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Τροπολογία 124
Patryk Jaki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το νέο νομικό πλαίσιο της 
Ευρωπόλ σέβεται πλήρως τις αρχές που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και αναγνωρίζει ότι η 
εθνική ασφάλεια παραμένει αποκλειστική 
ευθύνη κάθε κράτους μέλους. Δεδομένου 
ότι στόχος του παρόντος κανονισμού 
είναι η ενίσχυση της δράσης των 
υπηρεσιών επιβολής του νόμου των 
κρατών μελών και της αμοιβαίας 
συνεργασίας τους για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση του σοβαρού 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας, ο 
θεσμικός ρόλος της Ευρωπόλ πρέπει να 
είναι προσεκτικά εξισορροπημένος, ώστε 
να διασφαλίζεται το αναγκαίο επίπεδο 
οφελών για τα κράτη μέλη, διατηρώντας 
παράλληλα και σεβόμενος καθαυτή την 
ουσία της αποκλειστικής τους 
αρμοδιότητας στον τομέα της εθνικής 
ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 125
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη 
μ’ ένα ρευστό τοπίο στον τομέα της 
ασφάλειας, όπου οι απειλές εξελίσσονται 
και γίνονται διαρκώς πιο σύνθετες. Οι 
εγκληματίες και οι τρομοκράτες 
εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα που 

(2) Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη 
μ’ ένα ρευστό τοπίο στον τομέα της 
ασφάλειας, όπου οι απειλές εξελίσσονται 
και γίνονται διαρκώς πιο σύνθετες. Οι 
εγκληματίες και οι τρομοκράτες 
εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα που 
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προσφέρουν ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
και οι νέες τεχνολογίες, όπως τη 
διασυνδεσιμότητα και το γεγονός ότι τα 
όρια μεταξύ του φυσικού και του 
ψηφιακού κόσμου είναι δυσδιάκριτα. Η 
κρίση της νόσου COVID-19 επέτεινε αυτή 
την κατάσταση, καθώς οι εγκληματίες 
άδραξαν γρήγορα τις ευκαιρίες για 
εκμετάλλευση της κρίσης, 
προσαρμόζοντας τους τρόπους λειτουργίας 
τους ή αναπτύσσοντας νέες εγκληματικές 
δραστηριότητες. Η τρομοκρατία 
εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική 
απειλή για την ελευθερία και τον τρόπο 
ζωής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
πολιτών της.

προσφέρουν ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
και οι νέες τεχνολογίες, όπως τη 
διασυνδεσιμότητα και το γεγονός ότι τα 
όρια μεταξύ του φυσικού και του 
ψηφιακού κόσμου είναι δυσδιάκριτα. Η 
κρίση της νόσου COVID-19 επέτεινε αυτή 
την κατάσταση, καθώς οι εγκληματίες 
άδραξαν γρήγορα τις ευκαιρίες για 
εκμετάλλευση της κρίσης, 
προσαρμόζοντας τους τρόπους λειτουργίας 
τους ή αναπτύσσοντας νέες εγκληματικές 
δραστηριότητες, μεταξύ άλλων με τη 
μόχλευση εργαλείων βασισμένων στην 
τεχνολογία για τον πολλαπλασιασμό και 
την επέκταση του φάσματος και του 
εύρους των εγκληματικών 
δραστηριοτήτων στις οποίες επιδίδονται. 
Η τρομοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί 
σημαντική απειλή για την ελευθερία και 
τον τρόπο ζωής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των πολιτών της.

