τις 
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εργασίες που απαιτούνται για τη 

λειτουργία των συνιστωσών 

διαλειτουργικότητας επί 24ώρου βάσης, 7 

ημέρες την εβδομάδα, κατά τα 

προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό, 

ειδικότερα όσον αφορά τη συντήρηση και 

τις τεχνικές εξελίξεις οι οποίες είναι 

αναγκαίες ώστε οι συνιστώσες 

διαλειτουργικότητας να λειτουργούν σε 

ικανοποιητικό βαθμό τεχνικής αρτιότητας, 

ιδίως όσον αφορά τον χρόνο απόκρισης 

που απαιτείται όταν υποβάλλεται ερώτηση 

στις κεντρικές υποδομές, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές. 

εργασίες που απαιτούνται για τη 

λειτουργία των συνιστωσών 

διαλειτουργικότητας επί 24ώρου βάσης, 7 

ημέρες την εβδομάδα, κατά τα 

προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό, 

ειδικότερα όσον αφορά τη συντήρηση και 

τις τεχνικές εξελίξεις οι οποίες είναι 

αναγκαίες ώστε οι συνιστώσες 

διαλειτουργικότητας να λειτουργούν σε 

ικανοποιητικό βαθμό τεχνικής αρτιότητας, 

ιδίως όσον αφορά τον χρόνο απόκρισης 

που απαιτείται όταν υποβάλλεται ερώτηση 

στις κεντρικές υποδομές, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  174 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η διαχείριση της ασφάλειας των 

συνιστωσών διαλειτουργικότητας 

περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που 

απαιτούνται για τη διασφάλιση της 

ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και 

της διαθεσιμότητας όλων των 

συνιστωσών διαλειτουργικότητας 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, και 

ιδίως τα προληπτικά μέτρα προκειμένου 

να αποφευχθούν τα συμβάντα τόσο σε 

επίπεδο υλικού όσο και σε επίπεδο 

ασφάλειας ΤΠ και τις ενέργειες που 

απαιτούνται για την αντίδραση και την 

αποκατάσταση της λειτουργίας τους, αν 

τα συμβάντα αυτά δεν μπορούν να 

αποφευχθούν. 

Or. en 
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Τροπολογία  175 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 54 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 54a 

 Αρμοδιότητες της Ευρωπόλ 

 1.  Η Ευρωπόλ διασφαλίζει την 

επεξεργασία των ερωτημάτων από την 

ESP και την κοινή BMS στα δεδομένα 

της Ευρωπόλ και προσαρμόζει ανάλογα 

τη διεπαφή «Querying Europol Systems» 

(QUEST) για δεδομένα βασικού βαθμού 

προστασίας. 

 2.  Η Ευρωπόλ είναι υπεύθυνη για τη 

διαχείριση, καθώς και τις σχετικές 

ρυθμίσεις, ώστε το δεόντως 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό της να 

χρησιμοποιεί και να έχει πρόσβαση, 

αντιστοίχως, στην ESP και το CIR, 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 

καθώς και για την κατάρτιση και τακτική 

επικαιροποίηση καταλόγου του εν λόγω 

προσωπικού και των προσόντων του. 

 3.  Κάθε επεξεργασία δεδομένων από 

την Ευρωπόλ βάσει του παρόντος 

κανονισμού υπόκειται στις διατάξεις του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/794. 

Or. en 

 

Τροπολογία  176 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55α – εδάφιο 1  

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/399 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο συνοριακός φύλακας στη δεύτερη 

γραμμή ανατρέχει στον ανιχνευτή 

πολλαπλών ταυτοτήτων, σε συνδυασμό με 

το κοινό αποθετήριο δεδομένων 

Ο συνοριακός φύλακας ανατρέχει στον 

ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων, σε 

συνδυασμό με το κοινό αποθετήριο 

δεδομένων ταυτότητας που αναφέρεται 
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ταυτότητας που αναφέρεται [στο άρθρο 4 

σημείο 35) του κανονισμού 2018/XX για 

τη διαλειτουργικότητα] ή το Σύστημα 

Πληροφοριών Σένγκεν ή και τα δύο, για να 

αξιολογήσει τις διαφορές στις 

συνδεδεμένες ταυτότητες, και διενεργεί 

κάθε πρόσθετη εξακρίβωση που είναι 

αναγκαία για να λάβει απόφαση σχετικά με 

το καθεστώς και το χρώμα του συνδέσμου, 

καθώς και για να λάβει απόφαση σχετικά 

με την είσοδο ή την άρνηση εισόδου του 

συγκεκριμένου προσώπου. 

