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Τροπολογία 42
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 σχετικά με 
την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη 
χρήση του Συστήματος Πληροφοριών 
Σένγκεν (SIS) στον τομέα της 
αστυνομικής συνεργασίας και της 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις όσον αφορά την εισαγωγή 
καταχωρίσεων από την Ευρωπόλ.

Or. en

Τροπολογία 43
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 44
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (1) Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν 
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(«SIS») αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για 
τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας 
εντός του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας 
και δικαιοσύνης της Ένωσης, το οποίο 
υποστηρίζει την επιχειρησιακή συνεργασία 
ανάμεσα στις εθνικές αρμόδιες αρχές, 
ιδίως τους συνοριοφύλακες, την 
αστυνομία, τις τελωνειακές αρχές, τις 
υπηρεσίες μετανάστευσης και τις αρχές 
που είναι αρμόδιες για την πρόληψη, την 
ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη 
ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση 
ποινικών κυρώσεων. Ο κανονισμός (ΕΕ) 
2018/1862 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου28 συνιστά τη νομική 
βάση του SIS όσον αφορά τα θέματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τρίτου 
μέρους τίτλος V κεφάλαια 4 και 5 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(«SIS») αποτελεί ένα από τα ισχύοντα 
εργαλεία για τη διατήρηση υψηλού 
επιπέδου ασφάλειας εντός του χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της 
Ένωσης, το οποίο υποστηρίζει την 
επιχειρησιακή συνεργασία ανάμεσα στις 
εθνικές αρμόδιες αρχές, ιδίως τους 
συνοριοφύλακες, την αστυνομία, τις 
τελωνειακές αρχές, τις υπηρεσίες 
μετανάστευσης και τις αρχές που είναι 
αρμόδιες για την πρόληψη, την ανίχνευση, 
τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών 
κυρώσεων. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου28 συνιστά τη νομική βάση του 
SIS όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του τρίτου μέρους 
τίτλος V κεφάλαια 4 και 5 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ).

_________________ _________________
28 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2018, 
σχετικά με την εγκατάσταση, τη 
λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος 
Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα 
της αστυνομικής συνεργασίας και της 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις, την τροποποίηση και 
κατάργηση της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της απόφασης 
2010/261/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 312 της 
7.12.2018, σ. 56).

28 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2018, 
σχετικά με την εγκατάσταση, τη 
λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος 
Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα 
της αστυνομικής συνεργασίας και της 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις, την τροποποίηση και 
κατάργηση της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της απόφασης 
2010/261/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 312 της 
7.12.2018, σ. 56).

Or. en

Τροπολογία 45
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν 
(«SIS») αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για 
τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας 
εντός του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας 
και δικαιοσύνης της Ένωσης, το οποίο 
υποστηρίζει την επιχειρησιακή συνεργασία 
ανάμεσα στις εθνικές αρμόδιες αρχές, 
ιδίως τους συνοριοφύλακες, την 
αστυνομία, τις τελωνειακές αρχές, τις 
υπηρεσίες μετανάστευσης και τις αρχές 
που είναι αρμόδιες για την πρόληψη, την 
ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη 
ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση 
ποινικών κυρώσεων. Ο κανονισμός (ΕΕ) 
2018/1862 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου28 συνιστά τη νομική 
βάση του SIS όσον αφορά τα θέματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τρίτου 
μέρους τίτλος V κεφάλαια 4 και 5 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(1) Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν 
(«SIS») αποτελεί σημαντικό εργαλείο για 
τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας 
εντός του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας 
και δικαιοσύνης της Ένωσης, το οποίο 
υποστηρίζει την επιχειρησιακή συνεργασία 
ανάμεσα στις εθνικές αρμόδιες αρχές, 
ιδίως τους συνοριοφύλακες, την 
αστυνομία, τις τελωνειακές αρχές, τις 
υπηρεσίες μετανάστευσης και τις αρχές 
που είναι αρμόδιες για την πρόληψη, την 
ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη 
ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση 
ποινικών κυρώσεων. Ο κανονισμός (ΕΕ) 
2018/1862 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου28 συνιστά τη νομική 
βάση του SIS όσον αφορά τα θέματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τρίτου 
μέρους τίτλος V κεφάλαια 4 και 5 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

_________________ _________________
28 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2018, 
σχετικά με την εγκατάσταση, τη 
λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος 
Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα 
της αστυνομικής συνεργασίας και της 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις, την τροποποίηση και 
κατάργηση της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της απόφασης 
2010/261/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 312 της 
7.12.2018, σ. 56).

28 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2018, 
σχετικά με την εγκατάσταση, τη 
λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος 
Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα 
της αστυνομικής συνεργασίας και της 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις, την τροποποίηση και 
κατάργηση της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της απόφασης 
2010/261/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 312 της 
7.12.2018, σ. 56).

Or. nl

Τροπολογία 46
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της 
Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), ο οποίος 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου29, διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στη χρήση του SIS και 
στην ανταλλαγή συμπληρωματικών 
πληροφοριών με τα κράτη μέλη σχετικά με 
καταχωρίσεις στο SIS. Ωστόσο, σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανόνες, καταχωρίσεις 
στο SIS μπορούν να εισάγονται μόνο από 
τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

(3) Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της 
Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), ο οποίος 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου29, διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του SIS 
με σκοπό την καταπολέμηση της 
σοβαρής εγκληματικότητας και της 
τρομοκρατίας και στην ανταλλαγή 
συμπληρωματικών πληροφοριών με τα 
κράτη μέλη σχετικά με καταχωρίσεις στο 
SIS. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες, καταχωρίσεις στο SIS μπορούν 
να εισάγονται μόνο από τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών.

_________________ _________________
29 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση 
και κατάργηση των αποφάσεων του 
Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 
2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 
2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ 
(ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

29 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση 
και κατάργηση των αποφάσεων του 
Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 
2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 
2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ 
(ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

Or. en

Τροπολογία 47
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής (3) Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της 
Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), ο οποίος 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου29, διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στη χρήση του SIS και 
στην ανταλλαγή συμπληρωματικών 
πληροφοριών με τα κράτη μέλη σχετικά με 
καταχωρίσεις στο SIS. Ωστόσο, σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανόνες, καταχωρίσεις 
στο SIS μπορούν να εισάγονται μόνο από 
τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της 
Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), ο οποίος 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου29, θα μπορούσε να 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη χρήση 
του SIS και στην ανταλλαγή 
συμπληρωματικών πληροφοριών με τα 
κράτη μέλη σχετικά με καταχωρίσεις στο 
SIS. Ωστόσο καταχωρίσεις στο SIS 
μπορούν να εισάγονται μόνο από τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

_________________ _________________
29 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση 
και κατάργηση των αποφάσεων του 
Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 
2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 
2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ 
(ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

29 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση 
και κατάργηση των αποφάσεων του 
Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 
2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 
2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ 
(ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

Or. en

Τροπολογία 48
Franco Roberti, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Δεδομένου του ολοένα και πιο 
παγκοσμιοποιημένου χαρακτήρα της 
σοβαρής εγκληματικότητας και της 
τρομοκρατίας, που επέρχεται ως 
επακόλουθο της αυξανόμενης 
κινητικότητας, οι πληροφορίες που 
συγκεντρώνουν οι τρίτες χώρες και οι 
διεθνείς οργανισμοί, όπως ο Διεθνής 
Οργανισμός Εγκληματολογικής 
Αστυνομίας και το Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο, σχετικά με εγκληματίες και 

(4) Δεδομένου του ολοένα και πιο 
παγκοσμιοποιημένου χαρακτήρα της 
σοβαρής εγκληματικότητας και της 
τρομοκρατίας, που επέρχεται ως 
επακόλουθο της αυξανόμενης 
κινητικότητας, οι πληροφορίες που 
συγκεντρώνουν οι τρίτες χώρες σχετικά με 
εγκληματίες και τρομοκράτες έχουν 
ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την 
ασφάλεια της Ένωσης. Οι πληροφορίες 
αυτές ενδείκνυται να αξιοποιούνται στις 
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τρομοκράτες έχουν ολοένα και μεγαλύτερη 
σημασία για την ασφάλεια της Ένωσης. Οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
αξιοποιούνται στις συνολικές προσπάθειες 
που καταβάλλονται για τη διασφάλιση της 
εσωτερικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ορισμένες από τις πληροφορίες 
αυτές διαβιβάζονται μόνο στην Ευρωπόλ. 
Ωστόσο, παρότι η Ευρωπόλ διατηρεί 
πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με 
δράστες σοβαρών εγκλημάτων και 
τρομοκράτες τις οποίες έχει λάβει από 
εξωτερικούς εταίρους, δεν έχει τη 
δυνατότητα να εισάγει καταχωρίσεις στο 
SIS. Τα κράτη μέλη επίσης δεν έχουν 
πάντοτε τη δυνατότητα να εισαγάγουν 
καταχωρίσεις στο SIS με βάση τέτοιες τις 
πληροφορίες.

συνολικές προσπάθειες που καταβάλλονται 
για τη διασφάλιση της εσωτερικής 
ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ορισμένες από τις πληροφορίες αυτές 
διαβιβάζονται μόνο στην Ευρωπόλ. 
Ωστόσο, παρότι η Ευρωπόλ διατηρεί 
πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με 
δράστες σοβαρών εγκλημάτων και 
τρομοκράτες τις οποίες έχει λάβει από 
εξωτερικούς εταίρους, δεν έχει τη 
δυνατότητα να εισάγει καταχωρίσεις στο 
SIS. Τα κράτη μέλη επίσης δεν έχουν 
πάντοτε τη δυνατότητα να εισαγάγουν 
καταχωρίσεις στο SIS με βάση τέτοιες τις 
πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 49
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Δεδομένου του ολοένα και πιο 
παγκοσμιοποιημένου χαρακτήρα της 
σοβαρής εγκληματικότητας και της 
τρομοκρατίας, που επέρχεται ως 
επακόλουθο της αυξανόμενης 
κινητικότητας, οι πληροφορίες που 
συγκεντρώνουν οι τρίτες χώρες και οι 
διεθνείς οργανισμοί, όπως ο Διεθνής 
Οργανισμός Εγκληματολογικής 
Αστυνομίας και το Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο, σχετικά με εγκληματίες και 
τρομοκράτες έχουν ολοένα και 
μεγαλύτερη σημασία για την ασφάλεια της 
Ένωσης. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει 
να αξιοποιούνται στις συνολικές 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τη 
διασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένες από 

(4) Δεδομένου του 
παγκοσμιοποιημένου χαρακτήρα της 
σοβαρής εγκληματικότητας και της 
τρομοκρατίας, οι πληροφορίες που 
συγκεντρώνουν οι τρίτες χώρες και οι 
διεθνείς οργανισμοί, όπως ο Διεθνής 
Οργανισμός Εγκληματολογικής 
Αστυνομίας και το Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο, σχετικά με εγκληματίες και 
τρομοκράτες δύναται να έχουν σημασία 
για την ασφάλεια της Ένωσης. Οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
αξιοποιούνται στις συνολικές προσπάθειες 
που καταβάλλονται για τη διασφάλιση της 
εσωτερικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ορισμένες από τις πληροφορίες 
αυτές διαβιβάζονται μόνο στην Ευρωπόλ. 
Ωστόσο, παρότι η Ευρωπόλ δύναται να 
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τις πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται μόνο 
στην Ευρωπόλ. Ωστόσο, παρότι η 
Ευρωπόλ διατηρεί πολύτιμες πληροφορίες 
σχετικά με δράστες σοβαρών εγκλημάτων 
και τρομοκράτες τις οποίες έχει λάβει από 
εξωτερικούς εταίρους, δεν έχει τη 
δυνατότητα να εισάγει καταχωρίσεις στο 
SIS. Τα κράτη μέλη επίσης δεν έχουν 
πάντοτε τη δυνατότητα να εισαγάγουν 
καταχωρίσεις στο SIS με βάση τέτοιες τις 
πληροφορίες.

διατηρεί πολύτιμες πληροφορίες τις οποίες 
έχει λάβει από εξωτερικούς εταίρους, 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 
στοιχείο β) και το άρθρο 25 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, και οι 
οποίες αφορούν ανθρώπους που 
ενέχονται σε σοβαρά εγκλήματα ή 
τρομοκρατικές πράξεις, δεν θα πρέπει να 
εισάγει καταχωρίσεις στο SIS.

Or. en

Τροπολογία 50
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να καλυφθεί το κενό στην 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη 
σοβαρή εγκληματικότητα και την 
τρομοκρατία, ιδίως όσον αφορά τους 
αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές –
δεδομένου ότι η παρακολούθηση των 
κινήσεών τους έχει κρίσιμη σημασία–, 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι η 
Ευρωπόλ μπορεί να καθιστά αυτές τις 
πληροφορίες διαθέσιμες απευθείας και σε 
πραγματικό χρόνο στους υπαλλήλους 
πρώτης γραμμής στα κράτη μέλη.

(5) Για να καλυφθεί το κενό στην 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη 
σοβαρή εγκληματικότητα και την 
τρομοκρατία, ιδίως όσον αφορά τους 
αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές –
δεδομένου ότι η παρακολούθηση των 
κινήσεών τους, η σύλληψη και η δίωξή 
τους έχουν κρίσιμη σημασία–, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι η Ευρωπόλ 
μπορεί να καθιστά αυτές τις πληροφορίες 
διαθέσιμες απευθείας και σε πραγματικό 
χρόνο στους υπαλλήλους πρώτης γραμμής 
στα κράτη μέλη.

Or. nl

Τροπολογία 51
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να καλυφθεί το κενό στην 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη 
σοβαρή εγκληματικότητα και την 
τρομοκρατία, ιδίως όσον αφορά τους 
αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές –
δεδομένου ότι η παρακολούθηση των 
κινήσεών τους έχει κρίσιμη σημασία–, 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι η 
Ευρωπόλ μπορεί να καθιστά αυτές τις 
πληροφορίες διαθέσιμες απευθείας και σε 
πραγματικό χρόνο στους υπαλλήλους 
πρώτης γραμμής στα κράτη μέλη.

(5) Για να καλυφθεί το κενό στην 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη 
σοβαρή εγκληματικότητα και την 
τρομοκρατία, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να καθιστά αυτές τις 
πληροφορίες διαθέσιμες απευθείας και σε 
πραγματικό χρόνο στα κράτη μέλη, 
μολονότι τέτοιες αναβαθμισμένες 
εξουσίες ενδέχεται να υπερβαίνουν τα 
όρια του άρθρου 88 ΣΛΕΕ, που αποτελεί 
τη νομική βάση της Ευρωπόλ.

Or. en

Τροπολογία 52
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί 
στην Ευρωπόλ να εισάγει καταχωρίσεις 
στο SIS σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1862, με απόλυτο σεβασμό των 
κανόνων για την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
δεδομένων.

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 53
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί 
στην Ευρωπόλ να εισάγει καταχωρίσεις 

(6) Συνεπώς, θα μπορούσε να 
επιτραπεί στην Ευρωπόλ να προτείνει στα 
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στο SIS σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1862, με απόλυτο σεβασμό των 
κανόνων για την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
δεδομένων.

κράτη μέλη να εισάγουν καταχωρίσεις στο 
SIS σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1862, με απόλυτο σεβασμό των 
κανόνων για την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 54
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Δεδομένης της έλλειψης 
δημοκρατικής εποπτείας επί της 
Ευρωπόλ, δεν είναι επιθυμητό να 
παρέχεται στην Ευρωπόλ η δυνατότητα 
να θεσπίζει η ίδια κανόνες σχετικά με την 
καταχώριση στο SIS. Αυτό δεν μειώνει τη 
σημασία του SIS. Εναπόκειται στην 
Ευρωπόλ να διαμοιράζεται καταλλήλως 
τις πληροφορίες που αποκτά από τρίτα 
μέρη με τα οικεία κράτη μέλη.

Or. nl

Τροπολογία 55
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προς τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει 
να δημιουργηθεί μια ειδική κατηγορία 
καταχωρίσεων στο SIS, οι οποίες θα 
εισάγονται αποκλειστικά από την 
Ευρωπόλ, ώστε να ενημερώνονται οι 
τελικοί χρήστες που πραγματοποιούν 
αναζήτηση στο SIS ότι υπάρχουν υπόνοιες 

(7) Προς τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει 
να δημιουργηθεί μια ειδική κατηγορία 
καταχωρίσεων στο SIS, που θα επιτρέπει 
στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
να αναφέρουν ότι η καταχώριση έχει 
εισαχθεί από την Ευρωπόλ, ώστε να 
ενημερώνονται οι τελικοί χρήστες που 
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ότι το οικείο πρόσωπο εμπλέκεται σε 
ποινικό αδίκημα το οποίο εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα της Ευρωπόλ, και να 
λαμβάνει η Ευρωπόλ επιβεβαίωση ότι το 
πρόσωπο για το οποίο έχει εισαχθεί η 
καταχώριση έχει εντοπιστεί.

πραγματοποιούν αναζήτηση στο SIS ότι 
υπάρχουν υπόνοιες ότι το οικείο πρόσωπο 
εμπλέκεται σε ποινικό αδίκημα το οποίο 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπόλ, 
και να λαμβάνει η Ευρωπόλ επιβεβαίωση 
ότι το πρόσωπο για το οποίο έχει εισαχθεί 
η καταχώριση έχει εντοπιστεί.

Or. nl

Τροπολογία 56
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προς τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει 
να δημιουργηθεί μια ειδική κατηγορία 
καταχωρίσεων στο SIS, οι οποίες θα 
εισάγονται αποκλειστικά από την 
Ευρωπόλ, ώστε να ενημερώνονται οι 
τελικοί χρήστες που πραγματοποιούν 
αναζήτηση στο SIS ότι υπάρχουν υπόνοιες 
ότι το οικείο πρόσωπο εμπλέκεται σε 
ποινικό αδίκημα το οποίο εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα της Ευρωπόλ, και να 
λαμβάνει η Ευρωπόλ επιβεβαίωση ότι το 
πρόσωπο για το οποίο έχει εισαχθεί η 
καταχώριση έχει εντοπιστεί.

