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PR_COD_1recastingam

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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).
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0254),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 78 παράγραφοι 2 ε), το άρθρο 87 
παράγραφος 2 α) και το άρθρο 88 παράγραφος 2 α)  της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
στο Κοινοβούλιο (C7-0148/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων1,

– έχοντας υπόψη την από 20 Σεπτεμβρίου 2012 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων 
προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 87, παράγραφος 3, του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2012),

A. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν 
περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες 
στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων 
διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση 

                                               
1 ΕΕ L 77, 28.3.2002, σ. 1.
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περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς 
τροποποίηση της ουσίας τους,

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2. καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για τους σκοπούς της εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) 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], 
είναι απαραίτητο να διαπιστώνεται η 
ταυτότητα των αιτούντων διεθνή 
προστασία και των προσώπων που 
συλλαμβάνονται για παράνομη διάβαση 
των εξωτερικών συνόρων της Κοινότητας. 
Για την αποτελεσματική εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΕ) 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] , 
και ιδίως του άρθρου 18 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και δ), είναι επίσης σκόπιμο να 
επιτρέπεται σε κάθε κράτος μέλος να 
ελέγχει εάν υπήκοος τρίτης χώρας ή 
ανιθαγενής που διαμένει παράνομα στο 
έδαφός του έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς 
προστασίας σε άλλο κράτος μέλος.

(4) Για τους σκοπούς της εφαρμογής 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], 
είναι απαραίτητο να διαπιστώνεται η 
ταυτότητα των αιτούντων διεθνή 
προστασία και των προσώπων που 
συλλαμβάνονται για παράνομη διάβαση 
των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης . 
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 ιδίως 
του άρθρου 18 παράγραφος 1 στοιχεία β) 
και δ), είναι επίσης σκόπιμο να επιτρέπεται 
σε κάθε κράτος μέλος να ελέγχει 
εάν υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής 
που διαμένει παράνομα στο έδαφός του 
έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας 
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σε άλλο κράτος μέλος.
(Η αντικατάσταση του όρου «Κοινότητα» 
από «Ένωση» ισχύει για όλο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι τεχνικού χαρακτήρα και έχει ως σκοπό να ευθυγραμμισθεί το κείμενο με τις 
διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Τροπολογία 2

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 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.

(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 . 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 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 απάτριδα], 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.
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_______________
1 EE L 337, 20.12.2011, σ. 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι τεχνικού χαρακτήρα και έχει ως σκοπό να ευθυγραμμισθεί το κείμενο με 
τον τίτλο της τροποποιημένης οδηγίας για την αναγνώριση.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν τη διαβίβαση των 
δεδομένων των δακτυλικών 
αποτυπωμάτων σε μορφή κατάλληλη για 
την αντιπαραβολή μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος αναγνώρισης 
των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Όλες οι 
αρχές που έχουν δικαίωμα πρόσβασης 
στο Eurodac πρέπει να επενδύουν στην 
κατάλληλη κατάρτιση του προσωπικού 
τους και στον απαραίτητο τεχνολογικό 
εξοπλισμό. Οι αρχές που έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης στο Eurodac θα πρέπει να 
ενημερώνουν τον Οργανισμό για τις 
συγκεκριμένες δυσκολίες που εντοπίζουν 
όσον αφορά την ποιότητα των 
δεδομένων, προκειμένου να επιτευχθούν 
λύσεις.

Or. en
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Τροπολογία 4

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 
διευκρινιστούν ορισμένα σημεία όσον 
αφορά την ευθύνη της επεξεργασίας 
δεδομένων και την εποπτεία της 
προστασίας δεδομένων. 

(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 
διευκρινιστούν ορισμένα σημεία όσον 
αφορά την ευθύνη της επεξεργασίας 
δεδομένων και την εποπτεία της 
προστασίας δεδομένων, λαμβάνοντας 
πάντοτε υπόψη ότι η προστασία των 
δεδομένων συνιστά παράγοντα κλειδί 
στην επιτυχή λειτουργία του Eurodac και 
ότι η ασφάλεια των δεδομένων, η υψηλή 
τεχνική ποιότητα και η νομιμότητα της 
πρόσβασης είναι ουσιαστικής σημασίας 
για τη διασφάλιση της ομαλής και 
κατάλληλης λειτουργίας του Eurodac 
καθώς και για τη διευκόλυνση της 
εφαρμογής 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 απάτριδα].

