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Πρωτοβουλία του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω 
Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής 
Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, της 
Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ρουμανίας και του Βασιλείου της Σουηδίας  σχετικά με την 
αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος

(6566/2007 – C6-0079/2007 – 2007/0804(CNS))

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 62
Νομοθετικό ψήφισμα

4α. καλεί το Συμβούλιο να μεριμνήσει, ώστε η παρούσα απόφαση να τεθεί σε ισχύ μόνο 
μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης-πλαισίου 2005/ΧΧ/JI του Συμβουλίου σχετικά 
με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εξετάζονται στο 
πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις·

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι εξαιρετικά σημαντικό η προαναφερόμενη απόφαση-πλαίσιο να έχει ήδη τεθεί σε ισχύ πριν 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, ώστε να διασφαλιστεί σε όλα τα κράτη μέλη το 
κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.
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Πρωτοβουλία 

Κείμενο που προτείνουν το Βασίλειο του 
Βελγίου, η Δημοκρατία της Βουλγαρίας, η 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, 

το Βασίλειο της Ισπανίας, η Γαλλική 
Δημοκρατία, το Μεγάλο Δουκάτο του 

Λουξεμβούργου, το Βασίλειο των Κάτω 
Χωρών, η Δημοκρατία της Αυστρίας, η 

Δημοκρατία της Σλοβενίας, η Σλοβακική 
Δημοκρατία, η Ιταλική Δημοκρατία, η 

Δημοκρατία της Φινλανδίας, η Πορτογαλική 
Δημοκρατία, η Ρουμανία και το Βασίλειο 

της Σουηδίας

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Σταύρος Λαμπρινίδης

Τροπολογία 63
Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)

(10α  Το Συμβούλιο θα πρέπει να προβεί σε 
ενδελεχή αξιολόγηση της αναγκαιότητας, 
αναλογικότητας, λειτουργίας και 
αποτελεσματικότητας της Συνθήκης Prüm, 
καθώς και σε αξιολόγηση επιπτώσεων για 
τα αποτελέσματά της στους τομείς των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
ασφάλειας δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία: Σταύρος Λαμπρινίδης

Τροπολογία 64
Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Η στενότερη αστυνομική και δικαστική 
συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις πρέπει να 
πραγματοποιείται με σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως του 
δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής 
και προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

(17) Η στενότερη αστυνομική και δικαστική 
συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις πρέπει να 
πραγματοποιείται με σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως του 
δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής 
και προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
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χαρακτήρα. χαρακτήρα. 
Αυτό θα πρέπει να εξασφαλισθεί με τις 
συνολικές ειδικές ρυθμίσεις προστασίας 
δεδομένων που περιέχονται στην παρούσα 
απόφαση και είναι προσαρμοσμένες στην 
ειδική φύση της ρυθμιζόμενης ανταλλαγής 
δεδομένων. Οι ειδικές διατάξεις προστασίας 
δεδομένων της παρούσας απόφασης θα 
πρέπει να λαμβάνουν, ιδίως, υπόψη την 
ειδική φύση της διασυνοριακής 
επιγραμμικής πρόσβασης στις βάσεις 
δεδομένων. Δεδομένου ότι, κατά την 
επιγραμμική πρόσβαση, δεν μπορεί το 
κράτος μέλος που χειρίζεται τον φάκελο να 
προβαίνει σε προηγούμενους ελέγχους, η 
παρούσα απόφαση θα πρέπει να 
εξασφαλίσει τη διεξαγωγή εκ των υστέρων 
παρακολούθησης.

Αυτό θα πρέπει να εξασφαλισθεί με βάση 
μία περιεκτική απόφαση-πλαίσιο για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο της ασφάλειας και 
της αστυνομικής συνεργασίας σύμφωνα με 
τον τρίτο πυλώνα, την οποία το Συμβούλιο 
θα πρέπει να εγκρίνει πριν από την έγκριση 
της παρούσας απόφασης, με πλήρη 
σεβασμό των συστάσεων του Κοινοβουλίου 
και  με τις συνολικές ειδικές ρυθμίσεις 
προστασίας δεδομένων που περιέχονται 
στην παρούσα απόφαση και είναι 
προσαρμοσμένες στην ειδική φύση της 
ρυθμιζόμενης ανταλλαγής δεδομένων. Οι 
ειδικές διατάξεις προστασίας δεδομένων της 
παρούσας απόφασης θα πρέπει να 
λαμβάνουν, ιδίως, υπόψη την ειδική φύση 
της διασυνοριακής επιγραμμικής πρόσβασης 
στις βάσεις δεδομένων. Δεδομένου ότι, κατά 
την επιγραμμική πρόσβαση, δεν μπορεί το 
κράτος μέλος που χειρίζεται τον φάκελο να 
προβαίνει σε προηγούμενους ελέγχους, η 
παρούσα απόφαση θα πρέπει να 
εξασφαλίσει τη διεξαγωγή εκ των υστέρων 
παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 65
Αιτιολογική σκέψη 18

(18) Τα κράτη μέλη, γνωρίζοντας τη 
σημασία της παρούσας απόφασης για την 
προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων, 
και συνειδητοποιώντας ότι η παροχή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλο 
κράτος μέλος απαιτεί επαρκές επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων εκ μέρους του 
λαμβάνοντος κράτους μέλους, θα πρέπει να 
μεριμνούν για την αποτελεσματική 
εφαρμογή όλων των κανόνων προστασίας 
δεδομένων που περιέχονται στην παρούσα 

(18) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της 
παρούσας απόφασης για την προστασία των 
δικαιωμάτων των ατόμων, και το γεγονός
ότι η παροχή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε άλλο κράτος μέλος απαιτεί 
επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων 
εκ μέρους του λαμβάνοντος κράτους 
μέλους, έχει ουσιαστική σημασία να 
δημιουργηθεί αυτό το επίπεδο προστασίας 
των δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη 
μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής
όλων των κανόνων προστασίας δεδομένων 
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απόφαση. που περιέχονται στην παρούσα απόφαση
καθώς και μέσω της εφαρμογής της 
απόφασης-πλαισίου 2005/ΧΧ/JI του 
Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
εξετάζονται στο πλαίσιο της αστυνομικής 
και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο νομοθετικό ψήφισμα.

Τροπολογία: Σταύρος Λαμπρινίδης

Τροπολογία 66
Αιτιολογική σκέψη 20

(20) Η παρούσα απόφαση σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που καθιερώνονται ιδίως στον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(20) Η πλήρης επανεξέταση και 
αξιολόγηση της λειτουργίας της Συνθήκης 
Prüm έως σήμερα και η θέσπιση 
απόφασης-πλαισίου για προστασία των 
δεδομένων στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα 
αποτελούν προϋποθέσεις για τη θέση σε 
ισχύ και την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης,

Or. en

Τροπολογία: Alexander Alvaro

Τροπολογία 67
Άρθρο 1

Μέσω της παρούσας απόφασης, τα κράτη 
μέλη σκοπεύουν να αναβαθμίσουν τη 
διασυνοριακή συνεργασία σε θέματα που 
καλύπτονται από τον τίτλο IV της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών 
αρμόδιων για την πρόληψη και την 
διερεύνηση αξιόποινων πράξεων. Προς τον 

Μέσω της παρούσας απόφασης, τα κράτη 
μέλη σκοπεύουν να αναβαθμίσουν τη 
διασυνοριακή συνεργασία σε θέματα που 
καλύπτονται από τον τίτλο IV της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών 
αρμόδιων για την πρόληψη και την 
διερεύνηση αξιόποινων πράξεων, σύμφωνα 
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σκοπό αυτό, η παρούσα απόφαση περιέχει 
κανόνες στους εξής τομείς:

με το άρθρο 2 της απόφασης-πλαισίου 
2002/584/JI του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 13ης Ιουνίου 
2002 καθώς και σύμφωνα με τα άρθρα 1-3 
της απόφασης-πλαισίου 2002/475/JI του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
13ης Ιουνίου 2002. Προς τον σκοπό αυτό, η 
παρούσα απόφαση περιέχει κανόνες στους 
εξής τομείς:

Or. de

Αιτιολόγηση

Το ευρύ πεδίο εφαρμογής της απόφασης θα έπρεπε σε αυτό το σημείο να περιορισθεί, κυρίως 
επειδή δεν υπάρχει ενιαίο ευρωπαϊκό ουσιαστικό ποινικό δίκαιο. Ο κατάλογος των αξιόποινων 
πράξεων του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης αποτελεί κατάλληλη βάση για τη διασφάλιση 
της συγκεκριμένης εφαρμογής και της συνοχής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα.

