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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) άρχισε να λειτουργεί ως διακυβερνητικό 
όργανο σύμφωνα με τις διατάξεις σύμβασης η οποία συνήφθη μεταξύ των κρατών μελών και 
τέθηκε σε ισχύ το 1999. Κατ’ εφαρμογή απόφασης του Συμβουλίου του 2009, η ΕΥΡΩΠΟΛ 
μετατράπηκε σε οργανισμό της ΕΕ, ο οποίος χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ. Αποστολή της είναι να συνδράμει τις δραστηριότητες των εθνικών υπηρεσιών επιβολής 
του νόμου και την αμοιβαία συνεργασία που αναπτύσσουν με σκοπό την πρόληψη και 
καταπολέμηση της σοβαρής εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας.

Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (ΕΑΑ) ιδρύθηκε υπό τη μορφή οργανισμού της ΕΕ το 
2005 και είναι επιφορτισμένη με δραστηριότητες που αφορούν την κατάρτιση των 
λειτουργών επιβολής του νόμου. Σκοπός της είναι η διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ 
των εθνικών αστυνομικών αρχών μέσω της διοργάνωσης μαθημάτων σχετικών με την 
ευρωπαϊκής εμβέλειας αστυνόμευση.

Προκειμένου να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και με δεδομένα τα επικαλυπτόμενα 
συμφέροντα και καθήκοντα αυτών των δύο οργανισμών της Κοινότητας, θεωρείται σκόπιμη 
η συγχώνευσή τους. Στην κοινή δήλωση για την κοινή προσέγγιση για τους 
αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ, η οποία υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή τον Ιούλιο του 2012, καθορίζονται οι αρχές 
που διέπουν τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης οργανισμών, όπως η Ευρωπόλ και η ΕΑΑ. Η 
συγχώνευση της Ευρωπόλ και της ΕΑΑ σε έναν ενιαίο οργανισμό, ο οποίος θα στεγάζεται 
στην τρέχουσα έδρα της Ευρωπόλ στη Χάγη, θα απέφερε σημαντικές συνέργειες και οφέλη 
από την άποψη της αποτελεσματικότητας.

Παράλληλα, και προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μεγάλη αύξηση που παρατηρείται τα 
τελευταία δέκα χρόνια στον τομέα του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη, 
για παράδειγμα όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων, τα παράνομα ναρκωτικά και πυροβόλα
όπλα, τα οικονομικά εγκλήματα όπως η διαφθορά, η απάτη και η νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, φαίνεται σημαντική η 
ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και οι επαφές μεταξύ 
του επιχειρησιακού προσωπικού και του προσωπικού κατάρτισης.

ΣΤΟΧΟΙ

Η πρόταση καλύπτει μια σειρά στόχων:

 ευθυγράμμιση της ΕΥΡΩΠΟΛ με τις απαιτήσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, μέσω 
της θέσπισης του νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει την ΕΥΡΩΠΟΛ υπό μορφή 
κανονισμού, καθώς και μέσω της καθιέρωσης μηχανισμού για τον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 
κοινοβούλια·

 εκπόνηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης και ανταλλαγών για το σύνολο των 
επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επιβολής του νόμου σε 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·
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 ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων στην ΕΥΡΩΠΟΛ, ώστε να παρέχει πιο ολοκληρωμένη 
υποστήριξη στις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, 
προβλέπεται να περιέλθουν στην ΕΥΡΩΠΟΛ οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί 
σήμερα η ΕΑΑ στον τομέα της κατάρτισης των λειτουργών επιβολής του νόμου, 
καθώς επίσης και της εκπόνησης προγράμματος κατάρτισης σε θέματα επιβολής του 
νόμου. Το όλο εγχείρημα περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα της ΕΥΡΩΠΟΛ να 
αναπτύξει εξειδικευμένα κέντρα στην ΕΕ με σκοπό την καταπολέμηση ορισμένων 
κατηγοριών αξιόποινων πράξεων οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της 
ΕΥΡΩΠΟΛ, όπως είναι, συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Εγκλήματα στον 
Κυβερνοχώρο·

 διασφάλιση ενός εύρωστου καθεστώτος για την προστασία δεδομένων στους κόλπους 
της ΕΥΡΩΠΟΛ, με σκοπό ειδικότερα να διασφαλισθεί ότι ο επόπτης προστασίας 
δεδομένων της ΕΥΡΩΠΟΛ είναι πλήρως ανεξάρτητος, δρα αποτελεσματικά και 
διαθέτει επαρκείς εξουσίες παρέμβασης·

 βελτίωση της διακυβέρνησης της ΕΥΡΩΠΟΛ μέσω της αύξησης της 
αποτελεσματικότητάς της.

