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σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του «EURODAC» 
για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/…][για τη θέσπιση των κριτηρίων 
και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο 
για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος 
μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από ανιθαγενή] και σχετικά με τις αιτήσεις 
αντιπαραβολής με τα δεδομένα EURODAC που υποβάλλουν οι αρχές 
επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής 
του νόμου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά 
με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση 
Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και 
Δικαιοσύνης (αναδιατύπωση).
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Τροπολογία 21
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η κοινή πολιτική ασύλου, που 
περιλαμβάνει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό 
σύστημα ασύλου, αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την προοδευτική εγκαθίδρυση ενός 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, ανοικτού σε εκείνους οι 
οποίοι, αναγκασμένοι από τις περιστάσεις, 
αναζητούν νομίμως διεθνή προστασία 
στην Ένωση.

(2) Η κοινή πολιτική ασύλου, που 
περιλαμβάνει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό 
σύστημα ασύλου, αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την προοδευτική εγκαθίδρυση ενός 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, ανοικτού σε εκείνους οι 
οποίοι, αναγκασμένοι από τις περιστάσεις, 
αναζητούν διεθνή προστασία στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 22
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το πρόγραμμα της Χάγης έκανε 
έκκληση για τη βελτίωση της πρόσβασης 
στα υφιστάμενα συστήματα 
αρχειοθέτησης δεδομένων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, το 
πρόγραμμα της Στοκχόλμης απηύθυνε 
έκκληση για καλώς στοχοθετημένη 
συγκέντρωση δεδομένων και για 
ανάπτυξη ανταλλαγής πληροφοριών και 
των σχετικών μέσων με βάση τις ανάγκες 
επιβολής του νόμου. 

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 23
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το πρόγραμμα της Χάγης έκανε 
έκκληση για τη βελτίωση της πρόσβασης 
στα υφιστάμενα συστήματα 
αρχειοθέτησης δεδομένων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, το 
πρόγραμμα της Στοκχόλμης απηύθυνε 
έκκληση για καλώς στοχοθετημένη 
συγκέντρωση δεδομένων και για 
ανάπτυξη ανταλλαγής πληροφοριών και 
των σχετικών μέσων με βάση τις ανάγκες 
επιβολής του νόμου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 24
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Είναι σημαντικό για την 
καταπολέμηση των τρομοκρατικών 
εγκλημάτων και άλλων σοβαρών 
αξιοποίνων πράξεων να τίθενται στη 
διάθεση των αρχών επιβολής του νόμου 
όσο το δυνατόν πιο πλήρεις και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες που 
διευκολύνουν την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Οι πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στο σύστημα 
EURODAC είναι απαραίτητες για τους 
σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης και 
διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων 
και άλλων σοβαρών αξιοποίνων πράξεων. 
Ως εκ τούτου, τα δεδομένα που 
αποθηκεύονται στο EURODAC πρέπει να 

διαγράφεται
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είναι διαθέσιμα, υπό τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
για να μπορεί να γίνει αντιπαραβολή από 
τις εντεταλμένες αρχές των κρατών 
μελών και από την Ευρωπόλ.

Or. en

Τροπολογία 25
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Οι εξουσίες που παρέχονται στις 
αρχές επιβολής του νόμου σε σχέση με 
την πρόσβαση στο EURODAC δεν θα 
πρέπει να θίγουν το δικαίωμα των 
αιτούντων διεθνή προστασία για 
διεκπεραίωση της αίτησής τους εν 
ευθέτω χρόνω σύμφωνα με τη συναφή 
νομοθεσία. Επιπλέον, η λήψη 
«συμπτώσεων» από το EURODAC και 
μια ακόλουθη διαδικασία σύμφωνα με 
την απόφαση-πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 18 Δεκεμβρίου 2006 για 
την απλούστευση της ανταλλαγής 
πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των 
αρχών επιβολής του νόμου των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης1 δεν θα 
πρέπει ομοίως να θίγει το δικαίωμα αυτό 
και δεν θα πρέπει να αποτελεί δικαιολογία 
για την καθυστέρηση της διαδικασίας 
εξέτασης της αίτησης ασύλου.
______________
1 ΕΕ L 386, της 29.12.2006, σ. 89.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μην θεσπίζουν τα κράτη μέλη πρακτικές που θα συνδέουν ένα πιθανό 
αποτέλεσμα στο EURODAC με την επιτυχή έκβαση της αίτησης ασύλου, καθώς αυτή δεν θα 
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πρέπει να επηρεάζεται παρά μόνον από τελεσίδικη απόφαση.

Τροπολογία 26
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Επιτροπή τόνισε στην ανακοίνωσή 
της προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας, της 
λειτουργικότητας και των συνεργιών 
μεταξύ των ευρωπαϊκών βάσεων 
δεδομένων στον τομέα της δικαιοσύνης 
και των εσωτερικών υποθέσεων, της 
24ης Νοεμβρίου 2005, ότι οι αρχές που 
είναι υπεύθυνες για την εσωτερική 
ασφάλεια θα μπορούσαν να έχουν 
πρόσβαση στο EURODAC σε σαφώς 
καθορισμένες περιπτώσεις, όταν υπάρχει 
βάσιμη υπόνοια ότι ο δράστης 
τρομοκρατικής ή άλλης σοβαρής 
εγκληματικής πράξης έχει υποβάλει 
αίτηση για να του χορηγηθεί άσυλο. Στην 
εν λόγω ανακοίνωση, η Επιτροπή 
διαπίστωσε επίσης ότι η αρχή της 
αναλογικότητας επιβάλλει την υποχρέωση 
να πραγματοποιούνται έρευνες για τους 
σκοπούς αυτούς μόνο σε περίπτωση που 
αυτό απαιτείται από το ανώτερο 
συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας, 
δηλαδή, σε περίπτωση που η εγκληματική 
ή τρομοκρατική αυτή πράξη είναι τόσο 
αξιόμεμπτη που δικαιολογεί την 
αναζήτηση σε βάση δεδομένων στην
οποία καταχωρούνται πρόσωπα με 
καθαρό ποινικό μητρώο και κατέληγε ότι 
το κατώφλι για την έρευνα των αρχών 
που είναι υπεύθυνες για την εσωτερική 
ασφάλεια στη βάση EURODAC πρέπει 
επομένως να είναι πάντοτε σημαντικά 
υψηλότερο από το κατώφλι που ισχύει για 
την έρευνα σε βάσεις δεδομένων που 

διαγράφεται
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έχουν σχέση με την εγκληματικότητα.

Or. en

Τροπολογία 27
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Επιπλέον, η Ευρωπόλ διαδραματίζει 
βασικό ρόλο όσον αφορά τη συνεργασία 
μεταξύ των αρχών των κρατών μελών 
στον τομέα της διασυνοριακής 
διερεύνησης εγκλημάτων, συμβάλλοντας 
στην πρόληψη, την ανάλυση και τη 
διερεύνηση της εγκληματικότητας σε 
επίπεδο Ένωσης. Κατά συνέπεια, η 
Ευρωπόλ πρέπει να έχει εξίσου πρόσβαση 
στα δεδομένα EURODAC στο πλαίσιο 
της εκτέλεσης των καθηκόντων της και 
σύμφωνα με την απόφαση για τη 
δημιουργία της Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) αριθ. 
(2009/371/ΔΕΥ).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 28
Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Η πρόσβαση στα δεδομένα του 
EURODAC από την Ευρωπόλ θα πρέπει 
να επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, υπό συγκεκριμένες 
συνθήκες και αυστηρές προϋποθέσεις.
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Τροπολογία 29
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Δεδομένου ότι το σύστημα 
EURODAC δημιουργήθηκε για να 
διευκολύνει την εφαρμογή του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […/…] του 
Συμβουλίου [για τη θέσπιση των 
κριτηρίων και μηχανισμών για τον 
προσδιορισμό του κράτους μέλους που 
είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης 
διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε 
κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας 
ή από ανιθαγενή], η πρόσβαση στο 
EURODAC για τους σκοπούς της 
πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων 
σοβαρών αξιοποίνων πράξεων αποτελεί 
αλλαγή του αρχικού σκοπού του 
EURODAC, που επηρεάζει το δικαίωμα 
σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των 
ατόμων των οποίων τα προσωπικά 
δεδομένα αποτελούν αντικείμενο 
επεξεργασίας από το σύστημα 
EURODAC. Κάθε τέτοια παρέμβαση 
πρέπει να είναι σύννομη, πρέπει να 
διατυπώνεται με επαρκή σαφήνεια ώστε 
να επιτρέπει στα άτομα να προσαρμόζουν 
τη συμπεριφορά τους, πρέπει να 
προστατεύει τους πολίτες από 
καταχρήσεις και τέλος πρέπει να 
προσδιορίζει με επαρκή σαφήνεια το 
πεδίο της διακριτικής ευχέρειας που 
αναγνωρίζεται στις αρμόδιες αρχές και 
τον τρόπο άσκησής της. Σε μια 
δημοκρατική κοινωνία, κάθε παρέμβαση 
πρέπει να είναι απαραίτητη για την 
επίτευξη έννομου και ανάλογου 
συμφέροντος και να είναι ανάλογη προς 

διαγράφεται
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τον επιδιωκόμενο στόχο.

Or. en

Τροπολογία 30
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός 
σκοπός της δημιουργίας του EURODAC 
δεν προέβλεπε τη δυνατότητα να ζητηθεί 
η αντιπαραβολή δεδομένων με τη βάση 
δεδομένων βάσει λανθάνοντος 
δακτυλικού αποτυπώματος, το οποίο 
αποτελεί ίχνος δακτυλικού 
αποτυπώματος που μπορεί να βρεθεί στον 
τόπο του εγκλήματος, μια τέτοια 
δυνατότητα είναι θεμελιώδους σημασίας 
για την αστυνομική συνεργασία. Η 
δυνατότητα αντιπαραβολής ενός 
λανθάνοντος δακτυλικού αποτυπώματος 
με τα δεδομένα δακτυλικών 
αποτυπωμάτων που αποθηκεύονται στο 
EURODAC θα αποτελούσε για τις 
εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών 
πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη, 
εξακρίβωση και διερεύνηση 
τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων 
σοβαρών αξιοποίνων πράξεων όταν, για 
παράδειγμα, τα μόνα διαθέσιμα στον 
τόπο του εγκλήματος αποδεικτικά 
στοιχεία είναι λανθάνοντα δακτυλικά 
αποτυπώματα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 31
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός 
σκοπός της δημιουργίας του EURODAC 
δεν προέβλεπε τη δυνατότητα να ζητηθεί η 
αντιπαραβολή δεδομένων με τη βάση 
δεδομένων βάσει λανθάνοντος δακτυλικού 
αποτυπώματος, το οποίο αποτελεί ίχνος 
δακτυλικού αποτυπώματος που μπορεί να 
βρεθεί στον τόπο του εγκλήματος, μια 
τέτοια δυνατότητα είναι θεμελιώδους 
σημασίας για την αστυνομική συνεργασία. 
Η δυνατότητα αντιπαραβολής ενός 
λανθάνοντος δακτυλικού αποτυπώματος με 
τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων 
που αποθηκεύονται στο EURODAC θα 
αποτελούσε για τις εντεταλμένες αρχές των 
κρατών μελών πολύτιμο εργαλείο για την 
πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση 
τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων 
σοβαρών αξιοποίνων πράξεων όταν, για 
παράδειγμα, τα μόνα διαθέσιμα στον τόπο 
του εγκλήματος αποδεικτικά στοιχεία είναι 
λανθάνοντα δακτυλικά αποτυπώματα.

(12) Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός 
σκοπός της δημιουργίας του EURODAC 
δεν προέβλεπε τη δυνατότητα να ζητηθεί η 
αντιπαραβολή δεδομένων με τη βάση 
δεδομένων βάσει λανθάνοντος δακτυλικού 
αποτυπώματος, το οποίο αποτελεί ίχνος 
δακτυλικού αποτυπώματος που μπορεί να 
βρεθεί στον τόπο του εγκλήματος, μια 
τέτοια δυνατότητα είναι θεμελιώδους 
σημασίας για την αστυνομική συνεργασία. 
Η δυνατότητα αντιπαραβολής ενός 
λανθάνοντος δακτυλικού αποτυπώματος με 
τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων 
που αποθηκεύονται στο EURODAC σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν εύλογοι λόγοι 
να θεωρηθεί ότι ο δράστης ή το θύμα 
ενδέχεται να εμπίπτει σε μια από τις 
κατηγορίες που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό θα αποτελούσε για τις 
εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών 
πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη, 
εξακρίβωση και διερεύνηση 
τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων 
σοβαρών αξιοποίνων πράξεων όταν, για 
παράδειγμα, τα μόνα διαθέσιμα στον τόπο 
του εγκλήματος αποδεικτικά στοιχεία είναι 
λανθάνοντα δακτυλικά αποτυπώματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον το EURODAC θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις όπου υπάρχει εύλογη 
υπόνοια ότι αιτών άσυλο ή άλλο πρόσωπο που καλύπτεται από τον κανονισμό EURODAC
υπήρξε δράστης ή θύμα, η εν λόγω αρχή θα πρέπει να υπογραμμίζεται σε περιπτώσεις όπου η 
αστυνομία συλλέγει δακτυλικά αποτυπώματα από τόπο εγκλήματος.

Τροπολογία 32
Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Το αποτέλεσμα της αντιπαραβολής 
θα πρέπει να ελέγχεται πάραυτα στο 
κράτος μέλος προέλευσης από 
εμπειρογνώμονα δακτυλικών 
αποτυπωμάτων. Η τελική εξακρίβωση θα 
πρέπει να πραγματοποιείται από το 
κράτος μέλος προέλευσης, σε συνεργασία 
με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με το άρθρο 32 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/...] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [για τη θέσπιση των 
κριτηρίων και μηχανισμών για τον 
προσδιορισμό του κράτους μέλους που 
είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης 
διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε 
κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας 
ή από ανιθαγενή].

Or. en

Τροπολογία 33
Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Οι πληροφορίες που λαμβάνονται 
από το κεντρικό σύστημα και αφορούν 
άλλα δεδομένα που αποδεικνύονται 
αναξιόπιστα, θα πρέπει να απαλείφονται 
μόλις διαπιστωθεί η αναξιοπιστία των 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 34
Cornelis de Jong
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο παρών κανονισμός ορίζει επίσης 
τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες πρέπει να 
επιτρέπονται οι αιτήσεις αντιπαραβολής 
δακτυλικών αποτυπωμάτων με τα 
δεδομένα EURODAC με σκοπό την 
πρόληψη, εξακρίβωση ή διερεύνηση 
τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων 
σοβαρών αξιοποίνων πράξεων, καθώς 
και τις απαραίτητες εγγυήσεις για να 
εξασφαλίσει την προστασία του 
θεμελιώδους δικαιώματος σεβασμού της 
ιδιωτικής ζωής των προσώπων, τα 
προσωπικά δεδομένα των οποίων 
αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο 
EURODAC.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 35
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να διασφαλιστεί η ίση 
μεταχείριση όλων των αιτούντων και 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας, καθώς 
και η συνοχή με το ισχύον περί ασύλου 
κεκτημένο της Ένωσης, και ιδίως με την 
οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων 
απαιτήσεων για την αναγνώριση και το 
καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή 
των ανιθαγενών ως προσφύγων ή ως 
προσώπων που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας για άλλους λόγους και για τον 
καθορισμό του περιεχομένου της 
παρεχόμενης προστασίας, καθώς και με τον 

(14) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση 
μεταχείριση όλων των αιτούντων και 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας, καθώς 
και η συνοχή με το ισχύον περί ασύλου 
κεκτημένο της Ένωσης, και ιδίως με την 
οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις 
για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων 
χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο 
καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα 
άτομα που δικαιούνται επικουρική 
προστασία και για το περιεχόμενο της 
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κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […/…] [για τη 
θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών 
για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησης διεθνούς προστασίας που 
υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από ανιθαγενή], είναι 
σκόπιμο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού για να 
συμπεριληφθούν σε αυτό οι αιτούντες 
επικουρική προστασία και τα πρόσωπα 
που απολαύουν επικουρικής προστασίας.

παρεχόμενης προστασίας, καθώς και με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […/…] [για τη 
θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών 
για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησης διεθνούς προστασίας που 
υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από ανιθαγενή], είναι 
σκόπιμο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού για να 
συμπεριληφθούν σ’ αυτό οι αιτούντες 
επικουρική προστασία και τα πρόσωπα 
που απολαύουν επικουρικής προστασίας.

________________ ________________
1 ΕΕ L 304, της 30.09.2004, σ. 12. 1 ΕΕ L 337, της 20.12.2011, σ. 9.

Or. en

Τροπολογία 36
Sarah Ludford, Franziska Keller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Μια προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία 
παροχής δακτυλικών αποτυπωμάτων από 
την πλευρά του αιτούντος διεθνή 
προστασία («αδυναμία ταυτοποίησης») 
δεν θα πρέπει να επηρεάζει δυσμενώς τη 
νομική κατάσταση του ατόμου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 9, 14 και 17 της πρότασης προβλέπουν μια προσωρινή κατάσταση κατά την οποία 
δεν είναι δυνατό να ληφθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα ενός ατόμου που εμπίπτει στο παρόν 
μέτρο. Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι τόσο προσωρινή όσο και μόνιμη αδυναμία ταυτοποίησης 
δεν θα πρέπει να επηρεάζει δυσμενώς το άτομο.
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Τροπολογία 37
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι συμπτώσεις που λαμβάνονται 
μέσω του EURODAC θα πρέπει να 
επαληθεύονται από εμπειρογνώμονα 
δακτυλικών αποτυπωμάτων, ούτως ώστε 
να διασφαλίζεται ο ακριβής προσδιορισμός 
της ευθύνης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […/…] [για τη θέσπιση των 
κριτηρίων και μηχανισμών για τον 
προσδιορισμό του κράτους μέλους που 
είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης 
διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε 
κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή 
από ανιθαγενή]. 

(17) Οι συμπτώσεις που λαμβάνονται 
μέσω του EURODAC θα πρέπει να 
επαληθεύονται από καταρτισμένο
εμπειρογνώμονα δακτυλικών 
αποτυπωμάτων, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται ο ακριβής προσδιορισμός 
της ευθύνης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […/…] [για τη θέσπιση των 
κριτηρίων και μηχανισμών για τον 
προσδιορισμό του κράτους μέλους που 
είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης 
διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε 
κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή 
από ανιθαγενή].

Or. en

Τροπολογία 38
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη 
Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ 
Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 
που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 
1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
2011, (εφεξής «ο Οργανισμός») έχουν 
ανατεθεί τα καθήκοντά της Επιτροπής που 
συνδέονται με τη λειτουργική διαχείριση 
του EURODAC σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό, καθώς και ορισμένα 
καθήκοντα σχετικά με την υποδομή 

(21) Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη 
Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ 
Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 
που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 
1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
2011, (εφεξής «ο Οργανισμός») έχουν 
ανατεθεί τα καθήκοντά της Επιτροπής που 
συνδέονται με τη λειτουργική διαχείριση 
του EURODAC σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό, καθώς και ορισμένα 
καθήκοντα σχετικά με την υποδομή 
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επικοινωνίας , από την ημερομηνία κατά 
την οποία ο Οργανισμός αναλαμβάνει τα 
καθήκοντά του από την 1η Δεκεμβρίου 
2012. Ο Οργανισμός θα πρέπει να 
αναλάβει τα καθήκοντά που του 
ανατίθενται δυνάμει του παρόντα 
κανονισμού, και οι σχετικές διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 θα 
πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως. 
Επιπλέον, η Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει 
καθεστώς παρατηρητή κατά τις 
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου 
του Οργανισμού, όταν στην ημερήσια 
διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά 
την εφαρμογή του παρόντα κανονισμού 
σχετικά με τη χορήγηση πρόσβασης στο 
Eurodac σε εντεταλμένες αρχές των 
κρατών μελών καθώς και στην Ευρωπόλ, 
προς αναζήτηση δεδομένων για την 
πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση 
τρομοκρατικών πράξεων και άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να διορίζει 
εκπρόσωπο στη συμβουλευτική ομάδα 
Eurodac του Οργανισμού.

επικοινωνίας , από την ημερομηνία κατά 
την οποία ο Οργανισμός αναλαμβάνει τα 
καθήκοντά του από την 1η Δεκεμβρίου 
2012. Ο Οργανισμός θα πρέπει να 
αναλάβει τα καθήκοντά που του 
ανατίθενται δυνάμει του παρόντα 
κανονισμού, και οι σχετικές διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 θα 
πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

Or. en

Τροπολογία 39
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Είναι απαραίτητο να ορισθούν οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
καθώς και το εθνικό κεντρικό σημείο 
πρόσβασης μέσω των οποίων θα 
υποβάλλονται αιτήσεις για αντιπαραβολή 
με τα δεδομένα EURODAC και να 
τηρηθεί κατάλογος των επιχειρησιακών 
μονάδων στο εσωτερικό των διορισμένων 
αρχών που θα είναι εξουσιοδοτημένες να 
ζητούν αντιπαραβολή αυτού του είδους 

διαγράφεται
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για τον ειδικό σκοπό της πρόληψης, 
εξακρίβωσης και διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων, όπως 
προβλέπεται στην απόφαση-πλαίσιο του 
Συμβουλίου 2002/475/ΔΕΥ, της 13ης 
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, καθώς επίσης άλλων 
σοβαρών αξιοποίνων πράξεων, όπως 
προβλέπεται στην απόφαση-πλαίσιο του 
Συμβουλίου 2002/584/ΔΕΥ, της 13ης 
Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα 
σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης 
μεταξύ των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 40
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι αιτήσεις αντιπαραβολής με τα 
δεδομένα που αποθηκεύονται στην 
κεντρική βάση δεδομένων EURODAC θα 
πρέπει να υποβάλλονται από τις 
επιχειρησιακές μονάδες που έχουν 
ορισθεί στο εσωτερικό των εντεταλμένων 
αρχών στο Εθνικό Σημείο Πρόσβασης, 
μέσω της αρχής ελέγχου και να είναι 
αιτιολογημένες. Οι επιχειρησιακές 
μονάδες στο εσωτερικό των διορισμένων 
αρχών που θα είναι εξουσιοδοτημένες να 
ζητούν αντιπαραβολές με τα δεδομένα 
EURODAC δεν θα λειτουργούν ως αρχές 
ελέγχου. Οι αρχές ελέγχου πρέπει να είναι 
υπεύθυνες για την εξασφάλιση αυστηρής 
συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις 
πρόσβασης που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Οι αρχές ελέγχου πρέπει στη 
συνέχεια να προωθούν την αίτηση 
αντιπαραβολής μέσω του Εθνικού 
Σημείου Πρόσβασης στο κεντρικό 
σύστημα EURODAC, αφού ελεγχθεί ότι 

διαγράφεται
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πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις 
πρόσβασης. Σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις, εφόσον είναι αναγκαία η 
ταχεία πρόσβαση στα δεδομένα 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
συγκεκριμένη και πραγματική απειλή που 
έχει σχέση με τρομοκρατικά ή άλλα 
σοβαρά εγκλήματα, η αρχή ελέγχου 
πρέπει να διεκπεραιώνει αμέσως την 
αίτηση και μόνο στη συνέχεια να 
προβαίνει σε έλεγχο.