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 68
Άρθρο 1

Μέσω της παρούσας απόφασης, τα κράτη 
μέλη σκοπεύουν να αναβαθμίσουν τη 
διασυνοριακή συνεργασία σε θέματα που 
καλύπτονται από τον τίτλο IV της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών 
αρμόδιων για την πρόληψη και την 
διερεύνηση αξιόποινων πράξεων. Προς τον 
σκοπό αυτό, η παρούσα απόφαση περιέχει 
κανόνες στους εξής τομείς:

Μέσω της παρούσας απόφασης, τα κράτη 
μέλη σκοπεύουν να αναβαθμίσουν τη 
διασυνοριακή συνεργασία σε θέματα που 
καλύπτονται από τον τίτλο IV της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών 
αρμόδιων για την πρόληψη και την 
διερεύνηση αξιόποινων πράξεων, 
διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο 
προστασίας δεδομένων.. Προς τον σκοπό 
αυτό, η παρούσα απόφαση περιέχει κανόνες 
στους εξής τομείς:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής ενός νομικού μέσου αποτελεί έκφραση στάθμισης των 
θεμελιωδών συμφερόντων των κρατών μελών. Η πρόληψη και η διερεύνηση ποινικών 
αδικημάτων αποτελεί βεβαίως ένα συμφέρον τέτοιου θεμελιώδη χαρακτήρα. Αλλά το ίδιο 
συμβαίνει και με την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος για το ιδιωτικό περιβάλλον και 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προκειμένου να τονισθεί η σημασία αυτού του 
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τελευταίου, οι εν λόγω διατάξεις πρέπει να αναφέρονται επίσης στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 69
Άρθρο 1, παράγραφος 4α (νέα)

4a. Διατάξεις όσον αφορά το ελάχιστο 
επίπεδο της προστασίας δεδομένων που 
εφαρμόζεται στα δεδομένα τα οποία 
τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο των 
διαδικασιών που θεσπίζονται με την 
παρούσα απόφαση (Κεφάλαιο 6).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής ενός νομικού μέσου αποτελεί έκφραση στάθμισης των 
θεμελιωδών συμφερόντων των κρατών μελών. Η πρόληψη και η διερεύνηση ποινικών 
αδικημάτων αποτελεί βεβαίως ένα συμφέρον τέτοιου θεμελιώδη χαρακτήρα. Αλλά το ίδιο 
συμβαίνει και με την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος για το ιδιωτικό περιβάλλον και 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προκειμένου να τονισθεί η σημασία αυτού του 
τελευταίου, οι εν λόγω διατάξεις πρέπει να αναφέρονται επίσης στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία: Adina-Ioana Vălean

Τροπολογία 70
Άρθρο 1, παράγραφος 4α (νέα)

4a. Διατάξεις όσον αφορά την προστασία 
δεδομένων που εφαρμόζονται κατά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα (Κεφάλαιο 6)·

Or. en

Τροπολογία: Adina-Ioana Vălean

Τροπολογία 71
Άρθρο 1α (νέο)

Άρθρο 1α
Κατηγορίες δεδομένων
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Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν σαφή 
διάκριση μεταξύ προσωπικών δεδομένων 
ενός 
- προσώπου το οποίο είναι ύποπτο ότι έχει 
διαπράξει ποινικό αδίκημα ή έχει 
συμμετάσχει στη διάπραξή του,
- προσώπου το οποίο έχει καταδικασθεί 
για ποινικό αδίκημα,

- προσώπου κατά του οποίου υπάρχουν
σοβαροί λόγοι να θεωρείται ότι θα 
διαπράξει ποινικό αδίκημα,

- προσώπου το οποίο θα κληθεί, 
ενδεχομένως, να καταθέσει σε έρευνες που 
αφορούν ποινικά αδικήματα ή 
επακόλουθες ποινικές διαδικασίες, 

- προσώπου το οποίο έχει αποτελέσει θύμα
ποινικού αδικήματος ή ορισμένα γεγονότα
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα 
μπορούσε να αποτελέσει θύμα ποινικού 
αδικήματος, 

- προσώπου το οποίο μπορεί να δώσει 
πληροφορίες για ποινικά αδικήματα, 

- προσώπου διασύνδεσης ή συνεργάτη 
ενός από τα πρόσωπα που 
προαναφέρθηκαν, και

- προσώπου το οποίο δεν εμπίπτει σε 
καμία από τις προαναφερθείσες 
κατηγορίες.

Or. en

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 72
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1.  Τα κράτη μέλη ανοίγουν και τηρούν 
εθνικούς φακέλους εξέτασης DNA για τη 
διερεύνηση αξιόποινων πράξεων. Η 
επεξεργασία των δεδομένων που 
διατηρούνται στους φακέλους αυτούς, 

1) Τα κράτη μέλη ανοίγουν και τηρούν 
εθνικούς φακέλους εξέτασης DNA για τη 
διερεύνηση σοβαρών αξιόποινων πράξεων. 
Τα προφίλ DNA για τους εν λόγω φακέλους 
εξέτασης DNA επιτρέπεται να 
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δυνάμει της παρούσας απόφασης, εκτελείται 
σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, 
τηρουμένου του εθνικού δικαίου που διέπει 
την επεξεργασία δεδομένων.

καταρτίζονται μόνο στο πλαίσιο της 
πρόληψης αξιόποινων πράξεων ή της  
ποινικής δίωξης.

Στους φακέλους εξέτασης DNA πρέπει να
γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των προφίλ
DNA των εξής κατηγοριών προσώπων:
- πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για 
αξιόποινη πράξη,
- πρόσωπα τα οποία είναι ύποπτα για την 
τέλεση αξιόποινης πράξης ή για τη 
συμμετοχή τους σε αξιόποινη πράξη,
- πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν βάσιμες 
υπόνοιες να θεωρείται ότι θα διαπράξουν
αξιόποινη πράξη,
- πρόσωπα που δύνανται να κληθούν ως 
μάρτυρες σε έρευνες σχετικά με αξιόποινες 
πράξεις ή σε μεταγενέστερες ποινικές 
διαδικασίες,
- πρόσωπα που υπήρξαν θύματα
αξιόποινης πράξης ή σε σχέση με τα οποία
ορισμένα πραγματικά περιστατικά οδηγούν 
στο να θεωρείται ότι θα μπορούσαν να 
είναι θύματα αξιόποινης πράξης,
- πρόσωπα που μπορούν να δώσουν
πληροφορίες για αξιόποινες πράξεις,
- πρόσωπα που έχουν επαφή ή σχέση με 
ένα από τα προαναφερόμενα πρόσωπα και
- πρόσωπα που δεν εμπίπτουν σε καμία 
από τις προαναφερόμενες κατηγορίες.
Κατά τα λοιπά, η επεξεργασία των 
δεδομένων που διατηρούνται στους 
φακέλους αυτούς, δυνάμει της παρούσας 
απόφασης, εκτελείται σύμφωνα με την 
παρούσα απόφαση, τηρουμένου του εθνικού 
δικαίου που διέπει την επεξεργασία 
δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι κατηγορίες προσώπων προέρχονται από την πρόταση της Επιτροπής για θέσπιση απόφασης-
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πλαισίου σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (COM(2005)475). Μια
διαφοροποίηση αυτού του είδους είναι απολύτως αναγκαία, ώστε, ανάλογα με τον βαθμό 
ανάμειξης σε μια αξιόποινη πράξη, να είναι δυνατή η θέσπιση αντίστοιχων ρυθμίσεων για την 
περαιτέρω επεξεργασία αυτών των ευαίσθητων δεδομένων (βλέπε επίσης γνωμοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Προστασίας Δεδομένων της 4ης Απριλίου 2007 σχετικά με την παρούσα 
πρωτοβουλία, αριθ. 75).

Τροπολογία: Adina-Ioana Vălean

Τροπολογία 73
Άρθρο 2, παράγραφος 2α (νέα)

2a. «Μη κωδικοποιητικό τμήμα του DNA» 
το οποίο σημαίνει ζώνες χρωμοσωμάτων 
που δεν εκφράζουν καμία γενετική 
πληροφορία, δηλαδή, δεν παρέχουν 
πληροφορίες για ειδικά κληρονομικά 
χαρακτηριστικά. Παρά την οποιαδήποτε 
επιστημονική πρόοδο, ούτε τώρα ούτε στο 
μέλλον θα αποκαλύπτονται περισσότερες 
πληροφορίες από μη κωδικοποιητικό 
τμήμα του DNA.

