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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 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 1

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 
2005/681/ΔΕΥ

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL θέτει έναν αριθμό ζητημάτων όσον αφορά το αποτέλεσμα 
που θα έχει στην επιτέλεση των κύριων καθηκόντων αμφοτέρων των υπηρεσιών. Η συντάκτρια 
υποστηρίζει τη θέσπιση τεχνικής στήριξης μεταξύ των δύο οργανισμών, ωστόσο η συντάκτρια 
δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

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,
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 3

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το «Πρόγραμμα της Στοκχόλμης – Μια 
ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που 
εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες» 
καλεί την Ευρωπόλ να εξελιχθεί και να 
καταστεί «κέντρο ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής 
του νόμου των κρατών μελών, φορέας 
παροχής υπηρεσιών και πλατφόρμα των 
υπηρεσιών επιβολής του νόμου». Για να 
επιτευχθεί αυτός ο στόχος απαιτείται 
περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής 
αποτελεσματικότητας της Ευρωπόλ βάσει 

(4) Το «Πρόγραμμα της Στοκχόλμης – Μια 
ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που 
εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες» 
καλεί την Ευρωπόλ να εξελιχθεί και να 
καταστεί «κέντρο ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής 
του νόμου των κρατών μελών, φορέας 
παροχής υπηρεσιών και πλατφόρμα των 
υπηρεσιών επιβολής του νόμου». Για να 
επιτευχθεί αυτός ο στόχος απαιτείται 
περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής 
αποτελεσματικότητας της Ευρωπόλ βάσει 
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της αξιολόγησης της λειτουργίας της. Το 
πρόγραμμα της Στοκχόλμης θέτει επίσης 
ως στόχο την καλλιέργεια μιας 
αυθεντικής ευρωπαϊκής παιδείας στον 
τομέα της επιβολής του νόμου, μέσω της 
εκπόνησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
κατάρτισης και ανταλλαγών για το 
σύνολο των επαγγελματιών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
επιβολής του νόμου σε εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο.

της αξιολόγησης της λειτουργίας της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα μεγάλης κλίμακας δίκτυα 
εγκληματιών και τρομοκρατών 
εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την 
εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και για την ασφάλεια και 
ευημερία των πολιτών της. Από τις 
διαθέσιμες αξιολογήσεις απειλών 
προκύπτει ότι οι εγκληματικές ομάδες 
αναπτύσσουν ολοένα περισσότερο 
πολυσχιδή εγκληματική δραστηριότητα, 
και μάλιστα σε διασυνοριακή βάση. 
Επομένως, οι εθνικές αρχές επιβολής του 
νόμου πρέπει να συνεργάζονται στενότερα 
με τις αντίστοιχες αρχές των άλλων 
κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, είναι 
αναγκαίο να τεθούν στη διάθεση της 
Ευρωπόλ μέσα για την αύξηση της 
συνδρομής που παρέχει στα κράτη μέλη με 
σκοπό την πρόληψη της εγκληματικότητας 
στο σύνολο της Ένωσης και τη διεξαγωγή 
σχετικών αναλύσεων και ερευνών. Η 
διαπίστωση αυτή έχει επιβεβαιωθεί και 

(5) Τα μεγάλης κλίμακας δίκτυα 
εγκληματιών και τρομοκρατών 
εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την 
εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και για την ασφάλεια και 
ευημερία των πολιτών της. Από τις 
διαθέσιμες αξιολογήσεις απειλών 
προκύπτει ότι οι εγκληματικές ομάδες 
αναπτύσσουν ολοένα περισσότερο 
πολυσχιδή εγκληματική δραστηριότητα, 
και μάλιστα σε διασυνοριακή βάση. 
Επομένως, οι εθνικές αρχές επιβολής του 
νόμου πρέπει να συνεργάζονται στενότερα 
με τις αντίστοιχες αρχές των άλλων 
κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, είναι 
αναγκαίο να τεθούν στη διάθεση της 
Ευρωπόλ μέσα για την αύξηση της 
συνδρομής που παρέχει στα κράτη μέλη με 
σκοπό την πρόληψη της εγκληματικότητας 
στο σύνολο της Ένωσης και τη διεξαγωγή 
σχετικών αναλύσεων και ερευνών. Η 
διαπίστωση αυτή έχει επιβεβαιωθεί και 
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στις αξιολογήσεις που περιέχουν οι 
αποφάσεις του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ 
και 2005/681/ΔΕΥ.