[στο άρθρο 4 σημείο 35) του κανονισμού 

2018/XX για τη διαλειτουργικότητα] ή το 

Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν ή και τα 

δύο, για να αξιολογήσει τις διαφορές στις 

συνδεδεμένες ταυτότητες, και διενεργεί 

κάθε πρόσθετη εξακρίβωση που είναι 

αναγκαία για να λάβει απόφαση σχετικά με 

το καθεστώς και το χρώμα του συνδέσμου, 

καθώς και για να λάβει απόφαση σχετικά 

με την είσοδο ή την άρνηση εισόδου του 

συγκεκριμένου προσώπου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  177 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55β – παράγραφος 1 – σημείο 14 

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226 

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η πρόσβαση στο ΣΕΕ ως εργαλείο για τον 

σκοπό της ταυτοποίησης ενός άγνωστου 

υπόπτου, δράστη ή εικαζόμενου θύματος 

ενός τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης 

σοβαρής αξιόποινης πράξης επιτρέπεται 

μόνον όταν έχει πραγματοποιηθεί 

αναζήτηση στο CIR σύμφωνα με [το 

άρθρο 22 του κανονισμού 2018/XX για τη 

διαλειτουργικότητα] και πληρούνται όλες 

οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 και την παράγραφο 1α. 

Η πρόσβαση στο ΣΕΕ ως εργαλείο για τον 

σκοπό της ταυτοποίησης ενός άγνωστου 

υπόπτου, δράστη ή εικαζόμενου θύματος 

ενός τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης 

σοβαρής αξιόποινης πράξης επιτρέπεται 

μόνον όταν έχει πραγματοποιηθεί 

αναζήτηση στο CIR σύμφωνα με [το 

άρθρο 22 του κανονισμού 2018/XX για τη 

διαλειτουργικότητα] και πληρούνται όλες 

οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 και την παράγραφο 1α του 

παρόντος άρθρου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  178 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55δ – παράγραφος 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1) Στο άρθρο 1 προστίθεται η 

ακόλουθη παράγραφος: 

1) Στο άρθρο 2 προστίθεται η 

ακόλουθη παράγραφος: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στο άρθρο 2 καταγράφονται οι σκοποί του VIS, ενώ το άρθρο 1 αναφέρεται στο αντικείμενο και 

το πεδίο εφαρμογής του. 

 

Τροπολογία  179 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55δ – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την αποθήκευση δεδομένων 

ταυτότητας, δεδομένων ταξιδιωτικού 

εγγράφου και βιομετρικών δεδομένων στο 

κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας 

(CIR) που θεσπίζεται με [το άρθρο 17 του 

κανονισμού 2018/XX για τη 

διαλειτουργικότητα], το VIS διευκολύνει 

και υποβοηθά την ορθή ταυτοποίηση των 

προσώπων που είναι καταχωρισμένα στο 

VIS υπό τις προϋποθέσεις και για τους 

απώτερους στόχους που ορίζονται στην 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

2. Με την αποθήκευση δεδομένων 

ταυτότητας, δεδομένων ταξιδιωτικού 

εγγράφου και βιομετρικών δεδομένων στο 

κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας 

(CIR) που θεσπίζεται με [το άρθρο 17 του 

κανονισμού 2018/XX για τη 

διαλειτουργικότητα], το ΣΕΕ διευκολύνει 

και υποβοηθά την ορθή ταυτοποίηση των 

προσώπων που είναι καταχωρισμένα στο 

VIS υπό τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 20 του παρόντος 

κανονισμού και με αποκλειστικό σκοπό 

την ταυτοποίηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  180 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) την ιθαγένεια, το φύλο και το έτος β) την ιθαγένεια, το φύλο και το έτος 

