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Τροπολογία 22
Carlo Casini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Για να διασφαλίζεται ότι η Ευρωπόλ 
υπόκειται σε πλήρη λογοδοσία και 
διαφάνεια, είναι απαραίτητο, δυνάμει του 
άρθρου 88 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να θεσπισθούν 
διαδικασίες για τον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από κοινού με τα 
εθνικά κοινοβούλια, λαμβανομένης 
δεόντως υπόψη της ανάγκης προστασίας 
του απορρήτου επιχειρησιακών 
πληροφοριών.

(48) Προκειμένου να γίνεται σεβαστός ο 
ρόλος των κοινοβουλίων στον έλεγχο του 
ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης και να 
ασκούνται οι πολιτικές αρμοδιότητες των 
εθνικών κοινοβουλίων και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά 
την τήρηση και την άσκηση των 
αντίστοιχων εξουσιών τους κατά τη 
νομοθετική διαδικασία, είναι απαραίτητο
η Ευρωπόλ να υπόκειται σε πλήρη 
λογοδοσία και διαφάνεια. Για τον σκοπό 
αυτό, δυνάμει του άρθρου 88 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να 
θεσπισθούν διαδικασίες για τον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από κοινού με τα 
εθνικά κοινοβούλια, σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί διακοινοβουλευτικής 
συνεργασίας που περιλαμβάνονται στον 
τίτλο ΙΙ του πρωτοκόλλου (αριθ. 1), που 
προσαρτάται στις συνθήκες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβανομένης 
δεόντως υπόψη της ανάγκης προστασίας 
του απορρήτου επιχειρησιακών 
πληροφοριών.

Or. it

Τροπολογία 23
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ίδρυση του οργανισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη συνεργασία και την 
κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του 
νόμου

Ίδρυση του οργανισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της 
επιβολής του νόμου

Or. fr

Τροπολογία 24
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ιδρύεται ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη συνεργασία και την 
κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του 
νόμου (Ευρωπόλ) με σκοπό τη βελτίωση 
της αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των 
αρχών επιβολής του νόμου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενίσχυση και την 
υποστήριξη των ενεργειών τους, καθώς 
και για την επίτευξη μιας συνεκτικής 
ευρωπαϊκής πολιτικής για την κατάρτιση.

1. Ιδρύεται ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της 
επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) με σκοπό 
τη βελτίωση της αμοιβαίας συνεργασίας 
μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενίσχυση και 
την υποστήριξη των ενεργειών τους.

Or. fr

Τροπολογία 25
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ευρωπόλ, όπως ιδρύεται με τον 
παρόντα κανονισμό, αντικαθιστά και 
διαδέχεται, αφενός, την Ευρωπόλ που 
ιδρύθηκε με την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ
και, αφετέρου, την Ευρωπαϊκή 

2. Η Ευρωπόλ, όπως ιδρύεται με τον 
παρόντα κανονισμό, αντικαθιστά και 
διαδέχεται, την Ευρωπόλ που ιδρύθηκε με 
την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ.
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Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) που 
ιδρύθηκε με την απόφαση 2005/681/ΔΕΥ.

Or. fr

Τροπολογία 26
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Ευρωπόλ στηρίζει, αναπτύσσει, 
παρέχει και συντονίζει δραστηριότητες 
κατάρτισης για τους λειτουργούς 
επιβολής του νόμου.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 27
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν του ζητηθεί, ο εκτελεστικός 
διευθυντής υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την 
εκτέλεση των καθηκόντων του. Έκθεση 
σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων 
του μπορεί να κληθεί να υποβάλει ο 
εκτελεστικός διευθυντής και κατόπιν 
αιτήματος του Συμβουλίου.

3. ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με την 
εκτέλεση των καθηκόντων του και 
παρέχει, όταν κληθεί προς τούτο, όλες τις 
σχετικές πληροφορίες τόσο στη φάση της 
προετοιμασίας του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας όσο και κατά την 
εκτέλεση της εκ των υστέρων 
αξιολόγησης. Έκθεση σχετικά με την 
εκτέλεση των καθηκόντων του μπορεί να 
κληθεί να υποβάλει ο εκτελεστικός 
διευθυντής και κατόπιν αιτήματος του 
Συμβουλίου.

Or. fr
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Τροπολογία 28
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 4 – τμήμα 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΜΗΜΑ 3 διαγράφεται
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Or. fr

Τροπολογία 29
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 διαγράφεται
Επιστημονική Επιτροπή Κατάρτισης

1. Η επιστημονική επιτροπή κατάρτισης 
είναι ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο 
το οποίο παρέχει εγγυήσεις και 
καθοδήγηση για την επιστημονική 
αρτιότητα των δραστηριοτήτων 
κατάρτισης της Ευρωπόλ. Για τον σκοπό 
αυτό, ο εκτελεστικός διευθυντής μεριμνά 
για τη συμμετοχή της επιστημονικής 
επιτροπής κατάρτισης στα πρώτα στάδια 
εκπόνησης όλων των εγγράφων που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 και αφορούν 
θέματα κατάρτισης. 
2. Η επιστημονική επιτροπή κατάρτισης 
απαρτίζεται από 11 μέλη, άκρως 
καταρτισμένα από ακαδημαϊκής ή 
επαγγελματικής άποψης στα θέματα που 
καλύπτονται από το κεφάλαιο ΙΙΙ του 
παρόντος κανονισμού. Το διοικητικό 
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συμβούλιο διορίζει τα μέλη της επιτροπής 
βάσει διαφανούς πρόσκλησης υποβολής 
αιτήσεων και διαδικασίας επιλογής που 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου δεν συμμετέχουν 
στην επιστημονική επιτροπή κατάρτισης. 
Τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής 
κατάρτισης είναι ανεξάρτητα. Δεν 
επιζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από 
καμία κυβέρνηση ή άλλον φορέα.
3. Ο κατάλογος των μελών της 
επιστημονικής επιτροπής κατάρτισης 
δημοσιεύεται και επικαιροποιείται από 
την Ευρωπόλ στον δικτυακό της τόπο.
4. Η θητεία των μελών της επιστημονικής 
επιτροπής κατάρτισης είναι πενταετής 
και δεν είναι ανανεώσιμη. Σε περίπτωση 
που δεν πληρούν τα κριτήρια της 
ανεξαρτησίας, τα μέλη της επιτροπής 
παύονται από τα καθήκοντά τους. 
5. Η επιστημονική επιτροπή κατάρτισης 
εκλέγει πρόεδρο και αναπληρωτή 
πρόεδρο για πενταετή θητεία και εκδίδει 
αποφάσεις με απλή πλειοψηφία. Η 
επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρό 
της έως και τέσσερις φορές ετησίως. Εάν 
είναι αναγκαίο, ο πρόεδρος συγκαλεί 
έκτακτες συνεδριάσεις με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως 
τουλάχιστον τεσσάρων μελών της 
επιτροπής.
6. Ο εκτελεστικός διευθυντής, ο αρμόδιος 
για θέματα κατάρτισης αναπληρωτής 
εκτελεστικός διευθυντής ή οι εκπρόσωποί 
τους προσκαλούνται στις συνεδριάσεις 
ως παρατηρητές χωρίς δικαίωμα ψήφου.
7. Την επιστημονική επιτροπή 
κατάρτισης επικουρεί γραμματέας από το 
προσωπικό της Ευρωπόλ που ορίζεται 
από την Επιτροπή και διορίζεται από τον 
εκτελεστικό διευθυντή.
8. Ειδικότερα, η επιστημονική επιτροπή 
κατάρτισης: 
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α) παρέχει συμβουλές στον εκτελεστικό 
διευθυντή και στον αρμόδιο για θέματα 
κατάρτισης αναπληρωτή εκτελεστικό 
διευθυντή σχετικά με την εκπόνηση του 
ετήσιου προγράμματος εργασιών και 
άλλων στρατηγικών εγγράφων, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
επιστημονική τους αρτιότητα και η 
συνοχή τους με τις συναφείς τομεακές 
πολιτικές και προτεραιότητες της ΕΕ·
β) παρέχει ανεξάρτητες γνωμοδοτήσεις 
και συμβουλές στο διοικητικό συμβούλιο 
σε θέματα που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητά της·
γ) παρέχει ανεξάρτητες γνωμοδοτήσεις 
και συμβουλές σχετικά με την ποιότητα 
των προγραμμάτων κατάρτισης, τις 
εφαρμοζόμενες μεθόδους μάθησης, 
επιλογές μάθησης και επιστημονικές 
εξελίξεις·
δ) φέρει εις πέρας κάθε άλλη 
συμβουλευτική δραστηριότητα που της 
ζητά να εκτελέσει το διοικητικό 
συμβούλιο ή ο εκτελεστικός διευθυντής ή 
ο αρμόδιος για θέματα κατάρτισης 
αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής 
στο πλαίσιο των επιστημονικών πτυχών 
του έργου της Ευρωπόλ στον τομέα της 
κατάρτισης. 
9. Ο ετήσιος προϋπολογισμός για την 
επιστημονική επιτροπή κατάρτισης 
εγγράφεται σε χωριστή γραμμή του 
προϋπολογισμού της Ευρωπόλ. 