στην αξιολόγηση που περιέχει η απόφαση
του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή 
προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους 
οργανισμούς της ΕΕ προβλέπει τόσο τη 
δυνατότητα διάλυσης οργανισμών όσο 
και τη δυνατότητα συγχώνευσής τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγχώνευση 
οργανισμών πρέπει να εξετάζεται σε 
περιπτώσεις όπου αλληλεπικαλύπτονται 
τα αντίστοιχα καθήκοντά τους, όταν 
μπορούν πιθανόν να επιτευχθούν 
συνεργίες ή όταν οι οργανισμοί θα 
λειτουργούσαν πιο αποτελεσματικά εάν 
αποτελούσαν τμήμα μιας μεγαλύτερης 
δομής·

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
περίπτωση των Ευρωπόλ και CEPOL η 
συγχώνευση θέτει βάσιμα ζητήματα περί 
του εάν η Συνθήκη προβλέπει την 
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απαιτούμενη νομική βάση για να επιτελεί 
η Ευρωπόλ καθήκοντα κατάρτισης· εάν ο 
σαφώς διαχωρισμένος προϋπολογισμός 
για την κατάρτιση θα απαιτεί ειδικά και 
χωριστά κονδύλια του προϋπολογισμού 
για αμφότερες τις αρμοδιότητες, την 
επιβολή του νόμου και την κατάρτιση· 
εάν υφίσταται σοβαρός κίνδυνος να 
επηρεάσει η συγχώνευση την επιτέλεση 
των κύριων καθηκόντων αμφοτέρων των 
υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αναμενόμενες εξοικονομήσεις από μία 
δυνάμει συγχώνευση δεν περιλαμβάνουν 
τους πρόσθετους πόρους που χρειάζεται η 
Ευρωπόλ για την επιτέλεση των νέων 
καθηκόντων ούτε το κόστος μείωσης των 
επιδόσεων των συγχωνευμένων
οργανισμών·

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5γ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διατήρηση των Ευρωπόλ και CEPOL ως 
δύο χωριστών οργανισμών φαίνεται 
εύλογη, ότι θα πρέπει να θεσπισθούν 
συνεργίες μεταξύ τους σε πεδία όπως 
είναι τα εξής:
α) τεχνική στήριξη στην κατάρτιση του 
ετησίου προϋπολογισμού, του εγγράφου 
προγραμματισμού που περιέχει τον ετήσιο 
και πολυετή προγραμματισμό και το 
σχέδιο διαχείρισης·
β) τεχνική στήριξη για την πρόσληψη 
προσωπικού και τη διαχείριση 
σταδιοδρομίας·
γ) υπηρεσίες ασφάλειας·
δ) υπηρεσίες της τεχνολογίας της 
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πληροφορίας·
ε) οικονομική διαχείριση, λογιστική και 
υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου·
στ) οιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες κοινού 
συμφέροντος.
Το περιεχόμενο των συνεργιών θα 
μπορούσε να ορισθεί σε συμφωνία ή να 
περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες του 
δικτύου των οργανισμών της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 9

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 10

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 

(7) Κατά συνέπεια, η απόφαση του 
Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ πρέπει να 
καταργηθεί και να αντικατασταθεί με τον 
παρόντα κανονισμό, ο οποίος στηρίζεται 
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κανονισμό, ο οποίος στηρίζεται στην 
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.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Ευρωπόλ οφείλει να διασφαλίζει 
καλύτερης ποιότητας, περισσότερο 
συντονισμένη και πιο συνεκτική 
κατάρτιση για τους λειτουργούς επιβολής 
του νόμου όλων των βαθμίδων, βάσει 
σαφούς πλαισίου, με γνώμονα τις 
εκάστοτε προσδιοριζόμενες ανάγκες 
κατάρτισης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της 

(12) Για να διασφαλισθεί η
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της 
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Ευρωπόλ και των κρατών μελών, είναι 
σκόπιμο να συσταθεί εθνική μονάδα σε 
κάθε κράτος μέλος. Κάθε τέτοια εθνική 
μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί ως ο 
βασικός σύνδεσμος μεταξύ αφενός των 
εθνικών αρχών επιβολής του νόμου και 
των ιδρυμάτων κατάρτισης και, 
αφετέρου, της Ευρωπόλ. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί η διαρκής και 
αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ της Ευρωπόλ και των εθνικών 
μονάδων και να διευκολυνθεί η μεταξύ 
τους συνεργασία, κάθε εθνική μονάδα 
πρέπει να αποσπά έναν τουλάχιστον 
αξιωματικό-σύνδεσμο στην Ευρωπόλ.

Ευρωπόλ και των κρατών μελών, είναι 
σκόπιμο να συσταθεί εθνική μονάδα σε 
κάθε κράτος μέλος. Κάθε τέτοια εθνική 
μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί ως ο 
βασικός σύνδεσμος μεταξύ των εθνικών 
αρχών επιβολής του νόμου και της 
Ευρωπόλ. Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
διαρκής και αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ της Ευρωπόλ και των 
εθνικών μονάδων και να διευκολυνθεί η 
μεταξύ τους συνεργασία, κάθε εθνική 
μονάδα πρέπει να αποσπά έναν 
τουλάχιστον αξιωματικό-σύνδεσμο στην 
Ευρωπόλ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Με στόχο τη διασφάλιση υψηλής 
ποιότητας, συντονισμένης και συνεκτικής 
κατάρτισης σε θέματα επιβολής του 
νόμου στην Ένωση, η Ευρωπόλ πρέπει να 
ενεργεί σύμφωνα με την πολιτική της ΕΕ 
για την κατάρτιση σε θέματα επιβολής 
του νόμου. Κατάρτιση σε επίπεδο ΕΕ 
πρέπει να είναι διαθέσιμη σε λειτουργούς 
επιβολής του νόμου όλων των βαθμίδων. 
Η Ευρωπόλ πρέπει να μεριμνά για την 
αξιολόγηση της παρεχόμενης κατάρτισης 
και για την ενσωμάτωση των 
συμπερασμάτων εκτιμήσεων των 
αναγκών κατάρτισης στις εργασίες 
προγραμματισμού για την αποτροπή 
αλληλεπικαλύψεων. Η Ευρωπόλ πρέπει 
να προωθεί την αναγνώριση στα κράτη 
μέλη της κατάρτισης η οποία παρέχεται 