(7) Προς τον σκοπό αυτόν, η Ευρωπόλ 
θα μπορούσε να προτείνει στα κράτη μέλη 
να προβαίνουν στην εισαγωγή 
καταχωρίσεων στο SIS, ώστε να 
ενημερώνονται οι τελικοί χρήστες που 
πραγματοποιούν αναζήτηση στο SIS ότι 
υπάρχουν υπόνοιες ή κατηγορίες ότι το 
οικείο πρόσωπο έχει διαπράξει ποινικό 
αδίκημα το οποίο εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα της Ευρωπόλ, και να 
λαμβάνει η Ευρωπόλ επιβεβαίωση ότι το 
ύποπτο ή κατηγορούμενο πρόσωπο, για το 
οποίο έχει εισαχθεί η καταχώριση, έχει 
εντοπιστεί.

Or. en

Τροπολογία 57
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να αξιολογεί κατά πόσον η 
καταλληλότητα, η συνάφεια και η 

(8) Για να αξιολογεί – βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων και σε 
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σπουδαιότητα κάθε συγκεκριμένης 
περίπτωσης δικαιολογούν την εισαγωγή 
καταχώρισης στο SIS και για να 
επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της πηγής 
πληροφοριών και την ακρίβεια των 
πληροφοριών για το οικείο πρόσωπο, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να διενεργεί 
λεπτομερή ατομική αξιολόγηση κάθε 
περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
διεξαγωγής περαιτέρω διαβουλεύσεων με 
την τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό 
που παρείχε τα δεδομένα για το οικείο 
πρόσωπο, καθώς και περαιτέρω ανάλυση 
της περίπτωσης, ιδίως με τη διασταύρωση 
των σχετικών πληροφοριών με τις 
πληροφορίες που ήδη διατηρεί στις βάσεις 
δεδομένων της, ώστε να επιβεβαιώνει την 
ακρίβεια των πληροφοριών και να τις 
συμπληρώνει με άλλα δεδομένα από τις 
δικές της βάσεις δεδομένων. Στο πλαίσιο 
της λεπτομερούς ατομικής αξιολόγησης θα 
πρέπει να αναλύεται κατά πόσον 
συντρέχουν επαρκείς λόγοι για να 
θεωρηθεί ότι το πρόσωπο έχει διαπράξει ή 
συμμετάσχει ή πρόκειται να διαπράξει 
ποινικό αδίκημα το οποίο εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα της Ευρωπόλ.

ευθυγράμμιση με τις αρχές της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας – 
κατά πόσον η καταλληλότητα, η συνάφεια 
και η σπουδαιότητα κάθε συγκεκριμένης 
περίπτωσης δικαιολογούν την εισαγωγή 
καταχώρισης στο SIS και για να 
επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της πηγής 
πληροφοριών και την ακρίβεια των 
πληροφοριών για το οικείο πρόσωπο, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να διενεργεί 
λεπτομερή ατομική αξιολόγηση κάθε 
περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
διεξαγωγής περαιτέρω διαβουλεύσεων με 
την τρίτη χώρα – τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 25 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 – ή 
διαβουλεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του παραπάνω 
κανονισμού, με τον διεθνή οργανισμό που 
παρείχε τα δεδομένα για το οικείο 
πρόσωπο, καθώς και περαιτέρω ανάλυση 
της περίπτωσης, ιδίως με τη διασταύρωση 
των σχετικών πληροφοριών με τις 
πληροφορίες που ήδη διατηρεί στις βάσεις 
δεδομένων της, ώστε να επιβεβαιώνει την 
ακρίβεια των πληροφοριών και να τις 
συμπληρώνει με άλλα δεδομένα από τις 
δικές της βάσεις δεδομένων. Στο πλαίσιο 
της λεπτομερούς ατομικής αξιολόγησης θα 
πρέπει να αναλύεται κατά πόσον 
συντρέχουν επαρκείς λόγοι για να 
θεωρηθεί ότι το πρόσωπο έχει διαπράξει ή 
συμμετάσχει ή εύλογοι και συγκεκριμένοι 
λόγοι για να πιστεύεται ότι πρόκειται να 
διαπράξει ποινικό αδίκημα το οποίο 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπόλ.

Or. en

Τροπολογία 58
Franco Roberti, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(8) Για να αξιολογεί κατά πόσον η 
καταλληλότητα, η συνάφεια και η 
σπουδαιότητα κάθε συγκεκριμένης 
περίπτωσης δικαιολογούν την εισαγωγή 
καταχώρισης στο SIS και για να 
επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της πηγής 
πληροφοριών και την ακρίβεια των 
πληροφοριών για το οικείο πρόσωπο, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να διενεργεί 
λεπτομερή ατομική αξιολόγηση κάθε 
περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
διεξαγωγής περαιτέρω διαβουλεύσεων με 
την τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό 
που παρείχε τα δεδομένα για το οικείο 
πρόσωπο, καθώς και περαιτέρω ανάλυση 
της περίπτωσης, ιδίως με τη διασταύρωση 
των σχετικών πληροφοριών με τις 
πληροφορίες που ήδη διατηρεί στις βάσεις 
δεδομένων της, ώστε να επιβεβαιώνει την 
ακρίβεια των πληροφοριών και να τις 
συμπληρώνει με άλλα δεδομένα από τις 
δικές της βάσεις δεδομένων. Στο πλαίσιο 
της λεπτομερούς ατομικής αξιολόγησης θα 
πρέπει να αναλύεται κατά πόσον 
συντρέχουν επαρκείς λόγοι για να 
θεωρηθεί ότι το πρόσωπο έχει διαπράξει ή 
συμμετάσχει ή πρόκειται να διαπράξει 
ποινικό αδίκημα το οποίο εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα της Ευρωπόλ.

(8) Για να αξιολογεί κατά πόσον η 
καταλληλότητα, η συνάφεια και η 
σπουδαιότητα κάθε συγκεκριμένης 
περίπτωσης δικαιολογούν την εισαγωγή 
καταχώρισης στο SIS και για να 
επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της πηγής 
πληροφοριών και την ακρίβεια των 
πληροφοριών για το οικείο πρόσωπο, 
καθώς και για να επιβεβαιώνει ότι οι 
πληροφορίες δεν προήλθαν από 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
ατόμου ούτε διαβιβάστηκαν στην 
Ευρωπόλ για παράνομους σκοπούς ούτε 
υπαγορεύθηκαν από πολιτικούς λόγους, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να διενεργεί 
λεπτομερή ατομική αξιολόγηση κάθε 
περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
διεξαγωγής περαιτέρω διαβουλεύσεων με 
την τρίτη χώρα που παρείχε τα δεδομένα 
για το οικείο πρόσωπο, καθώς και 
περαιτέρω ανάλυση της περίπτωσης, ιδίως 
με τη διασταύρωση των σχετικών 
πληροφοριών με τις πληροφορίες που ήδη 
διατηρεί στις βάσεις δεδομένων της, ώστε 
να επιβεβαιώνει την ακρίβεια των 
πληροφοριών και να τις συμπληρώνει με 
άλλα δεδομένα από τις δικές της βάσεις 
δεδομένων. Στο πλαίσιο της λεπτομερούς 
ατομικής αξιολόγησης θα πρέπει να 
αναλύεται κατά πόσον συντρέχουν 
επαρκείς λόγοι για να θεωρηθεί ότι το 
πρόσωπο έχει διαπράξει ή συμμετάσχει ή 
πρόκειται να διαπράξει ποινικό αδίκημα το 
οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα της 
Ευρωπόλ.

Or. en

Τροπολογία 59
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να αξιολογεί κατά πόσον η (8) Για να αξιολογεί κατά πόσον η 
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καταλληλότητα, η συνάφεια και η 
σπουδαιότητα κάθε συγκεκριμένης 
περίπτωσης δικαιολογούν την εισαγωγή 
καταχώρισης στο SIS και για να 
επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της πηγής 
πληροφοριών και την ακρίβεια των 
πληροφοριών για το οικείο πρόσωπο, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να διενεργεί 
λεπτομερή ατομική αξιολόγηση κάθε 
περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
διεξαγωγής περαιτέρω διαβουλεύσεων με 
την τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό 
που παρείχε τα δεδομένα για το οικείο 
πρόσωπο, καθώς και περαιτέρω ανάλυση 
της περίπτωσης, ιδίως με τη διασταύρωση 
των σχετικών πληροφοριών με τις 
πληροφορίες που ήδη διατηρεί στις βάσεις 
δεδομένων της, ώστε να επιβεβαιώνει την 
ακρίβεια των πληροφοριών και να τις 
συμπληρώνει με άλλα δεδομένα από τις 
δικές της βάσεις δεδομένων. Στο πλαίσιο 
της λεπτομερούς ατομικής αξιολόγησης θα 
πρέπει να αναλύεται κατά πόσον 
συντρέχουν επαρκείς λόγοι για να 
θεωρηθεί ότι το πρόσωπο έχει διαπράξει ή 
συμμετάσχει ή πρόκειται να διαπράξει 
ποινικό αδίκημα το οποίο εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα της Ευρωπόλ.

καταλληλότητα, η συνάφεια και η 
σπουδαιότητα κάθε συγκεκριμένης 
περίπτωσης δικαιολογούν την εισαγωγή 
καταχώρισης στο SIS και για να 
επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της πηγής 
πληροφοριών και την ακρίβεια των 
πληροφοριών για το οικείο πρόσωπο, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να διενεργεί 
λεπτομερή ατομική αξιολόγηση κάθε 
περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
διεξαγωγής περαιτέρω διαβουλεύσεων 
αφενός με την τρίτη χώρα ή τον διεθνή 
οργανισμό που παρείχε τα δεδομένα για το 
οικείο πρόσωπο, και αφετέρου με τα 
κράτη μέλη, καθώς και περαιτέρω 
ανάλυση της περίπτωσης, ιδίως με τη 
διασταύρωση των σχετικών πληροφοριών 
με τις πληροφορίες που ήδη διατηρεί στις 
βάσεις δεδομένων της, ώστε να 
επιβεβαιώνει την ακρίβεια των 
πληροφοριών και να τις συμπληρώνει με 
άλλα δεδομένα από τις δικές της βάσεις 
δεδομένων. Στο πλαίσιο της λεπτομερούς 
ατομικής αξιολόγησης θα πρέπει να 
αναλύεται κατά πόσον συντρέχουν 
επαρκείς λόγοι για να θεωρηθεί ότι το 
πρόσωπο έχει διαπράξει ή συμμετάσχει ή 
πρόκειται να διαπράξει ποινικό αδίκημα το 
οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα της 
Ευρωπόλ.

Or. en

Τροπολογία 60
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να αξιολογεί κατά πόσον η 
καταλληλότητα, η συνάφεια και η 
σπουδαιότητα κάθε συγκεκριμένης 
περίπτωσης δικαιολογούν την εισαγωγή 
καταχώρισης στο SIS και για να 
επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της πηγής 

(8) Για να αξιολογεί κατά πόσον η 
καταλληλότητα, η συνάφεια και η 
σπουδαιότητα κάθε συγκεκριμένης 
περίπτωσης δικαιολογούν την εισαγωγή 
καταχώρισης στο SIS και για να 
επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της πηγής 



PE693.797v01-00 16/84 AM\1233566EL.docx

EL

πληροφοριών και την ακρίβεια των 
πληροφοριών για το οικείο πρόσωπο, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να διενεργεί 
λεπτομερή ατομική αξιολόγηση κάθε 
περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
διεξαγωγής περαιτέρω διαβουλεύσεων με 
την τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό 
που παρείχε τα δεδομένα για το οικείο 
πρόσωπο, καθώς και περαιτέρω ανάλυση 
της περίπτωσης, ιδίως με τη διασταύρωση 
των σχετικών πληροφοριών με τις 
πληροφορίες που ήδη διατηρεί στις βάσεις 
δεδομένων της, ώστε να επιβεβαιώνει την 
ακρίβεια των πληροφοριών και να τις 
συμπληρώνει με άλλα δεδομένα από τις 
δικές της βάσεις δεδομένων. Στο πλαίσιο 
της λεπτομερούς ατομικής αξιολόγησης θα 
πρέπει να αναλύεται κατά πόσον 
συντρέχουν επαρκείς λόγοι για να 
θεωρηθεί ότι το πρόσωπο έχει διαπράξει ή 
συμμετάσχει ή πρόκειται να διαπράξει 
ποινικό αδίκημα το οποίο εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα της Ευρωπόλ.

πληροφοριών και την ακρίβεια των 
πληροφοριών για το οικείο πρόσωπο, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να διενεργεί 
λεπτομερή ατομική αξιολόγηση κάθε 
περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
διεξαγωγής περαιτέρω διαβουλεύσεων με 
την τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό 
που παρείχε τα δεδομένα για το οικείο 
πρόσωπο, καθώς και περαιτέρω ανάλυση 
της περίπτωσης, ιδίως με τη διασταύρωση 
των σχετικών πληροφοριών με τις 
πληροφορίες που ήδη διατηρεί στις βάσεις 
δεδομένων της, για να εγγυάται την 
αξιοπιστία των πληροφοριών που 
μεταφέρει και να τις συμπληρώνει με άλλα 
δεδομένα από τις δικές της βάσεις 
δεδομένων. Στο πλαίσιο της λεπτομερούς 
ατομικής αξιολόγησης θα πρέπει να 
αναλύεται κατά πόσον συντρέχουν 
επαρκείς λόγοι για να θεωρηθεί ότι το 
πρόσωπο έχει διαπράξει ή συμμετάσχει ή 
πρόκειται να διαπράξει ποινικό αδίκημα το 
οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα της 
Ευρωπόλ.

Or. nl

Τροπολογία 61
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να εισαγάγει καταχώριση στο 
SIS μόνο εάν για το οικείο πρόσωπο δεν 
έχει ήδη εισαχθεί καταχώριση στο SIS 
από κράτος μέλος. Περαιτέρω 
προϋπόθεση για τη δημιουργία τέτοιας 
καταχώρισης θα πρέπει να είναι να μην 
αντιτίθενται τα κράτη μέλη στην 
εισαγωγή της καταχώρισης στο SIS. Ως 
εκ τούτου, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν 
κανόνες σχετικά με τις υποχρεώσεις της 
Ευρωπόλ πριν από την εισαγωγή 

διαγράφεται
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δεδομένων στο SIS, και ιδίως σχετικά με 
την υποχρέωσή της να συμβουλεύεται τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/794. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητούν 
τη διαγραφή καταχώρισης από την 
Ευρωπόλ, ιδίως εάν λάβουν νέες 
πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο για 
το οποίο έχει εισαχθεί η καταχώριση, εάν 
το επιτάσσει η εθνική τους ασφάλεια ή 
όταν είναι πιθανόν η καταχώριση να 
συνιστά κίνδυνο για επίσημες ή νομικές 
έρευνες, ανακρίσεις ή διαδικασίες.

Or. nl

Τροπολογία 62
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να εισαγάγει καταχώριση στο 
SIS μόνο εάν για το οικείο πρόσωπο δεν 
έχει ήδη εισαχθεί καταχώριση στο SIS από 
κράτος μέλος. Περαιτέρω προϋπόθεση για 
τη δημιουργία τέτοιας καταχώρισης θα 
πρέπει να είναι να μην αντιτίθενται τα 
κράτη μέλη στην εισαγωγή της 
καταχώρισης στο SIS. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες σχετικά 
με τις υποχρεώσεις της Ευρωπόλ πριν από 
την εισαγωγή δεδομένων στο SIS, και 
ιδίως σχετικά με την υποχρέωσή της να 
συμβουλεύεται τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να ζητούν τη διαγραφή 
καταχώρισης από την Ευρωπόλ, ιδίως εάν 
λάβουν νέες πληροφορίες σχετικά με το 
πρόσωπο για το οποίο έχει εισαχθεί η 
καταχώριση, εάν το επιτάσσει η εθνική 
τους ασφάλεια ή όταν είναι πιθανόν η 
καταχώριση να συνιστά κίνδυνο για 

(9) Η Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει μόνο 
τη δυνατότητα να προτείνει στα κράτη 
μέλη να προβαίνουν στην εισαγωγή 
καταχώρισης στο SIS εάν για το οικείο 
πρόσωπο, που είναι ύποπτο ή 
κατηγορούμενο, δεν έχει ήδη εισαχθεί 
καταχώριση στο SIS από κράτος μέλος. 
Περαιτέρω προϋπόθεση για τη δημιουργία 
τέτοιας καταχώρισης θα πρέπει να είναι να 
μην αντιτίθενται τα κράτη μέλη στην 
εισαγωγή της καταχώρισης στο SIS. Ως εκ 
τούτου, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν 
πρόσθετοι κανόνες σχετικά με τις 
υποχρεώσεις της Ευρωπόλ να 
συμβουλεύεται τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να ζητούν τη διαγραφή 
καταχώρισης, ιδίως εάν λάβουν νέες 
πληροφορίες σχετικά με το ύποπτο ή 
κατηγορούμενο πρόσωπο για το οποίο έχει 
εισαχθεί η καταχώριση, εάν το επιτάσσει η 
εθνική τους ασφάλεια, όταν είναι πιθανόν 
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επίσημες ή νομικές έρευνες, ανακρίσεις ή 
διαδικασίες.

η καταχώριση να συνιστά κίνδυνο για 
επίσημες ή νομικές έρευνες, ανακρίσεις ή 
διαδικασίες, ή όταν η καταχώριση θα είχε 
ως αποτέλεσμα δυσανάλογη παρείσδυση 
στα θεμελιώδη δικαιώματα του οικείου 
ατόμου. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
αιτιολογεί δεόντως κάθε πρόταση που 
κάνει σε κράτος μέλος για την εισαγωγή 
καταχώρισης στο SIS.

Or. en

Τροπολογία 63
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να εισαγάγει καταχώριση στο 
SIS μόνο εάν για το οικείο πρόσωπο δεν 
έχει ήδη εισαχθεί καταχώριση στο SIS από 
κράτος μέλος. Περαιτέρω προϋπόθεση για 
τη δημιουργία τέτοιας καταχώρισης θα 
πρέπει να είναι να μην αντιτίθενται τα 
κράτη μέλη στην εισαγωγή της 
καταχώρισης στο SIS. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες σχετικά 
με τις υποχρεώσεις της Ευρωπόλ πριν από 
την εισαγωγή δεδομένων στο SIS, και 
ιδίως σχετικά με την υποχρέωσή της να 
συμβουλεύεται τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να ζητούν τη διαγραφή 
καταχώρισης από την Ευρωπόλ, ιδίως εάν 
λάβουν νέες πληροφορίες σχετικά με το 
πρόσωπο για το οποίο έχει εισαχθεί η 
καταχώριση, εάν το επιτάσσει η εθνική 
τους ασφάλεια ή όταν είναι πιθανόν η 
καταχώριση να συνιστά κίνδυνο για 
επίσημες ή νομικές έρευνες, ανακρίσεις ή 
διαδικασίες.