Or. en
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Τροπολογία 5

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 
διαστήματα . 

(37) Είναι σκόπιμο να παρακολουθούνται 
και να αξιολογούνται οι επιδόσεις του 
EURODAC κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα . Ο Οργανισμός θα πρέπει να 
υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες του κεντρικού 
συστήματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) «αιτών διεθνή προστασία»: υπήκοος 
τρίτης χώρας ή ανιθαγενής ο οποίος έχει 
υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) της 
οδηγίας 2004/83/ΕΚ για την οποία δεν έχει 
ακόμα εκδοθεί τελική απόφαση ·

(β) «αιτών διεθνή προστασία»: υπήκοος 
τρίτης χώρας ή ανιθαγενής ο οποίος έχει 
υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο η) της 
οδηγίας 2011/95/ΕΚ για την οποία δεν έχει 
ακόμα εκδοθεί τελική απόφαση ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι τεχνικού χαρακτήρα και έχει ως σκοπό να ευθυγραμμισθεί το κείμενο με την 
τροποποιημένη οδηγία για την αναγνώριση.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) σε σχέση με πρόσωπο που καλύπτεται 
από το άρθρο 14, το κράτος μέλος το οποίο 
διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα στο κεντρικό σύστημα και 
λαμβάνει τα αποτελέσματα της 
αντιπαραβολής·

(iii) σε σχέση με πρόσωπο που καλύπτεται 
από το άρθρο 14, το κράτος μέλος το οποίο 
διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα στο κεντρικό σύστημα και 
λαμβάνει τα αποτελέσματα της 
αντιπαραβολής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν ισχύει για το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) «σύμπτωση»: ένα ή περισσότερα 
συμπίπτοντα στοιχεία, τα οποία 
καθορίζονται από το κεντρικό σύστημα 
μετά από αντιπαραβολή των δεδομένων 
των δακτυλικών αποτυπωμάτων που έχουν 
καταχωρισθεί στην κεντρική βάση 
δεδομένων και εκείνων που διαβιβάζει το 
κράτος μέλος σχετικά με ένα πρόσωπο, με 
την επιφύλαξη της απαίτησης ότι τα 
αποτελέσματα της αντιπαραβολής 
ελέγχονται πάραυτα από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4·

(ε) «σύμπτωση»: ένα ή περισσότερα 
συμπίπτοντα στοιχεία, τα οποία 
καθορίζονται από το κεντρικό σύστημα 
μετά από αντιπαραβολή των δεδομένων 
των δακτυλικών αποτυπωμάτων που έχουν 
καταχωρισθεί στην μηχανοργανωμένη 
κεντρική βάση δεδομένων των 
δακτυλικών αποτυπωμάτων και εκείνων 
που διαβιβάζει το κράτος μέλος σχετικά με 
ένα πρόσωπο, με την επιφύλαξη της 
απαίτησης ότι τα αποτελέσματα της 
αντιπαραβολής ελέγχονται πάραυτα από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 4·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση είναι τεχνικού χαρακτήρα και αποβλέπει στην ευθυγράμμιση του κειμένου με τη 
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διατύπωση του Άρθρου 3(1)(α).

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η μέθοδος λήψης των δακτυλικών 
αποτυπωμάτων καθορίζεται και 
εφαρμόζεται σύμφωνα με την εθνική 
πρακτική του εκάστοτε κράτους μέλους 
και με τις διασφαλίσεις που ορίζουν ο 
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Σύμβαση για την 
προάσπιση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών 
και η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

5. Η μέθοδος λήψης των δακτυλικών 
αποτυπωμάτων καθορίζεται και 
εφαρμόζεται σύμφωνα με την εθνική 
πρακτική του εκάστοτε κράτους μέλους 
και με τις διασφαλίσεις που ορίζουν ο 
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Σύμβαση για την 
προάσπιση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών 
και η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού. Το «μείζον 
συμφέρον του παιδιού» θα πρέπει να 
αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των 
κρατών μελών κατά την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με την Οδηγία σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις διαδικασίες με τις 
οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα, που καθορίζει ότι 
το μείζον συμφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί πρωταρχική μέριμνα των κρατών μελών 
κατά την εφαρμογή της οδηγίας. Ο ΕΕΠΔ, στην έκθεση δραστηριοτήτων του για το 2008-2009, 
τόνισε επίσης τα δικαιώματα των ατόμων που υποβάλλονται σε εκτίμηση της ηλικίας τους.