γέννησης του προσώπου· η χρήση των 
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γέννησης του προσώπου· δεδομένων αυτών δεν επιτρέπει την 

ταυτοποίηση προσώπων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  181 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) την ιθαγένεια, το φύλο και το έτος 

γέννησης του προσώπου· 

α) την ιθαγένεια, το φύλο και το έτος 

γέννησης του προσώπου· η χρήση των 

δεδομένων αυτών δεν επιτρέπει την 

ταυτοποίηση προσώπων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  182 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) τον αριθμό των συνδέσεων μεταξύ 

των διαφόρων συστημάτων πληροφοριών 

της Ένωσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  183 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ β) τη χρονική περίοδο κατά την 

οποία ένας κίτρινος σύνδεσμος παρέμεινε 

στο σύστημα· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  184 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ γ) τη χρονική περίοδο κατά την 

οποία ένας κόκκινος σύνδεσμος 

παρέμεινε στο σύστημα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  185 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για περίοδο ενός έτους από τη 

στιγμή που ο eu-LISA ενημερώνει για την 

επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών που 

αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 

στοιχείο β) σχετικά με τον ανιχνευτή 

πολλαπλών ταυτοτήτων (MID) και πριν 

από την έναρξη λειτουργίας αυτού, η 

κεντρική μονάδα ETIAS, όπως αναφέρεται 

[στο άρθρο 33 στοιχείο α) του κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/1624], είναι αρμόδια για τη 

διενέργεια του εντοπισμού πολλαπλών 

ταυτοτήτων μεταξύ των δεδομένων που 

είναι αποθηκευμένα στο VIS, το Eurodac 

και το SIS. Οι εντοπισμοί πολλαπλών 

ταυτοτήτων διενεργούνται αποκλειστικά 

και μόνο με τη χρήση βιομετρικών 

δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 27 

παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. 

1. Για περίοδο ενός έτους από τη 

στιγμή που ο eu-LISA ενημερώνει για την 

επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών που 

αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 

στοιχείο β) σχετικά με τον MID και πριν 

από την έναρξη λειτουργίας αυτού, η 

κεντρική μονάδα ETIAS, όπως αναφέρεται 

[στο άρθρο 33 στοιχείο α) του κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/1624], είναι αρμόδια για τη 

διενέργεια του εντοπισμού πολλαπλών 

ταυτοτήτων μεταξύ των δεδομένων που 

είναι αποθηκευμένα στο VIS, το Eurodac, 

το ΣΕΕ και το SIS. Οι εντοπισμοί 

πολλαπλών ταυτοτήτων διενεργούνται 

αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση 

βιομετρικών δεδομένων σύμφωνα με το 

άρθρο 27 παράγραφος 2 του παρόντος 

κανονισμού. 

Or. en 
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Τροπολογία  186 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 59 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Κοινοποίηση σύμφωνα με το 

άρθρο 61 παράγραφος 3, υποβάλλεται 

μόνο όταν όλοι οι κίτρινοι σύνδεσμοι 

έχουν ελεγχθεί και μεταβληθεί είτε σε 

πράσινο είτε σε κόκκινο σύνδεσμο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  187 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 59 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ο eu-LISA επικουρεί, όποτε είναι 

αναγκαίο, την κεντρική μονάδα ETIAS 

στη διενέργεια του εντοπισμού 

πολλαπλών ταυτοτήτων που αναφέρεται 

στο παρόν άρθρο. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο eu-LISA δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα και, συνεπώς, δεν μπορεί να συνδράμει στη 

διενέργεια του εντοπισμού πολλαπλών ταυτοτήτων. 