διαγράφεται
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σε επίπεδο ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει 
να εκπροσωπούνται στο διοικητικό 
συμβούλιο της Ευρωπόλ προκειμένου να 
ελέγχουν αποτελεσματικά τη λειτουργία 
της. Για να αντικατοπτρίζεται η διττή 
αποστολή του νέου οργανισμού, η οποία 
συνίσταται στην επιχειρησιακή
υποστήριξη και στην παροχή κατάρτισης 
σε θέματα επιβολής του νόμου, τα 
τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
πρέπει να διορίζονται με κριτήριο τις 
γνώσεις που διαθέτουν στον τομέα της 
συνεργασίας για την επιβολή του νόμου, 
ενώ τα αναπληρωματικά μέλη πρέπει να 
διορίζονται με κριτήριο τις γνώσεις τους 
σε θέματα κατάρτισης των λειτουργών 
επιβολής του νόμου. Τα αναπληρωματικά 
μέλη ενδείκνυται να ενεργούν ως πλήρη 
μέλη σε περίπτωση απουσίας των 
τακτικών μελών και οσάκις συζητούνται 
θέματα κατάρτισης ή λαμβάνονται 
αποφάσεις σχετικά με αυτά. Το 
διοικητικό συμβούλιο πρέπει να λαμβάνει 
συμβουλευτική υποστήριξη από 
επιστημονική επιτροπή σχετικά με 
τεχνικά ζητήματα κατάρτισης.

(16) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει 
να εκπροσωπούνται στο διοικητικό 
συμβούλιο της Ευρωπόλ προκειμένου να 
ελέγχουν αποτελεσματικά τη λειτουργία 
της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Στο διοικητικό συμβούλιο είναι 
σκόπιμο να ανατεθούν οι αναγκαίες 
αρμοδιότητες, ιδίως σε σχέση με την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού και τον 
έλεγχο της εκτέλεσής του, τη θέσπιση των 
ενδεδειγμένων δημοσιονομικών κανόνων 
και την έκδοση εγγράφων 
προγραμματισμού, την καθιέρωση 
διαφανών διαδικασιών εργασίας για τη 
λήψη αποφάσεων από τον εκτελεστικό 
διευθυντή της Ευρωπόλ και την έκδοση 
της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων. Πρέπει 
επίσης να ασκεί εξουσίες αρχής διορισμού 
των μελών του οργανισμού, 
συμπεριλαμβανομένου του εκτελεστικού 
διευθυντή. Για τον εξορθολογισμό της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων και την 
ενίσχυση της εποπτείας της διοικητικής 
και της δημοσιονομικής διαχείρισης, το 
διοικητικό συμβούλιο πρέπει επίσης να 
μπορεί να συστήσει εκτελεστική 
επιτροπή.

(17) Στο διοικητικό συμβούλιο είναι 
σκόπιμο να ανατεθούν οι αναγκαίες 
αρμοδιότητες, ιδίως σε σχέση με την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού και τον 
έλεγχο της εκτέλεσής του, τη θέσπιση των 
ενδεδειγμένων δημοσιονομικών κανόνων 
και την έκδοση εγγράφων 
προγραμματισμού, την έγκριση μέτρων 
προς προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης και 
καταπολέμηση της απάτης καθώς και 
κανόνων για την πρόληψη και διαχείριση 
των συγκρούσεων συμφερόντων, την 
καθιέρωση διαφανών διαδικασιών 
εργασίας για τη λήψη αποφάσεων από τον 
εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπόλ και 
την έκδοση της ετήσιας έκθεσης 
πεπραγμένων. Πρέπει επίσης να ασκεί 
εξουσίες αρχής διορισμού των μελών του 
οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου του 
εκτελεστικού διευθυντή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της ομοιότητας των καθηκόντων που επιτελεί η εκτελεστική επιτροπή με εκείνα που 
ήδη αναλαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο, η συντάκτρια θεωρεί ότι η εκτελεστική επιτροπή δεν 
είναι απαραίτητη.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Με σκοπό την ενίσχυση της (23) Με σκοπό την ενίσχυση της 
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διοργανικής επιχειρησιακής συνεργασίας 
και, ιδίως, τη συσχέτιση δεδομένων που 
έχουν ήδη στη διάθεσή τους οι διάφοροι 
οργανισμοί, η Ευρωπόλ πρέπει να 
επιτρέπει την πρόσβαση της Εurojust και 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στα 
δεδομένα που έχει στη διάθεσή της ώστε 
να προβαίνουν σε σχετικές αναζητήσεις.