(9) Η Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να εισαγάγει καταχώριση στο 
SIS μόνο εάν για το οικείο πρόσωπο δεν 
έχει ήδη εισαχθεί καταχώριση στο SIS από 
κράτος μέλος. Περαιτέρω προϋπόθεση για 
τη δημιουργία τέτοιας καταχώρισης θα 
πρέπει να είναι να μην αντιτίθενται τα 
κράτη μέλη στην εισαγωγή της 
καταχώρισης στο SIS. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες σχετικά 
με τις υποχρεώσεις που αναλογούν στην 
Ευρωπόλ πριν από την εισαγωγή 
δεδομένων στο SIS, και ιδίως σχετικά με 
την υποχρέωσή της να συμβουλεύεται τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/794. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητούν 
τη διαγραφή καταχώρισης από την 
Ευρωπόλ, ιδίως όταν έχουν εύλογους 
λόγους να πιστεύουν ότι οι πληροφορίες 
της καταχώρισης είναι ανακριβείς ή όταν 
λάβουν νέες πληροφορίες σχετικά με το 
πρόσωπο για το οποίο έχει εισαχθεί η 
καταχώριση, όταν το επιτάσσει η εθνική 
τους ασφάλεια ή όταν είναι πιθανόν η 
καταχώριση να συνιστά κίνδυνο για 
επίσημες ή νομικές έρευνες, ανακρίσεις ή 
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διαδικασίες.

Or. en

Τροπολογία 64
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για τους σκοπούς της εξακρίβωσης 
της νομιμότητας της επεξεργασίας 
δεδομένων, του αυτοελέγχου και της 
κατοχύρωσης της ακεραιότητας και 
ασφάλειας των δεδομένων, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να τηρεί αρχεία της ατομικής 
αξιολόγησης κάθε περίπτωσης, στα οποία 
θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι λόγοι 
εισαγωγής της καταχώρισης. Σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794, η Ευρωπόλ 
θα πρέπει να συνεργάζεται με τον 
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων 
και να θέτει, κατόπιν αιτήματος, στη 
διάθεσή του αυτά τα αρχεία, ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
παρακολούθηση των πράξεων 
επεξεργασίας.

(10) Για τους σκοπούς της εξακρίβωσης 
της νομιμότητας της επεξεργασίας 
δεδομένων, του αυτοελέγχου και της 
κατοχύρωσης της ακεραιότητας και 
ασφάλειας των δεδομένων, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να τηρεί αρχεία της ατομικής 
αξιολόγησης κάθε περίπτωσης, στα οποία 
θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι λόγοι για 
τους οποίους προτείνει την εισαγωγή της 
καταχώρισης, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα πλήρη σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη και των 
κανόνων προστασίας δεδομένων, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1725, εστιάζοντας ειδικότερα τόσο 
στα ευάλωτα πρόσωπα, μεταξύ των 
οποίων παιδιά, ασυνόδευτοι ανήλικοι και 
άλλα ευπαθή πρόσωπα, όσο και στους 
αιτούντες διεθνή προστασία. Σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794, η Ευρωπόλ 
θα πρέπει να συνεργάζεται με τον 
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων 
και να θέτει στη διάθεσή του αυτά τα 
αρχεία, ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση 
της νομιμότητας των πράξεων 
επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 65
Rob Rooken
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για τους σκοπούς της εξακρίβωσης 
της νομιμότητας της επεξεργασίας 
δεδομένων, του αυτοελέγχου και της 
κατοχύρωσης της ακεραιότητας και 
ασφάλειας των δεδομένων, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να τηρεί αρχεία της ατομικής 
αξιολόγησης κάθε περίπτωσης, στα οποία 
θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι λόγοι 
εισαγωγής της καταχώρισης. Σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794, η Ευρωπόλ 
θα πρέπει να συνεργάζεται με τον 
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων 
και να θέτει, κατόπιν αιτήματος, στη 
διάθεσή του αυτά τα αρχεία, ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
παρακολούθηση των πράξεων 
επεξεργασίας.

(10) Για τους σκοπούς της εξακρίβωσης 
της νομιμότητας της επεξεργασίας 
δεδομένων, του αυτοελέγχου και της 
κατοχύρωσης της ακεραιότητας και 
ασφάλειας των δεδομένων, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να τηρεί αρχεία της ατομικής 
αξιολόγησης κάθε περίπτωσης σε σχέση με 
την οποία αιτείται καταχώριση από τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και 
στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
οι λόγοι εισαγωγής της καταχώρισης. 
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/794, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
συνεργάζεται με τον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων και να θέτει, 
κατόπιν αιτήματος, στη διάθεσή του αυτά 
τα αρχεία, ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση 
των πράξεων επεξεργασίας.

Or. nl

Τροπολογία 66
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για τους σκοπούς της εξακρίβωσης 
της νομιμότητας της επεξεργασίας 
δεδομένων, του αυτοελέγχου και της 
κατοχύρωσης της ακεραιότητας και 
ασφάλειας των δεδομένων, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να τηρεί αρχεία της ατομικής 
αξιολόγησης κάθε περίπτωσης, στα οποία 
θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι λόγοι 
εισαγωγής της καταχώρισης. Σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794, η Ευρωπόλ 
θα πρέπει να συνεργάζεται με τον 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 
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Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων 
και να θέτει, κατόπιν αιτήματος, στη 
διάθεσή του αυτά τα αρχεία, ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
παρακολούθηση των πράξεων 
επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 67
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
κανόνες σχετικά με τη διαγραφή των 
καταχωρίσεων που θα εισάγονται στο SIS 
από την Ευρωπόλ. Κάθε καταχώριση θα 
πρέπει να διατηρείται μόνο για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη 
του σκοπού για τον οποίο εισήχθη. 
Συνεπώς, είναι σκόπιμο να καθοριστούν 
λεπτομερή κριτήρια ώστε να 
προσδιορίζεται πότε θα πρέπει να 
διαγράφεται η καταχώριση. Καταχώριση 
που έχει εισαχθεί από την Ευρωπόλ στο 
SIS θα πρέπει να διαγράφεται, ιδίως, εάν 
κράτος μέλος αντιτεθεί στην 
καταχώριση, εάν έχει εισαχθεί στο SIS 
άλλη καταχώριση από κράτος μέλος ή 
εάν η Ευρωπόλ διαπιστώσει ότι οι 
πληροφορίες που έλαβε από την τρίτη 
χώρα ή τον διεθνή οργανισμό ήταν 
ανακριβείς ή διαβιβάστηκαν στην 
Ευρωπόλ για παράνομους σκοπούς, για 
παράδειγμα εάν η διαβίβαση των 
πληροφοριών για το πρόσωπο 
υπαγορεύθηκε από πολιτικούς λόγους.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Αυτό δεν είναι πλέον απαραίτητο διότι, παρόλο που οι καταχωρίσεις εμπίπτουν σε νέα ειδική 
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κατηγορία, πρέπει να εξακολουθούν να εξετάζονται και να διαγράφονται σύμφωνα με το δίκαιο 
της Ένωσης και το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία 68
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
κανόνες σχετικά με τη διαγραφή των 
καταχωρίσεων που θα εισάγονται στο SIS 
από την Ευρωπόλ. Κάθε καταχώριση θα 
πρέπει να διατηρείται μόνο για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη 
του σκοπού για τον οποίο εισήχθη. 
Συνεπώς, είναι σκόπιμο να καθοριστούν 
λεπτομερή κριτήρια ώστε να 
προσδιορίζεται πότε θα πρέπει να 
διαγράφεται η καταχώριση. Καταχώριση 
που έχει εισαχθεί από την Ευρωπόλ στο 
SIS θα πρέπει να διαγράφεται, ιδίως, εάν 
κράτος μέλος αντιτεθεί στην καταχώριση, 
εάν έχει εισαχθεί στο SIS άλλη 
καταχώριση από κράτος μέλος ή εάν η 
Ευρωπόλ διαπιστώσει ότι οι πληροφορίες 
που έλαβε από την τρίτη χώρα ή τον διεθνή 
οργανισμό ήταν ανακριβείς ή 
διαβιβάστηκαν στην Ευρωπόλ για 
παράνομους σκοπούς, για παράδειγμα εάν 
η διαβίβαση των πληροφοριών για το 
πρόσωπο υπαγορεύθηκε από πολιτικούς 
λόγους.

(11) Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
πρόσθετοι κανόνες σχετικά με τη 
διαγραφή των καταχωρίσεων που θα 
εισάγονται στο SIS κατόπιν πρότασης της 
Ευρωπόλ. Κάθε καταχώριση θα πρέπει να 
διατηρείται μόνο για το χρονικό διάστημα 
που απαιτείται για την επίτευξη του 
σκοπού για τον οποίο εισήχθη. Συνεπώς, 
είναι σκόπιμο να καθοριστούν λεπτομερή 
κριτήρια, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1725, ώστε να προσδιορίζεται 
πότε θα πρέπει να διαγράφεται η 
καταχώριση. Κάθε τέτοια καταχώριση θα 
πρέπει να διαγράφεται, ιδίως, εάν κράτος 
μέλος αντιτεθεί στην καταχώριση, εάν έχει 
εισαχθεί στο SIS άλλη καταχώριση από 
άλλο κράτος μέλος ή εάν η Ευρωπόλ ή το 
εκάστοτε κράτος μέλος διαπιστώσουν ότι 
οι πληροφορίες που έλαβαν από την τρίτη 
χώρα ή τον διεθνή οργανισμό ήταν 
ανακριβείς ή διαβιβάστηκαν στην 
Ευρωπόλ για παράνομους σκοπούς, για 
παράδειγμα εάν η διαβίβαση των 
πληροφοριών για το πρόσωπο 
υπαγορεύθηκε από πολιτικούς λόγους ή 
αντιβαίνει στα διεθνή πρότυπα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 69
Franco Roberti, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
κανόνες σχετικά με τη διαγραφή των 
καταχωρίσεων που θα εισάγονται στο SIS 
από την Ευρωπόλ. Κάθε καταχώριση θα 
πρέπει να διατηρείται μόνο για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη 
του σκοπού για τον οποίο εισήχθη. 
Συνεπώς, είναι σκόπιμο να καθοριστούν 
λεπτομερή κριτήρια ώστε να 
προσδιορίζεται πότε θα πρέπει να 
διαγράφεται η καταχώριση. Καταχώριση 
που έχει εισαχθεί από την Ευρωπόλ στο 
SIS θα πρέπει να διαγράφεται, ιδίως, εάν 
κράτος μέλος αντιτεθεί στην καταχώριση, 
εάν έχει εισαχθεί στο SIS άλλη 
καταχώριση από κράτος μέλος ή εάν η 
Ευρωπόλ διαπιστώσει ότι οι πληροφορίες 
που έλαβε από την τρίτη χώρα ή τον 
διεθνή οργανισμό ήταν ανακριβείς ή 
διαβιβάστηκαν στην Ευρωπόλ για 
παράνομους σκοπούς, για παράδειγμα εάν 
η διαβίβαση των πληροφοριών για το 
πρόσωπο υπαγορεύθηκε από πολιτικούς 
λόγους.

(11) Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
κανόνες σχετικά με τη διαγραφή των 
καταχωρίσεων που θα εισάγονται στο SIS 
από την Ευρωπόλ. Κάθε καταχώριση θα 
πρέπει να διατηρείται μόνο για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη 
του σκοπού για τον οποίο εισήχθη. 
Συνεπώς, είναι σκόπιμο να καθοριστούν 
λεπτομερή κριτήρια ώστε να 
προσδιορίζεται πότε θα πρέπει να 
διαγράφεται η καταχώριση. Καταχώριση 
που έχει εισαχθεί από την Ευρωπόλ στο 
SIS θα πρέπει να διαγράφεται όταν λήξει η 
ισχύς της, όταν κράτος μέλος αντιτεθεί 
στην καταχώριση, όταν έχει εισαχθεί στο 
SIS άλλη καταχώριση από κράτος μέλος ή 
εάν η Ευρωπόλ διαπιστώσει, βάσει νέων 
πληροφοριών, ότι οι πληροφορίες που 
έλαβε από την τρίτη χώρα ήταν 
ανακριβείς, ότι το πρόσωπο δεν είναι 
πλέον ύποπτο εμπλοκής σε εγκληματική 
δραστηριότητα, ή ότι οι πληροφορίες 
διαβιβάστηκαν στην Ευρωπόλ για 
παράνομους σκοπούς, για παράδειγμα εάν 
η διαβίβαση των πληροφοριών για το 
πρόσωπο υπαγορεύθηκε από πολιτικούς 
λόγους.

Or. en

Τροπολογία 70
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
κανόνες σχετικά με τη διαγραφή των 
καταχωρίσεων που θα εισάγονται στο SIS 
από την Ευρωπόλ. Κάθε καταχώριση θα 
πρέπει να διατηρείται μόνο για το χρονικό 

(11) Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
κανόνες σχετικά με τη διαγραφή των 
καταχωρίσεων που θα εισάγονται στο SIS 
από την Ευρωπόλ. Κάθε καταχώριση θα 
πρέπει να διατηρείται μόνο για το χρονικό 
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διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη 
του σκοπού για τον οποίο εισήχθη. 
Συνεπώς, είναι σκόπιμο να καθοριστούν 
λεπτομερή κριτήρια ώστε να 
προσδιορίζεται πότε θα πρέπει να 
διαγράφεται η καταχώριση. Καταχώριση 
που έχει εισαχθεί από την Ευρωπόλ στο 
SIS θα πρέπει να διαγράφεται, ιδίως, εάν 
κράτος μέλος αντιτεθεί στην καταχώριση, 
εάν έχει εισαχθεί στο SIS άλλη 
καταχώριση από κράτος μέλος ή εάν η 
Ευρωπόλ διαπιστώσει ότι οι πληροφορίες 
που έλαβε από την τρίτη χώρα ή τον διεθνή 
οργανισμό ήταν ανακριβείς ή 
διαβιβάστηκαν στην Ευρωπόλ για 
παράνομους σκοπούς, για παράδειγμα εάν 
η διαβίβαση των πληροφοριών για το 
πρόσωπο υπαγορεύθηκε από πολιτικούς 
λόγους.

διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη 
του σκοπού για τον οποίο εισήχθη. 
Συνεπώς, είναι σκόπιμο να καθοριστούν 
λεπτομερή κριτήρια ώστε να 
προσδιορίζεται πότε θα πρέπει να 
διαγράφεται η καταχώριση. Καταχώριση 
που έχει εισαχθεί από την Ευρωπόλ στο 
SIS θα πρέπει να διαγράφεται, ιδίως, εάν 
κράτος μέλος αντιτεθεί στην καταχώριση, 
εάν έχει εισαχθεί στο SIS άλλη 
καταχώριση από κράτος μέλος για το ίδιο 
πρόσωπο, ή εάν η Ευρωπόλ διαπιστώσει 
ότι οι πληροφορίες που έλαβε από την 
τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό ήταν 
ανακριβείς ή διαβιβάστηκαν στην 
Ευρωπόλ για παράνομους σκοπούς, για 
παράδειγμα εάν η διαβίβαση των 
πληροφοριών για το πρόσωπο 
υπαγορεύθηκε από πολιτικούς λόγους.

Or. en

Τροπολογία 71
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Κατά την εισαγωγή καταχωρίσεων 
στο SIS, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
δεσμεύεται από τις ίδιες απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις που ισχύουν για τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1862 όταν εισάγουν καταχωρίσεις 
στο SIS. Ειδικότερα, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να συμμορφώνεται με κοινά 
πρότυπα, πρωτόκολλα και τεχνικές 
διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για να 
διασφαλίζεται η συμβατότητα μεταξύ της 
τεχνικής διεπαφής της Ευρωπόλ και του 
κεντρικού SIS, με στόχο την ταχεία και 
αποτελεσματική διαβίβαση δεδομένων. 
Οι απαιτήσεις σχετικά με τους γενικούς 
κανόνες για την επεξεργασία δεδομένων, 
την αναλογικότητα, την ποιότητα των 

διαγράφεται
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δεδομένων, την ασφάλεια των 
δεδομένων, την υποβολή εκθέσεων και 
τις υποχρεώσεις όσον αφορά τη συλλογή 
στατιστικών στοιχείων που ισχύουν για 
τα κράτη μέλη κατά την εισαγωγή 
καταχωρίσεων στο SIS θα πρέπει να 
ισχύουν επίσης για την Ευρωπόλ.