Τροπολογία 10

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 

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 
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καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, με την 
επιφύλαξη ανάλυσης κόστους-ωφέλειας.

οι καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές, με την 
επιφύλαξη ανάλυσης κόστους-ωφέλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή σε "τεχνικές" καλύπτει τόσο την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία όσο και τον τρόπο 
σχεδιασμού, κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας της εγκατάστασης, όπως συνιστάται στην 
γνωμοδότηση του Ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδομένων (EDPS) σχετικά με το Eurodac 
της 18ης Φεβρουαρίου 2009.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός εκπονεί μηνιαίως
στατιστικές για τις εργασίες του κεντρικού 
συστήματος , στις οποίες 
αναφέρονται ιδίως :

1. Ο Οργανισμός εκπονεί ανά τρίμηνο
στατιστικές για τις εργασίες του κεντρικού 
συστήματος , στις οποίες αναφέρονται 
ιδίως :

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μηνιαία συχνότητα για την εκπόνηση στατιστικών είναι υπερβολική και θα είχε ως 
αποτέλεσμα πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας τόσο για τον Οργανισμό όσο και για τους φορείς που 
λαμβάνουν τις στατιστικές, ενώ υπάρχει κίνδυνος να μην είναι ακριβής η εικόνα που παρέχεται 
των δραστηριοτήτων σχετικά με τις οποίες υποβάλλεται έκθεση.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
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 συνόλων δεδομένων που 
επισημαίνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφοι 1 και 2,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 18, το κράτος μέλος είναι εκείνο που σημαίνει και αφαιρεί τη σήμανση 
των σχετικών δεδομένων. Στις στατιστικές πρέπει να περιλαμβάνεται ο αριθμός των συνόλων 
δεδομένων και όχι οι αιτήσεις αυτής της σήμανσης.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) ο αριθμός των συμπτώσεων για τα 
πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1 για τα οποία έχει 
καταγραφεί σύμπτωση δυνάμει των 
στοιχείων β) και δ) του παρόντος άρθρου.

(ζ) ο αριθμός των συμπτώσεων για τα 
πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1 για τα οποία έχει 
καταγραφεί σύμπτωση δυνάμει των 
στοιχείων β), γ) και δ) του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 14

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 
τριμηνιαίων 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 11.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συλλογή, διαβίβαση και αντιπαραβολή των 
δακτυλικών αποτυπωμάτων

Συλλογή, διαβίβαση και αντιπαραβολή των 
δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση τεχνικού χαρακτήρα (εναρμόνιση της διατύπωσης για λόγους ευθυγράμμισης με 
τη διατύπωση των τίτλων των άρθρων 14 και 17).

Τροπολογία 16

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
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.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνικές βλάβες μπορούν να ανακύπτουν ανά πάσα στιγμή. Για το λόγο αυτό, η προσθήκη είναι 
αναγκαία.
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Τροπολογία 17

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, 
εντός της προθεσμίας που καθορίζεται 
στην παράγραφο 2, αφότου εκλείψουν οι 
λόγοι αυτοί.

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, για την 
προστασία της δημόσιας υγείας ή για 
λόγους τεχνικού χαρακτήρα, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος λαμβάνει και 
διαβιβάζει τα δακτυλικά αποτυπώματα του 
ενδιαφερομένου το συντομότερο δυνατό, 
εντός της προθεσμίας που καθορίζεται 
στην παράγραφο 2, αφότου εκλείψουν οι 
λόγοι αυτοί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνικές βλάβες μπορούν να ανακύπτουν ανά πάσα στιγμή. Για το λόγο αυτό, η προσθήκη είναι 
αναγκαία.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αιτήσεις αντιπαραβολής με τα 
δεδομένα EURODAC από μέρους της 
Ευρωπόλ πραγματοποιούνται 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.