Or. fr

Τροπολογία 30
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής επικουρείται 
από τέσσερις αναπληρωτές εκτελεστικούς 
διευθυντές, μεταξύ των οποίων έναν 
αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή 
αρμόδιο για θέματα κατάρτισης, ο οποίος 
είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση της 
Ακαδημίας της Ευρωπόλ και τη 
διαχείριση των δραστηριοτήτων της. Τα 
καθήκοντα των υπόλοιπων αναπληρωτών 
εκτελεστικών διευθυντών καθορίζονται 
από τον εκτελεστικό διευθυντή.

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής επικουρείται 
από τρεις αναπληρωτές εκτελεστικούς 
διευθυντές Τα καθήκοντα των υπόλοιπων 
αναπληρωτών εκτελεστικών διευθυντών 
καθορίζονται από τον εκτελεστικό 
διευθυντή.

Or. fr

Τροπολογία 31
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ευρωπόλ, όπως ιδρύεται σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό, είναι ο γενικός 
νομικός διάδοχος όλων των συμβάσεων, 
υποχρεώσεων και περιουσιακών στοιχείων 
της Ευρωπόλ, όπως αυτή ιδρύθηκε με την 
απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
και της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
Ακαδημίας (ΕΑΑ), όπως αυτή ιδρύθηκε 
με την απόφαση 2005/681/ΔΕΥ.

1. Η Ευρωπόλ, όπως ιδρύεται σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό, είναι ο γενικός 
νομικός διάδοχος όλων των συμβάσεων, 
υποχρεώσεων και περιουσιακών στοιχείων 
της Ευρωπόλ, όπως αυτή ιδρύθηκε με την 
απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Or. fr

Τροπολογία 32
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο διευθυντής της ΕΑΑ, ο οποίος 
διορίζεται βάσει του άρθρου 11 
παράγραφος 1 της απόφασης 
2005/681/ΔΕΥ, ασκεί, για το υπόλοιπο της 
θητείας του, καθήκοντα αναπληρωτή 
εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπόλ 
αρμόδιου για θέματα κατάρτισης. Οι 
λοιποί όροι της σύμβασής του 
παραμένουν αμετάβλητοι. Εάν η θητεία 
του λήγει μετά την [ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού] αλλά 
πριν από [ημερομηνία εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού], τότε παρατείνεται 
αυτομάτως για ένα έτος από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

διαγράφεται

Or. fr