διοργανικής επιχειρησιακής συνεργασίας 
και, ιδίως, τη συσχέτιση δεδομένων που 
έχουν ήδη στη διάθεσή τους οι διάφοροι 
οργανισμοί, η Ευρωπόλ πρέπει να 
επιτρέπει την πρόσβαση της Εurojust στα 
δεδομένα που έχει στη διάθεσή της ώστε 
να προβαίνουν σε σχετικές αναζητήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 88 παράγραφος 2 στοιχείο β) και 85 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπουν στην ειδική σχέση Ευρωπόλ και Eurojust. Η ίδια σχέση 
δεν ισχύει για την OLAF.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Στον βαθμό που απαιτείται για την 
εκτέλεση των καθηκόντων της, η Ευρωπόλ 
είναι σκόπιμο να διατηρεί σχέσεις 
συνεργασίας με άλλους φορείς της 
Ένωσης, αρχές επιβολής του νόμου, 
καθώς και με ιδρύματα κατάρτισης σε 
θέματα επιβολής του νόμου τρίτων 
χωρών, διεθνείς οργανισμούς και ιδιώτες.

(24) Στον βαθμό που απαιτείται για την 
εκτέλεση των καθηκόντων της, η Ευρωπόλ 
είναι σκόπιμο να διατηρεί σχέσεις 
συνεργασίας με άλλους φορείς της 
Ένωσης, αρχές επιβολής του νόμου τρίτων 
χωρών, διεθνείς οργανισμούς και ιδιώτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.
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Τροπολογία 18

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 
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.

(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 
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 συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.
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Τροπολογία 19

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 
Ευρωπόλ που προορίζεται για παροχή 
κατάρτισης, επί μία τριετία από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(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 και
τον εκτελεστικό διευθυντή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, δηλαδή η ίδρυση οντότητας 
αρμόδιας για τη συνεργασία και την 
επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της 
επιβολής του νόμου σε επίπεδο Ένωσης, 
δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη και μπορεί, κατά συνέπεια, 
λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθεί 
καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση 

(59) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, δηλαδή η ίδρυση οντότητας 
αρμόδιας για τη συνεργασία στον τομέα 
της επιβολής του νόμου σε επίπεδο 
Ένωσης, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς 
από τα κράτη μέλη και μπορεί, κατά 
συνέπεια, λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθεί 
καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση 
δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με 
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δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή 
διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, όπως 
διατυπώνεται στο προαναφερθέν άρθρο, ο 
παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει το 
μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη 
του στόχου αυτού.

την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή 
διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, όπως 
διατυπώνεται στο προαναφερθέν άρθρο, ο 
παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει το 
μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη 
του στόχου αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – τίτλος

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. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 22
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 

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 
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υποστήριξη των ενεργειών τους, καθώς 
και για την επίτευξη μιας συνεκτικής 
ευρωπαϊκής πολιτικής για την κατάρτιση.

υποστήριξη των ενεργειών τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 23
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 
Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) που 
ιδρύθηκε με την απόφαση 2005/681/ΔΕΥ.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 24
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. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.
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Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) υποστήριξη, ανάπτυξη, παροχή, 
συντονισμό και υλοποίηση δράσεων 
κατάρτισης για τους λειτουργούς 
επιβολής του νόμου σε συνεργασία με το 
δίκτυο των ιδρυμάτων κατάρτισης των 
κρατών μελών, όπως ορίζεται στο 
κεφάλαιο III·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) παροχή στους φορείς της Ένωσης που 
συστάθηκαν δυνάμει του Τίτλου V της 
Συνθήκης και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)
πληροφοριών ασφαλείας σε ποινικές 
υποθέσεις και αναλυτικής υποστήριξης 
στους τομείς που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητά τους·

(ι) παροχή στους φορείς της Ένωσης που 
συστάθηκαν δυνάμει του Τίτλου V της 
Συνθήκης πληροφοριών ασφαλείας σε 
ποινικές υποθέσεις και αναλυτικής 
υποστήριξης στους τομείς που εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Κάθε κράτος μέλος συγκροτεί ή ορίζει 
μια εθνική μονάδα που αποτελεί την 
υπηρεσία-σύνδεσμο μεταξύ της Ευρωπόλ 
και των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών, καθώς επίσης και με τα ιδρύματα 
κατάρτισης για τους λειτουργούς 
επιβολής του νόμου. Σε κάθε κράτος μέλος 
διορίζεται ένας δημόσιος λειτουργός ως 
προϊστάμενος της εθνικής μονάδας.