1. Οι αιτήσεις αντιπαραβολής με τα 
δεδομένα EURODAC από μέρους της 
Ευρωπόλ πραγματοποιούνται εντός των 
ορίων της εντολής της και όταν αυτό είναι 
απαραίτητο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της σύμφωνα με την απόφαση 
Ευρωπόλ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προτείνεται για να ευθυγραμμιστεί το κείμενο με τους όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 20, παράγραφος 1, στοιχείο β.

Τροπολογία 19

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) το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα 
που που έχουν σχέση με αυτό , καθώς και 
το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση 
ανακριβών δεδομένων που το αφορούν ή 
την απαλοιφή των δεδομένων που το 
αφορούν τα οποία υπέστησαν παράνομη 
επεξεργασία, καθώς και 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος είναι να διευκρινιστεί ότι το άτομο που καλύπτεται από τον Κανονισμό ενημερώνεται 
για το "δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα που το αφορούν" αντί για "την ύπαρξη δικαιώματος 
πρόσβασης". Με την ίδια λογική είναι σαφέστερο να αναφέρεται ότι το άτομο ενημερώνεται για 
"τις διαδικασίες άσκησης αυτών των δικαιωμάτων ", όπως έχει προταθεί και από τον 
Ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων στην γνωμοδότησή του.

Τροπολογία 20

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 

Εάν το πρόσωπο που καλύπτεται από τον 
παρόντα κανονισμό είναι ανήλικο, τα 
κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες με 
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τρόπο κατάλληλο για την ηλικία του. τρόπο κατάλληλο για την ηλικία του. Κατά 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου τα 
κράτη μέλη ενεργούν λαμβάνοντας 
πρωτίστως υπόψη το μείζον συμφέρον 
του παιδιού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με την Οδηγία σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις διαδικασίες με τις 
οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα, που καθορίζει ότι 
το μείζον συμφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί πρωταρχική μέριμνα των κρατών μελών 
κατά την εφαρμογή της οδηγίας. Ο ΕΕΠΔ, στην έκθεση δραστηριοτήτων του για το 2008-2009, 
τόνισε επίσης τα δικαιώματα των ατόμων που υποβάλλονται σε εκτίμηση της ηλικίας τους.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το EURODAC θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης του Δουβλίνου1. Το Δεκέμβριο του 20082 η 
Επιτροπή ενέκρινε αναδιατυπωμένη πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού EURODAC, 
προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη υποστήριξη της εφαρμογής του 
Κανονισμού του Δουβλίνου, αντιμετωπίζοντας δεόντως τα προβλήματα που συνδέονται με 
την προστασία των δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις ως προς το κεκτημένο 
στον τομέα του ασύλου και την τεχνική πρόοδο που είχε επιτευχθεί από την έγκριση του 
Κανονισνού το 2000. Η πρόταση αυτή ευθυγράμμισε επίσης το πλαίσιο διαχείρισης ΤΠ με 
εκείνο που προβλέπουν οι κανονισμοί SIS II και VIS, με τη μεταβίβαση των καθηκόντων της 
επιχειρησιακής διαχείρισης του EURODAC στον μελλοντικό οργανισμό λειτουργικής 
διαχείρισης μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων (ΤΠ) στον τομέα της ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης3.

Τον Μάιο του 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθετικό ψήφισμα4 για την 
έγκριση της πρότασης της Επιτροπής με την επιφύλαξη ορισμένων τροπολογιών.

Tο Σεπτέμβριο του 2009, η Επιτροπή εξέδωσε τροποποιημένη πρόταση για να ληφθούν 
υπόψη, αφενός, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα αποτελέσματα των 
διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου και, αφετέρου, να προβλεφθεί η δυνατότητα 
των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών και της Ευρωπόλ να έχουν πρόσβαση 
στην κεντρική βάση δεδομένων EURODAC με σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη 
διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων5. Η πρόταση 
προέβλεπε ρήτρα γεφύρωσης, ούτως ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση στο EURODAC για 

                                               
1 ΕΕ L 062 της 5.3.2002, σ. 1.
2 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (EΚ) 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 απάτριδα], COM (2008) 825 τελικό.