Or. en

Τροπολογία: Alexander Alvaro

Τροπολογία 74
Άρθρο 6, παράγραφος 2α (νέα)

2a. Ο κατάλογος των εν λόγω εθνικών
σημείων επαφής διαβιβάζεται από τα
επιμέρους κράτη μέλη στα εκάστοτε λοιπά
κράτη μέλη και στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διατίθεται στα λοιπά κράτη μέλη κατάλογος των εθνικών σημείων επαφής, ο
οποίος πρέπει επιπλέον να διαβιβάζεται στην Επιτροπή..
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Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 75
Άρθρο 7, εισαγωγικό μέρος

Εάν, κατά τη διάρκεια έρευνας ή ποινικής 
διαδικασίας, δεν υπάρχει διαθέσιμο προφίλ 
DNA για συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο 
ευρίσκεται στο έδαφος ενός κράτους 
μέλους, το εν λόγω κράτος μέλος παρέχει 
νομική συνδρομή μέσω της συλλογής και 
της εξέτασης κυτταρικού υλικού από το 
πρόσωπο αυτό και της παροχής του 
αποκτηθέντος προφίλ DNA, εφόσον:

Εάν, κατά τη διάρκεια έρευνας ή ποινικής 
διαδικασίας, που αφορά σοβαρό αδίκημα 
δεν υπάρχει διαθέσιμο προφίλ DNA για 
συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο είναι 
ύποπτο ότι έχει διαπράξει ένα τέτοιο 
αδίκημα και ευρίσκεται στο έδαφος ενός 
κράτους μέλους, το εν λόγω κράτος μέλος 
παρέχει νομική συνδρομή μέσω της 
συλλογής και της εξέτασης κυτταρικού 
υλικού από το πρόσωπο αυτό και της 
παροχής του αποκτηθέντος προφίλ DNA, 
εφόσον:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 7 δημιουργεί υποχρέωση για τα κράτη μέλη να προβαίνουν στη συλλογή βιομετρικού 
υλικού ενός ατόμου, πράγμα το οποίο, ενδεχομένως, επηρεάζει κατά πολύ τα θεμελιώδη 
δικαιώματα του εν λόγω προσώπου. Αυτό είναι μόνο ανάλογο αν οι συνθήκες αυτών των 
υποχρεώσεων αποσαφηνίζονται περισσότερο και περιορίζονται στα πρόσωπα μόνον εκείνα για 
τα οποία υπάρχει υποψία ότι έχουν διαπράξει σοβαρό αδίκημα. 

Τροπολογία: Alexander Alvaro

Τροπολογία 76
Άρθρο 11, παράγραφος 2α (νέα)

2a) Ο κατάλογος των εν λόγω εθνικών 
σημείων επαφής διαβιβάζεται από τα 
επιμέρους κράτη μέλη στα εκάστοτε λοιπά 
κράτη μέλη και στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διατίθεται στα λοιπά κράτη μέλη κατάλογος των εθνικών σημείων επαφής, ο 
οποίος πρέπει επιπλέον να διαβιβάζεται στην Επιτροπή.
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Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 77
Άρθρο 12, παράγραφος 1

1.  Για την πρόληψη και τη διερεύνηση 
αξιόποινων πράξεων και κατά την 
αντιμετώπιση άλλων αδικημάτων που 
εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων 
ή της εισαγγελικής υπηρεσίας στο κράτος 
μέλος που προβαίνει στην αναζήτηση καθώς 
και για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης 
και ασφάλειας, τα κράτη μέλη παρέχουν στα 
εθνικά σημεία επαφής των λοιπών κρατών 
μελών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
πρόσβαση στα κατωτέρω δεδομένα σχετικά 
με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, με 
εξουσία διεξαγωγής αυτοματοποιημένων 
αναζητήσεων σε ατομικές περιπτώσεις:

Για τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων και 
κατά την αντιμετώπιση άλλων αδικημάτων 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων ή της εισαγγελικής υπηρεσίας 
στο κράτος μέλος που προβαίνει στην 
αναζήτηση καθώς και για τη διατήρηση της 
δημόσιας τάξης και ασφάλειας, τα κράτη 
μέλη παρέχουν στα εθνικά σημεία επαφής 
των λοιπών κρατών μελών, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, πρόσβαση 
στα κατωτέρω δεδομένα σχετικά με άδειες 
κυκλοφορίας οχημάτων, με εξουσία 
διεξαγωγής αυτοματοποιημένων 
αναζητήσεων σε ατομικές περιπτώσεις: 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συλλογή και διαβίβαση δεδομένων σχετικών με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων για την
πρόληψη αξιόποινων πράξεων δεν έχει νόημα. Δεν υπάρχει εμφανής προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία: Alexander Alvaro

Τροπολογία 78
Άρθρο 15, παράγραφος 2α (νέα)

Ο κατάλογος των εν λόγω εθνικών σημείων 
επαφής διαβιβάζεται από τα επιμέρους 
κράτη μέλη στα εκάστοτε λοιπά κράτη 
μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διατίθεται στα λοιπά κράτη μέλη κατάλογος των εθνικών σημείων επαφής, ο 
οποίος πρέπει επιπλέον να διαβιβάζεται στην Επιτροπή.
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Τροπολογία: Alexander Alvaro

Τροπολογία 79
Άρθρο 16, παράγραφος 3α (νέα)

3a. Ο κατάλογος των εν λόγω εθνικών 
σημείων επαφής διαβιβάζεται από τα 
επιμέρους κράτη μέλη στα εκάστοτε λοιπά 
κράτη μέλη και στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διατίθεται στα λοιπά κράτη μέλη κατάλογος των εθνικών σημείων επαφής, ο 
οποίος πρέπει επιπλέον να διαβιβάζεται στην Επιτροπή.

Τροπολογία: Alexander Alvaro

Τροπολογία 80
Άρθρο 17, παράγραφος 2

2.  Κάθε κράτος μέλος μπορεί, ως κράτος 
μέλος υποδοχής, σύμφωνα με το εθνικό του 
δίκαιο και με τη συγκατάθεση του 
αποσπώντος κράτους μέλους, να αναθέτει 
εκτελεστικές εξουσίες σε όργανα των
αποσπόντων κρατών μελών που 
συμμετέχουν σε κοινές επιχειρήσεις ή, 
εφόσον το επιτρέπει το δίκαιο του κράτους 
μέλους υποδοχής, να παρέχει στα όργανα 
των αποσπώντων κρατών μελών τη 
δυνατότητα να ασκούν τις εκτελεστικές 
εξουσίες τους σύμφωνα με το δίκαιο του 
αποσπώντος κράτους μέλους. Αυτές οι 
κυριαρχικές εξουσίες μπορούν να ασκούνται 
μόνο υπό την καθοδήγηση οργάνων του 
κράτους μέλους υποδοχής και κατά κανόνα 
παρουσία τους. Τα όργανα των αποσπώντων
κρατών μελών υπόκεινται στο εθνικό δίκαιο 
του κράτους μέλους υποδοχής. Το κράτος 
μέλος υποδοχής αναλαμβάνει την ευθύνη 
για τις πράξεις τους.

2.  Κάθε κράτος μέλος μπορεί, ως κράτος 
μέλος υποδοχής, σύμφωνα με το εθνικό του 
δίκαιο και με τη συγκατάθεση του 
αποσπώντος κράτους μέλους, να αναθέτει 
εκτελεστικές εξουσίες σε όργανα των 
αποσπόντων κρατών μελών που 
συμμετέχουν σε κοινές επιχειρήσεις. Αυτές 
οι κυριαρχικές εξουσίες μπορούν να 
ασκούνται μόνο υπό την καθοδήγηση 
οργάνων του κράτους μέλους υποδοχής και 
κατά κανόνα παρουσία τους. Τα όργανα των 
αποσπώντων κρατών μελών υπόκεινται στο 
εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους υποδοχής. 
Το κράτος μέλος υποδοχής αναλαμβάνει την 
ευθύνη για τις πράξεις τους.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι αρμοδιότητες των αποσπασθέντων υπαλλήλων πρέπει, προς όφελος της νομικής ασφάλειας 
των ενδιαφερομένων, να καθορίζονται με γνώμονα τις διατάξεις του κράτους μέλους υποδοχής.