2. Κάθε κράτος μέλος συγκροτεί ή ορίζει 
μια εθνική μονάδα που αποτελεί την 
υπηρεσία-σύνδεσμο μεταξύ της Ευρωπόλ 
και των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών. Σε κάθε κράτος μέλος διορίζεται 
ένας δημόσιος λειτουργός ως 
προϊστάμενος της εθνικής μονάδας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
επικοινωνία και συνεργασία όλων των 
συναφών αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών και των ιδρυμάτων κατάρτισης για 
τους λειτουργούς επιβολής του νόμου στα 
κράτη μέλη με την Ευρωπόλ·

β) εξασφαλίζουν την αποτελεσματική 
επικοινωνία και συνεργασία όλων των 
συναφών αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών με την Ευρωπόλ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Kεφάλαιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

διαγράφεται

 Άρθρο 9
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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 
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 
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Ένωσης·
δ) την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων 
κατάρτισης των λειτουργών επιβολής του 
νόμου με αντικείμενο τη συμμετοχή σε μη 
στρατιωτικές αποστολές της Ένωσης·
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.
 Άρθρο 10
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 
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 
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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 
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 
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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.
 Άρθρο 11
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 
ιδρυμάτων κατάρτισης σε θέματα 
επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την επιστημονική επιτροπή 
κατάρτισης, σύμφωνα με το άρθρο 20·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.
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Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ενδεχομένως, μια εκτελεστική 
επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 
22.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της ομοιότητας των καθηκόντων που επιτελεί η εκτελεστική επιτροπή με εκείνα που 
ήδη αναλαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο, η συντάκτρια θεωρεί ότι η εκτελεστική επιτροπή δεν 
είναι απαραίτητη.

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και 
τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων 
στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη του, 
καθώς και τα μέλη της επιστημονικής 
επιτροπής κατάρτισης·

η) θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και 
τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων 
στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) διορίζει τα μέλη της επιστημονικής 
επιτροπής κατάρτισης·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) μεριμνά για τη δέουσα συνέχεια στα 
πορίσματα και στις συστάσεις που 
προκύπτουν από τις διάφορες εσωτερικές ή 
εξωτερικές εκθέσεις ελέγχου και 
αξιολογήσεις, καθώς και από τις έρευνες 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

ιε) μεριμνά για τη δέουσα συνέχεια στα 
πορίσματα και στις συστάσεις που 
προκύπτουν από τις διάφορες εσωτερικές ή 
εξωτερικές εκθέσεις ελέγχου του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
εκείνα που ανακύπτουν από τις έρευνες 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και 
διαβιβάζει στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή κάθε πληροφορία 
σχετική με τα αποτελέσματα των 
διαδικασιών αξιολόγησης·

Or. en

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου ή 
της εκτελεστικής επιτροπής, ο 
εκτελεστικός διευθυντής ενεργεί υπό 
καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του και δεν 
επιζητεί ούτε λαμβάνει οδηγίες από 
κυβέρνηση ή από οποιονδήποτε άλλο
φορέα.

2. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
Επιτροπής ή του διοικητικού συμβουλίου ο 
εκτελεστικός διευθυντής ενεργεί υπό 
καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του και δεν 
επιζητεί ούτε λαμβάνει οδηγίες από 
κυβέρνηση ή από οποιονδήποτε άλλο 
φορέα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένης της ομοιότητας των καθηκόντων που επιτελεί η εκτελεστική επιτροπή με εκείνα που 
ήδη αναλαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο, η συντάκτρια θεωρεί ότι η εκτελεστική επιτροπή δεν 
είναι απαραίτητη.

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την κατάρτιση σχεδίου δράσης σε
συνέχεια των πορισμάτων εσωτερικών ή 
εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου, 
αξιολογήσεων, εκθέσεων ερευνών και 
συστάσεων που προκύπτουν από έρευνες 
της OLAF, καθώς και για την υποβολή 
έκθεσης προόδου δύο φορές τον χρόνο 
στην Επιτροπή και τακτικά στο διοικητικό 
συμβούλιο·

στ) την κατάρτιση σχεδίου δράσης για να 
δίδεται συνέχεια στα πορίσματα των 
εκθέσεων εσωτερικού ή εξωτερικού 
ελέγχου και αξιολογήσεων, των εκθέσεων 
ερευνών και συστάσεων που προέρχονται 
από την OLAF, καθώς και για την 
υποβολή έκθεσης προόδου δύο φορές τον 
χρόνο στην Επιτροπή και τακτικά στο 
διοικητικό συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τη χάραξη στρατηγικής της Ευρωπόλ 
για την καταπολέμηση της απάτης και για 
την υποβολή της στο διοικητικό συμβούλιο 
προς έγκριση·

η) τη χάραξη στρατηγικής της Ευρωπόλ 
για την καταπολέμηση της απάτης και 
στρατηγικής προς πρόληψη και 
διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων 
και την υποβολή της στο διοικητικό 
συμβούλιο προς έγκριση·

Or. en

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Κεφαλαίο 4 – τμήμα 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Κεφαλαίο 4 – τμήμα 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 [...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της ομοιότητας των καθηκόντων που επιτελεί η εκτελεστική επιτροπή με εκείνα που 
ήδη αναλαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο, η συντάκτρια θεωρεί ότι η εκτελεστική επιτροπή δεν 
είναι απαραίτητη.