3 Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την ίδρυση Οργανισμού για την επιχειρησιακή διαχείριση μεγάλων 
πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 
[COM (2009) 292 τελικό] υιοθετήθηκε στις 24 Ιουνίου 2009. Η τροποποιημένη 
πρόταση εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 2010: Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
ίδρυση Οργανισμού για την επιχειρησιακή διαχείριση μεγάλων πληροφοριακών 
συστημάτων στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, COM (2010)93.

4 Θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων 
(αναδιατύπωση), P6_TA(2009)0378.
5 Η πρόταση αυτή είχε ζητηθεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης και 13ης 

Ιουνίου 2007 σχετικά με την πρόσβαση στο Eurodac από τις αρχές επιβολής του 
νόμου των κρατών μελών και την Ευρωπόλ.
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σκοπούς επιβολής του νόμου, καθώς και τις απαραίτητες συνοδευτικές διατάξεις και 
τροποποίησε την πρόταση του Δεκεμβρίου του 2008. Ταυτόχρονα η Επιτροπή υπέβαλε 
πρόταση απόφασης του Συμβουλίου 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 νόμου1, που καθορίζει τους ακριβείς όρους της πρόσβασης αυτής2.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εξέδωσε νομοθετικό ψήφισμα για τις προτάσεις του 
Σεπτεμβρίου 2009. 

Η πρόταση απόφασης του Συμβουλίου κατέστη παρωχημένη με την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας. Η ανακοίνωση για τις συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης 
της Λισαβόνας για τις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων3 επεσήμανε ότι 
η πρόταση αυτή θα πρέπει τυπικά να αποσυρθεί και να αντικατασταθεί από νέα πρόταση 
στην οποία θα λαμβάνεται υπόψη το νέο πλαίσιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Η πρόταση που η Επιτροπή υπέβαλε στις 11 Οκτωβρίου 2010 δεν περιέχει τη δυνατότητα της 
πρόσβασης για σκοπούς επιβολής του νόμου, οι οποίες περιλαμβάνονται στην πρόταση του 
Σεπτεμβρίου 2009, και εισάγει δύο πρόσθετους παράγοντες :
Στο άρθρο 18 παράγραφος 4, διευκρινίζεται η ανάγκη ελέγχου των αυτοματοποιημένων 
συμπτώσεων από εμπειρογνώμονα δακτυλικών αποτυπωμάτων.
Στο άρθρο 24 παράγραφος 1 παρεμβάλλονται κατάλληλες διατάξεις για να επιτραπεί στην 
επιτροπή δυνάμει του κανονισμού του Δουβλίνου να συμπεριλάβει πληροφορίες σχετικά με 
το EURODAC στο φυλλάδιο που θα εκπονηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3.
Στις 3 Φεβρουαρίου 2011, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής με ψηφοφορία προσανατολισμού.  

Με την παρούσα πρόταση, η πρόταση του 2010 αποσύρεται και αντικαθίσταται με νέα, 
προκειμένου, πρώτον, να ληφθούν καλύτερα υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο· δεύτερον, να 
προβλεςθεί η δυνατότητα πρόσβασης των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών και 
της Ευρωπόλ στην κεντρική βάση δεδομένων EURODAC με σκοπό την πρόληψη, την 
εξακρίβωση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων 
πράξεων. Η συμπερίληψη της πρόσβασης στο EURODAC για σκοπούς επιβολής του νόμου 
είναι αναγκαία ως μέρος μιας ισόρροπης συμφωνίας για τις διαπραγματεύσεις της δέσμης του 
ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου με σκοπό την ολοκλήρωση της δέσμης έως το τέλος 
του 2012.  

Κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος τρίτων χωρών επιδιώκουν να εκμεταλλεύονται το 
σύστημα παροχής ασύλου εισάγοντας εγκληματίες μέλη ενός κυκλώματος σε κράτος μέλος 
της ΕΕ ως πρόσωπα επαφής για τις παράνομες εγκληματικές τους δραστηριότητες. Άπαξ και 
κατορθώσουν να εισέλθουν στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, τα μέλη του κυκλώματος 
οργανωμένου εγκλήματος ζητούν άσυλο βάσει πλαστών εγγράφων ταυτότητας, προκειμένου 
να επιτύχουν νόμιμη άδεια παραμονής στην ΕΕ με καθαρό ποινικό μητρώο. Επιπλέον, 
σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπόλ, κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων προσπαθούν επίσης να 
                                               
1 COM(2009)344.
2 COM(2010) 555, σ. 2-3.
3 COM(2009) 665 τελικό/2.
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εκμεταλλεύονται το σύστημα παροχής ασύλου, ζητώντας άσυλο βάσει ψευδών δηλώσεων ως 
προς την χώρα καταγωγής. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, η εισηγήτρια χαιρετίζει 
τη δυνατότητα για τις εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή 
Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) να ζητούν την αντιπαραβολή δεδομένων δακτυλικών 
αποτυπωμάτων - με τη διαδικασία θετικής ή αρνητικής απάντησης («hit/ no hit») - με τα 
δεδομένα που αποθηκεύονται στην κεντρική βάση δεδομένων EURODAC για τους σκοπούς 
της καταπολέμησης τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων σοβαρών αξιοποίνων πράξεων. Η 
εισηγήτρια είναι της άποψης ότι η πρόβλεψη της πρόσβασης στο EURODAC αποτελεί 
σημαντικό βήμα προόδου σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόταση, καθότι επιτρέπει την 
πρόληψη καταστάσεων του τύπου που έχουν περιγραφεί ανωτέρω ενώ συνοδεύεται 
ταυτόχρονα από τις απαραίτητες εγγυήσεις  

Η εισηγήτρια υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής· Υπέβαλε σειρά τροπολογιών που 
συνοπτικά μπορούν να καταταχτούν σε δύο κατηγορίες : αφενός τροποποιήσεις τεχνικού 
χαρακτήρα (π.χ.: ευθυγράμμιση προς τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, παραπομπές 
στην αναδιατυπωμένη πρόταση για την "Οδηγία για την αναγνώριση", εσωτερικές 
παραπομπές) και αφετέρου τροπολογίες που αποβλέπουν στην αποσαφήνιση του κειμένου 
(π.χ.: αντικατάσταση του όρου "τεχνολογία" από τον ·όρο "τεχνικές" στο άρθρο 4, προσθήκες 
στο τμήμα στατιστικών και διευκρινίσεις όσον αφορά το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα). 
Συμπληρωματικές τροπολογίες για να συμπεριληφθούν σχετικές παρατηρήσεις του 
Ευρωπαίου επόπτη προστασίας δεδομένων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αριθ. αναφοράς: D(2012)46723

Κ. Juan Fernando López Aguilar 
Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
ASP 11G306
Βρυξέλλες

Θέμα: σχετικά με 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 (ΕΚ) 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 
και 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)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, της οποίας έχω την τιμή να προΐσταμαι, εξέτασε την ως άνω 
πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 87 περί αναδιατύπωσης του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου ορίζει τα εξής: 

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση 
επιφέρει επί της ουσίας της κοινοτικής νομοθεσίας, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με 
την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 156 και 157, γίνονται δεκτές από 
την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα 
τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.
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Ωστόσο, εάν, σύμφωνα με το σημείο 8 της Διοργανικής Συμφωνίας, η αρμόδια επί της ουσίας 
επιτροπή προτίθεται επίσης να υποβάλει τροπολογίες στα κωδικοποιημένα τμήματα της 
πρότασης, κοινοποιεί αμέσως την πρόθεσή της στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, η οποία θα 
πρέπει να ενημερώσει την επιτροπή, πριν από την ψηφοφορία κατά το άρθρο 54, σχετικά με την 
τοποθέτησή της όσον αφορά τις τροπολογίες καθώς και εάν προτίθεται ή όχι να αποσύρει την 
πρόταση αναδιατύπωσης».