Or. en

Τροπολογία 126
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη 
μ’ ένα ρευστό τοπίο στον τομέα της 
ασφάλειας, όπου οι απειλές εξελίσσονται 
και γίνονται διαρκώς πιο σύνθετες. Οι 
εγκληματίες και οι τρομοκράτες 
εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα που 
προσφέρουν ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
και οι νέες τεχνολογίες, όπως τη 
διασυνδεσιμότητα και το γεγονός ότι τα 
όρια μεταξύ του φυσικού και του 
ψηφιακού κόσμου είναι δυσδιάκριτα. Η 
κρίση της νόσου COVID-19 επέτεινε αυτή 
την κατάσταση, καθώς οι εγκληματίες 
άδραξαν γρήγορα τις ευκαιρίες για 
εκμετάλλευση της κρίσης, 
προσαρμόζοντας τους τρόπους λειτουργίας 

(2) Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη 
μ’ ένα ρευστό τοπίο στον τομέα της 
ασφάλειας, όπου οι απειλές εξελίσσονται 
και γίνονται διαρκώς πιο σύνθετες. Οι 
εγκληματίες και οι τρομοκράτες κάνουν 
αθέμιτη χρήση των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
και οι νέες τεχνολογίες, όπως τη 
διασυνδεσιμότητα και το γεγονός ότι τα 
όρια μεταξύ του φυσικού και του 
ψηφιακού κόσμου είναι δυσδιάκριτα. Η 
κρίση της νόσου COVID-19 επιτρέπει 
στους εγκληματίες να εκμεταλλεύονται με 
αθέμιτο τρόπο την κρίση, 
προσαρμόζοντας τους τρόπους λειτουργίας 
τους ή αναπτύσσοντας νέες εγκληματικές 
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τους ή αναπτύσσοντας νέες εγκληματικές 
δραστηριότητες. Η τρομοκρατία 
εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική 
απειλή για την ελευθερία και τον τρόπο 
ζωής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
πολιτών της.

δραστηριότητες.

Or. nl

Τροπολογία 127
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη 
μ’ ένα ρευστό τοπίο στον τομέα της 
ασφάλειας, όπου οι απειλές εξελίσσονται 
και γίνονται διαρκώς πιο σύνθετες. Οι 
εγκληματίες και οι τρομοκράτες 
εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα που 
προσφέρουν ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
και οι νέες τεχνολογίες, όπως τη 
διασυνδεσιμότητα και το γεγονός ότι τα 
όρια μεταξύ του φυσικού και του 
ψηφιακού κόσμου είναι δυσδιάκριτα. Η 
κρίση της νόσου COVID-19 επέτεινε αυτή 
την κατάσταση, καθώς οι εγκληματίες 
άδραξαν γρήγορα τις ευκαιρίες για 
εκμετάλλευση της κρίσης, 
προσαρμόζοντας τους τρόπους λειτουργίας 
τους ή αναπτύσσοντας νέες εγκληματικές 
δραστηριότητες. Η τρομοκρατία 
εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική 
απειλή για την ελευθερία και τον τρόπο 
ζωής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
πολιτών της.

(2) Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη 
μ’ ένα ρευστό τοπίο στον τομέα της 
ασφάλειας, όπου οι απειλές εξελίσσονται 
και γίνονται διαρκώς πιο σύνθετες. Τα 
άτομα που εμπλέκονται σε εγκληματικές 
ή τρομοκρατικές δραστηριότητες 
εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα που 
προσφέρουν ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
και οι νέες τεχνολογίες, όπως τη 
διασυνδεσιμότητα και το γεγονός ότι τα 
όρια μεταξύ του φυσικού και του 
ψηφιακού κόσμου είναι δυσδιάκριτα. Η 
κρίση της νόσου COVID-19 και οι 
κοινωνικοοικονομικές της συνέπειες 
έχουν επιτείνει αυτή την κατάσταση, 
καθώς τα άτομα που εμπλέκονται σε 
εγκληματικές δραστηριότητες έσπευσαν 
να αδράξουν τις ευκαιρίες για 
εκμετάλλευση της κρίσης, 
προσαρμόζοντας τους τρόπους λειτουργίας 
τους ή αναπτύσσοντας νέες εγκληματικές 
δραστηριότητες. Η τρομοκρατία 
εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική 
απειλή για την ελευθερία και τον τρόπο 
ζωής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
πολιτών της.