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Μέσα από την ευθυγράμμιση της ΕΥΡΩΠΟΛ με τις απαιτήσεις της Συνθήκης της 
Λισαβόνας, αυξάνοντας τη λογοδοσία της, ο μελλοντικός κανονισμός διασφαλίζει ότι οι 
δραστηριότητες της ΕΥΡΩΠΟΛ υπόκεινται σε έλεγχο από τους δημοκρατικά εκλεγμένους 
εκπροσώπους των πολιτών της ΕΕ. Από πρακτική άποψη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα 
εθνικά κοινοβούλια θα λαμβάνουν πληροφόρηση μέσω των ετήσιων εκθέσεων 
δραστηριότητας και των τελικών λογαριασμών σε ετήσια βάση, και θα λαμβάνουν για λόγους 
ενημέρωσης εκτιμήσεις απειλών, στρατηγικές αναλύσεις, εκθέσεις περί της γενικής 
κατάστασης, κ.λπ.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

 ασκεί τις αρμοδιότητές του ως αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή (λαμβάνει την 
κατάσταση προβλέψεων, την έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και τη 
χρηματοοικονομική διαχείριση κατά το εκάστοτε οικονομικό έτος και κάθε 
πληροφορία η οποία είναι ενδεχομένως αναγκαία στο πλαίσιο της διαδικασίας 
απαλλαγής)·

 καλείται να διατυπώσει τη γνώμη του σχετικά με το πολυετές πρόγραμμα εργασιών 
της ΕΥΡΩΠΟΛ και λαμβάνει για λόγους ενημέρωσης το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών 
της ΕΥΡΩΠΟΛ·

 μπορεί να καλέσει τον υποψήφιο για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της 
ΕΥΡΩΠΟΛ σε ακρόαση ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής ή για να 
απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Για να είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε θέση να ασκήσει τον έλεγχο διασφαλίζοντας 
παράλληλα το απόρρητο των επιχειρησιακών πληροφοριών, η ΕΥΡΩΠΟΛ και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καλούνται να συνάψουν συμφωνίες συνεργασίας σχετικά με την πρόσβαση 
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σε διαβαθμισμένες πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ευαίσθητες μη 
διαβαθμισμένες πληροφορίες οι οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ΕΥΡΩΠΟΛ ή 
μέσω αυτής.

Η ΕΥΡΩΠΟΛ ως κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του 
νόμου των κρατών μελών. Αυτό επιτυγχάνεται ενισχύοντας την υποχρέωση των κρατών 
μελών να παρέχουν συναφή δεδομένα στην ΕΥΡΩΠΟΛ. Ως κίνητρο παρέχεται η 
διευρυμένη δυνατότητα των υπηρεσιών επιβολής του νόμου να λαμβάνουν χρηματοδοτική 
στήριξη για διασυνοριακές έρευνες και σε άλλους τομείς πέραν της παραχάραξης του ευρώ.
Καθιερώνεται μηχανισμός υποβολής εκθέσεων με σκοπό την παρακολούθηση της 
συνεισφοράς δεδομένων από τα κράτη μέλη στην ΕΥΡΩΠΟΛ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και η εισηγήτριά της επιθυμεί, με τις προτεινόμενες 
τροπολογίες, να τονίσει ιδιαιτέρως:
- τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων στον από κοινού 
καθορισμό της οργάνωσης και της προώθησης μιας αποτελεσματικής και τακτικής 
διακοινοβουλευτικής συνεργασίας ενός της ΕΕ, ιδίως στον τομέα της αστυνομικής και 
δικαστικής συνεργασίας στον οποίο η Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν κοινές αρμοδιότητες·
- η συγχώνευση της Ευρωπόλ με την ΕΑΑ δεν αποτελεί καλή λύση για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας της Ευρωπόλ·
- πρέπει να εφαρμοστούν οι ισχύοντες κανόνες περί προστασίας των δεδομένων, όπως 
θεσπίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη συνεργασία και την 
κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του 
νόμου (Ευρωπόλ) και για την κατάργηση 
των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ και 

σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της 
επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και για την 
κατάργηση της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ



PE513.290v01-00 6/22 PA\939629EL.doc

EL

2005/681/ΔΕΥ

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγχώνευση της Ευρωπόλ με την ΕΑΑ δεν αποτελεί καλή λύση για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Οι εν λόγω οργανισμοί είναι μάλλον αποτελεσματικοί, 
και η μεταξύ τους συνεργασία αυξάνεται και ήδη βελτιώνεται ώστε να διασφαλιστεί η 
ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αντιθέτως, μια συγχώνευση της Ευρωπόλ με την ΕΑΑ θα επηρέαζε την 
ανεξαρτησία τους, κάτι που δεν είναι επιθυμητό. Ως εκ τούτου, στον τίτλο της πρότασης πρέπει 
να αναφέρεται μόνο η Ευρωπόλ.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 88 και το άρθρο 87 
παράγραφος 2 στοιχείο β),

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ιδίως το άρθρο 88, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγχώνευση της Ευρωπόλ με την ΕΑΑ δεν αποτελεί καλή λύση για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Ως εκ τούτου, η αιτιολογική αναφορά πρέπει να 
αναφέρεται μόνο στο άρθρο 88 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 88 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η λειτουργία της Ευρωπόλ 
διέπεται από κανονισμό ο οποίος εκδίδεται 
με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. 
Επίσης, το άρθρο αυτό απαιτεί να 
καθοριστούν όροι ελέγχου των 

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 88 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η λειτουργία της Ευρωπόλ 
διέπεται από κανονισμό ο οποίος εκδίδεται 
με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. 
Επίσης, το άρθρο αυτό απαιτεί να 
καθοριστούν όροι ελέγχου των 
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δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη συμμετοχή 
των εθνικών κοινοβουλίων. Επομένως, 
είναι αναγκαίο να αντικατασταθεί η 
απόφαση του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ 
από κανονισμό, ο οποίος θα προβλέπει 
κανόνες περί του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου.

δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη συμμετοχή 
των εθνικών κοινοβουλίων σύμφωνα με το 
άρθρο 12 στοιχείο γ) της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 9 
του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον 
ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να 
ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμοποίηση 
και η υποχρέωση λογοδοσίας της 
Ευρωπόλ προς τους ευρωπαίους πολίτες. 
Επομένως, είναι αναγκαίο να 
αντικατασταθεί η απόφαση του 
Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ από 
κανονισμό, ο οποίος θα προβλέπει κανόνες 
περί του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστούν οι συγκεκριμένοι στόχοι της άσκησης κοινοβουλευτικού 
ελέγχου στην Ευρωπόλ. Το άρθρο 12 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται στην 
ενεργό συνεισφορά των εθνικών κοινοβουλίων στη χρηστή λειτουργία της Ένωσης, ενώ το 
πρωτόκολλο (αριθ. 1) και το άρθρο 9 αναθέτουν σε αυτά, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την οργάνωση και προώθηση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας εντός της 
Ένωσης. Πρέπει να γίνει αναφορά και στα δύο άρθρα ως πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο που 
αφορά τη διακοινοβουλευτική συνεργασία.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία 
(«ΕΑΑ») ιδρύθηκε με την απόφαση του 
Συμβουλίου 2005/681/ΔΕΥ με αποστολή 
τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ 
των εθνικών αστυνομικών αρχών, μέσω 
της διοργάνωσης και του συντονισμού 
δραστηριοτήτων κατάρτισης σχετικών με 
την ευρωπαϊκής εμβέλειας αστυνόμευση.

(3) Η Ευρωπόλ, προκειμένου να φέρει εις 
πέρας την αποστολή της, καθιερώνει 
ειδική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Αστυνομική Ακαδημία («ΕΑΑ»), η οποία
ιδρύθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου 
2005/681/ΔΕΥ προκειμένου να 
διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών αστυνομικών αρχών, μέσω της 
διοργάνωσης και του συντονισμού 
δραστηριοτήτων κατάρτισης σχετικών με 
την ευρωπαϊκής εμβέλειας αστυνόμευση.
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Αιτιολόγηση

Η συγχώνευση της Ευρωπόλ με την ΕΑΑ δεν αποτελεί καλή λύση για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Οι εν λόγω οργανισμοί είναι μάλλον αποτελεσματικοί 
και είναι σημαντικό να αυξηθεί η μεταξύ τους συνεργασία ώστε να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή 
ασφάλεια.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Δεδομένης της συνάφειας μεταξύ του 
έργου της Ευρωπόλ και της ΕΑΑ, η 
ενοποίηση και ο εξορθολογισμός των 
αρμοδιοτήτων των δύο οργανισμών 
αναμένεται να αυξήσει την αποδοτικότητα 
της επιχειρησιακής δραστηριότητας, τη 
χρησιμότητα της παρεχόμενης κατάρτισης 
και την αποτελεσματικότητα της 
αστυνομικής συνεργασίας στην ΕΕ.

(6) Δεδομένης της συνάφειας μεταξύ του 
έργου της Ευρωπόλ και της ΕΑΑ, μια 
ειδική συνεργασία των δύο οργανισμών 
αναμένεται να αυξήσει την αποδοτικότητα 
της επιχειρησιακής δραστηριότητας, τη 
χρησιμότητα της παρεχόμενης κατάρτισης 
και την αποτελεσματικότητα της 
αστυνομικής συνεργασίας στην ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγχώνευση της Ευρωπόλ με την ΕΑΑ δεν αποτελεί καλή λύση για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Οι εν λόγω οργανισμοί είναι μάλλον αποτελεσματικοί 
και είναι σημαντικό να αυξηθεί η μεταξύ τους συνεργασία ώστε να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή 
ασφάλεια.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις του 
Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ και 
2005/681/ΔΕΥ πρέπει να καταργηθούν και 
να αντικατασταθούν με τον παρόντα 
κανονισμό, ο οποίος στηρίζεται στην 

(7) Κατά συνέπεια, η απόφαση του 
Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ πρέπει να 
καταργηθεί και να αντικατασταθεί με τον 
παρόντα κανονισμό, ο οποίος στηρίζεται 
στην εμπειρία από την εφαρμογή της εν 
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εμπειρία από την εφαρμογή αμφότερων 
των αποφάσεων. Η Ευρωπόλ που θα 
συσταθεί βάσει του παρόντος κανονισμού 
πρέπει να αντικαταστήσει τις Ευρωπόλ και 
ΕΑΑ που ιδρύθηκαν βάσει των 
καταργηθεισών αποφάσεων και να ασκεί 
στο εξής τα καθήκοντα με τα οποία αυτές
ήταν επιφορτισμένες. 