Or. nl

Τροπολογία 72
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Κατά την εισαγωγή καταχωρίσεων 
στο SIS, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
δεσμεύεται από τις ίδιες απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις που ισχύουν για τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1862 όταν εισάγουν καταχωρίσεις 
στο SIS. Ειδικότερα, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να συμμορφώνεται με κοινά 
πρότυπα, πρωτόκολλα και τεχνικές 
διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για να 
διασφαλίζεται η συμβατότητα μεταξύ της 
τεχνικής διεπαφής της Ευρωπόλ και του 
κεντρικού SIS, με στόχο την ταχεία και 
αποτελεσματική διαβίβαση δεδομένων. 
Οι απαιτήσεις σχετικά με τους γενικούς 
κανόνες για την επεξεργασία δεδομένων, 
την αναλογικότητα, την ποιότητα των 
δεδομένων, την ασφάλεια των 
δεδομένων, την υποβολή εκθέσεων και 
τις υποχρεώσεις όσον αφορά τη συλλογή 
στατιστικών στοιχείων που ισχύουν για 
τα κράτη μέλη κατά την εισαγωγή 
καταχωρίσεων στο SIS θα πρέπει να 
ισχύουν επίσης για την Ευρωπόλ.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 73
Paulo Rangel, Javier Zarzalejos

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και η απαραίτητη 
προσαρμογή των εκτελεστικών πράξεων 
δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν ούτε να 
διέπονται από τις προθεσμίες που 
ορίζονται στον κανονισμό 2018/18621α, 
ενώ θα πρέπει να προστεθούν νέες 
προθεσμίες για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, παράλληλα με 
υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων.
_________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2018, 
σχετικά με την εγκατάσταση, τη 
λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος 
Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα 
της αστυνομικής συνεργασίας και της 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις, την τροποποίηση και 
κατάργηση της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της απόφασης 
2010/261/ΕΕ της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 74
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Δεδομένου ότι οι στόχοι του (14) Δεδομένου ότι οι στόχοι του 
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παρόντος κανονισμού, δηλαδή η 
δημιουργία και η ρύθμιση μιας ειδικής 
κατηγορίας καταχωρίσεων που θα 
εισάγονται από την Ευρωπόλ στο SIS με 
στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών για 
πρόσωπα που συνιστούν απειλή για την 
εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν 
όμως, λόγω της φύσης τους, να 
επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό 
επίπεδο, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
του άρθρου 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, όπως 
διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

παρόντος κανονισμού – δηλαδή διατάξεις 
που θα επιτρέπουν στην Ευρωπόλ να 
προτείνει στα κράτη μέλη την εισαγωγή 
συγκεκριμένων καταχωρίσεων στο SIS με 
στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών για 
ύποπτα ή κατηγορούμενα πρόσωπα που 
διέπραξαν ή συμμετείχαν στη διάπραξη 
ποινικού αδικήματος, ή συντρέχουν 
εύλογοι και συγκεκριμένοι λόγοι για να 
πιστεύεται ότι πρόκειται να διαπράξουν 
ποινικό αδίκημα το οποίο εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα της Ευρωπόλ – δεν μπορούν 
να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη 
μέλη, μπορούν όμως, λόγω της φύσης 
τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε 
ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας του άρθρου 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ). Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αυστηρώς αναγκαία όρια 
για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 75
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Δεδομένου ότι οι στόχοι του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η 
δημιουργία και η ρύθμιση μιας ειδικής 
κατηγορίας καταχωρίσεων που θα 
εισάγονται από την Ευρωπόλ στο SIS με 
στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών για 
πρόσωπα που συνιστούν απειλή για την 
εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν 
όμως, λόγω της φύσης τους, να 
επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό 

(14) Δεδομένου ότι οι στόχοι του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η 
δημιουργία και η ρύθμιση μιας ειδικής 
κατηγορίας καταχωρίσεων που θα 
εισάγονται από τα κράτη μέλη κατόπιν 
αιτήματος της Ευρωπόλ στο SIS με στόχο 
την ανταλλαγή πληροφοριών για πρόσωπα 
που συνιστούν απειλή για την εσωτερική 
ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν 
μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της 
φύσης τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε 
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επίπεδο, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
του άρθρου 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, όπως 
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας του άρθρου 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ). Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν 
λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

Or. nl

Τροπολογία 76
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και είναι συμβατός 
με τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως, 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ιδίως, ο παρών κανονισμός σέβεται 
απολύτως την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ενώ παράλληλα έχει ως σκοπό την 
εγγύηση ασφαλούς περιβάλλοντος για όλα 
τα πρόσωπα που διαμένουν στο έδαφος 
της Ένωσης.

(15) Ο παρών κανονισμός σέβεται 
απολύτως τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
είναι συμβατός με τις αρχές που 
αναγνωρίζονται, ιδίως, στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδίως, ο παρών 
κανονισμός σέβεται απολύτως την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1725. Ο παρών κανονισμός 
έχει επίσης ως σκοπό την εγγύηση 
ασφαλούς περιβάλλοντος για όλα τα 
πρόσωπα εντός της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 77
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει 
επίσης διατάξεις σχετικά με την τεχνική 
αρχιτεκτονική του SIS, τις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών, του Οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία 
στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου 
(Ευρωπόλ) και του οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική 
διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης 
κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA), την 
επεξεργασία των δεδομένων, τα 
δικαιώματα των ενδιαφερόμενων 
προσώπων και την ευθύνη.»

2. Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει 
επίσης διατάξεις σχετικά με την τεχνική 
αρχιτεκτονική του SIS, τις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών, του Οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία 
στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου 
(Ευρωπόλ) και του οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική 
διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης 
κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA), την 
επεξεργασία των δεδομένων, τα 
δικαιώματα των οικείων προσώπων, την 
ευθύνη και τη λογοδοσία.

Or. en

Τροπολογία 78
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 3 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Στο άρθρο 3 προστίθεται το 
ακόλουθο σημείο:

διαγράφεται

(22) «κάθε πρόσωπο που δεν είναι 
πολίτης της Ένωσης κατά την έννοια του 
άρθρου 20 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, με 
εξαίρεση τα πρόσωπα τα οποία είναι 
δικαιούχοι του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας εντός της Ένωσης βάσει 
της οδηγίας 2004/38/ΕΚ ή βάσει 
συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ της 
Ένωσης ή της Ένωσης και των κρατών 
μελών της, αφενός, και τρίτης χώρας, 
αφετέρου.»

Or. en
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Τροπολογία 79
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εφόσον ένα κράτος μέλος εκτιμά 
ότι η εκτέλεση μιας καταχώρισης που έχει 
εισαχθεί δυνάμει του άρθρου 26, 32, 36 ή 
37α αντίκειται στο εθνικό του δίκαιο, στις 
διεθνείς του υποχρεώσεις ή στα ουσιώδη 
εθνικά του συμφέροντα, μπορεί να ζητεί 
την προσθήκη ειδικής ένδειξης στην 
καταχώριση, ώστε η δράση που πρέπει να 
αναληφθεί βάσει της συγκεκριμένης 
καταχώρισης να μην εκτελεστεί στο 
έδαφός του. Τις ειδικές ενδείξεις στις 
καταχωρίσεις που έχουν εισαχθεί δυνάμει 
του άρθρου 26, 32 ή 36 προσθέτει το 
τμήμα SIRENE του κράτους μέλους 
καταχώρισης, ενώ τις ειδικές ενδείξεις στις 
καταχωρίσεις που έχουν εισαχθεί δυνάμει 
του άρθρου 37α προσθέτει η Ευρωπόλ.»·

1. Εφόσον ένα κράτος μέλος εκτιμά 
ότι η εκτέλεση μιας καταχώρισης που έχει 
εισαχθεί δυνάμει του άρθρου 26, 32, 36 ή 
37α αντίκειται στο εθνικό του δίκαιο, στις 
διεθνείς του υποχρεώσεις ή στα ουσιώδη 
εθνικά του συμφέροντα, μπορεί να ζητεί 
την προσθήκη ειδικής ένδειξης στην 
καταχώριση, έχοντας προηγουμένως 
παραθέσει τους λόγους για το αίτημά του, 
ώστε η δράση που πρέπει να αναληφθεί 
βάσει της συγκεκριμένης καταχώρισης να 
μην εκτελεστεί στο έδαφός του. Τις ειδικές 
ενδείξεις στις καταχωρίσεις που έχουν 
εισαχθεί δυνάμει του άρθρου 26, 32 ή 36 
προσθέτει το τμήμα SIRENE του κράτους 
μέλους καταχώρισης, ενώ τις ειδικές 
ενδείξεις στις καταχωρίσεις που έχουν 
εισαχθεί δυνάμει του άρθρου 37α 
προσθέτει η Ευρωπόλ.»·

Or. en

Τροπολογία 80
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εφόσον ένα κράτος μέλος εκτιμά 
ότι η εκτέλεση μιας καταχώρισης που έχει 
εισαχθεί δυνάμει του άρθρου 26, 32, 36 ή 
37α αντίκειται στο εθνικό του δίκαιο, στις 
διεθνείς του υποχρεώσεις ή στα ουσιώδη 

1. Εφόσον ένα κράτος μέλος εκτιμά 
ότι η εκτέλεση μιας καταχώρισης που έχει 
εισαχθεί δυνάμει του άρθρου 26, 32, 36 ή 
37α αντίκειται στο εθνικό του δίκαιο, στις 
διεθνείς του υποχρεώσεις ή στα ουσιώδη 
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εθνικά του συμφέροντα, μπορεί να ζητεί 
την προσθήκη ειδικής ένδειξης στην 
καταχώριση, ώστε η δράση που πρέπει να 
αναληφθεί βάσει της συγκεκριμένης 
καταχώρισης να μην εκτελεστεί στο 
έδαφός του. Τις ειδικές ενδείξεις στις 
καταχωρίσεις που έχουν εισαχθεί δυνάμει 
του άρθρου 26, 32 ή 36 προσθέτει το 
τμήμα SIRENE του κράτους μέλους 
καταχώρισης, ενώ τις ειδικές ενδείξεις στις 
καταχωρίσεις που έχουν εισαχθεί δυνάμει 
του άρθρου 37α προσθέτει η Ευρωπόλ.»·

εθνικά του συμφέροντα, μπορεί να ζητεί 
την προσθήκη ειδικής ένδειξης στην 
καταχώριση, αφού προηγουμένως 
αιτιολογήσει το αίτημά του, ώστε η δράση 
που πρέπει να αναληφθεί βάσει της 
συγκεκριμένης καταχώρισης να μην 
εκτελεστεί στο έδαφός του. Τις ειδικές 
ενδείξεις στις καταχωρίσεις που έχουν 
εισαχθεί δυνάμει του άρθρου 26, 32 ή 36 
προσθέτει το τμήμα SIRENE του κράτους 
μέλους καταχώρισης, ενώ τις ειδικές 
ενδείξεις στις καταχωρίσεις που έχουν 
εισαχθεί δυνάμει του άρθρου 37α 
προσθέτει η Ευρωπόλ.»·

Or. en

Τροπολογία 81
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εφόσον ένα κράτος μέλος εκτιμά 
ότι η εκτέλεση μιας καταχώρισης που έχει 
εισαχθεί δυνάμει του άρθρου 26, 32, 36 ή 
37α αντίκειται στο εθνικό του δίκαιο, στις 
διεθνείς του υποχρεώσεις ή στα ουσιώδη 
εθνικά του συμφέροντα, μπορεί να ζητεί 
την προσθήκη ειδικής ένδειξης στην 
καταχώριση, ώστε η δράση που πρέπει να 
αναληφθεί βάσει της συγκεκριμένης 
καταχώρισης να μην εκτελεστεί στο 
έδαφός του. Τις ειδικές ενδείξεις στις 
καταχωρίσεις που έχουν εισαχθεί δυνάμει 
του άρθρου 26, 32 ή 36 προσθέτει το 
τμήμα SIRENE του κράτους μέλους 
καταχώρισης, ενώ τις ειδικές ενδείξεις 
στις καταχωρίσεις που έχουν εισαχθεί 
δυνάμει του άρθρου 37α προσθέτει η 
Ευρωπόλ.»·

1. Εφόσον ένα κράτος μέλος εκτιμά 
ότι η εκτέλεση μιας καταχώρισης που έχει 
εισαχθεί δυνάμει του άρθρου 26, 32, 36 ή 
37α αντίκειται στο εθνικό του δίκαιο, στις 
διεθνείς του υποχρεώσεις ή στα ουσιώδη 
εθνικά του συμφέροντα, μπορεί να ζητεί 
την προσθήκη ειδικής ένδειξης στην 
καταχώριση, ώστε η δράση που πρέπει να 
αναληφθεί βάσει της συγκεκριμένης 
καταχώρισης να μην εκτελεστεί στο 
έδαφός του. Τις ειδικές ενδείξεις στις 
καταχωρίσεις που έχουν εισαχθεί δυνάμει 
του άρθρου 26, 32, 36 ή 37α, τις προσθέτει 
το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους 
καταχώρισης.

Or. en
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Τροπολογία 82
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«3. Εάν το κράτος μέλος καταχώρισης ή 
η Ευρωπόλ ζητήσει, σε κατεπείγουσες και 
σοβαρές περιπτώσεις, την εκτέλεση της 
απαιτούμενης δράσης, το κράτος μέλος 
εκτέλεσης εξετάζει τη δυνατότητα να 
αποσύρει την ειδική ένδειξη που 
προστέθηκε κατ’ εντολή του. Σε 
περίπτωση που το κράτος μέλος 
εκτέλεσης είναι πράγματι σε θέση να 
αποσύρει την ειδική ένδειξη, προβαίνει 
στις αναγκαίες ενέργειες για την άμεση 
εκτέλεση της απαιτούμενης δράσης.»

Or. en

Τροπολογία 83
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Κεφάλαιο ΙΧα – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καταχωρίσεις που εισάγονται από την 
Ευρωπόλ για πρόσωπα ενδιαφέροντος

Καταχωρίσεις που προτείνει η Ευρωπόλ 
για πρόσωπα ύποπτα ή κατηγορούμενα 
ότι διέπραξαν ποινικό αδίκημα

Or. en
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Τροπολογία 84
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Κεφάλαιο ΙΧα – Τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καταχωρίσεις που εισάγονται από την 
Ευρωπόλ για πρόσωπα ενδιαφέροντος

Καταχωρίσεις που εισάγονται κατόπιν 
αιτήματος της Ευρωπόλ για πρόσωπα 
ενδιαφέροντος

Or. nl

Τροπολογία 85
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ευρωπόλ μπορεί να εισάγει 
καταχωρίσεις για πρόσωπα στο SIS με 
σκοπό την ενημέρωση των τελικών 
χρηστών που πραγματοποιούν αναζήτηση 
στο SIS σχετικά με την εικαζόμενη 
εμπλοκή των εν λόγω προσώπων σε 
ποινικό αδίκημα το οποίο εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα της Ευρωπόλ σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, 
καθώς και με σκοπό την ενημέρωση της 
ιδίας, σύμφωνα με το άρθρο 37β του 
παρόντος κανονισμού, σε περίπτωση 
εντοπισμού του οικείου προσώπου.

1. Η Ευρωπόλ μπορεί να προτείνει 
στα κράτη μέλη να εισάγουν καταχωρίσεις 
για ύποπτα και κατηγορούμενα πρόσωπα 
στο SIS με σκοπό την ενημέρωση των 
τελικών χρηστών που πραγματοποιούν 
αναζήτηση στο SIS σχετικά με την 
εμπλοκή των εν λόγω προσώπων σε 
ποινικό αδίκημα το οποίο εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα της Ευρωπόλ σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, 
καθώς και με σκοπό την ενημέρωση της 
ιδίας, σύμφωνα με το άρθρο 37β του 
παρόντος κανονισμού, σε περίπτωση 
εντοπισμού του οικείου προσώπου. Όποτε 
η Ευρωπόλ κάνει χρήση του εν λόγω 
προνομίου, μετέχουν ο υπεύθυνος 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων. Ο 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων ενημερώνεται, ενώ έχει και 
αυτός τη δυνατότητα να μετέχει, εάν το 
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κρίνει απαραίτητο.

Or. en

Τροπολογία 86
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Ευρωπόλ μπορεί να εισάγει 
καταχωρίσεις για πρόσωπα στο SIS με 
σκοπό την ενημέρωση των τελικών 
χρηστών που πραγματοποιούν αναζήτηση 
στο SIS σχετικά με την εικαζόμενη 
εμπλοκή των εν λόγω προσώπων σε 
ποινικό αδίκημα το οποίο εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα της Ευρωπόλ σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, 
καθώς και με σκοπό την ενημέρωση της 
ιδίας, σύμφωνα με το άρθρο 37β του 
παρόντος κανονισμού, σε περίπτωση 
εντοπισμού του οικείου προσώπου.

1. Η Ευρωπόλ μπορεί να αιτείται από 
τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
να εισάγουν καταχωρίσεις για πρόσωπα 
στο SIS και να θεσπίζουν ειδική 
κατηγορία που θα φέρει την ένδειξη ότι η 
οικεία καταχώριση εισήχθη από την 
Ευρωπόλ. Αυτό έχει ως στόχο την 
ενημέρωση των τελικών χρηστών που 
πραγματοποιούν αναζήτηση στο SIS 
σχετικά με την εικαζόμενη εμπλοκή των εν 
λόγω προσώπων σε ποινικό αδίκημα το 
οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα της 
Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, καθώς και με 
σκοπό την ενημέρωση της ιδίας, σύμφωνα 
με το άρθρο 37β του παρόντος 
κανονισμού, σε περίπτωση εντοπισμού του 
οικείου προσώπου.

Or. nl

Τροπολογία 87
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



AM\1233566EL.docx 35/84 PE693.797v01-00

EL

1. Η Ευρωπόλ μπορεί να εισάγει 
καταχωρίσεις για πρόσωπα στο SIS με 
σκοπό την ενημέρωση των τελικών 
χρηστών που πραγματοποιούν αναζήτηση 
στο SIS σχετικά με την εικαζόμενη 
εμπλοκή των εν λόγω προσώπων σε 
ποινικό αδίκημα το οποίο εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα της Ευρωπόλ σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, 
καθώς και με σκοπό την ενημέρωση της 
ιδίας, σύμφωνα με το άρθρο 37β του 
παρόντος κανονισμού, σε περίπτωση 
εντοπισμού του οικείου προσώπου.

1. Η Ευρωπόλ μπορεί να εισάγει 
καταχωρίσεις για πρόσωπα που είναι 
υπήκοοι τρίτων χωρών στο SIS με σκοπό 
την ενημέρωση των τελικών χρηστών που 
πραγματοποιούν αναζήτηση στο SIS 
σχετικά με την εικαζόμενη εμπλοκή των εν 
λόγω προσώπων που είναι υπήκοοι τρίτων 
χωρών σε ποινικό αδίκημα το οποίο 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπόλ 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/794, καθώς και με σκοπό την 
ενημέρωση της ιδίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 37β του παρόντος κανονισμού, σε 
περίπτωση εντοπισμού του οικείου 
προσώπου που είναι υπήκοος τρίτης 
χώρας.