Or. en
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Τροπολογία 128
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η τρομοκρατία εξακολουθεί να 
αποτελεί σημαντική απειλή για την 
ελευθερία και τον τρόπο ζωής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών 
της. Ορισμένοι από αυτούς τους 
δυνητικούς τρομοκράτες έχουν μεγαλώσει 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά: οι 
τρομοκράτες εισέρχονται επίσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από χώρες εκτός 
αυτής και συνιστούν απειλή για την 
ασφάλεια των κατοίκων κάθε κράτους 
μέλους. Κατά συνέπεια, εξακολουθεί να 
είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα 
εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προστατεύονται επαρκώς, ώστε 
να υπάρχει μια γενική εικόνα του ποιος 
εισέρχεται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ποιος όχι. Είναι επίσης 
σημαντικό να αναγνωριστεί τουλάχιστον 
η ανεπαρκής παρουσία της εν λόγω 
εποπτείας.

Or. nl

Τροπολογία 129
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι απειλές αυτές έχουν 
διασυνοριακό χαρακτήρα, απορρέουν από 
ευρύ φάσμα εγκλημάτων, τα οποία 
διευκολύνουν, και εκδηλώνονται σε 
ομάδες οργανωμένου εγκλήματος που 
αναπτύσσουν πολυεγκληματική 
δραστηριότητα, καλύπτοντας πολλούς 
τομείς εγκληματικών πράξεων. Δεδομένου 

(3) Οι απειλές αυτές έχουν 
διασυνοριακό χαρακτήρα, απορρέουν από 
ευρύ φάσμα εγκλημάτων, τα οποία 
διευκολύνουν, και εκδηλώνονται σε 
ομάδες οργανωμένου εγκλήματος που 
αναπτύσσουν πολυεγκληματική 
δραστηριότητα, καλύπτοντας πολλούς 
τομείς εγκληματικών πράξεων. Οι αρχές 
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ότι η ανάληψη δράσης σε εθνικό επίπεδο 
από μόνη της δεν επαρκεί για την 
αντιμετώπιση αυτών των διακρατικών 
προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, 
οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών 
μελών αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο 
τη στήριξη και την εμπειρογνωμοσύνη που 
προσφέρει η Ευρωπόλ με στόχο την 
καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος 
και της τρομοκρατίας. Από τότε που 
τέθηκε σε εφαρμογή ο κανονισμός (ΕΕ) 
2016/794, η επιχειρησιακή σημασία των 
καθηκόντων της Ευρωπόλ έχει αλλάξει 
σημαντικά. Το νέο περιβάλλον απειλών 
μεταβάλλει επίσης τη στήριξη που τα 
κράτη μέλη χρειάζονται και αναμένουν 
από την Ευρωπόλ προκειμένου να 
διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών 
τους.

επιβολής του νόμου των κρατών μελών 
αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο τη 
στήριξη και την εμπειρογνωμοσύνη που 
προσφέρει η Ευρωπόλ με στόχο την 
καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος 
και της τρομοκρατίας. Από τότε που 
τέθηκε σε εφαρμογή ο κανονισμός (ΕΕ) 
2016/794, η Ευρωπόλ έχει διευρύνει 
σημαντικά τους τομείς των επιχειρήσεών 
της. Ο κανονισμός 2016/794 περιλαμβάνει 
την απαίτηση να αξιολογηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως την 1η Μαΐου 
2022. Στο άρθρο 68 ορίζεται ότι στην εν 
λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να 
αποτιμηθούν, ειδικότερα, ο αντίκτυπος, η 
αποτελεσματικότητα και η 
αποδοτικότητα της Ευρωπόλ και των 
πρακτικών εργασίας της. Ελλείψει αυτής 
της αξιολόγησης, είναι δύσκολο, αν όχι 
αδύνατο, να εκτιμηθεί ποιες αλλαγές, εάν 
υπάρχουν, είναι αναγκαίες για τη στήριξη 
που τα κράτη μέλη χρειάζονται και 
αναμένουν από την Ευρωπόλ.