λόγω απόφασης. Η Ευρωπόλ που θα 
συσταθεί βάσει του παρόντος κανονισμού 
πρέπει να αντικαταστήσει την Ευρωπόλ 
που ιδρύθηκε βάσει της καταργηθείσας 
απόφασης και να ασκεί στο εξής τα 
καθήκοντα με τα οποία αυτή ήταν 
επιφορτισμένη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγχώνευση της Ευρωπόλ με την ΕΑΑ δεν αποτελεί καλή λύση για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Επομένως είναι πλέον περιττή κάθε αναφορά στην ΕΑΑ.

Τροπολογία 7

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 τηρείται 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, λαμβανομένης 
δεόντως υπόψη της ανάγκης προστασίας 
του απορρήτου επιχειρησιακών 
πληροφοριών. 

Or. en



PE513.290v01-00 10/22 PA\939629EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Στα συμπεράσματα της Προεδρίας της Διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ, 
που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 4-5 Απριλίου 2011, ορίστηκε και κρίθηκε 
απαραίτητη η άσκηση αυστηρότερου και διεξοδικότερου κοινοβουλευτικού ελέγχου στις 
δραστηριότητες της Ευρωπόλ.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48α) Ο συντονισμένος κοινοβουλευτικός 
έλεγχος της Ευρωπόλ από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια 
πρέπει να πραγματοποιείται μέσα στο 
πλαίσιο των υφιστάμενων 
διακοινοβουλευτικών δομών που 
ενισχύονται από την αύξηση της 
ανταλλαγής πληροφοριών και διατάξεων 
για τακτικές κοινές συνεδριάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι Πρόεδροι των Κοινοβουλίων της ΕΕ στην προαναφερθείσα σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 
στις Βρυξέλλες στις 4-5 Απριλίου 2011 συζήτησαν και συμφώνησαν επί της μορφής που θα έχει 
ο έλεγχος με στόχο την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
Υπηρεσίας (Ευρωπόλ).

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Η Ευρωπόλ, όπως ιδρύεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, 
αντικαθιστά και διαδέχεται, αφενός, την 
Ευρωπόλ, η οποία έχει ιδρυθεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης του 
Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ και, αφετέρου, 
τη CEPOL, η οποία έχει ιδρυθεί σύμφωνα 

(57) Η Ευρωπόλ, όπως ιδρύεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, 
αντικαθιστά και διαδέχεται την Ευρωπόλ, 
η οποία έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης του Συμβουλίου 
2009/371/ΔΕΥ. Κατά συνέπεια, είναι 
σκόπιμο να υποκαταστήσει νομικώς τους 
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με τις διατάξεις της απόφασης του 
Συμβουλίου 2005/681/ΔΕΥ. Κατά 
συνέπεια, είναι σκόπιμο να υποκαταστήσει 
νομικώς τους δύο ανωτέρω οργανισμούς 
σε όλες τις συμβάσεις τις οποίες έχουν 
συνάψει, περιλαμβανομένων των 
συμβάσεων εργασίας, των υποχρεώσεων 
που υπέχουν και των περιουσιακών 
στοιχείων που έχουν αποκτήσει. Οι 
διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί 
από την Ευρωπόλ, η οποία έχει ιδρυθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, και από 
τη CEPOL, η οποία έχει ιδρυθεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης του 
Συμβουλίου 2005/681/ΔΕΥ, παραμένουν 
σε ισχύ, με εξαίρεση τη συμφωνία περί 
της έδρας που έχει συναφθεί από τη 
CEPOL.

δύο ανωτέρω οργανισμούς σε όλες τις 
συμβάσεις τις οποίες έχουν συνάψει, 
περιλαμβανομένων των συμβάσεων 
εργασίας, των υποχρεώσεων που υπέχουν 
και των περιουσιακών στοιχείων που έχουν 
αποκτήσει. Οι διεθνείς συμφωνίες που 
έχουν συναφθεί από την Ευρωπόλ, η οποία 
έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 
παραμένουν σε ισχύ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγχώνευση της Ευρωπόλ με την ΕΑΑ δεν αποτελεί καλή λύση για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Επομένως είναι πλέον περιττή κάθε αναφορά στην ΕΑΑ.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Για να μπορεί η Ευρωπόλ να 
εξακολουθήσει να ασκεί όσο το δυνατόν 
καλύτερα τα καθήκοντα της Ευρωπόλ, η 
οποία έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης του Συμβουλίου 
2009/371/ΔΕΥ, και της CEPOL, η οποία 
έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης του Συμβουλίου 
2005/681/ΔΕΥ, είναι σκόπιμο να 
θεσπισθούν μεταβατικές ρυθμίσεις, ιδίως 
όσον αφορά το διοικητικό συμβούλιο, τον 
εκτελεστικό διευθυντή και την οριοθέτηση 
ενός μέρους του προϋπολογισμού της 