Or. en

Τροπολογία 41
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι αιτήσεις αντιπαραβολής με τα 
δεδομένα που αποθηκεύονται στην 
κεντρική βάση δεδομένων EURODAC θα 
πρέπει να υποβάλλονται από τις 
επιχειρησιακές μονάδες που έχουν ορισθεί 
στο εσωτερικό των εντεταλμένων αρχών 
στο Εθνικό Σημείο Πρόσβασης, μέσω της 
αρχής ελέγχου και να είναι αιτιολογημένες. 
Οι επιχειρησιακές μονάδες στο εσωτερικό 
των διορισμένων αρχών που θα είναι 
εξουσιοδοτημένες να ζητούν 
αντιπαραβολές με τα δεδομένα 
EURODAC δεν θα λειτουργούν ως αρχές 
ελέγχου. Οι αρχές ελέγχου πρέπει να είναι 
υπεύθυνες για την εξασφάλιση αυστηρής 
συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις 
πρόσβασης που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Οι αρχές ελέγχου πρέπει στη 
συνέχεια να προωθούν την αίτηση 
αντιπαραβολής μέσω του Εθνικού Σημείου 
Πρόσβασης στο κεντρικό σύστημα 
EURODAC, αφού ελεγχθεί ότι πληρούνται 
όλες οι προϋποθέσεις πρόσβασης. Σε 
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, 

(25) Οι αιτήσεις αντιπαραβολής με τα 
δεδομένα που αποθηκεύονται στην 
κεντρική βάση δεδομένων EURODAC θα 
πρέπει να υποβάλλονται από τις 
επιχειρησιακές μονάδες που έχουν ορισθεί 
στο εσωτερικό των εντεταλμένων αρχών 
στο Εθνικό Σημείο Πρόσβασης, μέσω της 
αρχής ελέγχου και να είναι αιτιολογημένες. 
Οι επιχειρησιακές μονάδες στο εσωτερικό 
των διορισμένων αρχών που θα είναι 
εξουσιοδοτημένες να ζητούν 
αντιπαραβολές με τα δεδομένα 
EURODAC δεν θα λειτουργούν ως αρχές 
ελέγχου. Οι αρχές ελέγχου πρέπει να είναι 
ανεξάρτητες από τις εντεταλμένες αρχές 
και υπεύθυνες για την εξασφάλιση 
αυστηρής συμμόρφωσης με τις 
προϋποθέσεις πρόσβασης που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Οι αρχές 
ελέγχου πρέπει στη συνέχεια να προωθούν 
την αίτηση αντιπαραβολής μέσω του 
Εθνικού Σημείου Πρόσβασης στο κεντρικό 
σύστημα EURODAC, αφού ελεγχθεί ότι 
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις 
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εφόσον είναι αναγκαία η ταχεία πρόσβαση 
στα δεδομένα προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί συγκεκριμένη και 
πραγματική απειλή που έχει σχέση με 
τρομοκρατικά ή άλλα σοβαρά εγκλήματα, 
η αρχή ελέγχου πρέπει να διεκπεραιώνει 
αμέσως την αίτηση και μόνο στη συνέχεια 
να προβαίνει σε έλεγχο.

πρόσβασης. Σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις, εφόσον είναι αναγκαία η 
ταχεία πρόσβαση στα δεδομένα 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
συγκεκριμένη και πραγματική απειλή που 
έχει σχέση με τρομοκρατικά ή άλλα 
σοβαρά εγκλήματα, η αρχή ελέγχου πρέπει 
να διεκπεραιώνει αμέσως την αίτηση και 
μόνο στη συνέχεια να προβαίνει σε έλεγχο.

Or. en

Τροπολογία 42
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Για τους σκοπούς της προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων, και 
ιδιαίτερα για να αποκλεισθεί το 
ενδεχόμενο μαζικών αντιπαραβολών που 
θα πρέπει να θεωρούνται απαγορευμένες, 
η επεξεργασία των δεδομένων 
EURODAC πρέπει να λαμβάνει χώρα 
αποκλειστικά για κάθε περίπτωση 
χωριστά και μόνον όταν αυτή είναι 
απαραίτητη για τους σκοπούς της 
πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων 
σοβαρών αξιοποίνων πράξεων. Επιπλέον, 
η πρόσβαση πρέπει να επιτρέπεται μόνον 
όταν οι αντιπαραβολές με τις εθνικές 
βάσεις δεδομένων του κράτους μέλους 
και με τις αυτόματες βάσεις δεδομένων 
δακτυλικών αποτυπωμάτων άλλων 
κρατών μελών σύμφωνα με την απόφαση 
του Συμβουλίου του 2008/615/ΔΕΥ, της 
23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την 
αναβάθμιση της διασυνοριακής 
συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 
διασυνοριακού εγκλήματος έχουν 
αποδώσει αρνητικά αποτελέσματα. Για 

διαγράφεται
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να πληρούται η προϋπόθεση αυτή, 
απαιτείται να έχει εφαρμοσθεί 
προηγουμένως η απόφαση του 
Συμβουλίου, δεδομένου ότι δεν 
επιτρέπεται η διενέργεια ελέγχου 
EURODAC για σκοπούς επιβολής του 
νόμου εφόσον δεν έχουν προηγουμένως 
πραγματοποιηθεί τα προαναφερόμενα 
βήματα. Μια ιδιαίτερη περίπτωση 
υπάρχει ιδίως όταν η αίτηση 
αντιπαραβολής συνδέεται με ειδική και 
συγκεκριμένη κατάσταση ή με ειδικό και 
συγκεκριμένο κίνδυνο που έχει σχέση με 
τρομοκρατικό έγκλημα ή άλλη σοβαρή 
αξιόποινη πράξη, ή με συγκεκριμένα 
πρόσωπα σε σχέση με τα οποία υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι θα 
διαπράξουν ή έχουν διαπράξει 
τρομοκρατικά εγκλήματα ή άλλες 
σοβαρές αξιόποινες πράξεις. Μια 
ιδιαίτερη περίπτωση υπάρχει επίσης όταν 
η αίτηση αντιπαραβολής συνδέεται με 
πρόσωπο το οποίο είναι θύμα 
τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης 
σοβαρής αξιόποινης πράξης. Οι 
εντεταλμένες αρχές και η Ευρωπόλ 
πρέπει συνεπώς να ζητούν αντιπαραβολή 
με τα δεδομένα EURODAC μόνον όταν 
έχουν εύλογους λόγους να πιστεύουν ότι 
αυτή η αντιπαραβολή θα εξασφαλίσει 
πληροφορίες που θα βοηθήσουν 
ουσιαστικά στην πρόληψη, εξακρίβωση 
και διερεύνηση τρομοκρατικών 
εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών 
αξιοποίνων πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 43
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Για τους σκοπούς της προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων, και ιδιαίτερα για 
να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο μαζικών 
αντιπαραβολών που θα πρέπει να 
θεωρούνται απαγορευμένες, η επεξεργασία 
των δεδομένων EURODAC πρέπει να 
λαμβάνει χώρα αποκλειστικά για κάθε 
περίπτωση χωριστά και μόνον όταν αυτή 
είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της 
πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων 
σοβαρών αξιοποίνων πράξεων. Επιπλέον, 
η πρόσβαση πρέπει να επιτρέπεται μόνον 
όταν οι αντιπαραβολές με τις εθνικές 
βάσεις δεδομένων του κράτους μέλους και 
με τις αυτόματες βάσεις δεδομένων 
δακτυλικών αποτυπωμάτων άλλων κρατών 
μελών σύμφωνα με την απόφαση του 
Συμβουλίου του 2008/615/ΔΕΥ, της 23ης 
Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση 
της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και του διασυνοριακού 
εγκλήματος έχουν αποδώσει αρνητικά 
αποτελέσματα. Για να πληρούται η 
προϋπόθεση αυτή, απαιτείται να έχει 
εφαρμοσθεί προηγουμένως η απόφαση του 
Συμβουλίου, δεδομένου ότι δεν 
επιτρέπεται η διενέργεια ελέγχου 
EURODAC για σκοπούς επιβολής του 
νόμου εφόσον δεν έχουν προηγουμένως 
πραγματοποιηθεί τα προαναφερόμενα 
βήματα. Μια ιδιαίτερη περίπτωση υπάρχει 
ιδίως όταν η αίτηση αντιπαραβολής 
συνδέεται με ειδική και συγκεκριμένη 
κατάσταση ή με ειδικό και συγκεκριμένο 
κίνδυνο που έχει σχέση με τρομοκρατικό 
έγκλημα ή άλλη σοβαρή αξιόποινη πράξη, 
ή με συγκεκριμένα πρόσωπα σε σχέση με 
τα οποία υπάρχουν σοβαροί λόγοι να 
πιστεύεται ότι θα διαπράξουν ή έχουν 
διαπράξει τρομοκρατικά εγκλήματα ή 
άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις. Μια 
ιδιαίτερη περίπτωση υπάρχει επίσης όταν η 

(26) Για τους σκοπούς της προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων, και ιδιαίτερα για 
να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο μαζικών 
αντιπαραβολών που θα πρέπει να 
θεωρούνται απαγορευμένες, η επεξεργασία 
των δεδομένων EURODAC πρέπει να 
λαμβάνει χώρα αποκλειστικά για κάθε 
περίπτωση χωριστά και μόνον όταν αυτή 
είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της 
πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων 
σοβαρών αξιοποίνων πράξεων. Επιπλέον, 
η πρόσβαση πρέπει να επιτρέπεται μόνον 
όταν οι αντιπαραβολές με τις εθνικές 
βάσεις δεδομένων του κράτους μέλους και 
με τις αυτόματες βάσεις δεδομένων 
δακτυλικών αποτυπωμάτων άλλων κρατών 
μελών σύμφωνα με την απόφαση του 
Συμβουλίου του 2008/615/ΔΕΥ, της 23ης 
Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση 
της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και του διασυνοριακού 
εγκλήματος έχουν αποδώσει αρνητικά 
αποτελέσματα. Για να πληρούται η 
προϋπόθεση αυτή, απαιτείται να έχει 
εφαρμοσθεί προηγουμένως η απόφαση 
2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται η διενέργεια 
ελέγχου EURODAC για σκοπούς επιβολής 
του νόμου εφόσον δεν έχουν 
προηγουμένως πραγματοποιηθεί τα 
προαναφερόμενα βήματα. Οι εντεταλμένες 
αρχές θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται 
να πραγματοποιούν αναζήτηση στο 
Σύστημα Πληροφοριών για τις 
Θεωρήσεις βάσει της απόφασης 
2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 
23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την 
πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών 
για τις Θεωρήσεις (VIS) των 
εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών 
καθώς και της Ευρωπόλ, προς 
αναζήτηση δεδομένων για την πρόληψη, 
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αίτηση αντιπαραβολής συνδέεται με 
πρόσωπο το οποίο είναι θύμα 
τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης 
σοβαρής αξιόποινης πράξης. Οι 
εντεταλμένες αρχές και η Ευρωπόλ πρέπει 
συνεπώς να ζητούν αντιπαραβολή με τα 
δεδομένα EURODAC μόνον όταν έχουν 
εύλογους λόγους να πιστεύουν ότι αυτή η 
αντιπαραβολή θα εξασφαλίσει 
πληροφορίες που θα βοηθήσουν 
ουσιαστικά στην πρόληψη, εξακρίβωση 
και διερεύνηση τρομοκρατικών 
εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιοποίνων 
πράξεων.

εξακρίβωση και διερεύνηση 
τρομοκρατικών πράξεων και άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων1

ενδεχομένως προτού πραγματοποιήσουν 
αναζήτηση στο EURODAC. Μια ιδιαίτερη 
περίπτωση υπάρχει ιδίως όταν η αίτηση 
αντιπαραβολής συνδέεται με ειδική και 
συγκεκριμένη κατάσταση ή με ειδικό και 
συγκεκριμένο κίνδυνο που έχει σχέση με 
τρομοκρατικό έγκλημα ή άλλη σοβαρή 
αξιόποινη πράξη, ή με συγκεκριμένα 
πρόσωπα σε σχέση με τα οποία υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι θα 
διαπράξουν ή έχουν διαπράξει 
τρομοκρατικά εγκλήματα ή άλλες σοβαρές 
αξιόποινες πράξεις. Μια ιδιαίτερη 
περίπτωση υπάρχει επίσης όταν η αίτηση 
αντιπαραβολής συνδέεται με πρόσωπο το 
οποίο είναι θύμα τρομοκρατικού 
εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης 
πράξης. Οι εντεταλμένες αρχές και η 
Ευρωπόλ πρέπει συνεπώς να ζητούν 
αντιπαραβολή με τα δεδομένα EURODAC 
μόνον όταν έχουν εύλογους λόγους να 
πιστεύουν ότι αυτή η αντιπαραβολή θα 
εξασφαλίσει πληροφορίες που θα 
βοηθήσουν ουσιαστικά στην πρόληψη, 
εξακρίβωση και διερεύνηση 
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων 
σοβαρών αξιοποίνων πράξεων.

___________________
1 ΕΕ L 218, της 13.8.2008, σ. 129.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να πραγματοποιείται αναζήτηση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις 
πριν από τον έλεγχο του Eurodac. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι πάντα τεχνικά εφικτό 
και δεν ενδείκνυται σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει να γίνεται μόνον εφόσον είναι δυνατό.

Τροπολογία 44
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Για τους σκοπούς της προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων, και ιδιαίτερα για 
να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο μαζικών 
αντιπαραβολών που θα πρέπει να 
θεωρούνται απαγορευμένες, η επεξεργασία 
των δεδομένων EURODAC πρέπει να 
λαμβάνει χώρα αποκλειστικά για κάθε 
περίπτωση χωριστά και μόνον όταν αυτή 
είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της 
πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων 
σοβαρών αξιοποίνων πράξεων. Επιπλέον, 
η πρόσβαση πρέπει να επιτρέπεται μόνον 
όταν οι αντιπαραβολές με τις εθνικές 
βάσεις δεδομένων του κράτους μέλους και 
με τις αυτόματες βάσεις δεδομένων 
δακτυλικών αποτυπωμάτων άλλων κρατών 
μελών σύμφωνα με την απόφαση του 
Συμβουλίου του 2008/615/ΔΕΥ, της 23ης 
Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση 
της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως 
όσον αφορά την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και του διασυνοριακού 
εγκλήματος έχουν αποδώσει αρνητικά 
αποτελέσματα. Για να πληρούται η 
προϋπόθεση αυτή, απαιτείται να έχει 
εφαρμοσθεί προηγουμένως η απόφαση του 
Συμβουλίου, δεδομένου ότι δεν 
επιτρέπεται η διενέργεια ελέγχου 
EURODAC για σκοπούς επιβολής του 
νόμου εφόσον δεν έχουν προηγουμένως 
πραγματοποιηθεί τα προαναφερόμενα 
βήματα. Μια ιδιαίτερη περίπτωση υπάρχει 
ιδίως όταν η αίτηση αντιπαραβολής 
συνδέεται με ειδική και συγκεκριμένη 
κατάσταση ή με ειδικό και συγκεκριμένο 
κίνδυνο που έχει σχέση με τρομοκρατικό 
έγκλημα ή άλλη σοβαρή αξιόποινη πράξη, 
ή με συγκεκριμένα πρόσωπα σε σχέση με 
τα οποία υπάρχουν σοβαροί λόγοι να 
πιστεύεται ότι θα διαπράξουν ή έχουν 
διαπράξει τρομοκρατικά εγκλήματα ή 
άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις. Μια 
ιδιαίτερη περίπτωση υπάρχει επίσης όταν η 

(26) Για τους σκοπούς της προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων, και ιδιαίτερα για 
να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο μαζικών 
αντιπαραβολών που θα πρέπει να 
θεωρούνται απαγορευμένες, η επεξεργασία 
των δεδομένων EURODAC πρέπει να 
λαμβάνει χώρα αποκλειστικά για κάθε 
περίπτωση χωριστά και μόνον όταν αυτή 
είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της 
πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων 
σοβαρών αξιοποίνων πράξεων. Επιπλέον, 
η πρόσβαση πρέπει να επιτρέπεται μόνον 
όταν οι αντιπαραβολές με τις εθνικές 
βάσεις δεδομένων του κράτους μέλους, με 
το Σύστημα Πληροφοριών για τις 
Θεωρήσεις και με τις αυτόματες βάσεις 
δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων 
άλλων κρατών μελών σύμφωνα με την 
απόφαση του Συμβουλίου του 
2008/615/ΔΕΥ, της 23ης Ιουνίου 2008, 
σχετικά με την αναβάθμιση της 
διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον 
αφορά την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και του διασυνοριακού 
εγκλήματος έχουν αποδώσει αρνητικά 
αποτελέσματα. Για να πληρούται η 
προϋπόθεση αυτή, απαιτείται να έχει 
εφαρμοσθεί προηγουμένως η απόφαση του 
Συμβουλίου, δεδομένου ότι δεν 
επιτρέπεται η διενέργεια ελέγχου 
EURODAC για σκοπούς επιβολής του 
νόμου εφόσον δεν έχουν προηγουμένως 
πραγματοποιηθεί τα προαναφερόμενα 
βήματα. Μια ιδιαίτερη περίπτωση υπάρχει 
ιδίως όταν η αίτηση αντιπαραβολής 
συνδέεται με ειδική και συγκεκριμένη 
κατάσταση ή με ειδικό και συγκεκριμένο 
κίνδυνο που έχει σχέση με τρομοκρατικό 
έγκλημα ή άλλη σοβαρή αξιόποινη πράξη, 
ή με συγκεκριμένα πρόσωπα σε σχέση με 
τα οποία υπάρχουν σοβαροί λόγοι να 
πιστεύεται ότι θα διαπράξουν ή έχουν 
διαπράξει τρομοκρατικά εγκλήματα ή 
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αίτηση αντιπαραβολής συνδέεται με 
πρόσωπο το οποίο είναι θύμα 
τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης 
σοβαρής αξιόποινης πράξης. Οι 
εντεταλμένες αρχές και η Ευρωπόλ πρέπει 
συνεπώς να ζητούν αντιπαραβολή με τα 
δεδομένα EURODAC μόνον όταν έχουν 
εύλογους λόγους να πιστεύουν ότι αυτή η 
αντιπαραβολή θα εξασφαλίσει 
πληροφορίες που θα βοηθήσουν 
ουσιαστικά στην πρόληψη, εξακρίβωση 
και διερεύνηση τρομοκρατικών 
εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιοποίνων 
πράξεων.

άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις. Μια 
ιδιαίτερη περίπτωση υπάρχει επίσης όταν η 
αίτηση αντιπαραβολής συνδέεται με 
πρόσωπο το οποίο είναι θύμα 
τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης 
σοβαρής αξιόποινης πράξης. Οι 
εντεταλμένες αρχές και η Ευρωπόλ πρέπει 
συνεπώς να ζητούν αντιπαραβολή με τα 
δεδομένα EURODAC μόνον όταν έχουν 
εύλογους λόγους να πιστεύουν ότι αυτή η 
αντιπαραβολή θα εξασφαλίσει 
πληροφορίες που θα βοηθήσουν 
ουσιαστικά στην πρόληψη, εξακρίβωση 
και διερεύνηση τρομοκρατικών 
εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιοποίνων 
πράξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα τρέχοντα συστήματα της ΕΕ προτού υπάρξει πρόσβαση 
στο Eurodac.

Τροπολογία 45
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Σε περίπτωση που το αιτούν κράτος 
μέλος διαπιστώσει ότι δεδομένα 
EURODAC αφορούν ανήλικο, τα 
δεδομένα αυτά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς 
εφαρμογής του νόμου από το αιτούν 
κράτος μέλος σύμφωνα με την περί 
ανηλίκων νομοθεσία του εν λόγω κράτους 
και βάσει της υποχρέωσης να δίδεται 
πρωταρχική σημασία στο συμφέρον του 
παιδιού.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 46
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης, ο στόχος των 
προτεινόμενων μέτρων, ήτοι η δημιουργία
συστήματος για την αντιπαραβολή των 
δεδομένων των δακτυλικών 
αποτυπωμάτων προκειμένου να συμβάλει 
στην εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής 
για το άσυλο, δεν είναι δυνατόν, από τη 
φύση του, να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη και δύναται, συνεπώς, να 
επιτευχθεί καλύτερα από την Κοινότητα. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
όπως αυτή διατυπώνεται στο εν λόγω 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

(29) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, ήτοι η δημιουργία συστήματος 
για την αντιπαραβολή των δεδομένων των 
δακτυλικών αποτυπωμάτων προκειμένου 
να συμβάλει στην εφαρμογή της πολιτικής 
της Ένωσης για το άσυλο, δεν είναι 
δυνατόν, από τη φύση του, να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύναται, 
συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα σε 
ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να 
εγκρίνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
όπως αυτή διατυπώνεται στο εν λόγω 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού.

Or. en

Τροπολογία 47
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 

(30) Η οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
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εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη 
μέλη που πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού εκτός εάν η 
επεξεργασία αυτή διενεργείται από τις 
εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών 
για τους σκοπούς της πρόληψης, 
εξακρίβωσης και διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων 
σοβαρών αξιοποίνων πράξεων. 

εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη 
μέλη που πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 48
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 
2008, για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν 
επεξεργασίας στο πλαίσιο της 
αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας 
σε ποινικές υποθέσεις εφαρμόζεται για 
κάθε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τις 
εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών 
για τους σκοπούς της πρόληψης, 
εξακρίβωσης και διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων 
σοβαρών αξιοποίνων πράξεων βάσει του 
παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 49
Sarah Ludford, Franziska Keller

Πρόταση κανονισμού



AM\917925EL.doc 27/111 PE500.400v01-00

EL

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Οι διαβιβάσεις δεδομένων που 
λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα 
απόφαση σε τρίτες χώρες, διεθνείς 
οργανισμούς ή ιδιωτικές οντότητες πρέπει 
να απαγορεύονται προκειμένου να 
εξασφαλιστεί το δικαίωμα στο άσυλο και 
να προστατευθούν οι αιτούντες διεθνή 
προστασία από την κοινοποίηση των 
δεδομένων τους σε οποιαδήποτε τρίτη 
χώρα. Η συγκεκριμένη απαγόρευση πρέπει 
να τελεί υπό την επιφύλαξη του 
δικαιώματος των κρατών μελών να 
διαβιβάζουν δεδομένα αυτού του είδους σε 
τρίτες χώρες στις οποίες εφαρμόζεται ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […/…] [για τη 
θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών 
για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησης διεθνούς προστασίας που 
υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από ανιθαγενή], ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα να συνεργάζονται με τις τρίτες 
αυτές χώρες για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού.

(33) Οι διαβιβάσεις δεδομένων που 
λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα 
απόφαση σε τρίτες χώρες, διεθνείς 
οργανισμούς ή ιδιωτικές οντότητες πρέπει 
να απαγορεύονται προκειμένου να 
εξασφαλιστεί το δικαίωμα στο άσυλο και 
να προστατευθούν οι αιτούντες διεθνή 
προστασία από την κοινοποίηση των 
δεδομένων τους σε οποιαδήποτε τρίτη 
χώρα. Η συγκεκριμένη απαγόρευση πρέπει 
να τελεί υπό την επιφύλαξη του 
δικαιώματος των κρατών μελών να 
διαβιβάζουν δεδομένα αυτού του είδους σε 
τρίτες χώρες στις οποίες εφαρμόζεται ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […/…] [για τη 
θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών 
για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησης διεθνούς προστασίας που 
υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από ανιθαγενή], ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα να συνεργάζονται με τις τρίτες 
αυτές χώρες για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού. Η απαγόρευση της 
διαβίβασης σε τρίτες χώρες θα πρέπει να 
καλύπτει τόσο τα δεδομένα EURODAC 
που λαμβάνονται στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού όσο και τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
ανταλλάσσονται σε διμερές επίπεδο 
κατόπιν αναζήτησης στο EURODAC, τα 
οποία είναι αποθηκευμένα ή υπόκεινται 
σε επεξεργασία σε εθνικό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συμπληρώνει την τροπολογία στο άρθρο 35. Είναι σημαντικό να 
διασφαλισθεί ότι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να γνωστοποιηθεί η αίτηση του αιτούντος άσυλο 
στο κράτος προέλευσής του.
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Τροπολογία 50
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Οι διαβιβάσεις δεδομένων που 
λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα 
απόφαση σε τρίτες χώρες, διεθνείς 
οργανισμούς ή ιδιωτικές οντότητες πρέπει 
να απαγορεύονται προκειμένου να 
εξασφαλιστεί το δικαίωμα στο άσυλο και 
να προστατευθούν οι αιτούντες διεθνή 
προστασία από την κοινοποίηση των 
δεδομένων τους σε οποιαδήποτε τρίτη 
χώρα. Η συγκεκριμένη απαγόρευση πρέπει 
να τελεί υπό την επιφύλαξη του 
δικαιώματος των κρατών μελών να 
διαβιβάζουν δεδομένα αυτού του είδους σε 
τρίτες χώρες στις οποίες εφαρμόζεται ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […/…] [για τη 
θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών 
για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησης διεθνούς προστασίας που 
υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από ανιθαγενή], ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα να συνεργάζονται με τις τρίτες 
αυτές χώρες για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού.