Or. en

Τροπολογία 130
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Δεδομένου ότι η Ευρώπη 
αντιμετωπίζει αυξανόμενες απειλές από 
ομάδες οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατικές επιθέσεις, μια 
αποτελεσματική αντίδραση των αρχών 
επιβολής του νόμου πρέπει να 
περιλαμβάνει τη διαθεσιμότητα καλά 
εκπαιδευμένων και διαλειτουργικών 
ειδικών μονάδων επέμβασης που 
ειδικεύονται στον έλεγχο καταστάσεων 
κρίσης. Στην Ένωση, οι μονάδες 
επιβολής του νόμου των κρατών μελών 
συνεργάζονται βάσει της απόφασης 
2008/617 του Συμβουλίου53. Η Ευρωπόλ 

διαγράφεται
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θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει τις 
εν λόγω ειδικές μονάδες επέμβασης, 
μεταξύ άλλων με την παροχή 
επιχειρησιακής, τεχνικής και οικονομικής 
υποστήριξης.

Or. en

Τροπολογία 131
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Δεδομένου ότι η Ευρώπη 
αντιμετωπίζει αυξανόμενες απειλές από 
ομάδες οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατικές επιθέσεις, μια 
αποτελεσματική αντίδραση των αρχών 
επιβολής του νόμου πρέπει να 
περιλαμβάνει τη διαθεσιμότητα καλά 
εκπαιδευμένων και διαλειτουργικών 
ειδικών μονάδων επέμβασης που 
ειδικεύονται στον έλεγχο καταστάσεων 
κρίσης. Στην Ένωση, οι μονάδες επιβολής 
του νόμου των κρατών μελών 
συνεργάζονται βάσει της απόφασης 
2008/617 του Συμβουλίου53. Η Ευρωπόλ 
θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει τις 
εν λόγω ειδικές μονάδες επέμβασης, 
μεταξύ άλλων με την παροχή 
επιχειρησιακής, τεχνικής και οικονομικής 
υποστήριξης.

(4) Δεδομένου ότι η Ευρώπη 
αντιμετωπίζει αυξανόμενες απειλές από 
ομάδες οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατικές επιθέσεις, μια 
αποτελεσματική αντίδραση των αρχών 
επιβολής του νόμου πρέπει να 
περιλαμβάνει τη διαθεσιμότητα καλά 
εκπαιδευμένων και διαλειτουργικών 
ειδικών μονάδων επέμβασης που 
ειδικεύονται στον έλεγχο καταστάσεων 
κρίσης. Στην Ένωση, οι μονάδες επιβολής 
του νόμου των κρατών μελών 
συνεργάζονται βάσει της απόφασης 
2008/617 του Συμβουλίου53. Η Ευρωπόλ 
θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει τις 
εν λόγω ειδικές μονάδες επέμβασης, 
μεταξύ άλλων με την παροχή 
επιχειρησιακής, τεχνικής και οικονομικής 
υποστήριξης. Πρέπει να σημειωθεί ότι, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες, τα κράτη μέλη 
είναι πρωτίστως υπεύθυνα για την 
ασφάλεια των υπηκόων τους. Επομένως, 
η τεχνική και οικονομική στήριξη θα 
πρέπει να είναι πάντα συμπληρωματική 
προς τις προσπάθειες που καταβάλλουν 
τα κράτη μέλη για τη διασφάλιση της 
προστασίας των πολιτών τους.

_________________ _________________
53 Απόφαση 2008/617/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, για τη 
βελτίωση της συνεργασίας σε καταστάσεις 

53 Απόφαση 2008/617/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, για τη 
βελτίωση της συνεργασίας σε καταστάσεις 
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κρίσεως μεταξύ των ειδικών μονάδων 
επέμβασης των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 210 της 
6.8.2008).

κρίσεως μεταξύ των ειδικών μονάδων 
επέμβασης των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 210 της 
6.8.2008).