(58) Για να μπορεί η Ευρωπόλ να 
εξακολουθήσει να ασκεί όσο το δυνατόν 
καλύτερα τα καθήκοντα της Ευρωπόλ, η
οποία έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης του Συμβουλίου 
2009/371/ΔΕΥ, είναι σκόπιμο να 
θεσπισθούν μεταβατικές ρυθμίσεις, ιδίως 
όσον αφορά το διοικητικό συμβούλιο, τον 
εκτελεστικό διευθυντή και την οριοθέτηση 
ενός μέρους του προϋπολογισμού της 
Ευρωπόλ που προορίζεται για παροχή 
κατάρτισης, επί μία τριετία από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.
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Ευρωπόλ που προορίζεται για παροχή 
κατάρτισης, επί μία τριετία από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγχώνευση της Ευρωπόλ με την ΕΑΑ δεν αποτελεί καλή λύση για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Επομένως είναι πλέον περιττή κάθε αναφορά στην ΕΑΑ.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο III – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο III διαγράφεται
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγχώνευση της Ευρωπόλ με την ΕΑΑ δεν αποτελεί καλή λύση για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Επομένως, είναι περιττή κάθε αναφορά σε καθήκοντα 
στο πλαίσιο της κατάρτισης.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Ακαδημία της Ευρωπόλ

1. Δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
συστήνεται στους κόλπους της Ευρωπόλ 
υπηρεσία με την ονομασία Ακαδημία της 
Ευρωπόλ, η οποία υποστηρίζει, 
αναπτύσσει, παρέχει και συντονίζει την 
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κατάρτιση των λειτουργών επιβολής του 
νόμου, ιδίως στους τομείς της 
καταπολέμησης σοβαρών μορφών 
εγκληματικότητας που επηρεάζουν δύο ή 
περισσότερα κράτη μέλη, της 
τρομοκρατίας, της διαχείρισης 
καταστάσεων υψηλού κινδύνου για τα 
δημόσια τάξη και αθλητικών 
διοργανώσεων, του στρατηγικού 
σχεδιασμού και της διοίκησης μη 
στρατιωτικών αποστολών της Ένωσης, 
της ανάπτυξης επιτελικών ικανοτήτων 
στον τομέα επιβολής του νόμου, καθώς 
και γλωσσικών δεξιοτήτων, με σκοπό 
ιδίως:
α) την ενίσχυση της ενημέρωσης και της 
εξοικείωσης με: 
i) τις διεθνείς και ενωσιακές νομικές 
πράξεις στον τομέα της συνεργασίας για 
την επιβολή του νόμου· 
ii) τους φορείς της Ένωσης, ιδίως την 
Ευρωπόλ, την Eurojust και τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση 
της Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα 
(FRONTEX), τη λειτουργία και το ρόλο 
τους· 
iii) τις δικαστικές πτυχές της 
συνεργασίας για την επιβολή του νόμου 
και τις πρακτικές γνώσεις σχετικά με την 
πρόσβαση σε διαύλους πληροφόρησης· 
β) την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της 
περιφερειακής και διμερούς συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ 
των κρατών μελών και τρίτων χωρών·
γ) την επεξεργασία συγκεκριμένων 
ποινικών θεμάτων και θεμάτων 
αστυνόμευσης που επιλέγονται με 
γνώμονα την προστιθέμενη αξία της 
συναφούς κατάρτισης στο επίπεδο της 
Ένωσης·
δ) την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων 
κατάρτισης των λειτουργών επιβολής του 
νόμου με αντικείμενο τη συμμετοχή σε μη 
στρατιωτικές αποστολές της Ένωσης·
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ε) την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη 
στο πλαίσιο διμερών δραστηριοτήτων 
ανάπτυξης ικανοτήτων επιβολής του 
νόμου σε τρίτες χώρες· 
στ) την κατάρτιση εκπαιδευτών και τη 
συμβολή στη βελτίωση και στην 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών μάθησης.
2. Η Ακαδημία της Ευρωπόλ καταρτίζει 
και επικαιροποιεί τακτικά τα εργαλεία 
και τις μεθοδολογίες μάθησης και 
μεριμνά για την εφαρμογή τους σε ένα 
πλαίσιο διά βίου μάθησης με γνώμονα 
την ενίσχυση των δεξιοτήτων των 
λειτουργών επιβολής του νόμου. Η 
Ακαδημία της Ευρωπόλ αξιολογεί τα 
αποτελέσματα αυτών των 
δραστηριοτήτων με σκοπό τη βελτίωση 
της ποιότητας, της συνοχής και της 
αποτελεσματικότητας των μελλοντικών 
δράσεων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγχώνευση της Ευρωπόλ με την ΕΑΑ δεν αποτελεί καλή λύση για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Επομένως, είναι περιττή κάθε αναφορά σε καθήκοντα 
στο πλαίσιο της κατάρτισης.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 διαγράφεται
Καθήκοντα της Ακαδημίας της Ευρωπόλ
1. Η Ακαδημία της Ευρωπόλ εκπονεί 
αναλύσεις πολυετών στρατηγικών 
αναγκών κατάρτισης και καταρτίζει 
πολυετή προγράμματα μάθησης.
2. Η Ακαδημία της Ευρωπόλ αναπτύσσει 
και υλοποιεί δραστηριότητες κατάρτισης 
και αξιοποιεί προϊόντα μάθησης, όπου 
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περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 
α) κύκλοι μαθημάτων, σεμινάρια, 
διασκέψεις, διαδικτυακές 
δραστηριότητες και δραστηριότητες 
ηλεκτρονικής μάθησης·
β) κοινά προγράμματα κατάρτισης για 
την ευαισθητοποίηση, την κάλυψη κενών 
ή/και τη διευκόλυνση μιας κοινής 
προσέγγισης σε ό,τι αφορά διασυνοριακά 
εγκληματικά φαινόμενα·
γ) ενότητες κατάρτισης, διαρθρωμένες σε 
προοδευτικά στάδια ή επίπεδα 
συνθετότητας των δεξιοτήτων που 
καλείται να διαθέτει η ομάδα 
εκπαιδευομένων στην οποία 
απευθύνονται, οι οποίες επικεντρώνονται 
σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή ή σε 
ένα συγκεκριμένο θεματικό πεδίο 
εγκληματικής δραστηριότητας ή σε μια 
συγκεκριμένη ομάδα επαγγελματικών 
δεξιοτήτων·
δ) προγράμματα ανταλλαγών και 
αποσπάσεων των λειτουργών επιβολής 
του νόμου στο πλαίσιο προσέγγισης 
κατάρτισης με επιχειρησιακή βάση.
3. Για τη διασφάλιση μιας συνεκτικής 
ευρωπαϊκής πολιτικής κατάρτισης με 
σκοπό τη στήριξη μη στρατιωτικών 
αποστολών και τη ανάπτυξη ικανοτήτων 
σε τρίτες χώρες, η Ακαδημία της 
Ευρωπόλ:
α) αξιολογεί τον αντίκτυπο των 
υφιστάμενων πολιτικών και 
πρωτοβουλιών κατάρτισης στον τομέα 
της επιβολής του νόμου στο επίπεδο της 
Ένωσης·
β) αναπτύσσει και παρέχει 
προπαρασκευαστική κατάρτιση για τη 
συμμετοχή των λειτουργών επιβολής του 
νόμου των κρατών μελών σε μη 
στρατιωτικές αποστολές, στην οποία 
περιλαμβάνεται η ανάπτυξη των 
ενδεικνυόμενων γλωσσικών δεξιοτήτων·
γ) αναπτύσσει και παρέχει κατάρτιση 
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στους λειτουργούς επιβολής του νόμου 
από τρίτες χώρες, ιδίως από υποψήφιες 
για προσχώρηση στην Ένωση χώρες·
δ) διαχειρίζεται ειδικά κονδύλια της 
Ένωσης για την παροχή εξωτερικής 
βοήθειας σε τρίτες χώρες με σκοπό την 
ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στους 
συναφείς τομείς πολιτικής, σύμφωνα με 
τις καθορισμένες προτεραιότητες της 
Ένωσης.
4. Η Ακαδημία της Ευρωπόλ προωθεί την 
αμοιβαία αναγνώριση, εκ μέρους των 
κρατών μελών, της κατάρτισης στον 
τομέα της επιβολής του νόμου και των 
υφιστάμενων ευρωπαϊκών προτύπων 
ποιότητας στον τομέα αυτόν. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγχώνευση της Ευρωπόλ με την ΕΑΑ δεν αποτελεί καλή λύση για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Επομένως, είναι περιττή κάθε αναφορά σε καθήκοντα 
στο πλαίσιο της κατάρτισης.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 διαγράφεται
Έρευνα σε θέματα κατάρτισης

1. Η Ακαδημία της Ευρωπόλ συμβάλλει 
στην ανάπτυξη έρευνας για τις 
δραστηριότητες κατάρτισης που 
καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο. 
2. Η Ακαδημία της Ευρωπόλ προωθεί και 
συνάπτει εταιρικές σχέσεις με τους 
φορείς της Ένωσης, καθώς και με 
ακαδημαϊκά ιδρύματα του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα, ενθαρρύνει δε τη 
σύναψη ισχυρότερων εταιρικών σχέσεων 
μεταξύ των πανεπιστημίων και των 
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ιδρυμάτων κατάρτισης σε θέματα 
επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγχώνευση της Ευρωπόλ με την ΕΑΑ δεν αποτελεί καλή λύση για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Επομένως, είναι περιττή κάθε αναφορά σε καθήκοντα 
στο πλαίσιο της κατάρτισης.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη, οι φορείς της Ένωσης, 
οι τρίτες χώρες και οι διεθνείς οργανισμοί 
δύνανται να υποδεικνύουν κατά τον χρόνο 
της διαβίβασης πληροφοριών τυχόν 
περιορισμούς στην πρόσβαση ή στη 
χρήση, υπό γενικούς ή ειδικούς όρους, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά και τη 
διαγραφή ή την καταστροφή τους. Σε 
περίπτωση όπου η ανάγκη των 
περιορισμών αυτών καθίσταται πρόδηλη 
μετά τη διαβίβαση, η Ευρωπόλ 
ενημερώνεται σχετικά και οφείλει να 
συμμορφώνεται προς τους περιορισμούς. 