Τροπολογία: Herbert Reul

Τροπολογία 81
Άρθρο 17 α (νέο)

Άρθρο 17α
Μέτρα σε περίπτωση άμεσου κινδύνου

1) Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης τα 
όργανα ενός συμβαλλόμενου μέρους 
επιτρέπεται να διέλθουν τα κοινά σύνορα, 
χωρίς προηγούμενη συναίνεση του άλλου
συμβαλλόμενου μέρους, για να λάβουν στην
συνοριακή περιοχή που βρίσκεται στην 
επικράτεια του άλλου συμβαλλόμενου 
μέρους, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του  
κράτους υποδοχής, οποιαδήποτε
προσωρινά μέτρα είναι αναγκαία για την 
αντιμετώπιση άμεσου κινδύνου κατά της 
ζωής και της σωματικής ακεραιότητας.

2) Επείγουσα ανάγκη, κατά την έννοια της
παραγράφου 1 υφίσταται όταν σε 
περίπτωση αναμονής της επέμβασης ή της 
δραστηριοποίησης των οργάνων του 
κράτους υποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 
24 παράγραφος 2, επαπειλείται υλοποίηση
του κινδύνου.

3) Τα όργανα που πραγματοποιούν την
επέμβαση πρέπει να ενημερώνουν χωρίς
καθυστέρηση το κράτος υποδοχής. Το 
κράτος υποδοχής επιβεβαιώνει ότι 
ενημερώθηκε και λαμβάνει αμέσως τα 
μέτρα που είναι αναγκαία για την 
αποτροπή του κινδύνου και την ανάληψη 
της ευθύνης για την επιχείρηση. Τα όργανα 
που πραγματοποιούν την επέμβαση
ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του  
κράτους υποδοχής.

4) Τα συμβαλλόμενα μέρη προσδιορίζουν 
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σε ειδική συμφωνία τις αρχές που,
σύμφωνα με την παράγραφο 3, πρέπει να 
ενημερώνονται χωρίς καθυστέρηση. Τα
όργανα που πραγματοποιούν την επέμβαση
ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου και με το δίκαιο του 
συμβαλλόμενου μέρους, στην επικράτεια 
του οποίου δραστηριοποιούνται.

5) Το κράτος υποδοχής αναλαμβάνει την 
ευθύνη για τα μέτρα που λαμβάνουν τα 
όργανα που πραγματοποιούν την
επέμβαση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία είναι ταυτόσημη με την διατύπωση του άρθρου 25 της Σύμβασης του 
Prüm. Οι διατάξεις σχετικά με τη λήψη μέτρων σε περίπτωση άμεσου κινδύνου πρέπει επίσης 
να ενσωματωθούν στην απόφαση του Συμβουλίου, προκειμένου να διασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερη αστυνομική συνεργασία στις συνοριακές περιοχές. 

Τροπολογία: Herbert Reul

Τροπολογία 82
Άρθρο 18α (νέο)

Άρθρο 18α

Συνεργασία κατόπιν αιτήματος

1) Οι αρμόδιες αρχές των συμβαλλομένων
μερών αλληλοϋποστηρίζονται κατόπιν 
αιτήματος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
τους και σύμφωνα με το εθνικό τους
δίκαιο.
2) Οι αρμόδιες αρχές των συμβαλλομένων 
μερών αλληλοϋποστηρίζονται, κατόπιν 
αιτήματος, σύμφωνα με την πρώτη 
πρόταση του άρθρου 39, παράγραφος 1 της 
συμφωνίας της 19ης Ιουνίου 1990 για την 
εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν της 
14ης Ιουνίου 1985 σχετικά με την 
σταδιακή άρση των ελέγχων στα κοινά 
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σύνορα, κυρίως μέσω:

1. της εξακρίβωσης της ταυτότητας
ιδιοκτητών και κατόχων καθώς και 
οδηγών και κυβερνητών οχημάτων, πλοίων 
και αεροσκαφών, εφόσον τούτο δεν 
προβλέπεται ήδη στο άρθρο 1,

2. της παροχής πληροφοριών σχετικά με
άδειες οδήγησης και πλοήγησης και 
παρόμοιες άδειες,

3. της εξακρίβωσης του τόπου παραμονής
και κατοικίας,

4. του ελέγχου των αδειών παραμονής,

5. της εξακρίβωσης της ταυτότητας  
συνδρομητών τηλεφωνικών υπηρεσιών και
συνδρομητών άλλων τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών, εφόσον υπάρχει δημόσια 
πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα,

6. της εξακρίβωσης ατομικών ταυτοτήτων,

7. της διενέργειας ερευνών για την
εξακρίβωση της προέλευσης αντικειμένων,
όπως για παράδειγμα όπλων, 
μηχανοκίνητων οχημάτων και πλοίων 
(έρευνες μέσω εμπορικών διαύλων),

8. της άντλησης στοιχείων από συλλογές
δεδομένων και έγγραφα της αστυνομίας, 
καθώς και πληροφοριών από προσιτές στο 
κοινό συλλογές δεδομένων των αρχών,

9. της άμεσης ειδοποίησης σε περίπτωση 
ύπαρξης όπλων και εκρηκτικών υλών 
καθώς και σε περιπτώσεις παραχάραξης 
χρήματος και πλαστογράφησης τίτλων,

10. της παροχής πληροφοριών σχετικά με
την πρακτική εφαρμογή διασυνοριακών 
μέτρων παρακολούθησης, διασυνοριακών
καταδιώξεων και ελεγχόμενων
παραδόσεων,

11. της εξακρίβωσης της προθυμίας ενός 
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πληροφοριοδότη να προβεί σε μαρτυρίες.

3) Σε περίπτωση που η αρχή στην οποία
υποβάλλεται το αίτημα δεν είναι αρμόδια
για την διεκπεραίωσή του, το διαβιβάζει 
στην αρμόδια αρχή. Η αρχή στην οποία
υποβάλλεται το αίτημα ενημερώνει την
υποβάλλουσα αρχή σχετικά με τη
διαβίβασή του και με την αρχή που είναι 
αρμόδια για τη διεκπεραίωσή του. Η 
αρμόδια αρχή διεκπεραιώνει το αίτημα και 
κοινοποιεί το αποτέλεσμα στην 
υποβάλλουσα αρχή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία είναι ταυτόσημη με την διατύπωση του άρθρου 27 της Σύμβασης του 
Prüm. Οι διατάξεις σχετικά με τη λήψη μέτρων σε περίπτωση άμεσου κινδύνου πρέπει επίσης 
να ενσωματωθούν στην απόφαση του Συμβουλίου, προκειμένου να διασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερη αστυνομική συνεργασία στις συνοριακές περιοχές.

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 83
Άρθρο 24, παράγραφος 1, στοιχείο α) (νέο)

1a. «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», 
οποιαδήποτε πληροφορία για ένα φυσικό 
πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι 
γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί 
(«υποκείμενα δεδομένων»)· ένα «πρόσωπο 
του οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί»σημαίνει ένα πρόσωπο του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδιαίτερα με 
αναφορά σε ένα αριθμό ταυτότητας ή σε 
έναν ή περισσότερους ειδικούς παράγοντες 
ως προς την φυσική, την φυσιολογική, την 
πνευματική, την οικονομική, την 
πολιτιστική ή την κοινωνική του 
ταυτότητα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας του δικαίου θα πρέπει να συμπεριληφθεί ορισμός των προσωπικών 
δεδομένων ταυτόσημος με εκείνον που χρησιμοποιείται στο άρθρο 2 (a) της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
και άρθρο 2 a) της προτεινόμενης απόφασης-πλαισίου για τα προσωπικά δεδομένα.

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 84
Άρθρο 24, παράγραφος 1, στοιχείο 1β) (νέο)

1β. «μη κωδικοποιητικό τμήμα του DNA» 
το οποίο σημαίνει ζώνες χρωμοσωμάτων 
που δεν εκφράζουν καμία γενετική
πληροφορία, δηλαδή, δεν παρέχουν 
πληροφορίες για ειδικά κληρονομικά 
χαρακτηριστικά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός των προφίλ DNA και, ως εκ τούτου, του μη κωδικοποιητικού τμήματος του DNA
είναι χρήσιμο στοιχείο καθώς συνιστά την πληροφορία εκείνη που μπορεί να αποκτηθεί από το 
DNA. Επομένως, θα πρέπει να καθορισθεί στην παρούσα απόφαση του Συμβουλίου και να μην 
αποτελέσει αντικείμενο των μέτρων εφαρμογής τα οποία εγκρίνονται από ειδική πλειοψηφία 
του Κοινοβουλίου, βλ. άρθρο Art. 34 παράγραφος 2 γ), δεύτερη πρόταση TEU. Ο ορισμός είναι 
ταυτόσημος με τον ορισμό που δίδεται στο πλαίσιο της συμφωνίας εφαρμογής της Συνθήκης 
Prüm (Συμβούλιο Έγγρ. 5437/07, 2.5.).