Or. nl

Τροπολογία 132
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Δεδομένου ότι η Ευρώπη 
αντιμετωπίζει αυξανόμενες απειλές από 
ομάδες οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατικές επιθέσεις, μια 
αποτελεσματική αντίδραση των αρχών 
επιβολής του νόμου πρέπει να 
περιλαμβάνει τη διαθεσιμότητα καλά 
εκπαιδευμένων και διαλειτουργικών 
ειδικών μονάδων επέμβασης που 
ειδικεύονται στον έλεγχο καταστάσεων 
κρίσης. Στην Ένωση, οι μονάδες επιβολής 
του νόμου των κρατών μελών 
συνεργάζονται βάσει της απόφασης 
2008/617 του Συμβουλίου53. Η Ευρωπόλ 
θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει τις 
εν λόγω ειδικές μονάδες επέμβασης, 
μεταξύ άλλων με την παροχή 
επιχειρησιακής, τεχνικής και οικονομικής 
υποστήριξης.

(4) Δεδομένου ότι η Ευρώπη 
αντιμετωπίζει απειλές από ομάδες 
οργανωμένου εγκλήματος και 
τρομοκρατικές επιθέσεις, μια 
αποτελεσματική αντίδραση των αρχών 
επιβολής του νόμου πρέπει να 
περιλαμβάνει τη συνεργασία των ειδικών 
μονάδων επέμβασης Στην Ένωση, οι 
μονάδες επιβολής του νόμου των κρατών 
μελών συνεργάζονται βάσει της απόφασης 
2008/617 του Συμβουλίου53. Η Ευρωπόλ 
μπορεί να συνδράμει στη συνεργασία των 
εν λόγω ειδικών μονάδων επέμβασης, 
μεταξύ άλλων με την παροχή 
επιχειρησιακής και τεχνικής υποστήριξης.

_________________ _________________
53 Απόφαση 2008/617/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, για τη 
βελτίωση της συνεργασίας σε καταστάσεις 
κρίσεως μεταξύ των ειδικών μονάδων 
επέμβασης των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 210 της 
6.8.2008).

53 Απόφαση 2008/617/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, για τη 
βελτίωση της συνεργασίας σε καταστάσεις 
κρίσεως μεταξύ των ειδικών μονάδων 
επέμβασης των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 210 της 
6.8.2008).

Or. en
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Τροπολογία 133
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα τελευταία χρόνια 
κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης κλίμακας είχαν 
ως στόχο τόσο δημόσιες όσο και 
ιδιωτικές οντότητες σε πολλές 
δικαιοδοσίες της Ένωσης και εκτός 
αυτής, επηρεάζοντας διάφορους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, 
της υγείας και των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών. Το κυβερνοέγκλημα και η 
κυβερνοασφάλεια δεν μπορούν να 
διαχωριστούν σ’ ένα διασυνδεδεμένο 
περιβάλλον. Η πρόληψη, η διερεύνηση 
και η δίωξη τέτοιων δραστηριοτήτων 
υποστηρίζονται από τον συντονισμό και 
τη συνεργασία μεταξύ των σχετικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Κυβερνοασφάλεια (στο εξής: ENISA), 
των αρμόδιων αρχών για την ασφάλεια 
των συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών (στο εξής: αρχές ΣΔΠ), 
όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 
2016/114854, των αρχών επιβολής του 
νόμου και ιδιωτικών φορέων. Για να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
συνεργασία μεταξύ όλων των σχετικών 
φορέων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο 
όσον αφορά τις κυβερνοεπιθέσεις και τις 
απειλές κατά της ασφάλειας, η Ευρωπόλ 
θα πρέπει να συνεργάζεται με τον ENISA 
μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και 
της παροχής αναλυτικής υποστήριξης.