(33) Οι διαβιβάσεις δεδομένων που 
λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα 
απόφαση σε τρίτες χώρες, διεθνείς 
οργανισμούς ή ιδιωτικές οντότητες πρέπει 
να απαγορεύονται προκειμένου να 
εξασφαλιστεί το δικαίωμα στο άσυλο και 
να προστατευθούν οι αιτούντες διεθνή 
προστασία από την κοινοποίηση των 
δεδομένων τους σε οποιαδήποτε τρίτη 
χώρα. Η συγκεκριμένη απαγόρευση πρέπει 
να τελεί υπό την επιφύλαξη του 
δικαιώματος των κρατών μελών να 
διαβιβάζουν δεδομένα αυτού του είδους σε 
τρίτες χώρες στις οποίες εφαρμόζεται ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […/…] [για τη 
θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών 
για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησης διεθνούς προστασίας που 
υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από ανιθαγενή], ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα να συνεργάζονται με τις τρίτες 
αυτές χώρες για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού. Το δικαίωμα αυτό 
δεν θα πρέπει να ισχύει για διαβιβάσεις 
δεδομένων σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο 
της επιβολής του νόμου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ασχολούμαστε με μια ευπαθή ομάδα ατόμων, θα πρέπει να απαγορεύονται οι 
διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου.

Τροπολογία 51
Cornelis de Jong
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Οι εθνικές αρμόδιες αρχές για την 
εποπτεία της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να 
ελέγχουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τα κράτη μέλη, και η εποπτική αρχή που 
δημιουργήθηκε με την απόφαση 
Ευρωπόλ θα πρέπει να ελέγχει τη 
νομιμότητα των δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας δεδομένων που εκτελούνται 
από την Ευρωπόλ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 52
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 
σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
πραγματοποιείται από τα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά 
με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών, και ιδίως τα άρθρα 21 
και 22 σχετικά με την εμπιστευτικότητα 
και την ασφάλεια της επεξεργασίας,
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που 
πραγματοποιείται από τα θεσμικά όργανα 
και τα λοιπά όργανα και οργανισμούς της 
Ένωσης, κατ’ εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού. Εντούτοις, πρέπει να 

(35) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 
σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης 
που διενεργείται σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Εντούτοις, πρέπει να 
διευκρινιστούν ορισμένα σημεία όσον 
αφορά την ευθύνη της επεξεργασίας 
δεδομένων και την εποπτεία της 
προστασίας δεδομένων.
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διευκρινιστούν ορισμένα σημεία όσον
αφορά την ευθύνη της επεξεργασίας 
δεδομένων και την εποπτεία της 
προστασίας δεδομένων. 

Or. en

Τροπολογία 53
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35α) Το υποκείμενο των δεδομένων θα 
πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τον 
σκοπό για τον οποίο θα γίνει επεξεργασία 
των δεδομένων του στο EURODAC, 
συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των 
στόχων του κανονισμού του Δουβλίνου 
και της χρήσης που θα επιφυλάξουν οι 
αρχές επιβολής του νόμου στα δεδομένα 
αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι χρήσιμο να υπογραμμιστεί ότι το άρθρο 29 παράγραφος 1 περιλαμβάνει την υποχρέωση 
των αρχών να ενημερώνουν το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τη χρήση που θα 
επιφυλάξουν οι αρχές επιβολής του νόμου στα δεδομένα του.

Τροπολογία 54
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Είναι σκόπιμο να παρακολουθούνται 
και να αξιολογούνται οι επιδόσεις του 
EURODAC κατά τακτά χρονικά 

(37) Είναι σκόπιμο να παρακολουθούνται 
και να αξιολογούνται οι επιδόσεις του 
EURODAC κατά τακτά χρονικά 
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διαστήματα . διαστήματα, εξετάζοντας μεταξύ άλλων 
αν η πρόσβαση για σκοπούς επιβολής του 
νόμου έχει οδηγήσει σε στιγματισμό των 
αιτούντων διεθνή προστασία, όπως 
αναφέρεται στην αξιολόγηση που 
διενήργησε η Επιτροπή σχετικά με τη 
συμμόρφωση της πρότασης με τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 55
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενημερώνονται για το καθεστώς ιδιαίτερων 
διαδικασιών χορήγησης ασύλου, ούτως 
ώστε να διευκολύνεται η δέουσα εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/…] [για τη 
θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών 
για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησης διεθνούς προστασίας που 
υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από ανιθαγενή].

(39) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενημερώνονται για το καθεστώς ιδιαίτερων 
διαδικασιών χορήγησης ασύλου, ούτως 
ώστε να διευκολύνεται η δέουσα εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/…] [για τη 
θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών 
για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησης διεθνούς προστασίας που 
υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από ανιθαγενή].

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 56
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και πρέπει να 

(40) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και πρέπει να 



PE500.400v01-00 32/111 AM\917925EL.doc

EL

εφαρμόζεται σύμφωνα με αυτά. Είναι 
επίσης σύμφωνος προς τις αρχές που 
αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο παρών 
κανονισμός σέβεται πλήρως το δικαίωμα 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα κάθε ατόμου και το δικαίωμα
ασύλου.

εφαρμόζεται σύμφωνα με αυτά. Είναι 
επίσης σύμφωνος προς τις αρχές που 
αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο παρών 
κανονισμός αποβλέπει στη διασφάλιση 
πλήρους σεβασμού της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
του δικαιώματος στην αναζήτηση
ασύλου, καθώς επίσης στην προαγωγή 
της εφαρμογής των άρθρων 8 και 18 του 
Χάρτη.

Or. en

Τροπολογία 57
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του 
πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας που 
προσαρτάται στη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του 
παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται 
από αυτόν, ούτε υπόκειται στην εφαρμογή 
του. Όσον αφορά τη Δανία, ο παρών 
κανονισμός, με εξαίρεση τη διαδικασία 
αντιπαραβολής και διαβίβασης 
δεδομένων για σκοπούς επιβολής του 
νόμου, που καθορίζεται στα άρθρα 5, 6, 
19 έως 22, 33, 36, στο άρθρο 39 
παράγραφος 3, στο άρθρο 40 παράγραφος 
8 και στο άρθρο 43, τροποποιεί τον 
κανονισμό EURODAC, κατά την έννοια 
της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας 
σχετικά με τα κριτήρια και τους 
μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του 
κράτους που είναι υπεύθυνο για την 
εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται 

(41) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του 
πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας που 
προσαρτάται στη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του 
παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται 
από αυτόν, ούτε υπόκειται στην εφαρμογή 
του. Όσον αφορά τη Δανία, ο παρών 
κανονισμός τροποποιεί τον κανονισμό 
EURODAC, κατά την έννοια της 
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας 
σχετικά με τα κριτήρια και τους 
μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του 
κράτους που είναι υπεύθυνο για την 
εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται 
στη Δανία ή σε άλλο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με το «Eurodac», 
για την αντιπαραβολή δακτυλικών 
αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική 
εφαρμογής της σύμβασης του Δουβλίνου. 
Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 3, η Δανία 
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στη Δανία ή σε άλλο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με το «Eurodac», 
για την αντιπαραβολή δακτυλικών 
αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική 
εφαρμογής της σύμβασης του Δουβλίνου. 
Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 3, η Δανία 
οφείλει να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή 
αν θα εφαρμόσει το περιεχόμενο του 
παρόντος κανονισμού και, σε περίπτωση 
καταφατικής απάντησης, ο παρών 
κανονισμός δημιουργεί αμοιβαίες 
υποχρεώσεις δυνάμει του διεθνούς δικαίου 
μεταξύ της Δανίας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μόλις εγκριθεί ο παρών 
κανονισμός αναδιατύπωσης, και με την 
επιφύλαξη σύστασης της Επιτροπής 
σχετικά με απόφαση του Συμβουλίου για 
την εξουσιοδότηση της έναρξης των 
διαπραγματεύσεων, θα ζητηθεί από τη 
Δανία να αποφανθεί κατά πόσον επιθυμεί 
να αρχίσει διαπραγματεύσεις σχετικά με 
τις συμπληρωματικές συμφωνίες που 
καλύπτουν επίσης τη διαδικασία 
αντιπαραβολής και διαβίβασης 
δεδομένων με σκοπό την επιβολή του 
νόμου, η οποία αναφέρεται στα άρθρα 5, 
6, 19 έως 22, 33, 36, στο άρθρο 39 
παράγραφος 3, στο άρθρο 40 παράγραφος 
8 και στο άρθρο 43.

οφείλει να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή 
αν θα εφαρμόσει το περιεχόμενο του 
παρόντος κανονισμού και, σε περίπτωση 
καταφατικής απάντησης, ο παρών 
κανονισμός δημιουργεί αμοιβαίες 
υποχρεώσεις δυνάμει του διεθνούς δικαίου 
μεταξύ της Δανίας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Or. en

Τροπολογία 58
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Όσον αφορά τη Δημοκρατία της 
Ισλανδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο της 
Νορβηγίας, ο παρών κανονισμός, με 
εξαίρεση τη διαδικασία αντιπαραβολής 
και διαβίβασης δεδομένων για σκοπούς 
επιβολής του νόμου που καθορίζεται στα 

(44) Όσον αφορά τη Δημοκρατία της 
Ισλανδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο της 
Νορβηγίας, ο παρών κανονισμός συνιστά 
νέο μέτρο σχετικά με το EURODAC, κατά 
την έννοια της συμφωνίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Δημοκρατίας 



PE500.400v01-00 34/111 AM\917925EL.doc

EL

άρθρα 5, 6, 19 έως 22, 33, 36, στο άρθρο 
39 παράγραφος 3, στο άρθρο 40 
παράγραφος 8 και στο άρθρο 43, συνιστά 
νέο μέτρο σχετικά με το EURODAC, κατά 
την έννοια της συμφωνίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Δημοκρατίας 
της Ισλανδίας και του Βασιλείου της 
Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους 
μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που 
είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης 
παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε 
κράτος μέλος, ή στην Ισλανδία ή τη 
Νορβηγία. Κατά συνέπεια, εφόσον 
αποφασίσουν να τον εφαρμόσουν στην 
εσωτερική έννομη τάξη τους, ο παρών 
κανονισμός εφαρμόζεται μεταξύ της 
Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του 
Ηνωμένου Βασιλείου στις αμοιβαίες 
σχέσεις τους και στις σχέσεις τους με τα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Μόλις εγκριθεί ο παρών κανονισμός 
αναδιατύπωσης, και με την επιφύλαξη 
σύστασης της Επιτροπής σχετικά με 
απόφαση του Συμβουλίου για την 
εξουσιοδότηση της έναρξης των 
διαπραγματεύσεων, θα ζητηθεί από τη 
Δημοκρατία της Ισλανδίας και το 
Ηνωμένο Βασίλειο να αποφανθούν κατά 
πόσον επιθυμούν να αρχίσουν 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τις 
συμπληρωματικές συμφωνίες που 
καλύπτουν επίσης τη διαδικασία 
αντιπαραβολής και διαβίβασης 
δεδομένων με σκοπό την επιβολή του 
νόμου, η οποία καθορίζεται στα άρθρα 5, 
6, 19 έως 22, 33, 36, στο άρθρο 39 
παράγραφος 3, στο άρθρο 40 παράγραφος 
8 και στο άρθρο 43. 

της Ισλανδίας και του Βασιλείου της 
Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους 
μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που 
είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης 
παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε 
κράτος μέλος, ή στην Ισλανδία ή τη 
Νορβηγία. Κατά συνέπεια, εφόσον 
αποφασίσουν να τον εφαρμόσουν στην 
εσωτερική έννομη τάξη τους, ο παρών 
κανονισμός εφαρμόζεται μεταξύ της 
Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του 
Ηνωμένου Βασιλείου στις αμοιβαίες 
σχέσεις τους και στις σχέσεις τους με τα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 59
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Όσον αφορά την Ελβετική 
Συνομοσπονδία, ο παρών κανονισμός, με 
εξαίρεση τη διαδικασία αντιπαραβολής 
και διαβίβασης δεδομένων για σκοπούς 
επιβολής του νόμου που καθορίζεται στα 
άρθρα 5, 6, 19 έως 22, 33, 36, στο άρθρο 
39 παράγραφος 3, στο άρθρο 40 
παράγραφος 8 και στο άρθρο 43, συνιστά 
νέο μέτρο σχετικά με το EURODAC, κατά 
την έννοια της συμφωνίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας σχετικά με τα κριτήρια 
και τους μηχανισμούς για τον 
προσδιορισμό του κράτους που είναι 
υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου 
που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην 
Ελβετία. Κατά συνέπεια, εφόσον 
αποφασίσει να τον μεταφέρει στην 
εσωτερική έννομη τάξη της, ο παρών
κανονισμός εφαρμόζεται μεταξύ της 
Ελβετικής Συνομοσπονδίας και των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Μόλις εγκριθεί ο παρών κανονισμός 
αναδιατύπωσης, και με την επιφύλαξη 
σύστασης της Επιτροπής σχετικά με 
απόφαση του Συμβουλίου για την 
εξουσιοδότηση της έναρξης των 
διαπραγματεύσεων, θα ζητηθεί από την 
Ελβετική Συνομοσπονδία να αποφανθεί 
κατά πόσον επιθυμεί να αρχίσει 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τις 
συμπληρωματικές συμφωνίες που 
καλύπτουν επίσης τη διαδικασία 
αντιπαραβολής και διαβίβασης 
δεδομένων με σκοπό την επιβολή του 
νόμου, η οποία αναφέρεται στα άρθρα 5, 
6, 19 έως 22, 33, 36, στο άρθρο 39 
παράγραφος 3, στο άρθρο 40 παράγραφος 
8 και στο άρθρο 43, με την επιφύλαξη 
χωριστής συμφωνίας σχετικά με την 
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της 
απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
σχετικά με την αναβάθμιση της 
διασυνοριακής συνεργασίας.

(45) Όσον αφορά την Ελβετική 
Συνομοσπονδία, ο παρών κανονισμός 
συνιστά νέο μέτρο σχετικά με το 
EURODAC, κατά την έννοια της 
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και της Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας σχετικά με τα κριτήρια 
και τους μηχανισμούς για τον 
προσδιορισμό του κράτους που είναι 
υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου 
που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην 
Ελβετία. Κατά συνέπεια, εφόσον 
αποφασίσει να τον μεταφέρει στην 
εσωτερική έννομη τάξη της, ο παρών 
κανονισμός εφαρμόζεται μεταξύ της 
Ελβετικής Συνομοσπονδίας και των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Or. en

Τροπολογία 60
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Όσον αφορά το Πριγκιπάτο του 
Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισμός, με 
εξαίρεση τη διαδικασία αντιπαραβολής 
και διαβίβασης δεδομένων για σκοπούς 
επιβολής του νόμου που καθορίζεται στα 
άρθρα 5, 6, 19 έως 22, 33, 36, στο άρθρο 
39 παράγραφος 3, στο άρθρο 40 
παράγραφος 8 και στο άρθρο 43, συνιστά 
νέο μέτρο σχετικά με το EURODAC κατά 
την έννοια του πρωτοκόλλου μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του 
Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του 
Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη 
συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και της Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας σχετικά με τα κριτήρια 
και τους μηχανισμούς για τον 
προσδιορισμό του κράτους που είναι 
υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου 
που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην 
Ελβετία. Κατά συνέπεια, εφόσον 
αποφασίσει να τον εφαρμόσει στην 
εσωτερική έννομη τάξη της, ο παρών 
κανονισμός εφαρμόζεται μεταξύ του 
Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, της 
Ελβετικής Συνομοσπονδίας και των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Μόλις εγκριθεί ο παρών κανονισμός 
αναδιατύπωσης, και με την επιφύλαξη 
σύστασης της Επιτροπής σχετικά με 
απόφαση του Συμβουλίου για την 
εξουσιοδότηση της έναρξης των 
διαπραγματεύσεων, θα ζητηθεί από το 
Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν να 
αποφανθεί κατά πόσον επιθυμεί να 

(46) Όσον αφορά το Πριγκιπάτο του 
Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισμός συνιστά 
νέο μέτρο σχετικά με το EURODAC κατά 
την έννοια του πρωτοκόλλου μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του 
Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του 
Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη 
συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και της Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας σχετικά με τα κριτήρια 
και τους μηχανισμούς για τον 
προσδιορισμό του κράτους που είναι 
υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου 
που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην 
Ελβετία. Κατά συνέπεια, εφόσον 
αποφασίσει να τον εφαρμόσει στην 
εσωτερική έννομη τάξη της, ο παρών 
κανονισμός εφαρμόζεται μεταξύ του 
Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, της 
Ελβετικής Συνομοσπονδίας και των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



AM\917925EL.doc 37/111 PE500.400v01-00

EL

αρχίσει διαπραγματεύσεις σχετικά με τις 
συμπληρωματικές συμφωνίες που 
καλύπτουν επίσης τη διαδικασία 
αντιπαραβολής και διαβίβασης 
δεδομένων με σκοπό την επιβολή του 
νόμου, η οποία αναφέρεται στα άρθρα 5, 
6, 19 έως 22, 33, 36, στο άρθρο 39 
παράγραφος 3, στο άρθρο 40 παράγραφος 
8 και στο άρθρο 43, με την επιφύλαξη 
χωριστής συμφωνίας σχετικά με την 
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της 
απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
σχετικά με την αναβάθμιση της 
διασυνοριακής συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 61
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρόν κανονισμός ορίζει επίσης τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών 
και η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία 
(Ευρωπόλ) μπορούν να ζητούν την 
αντιπαραβολή δεδομένων δακτυλικών 
αποτυπωμάτων με τα δεδομένα που 
αποθηκεύονται στην κεντρική βάση 
δεδομένων EURODAC για την πρόληψη, 
εξακρίβωση και διερεύνηση 
τρομοκρατικών πράξεων και άλλων
σοβαρών αξιόποινων πράξεων. 

διαγράφεται

(Η παρούσα τροπολογία ισχύει για 
ολόκληρο το κείμενο· η έγκρισή της θα 
οδηγήσει σε διαγραφή όλων των διατάξεων 
που αφορούν την πρόσβαση στο EURODAC 
για σκοπούς επιβολής του νόμου και σε 
αναγκαίες τροποποιήσεις σε ολόκληρο το 
κείμενο.)
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Αιτιολόγηση

Οι αρχές επιβολής του νόμου δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων Eurodac. 
Η παρούσα τροπολογία θα επηρεάσει αντίστοιχα ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία 62
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρόν κανονισμός ορίζει επίσης τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών 
και η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία 
(Ευρωπόλ) μπορούν να ζητούν την 
αντιπαραβολή δεδομένων δακτυλικών 
αποτυπωμάτων με τα δεδομένα που 
αποθηκεύονται στην κεντρική βάση 
δεδομένων EURODAC για την πρόληψη, 
εξακρίβωση και διερεύνηση 
τρομοκρατικών πράξεων και άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων. 

διαγράφεται

(Η παρούσα τροπολογία ισχύει για 
ολόκληρο το κείμενο· η έγκρισή της θα 
οδηγήσει σε διαγραφή όλων των διατάξεων 
που αφορούν την πρόσβαση στο EURODAC 
για σκοπούς επιβολής του νόμου και σε 
αναγκαίες τροποποιήσεις σε ολόκληρο το 
κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 63
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρόν κανονισμός ορίζει επίσης τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών 
και η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία 
(Ευρωπόλ) μπορούν να ζητούν την 
αντιπαραβολή δεδομένων δακτυλικών 
αποτυπωμάτων με τα δεδομένα που 
αποθηκεύονται στην κεντρική βάση 
δεδομένων EURODAC για την πρόληψη, 
εξακρίβωση και διερεύνηση 
τρομοκρατικών πράξεων και άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων. 

διαγράφεται

(Η παρούσα τροπολογία ισχύει για 
ολόκληρο το κείμενο· η έγκρισή της θα 
οδηγήσει σε διαγραφή όλων των διατάξεων 
που αφορούν την πρόσβαση στο EURODAC 
για σκοπούς επιβολής του νόμου και σε 
αναγκαίες τροποποιήσεις σε ολόκληρο το 
κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 64
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «πρόσωπο στο οποίο χορηγείται διεθνής 
προστασία» : υπήκοος τρίτης χώρας ή 
ανιθαγενής που έχει αναγνωρισθεί ως 
δικαιούχος διεθνούς προστασίας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου ·

δ) «πρόσωπο στο οποίο χορηγείται διεθνής 
προστασία»: υπήκοος τρίτης χώρας ή 
ανιθαγενής που έχει αναγνωρισθεί ως 
δικαιούχος διεθνούς προστασίας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2011/95/ΕΕ·

Or. en



PE500.400v01-00 40/111 AM\917925EL.doc

EL

Τροπολογία 65
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) «Ευρωπόλ»: η Ευρωπαϊκή 
Αστυνομική Υπηρεσία που 
δημιουργήθηκε με την απόφαση 
2009/371/ΔΕΥ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 66
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα 
εγκλήματα που σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο αντιστοιχούν ή είναι ισοδύναμα με 
τα εγκλήματα που αναφέρονται στα 
άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 
του Συμβουλίου 2002/475/ΔΕΥ· 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 67
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) «σοβαρές αξιόποινες πράξεις»: οι 
μορφές εγκλήματος που αντιστοιχούν ή 
είναι ισοδύναμες με εκείνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

διαγράφεται
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της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ, 
εφόσον τιμωρούνται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή ή στερητικό της 
ελευθερίας μέτρο ασφαλείας ανώτατης 
διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 68
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) «δεδομένα δακτυλικών 
αποτυπωμάτων»: τα δεδομένα τα σχετικά 
με τα δακτυλικά αποτυπώματα όλων των 
δακτύλων ή τουλάχιστον των δεικτών, και 
στην περίπτωση που λείπουν οι δείκτες, τα 
αποτυπώματα όλων των άλλων δακτύλων 
ενός προσώπου ή ένα λανθάνον δακτυλικό 
αποτύπωμα.

ιβ) «δεδομένα δακτυλικών 
αποτυπωμάτων»: τα δεδομένα τα σχετικά 
με τα δακτυλικά αποτυπώματα όλων των 
δακτύλων ή τουλάχιστον των δεικτών, και 
στην περίπτωση που λείπουν οι δείκτες, τα 
αποτυπώματα όλων των άλλων δακτύλων 
ενός προσώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον δεν υπάρχουν κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά με τον έλεγχο των λανθανόντων 
δακτυλικών αποτυπωμάτων και εφόσον ένα λανθάνον δακτυλικό αποτύπωμα μπορεί να 
οδηγήσει εύκολα σε εσφαλμένη κατηγορία εάν η διαδικασία και τα κριτήρια του ελέγχου δεν 
είναι αρκετά ενδελεχή, τα λανθάνοντα δακτυλικά αποτυπώματα θα πρέπει να εξαιρεθούν από 
την αντιπαραβολή των δεδομένων με τη βάση δεδομένων EURODAC για σκοπούς επιβολής του 
νόμου.

Τροπολογία 69
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) «δεδομένα δακτυλικών 
αποτυπωμάτων»: τα δεδομένα τα σχετικά 
με τα δακτυλικά αποτυπώματα όλων των 
δακτύλων ή τουλάχιστον των δεικτών, και 
στην περίπτωση που λείπουν οι δείκτες, τα 
αποτυπώματα όλων των άλλων δακτύλων 
ενός προσώπου ή ένα λανθάνον δακτυλικό 
αποτύπωμα.

ιβ) «δεδομένα δακτυλικών 
αποτυπωμάτων»: τα δεδομένα τα σχετικά 
με τα δακτυλικά αποτυπώματα όλων των 
δακτύλων ή τουλάχιστον των δεικτών, και 
στην περίπτωση που λείπουν οι δείκτες, τα 
αποτυπώματα όλων των άλλων δακτύλων 
ενός προσώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα λανθάνον δακτυλικό αποτύπωμα ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλό αριθμό πιθανών 
συμπιπτόντων στοιχείων, καθώς αποτελεί μερικό ή αποσπασματικό μόλις δακτυλικό 
αποτύπωμα. Αυτό ενέχει υψηλότερο κίνδυνο εσφαλμένης κατηγορίας αθώων. Δεδομένου ότι 
ασχολούμαστε με μια ευπαθή ομάδα ατόμων, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο καθαρά 
δακτυλικά αποτυπώματα.