 

Τροπολογία  188 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ο eu-LISA έχει ανακοινώσει την 

επιτυχή ολοκλήρωση πλήρους δοκιμής της 

σχετικής συνιστώσας διαλειτουργικότητας, 

η οποία διεξάγεται από τον eu-LISA σε 

β) ο eu-LISA έχει ανακοινώσει την 

επιτυχή ολοκλήρωση πλήρους δοκιμής της 

σχετικής συνιστώσας διαλειτουργικότητας, 

η οποία διεξάγεται από τον eu-LISA σε 

συνεργασία με τα κράτη μέλη, την 
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συνεργασία με τα κράτη μέλη· κεντρική μονάδα ETIAS και την 

Ευρωπόλ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  189 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 67 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα 

κράτη μέλη, τον eu-LISA και άλλους 

σχετικούς οργανισμούς, καθιστά διαθέσιμο 

πρακτικό εγχειρίδιο για την εφαρμογή και 

τη διαχείριση των συνιστωσών 

διαλειτουργικότητας. Το πρακτικό 

εγχειρίδιο παρέχει τεχνικές και 

επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές, 

συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές. Η 

Επιτροπή εγκρίνει το πρακτικό εγχειρίδιο 

υπό μορφή σύστασης. 

Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα 

κράτη μέλη, τον eu-LISA και άλλους 

σχετικούς οργανισμούς, επικαιροποιούν 

τα πρακτικά εγχειρίδια που διατίθενται 

για το ΣΕΕ, το VIS, [το ETIAS], το 

Eurodac, το SIS και το [ECRIS-TCN] με 

τις αναγκαίες πληροφορίες και καθιστά 

διαθέσιμο πρακτικό εγχειρίδιο για την 

εφαρμογή και τη διαχείριση των 

συνιστωσών διαλειτουργικότητας. Τα 

εγχειρίδια παρέχουν τεχνικές και 

επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές, 

συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές. Η 

Επιτροπή εγκρίνει τις επικαιροποιήσεις 

σύμφωνα με τους κανόνες και με τη 

μορφή που ορίζεται στις αντίστοιχες 

νομικές πράξεις. Το εγχειρίδιο  σχετικά με 

τις συνιστώσες διαλειτουργικότητας 

εγκρίνεται υπό μορφή σύστασης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  190 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 68 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τέσσερα έτη μετά την έναρξη 

λειτουργίας της κάθε συνιστώσας 

διαλειτουργικότητας και ανά τετραετία 

στη συνέχεια, ο eu-LISA υποβάλλει στο 

4. Τρία έτη μετά την έναρξη 

λειτουργίας της κάθε συνιστώσας 

διαλειτουργικότητας και ανά τριετία στη 

συνέχεια, ο eu-LISA υποβάλλει στο 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

και την Επιτροπή έκθεση σχετικά με την 

τεχνική λειτουργία των συνιστωσών 

διαλειτουργικότητας, καθώς και την 

ασφάλειά τους. 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

και την Επιτροπή έκθεση σχετικά με την 

τεχνική λειτουργία των συνιστωσών 

διαλειτουργικότητας, καθώς και την 

ασφάλειά τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  191 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 68 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) αξιολόγηση της χρήσης του CIR 

για ταυτοποίηση, εκ μέρους των κρατών 

μελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  192 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 68 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ β) αξιολόγηση των αναζητήσεων στο 

CIR για σκοπούς επιβολής του νόμου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  193 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 68 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) αξιολόγηση της έρευνας στις 

βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ μέσω της 

ESP, περιλαμβανομένων πληροφοριών 



 

PR\1159909EL.docx 99/102 PE622.263v03-00 

 EL 

για τον αριθμό των θετικών 

αποτελεσμάτων σε βάσεις δεδομένων της 

Ιντερπόλ και πληροφοριών σχετικά με 

τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Υπήρξαν αναφορές σχετικά με την κατάχρηση των σημάτων της Ιντερπόλ για πολιτικούς λόγους 

από ορισμένες τρίτες χώρες. Είναι συνεπώς σημαντικό να παρακολουθείται η χρήση των 

βάσεων δεδομένων της Ιντερπόλ από τα συστήματα της ΕΕ. Η τροπολογία ακολουθεί παρόμοια 

τροπολογία που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του κανονισμού για το ETIAS. 

