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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Adina-Ioana Vălean

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

(8α) Το κράτος μέλος καταδίκης θεωρείται
ιδιοκτήτης των δεδομένων και είναι
υπεύθυνο για την ακρίβεια και την 
ενημέρωση των πληροφοριών που είναι 
αποθηκευμένες στα ποινικά μητρώα του.

Or. en

Τροπολογία: Genowefa Grabowska

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία στο 
πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας 
απόφασης-πλαισίου προστατεύονται 

(10) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία στο 
πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας 
απόφασης-πλαισίου προστατεύονται 
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σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης-
πλαισίου XXX σχετικά με την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
εξετάζονται στο πλαίσιο της αστυνομικής 
και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο 
ενσωματώνει επίσης τις διατάξεις της 
απόφασης της 21ης Νοεμβρίου 2005 για την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το 
ποινικό μητρώο που προβλέπουν όρια στη 
χρήση από το αιτούν κράτος μέλος των 
πληροφοριών που διαβιβάστηκαν σε αυτό 
μετά την εκ μέρους του αίτηση. Η παρούσα 
τις συμπληρώνει προβλέποντας επίσης 
ειδικούς κανόνες για την εκ νέου διαβίβαση,
από το κράτος μέλος ιθαγένειας,
πληροφοριών σχετικά με τις ποινικές 
καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν
ενδεχομένως διαβιβασθεί σε αυτό μετά από 
πρωτοβουλία του κράτους μέλους 
καταδίκης. 

σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης-
πλαισίου XXX σχετικά με την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
εξετάζονται στο πλαίσιο της αστυνομικής 
και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις και ιδίως με τις θεμελιώδεις 
αρχές προστασίας δεδομένων που 
αναφέρονται στο Άρθρο 9 της παρούσας 
απόφασης πλαισίου. Η παρούσα απόφαση-
πλαίσιο ενσωματώνει επίσης τις διατάξεις 
της απόφασης της 21ης Νοεμβρίου 2005 για 
την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το 
ποινικό μητρώο που προβλέπουν όρια στη 
χρήση από το αιτούν κράτος μέλος των 
πληροφοριών που διαβιβάστηκαν σε αυτό 
μετά την εκ μέρους του αίτηση. Η παρούσα 
τις συμπληρώνει προβλέποντας επίσης 
ειδικούς κανόνες για την εκ νέου διαβίβαση,
από το κράτος μέλος ιθαγένειας,
πληροφοριών σχετικά με τις ποινικές 
καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν 
ενδεχομένως διαβιβασθεί σε αυτό μετά από 
πρωτοβουλία του κράτους μέλους 
καταδίκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της αστυνομικής και
δικαστικής συνεργασίας, η οποία θα έπρεπε να έχει εφαρμογή και στην παρούσα πράξη ως
γενικό δίκαιο (lex generalis), βρίσκεται ακόμη σε φάση οριστικοποίησης· για το λόγο αυτό
κρίνεται αναγκαίο να υπενθυμιστεί μια βασική δέσμη γενικών αρχών προστασίας δεδομένων οι 
οποίες πρέπει να τηρούνται κατά τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων εντός του 
πεδίου της παρούσας απόφασης πλαισίου.

Τροπολογία: Genowefa Grabowska

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

(12α) Η βελτίωση της ανταλλαγής και
κυκλοφορίας πληροφοριών σχετικά με τις
ποινικές καταδικαστικές αποφάσεις μπορεί
να ενισχύσει αισθητά τη δικαστική και
αστυνομική συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, 
όμως η προσπάθεια αυτή μπορεί να 
παρεμποδιστεί εάν δεν συμπληρωθεί από 



AM\662726EL.doc 3/8 PE 388.380v01-00

EL

την ταχεία έγκριση ομοιόμορφου συνόλου 
βασικών διαδικαστικών εγγυήσεων για 
τους υπόπτους και τους κατηγορούμενους 
σε ποινικές διαδικασίες, οι οποίες να 
ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση πλαίσιο για τις διαδικαστικές εγγυήσεις για τους ύποπτους και τους
κατηγορούμενους σε ποινικές διαδικασίες εξακολουθεί να βρίσκεται υπό έγκριση στο
Συμβούλιο από το 2004 και η καθυστέρηση αυτή μπορεί να παρακωλύσει αισθητά τις προόδους 
στη δικαστική και αστυνομική συνεργασία, ιδίως δημιουργώντας συγκρούσεις με συνταγματικά 
μέτρα σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία: Adina-Ioana Vălean

Τροπολογία 31
Άρθρο 2, σημείο (α)

α) «καταδικαστική απόφαση» : κάθε 
οριστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή 
διοικητικής αρχής κατά της οποίας μπορεί 
να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου 
που έχει δικαιοδοσία ιδιαίτερα σε ποινικές 
υποθέσεις, και η οποία θεμελιώνει την ενοχή 
προσώπου για ποινική αξιόποινη πράξη ή 
πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο ως παράβαση κανόνων 
δικαίου·

