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Τροπολογία 62
Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι προϊστάμενοι των εθνικών μονάδων 
συνεδριάζουν τακτικά, με σκοπό ιδίως την 
επεξεργασία και την επίλυση 
προβλημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο 
της επιχειρησιακής τους συνεργασίας με 
την Ευρωπόλ.

6. Οι προϊστάμενοι των εθνικών μονάδων 
συνεδριάζουν τακτικά ή τουλάχιστον 
τέσσερις φορές κατ’ έτος, με σκοπό ιδίως 
την επεξεργασία και την επίλυση 
προβλημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο 
της επιχειρησιακής τους συνεργασίας με 
την Ευρωπόλ.

Or. en

Τροπολογία 63
Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η Ευρωπόλ συντάσσει σε ετήσια βάση 
έκθεση σχετικά με τον όγκο και την 
ποιότητα των πληροφοριών που 
παρέχονται από κάθε κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 5 στοιχείο α), καθώς 
και σχετικά με τις επιδόσεις της εκάστοτε 
εθνικής μονάδας. Η ετήσια έκθεση 
διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα 
εθνικά κοινοβούλια.

10. Η Ευρωπόλ συντάσσει σε ετήσια βάση 
έκθεση σχετικά με τον όγκο και την 
ποιότητα των πληροφοριών που 
παρέχονται από κάθε κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 5 στοιχείο α), καθώς 
και σχετικά με τις επιδόσεις της εκάστοτε 
εθνικής μονάδας. Η ετήσια έκθεση 
διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα 
εθνικά κοινοβούλια. Βάσει αυτής της 
έκθεσης η Ευρωπόλ θα συμμετέχει σε 
συνεδριάσεις των αρμοδίων επιτροπών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν της 
ζητείται. 

Or. en
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Τροπολογία 64
Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
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:

1. Δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
συστήνεται στους κόλπους της Ευρωπόλ 
αυτόνομη υπηρεσία με την ονομασία 
Ακαδημία της Ευρωπόλ, η οποία 
υποστηρίζει, αναπτύσσει, παρέχει και 
συντονίζει την 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:

Or. en

Τροπολογία 65
Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η Ακαδημία της Ευρωπόλ 
αποστέλλει ετήσια έκθεση των 
δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων της, η 
οποία περιλαμβάνει επισκόπηση των 
ετησίων λογαριασμών της, στις αρμόδιες 
επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. en
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Τροπολογία 66
Ingeborg Gräßle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η διάρκεια της θητείας των τακτικών 
και των αναπληρωματικών μελών είναι 
τετραετής με δυνατότητα ανανέωσης. 
Κατά τη λήξη της θητείας τους ή σε 
περίπτωση παραίτησης, τα μέλη 
συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους 
μέχρις ότου ανανεωθεί η θητεία τους ή 
αντικατασταθούν.

5. Η διάρκεια της θητείας των τακτικών 
και των αναπληρωματικών μελών είναι 
τετραετής· είναι ανανεώσιμη. Κατά τη 
λήξη της θητείας τους ή σε περίπτωση 
παραίτησης, τα μέλη συνεχίζουν να 
ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρις ότου 
ανανεωθεί η θητεία τους ή 
αντικατασταθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση της διατύπωσης της πρότασης με την Κοινή Δήλωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους 
αποκεντρωμένους οργανισμούς. (Βλέπε σημείο 10)

Τροπολογία 67
Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Έκαστο μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου υποβάλλει κατά την έναρξη 
της θητείας του/της δήλωση των 
συμφερόντων του/της.

Or. en

Τροπολογία 68
Bart Staes
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εκδίδει ενοποιημένη ετήσια έκθεση 
πεπραγμένων της Ευρωπόλ και τη 
διαβιβάζει, έως την 1η Ιουλίου του 
επόμενου έτους, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα 
εθνικά κοινοβούλια. Η ενοποιημένη 
ετήσια έκθεση πεπραγμένων πρέπει να 
δημοσιεύεται·

δ) εκδίδει ενοποιημένη ετήσια έκθεση 
πεπραγμένων της Ευρωπόλ και χωριστή 
έκθεση σχετικά με την Ακαδημία της 
Ευρωπόλ οι οποίες διαβιβάζονται 
αμφότερες έως την 1η Μαρτίου του 
επόμενου έτους στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα 
εθνικά κοινοβούλια. Οι ενοποιημένες 
ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων πρέπει να 
δημοσιεύονται·

Or. en

Τροπολογία 69
Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9 α. Έκαστο μέλος της επιστημονικής 
επιτροπής κατάρτισης υποβάλλει κατά 
την έναρξη της θητείας του/της δήλωση 
των συμφερόντων του/της.