διαγράφεται

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα τελευταία χρόνια 
κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης κλίμακας είχαν 
ως στόχο τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές 
οντότητες σε πολλές δικαιοδοσίες της 
Ένωσης και εκτός αυτής, επηρεάζοντας 
διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων 
των μεταφορών, της υγείας και των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το 
κυβερνοέγκλημα και η κυβερνοασφάλεια 
δεν μπορούν να διαχωριστούν σ’ ένα 
διασυνδεδεμένο περιβάλλον. Η πρόληψη, 
η διερεύνηση και η δίωξη τέτοιων 
δραστηριοτήτων υποστηρίζονται από τον 
συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των 
σχετικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων 
του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την Κυβερνοασφάλεια (στο εξής: 
ENISA), των αρμόδιων αρχών για την 
ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών (στο εξής: αρχές ΣΔΠ), όπως 
ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/114854, 
των αρχών επιβολής του νόμου και 
ιδιωτικών φορέων. Για να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων 
των σχετικών φορέων σε ενωσιακό και 
εθνικό επίπεδο όσον αφορά τις 
κυβερνοεπιθέσεις και τις απειλές κατά της 
ασφάλειας, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
συνεργάζεται με τον ENISA μέσω της 
ανταλλαγής πληροφοριών και της παροχής 
αναλυτικής υποστήριξης.

(5) Τα τελευταία χρόνια 
κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης κλίμακας είχαν 
ως στόχο τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές 
οντότητες σε πολλές δικαιοδοσίες της 
Ένωσης και εκτός αυτής, επηρεάζοντας 
διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων 
των μεταφορών, της υγείας και των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η 
πρόληψη, η διερεύνηση και η δίωξη 
τέτοιων δραστηριοτήτων υποστηρίζονται 
από τον συντονισμό και τη συνεργασία 
μεταξύ των σχετικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Κυβερνοασφάλεια (στο εξής: ENISA), των 
αρμόδιων αρχών για την ασφάλεια των 
συστημάτων δικτύου και πληροφοριών 
(στο εξής: αρχές ΣΔΠ), όπως ορίζονται 
στην οδηγία (ΕΕ) 2016/114854, των αρχών 
επιβολής του νόμου και ιδιωτικών φορέων. 
Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
συνεργασία μεταξύ όλων των σχετικών 
φορέων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο 
όσον αφορά τις κυβερνοεπιθέσεις και τις 
απειλές κατά της ασφάλειας, η Ευρωπόλ 
θα πρέπει να συνεργάζεται με τον ENISA 
μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και 
της παροχής αναλυτικής υποστήριξης.

_________________ _________________
54 Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, 
σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο 
ασφάλειας συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση 
(ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1-30).

54 Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, 
σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο 
ασφάλειας συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση 
(ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1-30).
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα τελευταία χρόνια 
κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης κλίμακας είχαν 
ως στόχο τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές 
οντότητες σε πολλές δικαιοδοσίες της 
Ένωσης και εκτός αυτής, επηρεάζοντας 
διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων 
των μεταφορών, της υγείας και των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το 
κυβερνοέγκλημα και η κυβερνοασφάλεια 
δεν μπορούν να διαχωριστούν σ’ ένα 
διασυνδεδεμένο περιβάλλον. Η πρόληψη, 
η διερεύνηση και η δίωξη τέτοιων 
δραστηριοτήτων υποστηρίζονται από τον 
συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των 
σχετικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων 
του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την Κυβερνοασφάλεια (στο εξής: 
ENISA), των αρμόδιων αρχών για την 
ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών (στο εξής: αρχές ΣΔΠ), όπως 
ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/114854, 
των αρχών επιβολής του νόμου και 
ιδιωτικών φορέων. Για να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων 
των σχετικών φορέων σε ενωσιακό και 
εθνικό επίπεδο όσον αφορά τις 
κυβερνοεπιθέσεις και τις απειλές κατά της 
ασφάλειας, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
συνεργάζεται με τον ENISA μέσω της 
ανταλλαγής πληροφοριών και της παροχής 
αναλυτικής υποστήριξης.