 

Τροπολογία  194 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 68 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εκθέσεις αυτές 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 

Συμβούλιο, στον Ευρωπαίο Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων και στον 

Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. en 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ιστορικό και περιεχόμενο της πρότασης 
 

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διαλειτουργικότητα 

μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις) (COM(2017) 793) και 

την πρόταση σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των 

συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και 

μετανάστευση) (COM(2017) 794), συνοδευόμενη από δημοσιονομικό δελτίο και με βάση μια 

αξιολόγηση αντικτύπου, στις 12 Δεκεμβρίου 2017. Ακολουθεί, μεταξύ άλλων, την ανακοίνωση 

της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Ισχυρότερα και ευφυέστερα συστήματα 

πληροφοριών για τα σύνορα και την ασφάλεια» (COM(2016) 205), στην οποία η Επιτροπή 

εξέθεσε την ανάγκη η ΕΕ να ενισχύσει και να βελτιώσει τα συστήματα ΤΠ, αρχιτεκτονικής 

δεδομένων και ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων, της 

επιβολής του νόμου και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, καθώς και την τελική έκθεση 

της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου σχετικά με τα συστήματα πληροφοριών και τη 

διαλειτουργικότητα, της 11ης Μαΐου 2017, που κατέληγε στο συμπέρασμα ότι είναι αναγκαίο 

και τεχνικά εφικτό να γίνουν εργασίες για πρακτικές λύσεις για τη διαλειτουργικότητα που 

μπορούν, κατ’ αρχήν, να παράσχουν επιχειρησιακά οφέλη και ταυτόχρονα να συμμορφώνονται 

προς τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων. 

 

Η πρόταση ορίζει τέσσερις συνιστώσες διαλειτουργικότητας: την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης 

(ESP)· την κοινή υπηρεσία αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων (κοινή BMS)· το κοινό 

αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR)· και τον ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων (MID) 

και θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τους στόχους των συνιστωσών διαλειτουργικότητας, την 

τεχνική αρχιτεκτονική τους, τους κανόνες σχετικά με τη χρήση των συνιστωσών, την 

αποθήκευση καταχωρίσεων, την ποιότητα των δεδομένων, τους κανόνες σχετικά με την 

προστασία των δεδομένων, την εποπτεία και τις αρμοδιότητες των διαφόρων οργανισμών και 

των κρατών μελών. Επίσης, περιλαμβάνει ορισμένες τροποποιήσεις σε άλλες νομοθετικές 

πράξεις. 

 

Διαδικασία 

 

Προκειμένου να αξιολογήσουν την πρόταση της Επιτροπής και να προετοιμάσουν το παρόν 

σχέδιο έκθεσης, οι εισηγητές αναζήτησαν πληροφορίες από ευρύ φάσμα πηγών. 

Πραγματοποιήθηκαν διάφορες συναντήσεις σε ανεπίσημο επίπεδο με τις υπηρεσίες της 

Επιτροπής για την αναλυτική εξέταση ολόκληρης της πρότασης. Επιπλέον, διάφοροι 

ενδιαφερόμενοι φορείς και εμπειρογνώμονες κλήθηκαν να παραστούν σε συναντήσεις με τους 

σκιώδεις εισηγητές. Αυτοί ήταν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί που επηρεάζονται για τις προτάσεις 

ή ενδιαφέρονται για αυτές (eu-LISA, Ευρωπόλ, Frontex, FRA) και ο Ευρωπαίος Επόπτης 

Προστασίας Δεδομένων. Οι εν λόγω συναντήσεις συμπληρώθηκαν με την υποβολή αίτησης 

για την έκδοση γνωμοδότησης του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και με τη 

διοργάνωση επίσκεψης στις τεχνικές εγκαταστάσεις του eu-LISA στο Στρασβούργο. 