Or. en

Τροπολογία 88
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ευρωπόλ μπορεί να εισάγει 
καταχωρίσεις στο SIS για πρόσωπα που 
είναι υπήκοοι τρίτων χωρών βάσει 
πληροφοριών που έχει λάβει από τρίτη 
χώρα ή διεθνή οργανισμό σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 μόνο εφόσον οι 
πληροφορίες αφορούν:

2. Η Ευρωπόλ μπορεί να προτείνει 
στα κράτη μέλη την εισαγωγή των εν 
λόγω καταχωρίσεων στο SIS για ύποπτα 
ή κατηγορούμενα πρόσωπα που είναι 
υπήκοοι τρίτων χωρών βάσει πληροφοριών 
που έχει λάβει από τρίτη χώρα – δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 25 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/794 – ή διεθνή οργανισμό, σύμφωνα 
με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, εφόσον οι 
πληροφορίες αφορούν:

Or. en

Τροπολογία 89
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Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
 Άρθρο 37 α – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ευρωπόλ μπορεί να εισάγει 
καταχωρίσεις στο SIS για πρόσωπα που 
είναι υπήκοοι τρίτων χωρών βάσει 
πληροφοριών που έχει λάβει από τρίτη 
χώρα ή διεθνή οργανισμό σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 μόνο εφόσον οι 
πληροφορίες αφορούν:

2. Η Ευρωπόλ μπορεί να ζητά από τις 
αρμόδιες αρχές κράτους μέλους να 
εισάγουν καταχωρίσεις στο SIS και να 
θεσπίζουν την ειδική κατηγορία 
αναφορικά με πρόσωπα που είναι υπήκοοι 
τρίτων χωρών βάσει πληροφοριών που έχει 
λάβει από τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 
μόνο εφόσον οι πληροφορίες αφορούν:

Or. nl

Τροπολογία 90
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ευρωπόλ μπορεί να εισάγει 
καταχωρίσεις στο SIS για πρόσωπα που 
είναι υπήκοοι τρίτων χωρών βάσει 
πληροφοριών που έχει λάβει από τρίτη 
χώρα ή διεθνή οργανισμό σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 μόνο εφόσον οι 
πληροφορίες αφορούν:

2. Η Ευρωπόλ μπορεί να εισάγει 
καταχωρίσεις στο SIS για πρόσωπα που 
είναι υπήκοοι τρίτων χωρών βάσει 
πληροφοριών που έχει λάβει από τρίτη 
χώρα ή διεθνή οργανισμό σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 μόνο εφόσον 
έχει διαπιστώσει, κατόπιν ενδελεχούς 
αξιολόγησης των μεμονωμένων 
περιπτώσεων, ότι οι πληροφορίες 
αφορούν:

Or. en
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Τροπολογία 91
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ευρωπόλ μπορεί να εισάγει 
καταχωρίσεις στο SIS για πρόσωπα που 
είναι υπήκοοι τρίτων χωρών βάσει 
πληροφοριών που έχει λάβει από τρίτη 
χώρα ή διεθνή οργανισμό σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 μόνο εφόσον οι 
πληροφορίες αφορούν:

2. Η Ευρωπόλ μπορεί να εισάγει 
καταχωρίσεις στο SIS για πρόσωπα που 
είναι υπήκοοι τρίτων χωρών βάσει 
πληροφοριών που έχει λάβει από τρίτη 
χώρα όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 
παράγραφος 1 του κανονισμού 2016/794, 
ή από διεθνή οργανισμό σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, μόνο εφόσον 
οι πληροφορίες αφορούν:

Or. en

Τροπολογία 92
Franco Roberti, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ευρωπόλ μπορεί να εισάγει 
καταχωρίσεις στο SIS για πρόσωπα που 
είναι υπήκοοι τρίτων χωρών βάσει 
πληροφοριών που έχει λάβει από τρίτη 
χώρα ή διεθνή οργανισμό σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 μόνο εφόσον οι 
πληροφορίες αφορούν:

2. Η Ευρωπόλ μπορεί να εισάγει 
καταχωρίσεις στο SIS για πρόσωπα που 
είναι υπήκοοι τρίτων χωρών βάσει 
πληροφοριών που έχει λάβει από τρίτη 
χώρα σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/794 μόνο εφόσον έχει 
αξιολογήσει ότι οι πληροφορίες αφορούν:

Or. en

Τροπολογία 93
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Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 2 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πρόσωπα ύποπτα για διάπραξη ή 
συμμετοχή σε αξιόποινη πράξη η οποία 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπόλ, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/794, ή τα οποία έχουν 
καταδικασθεί για τη διάπραξη τέτοιας 
αξιόποινης πράξης·

α) υπηκόους τρίτων χωρών που είναι 
ύποπτοι για διάπραξη ή συμμετοχή σε 
αξιόποινη πράξη η οποία εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα της Ευρωπόλ, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, ή 
οι οποίοι έχουν καταδικασθεί για τη 
διάπραξη τέτοιας αξιόποινης πράξης·

Or. en

Τροπολογία 94
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν 
πραγματικές ενδείξεις ή εύλογοι λόγοι για 
να πιστεύεται ότι πρόκειται να διαπράξουν 
αξιόποινες πράξεις οι οποίες εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα της Ευρωπόλ σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/794.

β) υπηκόους τρίτων χωρών για τους 
οποίους υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή 
εύλογοι λόγοι για να πιστεύεται ότι 
πρόκειται να διαπράξουν αξιόποινες 
πράξεις οι οποίες εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα της Ευρωπόλ σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794.

Or. en

Τροπολογία 95
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
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Άρθρο 37 α – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν 
πραγματικές ενδείξεις ή εύλογοι λόγοι για 
να πιστεύεται ότι πρόκειται να διαπράξουν 
αξιόποινες πράξεις οι οποίες εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα της Ευρωπόλ σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/794.

β) πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν 
συγκεκριμένοι και εύλογοι λόγοι για να 
πιστεύεται ότι πρόκειται να διαπράξουν 
αξιόποινες πράξεις οι οποίες εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα της Ευρωπόλ σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/794.

Or. en

Τροπολογία 96
Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Ευρωπόλ μπορεί να εισάγει 
καταχώριση στο SIS μόνο αφού 
εξασφαλίσει όλα τα ακόλουθα:

3. Η Ευρωπόλ μπορεί να εισαγάγει 
καταχώριση στο SIS μόνο αφού έχει 
διαπιστώσει ότι η καταχώριση είναι 
αναγκαία και αιτιολογημένη, καθώς έχει 
εξασφαλίσει όλα τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 97
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
 Άρθρο 37 α – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Ευρωπόλ μπορεί να εισάγει 
καταχώριση στο SIS μόνο αφού 
εξασφαλίσει όλα τα ακόλουθα:

3. Η Ευρωπόλ μπορεί να ζητά από τις 
αρμόδιες αρχές να εισάγουν κατόπιν 
αιτήματος της Ευρωπόλ καταχώριση στο 
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SIS μόνο αφού εξασφαλίσει όλα τα 
ακόλουθα:

Or. nl

Τροπολογία 98
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Ευρωπόλ μπορεί να εισάγει 
καταχώριση στο SIS μόνο αφού 
εξασφαλίσει όλα τα ακόλουθα:

3. Η Ευρωπόλ έχει εξασφαλίσει τα 
ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 99
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ανάλυση των δεδομένων που 
παρασχέθηκαν σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 επιβεβαίωσε την αξιοπιστία 
της πηγής των πληροφοριών και την 
ακρίβεια των πληροφοριών για το οικείο 
πρόσωπο, κατά τρόπο που επιτρέπει στην 
Ευρωπόλ να κρίνει ότι το συγκεκριμένο 
πρόσωπο εμπίπτει στην παράγραφο 2, 
κατόπιν, όταν είναι αναγκαίο, περαιτέρω 
ανταλλαγών πληροφοριών με τον πάροχο 
των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 25 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794·

α) ανάλυση των δεδομένων που 
παρασχέθηκαν σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 επιβεβαίωσε την αξιοπιστία 
της πηγής των πληροφοριών και την 
ακρίβεια των πληροφοριών για το οικείο, 
ύποπτο ή κατηγορούμενο, πρόσωπο, κατά 
τρόπο που επιτρέπει στην Ευρωπόλ να 
κρίνει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο 
εμπίπτει στην παράγραφο 2, κατόπιν 
περαιτέρω ανταλλαγών πληροφοριών με 
τον πάροχο των δεδομένων, όταν αυτό 
είναι αναγκαίο και συμφωνεί με τις 
διατάξεις του εγχειριδίου SIRENE, και 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
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άρθρου 25 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/794·

Or. en

Τροπολογία 100
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ανάλυση των δεδομένων που 
παρασχέθηκαν σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 επιβεβαίωσε την αξιοπιστία 
της πηγής των πληροφοριών και την 
ακρίβεια των πληροφοριών για το οικείο 
πρόσωπο, κατά τρόπο που επιτρέπει στην 
Ευρωπόλ να κρίνει ότι το συγκεκριμένο 
πρόσωπο εμπίπτει στην παράγραφο 2, 
κατόπιν, όταν είναι αναγκαίο, περαιτέρω 
ανταλλαγών πληροφοριών με τον πάροχο 
των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 25 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794·

α) ενδελεχής ανάλυση των δεδομένων 
κάθε μεμονωμένης περίπτωσης, που 
παρασχέθηκαν σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, επιβεβαίωσε την αξιοπιστία 
της πηγής των πληροφοριών και την 
ακρίβεια των πληροφοριών για το οικείο 
πρόσωπο, κατά τρόπο που επιτρέπει στην 
Ευρωπόλ να κρίνει ότι το συγκεκριμένο 
πρόσωπο εμπίπτει στην παράγραφο 2, 
κατόπιν, όταν είναι αναγκαίο, περαιτέρω 
ανταλλαγών πληροφοριών με τον πάροχο 
των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 25 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794·

Or. en

Τροπολογία 101
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επαλήθευση επιβεβαίωσε ότι η 
εισαγωγή της καταχώρισης είναι 
αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της 
Ευρωπόλ που ορίζονται στο άρθρο 3 του 

β) επαλήθευση επιβεβαίωσε ότι η 
καταχώριση είναι απολύτως αναγκαία για 
την επίτευξη των στόχων της Ευρωπόλ που 
ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού 



PE693.797v01-00 42/84 AM\1233566EL.docx

EL

κανονισμού (ΕΕ) 2016/794· (ΕΕ) 2016/794·

Or. en

Τροπολογία 102
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αναζήτηση στο SIS, η οποία 
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 48 του παρόντος κανονισμού, δεν 
κατέδειξε την ύπαρξη καταχώρισης για το 
οικείο πρόσωπο·

γ) αναζήτηση στο SIS, η οποία 
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 48 του παρόντος κανονισμού, δεν 
κατέδειξε την ύπαρξη καταχώρισης για το 
οικείο ύποπτο ή κατηγορούμενο πρόσωπο·

Or. en

Τροπολογία 103
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
 Άρθρο 37 α – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διαβούλευση, η οποία περιλάμβανε 
την ανταλλαγή πληροφοριών για το οικείο 
πρόσωπο με τα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν στον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/794 σύμφωνα με το άρθρο 7 του εν 
λόγω κανονισμού, επιβεβαίωσε ότι:

διαγράφεται

i) κανένα κράτος μέλος δεν εξέφρασε την 
πρόθεση να εισαγάγει καταχώριση στο 
SIS για το οικείο πρόσωπο·
ii) κανένα κράτος μέλος δεν διατύπωσε 
αιτιολογημένη αντίρρηση σχετικά με την 
προτεινόμενη εισαγωγή καταχώρισης στο 
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SIS για το οικείο πρόσωπο από την 
Ευρωπόλ.

Or. nl

Τροπολογία 104
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 3 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διαβούλευση, η οποία περιλάμβανε 
την ανταλλαγή πληροφοριών για το οικείο 
πρόσωπο με τα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν στον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/794 σύμφωνα με το άρθρο 7 του εν 
λόγω κανονισμού, επιβεβαίωσε ότι:

δ) διαβούλευση, η οποία περιλάμβανε 
την ανταλλαγή πληροφοριών για το οικείο 
ύποπτο ή κατηγορούμενο πρόσωπο με τα 
κράτη μέλη που συμμετέχουν στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού, 
επιβεβαίωσε ότι κανένα κράτος μέλος δεν 
διατύπωσε αντίρρηση για την 
προτεινόμενη εισαγωγή καταχώρισης στο 
SIS σχετικά με το ύποπτο ή 
κατηγορούμενο πρόσωπο.

Or. en

Τροπολογία 105
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 3 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) κανένα κράτος μέλος δεν 
εξέφρασε την πρόθεση να εισαγάγει 
καταχώριση στο SIS για το οικείο 
πρόσωπο·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 106
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 3 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) κανένα κράτος μέλος δεν 
διατύπωσε αιτιολογημένη αντίρρηση 
σχετικά με την προτεινόμενη εισαγωγή 
καταχώρισης στο SIS για το οικείο 
πρόσωπο από την Ευρωπόλ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 107
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Ευρωπόλ τηρεί λεπτομερή 
αρχεία σχετικά με την εισαγωγή της 
καταχώρισης στο SIS και τους λόγους της 
εν λόγω εισαγωγής, ώστε να είναι δυνατή 
η επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις 
ουσιαστικές και διαδικαστικές απαιτήσεις 
που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3. 
Τα εν λόγω αρχεία τίθενται στη διάθεση 
του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων κατόπιν αιτήματός του.

4. Η Ευρωπόλ τηρεί λεπτομερή 
αρχεία σχετικά με την εισαγωγή 
καταχώρισης στο SIS, η οποία έχει 
εισαχθεί από την Ευρωπόλ και έχει 
καταχωριστεί ως τέτοιου είδους στη 
σχετική κατηγορία, και σχετικά με τους 
λόγους της εν λόγω εισαγωγής, ώστε να 
είναι δυνατή η επαλήθευση της 
συμμόρφωσης με τις ουσιαστικές και 
διαδικαστικές απαιτήσεις που ορίζονται 
στις παραγράφους 1, 2 και 3. Τα εν λόγω 
αρχεία τίθενται στη διάθεση του 
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων κατόπιν αιτήματός του.

Or. nl
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Τροπολογία 108
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Ευρωπόλ τηρεί λεπτομερή 
αρχεία σχετικά με την εισαγωγή της 
καταχώρισης στο SIS και τους λόγους της 
εν λόγω εισαγωγής, ώστε να είναι δυνατή 
η επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις 
ουσιαστικές και διαδικαστικές απαιτήσεις 
που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3. 
Τα εν λόγω αρχεία τίθενται στη διάθεση 
του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων κατόπιν αιτήματός του.

4. Η Ευρωπόλ τηρεί λεπτομερή 
αρχεία σχετικά με την εισαγωγή της 
καταχώρισης στο SIS και με όλους τους 
λόγους της εν λόγω εισαγωγής, ώστε να 
είναι δυνατή η επαλήθευση της 
συμμόρφωσης με τις ουσιαστικές και 
διαδικαστικές απαιτήσεις που ορίζονται 
στις παραγράφους 1, 2 και 3. Τα εν λόγω 
αρχεία τίθενται στη διάθεση του 
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων κατόπιν αιτήματός του.

Or. en

Τροπολογία 109
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Ευρωπόλ τηρεί λεπτομερή 
αρχεία σχετικά με την εισαγωγή της 
καταχώρισης στο SIS και τους λόγους της 
εν λόγω εισαγωγής, ώστε να είναι δυνατή 
η επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις 
ουσιαστικές και διαδικαστικές απαιτήσεις 
που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3. 
Τα εν λόγω αρχεία τίθενται στη διάθεση 
του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων κατόπιν αιτήματός του.

4. Η Ευρωπόλ τηρεί λεπτομερή 
αρχεία σχετικά με την καταχώριση στο 
SIS και τους λόγους που προτείνεται η 
εισαγωγή της, ώστε να είναι δυνατή η 
επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις 
ουσιαστικές και διαδικαστικές απαιτήσεις 
που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3. 
Τα εν λόγω αρχεία τίθενται στη διάθεση 
του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων.
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Or. en

Τροπολογία 110
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η Ευρωπόλ τηρεί λεπτομερή 
αρχεία για τις προταθείσες εισαγωγές 
καταχωρίσεων στο SIS έναντι των 
οποίων κράτος μέλος διατύπωσε 
αιτιολογημένη αντίρρηση. Τα εν λόγω 
αρχεία είναι διαθέσιμα για τον σκοπό 
υποβολής εκθέσεων δυνάμει του 
άρθρου 74 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με την ιδέα ότι o eu-LISA θα πρέπει να καταρτίσει στατιστικές σχετικά 
με τα αρχεία που αφορούν εισαγωγές καταχωρίσεων τις οποίες πρότεινε η Ευρωπόλ και έναντι 
των οποίων κράτος μέλος διατύπωσε αιτιολογημένη αντίρρηση, ώστε να συγκεντρωθούν 
πληροφορίες για τη συχνότητα αυτής της πρακτικής.

Τροπολογία 111
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Ευρωπόλ ενημερώνει όλα τα 
κράτη μέλη για την εισαγωγή της 
καταχώρισης στο SIS μέσω της 
ανταλλαγής συμπληρωματικών 
πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 8 του 

διαγράφεται
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παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 112
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Ευρωπόλ ενημερώνει όλα τα 
κράτη μέλη για την εισαγωγή της 
καταχώρισης στο SIS μέσω της 
ανταλλαγής συμπληρωματικών 
πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
παρόντος κανονισμού.

5. Η Ευρωπόλ ενημερώνει όλα τα 
κράτη μέλη για την εισαγωγή καταχώρισης 
στο SIS που έχει καταχωριστεί στην 
κατηγορία καταχωρίσεων κατόπιν 
αιτήματος της Ευρωπόλ, μέσω της 
ανταλλαγής συμπληρωματικών 
πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. nl

Τροπολογία 113
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Καταχωρίσεις για πρόσωπα που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της 
παραγράφου 2 επαληθεύονται και 
εισάγονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
του κράτους μέλους καταχώρισης και 
βάσει των διατάξεων και των 
προδιαγραφών που θεσπίζονται με τα 
άρθρα 36 και 37 του παρόντος 
κανονισμού.
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Or. en

Τροπολογία 114
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις 
που ισχύουν για το κράτος μέλος 
καταχώρισης σύμφωνα με τα άρθρα 20, 
21, 22, 42, 56, 59, 61, 62 και 63 ισχύουν 
για την Ευρωπόλ κατά την επεξεργασία 
δεδομένων στο SIS.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι καταχωρίσεις παραμένουν υπό την αρμοδιότητα και την ευθύνη των κρατών μελών.

Τροπολογία 115
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις 
που ισχύουν για το κράτος μέλος 
καταχώρισης σύμφωνα με τα άρθρα 20, 21, 
22, 42, 56, 59, 61, 62 και 63 ισχύουν για 
την Ευρωπόλ κατά την επεξεργασία 
δεδομένων στο SIS.

6. Εφαρμόζονται οι απαιτήσεις και οι 
υποχρεώσεις που ισχύουν για το κράτος 
μέλος καταχώρισης σύμφωνα με τα 
άρθρα 20, 21, 22, 42, 56, 59, 61, 62 και 63.