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 85
Άρθρο 24, παράγραφος 2

2.  Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται
στα δεδομένα που παρέχονται ή έχουν 
παρασχεθεί δυνάμει της παρούσας 
απόφασης, εκτός εάν προβλέπεται άλλως 
στα προηγούμενα Κεφάλαια.

2. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται σε 
οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πλαίσιο της παρούσας απόφασης.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι ρυθμίσεις του κεφαλαίου 6 εφαρμόζονται σε όλες τις διαδικασίες
επεξεργασίας δεδομένων, δηλαδή και στις εθνικές υποθέσεις και όχι μόνο όταν τα δεδομένα
έχουν διαβιβαστεί σε άλλο κράτος μέλος. Το τελευταίο θα είχε ως αποτέλεσμα έλλειψη συνοχής
του επιπέδου προστασίας των δεδομένων.

Τροπολογία: Alexander Alvaro

Τροπολογία 86
Άρθρο 24, παράγραφος 2

2. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται 
στα δεδομένα που παρέχονται ή έχουν 
παρασχεθεί δυνάμει της παρούσας
απόφασης, εκτός εάν προβλέπεται άλλως 
στα προηγούμενα Κεφάλαια.

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται στην αποθήκευση και 
επεξεργασία των φακέλων εξέτασης DNA
και των δεδομένων που αφορούν τα 
δακτυλικά αποτυπώματα στα κράτη μέλη. 
Το κεφάλαιο 6 εφαρμόζεται επίσης στην 
διαβίβαση άλλων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας 
απόφασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο το καθεστώς προστασίας
δεδομένων που θεσπίζεται στην απόφαση.

Τροπολογία: Adina-Ioana Vălean

Τροπολογία 87
Άρθρο 24, παράγραφος 2

2.  Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται 
στα δεδομένα που παρέχονται ή έχουν 
παρασχεθεί δυνάμει της παρούσας 
απόφασης, εκτός εάν προβλέπεται άλλως 
στα προηγούμενα Κεφάλαια.

2.  Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται 
στα δεδομένα που παρέχονται ή έχουν 
παρασχεθεί δυνάμει της παρούσας 
απόφασης, εκτός εάν προβλέπεται άλλως 
στα προηγούμενα Κεφάλαια.

Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται επίσης 
για τη συλλογή και την επεξεργασία υλικού 
DNA και δακτυλικών αποτυπωμάτων σε 
ένα κράτος μέλος, καθώς και για την 
παροχή περαιτέρω προσωπικών 
δεδομένων εντός του πεδίου εφαρμογής 
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της παρούσας απόφασης.

Or. en

Τροπολογία: Adina-Ioana Vălean

Τροπολογία 88
Άρθρο 24α (νέο)

Άρθρο 24α
1a. «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», 
οποιαδήποτε πληροφορία για ένα φυσικό 
πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι 
γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί 
(«υποκείμενα δεδομένων»)· ένα «πρόσωπο 
του οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί»σημαίνει ένα πρόσωπο του 
οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδιαίτερα με 
αναφορά σε ένα αριθμό ταυτότητας ή σε 
έναν ή περισσότερους ειδικούς παράγοντες 
ως προς την φυσική, την φυσιολογική, την 
πνευματική, την οικονομική, την 
πολιτιστική ή την κοινωνική του 
ταυτότητα·

Or. en

Τροπολογία: Σταύρος Λαμπρινίδης

Τροπολογία 89
Άρθρο 25, παράγραφος 1

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, που παρέχονται ή 
έχουν παρασχεθεί δυνάμει της παρούσας 
απόφασης, κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει 
στο εθνικό του δίκαιο επίπεδο προστασίας 
τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνο που 
απορρέει από τη σύμβαση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για την προστασία των 
ατόμων κατά την αυτόματη επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων από 
υπολογιστή της 28ης Ιανουαρίου 1981 και 

Η έγκριση περιεκτικής απόφασης-πλαισίου 
για την προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο της ασφάλειας και 
της αστυνομικής συνεργασίας σύμφωνα με 
τον τρίτο πυλώνα αποτελεί προϋπόθεση για 
την εφαρμογή αυτής της απόφασης και θα 
πρέπει να αποτελεί την ελάχιστη βάση για 
τυχόν πρόσθετα μέτρα για την προστασία 
δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας 
απόφασης.



PE 388.484v01-00 20/33 AM\663967EL.doc

EL

το πρόσθετο πρωτόκολλό της 8ης 
Νοεμβρίου 2001 και λαμβάνει υπόψη, προς 
τον σκοπό αυτό, τη σύσταση αριθ. R (87) 
15 της 17ης Σεπτεμβρίου 1987 της 
Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη για τη 
ρύθμιση της χρήσης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στον αστυνομικό 
τομέα, ακόμη και στην περίπτωση που τα 
δεδομένα δεν υποβάλλονται σε αυτόματη 
επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 90
Άρθρο 25, παράγραφος 1

1.  Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, που παρέχονται ή 
έχουν παρασχεθεί δυνάμει της παρούσας 
απόφασης, κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει 
στο εθνικό του δίκαιο επίπεδο προστασίας 
τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνο που 
απορρέει από τη σύμβαση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων 
κατά την αυτόματη επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων από υπολογιστή της 
28ης Ιανουαρίου 1981 και το πρόσθετο 
πρωτόκολλό της 8ης Νοεμβρίου 2001 και 
λαμβάνει υπόψη, προς τον σκοπό αυτό, τη
σύσταση αριθ. R (87) 15 της 17ης 
Σεπτεμβρίου 1987 της Επιτροπής των 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
προς τα κράτη μέλη για τη ρύθμιση της 
χρήσης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στον αστυνομικό τομέα, ακόμη 
και στην περίπτωση που τα δεδομένα δεν 
υποβάλλονται σε αυτόματη επεξεργασία.

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεων της παρούσας απόφασης, η  
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα καθορίζεται στο πλαίσιο της 
παρούσας απόφασης με βάση την απόφαση 
- πλαίσιο 2005/ΧΧ/JI του Συμβουλίου 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που εξετάζονται 
στο πλαίσιο της αστυνομικής και 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις. Με την επιφύλαξη των 
προαναφερθέντων, εφαρμόζεται η σύμβαση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία των ατόμων κατά την αυτόματη 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
από υπολογιστή της 28ης Ιανουαρίου 1981 
και το πρόσθετο πρωτόκολλό της 8ης 
Νοεμβρίου 2001 ενώ επίσης θεωρείται 
δεσμευτική για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της 
παρούσας απόφασης η σύσταση αριθ. R
(87) 15 της 17ης Σεπτεμβρίου 1987 της 
Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη για τη 
ρύθμιση της χρήσης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στον αστυνομικό 
τομέα, ακόμη και στην περίπτωση που τα 
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δεδομένα δεν υποβάλλονται σε αυτόματη 
επεξεργασία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης πρέπει
να βασίζεται στην προαναφερόμενη απόφαση - πλαίσιο, προκειμένου να διασφαλιστεί
κατάλληλο επίπεδο προστασίας των δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη. Ωστόσο, παραμένει
επίσης δεσμευτική για τα κράτη μέλη η εφαρμογή των προαναφερόμενων νομικών μέσων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 91
Άρθρο 25, παράγραφος 1α (νέα)

1a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους 
τις διάφορες κατηγορίες δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και τους 
διάφορους σκοπούς για τους οποίους 
συλλέγονται, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η θέσπιση προθεσμιών για την 
αποθήκευσή τους και κατάλληλων όρων 
για τη συλλογή, την περαιτέρω επεξεργασία 
και την διαβίβασή τους. Τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν
πρόσωπα που δεν θεωρούνται ύποπτα για  
τέλεση αξιόποινης πράξης ή για συμμετοχή 
τους σε τέτοια πράξη ή που δεν έχουν 
καταδικαστεί για αξιόποινη πράξη, 
υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για 
τους σκοπούς για τους οποίους 
συλλέχθηκαν και για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
κατάλληλους περιορισμούς για την 
πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και για τη 
διαβίβασή τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ανάλογα με τον βαθμό ανάμειξης, πρέπει να ισχύουν ανάλογες διατάξεις περί προστασίας
δεδομένων (αντιστοιχεί στην τροπ. 14 του κειμένου της 14ης Ιουνίου 2006 που ενέκρινε το
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Κοινοβούλιο, με αντικείμενο την πρόταση της Επιτροπής για την απόφαση - πλαίσιο σχετικά με 
την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις).