α) «καταδικαστική απόφαση» : κάθε 
οριστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή 
διοικητικής αρχής κατά της οποίας μπορεί 
να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου 
που έχει δικαιοδοσία ιδιαίτερα σε ποινικές 
υποθέσεις, και η οποία θεμελιώνει την ενοχή 
προσώπου για σοβαρή ποινική αξιόποινη 
πράξη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 

Or. en

Τροπολογία: Genowefa Grabowska

Τροπολογία 32
Άρθρο 9, παράγραφος -1 (νέα)

-1. Η επεξεργασία και διαβίβαση 
προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς 
της παρούσας απόφασης πλαισίου σέβεται 
τουλάχιστον τις εξής βασικές αρχές:
a) Η επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να
προβλέπεται από το νόμο, να είναι
απαραίτητη και αναλογική σε συνάρτηση 
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με τους σκοπούς της συλλογής και/ή της 
περαιτέρω επεξεργασίας
β) Η επεξεργασία δεδομένων είναι δυνατή
μόνο για συγκεκριμένους και νόμιμους 
σκοπούς, η δε περαιτέρω επεξεργασία 
πρέπει να γίνεται με τρόπο συμβατό με 
αυτούς τους σκοπούς
γ) Τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και 
ενημερωμένα
δ) Ειδικές κατηγορίες δεδομένων που
αφορούν φυλετική ή εθνοτική προέλευση, 
πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, κομματική ή 
συνδικαλιστική ιδιότητα, γενετήσιο 
προσανατολισμό ή υγεία υφίστανται 
επεξεργασία μόνο εάν αυτό είναι απολύτως 
απαραίτητο για τους σκοπούς μιας 
συγκεκριμένης υπόθεσης και με τήρηση 
ειδικών διασφαλίσεων.

Or. en

Τροπολογία: Genowefa Grabowska

Τροπολογία 33
Άρθρο 9, παράγραφος 1 

1. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που ανακοινώνονται, στο 
πλαίσιο του άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 4, 
για τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το αιτούν 
κράτος μέλος μόνο για τους σκοπούς της 
ποινικής διαδικασίας για την οποία 
ζητήθηκαν, σύμφωνα με το έντυπο που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα.

1. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που ανακοινώνονται, στο 
πλαίσιο του άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 4, 
για τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το αιτούν 
κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο -
1 και, ιδίως, μόνο για τους σκοπούς της 
ποινικής διαδικασίας για την οποία 
ζητήθηκαν, σύμφωνα με το έντυπο που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα.

Or. en

Τροπολογία: Genowefa Grabowska

Τροπολογία 34
Άρθρο 9, παράγραφος 2 

2. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που διαβιβάζονται, στο πλαίσιο 

2. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που διαβιβάζονται, στο πλαίσιο 
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του άρθρου 7 παράγραφοι 2 και 4, για 
σκοπούς άλλους εκτός της ποινικής 
διαδικασίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από το αιτούν κράτος μέλος, σύμφωνα με το 
εθνικό του δίκαιο, μόνο για τους σκοπούς 
για τους οποίους ζητήθηκαν και εντός των 
ορίων που καθορίζονται στο έντυπο από το 
κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η 
αίτηση.

του άρθρου 7 παράγραφοι 2 και 4, για 
σκοπούς άλλους εκτός της ποινικής 
διαδικασίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από το αιτούν κράτος μέλος, σύμφωνα με το 
εθνικό του δίκαιο και σύμφωνα με την 
παράγραφο -1 και, ιδίως, μόνο για τους 
σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν και 
εντός των ορίων που καθορίζονται στο 
έντυπο από το κράτος μέλος προς το οποίο 
απευθύνεται η αίτηση.

Or. en

Τροπολογία: Genowefa Grabowska

Τροπολογία 35
Άρθρο 9, παράγραφος 3 

3. Παρά τις παραγράφους 1 και 2, τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
διαβιβάζονται, στο πλαίσιο του άρθρου 7
παράγραφοι 1, 2 και 4, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από το αιτούν κράτος 
μέλος για την πρόληψη άμεσου και 
σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια 
ασφάλεια.

3. Παρά τις παραγράφους 1 και 2, τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
διαβιβάζονται, στο πλαίσιο του άρθρου 7
παράγραφοι 1, 2 και 4, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από το αιτούν κράτος 
μέλος εφόσον είναι απαραίτητο και 
αναλογικό προς το σκοπό της πρόληψης
άμεσου και σοβαρού κινδύνου για τη 
δημόσια ασφάλεια· στην περίπτωση αυτή, 
το αιτούν κράτος μέλος παρέχει στο 
κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η 
αίτηση εκ των υστέρων κοινοποίηση 
σχετικά με την εκπλήρωση των 
προϋποθέσεων αναγκαιότητας, 
αναλογικότητας, επείγοντος και 
σοβαρότητας της απειλής.