Or. en
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Τροπολογία 116
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων συμμετέχουν 
όποτε η Ευρωπόλ χρησιμοποιεί το SIS, 
καθώς και στη διαδικασία διακρίβωσης 
των λόγων για τους οποίους η Ευρωπόλ 
προτείνει την εισαγωγή καταχώρισης στο 
SIS. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων ενημερώνεται, ενώ έχει και 
αυτός τη δυνατότητα να μετέχει, εάν το 
κρίνει απαραίτητο, κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 117
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 β – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση θετικής απάντησης 
σχετικά με καταχώριση που εισήγαγε η 
Ευρωπόλ, το κράτος μέλος εκτέλεσης:

1. Σε περίπτωση θετικής απάντησης 
σχετικά με καταχώριση η οποία έχει 
καταχωριστεί στην κατηγορία 
καταχωρίσεων κατόπιν αιτήματος της 
Ευρωπόλ, το κράτος μέλος εκτέλεσης:

Or. nl

Τροπολογία 118
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 β – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση θετικής απάντησης 
σχετικά με καταχώριση που εισήγαγε η 
Ευρωπόλ, το κράτος μέλος εκτέλεσης:

1. Σε περίπτωση θετικής απάντησης 
σχετικά με καταχώριση που πρότεινε η 
Ευρωπόλ, το κράτος μέλος εκτέλεσης:

Or. en

Τροπολογία 119
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 β – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συλλέγει και κοινοποιεί τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

α) συλλέγει και κοινοποιεί στο 
κράτος μέλος καταχώρισης και στην 
Ευρωπόλ τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 120
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 β – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συλλέγει και κοινοποιεί τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

α) συλλέγει και κοινοποιεί άμεσα τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en
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Τροπολογία 121
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 β – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) το γεγονός ότι εντοπίστηκε το 
πρόσωπο για το οποίο έχει εισαχθεί 
καταχώριση·

i) το γεγονός ότι εντοπίστηκε το 
ύποπτο ή κατηγορούμενο πρόσωπο για το 
οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση·

Or. en

Τροπολογία 122
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 β – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τον τόπο, τον χρόνο και τον λόγο 
του ελέγχου·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 123
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 β – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, 
αποφασίζει κατά πόσον είναι αναγκαίο να 
λάβει περαιτέρω μέτρα.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 124
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 β – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, 
αποφασίζει κατά πόσον είναι αναγκαίο να 
λάβει περαιτέρω μέτρα.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. nl

Τροπολογία 125
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 β – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων ενημερώνονται 
όταν υπάρχει θετική απάντηση σε 
καταχώριση που πρότεινε η Ευρωπόλ. Ο 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων ενημερώνεται, ενώ έχει και 
αυτός τη δυνατότητα να μετέχει, εάν το 
κρίνει απαραίτητο, κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 126
Sabrina Pignedoli
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
 Άρθρο 37 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος εκτέλεσης 
κοινοποιεί τις πληροφορίες της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) στην Ευρωπόλ 
μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών 
πληροφοριών.

2. Το κράτος μέλος εκτέλεσης 
κοινοποιεί τις πληροφορίες της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) στην Ευρωπόλ 
μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών 
πληροφοριών. Το κράτος μέλος εκτέλεσης 
ανταλλάσσει πληροφορίες με την 
Ευρωπόλ βάσει έγκαιρης αξιολόγησης 
του άμεσου κινδύνου που διατρέχουν τα, 
ανήλικα ιδίως, πρόσωπα να απειληθεί η 
ζωή τους ή να υποστούν σοβαρή βλάβη.

Or. en

Τροπολογία 127
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος εκτέλεσης 
κοινοποιεί τις πληροφορίες της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) στην Ευρωπόλ 
μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών 
πληροφοριών.

2. Το κράτος μέλος εκτέλεσης 
κοινοποιεί τις πληροφορίες της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) μέσω της 
ανταλλαγής συμπληρωματικών 
πληροφοριών σύμφωνα με τις διατάξεις 
του εγχειριδίου SIRENE.

Or. en

Τροπολογία 128
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
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Άρθρο 37 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος εκτέλεσης 
κοινοποιεί τις πληροφορίες της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) στην Ευρωπόλ 
μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών 
πληροφοριών.

2. Το κράτος μέλος εκτέλεσης 
κοινοποιεί άμεσα τις πληροφορίες της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) στην Ευρωπόλ 
μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 129
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 β – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη εκτέλεσης θα 
λάβουν πρόσθετα μέτρα σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3 έως 7 του άρθρου 37. Η 
Ευρωπόλ δύναται να παρέχει στήριξη 
βάσει των προδιαγραφών και 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/794.

Or. en

Τροπολογία 130
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 48 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων 



AM\1233566EL.docx 55/84 PE693.797v01-00

EL

στο SIS από την Ευρωπόλ»·

Or. en

Τροπολογία 131
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπόλ έχει, όποτε είναι απαραίτητο 
για την εκπλήρωση της εντολής της, 
δικαίωμα πρόσβασης και αναζήτησης στα 
δεδομένα στο SIS, καθώς και εισαγωγής, 
επικαιροποίησης και διαγραφής 
καταχωρίσεων δυνάμει του άρθρου 37α 
του παρόντος κανονισμού. Η Ευρωπόλ 
εισάγει, επικαιροποιεί, διαγράφει και 
αναζητεί δεδομένα του SIS μέσω ειδικής 
τεχνικής διεπαφής. Η τεχνική διεπαφή 
δημιουργείται και συντηρείται από την 
Ευρωπόλ σε συμμόρφωση με τα κοινά 
πρότυπα, τα πρωτόκολλα και τις τεχνικές 
διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 
9 του παρόντος κανονισμού και καθιστά 
δυνατή την απευθείας σύνδεση με το 
κεντρικό SIS.

Η Ευρωπόλ έχει, όποτε είναι απολύτως 
απαραίτητο και δεόντως αιτιολογημένο 
για την εκπλήρωση της εντολής της, και σε 
διαβούλευση με τον υπεύθυνο 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και τον 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, 
δικαίωμα πρόσβασης και αναζήτησης στα 
δεδομένα στο SIS, καθώς και δικαίωμα να 
προτείνει στα κράτη μέλη την εισαγωγή 
καταχωρίσεων δυνάμει του άρθρου 37α 
του παρόντος κανονισμού, μεριμνώντας 
παράλληλα για τη συμμόρφωση με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τους κανόνες 
προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

Or. en

Τροπολογία 132
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπόλ ανταλλάσσει Η Ευρωπόλ δύναται επίσης να 
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συμπληρωματικές πληροφορίες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του εγχειριδίου SIRENE. 
Προς τον σκοπό αυτόν, η Ευρωπόλ 
διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των 
συμπληρωματικών πληροφοριών που 
σχετίζονται με τις δικές της 
καταχωρίσεις 24 ώρες το 
εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

ανταλλάσσει και επιπλέον να αιτείται 
συμπληρωματικές πληροφορίες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 37β και του 
εγχειριδίου SIRENE.

Or. en

Τροπολογία 133
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπόλ ανταλλάσσει 
συμπληρωματικές πληροφορίες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του εγχειριδίου SIRENE. 
Προς τον σκοπό αυτόν, η Ευρωπόλ 
διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των 
συμπληρωματικών πληροφοριών που 
σχετίζονται με τις δικές της καταχωρίσεις 
24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την 
εβδομάδα.

Η Ευρωπόλ δύναται επίσης να 
ανταλλάσσει και επιπλέον να αιτείται 
συμπληρωματικές πληροφορίες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του εγχειριδίου SIRENE. 
Προς τον σκοπό αυτόν, η Ευρωπόλ 
διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των 
συμπληρωματικών πληροφοριών που 
σχετίζονται με τις δικές της καταχωρίσεις 
24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την 
εβδομάδα.

Or. en

Τροπολογία 134
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 48 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τη χρήση από την Ευρωπόλ 4. Για τη χρήση από την Ευρωπόλ 
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των πληροφοριών που λαμβάνονται 
κατόπιν αναζήτησης στο SIS ή κατόπιν 
επεξεργασίας συμπληρωματικών 
πληροφοριών απαιτείται η συγκατάθεση 
του κράτους μέλους που παρείχε τις 
πληροφορίες είτε ως κράτος μέλος 
καταχώρισης είτε ως κράτος μέλος 
εκτέλεσης. Εάν το κράτος μέλος επιτρέπει 
τη χρήση των πληροφοριών αυτών, ο 
χειρισμός τους από την Ευρωπόλ 
ρυθμίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/794. Η Ευρωπόλ ανακοινώνει τις 
πληροφορίες αυτές σε τρίτες χώρες και 
τρίτους οργανισμούς μόνο με τη 
συγκατάθεση του κράτους μέλους που 
παρείχε τις πληροφορίες και σε πλήρη 
συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

των πληροφοριών που λαμβάνονται 
κατόπιν αναζήτησης στο SIS ή κατόπιν 
επεξεργασίας συμπληρωματικών 
πληροφοριών απαιτείται η συγκατάθεση 
του κράτους μέλους που παρείχε τις 
πληροφορίες είτε ως κράτος μέλος 
καταχώρισης είτε ως κράτος μέλος 
εκτέλεσης. Εάν το κράτος μέλος επιτρέπει 
τη χρήση των πληροφοριών αυτών, ο 
χειρισμός τους από την Ευρωπόλ 
ρυθμίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/794 και πληρούνται οι απαιτήσεις 
και οι ρήτρες διασφάλισης που ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725. Η 
Ευρωπόλ ανακοινώνει τις πληροφορίες 
αυτές σε τρίτες χώρες, οι οποίες υπάγονται 
στις προϋποθέσεις του άρθρου 25 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1725, μόνο με τη συγκατάθεση του 
κράτους μέλους που παρείχε τις 
πληροφορίες και σε πλήρη συμμόρφωση 
τόσο με το δίκαιο της Ένωσης σχετικά με 
την προστασία των δεδομένων όσο και με 
τον Χάρτη. Όταν η Ευρωπόλ 
χρησιμοποιεί και διαβιβάζει πληροφορίες 
που βρήκε μετά από αναζήτηση στο SIS, 
ενημερώνονται ο υπεύθυνος θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 135
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 48 – παράγραφος 7 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων διενεργεί, σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα ελέγχου και τουλάχιστον 
ανά τετραετία, έλεγχο των πράξεων 
επεξεργασίας δεδομένων που 

7α. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων διενεργεί, σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα ελέγχου και τουλάχιστον 
ανά τετραετία, τακτικούς ελέγχους των 
πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που 
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πραγματοποιεί η Ευρωπόλ βάσει του 
παρόντος κανονισμού.

πραγματοποιεί η Ευρωπόλ βάσει του 
παρόντος κανονισμού.» Επίσης, ο 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων διενεργεί ειδικούς πρόσθετους 
ελέγχους όταν το κρίνει απαραίτητο. Οι 
εκθέσεις των εν λόγω ελέγχων 
αποστέλλονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στη Μικτή Ομάδα 
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 51 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794.

Or. en

Τροπολογία 136
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 48 – παράγραφος 7 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων διενεργεί, σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα ελέγχου και τουλάχιστον 
ανά τετραετία, έλεγχο των πράξεων 
επεξεργασίας δεδομένων που 
πραγματοποιεί η Ευρωπόλ βάσει του 
παρόντος κανονισμού.

7α. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων διενεργεί, σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα ελέγχου και τουλάχιστον 
ανά έτος, έλεγχο των πράξεων 
επεξεργασίας δεδομένων που 
πραγματοποιεί η Ευρωπόλ βάσει του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 137
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 53 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-α) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται 
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από το ακόλουθο κείμενο:
4. Ένα κράτος μέλος μπορεί να 
εισαγάγει καταχώριση για πρόσωπο για 
τους σκοπούς του άρθρου 32 παράγραφος 
1 στοιχεία γ), δ) και ε) και του άρθρου 36 
για περίοδο ενός έτους. Το κράτος μέλος 
καταχώρισης επανεξετάζει την ανάγκη 
διατήρησης της καταχώρισης, εντός του 
έτους.

4. Ένα κράτος μέλος μπορεί να 
εισαγάγει καταχώριση για πρόσωπο για 
τους σκοπούς του άρθρου 32 παράγραφος 
1 στοιχεία γ), δ) και ε), του άρθρου 36 και 
του άρθρου 37α παράγραφος 1, για 
περίοδο ενός έτους. Το κράτος μέλος 
καταχώρισης επανεξετάζει την ανάγκη 
διατήρησης της καταχώρισης, εντός του 
έτους.

Or. en

Τροπολογία 138
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 53 – παράγραφος 5α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 5α:

διαγράφεται

«5a.  Η Ευρωπόλ μπορεί να εισαγάγει 
καταχώριση για πρόσωπο για τους 
σκοπούς του άρθρου 37α παράγραφος 1 
για περίοδο ενός έτους. Η Ευρωπόλ 
επανεξετάζει την ανάγκη διατήρησης της 
καταχώρισης εντός της εν λόγω περιόδου. 
Η Ευρωπόλ ορίζει, κατά περίπτωση, 
μικρότερες περιόδους επανεξέτασης.»

Or. en

Τροπολογία 139
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 53 – παράγραφος 5α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Ευρωπόλ μπορεί να εισαγάγει 
καταχώριση για πρόσωπο για τους 
σκοπούς του άρθρου 37α παράγραφος 1 
για περίοδο ενός έτους. Η Ευρωπόλ 
επανεξετάζει την ανάγκη διατήρησης της 
καταχώρισης εντός της εν λόγω περιόδου. 
Η Ευρωπόλ ορίζει, κατά περίπτωση, 
μικρότερες περιόδους επανεξέτασης.

5α. Η Ευρωπόλ μπορεί να εισαγάγει 
καταχώριση για υπήκοο τρίτης χώρας για 
τους σκοπούς του άρθρου 37α 
παράγραφος 1 για περίοδο ενός έτους. Η 
Ευρωπόλ επανεξετάζει την ανάγκη 
διατήρησης της καταχώρισης εντός της εν 
λόγω περιόδου. Η Ευρωπόλ ορίζει, κατά 
περίπτωση, μικρότερες περιόδους 
επανεξέτασης.

Or. en

Τροπολογία 140
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 53 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εντός της περιόδου επανεξέτασης 
που αναφέρεται στις παραγράφους 2, 3, 4, 
5 και 5α, το κράτος μέλος καταχώρισης ή, 
στην περίπτωση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που εισήχθησαν στο SIS 
δυνάμει του άρθρου 37α του παρόντος 
κανονισμού, η Ευρωπόλ μπορεί, κατόπιν 
συνολικής ατομικής αξιολόγησης η οποία 
καταγράφεται, να αποφασίσει τη 
διατήρηση της καταχώρισης για πρόσωπο 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την 
περίοδο επανεξέτασης, όταν αυτό κρίνεται 
αναγκαίο και αναλογικό για τους σκοπούς 
για τους οποίους εισήχθη η καταχώριση. 
Στις περιπτώσεις αυτές, η παράγραφος 2, 
3, 4, 5 ή 5α του παρόντος άρθρου διέπει 
επίσης την παράταση της περιόδου 
διατήρησης. Κάθε τέτοια απόφαση 
παράτασης μιας καταχώρισης 
κοινοποιείται στο CS-SIS.

6. Εντός της περιόδου επανεξέτασης 
που αναφέρεται στις παραγράφους 2, 3, 4 
και 5, το κράτος μέλος καταχώρισης 
μπορεί, κατόπιν συνολικής ατομικής 
αξιολόγησης η οποία καταγράφεται, να 
αποφασίσει τη διατήρηση της καταχώρισης 
για πρόσωπο για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα από την περίοδο επανεξέτασης, 
όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, αναλογικό 
και περιορίζεται στον σκοπό για τον 
οποίο εισήχθη η καταχώριση. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η παράγραφος 2, 3, 4 ή 
5 του παρόντος άρθρου διέπει επίσης την 
παράταση της περιόδου διατήρησης. Κάθε 
τέτοια απόφαση παράτασης μιας 
καταχώρισης κοινοποιείται στο CS-SIS.

Or. en
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Τροπολογία 141
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 53 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι καταχωρίσεις για πρόσωπα 
διαγράφονται αυτομάτως μετά την 
παρέλευση της περιόδου επανεξέτασης που 
αναφέρεται στις παραγράφους 2, 3, 4, 5 
και 5α, εκτός εάν το κράτος μέλος 
καταχώρισης ή, στην περίπτωση των 
καταχωρίσεων που εισήχθησαν στο SIS 
δυνάμει του άρθρου 37α του παρόντος 
κανονισμού, η Ευρωπόλ ενημερώσει το 
CS-SIS σχετικά με παράταση της 
περιόδου διατήρησης σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Το 
CS-SIS ενημερώνει αυτομάτως το κράτος 
μέλος καταχώρισης ή την Ευρωπόλ για την 
προγραμματισμένη διαγραφή δεδομένων 
τέσσερις μήνες πριν από την εκτέλεσή της.

7. Οι καταχωρίσεις για πρόσωπα 
διαγράφονται αυτομάτως μετά την 
παρέλευση της περιόδου επανεξέτασης που 
αναφέρεται στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 
ή μετά το τέλος της παράτασης της 
περιόδου διατήρησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 6. Το CS-SIS ενημερώνει 
αμέσως το κράτος μέλος καταχώρισης ή 
την Ευρωπόλ για την προγραμματισμένη 
διαγραφή δεδομένων τέσσερις μήνες πριν 
από την εκτέλεσή της, καθώς και μόλις 
διαγραφούν τα δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 142
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 53 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι καταχωρίσεις για πρόσωπα 
διαγράφονται αυτομάτως μετά την 
παρέλευση της περιόδου επανεξέτασης που 
αναφέρεται στις παραγράφους 2, 3, 4, 5 
και 5α, εκτός εάν το κράτος μέλος 
καταχώρισης ή, στην περίπτωση των 

7. Οι καταχωρίσεις για υπηκόους 
τρίτων χωρών διαγράφονται αυτομάτως 
μετά την παρέλευση της περιόδου 
επανεξέτασης που αναφέρεται στις 
παραγράφους 2, 3, 4, 5 και 5α, εκτός εάν 
το κράτος μέλος καταχώρισης ή, στην 
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καταχωρίσεων που εισήχθησαν στο SIS 
δυνάμει του άρθρου 37α του παρόντος 
κανονισμού, η Ευρωπόλ ενημερώσει το 
CS-SIS σχετικά με παράταση της περιόδου 
διατήρησης σύμφωνα με την παράγραφο 6 
του παρόντος άρθρου. Το CS-SIS 
ενημερώνει αυτομάτως το κράτος μέλος 
καταχώρισης ή την Ευρωπόλ για την 
προγραμματισμένη διαγραφή δεδομένων 
τέσσερις μήνες πριν από την εκτέλεσή της.