 

Η θέση των εισηγητών 

 

Οι εισηγητές εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις προτάσεις της Επιτροπής για τη θέσπιση 

πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ. Οι πολίτες της 

ΕΕ αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει την αποτελεσματική διαχείριση του 
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ασύλου και της μετανάστευσης, την ορθή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την 

αντιμετώπιση εν εξελίξει απειλών για την εσωτερική ασφάλεια. Η προσφυγική κρίση, καθώς 

και οι τρομοκρατικές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια κατέδειξε ότι πρέπει επειγόντως να 

ενισχυθεί η κατάλληλη ανταλλαγή πληροφοριών. Η υλοποίηση αυτών των θεμάτων είναι 

σημαντική προκειμένου να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στο σύστημα ασύλου και 

μετανάστευσης της Ένωσης, τα μέτρα ασφάλειας της και την ικανότητα της Ένωσης να 

διαχειρίζεται τα εξωτερικά σύνορα.  

 

Οι εισηγητές συμφωνούν επίσης με την Επιτροπή ότι οι δυνατότητες που προσφέρει η 

διαλειτουργικότητα ως μέτρο για την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των 

εξωτερικών συνόρων θα πρέπει να εξισορροπηθούν με την υποχρέωση διασφάλισης ότι οι 

παρεμβάσεις σε θεμελιώδη δικαιώματα που ενδέχεται να ανακύψουν από το νέο περιβάλλον 

διαλειτουργικότητας περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο για την πραγματική επίτευξη των 

επιδιωκόμενων γενικών στόχων, με την επιφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας. Η ισορροπία 

αυτή αντανακλάται προσεκτικά στις προτεινόμενες τροπολογίες. Οι εισηγητές πιστεύουν 

επιπλέον ότι οι συνιστώσες διαλειτουργικότητας προσφέρουν την ευκαιρία να ενισχυθεί η 

προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, για παράδειγμα εξασφαλίζοντας την ορθή 

ταυτοποίηση των καλόπιστων προσώπων και την καταπολέμηση της απάτης. 

 

Η διαλειτουργικότητα βελτιώνει τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων με τη δημιουργία 

ταχείας, απλής και αποτελεσματικής πρόσβασης στα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ. Ως εκ 

τούτου, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην αυξήσουμε το πλήθος των καθηκόντων 

ζητούμε από τους συνοριοφύλακες να αναλάβουν. Οι εισηγητές πραγματοποίησαν αρκετές 

προτάσεις για να επιτευχθεί αυτό: πρώτον, δεν θα πρέπει να είναι αυστηρή υποχρέωση για τους 

συνοριοφύλακες να ασχοληθούν με μια κίτρινη σημαία σε ελέγχους δεύτερης γραμμής. Θα 

πρέπει να εναπόκειται στους συνοριοφύλακες να λαμβάνουν αυτή την απόφαση, δεδομένου ότι 

έχουν εκπαιδευτεί για τον εντοπισμό της υποκλοπής ταυτότητας. Δεύτερον, η ευρωπαϊκή πύλη 

αναζήτησης (ESP) θα πρέπει να δίνει απαντήσεις στον συνοριοφύλακα αμέσως μόλις τα 

υποκείμενα συστήματα δίνουν απαντήσεις. Δεν θα πρέπει να περιμένει να συλλέξει όλες τις 

απαντήσεις από τα βασικά συστήματα πριν από τη διαβίβασή τους στον συνοριοφύλακα. 

Τρίτον, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην κατάλληλη εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων στον 

χειρισμό του χειροκίνητου συστήματος επαλήθευσης που εισάγεται με την παρούσα πρόταση.  