Τροπολογία: Alexander Alvaro

Τροπολογία 92
Άρθρο 25, παράγραφος 3α (νέα)

3a. Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτα κράτη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση σχετικά με την διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων σε τρίτα κράτη, των οποίων το 
επίπεδο προστασίας δεδομένων είναι ενδεχομένως ανεπαρκές.

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 93
Άρθρο 26, παράγραφος 1

1.  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από το λαμβάνον κράτος μέλος 
επιτρέπεται μόνον για τους σκοπούς για τους 
οποίους έχουν παρασχεθεί τα δεδομένα 
σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. H
επεξεργασία για άλλους σκοπούς 
επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη άδεια του 
κράτους μέλους που διαχειρίζεται τον 
φάκελο και υπό την επιφύλαξη μόνον του 
εθνικού δικαίου του λαμβάνοντος κράτους 
μέλους. Η άδεια αυτή μπορεί να δίδεται 
εφόσον η εν λόγω επεξεργασία για τους 
συγκεκριμένους άλλους σκοπούς 
επιτρέπεται δυνάμει του εθνικού δικαίου του 
κράτους μέλους που χειρίζεται τον φάκελο.

1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από το λαμβάνον κράτος μέλος 
επιτρέπεται μόνον για τους σκοπούς για τους 
οποίους έχουν παρασχεθεί τα δεδομένα 
σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. H 
επεξεργασία για άλλους σκοπούς 
επιτρέπεται με την επιφύλαξη των 
ρυθμίσεων του άρθρου 25 (Ια), μόνο με 
προηγούμενη άδεια του κράτους μέλους που 
διαχειρίζεται τον φάκελο και υπό την 
επιφύλαξη μόνον του εθνικού δικαίου του 
λαμβάνοντος κράτους μέλους. Η άδεια αυτή 
μπορεί να δίδεται εφόσον η εν λόγω 
επεξεργασία για τους συγκεκριμένους 
άλλους σκοπούς επιτρέπεται δυνάμει του 
εθνικού δικαίου του κράτους μέλους που 
χειρίζεται τον φάκελο και κατόπιν εξέτασης 
που πραγματοποιείται κατά περίπτωση.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν πρόσωπα που δεν είναι ύποπτα για
αξιόποινη πράξη ούτε έχουν καταδικαστεί για τέτοια πράξη, δεν πρέπει κατά κανόνα να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς. Εξάλλου πρέπει να αποφευχθεί η παροχή
γενικής έγκρισης για επεξεργασία για άλλους σκοπούς· θα ήταν προτιμότερο να εξετάζεται εκ 
νέου σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, εάν υφίστανται οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

Τροπολογία: Alexander Alvaro

Τροπολογία 94
Άρθρο 26, παράγραφος 2

2. Το κράτος μέλος που χειρίζεται τον 
φάκελο μπορεί να επεξεργάζεται τα 
δεδομένα που του παρέχονται σύμφωνα με 
τα άρθρα 3, 4 και 9 μόνον όταν αυτό 
απαιτείται για τους σκοπούς της σύγκρισης, 
των αυτόματων απαντήσεων στις 
αναζητήσεις ή των καταχωρήσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 30. Τα παρεχόμενα δεδομένα 
διαγράφονται αμέσως μετά τη σύγκριση των 
δεδομένων ή τις αυτόματες απαντήσεις στις 
αναζητήσεις, εκτός εάν απαιτείται 
περαιτέρω επεξεργασία για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στα σημεία 2) και 3) του 
πρώτου εδαφίου.

2. Το κράτος μέλος που χειρίζεται τον 
φάκελο μπορεί να επεξεργάζεται τα 
δεδομένα που του παρέχονται σύμφωνα με 
τα άρθρα 3, 4 και 9 μόνον όταν αυτό 
απαιτείται για τους σκοπούς της σύγκρισης, 
των αυτόματων απαντήσεων στις 
αναζητήσεις ή των καταχωρήσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 30. Τα παρεχόμενα δεδομένα 
διαγράφονται αμέσως μετά τη σύγκριση των 
δεδομένων ή τις αυτόματες απαντήσεις στις 
αναζητήσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να ισχύει καμία εξαίρεση όσον αφορά την διαγραφή.

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 95
Άρθρο 27

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία 
από τις αρχές, φορείς και δικαστήρια που 
είναι αρμόδια για την προώθηση των 
στόχων του άρθρου 26. Ιδίως, παρέχονται 
δεδομένα σε άλλες οντότητες μόνο με 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία 
από τις αρχές, φορείς και δικαστήρια που 
είναι αρμόδια για την προώθηση των 
στόχων του άρθρου 26. Ιδίως, παρέχονται 
δεδομένα σε άλλες οντότητες μόνο με 
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προηγούμενη άδεια του παρέχοντος κράτους 
μέλους και σύμφωνα με το δίκαιο του 
λαμβάνοντος κράτους μέλους.

προηγούμενη άδεια του παρέχοντος κράτους 
μέλους, κατά περίπτωση και σύμφωνα με 
το δίκαιο του λαμβάνοντος κράτους μέλους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να αποφευχθεί  η παροχή γενικής έγκρισης για επεξεργασία για άλλους σκοπούς·
θα ήταν προτιμότερο να εξετάζεται εκ νέου σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, εάν υφίστανται οι 
αναγκαίες προϋποθέσεις.

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 96
Άρθρο 28, παράγραφος 1

1.  Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν 
την ακρίβεια και τον επίκαιρο χαρακτήρα 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Εάν προκύπτει, μεταξύ άλλων από 
κοινοποίηση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή άλλως, ότι 
έχουν παρασχεθεί εσφαλμένα δεδομένα ή 
δεδομένα που δεν θα έπρεπε να έχουν 
παρασχεθεί, αυτό κοινοποιείται αμελλητί 
στο λαμβάνον κράτος μέλος ή τα 
λαμβάνοντα κράτη μέλη. Το σχετικό κράτος 
μέλος ή τα σχετικά κράτη μέλη 
υποχρεούνται να διορθώσουν ή να 
διαγράψουν τα δεδομένα. Επιπλέον, τα 
παρεχόμενα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα διορθώνονται, εφόσον 
διαπιστώνεται ότι είναι εσφαλμένα. Εάν ο 
λαμβάνων φορέας μπορεί εύλογα να 
θεωρήσει ότι τα παρασχεθέντα δεδομένα 
είναι εσφαλμένα ή ότι θα έπρεπε να 
διαγραφούν, ενημερώνει πάραυτα τον φορέα 
ο οποίος τα παρέσχε.

1.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
θα διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον 
αναγκαία για το σκοπό για τον οποίον 
έχουν συλλεχθεί. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν την ακρίβεια και τον επίκαιρο 
χαρακτήρα των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προβαίνοντας σε επανεξέταση 
των δεδομένων τουλάχιστον κάθε δύο έτη 
μετά την είσοδό τους στην τράπεζα των 
δεδομένων.. Εάν προκύπτει, μεταξύ άλλων 
από κοινοποίηση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα ή άλλως, ότι 
έχουν παρασχεθεί εσφαλμένα δεδομένα ή 
δεδομένα που δεν θα έπρεπε να έχουν 
παρασχεθεί, αυτό κοινοποιείται αμελλητί 
στο λαμβάνον κράτος μέλος ή τα 
λαμβάνοντα κράτη μέλη. Το σχετικό κράτος 
μέλος ή τα σχετικά κράτη μέλη 
υποχρεούνται να διορθώσουν ή να 
διαγράψουν τα δεδομένα. Επιπλέον, τα 
παρεχόμενα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα διορθώνονται, εφόσον 
διαπιστώνεται ότι είναι εσφαλμένα. Εάν ο 
λαμβάνων φορέας μπορεί εύλογα να 
θεωρήσει ότι τα παρασχεθέντα δεδομένα 
είναι εσφαλμένα ή ότι θα έπρεπε να 
διαγραφούν, ενημερώνει πάραυτα τον φορέα 
ο οποίος τα παρέσχε.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαγράφονται όταν δε 
είναι πλέον αναγκαία για το σκοπό για τον οποίον έχουν συλλεχθεί (όχι μόνο προσωπικά 
δεδομένα τα οποία έχουν παρασχεθεί από ένα άλλο MS, άρθρο 28 παράγραφος 3)· κατά 
συνέπεια, πρέπει να υπάρχει νομική υποχρέωση των κρατών μελών να προβαίνουν σε 
ανασκόπηση των δεδομένων, αν είναι ορθά ή θα πρέπει να διαγραφούν, τουλάχιστον κάθε δύο 
έτη μετά την είσοδό τους στην τράπεζα των δεδομένων.

