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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα  105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο  7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια 
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την έκδοση εκτελεστικών κανόνων για 
τα αρχεία δεδομένων εργασίας προς ανάλυση της Ευρωπόλ
(11947/2009 – C7-0108/2009 – 2009/0810(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το κείμενο του Συμβουλίου (11947/2009),

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ της 6ης Απριλίου 2009, για 
την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)1 ("απόφαση Ευρωπόλ") και 
ιδίως τα άρθρα 14, παράγραφος 1 και 59, παράγραφος 1, στοιχείο β),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1 και το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο γ) 
της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει 
(C7-0108/2009),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0068/2009),

1. απορρίπτει το κείμενο του Συμβουλίου·

2. θεωρεί ότι, με κάθε επιφύλαξη της γενικής υποστήριξης προς την Ευρωπαϊκή Αστυνομική 
Υπηρεσία (Ευρωπόλ) και λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισσαβώνας και τον αντίκτυπό της στην αστυνομική συνεργασία, δεν θα 
πρέπει να υπάρξουν τροποποιήσεις στα μέτρα εφαρμογής της απόφασης Ευρωπόλ, έως 
ότου να καταστεί δυνατή η έγκριση των μέτρων αυτών εντός του νέου νομικού πλαισίου 
που προβλέπει η Συνθήκη της Λισσαβώνας·

3. καλεί το Συμβούλιο να αποσύρει την πρότασή του·

4. καλεί την Επιτροπή ή το Συμβούλιο να προβούν σε δήλωση ενώπιον της ολομέλειας 
σχετικά με πρόταση για νέα απόφαση Ευρωπόλ που θα υποβληθεί έξι μήνες μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

1 ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σελ. 37.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Εκτελεστικές διατάξεις σχετικές με τα αρχεία δεδομένων εργασίας 
προς ανάλυση της Ευρωπόλ
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