 

Οι εισηγητές εισήγαγαν ένα ξεχωριστό άρθρο όπου τονίζεται η ανάγκη όλες οι συνιστώσες 

διαλειτουργικότητας νε επιτρέπουν την ταχεία, ομαλή, αποτελεσματική και ελεγχόμενη 

πρόσβαση, με τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία, για να παρέχουν χρόνους απόκρισης 

σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Πολλές καθημερινές εργασίες των συνοριακών 

φυλάκων, των αστυνομικών, των υπαλλήλων στις υπηρεσίες μετανάστευσης ή των προξενικών 

υπαλλήλων θα εξαρτηθούν από την ορθή λειτουργία αυτών των συνιστωσών 

διαλειτουργικότητας. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η εύρυθμη 

λειτουργία τους, αλλά οι εισηγητές θεωρούν ότι είναι εξίσου σημαντικό να δημιουργηθεί ένα 

εφεδρικό σύστημα, ιδίως για το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR) και την ESP. 

Η ορθή λειτουργία όλων των συνιστωσών, καθώς και των υποκείμενων συστημάτων, θα 

εξαρτηθεί από αυτές τις δύο συνιστώσες, άρα θα πρέπει να προβλέπεται μια εφεδρική δομή. 

 

Οι εισηγητές θα ήθελαν να τονίσουν το γεγονός ότι οι συνιστώσες διαλειτουργικότητας δεν 

αλλάζουν τα υποκείμενα συστήματα, τους κανόνες και τις διαδικασίες τους. Οι συνιστώσες 

διαλειτουργικότητας θα πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση, αλλά τα δικαιώματα 

πρόσβασης δεν θα αλλάξουν με την παρούσα πρόταση. Αρκετές τροπολογίες υποβλήθηκαν για 
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να αποσαφηνιστεί αυτό. Οι μόνες αλλαγές σε σχέση με τα δικαιώματα πρόσβασης αφορούν 

την πρόσβαση για σκοπούς επιβολής του νόμου, όπου η  διαδικασία με σύστημα 

προτεραιότητας αντικαθίσταται από έναν μηχανισμό θετικού/αρνητικού αποτελέσματος. Αυτό 

όχι μόνο βελτιστοποιεί την πρόσβαση στα υποκείμενα συστήματα, διασφαλίζει επίσης ότι 

γίνεται αναζήτηση μόνο στις βάσεις δεδομένων που περιέχουν σχετικές πληροφορίες. Οι 

εισηγητές, τροποποίησαν τη διαδικασία στην πρόταση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μόνο 

τα όργανα επιβολής του νόμου που έχουν το δικαίωμα να έχουν πλήρη πρόσβαση στις βάσεις 

δεδομένων θα είναι σε θέση να κάνουν αναζητήσεις στα συστήματα μέσω διαδικασίας 

θετικού/αρνητικού αποτελέσματος.  

 

Επιπλέον, η πρόταση επιτρέπει στις αστυνομικές αρχές των κρατών μελών, εάν 

εξουσιοδοτούνται προς τούτο μέσω του εθνικού δικαίου, να χρησιμοποιούν το CIR για την 

ταυτοποίηση ενός προσώπου κατά τη διάρκεια ελέγχου εξακρίβωσης. Κατά τη γνώμη των 

εισηγητών, η διαδικασία αναγνώρισης θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη συνήθη πρακτική στα 

κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, έγιναν τροποποιήσεις προκειμένου πρώτα να ταυτοποιείται το 

πρόσωπο, με βάση τους κανόνες και τις διαδικασίες του εθνικού δικαίου, με έγγραφα 

ταυτότητας ή ταξιδιωτικά έγγραφα, πριν επιτραπεί να γίνει αναζήτηση στο CIR με τη χρήση 

των βιομετρικών δεδομένων του προσώπου. Μπορεί να γίνει αναζήτηση στο CIR για την 

ταυτοποίηση προσώπου, όταν το πρόσωπο είναι παρόν.  

 

Προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παρακολουθούν και να αξιολογούν τη λειτουργία της παρούσας 

πρότασης, περαιτέρω τροποποιήσεις επήλθαν στο άρθρο αυτό, ιδίως σε ό, τι αφορά τη χρήση 

του CIR για τους σκοπούς της ταυτοποίησης, για τους σκοπούς της επιβολής του νόμου και τη 

χρήση της βάσης δεδομένων της Interpol μέσω της ESP. 

 