Τροπολογία 70
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι όροι του άρθρου 2 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ έχουν την ίδια έννοια και στον 
παρόντα κανονισμό εκτός αν η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πραγματοποιείται από τις 
εντεταλμένες των κρατών μελών για 
σκοπούς πρόληψης, εξακρίβωσης και 
διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων 
ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων .

2. Οι όροι του άρθρου 2 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ έχουν την ίδια έννοια και στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 71
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι όροι του άρθρου 2 της οδηγίας-
πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ έχουν την ίδια 
έννοια και στον παρόντα 
κανονισμό, εφόσον τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε 
επεξεργασία από τις εντεταλμένες των 
κρατών μελών για σκοπούς πρόληψης, 
εξακρίβωσης και διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 72
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ηλεκτρονική κεντρική βάση δεδομένων 
δακτυλικών αποτυπωμάτων («κεντρικό 
σύστημα»), αποτελούμενη από: 

α) ηλεκτρονική κεντρική βάση δεδομένων 
δακτυλικών αποτυπωμάτων («κεντρικό 
σύστημα»), αποτελούμενη από:

– κεντρική μονάδα, – κεντρική μονάδα,
– σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας, σχέδιο αδιάλειπτης λειτουργίας,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα κρίσιμο σύστημα, όπως το EURODAC, θα πρέπει να καλύπτεται από ένα ορθό και 
δοκιμασμένο σχέδιο αδιάλειπτης λειτουργίας αντί απλώς από ένα τεχνικό σύστημα. Το σχέδιο 
αδιάλειπτης λειτουργίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τις επιπτώσεις στην προστασία των 
δεδομένων, την ασφάλεια και το κόστος σε περίπτωση μεγάλων διαταραχών ή καταστροφών.
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Τροπολογία 73
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη 
λειτουργική διαχείριση του EURODAC. Ο 
Οργανισμός διασφαλίζει, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, ότι χρησιμοποιείται για 
το κεντρικό σύστημα ανά πάσα στιγμή η 
καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, με την 
επιφύλαξη ανάλυσης κόστους-ωφέλειας.

1. Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη 
λειτουργική διαχείριση του EURODAC. Ο 
Οργανισμός διασφαλίζει, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, ότι χρησιμοποιούνται
για το κεντρικό σύστημα ανά πάσα στιγμή 
οι καλύτερες διαθέσιμες και πλέον
ασφαλείς τεχνικές, με την επιφύλαξη 
ανάλυσης κόστους-ωφέλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια των τεχνικών είναι ευρύτερη· περιλαμβάνει τόσο την τεχνολογία που χρησιμοποιείται 
όσο και τον τρόπο σχεδιασμού, κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας της εγκατάστασης.

Τροπολογία 74
Sarah Ludford, Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη 
λειτουργική διαχείριση του EURODAC. Ο 
Οργανισμός διασφαλίζει, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, ότι χρησιμοποιείται για 
το κεντρικό σύστημα ανά πάσα στιγμή η 
καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, με την 
επιφύλαξη ανάλυσης κόστους-ωφέλειας.

1. Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη 
λειτουργική διαχείριση του EURODAC. Ο 
Οργανισμός διασφαλίζει, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, ότι χρησιμοποιούνται
για το κεντρικό σύστημα ανά πάσα στιγμή 
οι καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές, με την 
επιφύλαξη ανάλυσης κόστους-ωφέλειας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές περιλαμβάνουν τόσο την τεχνολογία που χρησιμοποιείται όσο 
και τον τρόπο σχεδιασμού, κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας της εγκατάστασης. Ο όρος 
θεωρείται βασική αρχή κατά την αναθεώρηση του πλαισίου προστασίας δεδομένων της ΕΕ.

Τροπολογία 75
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη 
λειτουργική διαχείριση του EURODAC. Ο 
Οργανισμός διασφαλίζει, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, ότι χρησιμοποιείται για 
το κεντρικό σύστημα ανά πάσα στιγμή η 
καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, με την 
επιφύλαξη ανάλυσης κόστους-ωφέλειας.

1. Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη 
λειτουργική διαχείριση του EURODAC. Ο 
Οργανισμός διασφαλίζει, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, ότι χρησιμοποιούνται
για το κεντρικό σύστημα ανά πάσα στιγμή 
οι καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές, με την 
επιφύλαξη ανάλυσης κόστους-ωφέλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές περιλαμβάνουν τόσο την τεχνολογία που χρησιμοποιείται όσο 
και τον τρόπο σχεδιασμού, κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας της εγκατάστασης. Ο όρος 
θεωρείται βασική αρχή κατά την αναθεώρηση του πλαισίου προστασίας δεδομένων της ΕΕ.

Τροπολογία 76
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η λειτουργική διαχείριση του 
EURODAC συνίσταται σε όλες τις 
εργασίες που απαιτούνται ώστε να 
παραμένει το EURODAC σε λειτουργία 
επί εικοσιτετραώρου βάσεως, 7 ημέρες την 
εβδομάδα, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό· τούτο ισχύει ιδίως για τις 

5. Η λειτουργική διαχείριση του 
EURODAC συνίσταται σε όλες τις 
εργασίες που απαιτούνται ώστε να 
παραμένει το EURODAC σε λειτουργία 
επί εικοσιτετραώρου βάσεως, 7 ημέρες την 
εβδομάδα, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό· τούτο ισχύει ιδίως για τις 
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εργασίες συντήρησης και τις τεχνικές 
βελτιώσεις που απαιτούνται για να 
διασφαλίζεται ότι η επιχειρησιακή 
ποιοτική στάθμη της λειτουργίας του 
συστήματος είναι ικανοποιητική, ιδιαίτερα 
όσον αφορά τον χρόνο που απαιτείται για 
τις αναζητήσεις στο κεντρικό σύστημα.

εργασίες συντήρησης και τις τεχνικές 
βελτιώσεις που απαιτούνται για να 
διασφαλίζεται ότι η επιχειρησιακή 
ποιοτική στάθμη της λειτουργίας του 
συστήματος είναι ικανοποιητική, ιδιαίτερα 
όσον αφορά τον χρόνο που απαιτείται για 
τις αναζητήσεις στο κεντρικό σύστημα.
Εκπονείται σχέδιο αδιάλειπτης 
λειτουργίας λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες συντήρησης και τυχόν 
απρόβλεπτες διακοπές λειτουργίας του 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του 
αντικτύπου των μέτρων αδιάλειπτης 
λειτουργίας στην προστασία και την 
ασφάλεια των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 77
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 διαγράφεται
Πρόσβαση των εντεταλμένων αρχών για 

σκοπούς επιβολής του νόμου
1. Τα κράτη μέλη διορίζουν τις αρχές που 
είναι εξουσιοδοτημένες να έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα EURODAC 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι 
εντεταλμένες αρχές είναι οι αρχές των 
κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για 
την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη 
διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων 
και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.
2. Κάθε κράτος μέλος τηρεί κατάλογο 
των εντεταλμένων αρχών.
3. Σε εθνικό επίπεδο, κάθε κράτος μέλος 
τηρεί κατάλογο των επιχειρησιακών 
μονάδων στο εσωτερικό των 
εντεταλμένων αρχών που είναι 



AM\917925EL.doc 47/111 PE500.400v01-00

EL

εξουσιοδοτημένες να ζητούν 
αντιπαραβολές με τα δεδομένα 
EURODAC μέσω του Εθνικού Σημείου 
Πρόσβασης.

Or. en

Τροπολογία 78
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διορίζουν τις αρχές που 
είναι εξουσιοδοτημένες να έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα EURODAC 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι 
εντεταλμένες αρχές είναι οι αρχές των 
κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την 
πρόληψη, την εξακρίβωση και τη 
διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων 
και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

1. Για τους σκοπούς που ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 
διορίζουν τις αρχές που είναι 
εξουσιοδοτημένες να έχουν πρόσβαση στα 
δεδομένα EURODAC σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Οι εντεταλμένες 
αρχές είναι οι αρχές των κρατών μελών 
που είναι υπεύθυνες για την πρόληψη, την 
εξακρίβωση και τη διερεύνηση 
τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Στις 
εντεταλμένες αρχές δεν περιλαμβάνονται 
οργανισμοί ή μονάδες που είναι 
υπεύθυνες για στοιχεία που συνδέονται με 
την εθνική ασφάλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση περιορίζεται σε σκοπούς επιβολής του νόμου, 
είναι καλύτερα να γίνεται παραπομπή στο άρθρο 1 παράγραφος 2. Καθώς το παρόν αποτελεί 
μέτρο επιβολής του νόμου, οι εθνικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για τα στοιχεία και όχι για τη 
δίωξη των εγκλημάτων θα πρέπει να εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 72 ΣΕΚ.

Τροπολογία 79
Claude Moraes

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διορίζουν τις αρχές που 
είναι εξουσιοδοτημένες να έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα EURODAC 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι 
εντεταλμένες αρχές είναι οι αρχές των 
κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την 
πρόληψη, την εξακρίβωση και τη 
διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων 
και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

1. Για τους σκοπούς που ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 
διορίζουν τις αρχές που είναι 
εξουσιοδοτημένες να έχουν πρόσβαση στα 
δεδομένα EURODAC σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Οι εντεταλμένες 
αρχές είναι οι αρχές των κρατών μελών 
που είναι υπεύθυνες για την πρόληψη, την 
εξακρίβωση και τη διερεύνηση 
τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων. 

Or. en

Τροπολογία 80
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε εθνικό επίπεδο, κάθε κράτος μέλος 
τηρεί κατάλογο των επιχειρησιακών 
μονάδων στο εσωτερικό των εντεταλμένων 
αρχών που είναι εξουσιοδοτημένες να 
ζητούν αντιπαραβολές με τα δεδομένα 
EURODAC μέσω του Εθνικού Σημείου 
Πρόσβασης.

3. Κάθε κράτος μέλος τηρεί κατάλογο των 
επιχειρησιακών μονάδων στο εσωτερικό 
των εντεταλμένων αρχών που είναι 
εξουσιοδοτημένες να ζητούν 
αντιπαραβολές με τα δεδομένα 
EURODAC μέσω του Εθνικού Σημείου 
Πρόσβασης.

Or. en

Τροπολογία 81
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Αρχές ελέγχου

1. Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα ενιαίο 
εθνικό όργανο που ενεργεί ως η δική του 
αρχή ελέγχου. Η αρχή ελέγχου είναι η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους για 
την πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη 
διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων 
και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.
2. Η αρχή ελέγχου εξασφαλίζει ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για να υποβληθεί αίτηση
αντιπαραβολής δακτυλικών 
αποτυπωμάτων με τα δεδομένα 
EURODAC.
Μόνον η αρχή ελέγχου είναι 
εξουσιοδοτημένη να διαβιβάζει αιτήσεις 
για την αντιπαραβολή δακτυλικών 
αποτυπωμάτων στο Εθνικό Σημείο 
Πρόσβασης το οποίο επικοινωνεί με το 
κεντρικό σύστημα.

Or. en

Τροπολογία 82
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα ενιαίο 
εθνικό όργανο που ενεργεί ως η δική του 
αρχή ελέγχου. Η αρχή ελέγχου είναι η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους για την 
πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη 
διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων
και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

1. Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα ενιαίο 
εθνικό όργανο που ενεργεί ως η δική του 
αρχή ελέγχου. Η αρχή ελέγχου είναι η 
αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους 
μέλους για την πρόληψη, την εξακρίβωση 
ή τη διερεύνηση τρομοκρατικών 
εγκλημάτων και άλλων σοβαρών 
αξιόποινων πράξεων και είναι ανεξάρτητη 
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από τις εντεταλμένες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5.

Or. en

Τροπολογία 83
Claude Moraes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα ενιαίο 
εθνικό όργανο που ενεργεί ως η δική του 
αρχή ελέγχου. Η αρχή ελέγχου είναι η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους για την 
πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη 
διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων 
και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

1. Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα ενιαίο 
εθνικό όργανο που ενεργεί ως η δική του 
αρχή ελέγχου. Η αρχή ελέγχου είναι η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους για την 
πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη 
διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων 
και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων 
και είναι ανεξάρτητη από τις 
εντεταλμένες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 5.

Or. en

Τροπολογία 84
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα ενιαίο 
εθνικό όργανο που ενεργεί ως η δική του 
αρχή ελέγχου. Η αρχή ελέγχου είναι η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους για την 
πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη 
διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων 
και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

1. Κάθε κράτος μέλος διορίζει ένα ενιαίο 
εθνικό όργανο που ενεργεί ως η δική του 
αρχή ελέγχου. Η αρχή ελέγχου είναι η 
αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους 
μέλους για την πρόληψη, την εξακρίβωση 
ή τη διερεύνηση τρομοκρατικών 
εγκλημάτων και άλλων σοβαρών 
αξιόποινων πράξεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η εν λόγω αρχή είναι η αρχή ελέγχου, η οποία λαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά με 
την πρόσβαση σε πολύ ευαίσθητα δεδομένα, είναι σκόπιμο να διοριστεί δικαστική αρχή ως αρχή 
ελέγχου.

Τροπολογία 85
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η αρχή ελέγχου εκτελεί τα καθήκοντα 
και τις αρμοδιότητές της ανεξάρτητα και 
ούτε ζητεί ούτε λαμβάνει οδηγίες σχετικά 
με την άσκηση του ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 86
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μόνο το δεόντως εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό της αρχής ελέγχου έχει 
πρόσβαση στο EURODAC, σύμφωνα με 
το άρθρο 19.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη περιέχεται στην απόφαση 2008/633/ΔΕΥ για το VIS και αποτελεί εύλογη 
προσθήκη.

Τροπολογία 87
Renate Weber, Sarah Ludford
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η αρχή ελέγχου εκτελεί τα καθήκοντα 
και τις αρμοδιότητές της ανεξάρτητα και 
δεν λαμβάνει οδηγίες σχετικά με την 
άσκηση του ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 88
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Ευρωπόλ

1. Η Ευρωπόλ διορίζει μία ειδική μονάδα 
με δεόντως εξουσιοδοτημένους 
υπαλλήλους της Ευρωπόλ για να ενεργεί 
ως η δική της αρχή ελέγχου και διορίζει, 
σε συμφωνία με κάθε κράτος μέλος, το 
Εθνικό Σημείο Πρόσβασης του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους, το οποίο 
διαβιβάζει τις αιτήσεις του για την 
αντιπαραβολή δακτυλικών 
αποτυπωμάτων στο κεντρικό σύστημα. 
2. Η Ευρωπόλ διορίζει μια επιχειρησιακή 
μονάδα που είναι εξουσιοδοτημένη να 
ζητεί αντιπαραβολές με τα δεδομένα 
EURODAC μέσω του Εθνικού Σημείου 
Πρόσβασης.

Or. en

Τροπολογία 89
Claude Moraes
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ευρωπόλ διορίζει μία ειδική μονάδα 
με δεόντως εξουσιοδοτημένους 
υπαλλήλους της Ευρωπόλ για να ενεργεί 
ως η δική της αρχή ελέγχου και διορίζει, σε 
συμφωνία με κάθε κράτος μέλος, το 
Εθνικό Σημείο Πρόσβασης του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους, το οποίο 
διαβιβάζει τις αιτήσεις του για την
αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων 
στο κεντρικό σύστημα.

1. Η Ευρωπόλ διορίζει μία ειδική μονάδα 
με δεόντως εξουσιοδοτημένους 
υπαλλήλους της Ευρωπόλ για να ενεργεί 
ως η δική της αρχή ελέγχου, η οποία ούτε 
ζητεί ούτε λαμβάνει οδηγίες σχετικά με 
την άσκηση του ελέγχου, και διορίζει, σε 
συμφωνία με κάθε κράτος μέλος, το 
Εθνικό Σημείο Πρόσβασης του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους, το οποίο 
διαβιβάζει τις αιτήσεις του για την 
αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων 
στο κεντρικό σύστημα.

Or. en

Τροπολογία 90
Renate Weber, Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η αρχή ελέγχου εκτελεί τα καθήκοντα 
και τις υποχρεώσεις της ανεξάρτητα και 
δεν λαμβάνει οδηγίες σχετικά με την 
άσκηση του ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 91
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ο αριθμός των αιτήσεων σήμανσης και
αφαίρεσης της σήμανσης που 
διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφοι 1 και 2.

στ) ο αριθμός των αιτήσεων κλειδώματος 
και ξεκλειδώματος που διαβιβάζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφοι 1 
και 2.

Or. en

Τροπολογία 92
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο τέλος κάθε έτους, καταρτίζονται 
στατιστικές υπό μορφήν ανασκόπησης 
των μηνιαίων στατιστικών το 
συγκεκριμένο έτος , συμπεριλαμβανομένης 
μνείας του αριθμού των προσώπων για τα 
οποία έχει καταγραφεί σύμπτωση όσον 
αφορά τα στοιχεία β), γ) και δ). Οι 
στατιστικές περιλαμβάνουν ανάλυση των 
δεδομένων για έκαστο των κρατών μελών. 

2. Στο τέλος κάθε έτους, καταρτίζονται 
στατιστικές υπό μορφήν ανασκόπησης των 
μηνιαίων στατιστικών για το συγκεκριμένο 
έτος, συμπεριλαμβανομένης μνείας του 
αριθμού των προσώπων για τα οποία έχει 
καταγραφεί σύμπτωση όσον αφορά τα 
στοιχεία β), γ) και δ). Οι στατιστικές 
περιλαμβάνουν ανάλυση των δεδομένων 
για έκαστο των κρατών μελών. Το 
αποτέλεσμα δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 93
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
όταν δεν είναι δυνατό να ληφθούν τα 
δακτυλικά αποτυπώματα αιτούντος λόγω 
μέτρων για τη διασφάλιση της υγείας του ή 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
όταν δεν είναι δυνατό να ληφθούν τα 
δακτυλικά αποτυπώματα αιτούντος λόγω 
μέτρων για τη διασφάλιση της υγείας του ή 
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για την προστασία της δημόσιας υγείας, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν και διαβιβάζουν τα 
δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος το 
συντομότερο δυνατό και το αργότερο 
εντός 48 ωρών αφότου εκλείψουν οι λόγοι 
αυτοί.

για την προστασία της δημόσιας υγείας, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν και διαβιβάζουν τα 
δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος το 
συντομότερο δυνατό και το αργότερο 
εντός 48 ωρών αφότου εκλείψουν οι λόγοι 
αυτοί. Η προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία 
λήψης κατάλληλων δακτυλικών 
αποτυπωμάτων δεν επηρεάζει δυσμενώς 
τη νομική κατάσταση υπηκόου τρίτης 
χώρας ή ανιθαγενούς. Ειδικότερα, δεν 
αποτελεί ικανό λόγο για την άρνηση 
εξέτασης ή την απόρριψη αίτησης 
ασύλου.

Or. en

Τροπολογία 94
Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία 
λήψης κατάλληλων δακτυλικών 
αποτυπωμάτων δεν επηρεάζει δυσμενώς 
τη νομική κατάσταση του ατόμου. Σε 
κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να αποτελεί 
ικανό λόγο για την άρνηση εξέτασης ή 
την απόρριψη αίτησης διεθνούς 
προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 95
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κεντρικό σύστημα ενημερώνει όλα 2. Το κεντρικό σύστημα ενημερώνει, το 
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τα κράτη μέλη προέλευσης σχετικά με την 
απαλοιφή από άλλο κράτος μέλος 
προέλευσης, για λόγο καθοριζόμενο στην 
παράγραφο 1, των δεδομένων που 
οδήγησαν σε σύμπτωση με δεδομένα που 
είχαν διαβιβαστεί από τα κράτη αυτά σε 
σχέση με πρόσωπα που αναφέρονται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 14 
παράγραφος 1.

συντομότερο δυνατό και το αργότερο 
εντός 72 ωρών, όλα τα κράτη μέλη 
προέλευσης σχετικά με την απαλοιφή από 
άλλο κράτος μέλος προέλευσης, για λόγο 
καθοριζόμενο στην παράγραφο 1, των 
δεδομένων που οδήγησαν σε σύμπτωση με 
δεδομένα που είχαν διαβιβαστεί από τα 
κράτη αυτά σε σχέση με πρόσωπα που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 ή 
στο άρθρο 14 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 96
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει πάραυτα 
τα δακτυλικά αποτυπώματα όλων των 
δακτύλων κάθε υπηκόου τρίτης χώρας ή 
ανιθαγενούς, ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών, 
που συλλαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές 
ελέγχου κατά την παράνομη διάβαση δια 
ξηράς, θαλάσσης ή αέρος των συνόρων 
του εν λόγω κράτους μέλους, 
προερχόμενου από τρίτη χώρα, ο οποίος 
δεν επαναπροωθείται ή που παραμένει στο 
έδαφος των κρατών μελών και δεν τελεί 
υπό κράτηση, περιορισμό ή φυλάκιση 
καθ’ όλη την περίοδο που μεσολαβεί από 
τη σύλληψη μέχρι την απομάκρυνσή του 
βάσει της απόφασης επαναπροώθησης .

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει πάραυτα 
τα δακτυλικά αποτυπώματα όλων των 
δακτύλων κάθε υπηκόου τρίτης χώρας ή 
ανιθαγενούς, ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών, 
που συλλαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές 
ελέγχου κατά την παράνομη διάβαση δια 
ξηράς, θαλάσσης ή αέρος των συνόρων 
του εν λόγω κράτους μέλους, 
προερχόμενου από τρίτη χώρα, ο οποίος 
δεν επαναπροωθείται.

Or. en

Τροπολογία 97
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει πάραυτα 
τα δακτυλικά αποτυπώματα όλων των 
δακτύλων κάθε υπηκόου τρίτης χώρας ή 
ανιθαγενούς, ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών, 
που συλλαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές 
ελέγχου κατά την παράνομη διάβαση δια 
ξηράς, θαλάσσης ή αέρος των συνόρων 
του εν λόγω κράτους μέλους, 
προερχόμενου από τρίτη χώρα, ο οποίος 
δεν επαναπροωθείται ή που παραμένει στο 
έδαφος των κρατών μελών και δεν τελεί 
υπό κράτηση, περιορισμό ή φυλάκιση 
καθ’ όλη την περίοδο που μεσολαβεί από 
τη σύλληψη μέχρι την απομάκρυνσή του 
βάσει της απόφασης επαναπροώθησης .

1. Κάθε κράτος μέλος, τηρώντας πλήρως 
τις διασφαλίσεις που ορίζουν ο Χάρτης 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, λαμβάνει 
πάραυτα τα δακτυλικά αποτυπώματα όλων 
των δακτύλων κάθε υπηκόου τρίτης 
χώρας ή ανιθαγενούς, ηλικίας τουλάχιστον 
14 ετών, που συλλαμβάνεται από τις 
αρμόδιες αρχές ελέγχου κατά την 
παράνομη διάβαση δια ξηράς, θαλάσσης ή 
αέρος των συνόρων του εν λόγω κράτους 
μέλους, προερχόμενου από τρίτη χώρα, ο 
οποίος δεν επαναπροωθείται. 