Or. en

Τροπολογία 70
Hans-Peter Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν δεδομένα σχετικά με τα πρόσωπα 
που αναφέρονται στο άρθρο 36 
παράγραφοι 1 και 2 αποθηκεύονται για 

3. Εάν δεδομένα σχετικά με τα πρόσωπα 
που αναφέρονται στο άρθρο 36 
παράγραφοι 1 και 2 αποθηκεύονται για 
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περίοδο μεγαλύτερη των πέντε ετών, 
ενημερώνεται σχετικά ο Ευρωπαίος 
Επόπτης Προστασίας Δεδομένων.

περίοδο μεγαλύτερη των πέντε ετών, 
ενημερώνεται σχετικά ο Ευρωπαίος 
Επόπτης Προστασίας Δεδομένων. Ο 
Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μπορεί, 
μετά από εξέταση της κατάστασης, να 
συστήσει τη διαγραφή των δεδομένων και 
να ενημερώσει δυνητικούς παρόχους 
δεδομένων επίσης σχετικά με αυτήν τη 
σύσταση.

Or. de

Τροπολογία 71
Hans-Peter Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση που κατά τον χρόνο της 
διαβίβασης κράτος μέλος, φορέας της 
Ένωσης, τρίτη χώρα ή διεθνής οργανισμός 
υποδεικνύει περιορισμό που αφορά 
προγενέστερη ανάγκη διαγραφής ή 
καταστροφής δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 25 
παράγραφος 2, η Ευρωπόλ διαγράφει τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
σύμφωνα με αυτόν τον περιορισμό. Εάν η 
συνέχιση της αποθήκευσης των δεδομένων 
κρίνεται, βάσει πληροφοριών οι οποίες 
είναι λεπτομερέστερες από εκείνες που 
έχει στη διάθεσή του ο πάροχος των 
δεδομένων, απαραίτητη για την εκτέλεση 
των καθηκόντων της Ευρωπόλ, η Ευρωπόλ 
ζητά άδεια από τον πάροχο των δεδομένων 
να συνεχίσει να αποθηκεύει τα δεδομένα, 
αιτιολογώντας το αίτημά της.

4. Στην περίπτωση που κατά τον χρόνο της 
διαβίβασης κράτος μέλος, φορέας της 
Ένωσης, τρίτη χώρα ή διεθνής οργανισμός
υποδεικνύει περιορισμό που αφορά 
προγενέστερη ανάγκη διαγραφής ή 
καταστροφής δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 25 
παράγραφος 2, η Ευρωπόλ διαγράφει τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
σύμφωνα με αυτόν τον περιορισμό. Εάν η 
συνέχιση της αποθήκευσης των δεδομένων 
κρίνεται, βάσει πληροφοριών οι οποίες 
είναι λεπτομερέστερες από εκείνες που 
έχει στη διάθεσή του ο πάροχος των 
δεδομένων, απαραίτητη για την εκτέλεση 
των καθηκόντων της Ευρωπόλ, η Ευρωπόλ 
ζητά άδεια από τον πάροχο των δεδομένων 
να συνεχίσει να αποθηκεύει τα δεδομένα, 
αιτιολογώντας το αίτημά της. Ο πάροχος 
των δεδομένων μπορεί να αντιταχθεί στο 
αίτημα αυτό και να απαιτήσει τη 
διαγραφή των δεδομένων.

Or. de
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Τροπολογία 72
Hans-Peter Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στην περίπτωση που κράτος μέλος, 
φορέας της Ένωσης, τρίτη χώρα ή διεθνής 
οργανισμός διαγράψει από τα εθνικά 
αρχεία δεδομένα τα οποία έχουν 
διαβιβάσει στην Ευρωπόλ, οφείλει να 
ενημερώσει σχετικά την Ευρωπόλ. Η 
Ευρωπόλ διαγράφει τα δεδομένα αυτά, 
εκτός εάν η συνέχιση της αποθήκευσής 
τους κριθεί απαραίτητη για την άσκηση 
των καθηκόντων της Ευρωπόλ, βάσει 
πληροφοριών οι οποίες είναι 
λεπτομερέστερες από εκείνες που έχει στη 
διάθεσή του ο πάροχος των δεδομένων. Η 
Ευρωπόλ ενημερώνει τον πάροχο των 
δεδομένων σχετικά με τη συνέχιση της 
αποθήκευσής τους την οποία οφείλει να 
αιτιολογήσει.

