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Υπόμνημα για ηα σπηζιμοποιούμενα ζύμβολα 

 * Γηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο 

 *** Γηαδηθαζία έγθξηζεο 

 ***I πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (πξώηε αλάγλσζε) 

 ***II πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (δεύηεξε αλάγλσζε) 

 ***III πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (ηξίηε αλάγλσζε) 

 

(Η ελδεηθλπόκελε δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζηε λνκηθή βάζε πνπ πξνηείλεηαη 

ζην ζρέδην πξάμεο) 

 

 

 

 

 

Τποπολογίερ ζε ζσέδιο ππάξηρ 

Τξνπνινγίεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζε δύν ζηήιεο 
 

Η δηαγξαθή θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε πλάγιοςρ ένηονοςρ σαπακηήπερ ζηελ 

αξηζηεξή ζηήιε. Η αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε πλάγιοςρ 

ένηονοςρ σαπακηήπερ θαη ζηηο δύν ζηήιεο. Σν λέν θείκελν ζεκαίλεηαη κε 

πλάγιοςρ ένηονοςρ σαπακηήπερ ζηε δεμηά ζηήιε. 

 

Η πξώηε θαη ε δεύηεξε γξακκή ηεο επηθεθαιίδαο θάζε ηξνπνινγίαο 

πξνζδηνξίδνπλ ην ζρεηηθό ηκήκα ηνπ εμεηαδόκελνπ ζρεδίνπ πξάμεο. Δάλ κία 

ηξνπνινγία αλαθέξεηαη ζε ήδε πθηζηάκελε πξάμε ηελ νπνία ην ζρέδην 

πξάμεο απνζθνπεί λα ηξνπνπνηήζεη, ε επηθεθαιίδα πεξηέρεη επηπιένλ θαη κία 

ηξίηε θαη κία ηέηαξηε γξακκή πνπ πξνζδηνξίδνπλ αληίζηνηρα ηελ πθηζηάκελε 

πξάμε θαη ηε δηάηαμή ηεο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ηξνπνινγία. 

 

Τξνπνινγίεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ κε κνξθή ελνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ 

 

Σα λέα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ ζεκαίλνληαη κε πλάγιοςρ ένηονοςρ 

σαπακηήπερ. Σα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηαγξάθνληαη ζεκαίλνληαη κε ην 

ζύκβνιν ▌ ή κε δηαγξαθή. Η αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε 

πλάγιοςρ ένηονοςρ σαπακηήπερ πνπ ππνδειώλνπλ ην λέν θείκελν θαη κε 

δηαγξαθή ηνπ θεηκέλνπ πνπ αληηθαζίζηαηαη.  

Καη’ εμαίξεζε, δελ ζεκαίλνληαη νη ηξνπνπνηήζεηο απζηεξά ηερληθήο θύζεο 

πνπ επηθέξνπλ νη ππεξεζίεο θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηειηθνύ θεηκέλνπ. 
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ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζρεηηθά κε ην ζρέδην εθηειεζηηθήο απόθαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε 

ηεο ζύλαςεο από ηελ Δπξσπατθή Αζηπλνκηθή Υπεξεζία (Δπξσπόι) ηεο ζπκθσλίαο γηα 

ηε ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία κεηαμύ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Βξαδηιίαο θαη 

ηεο Δπξσπόι 

(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS)) 

(Γηαβνύιεπζε) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ην ζρέδην ηνπ πκβνπιίνπ (13980/2015), 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 39 παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, θαη ην άξζξν 9 ηνπ 

πξσηνθόιινπ αξηζ. 36 ζρεηηθά κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο, ζύκθσλα κε ηα νπνία 

θιήζεθε από ην πκβνύιην λα γλσκνδνηήζεη (C8-0010/2016), 

– έρνληαο ππόςε ηελ απόθαζε 2009/371/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 6εο Απξηιίνπ 2009, 

γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Αζηπλνκηθήο Τπεξεζίαο (Δπξσπόι)
1
, θαη ηδίσο ην 

άξζξν 23 παξάγξαθνο 2, 

– έρνληαο ππόςε ηελ απόθαζε 2009/934/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 30ήο Ννεκβξίνπ 

2009, γηα ηε ζέζπηζε θαλόλσλ εθαξκνγήο πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ηεο Δπξσπόι κε ηνπο 

εηαίξνπο ηεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 

θαη δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηώλ
2
, θαη ηδίσο ηα άξζξα 5 θαη 6, 

– έρνληαο ππόςε ηελ απόθαζε 2009/935/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 30ήο Ννεκβξίνπ 

2009, γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ θαηαιόγνπ ηξίησλ θξαηώλ θαη νξγαληζκώλ κε ηνπο 

νπνίνπο ε Δπξσπόι ζπλάπηεη ζπκθσλίεο
3
, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 59 θαη ην άξζξν 50, παξάγξαθνο 1, ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ,  

– έρνληαο ππόςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηθώλ Διεπζεξηώλ, Γηθαηνζύλεο θαη 

Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ (A8-0070/2016), 

1. εγθξίλεη ην ζρέδην ηνπ πκβνπιίνπ· 

2. θαιεί ην πκβνύιην, ζε πεξίπησζε πνπ πξνηίζεηαη λα παξεθθιίλεη από ην θείκελν πνπ 

ελέθξηλε ην Κνηλνβνύιην, λα ην ελεκεξώζεη ζρεηηθά· 

3. δεηεί λα θιεζεί εθ λένπ λα γλσκνδνηήζεη ζε πεξίπησζε πνπ ην πκβνύιην πξνηίζεηαη 

λα επηθέξεη ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην θείκελν πνπ ελέθξηλε ην Κνηλνβνύιην· 

4. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη, κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λένπ θαλνληζκνύ γηα ηελ 

                                                 
1
 ΔΔ L 121 ηεο 15.5.2009, ζ. 37. 