Τροπολογία: Alexander Alvaro

Τροπολογία 97
Άρθρο 30, παράγραφος 4

4.  Τα καταχωρηθέντα δεδομένα 
προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα έναντι 
της ανάρμοστης χρήσης και άλλων μορφών 
εσφαλμένης χρήσης, διατηρούνται δε επί 
δύο έτη. Μετά την περίοδο διατήρησης, τα 
καταχωρηθέντα δεδομένα διαγράφονται 
αμέσως.

4.  Τα καταχωρηθέντα δεδομένα 
προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα έναντι 
της ανάρμοστης χρήσης και άλλων μορφών 
εσφαλμένης χρήσης, διατηρούνται δε επί 
πέντε έτη. Μετά την περίοδο διατήρησης, τα 
καταχωρηθέντα δεδομένα διαγράφονται 
αμέσως.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία διατήρηση των καταχωρηθέντων δεδομένων θα πρέπει να παραταθεί σε πέντε έτη.

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 98
Άρθρο 31, τίτλος

Δικαιώματα των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και αποζημιώσεις

Δικαιώματα των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και αποζημιώσεις

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.
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Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 99
Άρθρο 31, παράγραφος 1

1.  Κατ’ αίτηση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα κατά το εθνικό 
δίκαιο, παρέχονται πληροφορίες σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, κατόπιν 
αποδείξεως της ταυτότητάς του, χωρίς 
υπέρμετρη δαπάνη, με γενικά κατανοητή 
διατύπωση και χωρίς απαράδεκτες 
καθυστερήσεις, σχετικά με τα δεδομένα τα 
οποία υποβλήθηκαν σε επεξεργασία όσον 
αφορά τα προσωπικά του στοιχεία, την 
καταγωγή τους, τον αποδέκτη ή τις ομάδες 
αποδεκτών, τον επιδιωκόμενο σκοπό της 
επεξεργασίας και τη νομική βάση της 
επεξεργασίας. Επιπλέον, το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα δικαιούται 
να ζητεί τη διόρθωση των ανακριβών 
δεδομένων και τη διαγραφή των δεδομένων 
που υποβλήθηκαν παράνομα σε 
επεξεργασία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
επίσης ότι το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, σε περίπτωση 
παράβασης των δικαιωμάτων του όσον 
αφορά την προστασία των δεδομένων, 
δύναται να καταθέσει πραγματική προσφυγή 
σε ανεξάρτητο δικαστήριο κατά την έννοια 
του άρθρου 6, παράγραφος 1 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου ή σε ανεξάρτητη αρχή ελέγχου 
κατά την έννοια του άρθρου 28 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
1995, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών, και ότι του παρέχεται η δυνατότητα 
να ζητήσει αποζημίωση ή άλλο νομικό 
αντιστάθμισμα. Οι λεπτομερείς δικονομικοί
κανόνες για την επιδίωξη αυτών των 
δικαιωμάτων και οι λόγοι περιορισμού του 
δικαιώματος πρόσβασης διέπονται από τις 
σχετικές εθνικές νομικές διατάξεις του 

1.  Στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, παρέχονται πληροφορίες 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, κατόπιν 
αποδείξεως της ταυτότητάς του, χωρίς 
υπέρμετρη δαπάνη, με γενικά κατανοητή 
διατύπωση και χωρίς απαράδεκτες 
καθυστερήσεις, σχετικά με τα δεδομένα τα 
οποία υποβλήθηκαν σε επεξεργασία όσον 
αφορά τα προσωπικά του στοιχεία, την 
καταγωγή τους, τον αποδέκτη ή τις ομάδες 
αποδεκτών, τον επιδιωκόμενο σκοπό της 
επεξεργασίας και τη νομική βάση της 
επεξεργασίας. Επιπλέον, το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα δικαιούται 
να ζητεί τη διόρθωση των ανακριβών 
δεδομένων και τη διαγραφή των δεδομένων 
που υποβλήθηκαν παράνομα σε 
επεξεργασία. Τούτο πρέπει επίσης να 
κοινοποιείται στο πρόσωπο που 
αναφέρονται τα δεδομένα. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν επίσης ότι το πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, σε 
περίπτωση παράβασης των δικαιωμάτων του 
όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, 
δύναται να καταθέσει πραγματική προσφυγή 
σε ανεξάρτητο δικαστήριο κατά την έννοια 
του άρθρου 6, παράγραφος 1 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου ή σε ανεξάρτητη αρχή ελέγχου 
κατά την έννοια του άρθρου 28 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
1995, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών, και ότι του παρέχεται η δυνατότητα 
να ζητήσει αποζημίωση ή άλλο νομικό 
αντιστάθμισμα. Οι λεπτομερείς δικονομικοί 
κανόνες για την επιδίωξη αυτών των 
δικαιωμάτων και οι λόγοι περιορισμού του 
δικαιώματος πρόσβασης διέπονται από τις 
σχετικές εθνικές νομικές διατάξεις του 
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κράτους μέλους όπου επιδιώκει τα 
δικαιώματά του το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

κράτους μέλους όπου επιδιώκει τα 
δικαιώματά του το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα στη διόρθωση και στην διαγραφή και στην αποζημίωση μπορεί να ασκηθεί
πραγματικά μόνο εάν κοινοποιούνται κατά κανόνα πληροφορίες όσον αφορά την αποθήκευση
και τις δυνατότητες νομικής προστασίας, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις το πρόσωπο στο
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αγνοεί πλήρως ότι έχουν αποθηκευθεί δεδομένα που το
αφορούν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες νομικής υποστήριξης
που υπάρχουν εν προκειμένω (βλέπε επίσης γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Προστασίας Δεδομένων της 4ης Απριλίου 2007 σχετικά με την παρούσα πρωτοβουλία, αριθ. 
75).

Τροπολογία: Alexander Alvaro

Τροπολογία 100
Άρθρο 31, παράγραφος 1, πρώτη πρόταση

1.  Κατ’ αίτηση του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα κατά το εθνικό 
δίκαιο, παρέχονται πληροφορίες σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, κατόπιν 
αποδείξεως της ταυτότητάς του, χωρίς 
υπέρμετρη δαπάνη, με γενικά κατανοητή 
διατύπωση και χωρίς απαράδεκτες
καθυστερήσεις, σχετικά με τα δεδομένα τα 
οποία υποβλήθηκαν σε επεξεργασία όσον 
αφορά τα προσωπικά του στοιχεία, την 
καταγωγή τους, τον αποδέκτη ή τις ομάδες 
αποδεκτών, τον επιδιωκόμενο σκοπό της 
επεξεργασίας και τη νομική βάση της 
επεξεργασίας.

1.  Στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα, γίνεται, σε περίπτωση αίτησης 
κράτους μέλους, κοινοποίηση σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο, με γενικά κατανοητή 
διατύπωση και χωρίς απαράδεκτες 
καθυστερήσεις, σχετικά με τα δεδομένα τα 
οποία υποβλήθηκαν σε επεξεργασία όσον 
αφορά τα προσωπικά του στοιχεία, την 
καταγωγή τους, τον αποδέκτη ή τις ομάδες 
αποδεκτών, τον επιδιωκόμενο σκοπό της 
επεξεργασίας και τη νομική βάση της 
επεξεργασίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στον πολίτη στον οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να παρέχεται το δικαίωμα να
ενημερώνεται σχετικά με την διαβίβαση των δεδομένων που τον αφορούν, χωρίς να πρέπει να
υποβάλλει προηγουμένως επίσημη αίτηση, δεδομένου ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων
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δεν γνωρίζει τίποτε σχετικά με την διαβίβαση.