περίπτωση των καταχωρίσεων που 
εισήχθησαν στο SIS δυνάμει του άρθρου 
37α του παρόντος κανονισμού, η 
Ευρωπόλ ενημερώσει το CS-SIS σχετικά 
με παράταση της περιόδου διατήρησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
παρόντος άρθρου. Το CS-SIS ενημερώνει 
αυτομάτως το κράτος μέλος καταχώρισης 
ή την Ευρωπόλ για την προγραμματισμένη 
διαγραφή δεδομένων τέσσερις μήνες πριν 
από την εκτέλεσή της.

Or. en

Τροπολογία 143
Franco Roberti, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 53 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ 
τηρούν στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό 
καταχωρίσεων για πρόσωπα για τις οποίες 
η περίοδος διατήρησης παρατάθηκε 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
παρόντος άρθρου και τα διαβιβάζουν, 
κατόπιν αιτήματος, στις εποπτικές αρχές 
που αναφέρονται στο άρθρο 69.

8. Τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ 
τηρούν στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό 
καταχωρίσεων για πρόσωπα για τις οποίες 
η περίοδος διατήρησης παρατάθηκε 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
παρόντος άρθρου και τα διαβιβάζουν, 
κατόπιν αιτήματος, στις εποπτικές αρχές 
που αναφέρονται στο άρθρο 69 και, στην 
περίπτωση της Ευρωπόλ, στον Ευρωπαίο 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 144
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 55 – παράγραφος 6α – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι καταχωρίσεις για πρόσωπα που 
εισάγονται από την Ευρωπόλ δυνάμει του 
άρθρου 37α διαγράφονται:

6α. Οι καταχωρίσεις για πρόσωπα που 
εισάγονται δυνάμει του άρθρου 37α 
διαγράφονται:

Or. en

Τροπολογία 145
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 55 – παράγραφος 6α – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) με τη λήψη απόφασης διαγραφής 
τους από την αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους καταχώρισης·

Or. en

Τροπολογία 146
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 55 – παράγραφος 6α – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) με τη λήψη απόφασης διαγραφής 
τους από την Ευρωπόλ, ιδίως όταν, μετά 
την εισαγωγή της καταχώρισης, η 
Ευρωπόλ διαπιστώσει ότι οι πληροφορίες 
που έλαβε σύμφωνα με το άρθρο 37α 
παράγραφος 2 ήταν ανακριβείς ή 
διαβιβάστηκαν στην Ευρωπόλ για 
παράνομους σκοπούς, ή όταν η Ευρωπόλ 
διαπιστώσει ή ενημερωθεί από κράτος 
μέλος ότι το πρόσωπο για το οποίο έχει 
εισαχθεί η καταχώριση δεν εμπίπτει πλέον 

β) με τη λήψη απόφασης διαγραφής 
τους από το κράτος μέλος καταχώρισης, 
ιδίως όταν, μετά την εισαγωγή της 
καταχώρισης, το εν λόγω κράτος μέλος 
διαπιστώσει ότι οι πληροφορίες που έλαβε 
σύμφωνα με το άρθρο 37α παράγραφος 2 
ήταν ανακριβείς ή διαβιβάστηκαν στην 
Ευρωπόλ για παράνομους σκοπούς, ή όταν 
το κράτος μέλος καταχώρισης 
διαπιστώσει ή ενημερωθεί από κράτος 
μέλος ή από την Ευρωπόλ ότι το πρόσωπο 
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στο άρθρο 37α παράγραφος 2· για το οποίο έχει εισαχθεί η καταχώριση 
δεν εμπίπτει πλέον στο άρθρο 37α 
παράγραφος 2·

Or. en

Τροπολογία 147
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 55 – παράγραφος 6α – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατόπιν ειδοποίησης, μέσω της 
ανταλλαγής συμπληρωματικών 
πληροφοριών, της Ευρωπόλ από κράτος 
μέλος ότι πρόκειται να εισαγάγει ή έχει 
εισαγάγει καταχώριση σχετικά με το 
πρόσωπο για το οποίο έχει εισαγάγει την 
καταχώριση η Ευρωπόλ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 148
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 55 – παράγραφος 6α – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατόπιν κοινοποίησης στην 
Ευρωπόλ από κράτος μέλος που 
συμμετέχει στον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/794, σύμφωνα με το άρθρο 7 του εν 
λόγω κανονισμού, αιτιολογημένης 
αντίρρησής του στην καταχώριση.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 149
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 56 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όσον αφορά τις καταχωρίσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 26, 32, 34, 36, 
37α, 38 και 40 του παρόντος κανονισμού, 
κάθε επεξεργασία πληροφοριών στο SIS 
για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς της 
εισαγωγής τους στο SIS πρέπει να 
συνδέεται με συγκεκριμένη υπόθεση και 
να δικαιολογείται από την ανάγκη 
αποτροπής επικείμενης και σοβαρής 
απειλής κατά της δημόσιας τάξης και της 
δημόσιας ασφάλειας, για σοβαρούς λόγους 
εθνικής ασφάλειας ή για να αποτραπεί η 
διάπραξη σοβαρού εγκλήματος. Για τον 
σκοπό αυτό εξασφαλίζεται εκ των 
προτέρων η άδεια του κράτους μέλους 
καταχώρισης ή της Ευρωπόλ, εάν τα 
δεδομένα εισήχθησαν δυνάμει του 
άρθρου 37α του παρόντος κανονισμού.

5. Όσον αφορά τις καταχωρίσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 26, 32, 34, 36, 
37α, 38 και 40 του παρόντος κανονισμού, 
κάθε επεξεργασία πληροφοριών στο SIS 
για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς της 
εισαγωγής τους στο SIS πρέπει να 
συνδέεται με συγκεκριμένη υπόθεση και 
να δικαιολογείται από την ανάγκη 
αποτροπής επικείμενης και σοβαρής 
απειλής κατά της δημόσιας τάξης και της 
δημόσιας ασφάλειας, για σοβαρούς λόγους 
εθνικής ασφάλειας ή για να αποτραπεί η 
διάπραξη σοβαρού εγκλήματος. Για τον 
σκοπό αυτό, εξασφαλίζεται εκ των 
προτέρων η άδεια του κράτους μέλους 
καταχώρισης.

Or. en

Τροπολογία 150
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 61 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν κατά την εισαγωγή νέας 
καταχώρισης διαπιστώνεται ότι υπάρχει 
ήδη καταχώριση στο SIS για πρόσωπο με 
τα ίδια χαρακτηριστικά ταυτότητας, το 

1. Όταν κατά την εισαγωγή νέας 
καταχώρισης διαπιστώνεται ότι υπάρχει 
ήδη καταχώριση στο SIS για πρόσωπο με 
τα ίδια χαρακτηριστικά ταυτότητας, το 
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τμήμα SIRENE έρχεται σε επαφή με το 
κράτος μέλος καταχώρισης ή, εάν η 
καταχώριση εισήχθη δυνάμει του άρθρου 
37α του παρόντος κανονισμού, την 
Ευρωπόλ εντός 12 ωρών μέσω ανταλλαγής 
συμπληρωματικών πληροφοριών για να 
διασταυρώσει αν τα υποκείμενα των δύο 
καταχωρίσεων είναι το ίδιο πρόσωπο.

τμήμα SIRENE έρχεται σε επαφή με το 
κράτος μέλος καταχώρισης εντός 12 ωρών 
μέσω ανταλλαγής συμπληρωματικών 
πληροφοριών για να διασταυρώσει εάν τα 
υποκείμενα των δύο καταχωρίσεων 
αφορούν το ίδιο πρόσωπο.

Or. en

Τροπολογία 151
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 61 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν έπειτα από διασταύρωση 
διαπιστωθεί ότι το υποκείμενο της νέας 
καταχώρισης και το πρόσωπο που είναι 
ήδη καταχωρισμένο στο SIS είναι 
πράγματι ένα και το αυτό, το τμήμα 
SIRENE του κράτους μέλους καταχώρισης 
εφαρμόζει τη διαδικασία για την εισαγωγή 
πολλαπλών καταχωρίσεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 23. Κατά παρέκκλιση, η 
Ευρωπόλ διαγράφει την καταχώριση που 
έχει εισαγάγει σύμφωνα με το άρθρο 55 
παράγραφος 6α στοιχείο γ).

2. Όταν έπειτα από διασταύρωση 
διαπιστωθεί ότι το υποκείμενο της νέας 
καταχώρισης και το πρόσωπο που είναι 
ήδη καταχωρισμένο στο SIS είναι 
πράγματι ένα και το αυτό, το τμήμα 
SIRENE του κράτους μέλους καταχώρισης 
εφαρμόζει τη διαδικασία για την εισαγωγή 
πολλαπλών καταχωρίσεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 23.

Or. en

Τροπολογία 152
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 67 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα υποκείμενα των δεδομένων 
έχουν τη δυνατότητα να ασκούν τα 
δικαιώματα που ορίζονται στα άρθρα 15, 
16 και 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, 
στις εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά στο 
εθνικό δίκαιο του άρθρου 14 και του 
άρθρου 16 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/680 και στο κεφάλαιο IX του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

1. Τα υποκείμενα των δεδομένων 
έχουν τη δυνατότητα να ασκούν τα 
δικαιώματα που ορίζονται στα άρθρα 15, 
16 και 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, 
στις εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά στο 
εθνικό δίκαιο του άρθρου 14 και του 
άρθρου 16 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/680 και στο κεφάλαιο IX του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
άμεσης διαγραφής όλων των 
πληροφοριών που εισήχθησαν στο 
σύστημα κατά τις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 55 
παράγραφος 6α.

Or. en

Τροπολογία 153
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 67 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κράτος μέλος διαφορετικό από το 
κράτος μέλος καταχώρισης μπορεί να 
παράσχει στο υποκείμενο των δεδομένων 
πληροφορίες σχετικές με οποιαδήποτε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του 
υποκειμένου των δεδομένων που είναι υπό 
επεξεργασία μόνο εάν παράσχει 
προηγουμένως στο κράτος μέλος 
καταχώρισης τη δυνατότητα να διατυπώσει 
τη θέση του. Εάν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα εισήχθησαν στο 
SIS από την Ευρωπόλ, το κράτος μέλος 
που έλαβε το αίτημα παραπέμπει το 
αίτημα στην Ευρωπόλ χωρίς 
καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση 
εντός 5 ημερών από τη λήψη του, και η 
Ευρωπόλ επεξεργάζεται το αίτημα 

2. Κράτος μέλος διαφορετικό από το 
κράτος μέλος καταχώρισης μπορεί να 
παράσχει στο υποκείμενο των δεδομένων 
πληροφορίες σχετικές με οποιαδήποτε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του 
υποκειμένου των δεδομένων που είναι υπό 
επεξεργασία μόνο εάν παράσχει 
προηγουμένως στο κράτος μέλος 
καταχώρισης τη δυνατότητα να διατυπώσει 
τη θέση του. Η επικοινωνία μεταξύ των εν 
λόγω κρατών μελών πραγματοποιείται 
μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών 
πληροφοριών.
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σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/794 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1725. Εάν η Ευρωπόλ λάβει αίτημα 
σχετικά με δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που εισήχθησαν στο SIS από 
κράτος μέλος, η Ευρωπόλ παραπέμπει το 
αίτημα στο κράτος μέλος καταχώρισης 
χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε 
περίπτωση εντός 5 ημερών από τη λήψη 
του. Η επικοινωνία μεταξύ των εν λόγω 
κρατών μελών και μεταξύ των κρατών 
μελών και της Ευρωπόλ πραγματοποιείται 
μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 154
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κράτος μέλος, σύμφωνα με το 
εθνικό του δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης 
της νομοθεσίας του για τη μεταφορά της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό δίκαιο, 
ή, στην περίπτωση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που εισήχθησαν 
στο SIS δυνάμει του άρθρου 37α του 
παρόντος κανονισμού, η Ευρωπόλ, 
σύμφωνα με το κεφάλαιο IX του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, λαμβάνει 
απόφαση να μην παράσχει πληροφορίες 
στο υποκείμενο των δεδομένων, εν όλω ή 
εν μέρει, στον βαθμό και για το χρονικό 
διάστημα που ένας τέτοιος μερικός ή 
πλήρης περιορισμός συνιστά αναγκαίο και 
αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική 
κοινωνία, λαμβανομένων δεόντως υπόψη 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
έννομων συμφερόντων του 
ενδιαφερόμενου υποκειμένου των 

3. Κράτος μέλος, σύμφωνα με το 
εθνικό του δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης 
της νομοθεσίας του για τη μεταφορά της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό δίκαιο, 
λαμβάνει απόφαση να μην παράσχει 
πληροφορίες στο υποκείμενο των 
δεδομένων, εν όλω ή εν μέρει, στον βαθμό 
και για το χρονικό διάστημα που ένας 
τέτοιος μερικός ή πλήρης περιορισμός 
συνιστά αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε 
μια δημοκρατική κοινωνία, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των έννομων 
συμφερόντων του ενδιαφερόμενου 
υποκειμένου των δεδομένων, με στόχο:
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δεδομένων, με στόχο:

Or. en

Τροπολογία 155
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο, το κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που εισήχθησαν στο SIS 
δυνάμει του άρθρου 37α του παρόντος 
κανονισμού, η Ευρωπόλ ενημερώνει 
εγγράφως και χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση το υποκείμενο των 
δεδομένων για κάθε άρνηση ή περιορισμό 
πρόσβασης καθώς και για τους λόγους της 
άρνησης ή του περιορισμού. Η ενημέρωση 
αυτή μπορεί να παραλείπεται εάν η 
παροχή της υπονομεύει έναν από τους 
λόγους που ορίζονται στα στοιχεία α) έως 
ε) του πρώτου εδαφίου της παρούσας 
παραγράφου. Το κράτος μέλος ή, στην 
περίπτωση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που εισήχθησαν στο SIS 
δυνάμει του άρθρου 37α του παρόντος 
κανονισμού, η Ευρωπόλ ενημερώνει το 
υποκείμενο των δεδομένων για τη 
δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία προς 
εποπτική αρχή ή να ασκήσει δικαστική 
προσφυγή.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο, το κράτος μέλος 
ενημερώνει εγγράφως και χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση το 
υποκείμενο των δεδομένων για κάθε 
άρνηση ή περιορισμό πρόσβασης καθώς 
και για τους λόγους της άρνησης ή του 
περιορισμού. Το κράτος μέλος ενημερώνει 
το υποκείμενο των δεδομένων για τη 
δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία προς 
εποπτική αρχή ή να ασκήσει δικαστική 
προσφυγή.

Or. en

Τροπολογία 156
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος ή, στην περίπτωση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
εισήχθησαν στο SIS δυνάμει του άρθρου 
37α του παρόντος κανονισμού, η 
Ευρωπόλ τεκμηριώνει τους πραγματικούς 
ή νομικούς λόγους επί των οποίων 
βασίζεται η απόφαση να μην παρασχεθούν 
πληροφορίες στο υποκείμενο των 
δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές τίθενται 
στη διάθεση των αρμόδιων εποπτικών 
αρχών. Για τέτοιες περιπτώσεις, το 
υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης τη 
δυνατότητα να ασκεί τα δικαιώματα του 
μέσω των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Το κράτος μέλος τεκμηριώνει τους 
πραγματικούς και νομικούς λόγους επί των 
οποίων βασίζεται η απόφαση να μην 
παρασχεθούν πληροφορίες στο υποκείμενο 
των δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές 
τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων 
εποπτικών αρχών. Για τέτοιες περιπτώσεις, 
το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης 
τη δυνατότητα να ασκεί τα δικαιώματά 
του, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα να 
ασκήσει προσφυγή, μέσω των αρμόδιων 
εποπτικών αρχών.

Or. en

Τροπολογία 157
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 67 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατόπιν αίτησης πρόσβασης, 
διόρθωσης ή διαγραφής, το κράτος μέλος 
ή, σε περίπτωση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που εισήχθησαν στο SIS 
δυνάμει του άρθρου 37α του παρόντος 
κανονισμού, η Ευρωπόλ ενημερώνει το 
υποκείμενο των δεδομένων για τη συνέχεια 
που δόθηκε στην άσκηση των 
δικαιωμάτων βάσει του παρόντος άρθρου 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε 
κάθε περίπτωση εντός ενός μήνα από τη 
λήψη της αίτησης. Η εν λόγω προθεσμία 
μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη 
μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων 

4. Κατόπιν αίτησης πρόσβασης, 
διόρθωσης ή διαγραφής, το κράτος 
μέλος ενημερώνει το υποκείμενο των 
δεδομένων για τη συνέχεια που δόθηκε 
στην άσκηση των δικαιωμάτων βάσει του 
παρόντος άρθρου χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 
ενός μήνα από τη λήψη της αίτησης. Η εν 
λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 
δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, 
λαμβανομένων υπόψη της 
πολυπλοκότητας του αιτήματος και του 
αριθμού των αιτημάτων. Το κράτος μέλος 
ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων 
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υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος 
και του αριθμού των αιτημάτων. Το 
κράτος μέλος ή, στην περίπτωση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
εισήχθησαν στο SIS δυνάμει του άρθρου 
37α του παρόντος κανονισμού, η 
Ευρωπόλ ενημερώνει το υποκείμενο των 
δεδομένων για τυχόν τέτοια παράταση και 
τους λόγους της καθυστέρησης εντός ενός 
μήνα από τη λήψη της αίτησης. Εάν το 
υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το 
αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση 
παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με 
ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν το 
υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι 
διαφορετικό.

για τυχόν τέτοια παράταση και τους 
λόγους της καθυστέρησης εντός ενός μήνα 
από τη λήψη της αίτησης. Εάν το 
υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το 
αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση 
παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με 
ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν το 
υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι 
διαφορετικό.