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Πρόσβαση της Eurojust και της OLAF
στις πληροφορίες της Ευρωπόλ

Πρόσβαση της Eurojust στις πληροφορίες 
της Ευρωπόλ

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 88 παράγραφος 2 στοιχείο β) και 85 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπουν στην ειδική σχέση Ευρωπόλ και Eurojust. Η ίδια σχέση 
δεν ισχύει για την OLAF.

Τροπολογία 41
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ευρωπόλ λαμβάνει κάθε κατάλληλο 
μέτρο ώστε να μπορούν η Eurojust και η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης (OLAF), στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους, να έχουν πρόσβαση 
και να πραγματοποιούν αναζήτηση σε 
όλες τις πληροφορίες που έχουν 
παρασχεθεί για τους σκοπούς του άρθρου 
24 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), με την 
επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών 
μελών, των φορέων της Ένωσης, τρίτων 
χωρών και διεθνών οργανισμών να 
υποδεικνύουν περιορισμούς στην 
πρόσβαση και στη χρήση των δεδομένων 
αυτών. Η Ευρωπόλ πρέπει να 
ενημερώνεται για τις αναζητήσεις της 
Eurojust ή της OLAF από τις οποίες 
προκύπτει σύμπτωση με τις πληροφορίες 
που επεξεργάζεται η Ευρωπόλ.

1. Η Ευρωπόλ λαμβάνει κάθε κατάλληλο 
μέτρο ώστε να μπορεί η Eurojust, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να έχει
πρόσβαση και να πραγματοποιεί
αναζήτηση σε όλες τις πληροφορίες που 
έχουν παρασχεθεί για τους σκοπούς του 
άρθρου 24 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
β), με την επιφύλαξη του δικαιώματος των 
κρατών μελών, των φορέων της Ένωσης, 
τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών να 
υποδεικνύουν περιορισμούς στην 
πρόσβαση και στη χρήση των δεδομένων 
αυτών. Η Ευρωπόλ πρέπει να 
ενημερώνεται για τις αναζητήσεις της 
Eurojust από τις οποίες προκύπτει 
σύμπτωση με τις πληροφορίες που 
επεξεργάζεται η Ευρωπόλ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 88 παράγραφος 2 στοιχείο β) και 85 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπουν στην ειδική σχέση Ευρωπόλ και Eurojust. Η ίδια σχέση 
δεν ισχύει για την OLAF.

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ευρωπόλ λαμβάνει κάθε κατάλληλο 
μέτρο ώστε να μπορούν η Eurojust και η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης (OLAF), στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους, να έχουν έμμεση 
πρόσβαση βάσει συστήματος 
σύμπτωσης/απουσίας σύμπτωσης (hit/no 
hit ) σε πληροφορίες που παρέχονται για 

2. Η Ευρωπόλ λαμβάνει κάθε κατάλληλο 
μέτρο ώστε να μπορεί η Eurojust, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να έχει
έμμεση πρόσβαση βάσει συστήματος 
σύμπτωσης/απουσίας σύμπτωσης (hit/no 
hit ) σε πληροφορίες που παρέχονται για 
τους σκοπούς του άρθρου 24 παράγραφος 
1 στοιχείο γ), με την επιφύλαξη τυχόν 
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τους σκοπούς του άρθρου 24 παράγραφος 
1 στοιχείο γ), με την επιφύλαξη τυχόν 
περιορισμών που υποδεικνύονται από τα 
κράτη μέλη, τους φορείς της Ένωσης, τις 
τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς 
που παρέχουν τις πληροφορίες, σύμφωνα 
με το άρθρο 25 παράγραφος 2. Σε 
περίπτωση σύμπτωσης (hit), η Ευρωπόλ 
κινεί διαδικασία ώστε να επιτραπεί η 
διάδοση των πληροφοριών που κατέληξαν 
σε σύμπτωση, ανάλογα με την απόφαση 
του κράτους μέλους, του φορέα της 
Ένωσης, της τρίτης χώρας ή του διεθνούς 
οργανισμού που παρέσχε τις πληροφορίες 
στην Ευρωπόλ

περιορισμών που υποδεικνύονται από τα 
κράτη μέλη, τους φορείς της Ένωσης, τις 
τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς 
που παρέχουν τις πληροφορίες, σύμφωνα 
με το άρθρο 25 παράγραφος 2. Σε 
περίπτωση σύμπτωσης (hit), η Ευρωπόλ 
κινεί διαδικασία ώστε να επιτραπεί η 
διάδοση των πληροφοριών που κατέληξαν 
σε σύμπτωση, ανάλογα με την απόφαση 
του κράτους μέλους, του φορέα της 
Ένωσης, της τρίτης χώρας ή του διεθνούς 
οργανισμού που παρέσχε τις πληροφορίες 
στην Ευρωπόλ

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 88 παράγραφος 2 στοιχείο β) και 85 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπουν στην ειδική σχέση Ευρωπόλ και Eurojust. Η ίδια σχέση 
δεν ισχύει για την OLAF.

Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αναζητήσεις πληροφοριών σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 και 2 
πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο 
με σκοπό να καθορίζεται το κατά πόσον οι 
πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους 
η Eurojust ή η OLAF αντιστοίχως
συμπίπτουν με πληροφορίες τις οποίες 
επεξεργάζεται η Ευρωπόλ.

3. Οι αναζητήσεις πληροφοριών σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 και 2 
πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο 
με σκοπό να καθορίζεται το κατά πόσον οι 
πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η 
Eurojust συμπίπτουν με πληροφορίες τις 
οποίες επεξεργάζεται η Ευρωπόλ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 88 παράγραφος 2 στοιχείο β) και 85 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπουν στην ειδική σχέση Ευρωπόλ και Eurojust. Η ίδια σχέση 
δεν ισχύει για την OLAF.
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Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Ευρωπόλ επιτρέπει την 
πραγματοποίηση αναζήτησης σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1 και 2 μόνο αφού λάβει 
πληροφορίες από τη μεν Eurojust σχετικά 
με το ποια εθνικά μέλη, αναπληρωτές, 
βοηθοί και υπάλληλοι της Eurojust, από τη 
δε OLAF σχετικά με το ποιοι υπάλληλοί 
της, έχουν εξουσιοδοτηθεί να
πραγματοποιούν τέτοιου είδους 
αναζήτηση.

4. Η Ευρωπόλ επιτρέπει την 
πραγματοποίηση αναζήτησης σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1 και 2 μόνο αφού λάβει 
πληροφορίες από τη Eurojust σχετικά με το 
ποια εθνικά μέλη, αναπληρωτές, βοηθοί 
και υπάλληλοι της Eurojust έχουν 
εξουσιοδοτηθεί να πραγματοποιούν 
τέτοιου είδους αναζήτηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 88 παράγραφος 2 στοιχείο β) και 85 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπουν στην ειδική σχέση Ευρωπόλ και Eurojust. Η ίδια σχέση 
δεν ισχύει για την OLAF.

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας της 
Ευρωπόλ στο πλαίσιο κάποιας έρευνας η 
Ευρωπόλ ή κάποιο κράτος μέλος 
διαπιστώσουν την ανάγκη συντονισμού, 
συνεργασίας ή συνδρομής, εντός του 
πεδίου αρμοδιοτήτων της Eurojust ή της 
OLAF, η Ευρωπόλ ενημερώνει σχετικά 
τους εν λόγω οργανισμούς και κινεί 
διαδικασία για τη διάδοση των 
πληροφοριών, ανάλογα με την απόφαση 
του κράτους μέλους που παρέσχε τις 
πληροφορίες. Σε αυτήν την περίπτωση, η 
Eurojust ή η OLAF συμμετέχουν σε 
διαβουλεύσεις με την Ευρωπόλ.

5. Εάν κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας της 
Ευρωπόλ στο πλαίσιο κάποιας έρευνας η 
Ευρωπόλ ή κάποιο κράτος μέλος 
διαπιστώσουν την ανάγκη συντονισμού, 
συνεργασίας ή συνδρομής, εντός του 
πεδίου αρμοδιοτήτων της Eurojust, η 
Ευρωπόλ ενημερώνει σχετικά τους εν 
λόγω οργανισμούς και κινεί διαδικασία για 
τη διάδοση των πληροφοριών, ανάλογα με 
την απόφαση του κράτους μέλους που 
παρέσχε τις πληροφορίες. Σε αυτή την 
περίπτωση, η Eurojust συμμετέχει σε 
διαβουλεύσεις με την Ευρωπόλ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 88 παράγραφος 2 στοιχείο β) και 85 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπουν στην ειδική σχέση Ευρωπόλ και Eurojust. Η ίδια σχέση 
δεν ισχύει για την OLAF.

Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Eurojust, περιλαμβανομένου του 
συλλογικού οργάνου, των εθνικών μελών, 
των αναπληρωτών, των βοηθών και των 
υπαλλήλων της, και η OLAF τηρούν κάθε 
περιορισμό στην πρόσβαση ή στη χρήση, 
υπό γενικούς ή ειδικούς όρους, που 
υποδεικνύεται από κράτη μέλη, φορείς της 
Ένωσης, τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς σύμφωνα με το άρθρο 25 
παράγραφος 2.

6. Η Eurojust, περιλαμβανομένου του 
συλλογικού οργάνου, των εθνικών μελών, 
των αναπληρωτών, των βοηθών και των 
υπαλλήλων της, τηρεί κάθε περιορισμό 
στην πρόσβαση ή στη χρήση, υπό γενικούς 
ή ειδικούς όρους, που υποδεικνύεται από 
κράτη μέλη, φορείς της Ένωσης, τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς σύμφωνα 
με το άρθρο 25 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 88 παράγραφος 2 στοιχείο β) και 85 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπουν στην ειδική σχέση Ευρωπόλ και Eurojust. Η ίδια σχέση 
δεν ισχύει για την OLAF.