Μετά τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, εκπρόσωποι της οποίας συμμετείχαν στις 
συνεδριάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας που εξέτασε την πρόταση 
αναδιατύπωσης, και ακολουθώντας τις συστάσεις του συντάκτη γνωμοδότησης, η Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων κρίνει ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιλαμβάνει καμία τροποποίηση επί 
της ουσίας πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση και ότι, όσον 
αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προϋπαρχουσών πράξεων σε 
συνδυασμό με τις ως άνω τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση 
ισχυόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αφού εξέτασε την πρόταση κατά τη συνεδρίασή 
της στις 17 Σεπτεμβρίου 2012, συνιστά στην επιτροπή σας, αρμόδια επί της ουσίας, με 17 
ψήφους υπέρ, 2 κατά και καμία αποχή1, να προχωρήσει στην εξέταση της ως άνω πρότασης 
σύμφωνα με το άρθρο 87 του Κανονισμού.

Με τιμή,

Klaus-Heiner LEHNE

Συνημμ.: Γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας.

                                               
1 Παρόντες Βουλευτές: Χαράλαμπος Αγγουράκης· Raffaele Baldassarre· Edit Bauer· Luigi 
Berlinguer· Sebastian Valentin Bodu· Piotr Borys· Françoise Castex· Christian Engström· 
Marielle Gallo· Eva Lichtenberger· Antonio Masip Hidalgo· Bernhard Rapkay· Evelyn 
Regner· Dagmar Roth-Behrendt· Rebecca Taylor· Alexandra Thein· Axel Voss· Cecilia 
Wikström· Tadeusz Zwiefka.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

σχετικά με 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 (ΕΚ) 
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 
και 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)
COM(2012)0254 της 30.5.2012 – 2008/0242(COD)

Έχοντας υπόψη τη Διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και 
ειδικότερα το σημείο 9, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, απαρτιζόμενη από τις αντίστοιχες 
νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, 
συνεδρίασε στις 14 και 20 Ιουνίου 2012 με σκοπό την εξέταση, μεταξύ άλλων, της 
προαναφερθείσας πρότασης η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τις ως άνω συνεδριάσεις, μετά από εξέταση της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2725/2000 του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με τη θέσπιση του "Eurodac" 
για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της 
σύμβασης του Δουβλίνου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 407/2002 του Συμβουλίου της 28ης 
Φεβρουαρίου 2002 που θεσπίζει ορισμένους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2725/2000 σχετικά με τη θέσπιση του «Εurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών 
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αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου, τη 
Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας όρισε δια κοινής συμφωνίας τα ακόλουθα:

1) Όσον αφορά την αιτιολογική έκθεση, για να είναι συνεπές το κείμενο αυτό με τις σχετικές 
απαιτήσεις που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία, θα έπρεπε να διευκρινίζει ποιες 
διατάξεις της προηγούμενης πράξης παραμένουν αμετάβλητες στην πρόταση, όπως 
προβλέπεται στο σημείο 6(α)(iii) της εν λόγω συμφωνίας.

2) Στην πρόταση αναδιατύπωσης, τα ακόλουθα τμήματα του κειμένου πρέπει να τονίζονται 
με γκρίζα σκίαση, η οποία χρησιμοποιείται γενικά για να επισημαίνονται οι ουσιαστικές 
αλλαγές:

- στον τίτλο της πρότασης η τελική φράση "και σχετικά με τις αιτήσεις αντιπαραβολής με τα 
δεδομένα EURODAC που υποβάλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η 
Europol για σκοπούς επιβολής του νόμου και 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"·

- στο άρθρο 8, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος, στο άρθρο 24, παράγραφοι 1, 5 και 6 και 
στο άρθρο 26, η αντικατάσταση της φράσης "Κεντρική Μονάδα" με τη λέξη "Οργανισμός"·

- στο άρθρο 9, παράγραφος 3, η φράση "με εξαίρεση εκείνα που διαβιβάζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 10, στοιχείο (β)"·

- στο άρθρο 9, παράγραφος 5, η αντικατάσταση της αναφοράς στο άρθρο "5, παράγραφος 1" 
με αναφορά στο άρθρο "8, στοιχείο (α) έως (ζ)"·

- στο άρθρο 17, παράγραφος 4, η διαγραφή της φράσης "και 6"·

- στο άρθρο 24, παράγραφος 2, η φράση "άρθρο 14, παράγραφος 2 και άρθρο 17, 
παράγραφος 2"·

- στο άρθρο 27, παράγραφος 3, η διαγραφή της αναφοράς στο άρθρο "12, παράγραφος 4, 
στοιχείο (α)".