Τροπολογία: Adina-Ioana Vălean

Τροπολογία 101
Άρθρο 32α (νέο)

Άρθρο 32α

Διαβίβαση δεδομένων
Τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας 
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης δεν 
διαβιβάζονται ούτε τίθενται στη διάθεση 
τρίτης χώρας ή κάποιου διεθνούς 
οργανισμού.

Or. en

Τροπολογία: Alexander Alvaro

Τροπολογία 102
Άρθρο 34

Το Συμβούλιο θεσπίζει τα μέτρα που 
απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης σε επίπεδο Ένωσης, σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 34, παράγραφος 
2, στοιχείο γ), δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης 
ΕΕ.

Το Συμβούλιο θεσπίζει τα μέτρα που 
απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης σε επίπεδο Ένωσης, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 34, παράγραφος 2, 
στοιχείο γ), δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης ΕΕ 
μετά από ακρόαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 39, 
παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΕ, και του 
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων πρέπει να αποκτήσει το δικαίωμα ακρόασης
από το Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται αυτόματα ακρόαση, σύμφωνα με το
άρθρο 39 ΣΕΕ, γεγονός που πρέπει να επισημανθεί εκ νέου σε αυτό το σημείο.
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Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 103
Άρθρο 34

Το Συμβούλιο θεσπίζει τα μέτρα που 
απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης σε επίπεδο Ένωσης, σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 34, παράγραφος 
2, στοιχείο γ), δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης 
ΕΕ.

Το Συμβούλιο θεσπίζει τα μέτρα που 
απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης σε επίπεδο Ένωσης, σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 34, παράγραφος 
2, στοιχείο γ), δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης 
ΕΕ και αφού έχει πραγματοποιηθεί 
διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα εφαρμογής μπορεί να είναι κρίσιμα όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και επομένως ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (EDPS) 
πρέπει να γνωμοδοτήσει σ’ αυτή τη διαδικασία (βλ. γνώμη του EPPS της 4ης Απριλίου 2007 γι’ 
αυτή την πρωτοβουλία, αριθ. 20).

Τροπολογία: Alexander Alvaro

Τροπολογία 104
Άρθρο 35α (νέο)

Άρθρο 35α
Ιδίως όσον αφορά την χρηματοδότηση της
κατάρτισης των αρμόδιων υπαλλήλων, τις
ανάγκες σε προσωπικό και τον αναγκαίο
εξοπλισμό, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει
τη δυνατότητα υποστήριξης με πόρους από
τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση των μέτρων που προβλέπονται στην απόφαση συνιστά σημαντική οικονομική
επιβάρυνση, ιδίως για τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν την αναγκαία υποδομή. Εν προκειμένω, 
πρέπει να εξετασθεί, κατά πόσο είναι δυνατή η συγχρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τροπολογία: Herbert Reul

Τροπολογία 105
Άρθρο 36, παράγραφος 4

4.  Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στο 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, εντός … ετών 
από την έναρξη παραγωγής αποτελεσμάτων
από την παρούσα απόφαση, τις ισχύουσες 
συμφωνίες ή διακανονισμούς, κατά την 
έννοια της παραγράφου 1, των οποίων 
επιθυμούν να συνεχίσουν την εφαρμογή.

4.  Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στο 
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
την Επιτροπή, εντός … ετών από την έναρξη 
παραγωγής αποτελεσμάτων από την 
παρούσα απόφαση, τις ισχύουσες συμφωνίες 
ή διακανονισμούς, κατά την έννοια της 
παραγράφου 1, των οποίων επιθυμούν να 
συνεχίσουν την εφαρμογή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε περίπτωση μέτρων που 
αφορούν την απόφαση του Συμβουλίου.

Τροπολογία: Herbert Reul

Τροπολογία 106
Άρθρο 36, παράγραφος 5

5.  Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν επίσης στο 
Συμβούλιο και την Επιτροπή όλες τις νέες 
συμφωνίες ή διακανονισμούς, κατά την 
έννοια της παραγράφου 2, εντός τριών 
μηνών από την υπογραφή τους ή, στην 
περίπτωση πράξεων που έχουν υπογραφεί 
πριν από την έκδοση της παρούσας 
απόφασης, εντός τριών μηνών από την 
έναρξη της ισχύος τους. 

5.  Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν επίσης στο 
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
την Επιτροπή όλες τις νέες συμφωνίες ή 
διακανονισμούς, κατά την έννοια της 
παραγράφου 2, εντός τριών μηνών από την 
υπογραφή τους ή, στην περίπτωση πράξεων 
που έχουν υπογραφεί πριν από την έκδοση 
της παρούσας απόφασης, εντός τριών μηνών 
από την έναρξη της ισχύος τους. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε περίπτωση μέτρων που 
αφορούν την απόφαση του Συμβουλίου.



AM\663967EL.doc 31/33 PE 388.484v01-00

EL

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 107
Άρθρο 37, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να συμμορφωθούν προς τις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης εντός … 
ετών από την έναρξη παραγωγής 
αποτελεσμάτων από την παρούσα απόφαση.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να συμμορφωθούν προς τις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης εντός … 
ετών από την έναρξη παραγωγής 
αποτελεσμάτων από την παρούσα απόφαση. 
Κατά την εν λόγω χρονική στιγμή πρέπει
να έχει διασφαλιστεί ότι έχει τεθεί σε ισχύ
και εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη η
απόφαση - πλαίσιο 2005/ΧΧ/JI του 
Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
εξετάζονται στο πλαίσιο της αστυνομικής 
και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο νομοθετικό ψήφισμα. 

Τροπολογία: Alexander Alvaro

Τροπολογία 108
Άρθρο 37, παράγραφος 3α (νέα)

3a. Πριν από την εφαρμογή της απόφασης
η Επιτροπή υποβάλλει μελέτη σχετικά με
τις εμπειρίες των αρχικών επτά 
συμβαλλομένων κρατών ιδίως σχετικά με 
τα τεχνικώς εφικτά μέτρα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω των περιορισμένων εμπειριών όσον αφορά τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση, είναι αναγκαίο να διενεργηθεί καταρχάς εκτίμηση των επιπτώσεων , ιδίως όσον
αφορά τα τεχνικώς εφικτά μέτρα.
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Τροπολογία: Adina-Ioana Vălean

Τροπολογία 109
Άρθρο 37, παράγραφος 1α (νέα)

1a. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ 
μόνο μετά την ημερομηνία κατά την οποία 
τίθεται σε εφαρμογή η απόφαση-πλαίσιο 
του Συμβουλίου για την προστασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία τυγχάνουν επεξεργασίας εντός του 
πλαισίου της αστυνομικής και δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικά θέματα, 
εξασφαλίζοντας ένα κατάλληλο επίπεδο 
προστασίας.

Or. en

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 110
Άρθρο 37α (νέο)

Άρθρο 37α
Το αργότερο δύο έτη μετά την εφαρμογή 
της παρούσας απόφασης και κάθε δύο έτη 
εφεξής, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο αξιολόγηση της εφαρμογής 
αυτής της απόφασης με σκοπό να 
καθορισθεί εάν πρέπει να τροποποιηθεί. Η 
αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ανάλυση της χρησιμότητας, 
αποτελεσματικότητας και επίπτωσης της 
απόφασης στα θεμελιώδη δικαιώματα των 
«υποκειμένων δεδομένων», και θα 
εμφανίζει τον αριθμό των υποκειμένων 
δεδομένων που αποθηκεύεται σε εθνικές 
τράπεζες δεδομένων των κρατών μελών 
συνεπεία της ανταλλαγής δεδομένων στο 
πλαίσιο της παρούσας απόφασης ή της 
ανταλλαγής δεδομένων μετά από έρευνες 
που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την 
παρούσα απόφαση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εφόσον υπάρχει περιορισμένη μόνο εμπειρία όσον αφορά την ισχύουσα Συνθήκη Prüm, έχει 
κρίσιμη σημασία να αξιολογηθεί αυτός ο νέος μηχανισμός και οι επιπτώσεις του όσο το 
δυνατόν συντομότερα (βλ. γνώμη του EPPS της 4ης Απριλίου 2007 γι’ αυτή την πρωτοβουλία, 
αριθ. 32). Επιπλέον, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν αυτό το νέο μηχανισμό.
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