Or. en

Τροπολογία 98
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
διαβιβάζει, το συντομότερο δυνατό και το 
αργότερο εντός 72 ωρών από την 
ημερομηνία σύλληψης , στο κεντρικό 
σύστημα τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με 
κάθε υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο 
οποίος δεν επαναπροωθείται:

2. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
διαβιβάζει, το αργότερο εντός 24 ωρών 
από τη λήψη των δακτυλικών 
αποτυπωμάτων του υπηκόου τρίτης 
χώρας ή του ανιθαγενούς, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, στο 
κεντρικό σύστημα τα ακόλουθα στοιχεία 
σχετικά με το πρόσωπο αυτό:

Or. en

Τροπολογία 99
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
2, όσον αφορά τα πρόσωπα που 
συλλαμβάνονται με τον τρόπο που 
περιγράφεται στην παράγραφο 1 τα οποία 
μένουν στο έδαφος των κρατών μελών 
αλλά τελούν υπό κράτηση, περιορισμό ή 
φυλάκιση από τη στιγμή της σύλληψής 
τους για περίοδο που υπερβαίνει τις 72 
ώρες, τα δεδομένα που καθορίζονται 
στην παράγραφο 2 όσον αφορά τα 
πρόσωπα αυτά διαβιβάζονται πριν από 
την αποφυλάκιση, την άρση του 
περιορισμού ή την απόλυσή τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 100
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
2, όσον αφορά τα πρόσωπα που 
συλλαμβάνονται με τον τρόπο που 
περιγράφεται στην παράγραφο 1 τα οποία 
μένουν στο έδαφος των κρατών μελών 
αλλά τελούν υπό κράτηση, περιορισμό ή 
φυλάκιση από τη στιγμή της σύλληψής 
τους για περίοδο που υπερβαίνει τις 72 
ώρες, τα δεδομένα που καθορίζονται 
στην παράγραφο 2 όσον αφορά τα 
πρόσωπα αυτά διαβιβάζονται πριν από 
την αποφυλάκιση, την άρση του 
περιορισμού ή την απόλυσή τους.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 101
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η μη τήρηση της προθεσμίας των 72 
ωρών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την 
υποχρέωση να λάβουν και να διαβιβάσουν 
τα δακτυλικά αποτυπώματα στο κεντρικό 
σύστημα. Όταν η κατάσταση των άκρων 
των δακτύλων δεν επιτρέπει τη λήψη 
δακτυλικών αποτυπωμάτων των οποίων η 
ποιότητα διασφαλίζει την κατάλληλη 
αντιπαραβολή δυνάμει του άρθρου 25 του 
παρόντος κανονισμού, το κράτος μέλος 
προέλευσης λαμβάνει εκ νέου τα 
δακτυλικά αποτυπώματα του προσώπου 
αυτού και τα επαναδιαβιβάζει το 
συντομότερο δυνατό και το αργότερο 
εντός 48 ωρών αφού ληφθούν επιτυχώς.

4. Όταν η κατάσταση των άκρων των 
δακτύλων δεν επιτρέπει τη λήψη 
δακτυλικών αποτυπωμάτων των οποίων η 
ποιότητα διασφαλίζει την κατάλληλη 
αντιπαραβολή δυνάμει του άρθρου 25 του 
παρόντος κανονισμού, το κράτος μέλος 
προέλευσης λαμβάνει εκ νέου τα 
δακτυλικά αποτυπώματα του προσώπου 
αυτού και τα επαναδιαβιβάζει το 
συντομότερο δυνατό και το αργότερο 
εντός 48 ωρών αφού ληφθούν επιτυχώς.

Or. en

Τροπολογία 102
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
όταν δεν είναι δυνατό να ληφθούν τα 
δακτυλικά αποτυπώματα του 
ενδιαφερομένου λόγω μέτρων για τη 
διασφάλιση της υγείας του ή για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος λαμβάνει και 
διαβιβάζει τα δακτυλικά αποτυπώματα του 
ενδιαφερομένου το συντομότερο δυνατό, 

5. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
όταν δεν είναι δυνατό να ληφθούν τα 
δακτυλικά αποτυπώματα του 
ενδιαφερομένου λόγω μέτρων για τη 
διασφάλιση της υγείας του ή για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος λαμβάνει και 
διαβιβάζει τα δακτυλικά αποτυπώματα του 
ενδιαφερομένου το συντομότερο δυνατό, 
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εντός της προθεσμίας που καθορίζεται 
στην παράγραφο 2, αφότου εκλείψουν οι 
λόγοι αυτοί.

εντός της προθεσμίας που καθορίζεται 
στην παράγραφο 2, αφότου εκλείψουν οι 
λόγοι αυτοί. Η προσωρινή ή μόνιμη 
αδυναμία λήψης κατάλληλων δακτυλικών 
αποτυπωμάτων δεν επηρεάζει δυσμενώς 
τη νομική κατάσταση του υπηκόου 
τρίτης χώρας ή του ανιθαγενούς.

Or. en

Τροπολογία 103
Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία 
λήψης κατάλληλων δακτυλικών 
αποτυπωμάτων δεν επηρεάζει δυσμενώς 
τη νομική κατάσταση του ατόμου. Σε 
κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να αποτελεί 
ικανό λόγο για την άρνηση εξέτασης ή 
την απόρριψη αίτησης διεθνούς
προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 104
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κεντρικό σύστημα ενημερώνει όλα 
τα κράτη μέλη προέλευσης σχετικά με την 
απαλοιφή από άλλο κράτος μέλος 
προέλευσης, για λόγο καθοριζόμενο στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) ή β), δεδομένων 
που οδήγησαν σε σύμπτωση με δεδομένα 
που διαβιβάστηκαν σε σχέση με πρόσωπα 

3. Το κεντρικό σύστημα ενημερώνει, το 
συντομότερο δυνατό και το αργότερο 
εντός 72 ωρών, όλα τα κράτη μέλη 
προέλευσης σχετικά με την απαλοιφή από 
άλλο κράτος μέλος προέλευσης, για λόγο 
καθοριζόμενο στην παράγραφο 2 στοιχείο 
α) ή β), δεδομένων που οδήγησαν σε 
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που αναφέρονται στο άρθρο 14 
παράγραφος 1.

σύμπτωση με δεδομένα που διαβιβάστηκαν 
σε σχέση με πρόσωπα που αναφέρονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 1. 

Or. en

Τροπολογία 105
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το κεντρικό σύστημα ενημερώνει όλα 
τα κράτη μέλη προέλευσης σχετικά με την 
απαλοιφή από άλλο κράτος μέλος 
προέλευσης, για λόγο καθοριζόμενο στην 
παράγραφο 2 στοιχείο γ), των δεδομένων 
που οδήγησαν σε σύμπτωση με δεδομένα 
που είχαν διαβιβαστεί από τα κράτη αυτά 
σε σχέση με πρόσωπα που αναφέρονται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 14 
παράγραφος 1. 

4. Το κεντρικό σύστημα ενημερώνει, το 
συντομότερο δυνατό και το αργότερο 
εντός 72 ωρών, όλα τα κράτη μέλη 
προέλευσης σχετικά με την απαλοιφή από 
άλλο κράτος μέλος προέλευσης, για λόγο 
καθοριζόμενο στην παράγραφο 2, των 
δεδομένων που οδήγησαν σε σύμπτωση με 
δεδομένα που είχαν διαβιβαστεί από τα 
κράτη αυτά σε σχέση με πρόσωπα που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 ή 
στο άρθρο 14 παράγραφος 1. 

Or. en

Τροπολογία 106
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Μόλις τα αποτελέσματα της 
αντιπαραβολής διαβιβαστούν στο κράτος 
μέλος προέλευσης, αμέσως το κεντρικό 
σύστημα:
α) απαλείφει τα δεδομένα δακτυλικών 
αποτυπωμάτων και τα λοιπά δεδομένα 
που του έχουν διαβιβαστεί δυνάμει της 
παραγράφου 1· και
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β) καταστρέφει τα υποθέματα που 
χρησιμοποίησε το κράτος μέλος 
προέλευσης για να διαβιβάσει τα 
δεδομένα στο κεντρικό σύστημα, εκτός 
εάν το κράτος μέλος προέλευσης έχει 
ζητήσει να του επιστραφούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τον Ιούνιο του 2012, επιθεωρητές του ΕΕΠΔ επεσήμαναν ότι το σύστημα αρχειοθέτησης του 
EURODAC αποθηκεύει πλήρη δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των αιτημάτων της κατηγορίας 3, αντίθετα προς την υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 11 
παράγραφος 5 του τρέχοντος κανονισμού Eurodac. Η Επιτροπή αποσκοπεί στη διαγραφή της 
διάταξης, αλλά, αντιθέτως, θα πρέπει να ενισχυθεί, δεδομένων των επιπτώσεων της πρόσβασης 
για σκοπούς επιβολής του νόμου στο Eurodac και την αναγκαιότητα για αναλογικότητα.

Τροπολογία 107
Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Μόλις τα αποτελέσματα της 
αντιπαραβολής διαβιβαστούν στο κράτος 
μέλος προέλευσης, αμέσως το κεντρικό 
σύστημα:
α) απαλείφει τα δεδομένα δακτυλικών 
αποτυπωμάτων και τα λοιπά δεδομένα 
που του έχουν διαβιβαστεί δυνάμει της 
παραγράφου 1· και
β) καταστρέφει τα υποθέματα που 
χρησιμοποίησε το κράτος μέλος 
προέλευσης για να διαβιβάσει τα 
δεδομένα στο κεντρικό σύστημα, εκτός 
εάν το κράτος μέλος προέλευσης έχει 
ζητήσει να του επιστραφούν.
Η προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία λήψεως 
κατάλληλων δακτυλικών αποτυπωμάτων 
δεν επηρεάζει δυσμενώς τη νομική 
κατάσταση του ατόμου. Σε κάθε 
περίπτωση, δεν μπορεί να αποτελεί ικανό 
λόγο για την άρνηση εξέτασης ή την 



AM\917925EL.doc 63/111 PE500.400v01-00

EL

απόρριψη αίτησης διεθνούς προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 108
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Μόλις τα αποτελέσματα της 
αντιπαραβολής διαβιβαστούν στο κράτος 
μέλος προέλευσης, αμέσως το κεντρικό 
σύστημα:
α) απαλείφει τα δεδομένα δακτυλικών 
αποτυπωμάτων και τα λοιπά δεδομένα 
που του έχουν διαβιβαστεί δυνάμει της 
παραγράφου 1· και
β) καταστρέφει τα υποθέματα που 
χρησιμοποίησε το κράτος μέλος 
προέλευσης για να διαβιβάσει τα 
δεδομένα στην κεντρική μονάδα, εκτός 
εάν το κράτος μέλος προέλευσης έχει 
ζητήσει να του επιστραφούν.

Or. en

Τροπολογία 109
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Μόλις τα αποτελέσματα της 
αντιπαραβολής διαβιβαστούν στο κράτος 
μέλος προέλευσης, αμέσως η κεντρική 
μονάδα:
α) απαλείφει τα δεδομένα δακτυλικών 
αποτυπωμάτων και τα λοιπά δεδομένα 
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που της έχουν διαβιβαστεί δυνάμει της 
παραγράφου 1· και
β) καταστρέφει τα υποθέματα που 
χρησιμοποίησε το κράτος μέλος 
προέλευσης για να διαβιβάσει τα 
δεδομένα στο κεντρικό σύστημα, εκτός 
εάν το κράτος μέλος προέλευσης έχει 
ζητήσει να του επιστραφούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τον Ιούνιο του 2012, επιθεωρητές του ΕΕΠΔ επεσήμαναν ότι το σύστημα αρχειοθέτησης του 
EURODAC αποθηκεύει πλήρη δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των αιτημάτων της κατηγορίας 3, αντίθετα προς την υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 11 
παράγραφος 5 του τρέχοντος κανονισμού Eurodac. Η Επιτροπή αποσκοπεί στη διαγραφή της 
διάταξης, αλλά, αντιθέτως, θα πρέπει να ενισχυθεί, δεδομένων των επιπτώσεων της πρόσβασης 
για σκοπούς επιβολής του νόμου στο Eurodac και την αναγκαιότητα για αναλογικότητα.

Τροπολογία 110
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 Άρθρο 18
Σήμανση δεδομένων Κλείδωμα δεδομένων

1. Το κράτος μέλος προέλευσης που έχει 
χορηγήσει διεθνή προστασία σε αιτούντα 
διεθνή προστασία του οποίου τα 
δεδομένα καταχωρίσθηκαν 
προηγουμένως στο κεντρικό σύστημα 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 επιθέτει 
σήμανση στα οικεία δεδομένα σύμφωνα 
με τις καθοριζόμενες από τον οργανισμό 
απαιτήσεις που διέπουν την ηλεκτρονική 
επικοινωνία με το κεντρικό σύστημα. Η 
σήμανση αυτή αποθηκεύεται στο 
κεντρικό σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 
12 με σκοπό τη διαβίβαση βάσει του 
άρθρου 9 παράγραφος 5. 

1. Τα δεδομένα που αφορούν αιτούντα 
διεθνούς προστασίας και έχουν 
καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 11 
κλειδώνονται στην κεντρική βάση 
δεδομένων, εάν στο εν λόγω πρόσωπο 
έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία σε ένα 
κράτος μέλος. Το κλείδωμα αυτό 
πραγματοποιείται από το κεντρικό 
σύστημα μετά από εντολή του κράτους 
μέλους προέλευσης.
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2. Το κράτος μέλος προέλευσης αφαιρεί 
τη σήμανση από δεδομένα αναφερόμενα 
σε υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα του 
οποίου δεδομένα σημάνθηκαν 
προηγουμένως δυνάμει της παραγράφου 
1 σε περίπτωση που το καθεστώς του εν 
λόγω προσώπου ανακληθεί ή τερματισθεί 
ή δεν γίνει δεκτή η ανανέωσή του 
συμφώνως προς το άρθρο 14 ή 19 της 
οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου. 

2. Οι συμπτώσεις που αφορούν άτομα 
στα οποία έχει χορηγηθεί διεθνής 
προστασία σε ένα κράτος μέλος δεν 
διαβιβάζονται. Το κεντρικό σύστημα 
απαντά με αρνητικό αποτέλεσμα στο 
κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα.

Or. en

Τροπολογία 111
Sarah Ludford, Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 Άρθρο 18
Σήμανση δεδομένων Κλείδωμα δεδομένων

1. Το κράτος μέλος προέλευσης που έχει 
χορηγήσει διεθνή προστασία σε αιτούντα 
διεθνή προστασία του οποίου τα 
δεδομένα καταχωρίσθηκαν 
προηγουμένως στο κεντρικό σύστημα 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 επιθέτει 
σήμανση στα οικεία δεδομένα σύμφωνα 
με τις καθοριζόμενες από τον οργανισμό 
απαιτήσεις που διέπουν την ηλεκτρονική 
επικοινωνία με το κεντρικό σύστημα. Η 
σήμανση αυτή αποθηκεύεται στο 
κεντρικό σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 
12 με σκοπό τη διαβίβαση βάσει του 
άρθρου 9 παράγραφος 5. 

1. Τα δεδομένα που αφορούν αιτούντα 
διεθνούς προστασίας και έχουν 
καταχωρισθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 
κλειδώνονται στην κεντρική βάση 
δεδομένων, εάν στο εν λόγω πρόσωπο 
έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία σε ένα 
κράτος μέλος. Το κλείδωμα αυτό 
πραγματοποιείται από το κεντρικό 
σύστημα μετά από εντολή του κράτους 
μέλους προέλευσης.

2. Το κράτος μέλος προέλευσης αφαιρεί 
τη σήμανση από δεδομένα αναφερόμενα 
σε υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα του 
οποίου δεδομένα σημάνθηκαν 
προηγουμένως δυνάμει της παραγράφου 
1 σε περίπτωση που το καθεστώς του εν 
λόγω προσώπου ανακληθεί ή τερματισθεί 
ή δεν γίνει δεκτή η ανανέωσή του 

2. Οι συμπτώσεις που αφορούν άτομα 
στα οποία έχει χορηγηθεί διεθνής 
προστασία σε ένα κράτος μέλος δεν 
διαβιβάζονται. Το κεντρικό σύστημα 
απαντά με αρνητικό αποτέλεσμα στο 
κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα.
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συμφώνως προς το άρθρο 14 ή 19 της 
οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου. 

Or. en

Τροπολογία 112
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 Άρθρο 18

Σήμανση δεδομένων Κλείδωμα δεδομένων

1. Το κράτος μέλος προέλευσης που έχει 
χορηγήσει διεθνή προστασία σε αιτούντα 
διεθνή προστασία του οποίου τα 
δεδομένα καταχωρίσθηκαν 
προηγουμένως στο κεντρικό σύστημα 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 επιθέτει 
σήμανση στα οικεία δεδομένα σύμφωνα 
με τις καθοριζόμενες από τον οργανισμό 
απαιτήσεις που διέπουν την ηλεκτρονική 
επικοινωνία με το κεντρικό σύστημα. Η 
σήμανση αυτή αποθηκεύεται στο 
κεντρικό σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 
12 με σκοπό τη διαβίβαση βάσει του 
άρθρου 9 παράγραφος 5. 

1. Τα δεδομένα που αφορούν αιτούντα 
διεθνούς προστασίας και έχουν 
καταχωρισθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 
κλειδώνονται στην κεντρική βάση 
δεδομένων, εάν στο εν λόγω πρόσωπο 
έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία σε ένα 
κράτος μέλος. Το κλείδωμα αυτό 
πραγματοποιείται από το κεντρικό 
σύστημα μετά από εντολή του κράτους 
μέλους προέλευσης.

2. Το κράτος μέλος προέλευσης αφαιρεί 
τη σήμανση από δεδομένα αναφερόμενα 
σε υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα του 
οποίου δεδομένα σημάνθηκαν 
προηγουμένως δυνάμει της παραγράφου 
1 σε περίπτωση που το καθεστώς του εν 
λόγω προσώπου ανακληθεί ή τερματισθεί 
ή δεν γίνει δεκτή η ανανέωσή του 
συμφώνως προς το άρθρο 14 ή 19 της 
οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου. 

2. Οι συμπτώσεις που αφορούν άτομα 
στα οποία έχει χορηγηθεί διεθνής 
προστασία σε ένα κράτος μέλος δεν 
διαβιβάζονται. Το κεντρικό σύστημα 
απαντά με αρνητικό αποτέλεσμα στο 
κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα των προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία δεν θα πρέπει να 
σημαίνονται, διότι αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα αυτά μπορούν να διαβιβάζονται στα κράτη 
μέλη, ακόμα και αν στον αιτούντα έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία.

Τροπολογία 113
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 διαγράφεται
Διαδικασία αντιπαραβολής δεδομένων 

δακτυλικών αποτυπωμάτων με τα 
δεδομένα EURODAC

1. Οι εντεταλμένες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
και η Ευρωπόλ μπορούν να υποβάλλουν 
αιτιολογημένη ηλεκτρονική αίτηση στην 
αρχή ελέγχου για τη διαβίβαση προς 
αντιπαραβολή δεδομένων δακτυλικών 
αποτυπωμάτων στο κεντρικό σύστημα 
EURODAC μέσω του Εθνικού Σημείου 
Πρόσβασης. Μετά την παραλαβή ενός 
τέτοιου αιτήματος, η αρχή ελέγχου 
ελέγχει κατά πόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για να ζητηθεί η 
αντιπαραβολή που αναφέρεται στο άρθρο 
20 ή στο άρθρο 21.
2. Σε περίπτωση που πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις για να ζητηθεί η 
αντιπαραβολή, η αρχή ελέγχου διαβιβάζει 
την αίτηση αντιπαραβολής στο Εθνικό 
Σημείο Πρόσβασης, το οποίο θα τη 
διαβιβάσει περαιτέρω στο κεντρικό 
σύστημα EURODAC με σκοπό την 
αντιπαραβολή με όλα τα δεδομένα 
EURODAC.
3. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, 
η αρχή ελέγχου μπορεί να διαβιβάσει τα 
δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων 
στο Εθνικό Σημείο Πρόσβασης για άμεση 
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αντιπαραβολή μετά από την παραλαβή 
αίτησης εκ μέρους εντεταλμένης αρχής 
και να ελέγξει μόνο εκ των υστέρων κατά 
πόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 20 ή του άρθρου 21, καθώς 
και κατά πόσον υπήρχε πράγματι 
εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση. Ο εκ 
των υστέρων έλεγχος πραγματοποιείται 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά 
τη διεκπεραίωση της αίτησης.
4. Όταν ο εκ των υστέρων έλεγχος 
αποδεικνύει ότι η πρόσβαση δεν ήταν 
δικαιολογημένη, οι πληροφορίες που 
κοινοποιήθηκαν από το EURODAC 
καταστρέφονται από όλες τις αρχές που 
είχαν πρόσβαση σε αυτές. Οι εν λόγω 
αρχές ενημερώνουν την αρχή ελέγχου για 
την καταστροφή των πληροφοριών 
αυτών.

Or. en

Τροπολογία 114
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εντεταλμένες αρχές που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και η Ευρωπόλ 
μπορούν να υποβάλλουν αιτιολογημένη 
ηλεκτρονική αίτηση στην αρχή ελέγχου για 
τη διαβίβαση προς αντιπαραβολή 
δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων 
στο κεντρικό σύστημα EURODAC μέσω 
του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης. Μετά 
την παραλαβή ενός τέτοιου αιτήματος, η 
αρχή ελέγχου ελέγχει κατά πόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για να ζητηθεί 
η αντιπαραβολή που αναφέρεται στο 
άρθρο 20 ή στο άρθρο 21.

1. Οι εντεταλμένες αρχές που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και η Ευρωπόλ 
μπορούν να υποβάλλουν αιτιολογημένη 
ηλεκτρονική αίτηση, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 20 παράγραφος 1, στην αρχή 
ελέγχου για τη διαβίβαση προς 
αντιπαραβολή δεδομένων δακτυλικών 
αποτυπωμάτων στο Κεντρικό Σύστημα 
EURODAC μέσω του Εθνικού Σημείου 
Πρόσβασης. Μετά την παραλαβή ενός 
τέτοιου αιτήματος, η αρχή ελέγχου ελέγχει 
κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 
για να ζητηθεί η αντιπαραβολή που 
αναφέρεται στο άρθρο 20 ή στο άρθρο 21.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αιτιολογημένη αίτηση θα πρέπει να δικαιολογεί το αίτημα 
σύμφωνα με όλα τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 20. 

Τροπολογία 115
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εντεταλμένες αρχές που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και η Ευρωπόλ 
μπορούν να υποβάλλουν αιτιολογημένη 
ηλεκτρονική αίτηση στην αρχή ελέγχου για 
τη διαβίβαση προς αντιπαραβολή 
δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων 
στο κεντρικό σύστημα EURODAC μέσω 
του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης. Μετά 
την παραλαβή ενός τέτοιου αιτήματος, η 
αρχή ελέγχου ελέγχει κατά πόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για να ζητηθεί 
η αντιπαραβολή που αναφέρεται στο 
άρθρο 20 ή στο άρθρο 21.

1. Οι εντεταλμένες αρχές που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και η Ευρωπόλ 
μπορούν να υποβάλλουν αιτιολογημένη 
ηλεκτρονική αίτηση, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 20 παράγραφος 1, στην αρχή 
ελέγχου για τη διαβίβαση προς 
αντιπαραβολή δεδομένων δακτυλικών 
αποτυπωμάτων στο Κεντρικό Σύστημα 
EURODAC μέσω του Εθνικού Σημείου 
Πρόσβασης. Μετά την παραλαβή ενός 
τέτοιου αιτήματος, η αρχή ελέγχου ελέγχει 
κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 
για να ζητηθεί η αντιπαραβολή που 
αναφέρεται στο άρθρο 20 ή στο άρθρο 21.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αιτιολογημένη αίτηση θα πρέπει να δικαιολογεί το αίτημα 
σύμφωνα με όλα τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 20. Διαφορετικά, δεν είναι σαφές τι θα 
πρέπει να περιέχει η αιτιολογημένη αίτηση.

Τροπολογία 116
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, η 
αρχή ελέγχου μπορεί να διαβιβάσει τα 
δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων στο 
Εθνικό Σημείο Πρόσβασης για άμεση 
αντιπαραβολή μετά από την παραλαβή 
αίτησης εκ μέρους εντεταλμένης αρχής και 
να ελέγξει μόνο εκ των υστέρων κατά 
πόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 20 ή του άρθρου 21, καθώς και 
κατά πόσον υπήρχε πράγματι εξαιρετικά 
επείγουσα περίπτωση. Ο εκ των υστέρων 
έλεγχος πραγματοποιείται χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά τη 
διεκπεραίωση της αίτησης.

3. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις 
όπου είναι ανάγκη να αποτραπεί 
επικείμενος κίνδυνος που συνδέεται με 
σοβαρές αξιόποινες πράξεις ή 
τρομοκρατικά εγκλήματα, η αρχή ελέγχου 
μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα 
δακτυλικών αποτυπωμάτων στο Εθνικό 
Σημείο Πρόσβασης για άμεση 
αντιπαραβολή μετά από την παραλαβή 
αίτησης εκ μέρους εντεταλμένης αρχής και 
να ελέγξει μόνο εκ των υστέρων το κατά 
πόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 20 ή του άρθρου 21, καθώς και 
το κατά πόσον υπήρχε πράγματι εξαιρετικά 
επείγουσα περίπτωση. Ο εκ των υστέρων 
έλεγχος πραγματοποιείται χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά τη 
διεκπεραίωση της αίτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κατώφλι για την αιτιολόγηση της παράκαμψης του πρότερου ελέγχου θα πρέπει να καταστεί 
περισσότερο αυστηρό.