5. Στην περίπτωση που κράτος μέλος, 
φορέας της Ένωσης, τρίτη χώρα ή διεθνής 
οργανισμός διαγράψει από τα εθνικά 
αρχεία δεδομένα τα οποία έχουν 
διαβιβάσει στην Ευρωπόλ, οφείλει να 
ενημερώσει σχετικά την Ευρωπόλ. Η 
Ευρωπόλ διαγράφει τα δεδομένα αυτά, 
εκτός εάν η συνέχιση της αποθήκευσής 
τους κριθεί απαραίτητη για την άσκηση 
των καθηκόντων της Ευρωπόλ, βάσει 
πληροφοριών οι οποίες είναι 
λεπτομερέστερες από εκείνες που έχει στη 
διάθεσή του ο πάροχος των δεδομένων. Η 
Ευρωπόλ ενημερώνει τον πάροχο των 
δεδομένων σχετικά με τη συνέχιση της 
αποθήκευσής τους την οποία οφείλει να 
αιτιολογήσει. Ο πάροχος των δεδομένων 
μπορεί να αντιταχθεί στο αίτημα αυτό και 
να απαιτήσει τη διαγραφή των 
δεδομένων.

Or. de

Τροπολογία 73
Hans-Peter Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. να διασφαλίζεται ότι σε ειδικά 
σύνολα δεδομένων έχουν πρόσβαση μόνο 
πρόσωπα που συμμετέχουν επίσης στις 
έρευνες που αφορούν τα σύνολα 
δεδομένων και που χρειάζονται την 
πρόσβαση για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους. 
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Or. de

Τροπολογία 74
Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ευρωπόλ διαβιβάζει την έκθεση
σχετικά με τη δημοσιονομική και 
οικονομική διαχείριση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο μέχρι τις 31 Μαρτίου 
του επόμενου οικονομικού έτους.

2. Η Ευρωπόλ διαβιβάζει τις εκθέσεις
σχετικά με τη δημοσιονομική και 
οικονομική διαχείριση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο μέχρι τις 31 Μαρτίου 
του επόμενου οικονομικού έτους.

Or. en

Τροπολογία 75
Ingeborg Gräßle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 67 α
Εκ των προτέρων κοινοποίηση και 
μηχανισμός κόκκινης σημαίας
Ένα σύστημα 
επαγρύπνησης/προειδοποίησης θα 
ενεργοποιείται από την Επιτροπή όταν 
συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανησυχίας ότι 
το διοικητικό συμβούλιο ενός οργανισμού 
είναι έτοιμο να λάβει αποφάσεις που 
πιθανόν δεν συμμορφώνονται με την 
εντολή του οργανισμού, πιθανόν 
παραβιάζουν το ενωσιακό δίκαιο ή 
βρίσκονται σε έκδηλη αντίφαση με τους 
στόχους πολιτικής της ΕΕ. Στις 
περιπτώσεις αυτές η Επιτροπή θέτει 
επίσημα το ζήτημα στο διοικητικό 
συμβούλιο και του ζητεί να μην εγκρίνει 
την εν λόγω απόφαση. Στην περίπτωση 
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όπου το διοικητικό συμβούλιο απορρίψει 
το αίτημα, η Επιτροπή ενημερώνει 
επίσημα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο για να μπορέσουν τα τρία 
θεσμικά όργανα να αντιδράσουν 
εγκαίρως. Η Επιτροπή δύναται να 
ζητήσει από το διοικητικό συμβούλιο να 
μην εφαρμόσει την επίμαχη απόφαση για 
όσο διάστημα οι εκπρόσωποι των 
θεσμικών οργάνων συζητούν το θέμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε σημείο 59 της κοινής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς.

Τροπολογία 76
Ingeborg Gräßle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στα εθνικά 
κοινοβούλια και στο διοικητικό 
συμβούλιο. Επιπροσθέτως η Επιτροπή 
παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια 
οιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικά με 
την αξιολόγηση, εάν της ζητηθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε σημείο 63 της κοινής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς.
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Τροπολογία 77
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει 
λεπτομερείς διατάξεις που διέπουν τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
67 α. Η διαδικασία αποτελεί αντικείμενο 
έγκρισης από την Επιτροπή.
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