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Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το ποινικό μητρώο

Πρόταση απόφασης
(COM(2004)0664 – C6-0163/2004 – 2004/0238(CNS))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Άρθρο 3

Κάθε κεντρική αρχή ενημερώνει χωρίς 
καθυστέρηση τις κεντρικές αρχές των 
άλλων κρατών μελών για τις 
καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται 
εις βάρος υπηκόων αυτών των κρατών 
μελών και εγγράφονται στο εθνικό ποινικό 
μητρώο, καθώς και για μεταγενέστερες 
σχετικές εγγραφές στο ποινικό μητρώο.

Κάθε κεντρική αρχή ενημερώνει αμελλητί 
και οπωσδήποτε εντός τριμήνου τις 
κεντρικές αρχές των άλλων κρατών μελών 
για τις καταδικαστικές αποφάσεις που 
εκδίδονται εις βάρος υπηκόων αυτών των 
κρατών μελών και εγγράφονται στο εθνικό 
ποινικό μητρώο.

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα της εξεταζόμενης πρότασης εξαρτάται από συγκεκριμένες προθεσμίες 
εντός των οποίων οι κεντρικές αρχές των κρατών μελών ενημερώνουν ανά διαστήματα τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στα ποινικά μητρώα. Η διαγραφή του τελευταίου μέρους του 
άρθρου έχει ως στόχο τη βελτίωση της κατανόησης του κειμένου, με την αποφυγή περιττών 
εξειδικεύσεων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σύγχυση στους δικαστικούς λειτουργούς.

Τροπολογία 2
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Η απάντηση διαβιβάζεται, χωρίς 
καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 
προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις πέντε εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο, από 
την κεντρική αρχή του κράτους μέλους 
προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση στην 

2. Η απάντηση διαβιβάζεται, αμελλητί και 
οπωσδήποτε εντός 48 ωρών σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης και άλλως εντός 
προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις δέκα εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
προβλέπει το εθνικό δίκαιο, από την 
κεντρική αρχή του κράτους μέλους προς το 
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κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους 
μέλους, στη βάση του εντύπου απάντησης Β 
που περιλαμβάνεται στο παράρτημα. 
Περιλαμβάνει τις πληροφορίες που 
ανακοινώνονται σύμφωνα με το άρθρο 3.

οποίο απευθύνεται η αίτηση στην κεντρική 
αρχή του αιτούντος κράτους μέλους, με το 
έντυπο απάντησης Β που περιλαμβάνεται 
στο παράρτημα. Περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες που ανακοινώνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 3.

Αιτιολόγηση

Σε επείγουσες περιπτώσεις, είναι η απαρέγκλιτη προθεσμία, σε πολλά κράτη μέλη, για να 
επιβεβαιωθεί ή όχι η αστυνομική κράτηση. Στις άλλες περιπτώσεις, η απάντηση του κράτους 
μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί να διαβιβαστεί εντός δέκα εργάσιμων ημερών 
από την παραλαβή της αίτησης.

Τροπολογία 3
Άρθρο 4, παράγραφος 3

3. Το έντυπο απάντησης συνοδεύεται από 
κατάσταση των καταδικαστικών 
αποφάσεων.

3. Το έντυπο απάντησης συνοδεύεται από 
αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να καταστήσει το κείμενο άμεσα κατανοητό για τους χρήστες.

Τροπολογία 4
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β)

β) για άλλους σκοπούς, εντός των ορίων 
που εξειδικεύονται από το κράτος μέλος 
προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του 
αιτούντος κράτους μέλους.

β) για άλλους σκοπούς, εντός των ορίων 
που εξειδικεύει στο έντυπο το αιτούν 
κράτος μέλος και επιβεβαιώνει το κράτος 
μέλος προς το οποίο απευθύνεται η 
αίτηση και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
του αιτούντος κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί για σκοπούς 
διάφορους των ποινικών διαδικασιών, το αιτούν κράτος μέλος και το κράτος μέλος προς το 
οποίο απευθύνεται η αίτηση πρέπει να γνωρίζουν και να έχουν αποδεχθεί αμοιβαία τα όρια εντός 
των οποίων μπορούν να συλλεγούν οι εν λόγω πληροφορίες.

Τροπολογία 5
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Σε περίπτωση που διαβιβάζονται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο 
πλαίσιο της παραγράφου 1, στοιχείο β), 
του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος 
προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση 

2. Σε περίπτωση που διαβιβάζονται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο 
πλαίσιο της παραγράφου 1, στοιχείο β), 
του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος 
προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση 
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μπορεί να ζητήσει από το αιτούν κράτος 
μέλος να το πληροφορήσει για τη χρήση 
των εν λόγω δεδομένων.

ενημερώνεται από το αιτούν κράτος μέλος 
για τη χρήση των εν λόγω δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί για σκοπούς 
διάφορους των ποινικών διαδικασιών, το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση 
πρέπει να ενημερώνεται για τη χρήση των εν λόγω δεδομένων από το αιτούν κράτος.

Τροπολογία 6
Άρθρο 5, παράγραφος 3α (νέα)

 3α. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, της 28ης Ιανουαρίου 1981, 
σχετικά με την προστασία των 
προσώπων κατά την αυτόματη 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και 
το άρθρο 23 της σύμβασης της 29ης 
Μαΐου 2000, για την αμοιβαία δικαστική 
συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων 
μεταξύ των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης1 εφαρμόζονται στο 
παρόν άρθρο.
__________________
1 ΕΕ C 197 της 12.7.2000, σ. 3.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ορίζεται ρητά στη ότι ένας από τους όρους για τη χρήση των προσωπικών 
δεδομένων είναι η τήρηση τουλάχιστον της ισχύουσας νομοθεσίας. Το ιδεώδες θα ήταν να 
υπάρχει παραπομπή σε άλλες νέες ρυθμίσεις τις οποίες η Ένωση έχει δεσμευθεί εδώ και καιρό ότι 
θα εγκρίνει στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιούνται για 
σκοπούς προστασίας της δημόσιας ασφάλειας. Σε περίπτωση που οι ρυθμίσεις αυτές εγκριθούν 
πριν από το εξεταζόμενο κείμενο, θα πρέπει να ενημερωθούν οι παραπομπές που 
περιλαμβάνονται στην πρόταση τροπολογίας.

Τροπολογία 7
Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή την 
παρούσα απόφαση εντός των καλύτερων 
προθεσμιών και σε κάθε περίπτωση στις 
30 Ιουνίου 2005 το αργότερο. 

Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή την 
παρούσα απόφαση το συντομότερο 
δυνατόν και, πάντως, εντός εξαμήνου από 
την ημερομηνία δημοσίευσής της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να μην καθοριστούν εκ των προτέρων προθεσμίες, αλλά να προβλεφθούν 
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ασφαλείς προθεσμίες στο τέλος της διαδικασίας.

Τροπολογία 8
Έντυπο Α, στοιχείο α), τρίτη σειρά

Αρμόδιος επαφής: Υπηρεσία επαφής:

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν ιδιαίτερα λεπτές και περίπλοκες περιπτώσεις ερευνών που 
επιτάσσουν τη διατήρηση του απόρρητου χαρακτήρα της ταυτότητας των εισαγγελέων που τις 
διεξάγουν προκειμένου να προστατεύεται η σωματική τους ακεραιότητα.