Or. en

Τροπολογία: Genowefa Grabowska

Τροπολογία 36
Άρθρο 9, παράγραφος 4 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε τα δεδομένα 

4. Επιπλέον, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε τα δεδομένα 
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προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται 
σε τρίτη χώρα, δυνάμει του άρθρου 7 
παράγραφος 3, να υπόκεινται στα ίδια όρια 
χρήσης όπως αυτά που εφαρμόζονται στα 
κράτη μέλη δυνάμει των παραγράφων 1, 2 
και 3 του παρόντος άρθρου. 

προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται 
σε τρίτη χώρα, δυνάμει του άρθρου 7 
παράγραφος 3, να υπόκεινται στα ίδια όρια 
χρήσης όπως αυτά που εφαρμόζονται στα 
κράτη μέλη δυνάμει των παραγράφων 1, 2 
και 3 του παρόντος άρθρου. 

Or. en

Τροπολογία: Genowefa Grabowska

Τροπολογία 37
Άρθρο 9, παράγραφος 5 

5. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται
όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που λαμβάνονται από κράτος 
μέλος κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης-πλαισίου και προέρχονται από 
αυτό το ίδιο κράτος μέλος.

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν 
εφαρμόζονται όσον αφορά τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνονται 
από κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης-πλαισίου και 
προέρχονται από αυτό το ίδιο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία: Adina-Ioana Vălean

Τροπολογία 38
Άρθρο 9, παράγραφος 5 α (νέα) 

5a. Οι Αρχές Προστασίας Δεδομένων των 
κρατών μελών λαμβάνουν συστηματικά 
πληροφορίες σχετικά με την ανταλλαγή 
προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της 
παρούσας απόφασης πλαισίου, 
παρακολουθούν την ανταλλαγή αυτή και 
συνεργάζονται ενεργά μεταξύ τους για το 
σκοπό αυτό.

Or. en

Τροπολογία: Genowefa Grabowska

Τροπολογία 39
Άρθρο 9 α (νέο) 

Άρθρο 9a
Δικαιώματα του υποκειμένου των 

δεδομένων
1. Το υποκείμενο των δεδομένων 
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ενημερώνεται για το γεγονός ότι 
προσωπικά δεδομένα που το αφορούν 
υφίστανται επεξεργασία και/ή 
διαβιβάζονται· το μέτρο αυτό εφαρμόζεται 
με καθυστέρηση όταν είναι αναγκαίο 
προκειμένου να μην παρακωλυθούν οι 
σκοποί για τους οποίους συλλέγονται, 
υφίστανται επεξεργασία και/ή 
διαβιβάζονται τα δεδομένα.
2. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει 
δικαίωμα να λάβει χωρίς υπέρμετρη 
καθυστέρηση πληροφορίες σχετικά με το 
ποια δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, σε 
γλώσσα την οποία κατανοεί, καθώς και να 
διορθώσει και, όπου αρμόζει, να διαγράψει 
δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία 
κατά παράβαση των αρχών που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 9, παράγραφος
-1.
3. Η παροχή των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
μη γίνει δεκτή ή να καθυστερήσει εφόσον 
αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για 
λόγους προστασίας της ασφάλειας και της 
δημόσιας τάξης, για την πρόληψη 
εγκλήματος, για να μην παρακωλυθεί η 
διερεύνηση και δίωξη ποινικών 
αδικημάτων και για να προστατευθούν τα 
δικαιώματα και οι εγγυήσεις τρίτων.

Or. en

Τροπολογία: Adina-Ioana Vălean

Τροπολογία 40
Άρθρο 11, παράγραφος 6

6. Οι τεχνικές προσαρμογές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5 πρέπει να 
πραγματοποιούνται εντός μέγιστης 
προθεσμίας τριών ετών από την έγκριση 
του μορφότυπου και των όρων της 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών 
σχετικά με τις ποινικές καταδικαστικές 
αποφάσεις. 

6. Οι τεχνικές προσαρμογές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5 πρέπει να 
πραγματοποιούνται εντός μέγιστης 
προθεσμίας ενός έτους από την έγκριση του 
μορφότυπου και των όρων της ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις 
ποινικές καταδικαστικές αποφάσεις. 
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Or. en

Τροπολογία: Adina-Ioana Vălean

Τροπολογία 41
Άρθρο 14, παράγραφος 4 α (νέα)

4a. Η παρούσα απόφαση πλαίσιο δεν 
τίθεται σε ισχύ πριν εκδοθεί η απόφαση 
πλαίσιο σχετικά με την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων που υφίστανται 
επεξεργασία στο πλαίσιο της αστυνομικής 
και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικά 
θέματα.

Or. en

Τροπολογία: Kathalijne Maria Buitenweg

Τροπολογία 42
Άρθρο 16

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο αρχίζει να 
ισχύει την εικοστή ημέρα από τη 
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα.

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο αρχίζει να
ισχύει ταυτόχρονα με την απόφαση πλαίσιο 
σχετικά με την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων που υφίστανται 
επεξεργασία στο πλαίσιο της αστυνομικής 
και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικά 
θέματα.

Or. en