Τροπολογία 117
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή δημοσιεύει ενδεικτικό, 
μη δεσμευτικό υπόδειγμα αίτησης στο 
EURODAC που θα χρησιμοποιείται 
δυνάμει του άρθρου 19, και το οποίο θα 
εκφράζει ορθώς τα κριτήρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 20 παράγραφος 
1.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εύλογο να μπορούν τα κράτη μέλη να αποφασίζουν σε εσωτερικό επίπεδο με ποιον τρόπο 
θα αλληλεπιδρά η αρχή που υποβάλλει την αίτηση με την αρχή ελέγχου. Ωστόσο, εφόσον η αρχή 
ελέγχου καλείται να αξιολογήσει τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 
υπό τη μορφή «αιτιολογημένης ηλεκτρονικής αίτησης», θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει 
καθοδήγηση σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την πιθανή μορφή ενός τέτοιου εντύπου.

Τροπολογία 118
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 διαγράφεται
Προϋποθέσεις πρόσβασης στα δεδομένα 
EURODAC από τις εντεταλμένες αρχές

1. Οι εντεταλμένες αρχές μπορούν να 
ζητήσουν την αντιπαραβολή δακτυλικών 
αποτυπωμάτων με εκείνα που 
αποθηκεύονται στην κεντρική βάση 
δεδομένων EURODAC εντός των ορίων 
των εξουσιών τους μόνον εφόσον οι 
αντιπαραβολές με τις εθνικές βάσεις 
δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων 
και με τις αυτόματες βάσεις δεδομένων 
δακτυλικών αποτυπωμάτων άλλων 
κρατών μελών σύμφωνα με την απόφαση 
2008/615/ΔΕΥ αποδώσουν αρνητικά 
αποτελέσματα και στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες:
α) η αντιπαραβολή είναι απαραίτητη για 
τον σκοπό της πρόληψης, της 
εξακρίβωσης ή της διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων·
β) η αντιπαραβολή είναι απαραίτητη σε 
συγκεκριμένη υπόθεση· δεν 
πραγματοποιούνται συστηματικές 
αντιπαραβολές· και
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γ) υπάρχουν εύλογοι λόγοι να πιστεύεται 
ότι η εν λόγω αντιπαραβολή με τα 
δεδομένα EURODAC θα συμβάλει στην 
πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη 
διερεύνηση οποιασδήποτε εκ των εν λόγω 
αξιόποινων πράξεων.
2. Οι αιτήσεις αντιπαραβολής με τα 
δεδομένα EURODAC περιορίζονται στα 
δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 119
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εντεταλμένες αρχές μπορούν να 
ζητήσουν την αντιπαραβολή δακτυλικών 
αποτυπωμάτων με εκείνα που 
αποθηκεύονται στην κεντρική βάση 
δεδομένων EURODAC εντός των ορίων 
των εξουσιών τους μόνον εφόσον οι 
αντιπαραβολές με τις εθνικές βάσεις 
δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων και 
με τις αυτόματες βάσεις δεδομένων 
δακτυλικών αποτυπωμάτων άλλων κρατών 
μελών σύμφωνα με την απόφαση 
2008/615/ΔΕΥ αποδώσουν αρνητικά 
αποτελέσματα και στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες:

1. Οι εντεταλμένες αρχές μπορούν να 
ζητήσουν την αντιπαραβολή δακτυλικών 
αποτυπωμάτων με εκείνα που 
αποθηκεύονται στην κεντρική βάση 
δεδομένων EURODAC εντός των ορίων 
των εξουσιών τους μόνον εφόσον οι 
αντιπαραβολές με τις εθνικές βάσεις 
δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων, με 
το Σύστημα Πληροφοριών για τις 
Θεωρήσεις και με τις αυτόματες βάσεις 
δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων 
τουλάχιστον του ενός τρίτου των άλλων 
κρατών μελών σύμφωνα με την απόφαση 
2008/615/ΔΕΥ αποδώσουν αρνητικά 
αποτελέσματα και στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
σωρευτικές προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρότερη αναζήτηση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις θα πρέπει να αποτελεί 
προϋπόθεση για τον έλεγχο του Eurodac, διότι περιέχει μεγαλύτερο αριθμό δακτυλικών 
αποτυπωμάτων υπηκόων τρίτων χωρών. Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι προϋποθέσεις του 



AM\917925EL.doc 73/111 PE500.400v01-00

EL

άρθρου 20 παράγραφος 1 είναι σωρευτικές.

Τροπολογία 120
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εντεταλμένες αρχές μπορούν να 
ζητήσουν την αντιπαραβολή δακτυλικών 
αποτυπωμάτων με εκείνα που 
αποθηκεύονται στην κεντρική βάση
δεδομένων EURODAC εντός των ορίων 
των εξουσιών τους μόνον εφόσον οι 
αντιπαραβολές με τις εθνικές βάσεις 
δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων και
με τις αυτόματες βάσεις δεδομένων 
δακτυλικών αποτυπωμάτων άλλων κρατών 
μελών σύμφωνα με την απόφαση 
2008/615/ΔΕΥ αποδώσουν αρνητικά 
αποτελέσματα και στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες:

1. Οι εντεταλμένες αρχές μπορούν να 
ζητήσουν την αντιπαραβολή δακτυλικών 
αποτυπωμάτων με εκείνα που 
αποθηκεύονται στην κεντρική βάση 
δεδομένων EURODAC εντός των ορίων 
των εξουσιών τους μόνον εφόσον οι 
αντιπαραβολές με τις εθνικές βάσεις 
δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων, με 
τις αυτόματες βάσεις δεδομένων 
δακτυλικών αποτυπωμάτων τουλάχιστον 
του ενός τρίτου των άλλων κρατών μελών 
σύμφωνα με την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ 
και με το Σύστημα Πληροφοριών για τις 
Θεωρήσεις αποδώσουν αρνητικά 
αποτελέσματα και στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες:

Or. en

Τροπολογία 121
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εντεταλμένες αρχές μπορούν να 
ζητήσουν την αντιπαραβολή δακτυλικών 
αποτυπωμάτων με εκείνα που 
αποθηκεύονται στην κεντρική βάση 
δεδομένων EURODAC εντός των ορίων 
των εξουσιών τους μόνον εφόσον οι 
αντιπαραβολές με τις εθνικές βάσεις 

1. Οι εντεταλμένες αρχές μπορούν να 
υποβάλουν αιτιολογημένη ηλεκτρονική 
αίτηση για την αντιπαραβολή δακτυλικών 
αποτυπωμάτων με εκείνα που 
αποθηκεύονται στην κεντρική βάση 
δεδομένων EURODAC εντός των ορίων 
των εξουσιών τους μόνον εφόσον οι 
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δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων και 
με τις αυτόματες βάσεις δεδομένων 
δακτυλικών αποτυπωμάτων άλλων κρατών 
μελών σύμφωνα με την απόφαση 
2008/615/ΔΕΥ αποδώσουν αρνητικά 
αποτελέσματα και στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες:

αντιπαραβολές με τις εθνικές βάσεις 
δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων και 
με τις αυτόματες βάσεις δεδομένων 
δακτυλικών αποτυπωμάτων άλλων κρατών 
μελών σύμφωνα με την απόφαση 
2008/615/ΔΕΥ αποδώσουν αρνητικά 
αποτελέσματα και στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες:

Or. en

Τροπολογία 122
Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) υπάρχει βάσιμη υπόνοια ότι ο 
δράστης τρομοκρατικής ή άλλης 
σοβαρής αξιόποινης πράξης έχει 
υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 123
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπάρχουν εύλογοι λόγοι να πιστεύεται 
ότι η εν λόγω αντιπαραβολή με τα 
δεδομένα EURODAC θα συμβάλει στην 
πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη 
διερεύνηση οποιασδήποτε εκ των εν λόγω 
αξιόποινων πράξεων.

γ) απαιτείται από ανώτερο συμφέρον 
δημόσιας ασφάλειας που καθιστά 
αναλογική την αναζήτηση σε βάση 
δεδομένων στην οποία καταχωρούνται 
πρόσωπα με καθαρό ποινικό μητρώο, και 
υπάρχουν εύλογοι λόγοι να πιστεύεται ότι 
η εν λόγω αντιπαραβολή με τα δεδομένα 
EURODAC θα συμβάλει ουσιαστικά στην 
πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη 
διερεύνηση οποιασδήποτε εκ των εν λόγω 
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αξιόποινων πράξεων, διότι υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι πρόσωπα 
για τα οποία ζητείται αντιπαραβολή με το 
EURODAC θα διαπράξουν ή έχουν 
διαπράξει τρομοκρατικά εγκλήματα ή 
άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις ή έχουν 
πέσει θύματα τρομοκρατικού εγκλήματος 
ή σοβαρής αξιόποινης πράξης.

Or. en

Τροπολογία 124
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπάρχουν εύλογοι λόγοι να πιστεύεται 
ότι η εν λόγω αντιπαραβολή με τα 
δεδομένα EURODAC θα συμβάλει στην 
πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη 
διερεύνηση οποιασδήποτε εκ των εν λόγω 
αξιόποινων πράξεων.

γ) απαιτείται από ανώτερο συμφέρον 
δημόσιας ασφάλειας που καθιστά 
αναλογική την αναζήτηση σε βάση 
δεδομένων στην οποία καταχωρούνται 
πρόσωπα με καθαρό ποινικό μητρώο, και 
υπάρχουν εύλογοι λόγοι να πιστεύεται ότι 
η εν λόγω αντιπαραβολή με τα δεδομένα 
EURODAC θα συμβάλει ουσιαστικά στην 
πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη 
διερεύνηση οποιασδήποτε εκ των εν λόγω 
αξιόποινων πράξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 9 πρέπει να ενσωματωθεί στο κείμενο.

Τροπολογία 125
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού



PE500.400v01-00 76/111 AM\917925EL.doc

EL

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) υπάρχει βάσιμη υπόνοια ότι ο 
δράστης, ο ύποπτος ή το θύμα 
τρομοκρατικής ή άλλης σοβαρής 
εγκληματικής πράξης έχει υποβάλει 
αίτηση διεθνούς προστασίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναζητήσεις στα δεδομένα Eurodac θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο σε περιορισμένες 
περιπτώσεις, στο πλαίσιο ποινικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη και σε περιπτώσεις όπου 
υπάρχει βάσιμη υπόνοια ότι ο δράστης ή ο ύποπτος έχει υποβάλει αίτηση για να του χορηγηθεί 
άσυλο. Οι αναζητήσεις στο Eurodac δεν θα πρέπει να μετατραπούν σε «αυτόματες» 
αναζητήσεις που θα εκτελούνται από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Τροπολογία 126
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) υπάρχει βάσιμη υπόνοια ότι ο 
δράστης ή το θύμα της αξιόποινης 
πράξης εμπίπτει σε κατηγορία που 
καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 9 ορίζει ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αρχές που είναι υπεύθυνες για την 
εσωτερική ασφάλεια θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο EURODAC σε σαφώς 
καθορισμένες περιπτώσεις, όταν υπάρχει βάσιμη υπόνοια ότι ο δράστης τρομοκρατικής ή άλλης 
σοβαρής εγκληματικής πράξης έχει υποβάλει αίτηση για να του χορηγηθεί άσυλο. Η αιτιολογική 
σκέψη 26 διευκρινίζει ότι αυτό μπορεί να ισχύει εξίσου για ένα θύμα εγκλήματος. Καθώς το 
παρόν αποτελεί πολύ σημαντική αρχή, θα πρέπει να εκφράζεται τόσο στο άρθρο όσο και στην 
αιτιολογική σκέψη. 
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Τροπολογία 127
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) υπάρχει βάσιμη υπόνοια ότι ο 
δράστης ή το θύμα εγκληματικής πράξης 
έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς 
προστασίας· 

Or. en

Τροπολογία 128
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21 διαγράφεται
Προϋποθέσεις πρόσβασης της Ευρωπόλ 

στα δεδομένα EURODAC
1. Η Ευρωπόλ υποβάλλει αιτήσεις 
αντιπαραβολής με τα δεδομένα 
EURODAC εντός των ορίων της εντολής 
της και όταν αυτό είναι απαραίτητο για 
την εκτέλεση των καθηκόντων της 
σύμφωνα με την απόφαση Ευρωπόλ και 
για τους σκοπούς ειδικής ανάλυσης ή 
γενικής και στρατηγικής ανάλυσης.
2. Οι αιτήσεις αντιπαραβολής με τα 
δεδομένα EURODAC περιορίζονται στις 
αντιπαραβολές δεδομένων δακτυλικών 
αποτυπωμάτων.
3. Οι πληροφορίες που λαμβάνει η 
Ευρωπόλ μέσω της αντιπαραβολής με τα 
δεδομένα EURODAC υποβάλλονται σε
επεξεργασία μόνο με την έγκριση του 
κράτους μέλους προέλευσης. Αυτή η 
έγκριση επιτυγχάνεται μέσω της εθνικής 
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μονάδας Ευρωπόλ του συγκεκριμένου 
κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 129
Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ωστόσο, η πρόσβαση στα δεδομένα 
EURODAC από την Ευρωπόλ 
επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, υπό συγκεκριμένες 
συνθήκες και υπό τις αυστηρές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 20 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 130
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22 διαγράφεται
Επικοινωνία μεταξύ της αρχής ελέγχου 
και των Εθνικών Σημείων Πρόσβασης

1. Η υποδομή επικοινωνίας της 
EURODAC χρησιμοποιείται για τη 
διαβίβαση δεδομένων από τις αρχές 
ελέγχου των κρατών μελών και της 
Ευρωπόλ προς τα Εθνικά Σημεία 
Πρόσβασης και αντίστροφα. Η 
επικοινωνία πραγματοποιείται 
ηλεκτρονικά.
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2. Τα δακτυλικά αποτυπώματα 
υπόκεινται σε ψηφιακή επεξεργασία από 
το κράτος μέλος και διαβιβάζονται υπό 
τη μορφή δεδομένων που αναφέρονται 
στο παράρτημα 1 για να εξασφαλιστεί ότι 
η αντιπαραβολή μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος αναγνώρισης των 
δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 131
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το αποτέλεσμα της αντιπαραβολής 
ελέγχεται πάραυτα στο κράτος μέλος 
προέλευσης από εμπειρογνώμονα 
δακτυλικών αποτυπωμάτων . Η τελική 
εξακρίβωση πραγματοποιείται από το 
κράτος μέλος προέλευσης, σε συνεργασία 
με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού
του Δουβλίνου.

4. Το αποτέλεσμα της αντιπαραβολής 
ελέγχεται πάραυτα στο κράτος μέλος 
προέλευσης από καταρτισμένο
εμπειρογνώμονα δακτυλικών 
αποτυπωμάτων. Η τελική εξακρίβωση 
πραγματοποιείται από το κράτος μέλος 
προέλευσης, σε συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σύμφωνα με 
το άρθρο 32 του κανονισμού του 
Δουβλίνου.

Or. en

Τροπολογία 132
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οσάκις από την τελική εξακρίβωση 
βάσει της παραγράφου 4 προκύπτει ότι το 
αποτέλεσμα της αντιπαραβολής που 

5. Οσάκις από την τελική εξακρίβωση 
βάσει της παραγράφου 4 προκύπτει ότι το 
αποτέλεσμα της αντιπαραβολής που 
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προήλθε από το κεντρικό σύστημα είναι 
ανακριβές, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν 
το γεγονός αυτό στην Επιτροπή και στον 
Οργανισμό . 

προήλθε από το κεντρικό σύστημα είναι 
ανακριβές, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν 
το γεγονός αυτό όσο το δυνατό 
συντομότερο και το αργότερο εντός 72 
ωρών στην Επιτροπή και στον Οργανισμό 
και ενημερώνουν τα άλλα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη όσο το δυνατό συντομότερο 
και το αργότερο εντός 72 ωρών σχετικά 
με την ανακρίβεια των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 133
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οσάκις από την τελική εξακρίβωση 
βάσει της παραγράφου 4 προκύπτει ότι το 
αποτέλεσμα της αντιπαραβολής που 
προήλθε από το κεντρικό σύστημα είναι 
ανακριβές, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν 
το γεγονός αυτό στην Επιτροπή και στον 
Οργανισμό . 

5. Οσάκις από την τελική εξακρίβωση 
βάσει της παραγράφου 4 προκύπτει ότι το 
αποτέλεσμα της αντιπαραβολής που 
προήλθε από το κεντρικό σύστημα είναι 
ανακριβές, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν 
το γεγονός αυτό στην Επιτροπή και στον 
Οργανισμό .
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 134
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρχές των κρατών μελών οι οποίες, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα που είναι 
καταχωρισμένα στο κεντρικό σύστημα, 
είναι εκείνες που διορίζει κάθε κράτος 

2. Οι αρχές των κρατών μελών οι οποίες, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα που είναι 
καταχωρισμένα στο κεντρικό σύστημα, 
είναι εκείνες που διορίζει κάθε κράτος 
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μέλος για τον σκοπό του άρθρου 1 
παράγραφος 1. Με τον εν λόγω διορισμό 
καθορίζεται η συγκεκριμένη μονάδα που 
είναι αρμόδια για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που σχετίζονται με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Κάθε 
κράτος μέλος διαβιβάζει αμελλητί στην 
Επιτροπή και στον Οργανισμό κατάλογο 
των αρχών αυτών και τις τυχόν 
τροποποιήσεις του. Ο Οργανισμός 
δημοσιεύει τον ενοποιημένο κατάλογο 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Σε περίπτωση που επέρχονται 
τροποποιήσεις στον κατάλογο, ο 
Οργανισμός δημοσιεύει επικαιροποιημένο 
ενοποιημένο κατάλογο ετησίως . 

μέλος για τον σκοπό του άρθρου 1 
παράγραφος 1. Με τον εν λόγω διορισμό 
καθορίζεται η συγκεκριμένη μονάδα που 
είναι αρμόδια για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που σχετίζονται με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Κάθε 
κράτος μέλος διαβιβάζει αμελλητί στην 
Επιτροπή και στη διαχειριστική αρχή 
κατάλογο των αρχών αυτών και τις τυχόν 
τροποποιήσεις του, στην περίπτωση δε 
που υπάρχουν τροποποιήσεις το αργότερο 
εντός 30 ημερών από την τροποποίηση 
του καταλόγου. Ο Οργανισμός δημοσιεύει 
τον ενοποιημένο κατάλογο στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε 
περίπτωση που επέρχονται τροποποιήσεις 
στον κατάλογο, ο Οργανισμός δημοσιεύει 
επικαιροποιημένο ενοποιημένο κατάλογο 
ετησίως .

Or. en

Τροπολογία 135
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρχές των κρατών μελών οι οποίες, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα που είναι 
καταχωρισμένα στο κεντρικό σύστημα
είναι εκείνες που διορίζει κάθε κράτος 
μέλος για τον σκοπό του άρθρου 1 
παράγραφος 1. Με τον εν λόγω διορισμό 
καθορίζεται η συγκεκριμένη μονάδα που 
είναι αρμόδια για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που σχετίζονται με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Κάθε 
κράτος μέλος διαβιβάζει αμελλητί στην 
Επιτροπή και στον Οργανισμό κατάλογο 
των αρχών αυτών και τις τυχόν 
τροποποιήσεις του. Ο Οργανισμός 
δημοσιεύει τον ενοποιημένο κατάλογο 

2. Οι αρχές των κρατών μελών οι οποίες, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα που είναι 
καταχωρισμένα στο κεντρικό σύστημα
είναι εκείνες που διορίζει κάθε κράτος 
μέλος για τον σκοπό του άρθρου 1 
παράγραφος 1. Με τον εν λόγω διορισμό 
καθορίζεται η συγκεκριμένη μονάδα που 
είναι αρμόδια για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που σχετίζονται με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Κάθε 
κράτος μέλος διαβιβάζει αμελλητί στην 
Επιτροπή και στον Οργανισμό κατάλογο 
των μονάδων αυτών και τις τυχόν 
τροποποιήσεις του. Ο Οργανισμός 
δημοσιεύει τον ενοποιημένο κατάλογο 
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στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Σε περίπτωση που επέρχονται 
τροποποιήσεις στον κατάλογο, ο 
Οργανισμός δημοσιεύει επικαιροποιημένο 
ενοποιημένο κατάλογο ετησίως . 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Σε περίπτωση που επέρχονται 
τροποποιήσεις στον κατάλογο, ο 
Οργανισμός δημοσιεύει τακτικά στο 
Διαδίκτυο επικαιροποιημένο ενοποιημένο 
κατάλογο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να είναι απλώς υποχρεωμένα να καθορίζουν 
τη συγκεκριμένη μονάδα που είναι αρμόδια, αλλά και να την κοινοποιούν στην Επιτροπή και 
τον Οργανισμό.

Τροπολογία 136
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε πρόσωπο που καλύπτεται από τον 
παρόντα κανονισμό ενημερώνεται από το 
κράτος μέλος προέλευσης γραπτώς και, 
ενδεχομένως, προφορικώς, σε γλώσσα την 
οποία κατανοεί ή την οποία μπορεί 
ευλόγως να θεωρηθεί ότι κατανοεί, 
σχετικά με:

1. Κάθε πρόσωπο που καλύπτεται από τον 
παρόντα κανονισμό ενημερώνεται από το 
κράτος μέλος προέλευσης γραπτώς και, 
ενδεχομένως, προφορικώς, σε γλώσσα την 
οποία κατανοεί, σχετικά με:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δακτυλικά αποτυπώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις αρχές επιβολής του νόμου 
στο πλαίσιο ποινικής υπόθεσης, και, ως εκ τούτου, έχει ουσιαστική σημασία να κατανοεί το εν 
λόγω πρόσωπο πλήρως τις πιθανές επιπτώσεις της παροχής των δεδομένων του. 

Τροπολογία 137
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε πρόσωπο που καλύπτεται από τον 
παρόντα κανονισμό ενημερώνεται από το 
κράτος μέλος προέλευσης γραπτώς και, 
ενδεχομένως, προφορικώς, σε γλώσσα την 
οποία κατανοεί ή την οποία μπορεί 
ευλόγως να θεωρηθεί ότι κατανοεί, 
σχετικά με:

1. Κάθε πρόσωπο που καλύπτεται από τον 
παρόντα κανονισμό ενημερώνεται από το 
κράτος μέλος προέλευσης γραπτώς και, 
εφόσον χρειάζεται, προφορικώς, σε 
γλώσσα την οποία κατανοεί ή την οποία 
μπορεί ευλόγως να θεωρηθεί ότι κατανοεί, 
σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 138
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όσον αφορά τον σκοπό για τον οποίο θα 
γίνει επεξεργασία δεδομένων του στο 
EURODAC, συμπεριλαμβανομένης 
περιγραφής των στόχων του κανονισμού 
του Δουβλίνου, σύμφωνα με το άρθρο 4 
του εν λόγω κανονισμού·

β) τον σκοπό για τον οποίο θα γίνει 
επεξεργασία δεδομένων του στο 
EURODAC, συμπεριλαμβανομένης 
περιγραφής των στόχων του κανονισμού 
του Δουβλίνου, σύμφωνα με το άρθρο 4 
του εν λόγω κανονισμού και μιας πλήρους 
και σαφούς εξήγησης της πρόσβασης που 
μπορεί να χορηγηθεί σε αρχές επιβολής 
του νόμου και την Ευρωπόλ για σκοπούς 
επιβολής του νόμου· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δακτυλικά αποτυπώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις αρχές επιβολής του νόμου 
στο πλαίσιο ποινικής υπόθεσης, και, ως εκ τούτου, έχει ουσιαστική σημασία να κατανοεί το εν 
λόγω πρόσωπο πλήρως τις πιθανές επιπτώσεις της παροχής των δεδομένων του.