Or. en

Τροπολογία 158
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 68 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
περί ενδίκων μέσων του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 και της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, 
κάθε πρόσωπο μπορεί να προσφύγει 
ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας εποπτικής 
αρχής ή δικαστηρίου, βάσει του εθνικού 
δικαίου οποιουδήποτε κράτους μέλους, για 
να ζητήσει την πρόσβαση, τη διόρθωση, τη 
διαγραφή, την απόκτηση πληροφοριών ή 
την καταβολή αποζημίωσης σε σχέση με 
καταχώριση που το αφορά.

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
περί ενδίκων μέσων του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 και της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, 
κάθε πρόσωπο μπορεί να προσφύγει 
ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας εποπτικής 
αρχής ή δικαστηρίου, βάσει του εθνικού 
δικαίου οποιουδήποτε κράτους μέλους, για 
να ζητήσει την πρόσβαση, τη διόρθωση, τη 
διαγραφή, την απόκτηση πληροφοριών ή 
την καταβολή αποζημίωσης σε σχέση με 
καταχώριση που το αφορά.. Η αρμόδια 
εποπτική αρχή ενημερώνει τακτικά το 
πρόσωπο σχετικά με την πρόοδο και την 
έκβαση της προσφυγής.

Or. en
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Τροπολογία 159
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 68 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
περί ενδίκων μέσων του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1725, κάθε πρόσωπο μπορεί να 
υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για να 
ζητήσει την πρόσβαση, τη διόρθωση, τη 
διαγραφή, την απόκτηση πληροφοριών ή 
την καταβολή αποζημίωσης σε σχέση με 
καταχώριση που το αφορά και η οποία 
έχει εισαχθεί από την Ευρωπόλ.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
περί ενδίκων μέσων του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1725, κάθε πρόσωπο μπορεί να 
υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για να 
ζητήσει την πρόσβαση, τη διόρθωση, τη 
διαγραφή, την απόκτηση πληροφοριών ή 
την καταβολή αποζημίωσης σε σχέση με 
τις πληροφορίες που το αφορούν και οι 
οποίες έχουν δοθεί από την Ευρωπόλ 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 37α. Ο Ευρωπαίος Επόπτης 
Προστασίας Δεδομένων ενημερώνει τον 
καταγγέλλοντα για την πρόοδο και την 
έκβαση της καταγγελίας, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
άσκησης δικαστικής προσφυγής 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1725.

Or. en

Τροπολογία 160
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 68 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ 
αναλαμβάνουν την αμοιβαία υποχρέωση 
να εκτελούν τις οριστικές αποφάσεις που 
εκδίδονται από τα δικαστήρια, τις αρχές ή 
τους φορείς που αναφέρονται στις 

3. Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την 
αμοιβαία υποχρέωση να εκτελούν τις 
οριστικές αποφάσεις που εκδίδονται από 
τα δικαστήρια, τις αρχές ή τους φορείς που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του 
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παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου, με την επιφύλαξη του άρθρου 72.

παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 72.

Or. en

Τροπολογία 161
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ 
υποβάλλουν ετησίως έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων σχετικά με:

4. Τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ 
υποβάλλουν ετησίως έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 162
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ 
υποβάλλουν ετησίως έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων σχετικά με:

4. Τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ 
υποβάλλουν ετησίως έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 163
Franco Roberti, Birgit Sippel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ 
υποβάλλουν ετησίως έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων σχετικά με:

4. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
ετησίως έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, και η 
Ευρωπόλ προς τον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων, σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 164
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ 
υποβάλλουν ετησίως έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων σχετικά με:

4. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
ετησίως έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 
σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 165
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με 
περιπτώσεις αμοιβαίας αναγνώρισης 

ζ) τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με 
περιπτώσεις αμοιβαίας αναγνώρισης 
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οριστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν από 
τα δικαστήρια ή τις αρχές άλλων κρατών 
μελών για καταχωρίσεις που εισήχθησαν 
από το κράτος μέλος καταχώρισης ή την 
Ευρωπόλ.

οριστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν από 
τα δικαστήρια ή τις αρχές άλλων κρατών 
μελών για καταχωρίσεις που εισήχθησαν 
από το κράτος μέλος καταχώρισης.

Or. en

Τροπολογία 166
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 68 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) τον αριθμό καταχωρίσεων για 
πρόσωπα, για τις οποίες η περίοδος 
διατήρησης παρατάθηκε σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 όπως αυτή αναφέρεται στο 
πλαίσιο του άρθρου 53 παράγραφος 8.

Or. en

Τροπολογία 167
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 68 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι εκθέσεις των κρατών μελών και 
της Ευρωπόλ περιλαμβάνονται στην κοινή 
έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 71 
παράγραφος 4.

5. Οι εκθέσεις των κρατών μελών και 
της Ευρωπόλ περιλαμβάνονται, στο 
σύνολό τους, στην κοινή έκθεση που 
αναφέρεται στο άρθρο 71 παράγραφος 4.

Or. en
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Τροπολογία 168
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 68 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι εκθέσεις των κρατών μελών και 
της Ευρωπόλ περιλαμβάνονται στην κοινή 
έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 71 
παράγραφος 4.

5. Οι εκθέσεις των κρατών μελών 
περιλαμβάνονται στην κοινή έκθεση που 
αναφέρεται στο άρθρο 71 παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 169
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 71 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

11a. Στο άρθρο 71, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων διαβιβάζει 
ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή κοινή 
έκθεση δραστηριοτήτων όσον αφορά τη 
συντονισμένη εποπτεία.

4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων διαβιβάζει 
ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στη Μικτή 
Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 51 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, κοινή έκθεση 
δραστηριοτήτων όσον αφορά τη 
συντονισμένη εποπτεία.

Or. en

Τροπολογία 170
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 72 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κράτος μέλος, η Ευρωπόλ ή ο eu-LISA 
απαλλάσσεται πλήρως ή εν μέρει από την 
ευθύνη του εάν αποδείξει ότι δεν 
ευθύνεται για το ζημιογόνο περιστατικό.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 171
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 72 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αξιώσεις αποζημίωσης κατά 
κράτους μέλους για τις ζημίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
διέπονται από το εθνικό δίκαιο του εν 
λόγω κράτους μέλους. Οι αξιώσεις 
αποζημίωσης κατά της Ευρωπόλ για τις 
ζημίες που αναφέρονται στις παραγράφους 
1 και 2 διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/794 και υπόκεινται στις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στις 
Συνθήκες. Οι αξιώσεις αποζημίωσης κατά 
κράτους μέλους για τις ζημίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
διέπονται από το εθνικό δίκαιο του εν 
λόγω κράτους μέλους. Οι αξιώσεις 
αποζημίωσης κατά του eu-LISA για τις 
ζημίες που αναφέρονται στις παραγράφους 
1 και 2 υπόκεινται στις διατάξεις που 
προβλέπονται στις Συνθήκες.

3. Οι αξιώσεις αποζημίωσης κατά 
κράτους μέλους για τις ζημίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
διέπονται από το εθνικό δίκαιο του εν 
λόγω κράτους μέλους. Οι αξιώσεις 
αποζημίωσης κατά της Ευρωπόλ για τις 
ζημίες που αναφέρονται στις παραγράφους 
1 και 2 διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/794 και υπόκεινται στις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στις 
Συνθήκες. Κάθε πρόσωπο το οποίο 
υπέστη υλική ή μη υλική ζημία ως 
αποτέλεσμα παραβίασης του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/794 δικαιούται αποζημίωση 
σύμφωνα με το άρθρο 65 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1725. Οι αξιώσεις αποζημίωσης 
κατά κράτους μέλους για τις ζημίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
διέπονται από το εθνικό δίκαιο του εν 
λόγω κράτους μέλους. Οι αξιώσεις 
αποζημίωσης κατά του eu-LISA για τις 
ζημίες που αναφέρονται στις παραγράφους 
1 και 2 υπόκεινται στις διατάξεις που 
προβλέπονται στις Συνθήκες.
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Or. en

Τροπολογία 172
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 74 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο eu-LISA παράγει στατιστικά 
στοιχεία σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια 
βάση σχετικά με τον αριθμό αρχείων ανά 
κατηγορία καταχωρίσεων, για κάθε 
επιμέρους κράτος μέλος, την Ευρωπόλ και 
συνολικά. Ο eu-LISA παρέχει επίσης 
ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τον αριθμό 
των θετικών απαντήσεων ανά κατηγορία 
καταχωρίσεων, τον αριθμό των 
αναζητήσεων στο SIS και τον αριθμό των 
περιπτώσεων στο SIS με σκοπό την 
εισαγωγή, επικαιροποίηση ή διαγραφή 
καταχώρισης, για κάθε επιμέρους κράτος 
μέλος, την Ευρωπόλ και συνολικά. Οι 
στατιστικές που παράγονται δεν 
περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα. Η ετήσια στατιστική έκθεση 
δημοσιεύεται.

3. Ο eu-LISA παράγει στατιστικά 
στοιχεία σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια 
βάση σχετικά με τον αριθμό αρχείων ανά 
κατηγορία καταχωρίσεων, για κάθε 
επιμέρους κράτος μέλος, την Ευρωπόλ και 
συνολικά. Ο eu-LISA παρέχει επίσης 
ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τον αριθμό 
των θετικών απαντήσεων ανά κατηγορία 
καταχωρίσεων, τον αριθμό των 
αναζητήσεων στο SIS και τον αριθμό των 
περιπτώσεων στο SIS με σκοπό την 
εισαγωγή, επικαιροποίηση ή διαγραφή 
καταχώρισης, για κάθε επιμέρους κράτος 
μέλος, την Ευρωπόλ και συνολικά. Ο eu-
LISA καταρτίζει επίσης ημερήσιες, 
μηνιαίες και ετήσιες στατιστικές όπου 
εμφανίζεται ο αριθμός αρχείων των 
εισαγωγών καταχώρισης που πρότεινε η 
Ευρωπόλ έναντι των οποίων 
διατυπώθηκε αιτιολογημένη αντίρρηση 
από κράτος μέλος, για κάθε μεμονωμένο 
κράτος μέλος, και με κατηγοριοποίηση 
ανά αιτιολογία. Οι στατιστικές που 
παράγονται δεν περιλαμβάνουν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα. Η ετήσια 
στατιστική έκθεση δημοσιεύεται.

Or. en

Τροπολογία 173
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 74 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο eu-LISA παράγει στατιστικά 
στοιχεία σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια 
βάση σχετικά με τον αριθμό αρχείων ανά 
κατηγορία καταχωρίσεων, για κάθε 
επιμέρους κράτος μέλος, την Ευρωπόλ και 
συνολικά. Ο eu-LISA παρέχει επίσης 
ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τον αριθμό 
των θετικών απαντήσεων ανά κατηγορία 
καταχωρίσεων, τον αριθμό των 
αναζητήσεων στο SIS και τον αριθμό των 
περιπτώσεων στο SIS με σκοπό την 
εισαγωγή, επικαιροποίηση ή διαγραφή 
καταχώρισης, για κάθε επιμέρους κράτος 
μέλος, την Ευρωπόλ και συνολικά. Οι 
στατιστικές που παράγονται δεν 
περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα. Η ετήσια στατιστική έκθεση 
δημοσιεύεται.

3. Ο eu-LISA παράγει στατιστικά 
στοιχεία σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια 
βάση σχετικά με τον αριθμό αρχείων ανά 
κατηγορία καταχωρίσεων, τόσο για κάθε 
επιμέρους κράτος μέλος, όσο και 
συνολικά. Ο eu-LISA παρέχει επίσης 
ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τον αριθμό 
θετικών απαντήσεων ανά κατηγορία 
καταχωρίσεων, τη συχνότητα αναζήτησης 
στο SIS και τη συχνότητα πρόσβασης στο 
SIS για τους σκοπούς της εισαγωγής, 
επικαιροποίησης ή διαγραφής μιας 
καταχώρισης, τόσο για κάθε επιμέρους 
κράτος μέλος, όσο και συνολικά. Οι 
στατιστικές που παράγονται δεν 
περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα. Η ετήσια στατιστική έκθεση 
δημοσιεύεται. Οι στατιστικές που 
αφορούν καταχωρίσεις με βάση 
πληροφορίες της Ευρωπόλ 
συμπεριλαμβάνονται στον πολυετή 
προγραμματισμό της Ευρωπόλ και στο 
ετήσιο πρόγραμμα εργασιών της.

Or. en

Τροπολογία 174
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 78 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο 78α:
Άρθρο 78α
Υποβολή εκθέσεων
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Η Επιτροπή, [τρία έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο αξιολόγηση 
αντικτύπου και απολογισμό εφαρμογής 
των διατάξεων που αφορούν την 
εισαγωγή καταχωρίσεων στο SIS από την 
Ευρωπόλ. Στην έκθεση αξιολογείται ο 
αντίκτυπος των εν λόγω διατάξεων στα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
ελευθερίες, όπως κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
και εκτιμάται η προστιθέμενη αξία τους.

Or. en

Τροπολογία 175
Paulo Rangel, Javier Zarzalejos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 79 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

13α) Στο άρθρο 79, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του 
σύνεγγυς τη διαδικασία σταδιακής 
εκπλήρωσης των προϋποθέσεων που 
ορίζονται στην παράγραφο 2 και 
ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο σχετικά με το 
αποτέλεσμα της εξακρίβωσης που 
αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο.

3. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του 
σύνεγγυς τη διαδικασία σταδιακής 
εκπλήρωσης των προϋποθέσεων που 
ορίζονται στην παράγραφο 2 και στην 
παράγραφο 7 και ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με το αποτέλεσμα της 
εξακρίβωσης που αναφέρεται στις εν λόγω 
παραγράφους.

Or. en

Τροπολογία 176
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 79 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14) Στο άρθρο 79 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 7:

διαγράφεται

«7. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση 
στην οποία ορίζεται η ημερομηνία κατά 
την οποία η Ευρωπόλ ξεκινά να εισάγει, 
να επικαιροποιεί και να διαγράφει 
δεδομένα στο SIS σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό [XXX], 
αφού επαληθευτεί ότι πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οι εκτελεστικές πράξεις που 
εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού έχουν τροποποιηθεί στον 
βαθμό που είναι αναγκαίος για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 
[XXX]·
β) η Ευρωπόλ έχει γνωστοποιήσει 
στην Επιτροπή ότι έχει προβεί στις 
αναγκαίες τεχνικές και διαδικαστικές 
ρυθμίσεις για την επεξεργασία δεδομένων 
του SIS και την ανταλλαγή 
συμπληρωματικών πληροφοριών δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού, όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό [XXX]·
γ) o eu-LISA έχει γνωστοποιήσει 
στην Επιτροπή την επιτυχή ολοκλήρωση 
όλων των δραστηριοτήτων δοκιμών σε 
σχέση με το CS-SIS και την 
αλληλεπίδραση μεταξύ του CS-SIS και 
της τεχνικής διεπαφής της Ευρωπόλ που 
αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 
του παρόντος κανονισμού, όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό [XXX].
Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.»

Or. en
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Τροπολογία 177
Paulo Rangel, Javier Zarzalejos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14
 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
 Άρθρο 79 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση στην 
οποία ορίζεται η ημερομηνία κατά την 
οποία η Ευρωπόλ ξεκινά να εισάγει, να 
επικαιροποιεί και να διαγράφει δεδομένα 
στο SIS σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, όπως τροποποιήθηκε με τον 
κανονισμό [XXX], αφού επαληθευτεί ότι 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

7. Το αργότερο [1 έτος μετά την 
έναρξη ισχύος], η Επιτροπή εκδίδει 
απόφαση στην οποία ορίζεται η 
ημερομηνία κατά την οποία η Ευρωπόλ 
ξεκινά να εισάγει, να επικαιροποιεί και να 
διαγράφει δεδομένα στο SIS σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό, όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό [XXX], 
αφού επαληθευτεί ότι πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 178
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 79 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση στην 
οποία ορίζεται η ημερομηνία κατά την 
οποία η Ευρωπόλ ξεκινά να εισάγει, να 
επικαιροποιεί και να διαγράφει δεδομένα 
στο SIS σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, όπως τροποποιήθηκε με τον 
κανονισμό [XXX], αφού επαληθευτεί ότι 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

7. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση στην 
οποία ορίζεται η ημερομηνία από την 
οποία η Ευρωπόλ επιτρέπεται να 
ξεκινήσει να εισάγει, να επικαιροποιεί και 
να διαγράφει καταχωρίσεις στο SIS, 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό [XXX], 
αφού επαληθευτεί ότι πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en
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Τροπολογία 179
Patryk Jaki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 79 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση στην 
οποία ορίζεται η ημερομηνία κατά την 
οποία η Ευρωπόλ ξεκινά να εισάγει, να 
επικαιροποιεί και να διαγράφει δεδομένα 
στο SIS σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, όπως τροποποιήθηκε με τον 
κανονισμό [XXX], αφού επαληθευτεί ότι 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

7. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση στην 
οποία ορίζεται η ημερομηνία από την 
οποία η Ευρωπόλ επιτρέπεται να 
ξεκινήσει να εισάγει, να επικαιροποιεί και 
να διαγράφει καταχωρίσεις στο SIS 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό [XXX], 
αφού επαληθευτεί ότι πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να καταβληθεί προσπάθεια συντονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του eu-
LISA καθώς και της Ευρωπόλ, ώστε για τις πιθανές μεταβολές που αφορούν εθνικούς χρήστες 
να μην απαιτούνται χωριστά εθνικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων και πολλαπλά 
υποπρογράμματα ανά αρχή και υπηρεσία. Χρειάζεται να υιοθετηθεί η θέση ότι η εφαρμογή των 
μεταβολών που αφορούν την Ευρωπόλ πρέπει να συμπέσει είτε με την αναδιατύπωση του SIS 
είτε με το πρόγραμμα διαλειτουργικότητας.

Τροπολογία 180
Paulo Rangel, Javier Zarzalejos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 79 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η Ευρωπόλ γνωστοποιεί, το 
αργότερο [έξι μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού], 
στην Επιτροπή ότι προέβη στις αναγκαίες 
τεχνικές και διαδικαστικές ρυθμίσεις για 
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την επεξεργασία δεδομένων του SIS και 
την ανταλλαγή συμπληρωματικών 
πληροφοριών δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε με τον 
κανονισμό [xxx/xxxx].

Or. en