2. Τα κράτη μέλη, οι φορείς της Ένωσης, 
οι τρίτες χώρες και οι διεθνείς οργανισμοί 
δύνανται να υποδεικνύουν κατά τον χρόνο 
της διαβίβασης πληροφοριών τυχόν 
περιορισμούς στην πρόσβαση ή στη 
χρήση, υπό γενικούς ή ειδικούς όρους, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά και τη 
διαγραφή ή την καταστροφή τους. Κατά 
τον προσδιορισμό των εν λόγω 
περιορισμών, πρέπει όσο το δυνατόν να 
μην παρακωλύουν τη διάθεση 
πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια 
κατά την άσκηση κοινοβουλευτικού 
ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις που 
ορίζει το Κεφάλαιο ΙΧ του παρόντος 
κανονισμού. Σε περίπτωση όπου η ανάγκη 
των περιορισμών αυτών καθίσταται 
πρόδηλη μετά τη διαβίβαση, η Ευρωπόλ 
ενημερώνεται σχετικά και οφείλει να 
συμμορφώνεται προς τους περιορισμούς. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έγγραφα που διατίθενται κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη την αρχή της εμπιστευτικότητας.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 
και ο εκτελεστικός διευθυντής 
εμφανίζονται ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, από κοινού με τα εθνικά 
κοινοβούλια, μετά από αίτησή τους, για να 
συζητήσουν ζητήματα που άπτονται της 
Ευρωπόλ, λαμβανομένων υπόψη των 
υποχρεώσεων εχεμύθειας και 
εμπιστευτικότητας.

1. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 
και ο εκτελεστικός διευθυντής 
εμφανίζονται ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, από κοινού με τα εθνικά 
κοινοβούλια, μετά από αίτησή τους, 
τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, για να 
συζητήσουν ζητήματα που άπτονται των 
στρατηγικών εγγράφων και/ή των 
εκθέσεων αξιολόγησης της Ευρωπόλ, 
λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων 
εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

2. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των 
δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη συμμετοχή 
των εθνικών κοινοβουλίων, ασκείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού.

2. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των 
δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη συμμετοχή 
των εθνικών κοινοβουλίων, ασκείται 
σύμφωνα με τις αποφάσεις που 
λαμβάνουν τόσο το Ευρωπαϊκό όσο και 
τα εθνικά κοινοβούλια.

2α. Στον βαθμό αυτό, ο έλεγχος πρέπει να 
ασκείται από ένα διακοινοβουλευτικό 
σώμα, στα πλαίσια του οποίου θα 
συναντώνται σε τακτική βάση 
εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων, και οι τρόποι λειτουργίας 
του θα καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια 
τουλάχιστον έξι μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.  Ο 
έλεγχος αυτός θα οργανώνεται στο 
πλαίσιο των υφιστάμενων 
διακοινοβουλευτικών δομών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι Πρόεδροι των Κοινοβουλίων της ΕΕ στην προαναφερθείσα σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 
στις Βρυξέλλες στις 4-5 Απριλίου 2011 συζήτησαν και συμφώνησαν επί της μορφής που θα έχει 
ο έλεγχος με στόχο την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
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Υπηρεσίας (Ευρωπόλ). Οι πρακτικοί τρόποι λειτουργίας αυτού του διακοινοβουλευτικού 
σώματος έπρεπε να καθοριστούν από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 
κοινοβούλια.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τον σκοπό του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ 
σύμφωνα με το άρθρο 53, πρόσβαση σε 
διαβαθμισμένες πληροφορίες και σε 
ευαίσθητες μη διαβαθμισμένες 
πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
των οποίων η επεξεργασία 
πραγματοποιείται από ή μέσω της 
Ευρωπόλ, μπορεί να χορηγείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στους 
εκπροσώπους του κατόπιν αιτήσεως. 

1. Για τον σκοπό του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ 
σύμφωνα με το άρθρο 53, πρόσβαση σε 
διαβαθμισμένες πληροφορίες και σε 
ευαίσθητες μη διαβαθμισμένες 
πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
των οποίων η επεξεργασία 
πραγματοποιείται από ή μέσω της 
Ευρωπόλ, θα χορηγείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στους εκπροσώπους του 
κατόπιν αιτήσεως, έπειτα από 
διαβούλευση με τον πάροχο των 
δεδομένων και διαγραφή των 
προσωπικών δεδομένων. 