Τροπολογία 139
Renate Weber
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όσον αφορά τον σκοπό για τον οποίο θα 
γίνει επεξεργασία δεδομένων του στο 
EURODAC, συμπεριλαμβανομένης 
περιγραφής των στόχων του κανονισμού 
του Δουβλίνου, σύμφωνα με το άρθρο 4 
του εν λόγω κανονισμού·

β) όσον αφορά τον σκοπό για τον οποίο θα 
γίνει επεξεργασία δεδομένων του στο 
EURODAC, συμπεριλαμβανομένης 
περιγραφής των στόχων του κανονισμού 
του Δουβλίνου, σύμφωνα με το άρθρο 4 
του εν λόγω κανονισμού και του 
γεγονότος ότι μπορεί να υπάρξει 
πρόσβαση στο EURODAC για σκοπούς 
επιβολής του νόμου·

Or. en

Τροπολογία 140
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την ύπαρξη δικαιώματος πρόσβασης σε 
δεδομένα που έχουν σχέση με 
αυτό, καθώς και του δικαιώματος να 
ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών 
δεδομένων που το αφορούν ή την 
απαλοιφή των δεδομένων που το αφορούν 
και τα οποία υπέστησαν παράνομη 
επεξεργασία, καθώς και του δικαιώματος 
να ενημερώνεται για τις διαδικασίες 
άσκησης αυτών των δικαιωμάτων και για 
τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο 
της επεξεργασίας και τις εθνικές εποπτικές 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 31, 
παράγραφος 1.

ε) την ύπαρξη δικαιώματος πρόσβασης σε 
δεδομένα που έχουν σχέση με 
αυτό, καθώς και του δικαιώματος να 
ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών 
δεδομένων που το αφορούν ή την 
απαλοιφή των δεδομένων που το αφορούν 
και τα οποία υπέστησαν παράνομη 
επεξεργασία, καθώς και του δικαιώματος 
να ενημερώνεται για τις διαδικασίες 
άσκησης αυτών των δικαιωμάτων και για 
τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο 
της επεξεργασίας και τις εθνικές εποπτικές 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 31, 
παράγραφος 1.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en
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Τροπολογία 141
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 40 παράγραφος 2 του 
κανονισμού του Δουβλίνου, συντάσσεται 
κοινό φυλλάδιο, το οποίο περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
του κανονισμού του Δουβλίνου. Το 
φυλλάδιο θα πρέπει να είναι σαφές και 
απλό και σε γλώσσα την οποία το 
πρόσωπο κατανοεί ή την οποία μπορεί 
ευλόγως να θεωρηθεί ότι κατανοεί. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 40 παράγραφος 2 του 
κανονισμού του Δουβλίνου, συντάσσεται 
κοινό φυλλάδιο, το οποίο περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
του κανονισμού του Δουβλίνου. Το 
φυλλάδιο είναι σαφές και απλό και σε 
γλώσσα την οποία το πρόσωπο κατανοεί ή 
την οποία μπορεί ευλόγως να θεωρηθεί ότι 
κατανοεί. Περιλαμβάνει επίσης 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα 
του υποκειμένου των δεδομένων και τη 
δυνατότητα συνδρομής από τις εθνικές 
εποπτικές αρχές, καθώς και τα στοιχεία 
επικοινωνίας με τον υπεύθυνο της 
επεξεργασίας και τις εθνικές εποπτικές 
αρχές.

Or. en

Τροπολογία 142
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν το πρόσωπο που καλύπτεται από τον 
παρόντα κανονισμό είναι ανήλικο, τα 
κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες με 
τρόπο κατάλληλο για την ηλικία του.

Εάν το πρόσωπο που καλύπτεται από τον 
παρόντα κανονισμό είναι ανήλικο, τα 
κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες με 
τρόπο κατάλληλο για την ηλικία του. Η 
Επιτροπή παρέχει στα κράτη μέλη 
πρότυπα των φυλλαδίων που 
προορίζονται για ενήλικες και ανηλίκους.
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Or. en

Τροπολογία 143
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οσάκις ένα πρόσωπο ζητεί να του 
κοινοποιηθούν δεδομένα που το αφορούν 
δυνάμει της παραγράφου 2, η αρμόδια 
αρχή τηρεί αρχείο στο οποίο καταχωρείται 
εγγράφως η υποβολή της αίτησης και θέτει 
αμελλητί το σχετικό έγγραφο στη διάθεση 
των εθνικών εποπτικών αρχών, εφόσον της 
το ζητήσουν.

9. Οσάκις ένα πρόσωπο ζητεί να του 
κοινοποιηθούν δεδομένα που το αφορούν 
δυνάμει της παραγράφου 2, η αρμόδια 
αρχή τηρεί αρχείο στο οποίο καταχωρείται 
εγγράφως η υποβολή της αίτησης και θέτει 
αμελλητί το σχετικό έγγραφο στη διάθεση 
των εθνικών εποπτικών αρχών, εφόσον της 
το ζητήσουν. Ενημερώνει αμέσως τις 
εθνικές εποπτικές αρχές σε περίπτωση 
που ένα πρόσωπο ζητήσει διόρθωση ή 
απαλοιφή των δεδομένων του. Το 
αργότερο εντός τριών εβδομάδων από 
την υποβολή του αιτήματος, επιβεβαιώνει 
στις εθνικές εποπτικές αρχές ότι ανέλαβε 
να διορθώσει ή να απαλείψει τα δεδομένα
ή, σε περίπτωση που το κράτος μέλος δεν 
συμφωνεί ότι τα δεδομένα που έχουν 
καταχωρισθεί στο κεντρικό σύστημα
είναι ανακριβή ή δεν έχουν καταχωρισθεί 
νομίμως, εξηγεί για ποιον λόγο δεν 
προτίθεται να διορθώσει ή να απαλείψει 
τα δεδομένα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

 Δεδομένου ότι τα πρόσωπα, των οποίων τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα στο Eurodac, 
θεωρείται ότι δεν είναι εξοικειωμένα με τα δικαιώματα και τις διαδικασίες που σχετίζονται με 
την προστασία των δεδομένων στα κράτη μέλη, θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των εθνικών 
εποπτικών αρχών. Η συνδρομή των εθνικών εποπτικών αρχών καθίσταται ακόμα 
σημαντικότερη σε περίπτωση που οι αρχές επιβολής του νόμου αποκτήσουν πρόσβαση στα 
δεδομένα. 
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Τροπολογία 144
Claude Moraes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η εθνική εποπτική αρχή διασφαλίζει 
ότι κάθε χρόνο διενεργείται έλεγχος της 
επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, 
συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης όλων 
των αιτιολογημένων ηλεκτρονικών 
αιτήσεων.
Ο έλεγχος επισυνάπτεται στην ετήσια 
έκθεση των κρατών μελών που 
αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εθνική αρχή προστασίας δεδομένων θα πρέπει να ελέγχει σε ετήσια βάση τη χρήση του 
Eurodac συγκεκριμένα ως εργαλείο επιβολής του νόμου. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετήσιες εκθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 40, ωστόσο η χρήση του 
Eurodac από τις εθνικές αρχές για σκοπούς επιβολής του νόμου θα πρέπει να ελέγχεται από τις 
εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων και τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων να 
κοινοποιούνται ομοίως στο Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 145
Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας 
δεδομένων διασφαλίζει ότι όλες οι 
δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του 
EURODAC, ιδίως από τον Οργανισμό, 
διεξάγονται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001 και με τον παρόντα 

1. Ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας 
δεδομένων διασφαλίζει ότι όλες οι 
δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του 
EURODAC, ιδίως από τον Οργανισμό και 
την Ευρωπόλ, διεξάγονται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και με 
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κανονισμό. τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 146
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας 
δεδομένων μεριμνά ώστε, σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα ελέγχου, να διενεργείται 
τουλάχιστον ανά τετραετία έλεγχος των 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού όσον 
αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Η έκθεση ελέγχου 
διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο, τον Οργανισμό , την 
Επιτροπή και τις εθνικές εποπτικές αρχές. 
Ο Οργανισμός δύναται να διατυπώσει 
παρατηρήσεις πριν από την έγκριση της 
αίτησης.

2. Ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας 
δεδομένων μεριμνά ώστε, σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα ελέγχου, να διενεργείται 
τουλάχιστον ανά διετία έλεγχος των 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού όσον 
αφορά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Η έκθεση ελέγχου 
διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο, τον Οργανισμό , την 
Επιτροπή και τις εθνικές εποπτικές αρχές. 
Ο Οργανισμός δύναται να διατυπώσει 
παρατηρήσεις πριν από την έγκριση της 
αίτησης.

Or. en

Τροπολογία 147
Sarah Ludford, Franziska Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η εθνική εποπτική αρχή διασφαλίζει 
ότι κάθε χρόνο διενεργείται έλεγχος της 
επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παράγραφος 2, 
συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης όλων 
των αιτιολογημένων ηλεκτρονικών 
αιτήσεων.
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Ο έλεγχος επισυνάπτεται στην ετήσια 
έκθεση των κρατών μελών που 
αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εθνική αρχή προστασίας δεδομένων θα πρέπει να ελέγχει σε ετήσια βάση τη χρήση του 
Eurodac συγκεκριμένα ως εργαλείο επιβολής του νόμου. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετήσιες εκθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 40, ωστόσο η χρήση του 
Eurodac από τις εθνικές αρχές για σκοπούς επιβολής του νόμου θα πρέπει να ελέγχεται από τις 
εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων και τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων να 
κοινοποιούνται ομοίως στο Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 148
Sarah Ludford, Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Παρέχονται τόσο στις εθνικές όσο και 
στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές 
επαρκείς χρηματοδοτικοί και ανθρώπινοι 
πόροι, ώστε να είναι σε θέση να 
εποπτεύουν τη χρήση των δεδομένων 
Eurodac και την πρόσβαση σε αυτά με 
δέοντα τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 149
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33 διαγράφεται
Προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα για τους σκοπούς της 
πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης 
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τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων

1. Η απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ 
εφαρμόζεται όσον αφορά την επεξεργασία 
σχετικών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για σκοπούς επιβολής του 
νόμου σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.
2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την Ευρωπόλ σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό 
πραγματοποιείται βάσει της απόφασης 
2009/371/ΔΕΥ.
3. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αποκτώνται σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό από το 
EURODAC, γίνεται μόνο για σκοπούς 
πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων.
4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
τα οποία λαμβάνει κράτος μέλος ή η 
Ευρωπόλ σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό από το EURODAC, 
απαλείφονται τόσο από τα εθνικά όσο και 
από τα αρχεία της Ευρωπόλ μετά την 
παρέλευση μηνός, σε περίπτωση που τα 
δεδομένα αυτά δεν είναι απαραίτητα για 
τη διεξαγωγή συνεχιζόμενης δικαστικής 
έρευνας από το συγκεκριμένο κράτος 
μέλος ή την Ευρωπόλ.
5. Ο έλεγχος της νομιμότητας της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό εκ μέρους του κράτους μέλους, 
συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής 
τους προς και από την EURODAC, 
διεξάγεται από τις αρμόδιες εθνικές 
εντεταλμένες αρχές σύμφωνα με την 
απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ.

Or. en
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Τροπολογία 150
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αποκτώνται σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό από το 
EURODAC, γίνεται μόνο για σκοπούς 
πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων 
σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

3. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αποκτώνται σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό από το 
EURODAC για τους σκοπούς που 
προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
γίνεται μόνο για σκοπούς πρόληψης, 
εξακρίβωσης και διερεύνησης στο πλαίσιο
της συγκεκριμένης ποινικής έρευνας για 
την οποία ζητήθηκαν τα δεδομένα από το 
εν λόγω κράτος μέλος ή την Ευρωπόλ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέπεια με την τροπολογία στο άρθρο 33, παράγραφος 4.

Τροπολογία 151
Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
τα οποία λαμβάνει κράτος μέλος ή η 
Ευρωπόλ σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό από το EURODAC, 
απαλείφονται τόσο από τα εθνικά όσο και 
από τα αρχεία της Ευρωπόλ μετά την 
παρέλευση μηνός, σε περίπτωση που τα 
δεδομένα αυτά δεν είναι απαραίτητα για 
τη διεξαγωγή συνεχιζόμενης δικαστικής 
έρευνας από το συγκεκριμένο κράτος 
μέλος ή την Ευρωπόλ.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 152
Sarah Ludford, Franziska Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
τα οποία λαμβάνει κράτος μέλος ή η 
Ευρωπόλ σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό από το EURODAC, 
απαλείφονται τόσο από τα εθνικά όσο και 
από τα αρχεία της Ευρωπόλ μετά την 
παρέλευση μηνός, σε περίπτωση που τα 
δεδομένα αυτά δεν είναι απαραίτητα για τη 
διεξαγωγή συνεχιζόμενης δικαστικής 
έρευνας από το συγκεκριμένο κράτος 
μέλος ή την Ευρωπόλ.

4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
καθώς και το αρχείο της έρευνας, τα 
οποία λαμβάνει κράτος μέλος ή η Ευρωπόλ 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό από 
το EURODAC, απαλείφονται τόσο από τα 
εθνικά όσο και από τα αρχεία της Ευρωπόλ 
μετά την παρέλευση μηνός, σε περίπτωση 
που τα δεδομένα αυτά δεν είναι 
απαραίτητα για τους σκοπούς της 
διεξαγωγής συνεχιζόμενης δικαστικής 
έρευνας για την οποία έχουν ζητηθεί τα 
δεδομένα από το συγκεκριμένο κράτος 
μέλος ή την Ευρωπόλ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση απαλοιφής πρέπει να καταστεί περισσότερο αυστηρή και να καλύπτει και το αρχείο 
της έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί.

Τροπολογία 153
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
τα οποία λαμβάνει κράτος μέλος ή η 
Ευρωπόλ σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό από το EURODAC, 
απαλείφονται τόσο από τα εθνικά όσο και 
από τα αρχεία της Ευρωπόλ μετά την 
παρέλευση μηνός, σε περίπτωση που τα 

4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
καθώς και το αρχείο της έρευνας, τα 
οποία λαμβάνει κράτος μέλος ή η Ευρωπόλ 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό από 
το EURODAC, απαλείφονται από όλα τα 
εθνικά αρχεία και από τα αρχεία της 
Ευρωπόλ μετά την παρέλευση μηνός, σε 
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δεδομένα αυτά δεν είναι απαραίτητα για τη 
διεξαγωγή συνεχιζόμενης δικαστικής 
έρευνας από το συγκεκριμένο κράτος 
μέλος ή την Ευρωπόλ.

περίπτωση που τα δεδομένα αυτά δεν είναι 
απαραίτητα για τους σκοπούς της 
διεξαγωγής συνεχιζόμενης δικαστικής 
έρευνας για την οποία έχουν ζητηθεί τα 
δεδομένα από το συγκεκριμένο κράτος 
μέλος ή την Ευρωπόλ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση απαλοιφής πρέπει να καταστεί περισσότερο αυστηρή και να καλύπτει και το αρχείο 
της έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί.

Τροπολογία 154
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να προβλέπεται η υλική προστασία των 
δεδομένων, καθώς και σχέδια έκτακτης 
ανάγκης για την προστασία υποδομών 
ζωτικής σημασίας·

α) να προβλέπει την υλική προστασία των 
δεδομένων, καθώς και σχέδια έκτακτης 
ανάγκης για την προστασία των συναφών
υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 155
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να προβλέπει την υλική προστασία των 
δεδομένων, καθώς και σχέδια έκτακτης 
ανάγκης για την προστασία υποδομών 
ζωτικής σημασίας·

α) να προβλέπει την υλική προστασία των 
δεδομένων, καθώς και σχέδια έκτακτης 
ανάγκης για την προστασία των συναφών
υποδομών·

Or. en



PE500.400v01-00 94/111 AM\917925EL.doc

EL

Τροπολογία 156
Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να προβλέπει την υλική προστασία των 
δεδομένων, καθώς και σχέδια έκτακτης 
ανάγκης για την προστασία υποδομών 
ζωτικής σημασίας·

α) να προβλέπει την υλική προστασία των 
δεδομένων, καθώς και σχέδια έκτακτης 
ανάγκης για την προστασία των συναφών
υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 157
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) να διασφαλίζει ότι όλες οι αρχές που 
έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο 
EURODAC δημιουργούν προφίλ τα οποία 
περιγράφουν τα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητες των προσώπων που έχουν 
άδεια πρόσβασης, καταγραφής, 
ενημέρωσης, απαλοιφής και αναζήτησης 
δεδομένων, και ότι θέτουν τα προφίλ τους 
αμελλητί στη διάθεση των εθνικών 
εποπτικών αρχών που αναφέρονται στο 
άρθρο 25 της απόφασης πλαισίου 
2008/977/ΔΕΥ, εφόσον αυτές το ζητήσουν 
(προφίλ προσωπικού)·

ζ) να διασφαλίζει ότι όλες οι αρχές που 
έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο 
EURODAC δημιουργούν προφίλ τα οποία 
περιγράφουν τα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητες των προσώπων που έχουν 
άδεια πρόσβασης, καταγραφής, 
ενημέρωσης, απαλοιφής και αναζήτησης 
δεδομένων, και ότι θέτουν τα προφίλ τους 
και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που 
ενδέχεται να ζητήσουν οι αρχές για τον 
σκοπό της διενέργειας της εποπτείας 
αμελλητί στη διάθεση των εθνικών 
εποπτικών αρχών που αναφέρονται στο 
άρθρο 28 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και στο 
άρθρο 25 της απόφασης πλαισίου 
2008/977/ΔΕΥ, εφόσον αυτές το ζητήσουν 
(προφίλ προσωπικού)·

Or. en
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Τροπολογία 158
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κ) να παρακολουθεί την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
ασφάλειας της παρούσας παραγράφου και 
να λαμβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά 
μέτρα εσωτερικού ελέγχου ώστε να 
εξασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τον 
παρόντα κανονισμό (αυτοαξιολόγηση).

ια) να παρακολουθεί την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
ασφάλειας της παρούσας παραγράφου και 
να λαμβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά 
μέτρα εσωτερικού ελέγχου ώστε να 
εξασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τον 
παρόντα κανονισμό (αυτοαξιολόγηση). Για 
τους σκοπούς του σχεδίου αδιάλειπτης 
λειτουργίας, τα κράτη μέλη ενημερώνουν 
τον Οργανισμό και τις εθνικές εποπτικές 
αρχές για συμβάντα σχετικά με την 
ασφάλεια που εντοπίζουν στο σύστημά 
τους. Ο Οργανισμός ενημερώνει τα κράτη 
μέλη, την Ευρωπόλ και τον Ευρωπαίο 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σε 
περίπτωση συμβάντων σχετικών με την 
ασφάλεια. Όλα τα μέρη συνεργάζονται 
κατά τη διάρκεια συμβάντος σχετικού με 
την ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 159
Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κ) να παρακολουθεί την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
ασφάλειας της παρούσας παραγράφου και 
να λαμβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά 
μέτρα εσωτερικού ελέγχου ώστε να 
εξασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τον 
παρόντα κανονισμό (αυτοαξιολόγηση).

ια) να παρακολουθεί την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
ασφάλειας της παρούσας παραγράφου και 
να λαμβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά 
μέτρα εσωτερικού ελέγχου ώστε να 
εξασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τον 
παρόντα κανονισμό (αυτοαξιολόγηση), 
καθώς και να παρατηρεί σε σχεδόν 
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πραγματικό χρόνο το σύστημα με χρήση 
εξειδικευμένων εργαλείων.

Or. en

Τροπολογία 160
Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περιπτώσεις συμβάντων σχετικών 
με την ασφάλεια, τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν τον Οργανισμό σχετικά με 
τα συμβάντα που εντοπίσθηκαν στο 
σύστημά τους.
Ο Οργανισμός ενημερώνει όλους τους 
ενδιαφερόμενους σχετικά με συμβάντα 
σχετικά με την ασφάλεια. 
Όλα τα μέρη συνεργάζονται κατά τη 
διάρκεια συμβάντος σχετικού με την 
ασφάλεια.
Οι εθνικές εποπτικές αρχές και ο ΕΕΠΔ 
ενημερώνονται για τα συμβάντα που είναι 
σχετικά με την ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 161
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
λαμβάνει ένα κράτος μέλος ή η Ευρωπόλ, 
δυνάμει της παρούσας απόφασης, από την 
κεντρική βάση δεδομένων EURODAC δεν 
διαβιβάζονται ούτε τίθενται στη διάθεση 
τρίτης χώρας, διεθνούς οργανισμού ή 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
λαμβάνει ένα κράτος μέλος ή η Ευρωπόλ, 
δυνάμει της παρούσας απόφασης, από την 
κεντρική βάση δεδομένων EURODAC, 
συμπεριλαμβανομένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που ελήφθησαν 
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ιδιώτη εγκατεστημένου εντός ή εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη 
απαγόρευση τελεί υπό την επιφύλαξη του 
δικαιώματος των κρατών μελών να 
διαβιβάζουν δεδομένα αυτού του είδους σε 
τρίτες χώρες στις οποίες εφαρμόζεται ο 
κανονισμός του Δουβλίνου.

από ένα κράτος μέλος και υπέστησαν 
περαιτέρω επεξεργασία σε εθνικές βάσεις 
δεδομένων για σκοπούς επιβολής του 
νόμου, δεν διαβιβάζονται ούτε τίθενται στη 
διάθεση τρίτης χώρας, διεθνούς 
οργανισμού ή ιδιώτη εγκατεστημένου 
εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
συγκεκριμένη απαγόρευση τελεί υπό την 
επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών 
μελών να διαβιβάζουν δεδομένα αυτού του 
είδους σε τρίτες χώρες στις οποίες 
εφαρμόζεται ο κανονισμός του Δουβλίνου, 
υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος 
που διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα έχει 
λάβει τη δέσμευση της τρίτης χώρας ότι 
δεν θα διαβιβάσει τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα ούτε θα τα θέσει 
στη διάθεση άλλης τρίτης χώρας, 
διεθνούς οργανισμού ή ιδιώτη 
εγκατεστημένου εντός ή εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες πρέπει να απαγορευτεί, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των δεδομένων και των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ κρατών μελών βάσει 
«θετικής σύμπτωσης» στο Eurodac.

Τροπολογία 162
Sarah Ludford, Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
λαμβάνει ένα κράτος μέλος ή η Ευρωπόλ, 
δυνάμει της παρούσας απόφασης, από την 
κεντρική βάση δεδομένων EURODAC δεν 
διαβιβάζονται ούτε τίθενται στη διάθεση 
τρίτης χώρας, διεθνούς οργανισμού ή 
ιδιώτη εγκατεστημένου εντός ή εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
λαμβάνει ένα κράτος μέλος ή η Ευρωπόλ, 
δυνάμει της παρούσας απόφασης, από την 
κεντρική βάση δεδομένων EURODAC δεν 
διαβιβάζονται ούτε τίθενται στη διάθεση 
τρίτης χώρας, διεθνούς οργανισμού ή 
ιδιώτη εγκατεστημένου εντός ή εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη 
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απαγόρευση τελεί υπό την επιφύλαξη του 
δικαιώματος των κρατών μελών να 
διαβιβάζουν δεδομένα αυτού του είδους σε 
τρίτες χώρες στις οποίες εφαρμόζεται ο 
κανονισμός του Δουβλίνου.

απαγόρευση τελεί υπό την επιφύλαξη του 
δικαιώματος των κρατών μελών να 
διαβιβάζουν δεδομένα αυτού του είδους σε 
τρίτες χώρες στις οποίες εφαρμόζεται ο 
κανονισμός του Δουβλίνου. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει 
ένα κράτος μέλος ή η Ευρωπόλ και 
υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία σε 
εθνικές βάσεις δεδομένων δεν 
διαβιβάζονται ούτε τίθενται στη διάθεση 
τρίτης χώρας, διεθνούς οργανισμού ή 
ιδιώτη εγκατεστημένου εντός ή εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση των διαβιβάσεων σε τρίτες χώρες θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει και 
δεδομένα που έχουν υπαχθεί σε περαιτέρω επεξεργασία.

