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Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή που αφορά τη 
σύναψη συμφωνίας, υπό διαπραγμάτευση, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας 
Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Νέας Ζηλανδίας που είναι αρμόδιες για την 
καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
(2020/2048(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκτιμά ότι η συνεργασία με τη Νέα 
Ζηλανδία στον τομέα της επιβολής του 
νόμου θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να προστατεύσει 
αποτελεσματικότερα τα συμφέροντά της 
σε θέματα ασφαλείας, ιδίως στους τομείς 
της πρόληψης και καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας, του οργανωμένου 
εγκλήματος και του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο· παροτρύνει την Επιτροπή 
να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις με 
τη Νέα Ζηλανδία με αντικείμενο την 
ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπόλ και των 
αρμοδίων για την καταπολέμηση του 
σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας 
αρχών της Νέας Ζηλανδίας τηρώντας 
πλήρως τις διαπραγματευτικές 
κατευθυντήριες γραμμές που ενέκρινε το 
Συμβούλιο· καλεί την Επιτροπή να 
ακολουθήσει τις πρόσθετες συστάσεις που 
διατυπώνονται στο παρόν ψήφισμα·

1. εκτιμά ότι η αναγκαιότητα και η 
αναλογικότητα της συνεργασίας με τη 
Νέα Ζηλανδία στον τομέα της επιβολής 
του νόμου για τα συμφέροντα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα 
ασφαλείας είναι αμφισβητήσιμη και δεν 
έχει ακόμη αποδειχθεί πλήρως με 
διεξοδική εκτίμηση των επιπτώσεων· 
λαμβάνει υπόψη την εντολή του 
Συμβουλίου για διαπραγμάτευση 
συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και Νέας Ζηλανδίας με αντικείμενο την 
ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπόλ και των 
αρμοδίων για την καταπολέμηση του 
σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας 
αρχών της Νέας Ζηλανδίας· καλεί την 
Επιτροπή να διεξαγάγει λεπτομερή 
αξιολόγηση προκειμένου να αποδείξει την 
αναγκαιότητα και την προστιθέμενη αξία 
μιας τέτοιας συμφωνίας πριν από την 
έναρξη των διαπραγματεύσεων· καλεί την 
Επιτροπή να ακολουθήσει τις πρόσθετες 
συστάσεις που διατυπώνονται στο παρόν 
ψήφισμα·
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