2
 ΔΔ L 325 ηεο 11.12.2009, ζ. 6. 

3
 ΔΔ L 325 ηεο 11.12.2009, ζ. 12. 
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Δπξσπόι (2013/0091(COD)), ηηο δηαηάμεηο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηε ζπκθσλία 

ζπλεξγαζίαο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ελεκεξώζεη ην Κνηλνβνύιην θαη ην πκβνύιην γηα 

ην απνηέιεζκα απηήο ηεο εμέηαζεο θαη, αλ θξηζεί αλαγθαίν, λα ππνβάιεη ζύζηαζε 

εμνπζηνδόηεζεο γηα ηελ έλαξμε δηεζλνύο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ηεο ζπκθσλίαο· 

5. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ηε ζέζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζην πκβνύιην, 

ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπξσπόι. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξάγξαθνο 2 ηεο ηζρύνπζαο απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ 

Δπξσπόι (απόθαζε 2009/371/ΓΔΤ), ε ζύλαςε ζπκθσληώλ δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο κε ηξίηα 

θξάηε ή δηεζλείο νξγαληζκνύο εγθξίλεηαη από ην πκβνύιην, θαηόπηλ δηαβνπιεύζεσο κε ην 

Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην. Σέηνηεο ζπκθσλίεο κπνξεί λα αθνξνύλ ηελ αληαιιαγή 

επηρεηξεζηαθώλ, ζηξαηεγηθώλ, ηερληθώλ ή δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηώλ. Η ζπκθσλία 

επηρεηξεζηαθήο ζπλεξγαζίαο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα. 

Η παξνύζα πξόηαζε αθνξά ηελ πξνηεηλόκελε έγθξηζε κηαο ζπκθσλίαο ζηξαηεγηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Δπξσπόι θαη ηεο Βξαδηιίαο. Μηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή ζπκθσλία 

απνθιείεη ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, επνκέλσο ην δήηεκα ηεο 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ δελ είλαη ζρεηηθό κε ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε. Η αληαιιαγή 

πιεξνθνξηώλ ζα κπνξνύζε λα πεξηιακβάλεη εμεηδηθεπκέλε γλώζε, εθζέζεηο γηα ηε γεληθή 

θαηάζηαζε, απνηειέζκαηα ζηξαηεγηθώλ αλαιύζεσλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο 

δηεξεύλεζεο εγθιεκάησλ θαη κε κεζόδνπο πξόιεςεο ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο, δξαζηεξηόηεηεο 

θαηάξηηζεο, θαζώο θαη παξνρή ζπκβνπιώλ θαη ππνζηήξημεο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εγθιεκαηνινγηθέο έξεπλεο. 

Φαίλεηαη όηη ππάξρεη ζαθήο επηρεηξεζηαθή αλάγθε λα ζπλεξγαζηεί ε Δπξσπόι κε ηε 

Βξαδηιία.  Καηά ηελ Δπξσπόι, ε Βξαδηιία απνθηά νινέλα κεγαιύηεξε ζεκαζία ζηνλ αγώλα 

θαηά ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, όπσο είλαη ε δηεπθόιπλζε ηεο παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη ε εκπνξία αλζξώπσλ, εγθιήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε λαξθσηηθά θαη 

απάηεο κε πηζησηηθέο θάξηεο, θαζώο θαη ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ην 

ειεθηξνληθό έγθιεκα. Δπηπιένλ, ιόγσ ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηνπ 2016, όπσο ζπλέβε θαη 

ζε άιιεο ζεκαληηθέο αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο, αλακέλεηαη όηη ζα ππάξμεη αύμεζε ηεο 

εγθιεκαηηθήο δξάζεο. Σέινο, ε Βξαδηιία παξνπζηάδεη επίζεο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηεο αλάθηεζεο θιεκκέλσλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ. 

Ο εηζεγεηήο ππνζηεξίδεη ηε ζύλαςε ηεο ζπκθσλίαο ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηε 

Βξαδηιία, δηόηη ζα βνεζήζεη θαη ζα εληζρύζεη ηνλ αγώλα θαηά ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο 

θαη ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο επηβνιήο ηνπ δηεζλνύο 

δηθαίνπ. 

Η έθζεζε αθνινπζεί πιήξσο ην θείκελν πνπ εγθξίζεθε ζηελ Οινκέιεηα ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 

2015 ζρεηηθά κε ηε ζπκθσλία ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Δπξσπόι θαη ησλ 

Ηλσκέλσλ Αξαβηθώλ Δκηξάησλ. 
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ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΡΜΟΓΙΑ ΔΠΙ ΣΗ ΟΤΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Τίηινο πκθσλία γηα ηε ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία κεηαμύ ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Βξαδηιίαο θαη ηεο Δπξσπόι 

Έγγξαθα αλαθνξάο 13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS) 
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