3) Η διατύπωση που έχουν οι αιτιολογικές σκέψεις 13, 14, 20 και 23 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2725/2000 θα πρέπει να υπάρχει και στο κείμενο της πρότασης αναδιατύπωσης. Η 
διατύπωση αυτή θα έπρεπε να είχε επισημανθεί με διπλή γραμμή διαγραφής και γκρίζα 
σκίαση, δείκτες που χρησιμοποιούνται γενικά για την επισήμανση ουσιαστικών αλλαγών οι 
οποίες αφορούν προτεινόμενη διαγραφή υπάρχοντος κειμένου.

4) Στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γ), σημείο (i) η αναφορά στο "άρθρο 6" φαίνεται 
ανακριβής και πρέπει να αντικατασταθεί από μία ορθή παραπομπή.

5) Στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γ), σημείο (ii) η αναφορά στο "άρθρο 11" πρέπει να 
τροποποιηθεί σε αναφορά στο "άρθρο 14".

6) Στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γ), σημείο (iii) η αναφορά στο "άρθρο 14" πρέπει να 
τροποποιηθεί σε αναφορά στο "άρθρο 17".
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7) Στο άρθρο 2, Παράρτημα 1, στοιχείο (ε) η αναφορά στο "άρθρο 18, παράγραφος 4" πρέπει 
να τροποποιηθεί σε αναφορά στο "άρθρο 25, παράγραφος 4".

8) Στο άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο (α), η φράση "που έχουν ζητήσει άσυλο και τα", που 
βρίσκεται μετά τη λέξη "πρόσωπα" στην υφιστάμενη διατύπωση του άρθρου 3, παράγραφος 
3, εδάφιο 1, στοιχείο (α), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000, θα έπρεπε να υπάρχει στο 
κείμενο και να επισημαίνεται με διπλή γραμμή διαγραφής.

9) Στο άρθρο 9, παράγραφος 3, η φράση "από την Κεντρική Μονάδα", που βρίσκεται πριν 
από τη φράση "αντιπαραβάλλονται" και "προς τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων" 
στην υφιστάμενη διατύπωση του άρθρου 4, παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2725/2000, έπρεπε να υπάρχει στο κείμενο και να επισημαίνεται με διπλή γραμμή διαγραφής.

10) Στο άρθρο 16, παράγραφος 2, η αναφορά στο «άρθρο 28, παράγραφος 3» πρέπει να 
τροποποιηθεί σε αναφορά στο «άρθρο 27, παράγραφος 3».

11) Στο άρθρο 29, παράγραφος 13, η αναφορά στην "παράγραφο 13" πρέπει να τροποποιηθεί 
σε αναφορά στην "παράγραφο 11".

12) Η υφιστάμενη διατύπωση του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 έπρεπε 
να υπάρχει στο κείμενο και να επισημαίνεται με διπλή γραμμή διαγραφής.

13) Η εισαγωγική διατύπωση και τα στοιχεία (α) και (β) του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 407/2002 έπρεπε να υπάρχουν στο κείμενο αναδιατύπωσης και να αναγνωρίζονται με 
διπλή γραμμή διαγραφής. Το στοιχείο (γ) του ιδίου άρθρου έπρεπε επίσης να υπάρχει και να 
επισημαίνεται με διπλή γραμμή διαγραφής και γκρίζα σκίαση.

14) Η υφιστάμενη διατύπωση του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 407/2002 έπρεπε να 
υπάρχει στο κείμενο αναδιατύπωσης και να αναγνωρίζεται με διπλή γραμμή διαγραφής.

Συνεπώς, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα στο ομόφωνο 
συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιέχει τροποποιήσεις ουσίας, πέραν εκείνων που 
προσδιορίζονται ως τέτοιες. Η ομάδα εργασίας διαπίστωσε επίσης ότι, όσον αφορά την 
κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης σε συνδυασμό με τις 
ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση του 
ισχύοντος νομοθετικού κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
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