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων της , η 
Ευρωπόλ δύναται να συνάπτει και να 
διατηρεί σχέσεις συνεργασίας με φορείς 
της Ένωσης στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους, τις αρχές επιβολής του 
νόμου τρίτων χωρών, ιδρύματα 
κατάρτισης σε θέματα επιβολής του 

1. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων της , η 
Ευρωπόλ δύναται να συνάπτει και να 
διατηρεί σχέσεις συνεργασίας με φορείς 
της Ένωσης στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους, τις αρχές επιβολής του 
νόμου τρίτων χωρών, διεθνείς οργανισμούς 
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νόμου τα οποία εδρεύουν σε τρίτες χώρες,
διεθνείς οργανισμούς και ιδιωτικούς 
φορείς.

και ιδιωτικούς φορείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις συμφωνίες συνεργασίας που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 31 
παράγραφος 1.

β) τις ρυθμίσεις εργασίας που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 
και τις κοινοποιήσεις όταν ο εκτελεστικός 
διευθυντής εφαρμόζει το άρθρο 31 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1

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 
αναπληρωτών εκτελεστικών διευθυντών 
ορίζονται από τον εκτελεστικό διευθυντή

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το διοικητικό συμβούλιο, αφού ζητήσει 
τη γνώμη της Επιτροπής, θεσπίζει τους 
δημοσιονομικούς κανόνες στους οποίους 
υπόκειται η Ευρωπόλ. Αυτοί δεν 
παρεκκλίνουν από [τον δημοσιονομικό 
κανονισμό-πλαίσιο] παρά μόνον εάν η 
παρέκκλιση αυτή επιβάλλεται λόγω των 
ειδικών αναγκών λειτουργίας της Ευρωπόλ 
και έχει προηγουμένως συμφωνήσει η 
Επιτροπή.

1. Το διοικητικό συμβούλιο, αφού ζητήσει 
τη γνώμη της Επιτροπής, θεσπίζει τους 
δημοσιονομικούς κανόνες στους οποίους 
υπόκειται η Ευρωπόλ. Αυτοί δεν 
παρεκκλίνουν από [τον δημοσιονομικό 
κανονισμό-πλαίσιο] παρά μόνον εάν η 
παρέκκλιση αυτή επιβάλλεται λόγω των 
ειδικών αναγκών λειτουργίας της Ευρωπόλ 
και εάν η Επιτροπή έχει παράσχει εκ των 
προτέρων τη σύμφωνη γνώμη της. Εάν 
επέλθει παρέκκλιση, αυτή κοινοποιείται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Λόγω της ιδιαιτερότητας των μελών 
του Δικτύου των εθνικών ιδρυμάτων 
κατάρτισης, τα οποία αποτελούν τους 
μοναδικούς φορείς που διαθέτουν ειδικά 
χαρακτηριστικά και την τεχνική 
ικανότητα για την υλοποίηση των 
συναφών δραστηριοτήτων κατάρτισης, 
τα μέλη αυτά μπορούν να λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις εκτός πλαισίου 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 190 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της 
Επιτροπής.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της 
κατάλογο των μελών του διοικητικού της 
συμβουλίου, των εξωτερικών και των 
εντός της υπηρεσίας εργαζομένων 
εμπειρογνωμόνων μαζί με την αντίστοιχη 
δήλωση συμφερόντων και το βιογραφικό 
σημείωμα εκάστου· τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων του διοικητικού 
συμβουλίου πρέπει να δημοσιεύονται 
συστηματικά· η Ευρωπόλ μπορεί να 
περιορίζει σε προσωρινή ή σε μόνιμη 
βάση τη δημοσιοποίηση εγγράφων εάν 
υπάρχει κίνδυνος η δημοσίευσή τους να 
υπονομεύσει την επιτέλεση των 
καθηκόντων της Ευρωπόλ, λαμβάνοντας 
υπόψη τις υποχρεώσεις εχεμύθειας και 
εμπιστευτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 53
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, 

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.
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και της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
Ακαδημίας (ΕΑΑ), όπως αυτή ιδρύθηκε 
με την απόφαση 2005/681/ΔΕΥ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τη 
νομική ισχύ συμφωνιών που έχουν 
συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού από την ΕΑΑ, 
όπως ιδρύθηκε βάσει της απόφασης 
2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 3, η συμφωνία για την έδρα 
που συνήφθη βάσει της απόφασης 
2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου παύει να 
ισχύει από την ημερομηνία εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η θητεία των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου της ΕΑΑ βάσει του άρθρου 
10 της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου λήγει στις [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 4

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
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε ένα από τα τρία οικονομικά 
έτη που έπονται της έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, τουλάχιστον 8 
εκατομμύρια ευρώ των δαπανών 
λειτουργίας της Ευρωπόλ αντιστοιχούν σε 
δαπάνες για την κατάρτιση, όπως 
περιγράφεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 77 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

2. Οι παραπομπές στην απόφαση που 
αντικαθίσταται εκλαμβάνονται ως 
παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.
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Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 1

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.

Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 78 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια δεν υποστηρίζει τη συγχώνευση Ευρωπόλ και CEPOL.
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