2. Η πρόσβαση στις διαβαθμισμένες 
πληροφορίες και στις ευαίσθητες μη 
διαβαθμισμένες πληροφορίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σύμφωνη προς 
τις βασικές αρχές και τις ελάχιστες 
προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
άρθρο 69. Οι λεπτομέρειες διέπονται από 
συμφωνία συνεργασίας που συνάπτεται 
μεταξύ της Ευρωπόλ και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

2. Η πρόσβαση στις διαβαθμισμένες 
πληροφορίες και στις ευαίσθητες μη 
διαβαθμισμένες πληροφορίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σύμφωνη προς 
τις βασικές αρχές και τις ελάχιστες 
προδιαγραφές που ορίζονται στην 
απόφαση του Προεδρείου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης 
Απριλίου 2013, σχετικά με τους κανόνες 
που διέπουν τη διαχείριση εμπιστευτικών 
πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο1. Οι λεπτομέρειες διέπονται 
από συμφωνία συνεργασίας που 
συνάπτεται μεταξύ της Ευρωπόλ και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση το 
παράρτημα ΙΙ της συμφωνίας-πλαίσιο για 
τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

_____________
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1 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη 
Εφημερίδα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εφαρμοστούν οι ισχύοντες κανόνες περί της προστασίας δεδομένων, όπως 
θεσπίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προτού διορισθεί, ο επιλεγόμενος από το 
διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος 
ενδέχεται να κληθεί να προβεί σε δήλωση 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

Προτού διορισθεί, ο επιλεγόμενος από το 
διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος, 
προβαίνει, εφόσον κληθεί, σε δήλωση 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απαντά σε 
ερωτήσεις των μελών της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ευρωπαϊκός κοινοβουλευτικός έλεγχος για τον εκτελεστικό διευθυντή πρέπει επίσης να 
ενισχυθεί αναλόγως με νέους κανόνες που ισχύουν για άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
(ENVI).

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο πέντε έτη [από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού], και ανά 
πενταετία εφεξής, η Επιτροπή αναθέτει 
αξιολόγηση, ιδίως, των επιπτώσεων, της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας της Ευρωπόλ και των 
εργασιακών πρακτικών της. Η αξιολόγηση, 
ιδιαίτερα, εξετάζει την ενδεχόμενη ανάγκη 

1. Το αργότερο πέντε έτη [από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού], και ανά 
πενταετία εφεξής, η Επιτροπή αναθέτει 
αξιολόγηση, ιδίως, των επιπτώσεων, της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας της Ευρωπόλ και των 
εργασιακών πρακτικών της, καθώς και 
της λειτουργίας των μηχανισμών ελέγχου 
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τροποποίησης των στόχων της Ευρωπόλ 
και τις χρηματοδοτικές επιπτώσεις μιας 
τέτοιας τροποποίησης. 

των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 
κοινοβούλια. Η αξιολόγηση, ιδιαίτερα, 
εξετάζει την ενδεχόμενη ανάγκη 
τροποποίησης των στόχων της Ευρωπόλ 
και τις χρηματοδοτικές επιπτώσεις μιας 
τέτοιας τροποποίησης. 

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση 
αξιολόγησης μαζί με τα συμπεράσματά της 
επί της έκθεσης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στα εθνικά 
κοινοβούλια και στο διοικητικό 
συμβούλιο. 

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση 
αξιολόγησης μαζί με τα συμπεράσματά της 
επί της έκθεσης, συνοδευόμενης 
ενδεχομένως από πρόταση τροποποίησης 
του παρόντος κανονισμού, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στα εθνικά 
κοινοβούλια και στο διοικητικό 
συμβούλιο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρήτρα αξιολόγησης και αναθεώρησης πρέπει να επεκταθεί και στον μηχανισμό 
κοινοβουλευτικού ελέγχου της Ευρωπόλ.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αντικαθιστά και 
καταργεί την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ και 
την απόφαση 2005/681/ΔΕΥ.

Ο παρών κανονισμός αντικαθιστά και 
καταργεί την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ.

Οι παραπομπές στις αντικατασταθείσες 
αποφάσεις εκλαμβάνονται ως παραπομπές 
στον παρόντα κανονισμό.

Οι παραπομπές στην αντικατασταθείσα 
απόφαση εκλαμβάνονται ως παραπομπές
στον παρόντα κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όλα τα νομοθετικά μέτρα για την 
εφαρμογή των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ 
και 2005/681/ΔΕΥ καταργούνται από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. 

1. Όλα τα νομοθετικά μέτρα για την 
εφαρμογή της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ 
καταργούνται από την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

2. Όλα τα μη νομοθετικά μέτρα για την 
εφαρμογή της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) και 
της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
Ακαδημίας (ΕΑΑ) παραμένουν σε ισχύ 
μετά την [ημερομηνία εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού], με την επιφύλαξη 
διαφορετικής απόφασης του διοικητικού 
συμβουλίου της Ευρωπόλ κατά την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2. Όλα τα μη νομοθετικά μέτρα για την 
εφαρμογή της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) 
παραμένουν σε ισχύ μετά την [ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], με 
την επιφύλαξη διαφορετικής απόφασης του 
διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπόλ 
κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en