Τροπολογία 163
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
λαμβάνει ένα κράτος μέλος ή η Ευρωπόλ, 
δυνάμει της παρούσας απόφασης, από την 
κεντρική βάση δεδομένων EURODAC δεν 
διαβιβάζονται ούτε τίθενται στη διάθεση 
τρίτης χώρας, διεθνούς οργανισμού ή 
ιδιώτη εγκατεστημένου εντός ή εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη 
απαγόρευση τελεί υπό την επιφύλαξη του 
δικαιώματος των κρατών μελών να 
διαβιβάζουν δεδομένα αυτού του είδους σε 
τρίτες χώρες στις οποίες εφαρμόζεται ο 
κανονισμός του Δουβλίνου.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
λαμβάνει ένα κράτος μέλος ή η Ευρωπόλ, 
δυνάμει της παρούσας απόφασης, από την 
κεντρική βάση δεδομένων EURODAC δεν 
διαβιβάζονται ούτε τίθενται στη διάθεση 
τρίτης χώρας, διεθνούς οργανισμού ή 
ιδιώτη εγκατεστημένου εντός ή εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη 
απαγόρευση τελεί υπό την επιφύλαξη του 
δικαιώματος των κρατών μελών να 
διαβιβάζουν δεδομένα αυτού του είδους σε 
τρίτες χώρες στις οποίες εφαρμόζεται ο 
κανονισμός του Δουβλίνου. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει 
ένα κράτος μέλος και υπόκεινται σε 
περαιτέρω επεξεργασία σε εθνικές βάσεις 
δεδομένων δεν διαβιβάζονται ούτε 
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τίθενται στη διάθεση τρίτης χώρας, 
διεθνούς οργανισμού ή ιδιώτη 
εγκατεστημένου εντός ή εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 164
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η καταχώριση ή τεκμηρίωση πρέπει να 
αναφέρει σε όλες τις περιπτώσεις:

2. Η καταχώριση ή τεκμηρίωση πρέπει να 
αναφέρει σε όλες τις περιπτώσεις:

α) τον ακριβή σκοπό της αίτησης 
αντιπαραβολής, συμπεριλαμβανομένης της 
συγκεκριμένης μορφής τρομοκρατικού 
εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης 
πράξης, και, όσον αφορά την Ευρωπόλ, 
τον ακριβή σκοπό της αίτησης 
αντιπαραβολής·

α) τον ακριβή σκοπό της αίτησης 
αντιπαραβολής, συμπεριλαμβανομένης της 
συγκεκριμένης μορφής τρομοκρατικού 
εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης 
πράξης, και, όσον αφορά την Ευρωπόλ, 
τον ακριβή σκοπό της αίτησης 
αντιπαραβολής·

β) τα σχετικά στοιχεία του εθνικού 
φακέλου·

β) τα σχετικά στοιχεία του εθνικού 
φακέλου·

γ) την ημερομηνία και την ακριβή ώρα της 
αίτησης αντιπαραβολής εκ μέρους του 
Εθνικού Σημείου Πρόσβασης προς το 
κεντρικό σύστημα EURODAC·

γ) την ημερομηνία και την ακριβή ώρα της 
αίτησης αντιπαραβολής εκ μέρους του 
Εθνικού Σημείου Πρόσβασης προς το 
κεντρικό σύστημα EURODAC·

δ) το όνομα της αρχής που έχει ζητήσει 
πρόσβαση για αντιπαραβολή και του 
υπευθύνου που έχει υποβάλει την αίτηση 
και προβεί στην επεξεργασία των 
δεδομένων·

δ) το όνομα της αρχής που έχει ζητήσει
πρόσβαση για αντιπαραβολή και του 
υπευθύνου που έχει υποβάλει την αίτηση 
και προβεί στην επεξεργασία των 
δεδομένων·

ε) κατά περίπτωση, τη χρήση της 
διαδικασίας επείγοντος που αναφέρεται 
στο άρθρο 19 παράγραφος 3 και τη 
ληφθείσα απόφαση σε σχέση με τον εκ
των υστέρων έλεγχο·
στ) τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν 
για αντιπαραβολή·

δ α) τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν 
για αντιπαραβολή.
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ζ) σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ή 
τους κανόνες της απόφασης Ευρωπόλ, τα 
στοιχεία ταυτότητας του υπαλλήλου που 
διενήργησε την έρευνα και του υπαλλήλου 
που διέταξε την έρευνα ή τη χορήγηση 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 165
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Τα στοιχεία κ), κα) και κβ) 
αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

α) Τα στοιχεία κ), κα) και κβ) 
αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«(t) εγκρίνει τις εκθέσεις για την τεχνική 
λειτουργία του SIS II σύμφωνα με το 
άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και το άρθρο 66 
παράγραφος 4 της απόφασης 
2007/533/ΔΕΥ, αντίστοιχα, του VIS 
σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και 
το άρθρο 17 παράγραφος 3 της απόφασης 
2008/633/ΔΕΥ· και του EURODAC 
σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 4 
του κανονισμού (EΕ) αριθ. …/… [του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του 
«EURODAC» για την αντιπαραβολή 
δακτυλικών αποτυπωμάτων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […/…] για τη 
θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών 
για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησης διεθνούς προστασίας που 
υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από ανιθαγενή], και 
υποβάλλει αιτήσεις αντιπαραβολής με τα 
δεδομένα EURODAC από τις αρχές 

«κ) εγκρίνει τις εκθέσεις για την τεχνική 
λειτουργία του SIS II σύμφωνα με το 
άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και το άρθρο 66 
παράγραφος 4 της απόφασης 
2007/533/ΔΕΥ, αντίστοιχα, του VIS 
σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και 
το άρθρο 17 παράγραφος 3 της απόφασης 
2008/633/ΔΕΥ· και του EURODAC 
σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 4 
του κανονισμού (EΕ) αριθ. …/… [του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του 
«EURODAC» για την αντιπαραβολή 
δακτυλικών αποτυπωμάτων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. […/…] για τη 
θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών 
για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησης διεθνούς προστασίας που 
υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από ανιθαγενή]· 
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επιβολής του νόμου των κρατών μελών 
για σκοπούς επιβολής του νόμου·

Or. en

Τροπολογία 166
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το άρθρο 15 παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«4. Η Ευρωπόλ και η Eurojust μπορούν 
να παρίστανται στις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου ως παρατηρητές, 
όταν στην ημερήσια διάταξη 
περιλαμβάνεται θέμα που αφορά το SIS 
II σε σχέση με την εφαρμογή της 
απόφασης 2007/533/ΔΕΥ. Επίσης, η 
Ευρωπόλ μπορεί να παρίσταται στις 
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου 
ως παρατηρητής, όταν στην ημερήσια 
διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά 
το VIS, σε σχέση με την εφαρμογή της 
απόφασης 2008/633/ΔΕΥ ή θέμα που 
αφορά το EURODAC, σε σχέση με την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/…. [του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση του «EURODAC» για την 
αντιπαραβολή δακτυλικών 
αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική 
εφαρμογή του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
[…/…].»

Or. en

Τροπολογία 167
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Στην παράγραφο 5 το στοιχείο ζ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«ζ) με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης 
των υπαλλήλων, θεσπίζει απαιτήσεις 
εμπιστευτικότητας, όπως ορίζει το άρθρο 
17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006, 
το άρθρο 17 της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ 
και το άρθρο 26 παράγραφος 9 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 
αντιστοίχως και το άρθρο 4 παράγραφος 
6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.…./…. [του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του 
«EURODAC» για την αντιπαραβολή 
δακτυλικών αποτυπωμάτων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του
κανονισμού (EΕ) αριθ. […/…]·»

Or. en

Τροπολογία 168
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το άρθρο 19 παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

διαγράφεται

«3. Η Ευρωπόλ και η Eurojust μπορούν 
να διορίζουν από έναν εκπρόσωπο στη 
συμβουλευτική ομάδα SIS II. Η Ευρωπόλ 
μπορεί επίσης να διορίζει έναν 
εκπρόσωπο στις συμβουλευτικές ομάδες 
VIS και EURODAC.»

Or. en
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Τροπολογία 169
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε κράτος μέλος και η Ευρωπόλ 
δημιουργούν και συντηρούν με δικές τους 
δαπάνες την τεχνική υποδομή που είναι 
αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης, και είναι υπεύθυνα για τις 
δαπάνες που απορρέουν από τις αιτήσεις 
αντιπαραβολής με τα δεδομένα 
EURODAC για τους σκοπούς της 
πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης 
των αξιόποινων πράξεων που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 170
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανά διετία, ο Οργανισμός υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον 
ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων 
έκθεση για την τεχνική λειτουργία του 
κεντρικού συστήματος, καθώς και την 
ασφάλειά του. 

4. Κάθε χρόνο, ο Οργανισμός υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον 
ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων 
έκθεση για την τεχνική λειτουργία του 
κεντρικού συστήματος, καθώς και την 
ασφάλειά του. 

Or. en

Τροπολογία 171
Sarah Ludford
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τρία έτη μετά την έναρξη εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού όπως ορίζεται 
στο άρθρο 46 παράγραφος 2 , και 
κάθε τέσσερα έτη εφεξής, η Επιτροπή 
προβαίνει σε συνολική αξιολόγηση του 
EURODAC, εξετάζοντας τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα σε σχέση με τους τεθέντες 
στόχους και εκτιμώντας, αφενός, εάν 
εξακολουθεί να ισχύει η λογική θεμελίωση 
του συστήματος και, αφετέρου, τις τυχόν 
επιπτώσεις σε μελλοντικές ενέργειες, και 
διατυπώνει τις απαιτούμενες συστάσεις . Η 
Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

5. Τρία έτη μετά την έναρξη εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού όπως ορίζεται 
στο άρθρο 46 παράγραφος 2, και 
κάθε τέσσερα έτη εφεξής, η Επιτροπή 
προβαίνει σε συνολική αξιολόγηση του 
EURODAC, εξετάζοντας τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα σε σχέση με τους τεθέντες 
στόχους και εκτιμώντας, αφενός, εάν 
εξακολουθεί να ισχύει η λογική θεμελίωση 
του συστήματος, καθώς και εάν η 
πρόσβαση για τους σκοπούς επιβολής του 
νόμου έχει οδηγήσει στον στιγματισμό 
των αιτούντων διεθνή προστασία, και, 
αφετέρου, τις τυχόν επιπτώσεις σε 
μελλοντικές ενέργειες, και διατυπώνει τις 
απαιτούμενες συστάσεις. Η Επιτροπή 
διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 172
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τρία έτη μετά την έναρξη εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού όπως ορίζεται 
στο άρθρο 46 παράγραφος 2 , και 
κάθε τέσσερα έτη εφεξής, η Επιτροπή 
προβαίνει σε συνολική αξιολόγηση του 
EURODAC, εξετάζοντας τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα σε σχέση με τους τεθέντες 
στόχους και εκτιμώντας, αφενός, εάν 
εξακολουθεί να ισχύει η λογική θεμελίωση 
του συστήματος και, αφετέρου, τις τυχόν 

5. Τρία έτη μετά την έναρξη εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού όπως ορίζεται 
στο άρθρο 46 παράγραφος 2, και 
κάθε τέσσερα έτη εφεξής, η Επιτροπή 
προβαίνει σε συνολική αξιολόγηση του 
EURODAC, εξετάζοντας τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα σε σχέση με τους τεθέντες 
στόχους και τον αντίκτυπο στα θεμελιώδη 
δικαιώματα και εκτιμώντας, αφενός, εάν 
εξακολουθεί να ισχύει η λογική θεμελίωση 
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επιπτώσεις σε μελλοντικές ενέργειες, και 
διατυπώνει τις απαιτούμενες συστάσεις . Η 
Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

του συστήματος, και, αφετέρου, τις τυχόν 
επιπτώσεις σε μελλοντικές ενέργειες,
καθώς και εάν η λειτουργία της 
αναζήτησης για τους σκοπούς επιβολής 
του νόμου θα οδηγήσει στον στιγματισμό 
των προσώπων που αναζητούν διεθνή 
προστασία, και διατυπώνει τις 
απαιτούμενες συστάσεις. Η Επιτροπή 
διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Διατίθενται συγκεκριμένες πληροφορίες για μια ευπαθή ομάδα ατόμων. Πρέπει να ληφθεί κάθε 
δυνατό μέτρο για να διασφαλισθεί ότι προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και ότι 
δεν στιγματίζονται από τον παρόντα κανονισμό. 

Τροπολογία 173
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τρία έτη μετά την έναρξη εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού όπως ορίζεται 
στο άρθρο 46 παράγραφος 2 , και 
κάθε τέσσερα έτη εφεξής, η Επιτροπή 
προβαίνει σε συνολική αξιολόγηση του 
EURODAC, εξετάζοντας τα επιτευχθέντα
αποτελέσματα σε σχέση με τους τεθέντες 
στόχους και εκτιμώντας, αφενός, εάν 
εξακολουθεί να ισχύει η λογική θεμελίωση 
του συστήματος και, αφετέρου, τις τυχόν 
επιπτώσεις σε μελλοντικές ενέργειες, και 
διατυπώνει τις απαιτούμενες συστάσεις . Η 
Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

5. Τρία έτη μετά την έναρξη εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού όπως ορίζεται 
στο άρθρο 46 παράγραφος 2 , και 
κάθε τρία έτη εφεξής, η Επιτροπή 
προβαίνει σε συνολική αξιολόγηση του 
EURODAC, εξετάζοντας τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα σε σχέση με τους τεθέντες 
στόχους και εκτιμώντας, αφενός, εάν 
εξακολουθεί να ισχύει η λογική θεμελίωση 
του συστήματος και, αφετέρου, τις τυχόν 
επιπτώσεις σε μελλοντικές ενέργειες, και 
διατυπώνει τις απαιτούμενες συστάσεις . Η 
Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 174
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ετήσιες 
εκθέσεις για την αποτελεσματικότητα της 
αντιπαραβολής δεδομένων δακτυλικών 
αποτυπωμάτων με τα δεδομένα 
EURODAC για σκοπούς επιβολής του 
νόμου. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν 
πληροφορίες και στατιστικές για τον 
ακριβή σκοπό της αντιπαραβολής, καθώς 
επίσης για το είδος τρομοκρατικού 
εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης 
πράξης, για τον αριθμό αιτήσεων 
αντιπαραβολής, για τον αριθμό και το 
είδος των υποθέσεων που έχουν 
καταλήξει σε επιτυχείς ταυτοποιήσεις και 
για την ανάγκη και τη χρήση του 
εξαιρετικά κατεπείγοντος, καθώς και για 
εκείνες τις υποθέσεις που ο επείγων 
χαρακτήρας δεν έγινε δεκτός από τον εκ 
των υστέρων έλεγχο στον οποίο προέβη η 
αρχή ελέγχου. Αυτές οι εκθέσεις 
διαβιβάζονται στην Επιτροπή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 175
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ετήσιες 
εκθέσεις για την αποτελεσματικότητα της 
αντιπαραβολής δεδομένων δακτυλικών 
αποτυπωμάτων με τα δεδομένα 

διαγράφεται
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EURODAC για σκοπούς επιβολής του 
νόμου. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν 
πληροφορίες και στατιστικές για τον 
ακριβή σκοπό της αντιπαραβολής, καθώς 
επίσης για το είδος τρομοκρατικού 
εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης 
πράξης, για τον αριθμό αιτήσεων 
αντιπαραβολής, για τον αριθμό και το 
είδος των υποθέσεων που έχουν 
καταλήξει σε επιτυχείς ταυτοποιήσεις και 
για την ανάγκη και τη χρήση του 
εξαιρετικά κατεπείγοντος, καθώς και για 
εκείνες τις υποθέσεις που ο επείγων 
χαρακτήρας δεν έγινε δεκτός από τον εκ 
των υστέρων έλεγχο στον οποίο προέβη η 
αρχή ελέγχου. Αυτές οι εκθέσεις 
διαβιβάζονται στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 176
Sarah Ludford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ετήσιες 
εκθέσεις για την αποτελεσματικότητα της
αντιπαραβολής δεδομένων δακτυλικών 
αποτυπωμάτων με τα δεδομένα 
EURODAC για σκοπούς επιβολής του 
νόμου. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν 
πληροφορίες και στατιστικές για τον 
ακριβή σκοπό της αντιπαραβολής, καθώς 
επίσης για το είδος τρομοκρατικού 
εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης 
πράξης, για τον αριθμό αιτήσεων 
αντιπαραβολής, για τον αριθμό και το 
είδος των υποθέσεων που έχουν καταλήξει 
σε επιτυχείς ταυτοποιήσεις και για την 
ανάγκη και τη χρήση του εξαιρετικά 
κατεπείγοντος, καθώς και για εκείνες τις 
υποθέσεις που ο επείγων χαρακτήρας δεν 
έγινε δεκτός από τον εκ των υστέρων 

8. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ετήσιες 
εκθέσεις για την αποτελεσματικότητα της 
αντιπαραβολής δεδομένων δακτυλικών 
αποτυπωμάτων με τα δεδομένα 
EURODAC για σκοπούς επιβολής του 
νόμου. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν 
πληροφορίες και στατιστικές για τον 
ακριβή σκοπό της αντιπαραβολής, καθώς 
επίσης για το είδος τρομοκρατικού 
εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης 
πράξης, για τους λόγους ύπαρξης της 
βάσιμης υπόνοιας, για τον αριθμό 
αιτήσεων αντιπαραβολής, για τον αριθμό 
και το είδος των υποθέσεων που έχουν 
καταλήξει σε επιτυχείς ταυτοποιήσεις και 
για την ανάγκη και τη χρήση του 
εξαιρετικά κατεπείγοντος, καθώς και για 
εκείνες τις υποθέσεις που ο επείγων 
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έλεγχο στον οποίο προέβη η αρχή ελέγχου. 
Αυτές οι εκθέσεις διαβιβάζονται στην 
Επιτροπή.

χαρακτήρας δεν έγινε δεκτός από τον εκ 
των υστέρων έλεγχο στον οποίο προέβη η 
αρχή ελέγχου. Αυτές οι εκθέσεις 
διαβιβάζονται στην Επιτροπή. Βάσει 
αυτών των ετήσιων εκθέσεων και 
συμπληρωματικά στη συνολική 
αξιολόγηση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 5, η Επιτροπή καταρτίζει 
ετήσια έκθεση σχετικά με την πρόσβαση 
στο EURODAC για σκοπούς επιβολής του 
νόμου και διαβιβάζει την αξιολόγηση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και τον ΕΕΠΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρώτη αλλαγή αντικατοπτρίζει την τροπολογία στο άρθρο 20 στοιχείο δ (νέο). Η δεύτερη 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει σε ετήσια βάση εκθέσεις σχετικά με την πρόσβαση για 
σκοπούς επιβολής του νόμου βάσει εθνικών εκθέσεων και εκθέσεων της Ευρωπόλ.

Τροπολογία 177
Claude Moraes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ετήσιες 
εκθέσεις για την αποτελεσματικότητα της 
αντιπαραβολής δεδομένων δακτυλικών 
αποτυπωμάτων με τα δεδομένα 
EURODAC για σκοπούς επιβολής του 
νόμου. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν 
πληροφορίες και στατιστικές για τον 
ακριβή σκοπό της αντιπαραβολής, καθώς 
επίσης για το είδος τρομοκρατικού 
εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης 
πράξης, για τον αριθμό αιτήσεων 
αντιπαραβολής, για τον αριθμό και το 
είδος των υποθέσεων που έχουν καταλήξει 
σε επιτυχείς ταυτοποιήσεις και για την 
ανάγκη και τη χρήση του εξαιρετικά 
κατεπείγοντος, καθώς και για εκείνες τις 

8. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ετήσιες 
εκθέσεις για την αποτελεσματικότητα της 
αντιπαραβολής δεδομένων δακτυλικών 
αποτυπωμάτων με τα δεδομένα 
EURODAC για σκοπούς επιβολής του 
νόμου. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν 
πληροφορίες και στατιστικές για τον 
ακριβή σκοπό της αντιπαραβολής, καθώς 
επίσης για το είδος τρομοκρατικού 
εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης 
πράξης, για τους λόγους ύπαρξης της 
βάσιμης υπόνοιας, για τον αριθμό 
αιτήσεων αντιπαραβολής, για τον αριθμό 
και το είδος των υποθέσεων που έχουν 
καταλήξει σε επιτυχείς ταυτοποιήσεις και 
για την ανάγκη και τη χρήση του 



AM\917925EL.doc 109/111 PE500.400v01-00

EL

υποθέσεις που ο επείγων χαρακτήρας δεν 
έγινε δεκτός από τον εκ των υστέρων 
έλεγχο στον οποίο προέβη η αρχή ελέγχου. 
Αυτές οι εκθέσεις διαβιβάζονται στην 
Επιτροπή.

εξαιρετικά κατεπείγοντος, καθώς και για 
εκείνες τις υποθέσεις που ο επείγων 
χαρακτήρας δεν έγινε δεκτός από τον εκ 
των υστέρων έλεγχο στον οποίο προέβη η 
αρχή ελέγχου. Αυτές οι εκθέσεις 
διαβιβάζονται στην Επιτροπή. Βάσει 
αυτών των ετήσιων εκθέσεων και 
συμπληρωματικά στη συνολική 
αξιολόγηση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 5, η Επιτροπή καταρτίζει 
ετήσια έκθεση σχετικά με την πρόσβαση 
στο EURODAC για σκοπούς επιβολής του 
νόμου και διαβιβάζει την αξιολόγηση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και τον ΕΕΠΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρώτη αλλαγή αντικατοπτρίζει την τροπολογία στο άρθρο 20 στοιχείο δ (νέο). Η δεύτερη 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει σε ετήσια βάση εκθέσεις σχετικά με την πρόσβαση για 
σκοπούς επιβολής του νόμου βάσει εθνικών εκθέσεων και εκθέσεων της Ευρωπόλ.

Τροπολογία 178
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Ο Οργανισμός, τα κράτη μέλη και η 
Ευρωπόλ χορηγούν στην Επιτροπή τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη 
των εκθέσεων αξιολόγησης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5. Οι 
συγκεκριμένες πληροφορίες δεν θέτουν σε 
κίνδυνο μεθόδους εργασίας ούτε 
περιλαμβάνουν πληροφορίες που 
αποκαλύπτουν πηγές, μέλη του 
προσωπικού ή έρευνες των εντεταλμένων 
αρχών.

9. Ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη 
χορηγούν στην Επιτροπή τις απαραίτητες 
πληροφορίες για τη σύνταξη των εκθέσεων 
αξιολόγησης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5. Οι συγκεκριμένες 
πληροφορίες δεν θέτουν σε κίνδυνο 
μεθόδους εργασίας ούτε περιλαμβάνουν 
πληροφορίες που αποκαλύπτουν πηγές, 
μέλη του προσωπικού ή έρευνες των 
εντεταλμένων αρχών.

Or. en
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Τροπολογία 179
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός [τριών μηνών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] το αργότερο, κάθε κράτος 
μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή τις 
εντεταλμένες αρχές του, και γνωστοποιεί
χωρίς καθυστέρηση οποιαδήποτε σχετική 
αλλαγή. 

1. Εντός [τριών μηνών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] το αργότερο, κάθε κράτος 
μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή τις 
εντεταλμένες αρχές του και τις 
επιχειρησιακές μονάδες που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 3, και 
γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση 
οποιαδήποτε σχετική αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 180
Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν συνεχώς 
τις πληροφορίες που έχουν παράσχει στην 
Επιτροπή. Η Επιτροπή θέτει τις 
πληροφορίες αυτές στη διάθεση των 
άλλων κρατών μελών, της Ευρωπόλ και 
του κοινού μέσω ηλεκτρονικής 
δημοσίευσης που ενημερώνεται διαρκώς.

Or. en

Τροπολογία 181
Renate Weber

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 43 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Ευρωπόλ ενημερώνει συνεχώς τις 
πληροφορίες που έχει παράσχει στην 
Επιτροπή. Η Επιτροπή θέτει τις 
πληροφορίες αυτές στη διάθεση των 
άλλων κρατών μελών, της Ευρωπόλ και 
του κοινού μέσω ηλεκτρονικής 
δημοσίευσης που ενημερώνεται διαρκώς.

Or. en

Τροπολογία 182
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 
και 3 στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ετήσια βάση.

4. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 
και 3 στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ετήσια βάση, 
μέσω ηλεκτρονικής δημοσίευσης που 
ενημερώνεται σε τακτική βάση.

Or. en