(5) Τα τελευταία χρόνια 
κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης κλίμακας είχαν 
ως στόχο τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές 
οντότητες σε πολλές δικαιοδοσίες της 
Ένωσης και εκτός αυτής, επηρεάζοντας 
διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων 
της υψηλής τεχνολογίας, των μεταφορών, 
της υγείας και των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών. Το κυβερνοέγκλημα και η 
κυβερνοασφάλεια δεν μπορούν να 
διαχωριστούν σ’ ένα διασυνδεδεμένο 
περιβάλλον. Η πρόληψη, η διερεύνηση και 
η δίωξη τέτοιων δραστηριοτήτων 
υποστηρίζονται από τον συντονισμό και τη 
συνεργασία μεταξύ των σχετικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Κυβερνοασφάλεια (στο εξής: ENISA), των 
αρμόδιων αρχών για την ασφάλεια των 
συστημάτων δικτύου και πληροφοριών 
(στο εξής: αρχές ΣΔΠ), όπως ορίζονται 
στην οδηγία (ΕΕ) 2016/114854, των αρχών 
επιβολής του νόμου και ιδιωτικών φορέων. 
Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
συνεργασία μεταξύ όλων των σχετικών 
φορέων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο 
όσον αφορά τις κυβερνοεπιθέσεις και τις 
απειλές κατά της ασφάλειας, η Ευρωπόλ 
θα πρέπει να συνεργάζεται με τον ENISA 
μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και 
της παροχής αναλυτικής υποστήριξης.

_________________ _________________
54 Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, 
σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο 
ασφάλειας συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση 
(ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1-30).

54 Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, 
σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο 
ασφάλειας συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση 
(ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1).

Or. nl



AM\1233579EL.docx 13/291 PE693.801v01-00

EL

Τροπολογία 136
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι εγκληματίες υψηλού κινδύνου 
έχουν ηγετικό ρόλο στα εγκληματικά 
δίκτυα και συνιστούν σημαντικό κίνδυνο 
σοβαρού εγκλήματος για την εσωτερική 
ασφάλεια της Ένωσης. Για την 
καταπολέμηση των ομάδων οργανωμένου 
εγκλήματος υψηλού κινδύνου και των 
ηγετικών μελών τους, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει τα 
κράτη μέλη ώστε να εστιάζουν τις 
έρευνές τους στον εντοπισμό των εν λόγω 
προσώπων, των εγκληματικών 
δραστηριοτήτων τους και των μελών των 
εγκληματικών δικτύων τους.

διαγράφεται
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Τροπολογία 137
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι απειλές που εγείρει το σοβαρό 
έγκλημα απαιτούν συντονισμένη, 
συνεκτική, πολυτομεακή και διυπηρεσιακή 
αντίδραση. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
μπορεί να διευκολύνει και να στηρίζει τις 
εν λόγω πρωτοβουλίες για την ασφάλεια 
που βασίζονται σε πληροφορίες και 
προωθούνται από τα κράτη μέλη με σκοπό 
τον εντοπισμό, την ιεράρχηση και την 
αντιμετώπιση των απειλών του σοβαρού 
εγκλήματος. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι, 
μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Πολυκλαδική 
Πλατφόρμα κατά των Εγκληματικών 
Απειλών. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε 
θέση να παρέχει διοικητική, υλικοτεχνική, 

(7) Οι απειλές που εγείρει το σοβαρό 
έγκλημα απαιτούν συντονισμένη, 
συνεκτική, πολυτομεακή και διυπηρεσιακή 
αντίδραση. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
μπορεί να διευκολύνει και να στηρίζει τις 
εν λόγω πρωτοβουλίες για την ασφάλεια 
που βασίζονται σε πληροφορίες και 
προωθούνται από τα κράτη μέλη με σκοπό 
τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των 
απειλών του σοβαρού εγκλήματος. Τέτοιες 
πρωτοβουλίες είναι, μεταξύ άλλων, η 
Ευρωπαϊκή Πολυκλαδική Πλατφόρμα 
κατά των Εγκληματικών Απειλών. Η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παρέχει διοικητική, υλικοτεχνική, 
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οικονομική και επιχειρησιακή υποστήριξη 
σε τέτοιες δραστηριότητες, στηρίζοντας 
τον καθορισμό των διατομεακών 
προτεραιοτήτων και την υλοποίηση 
οριζόντιων στρατηγικών στόχων για την 
καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος.

οικονομική και επιχειρησιακή υποστήριξη 
σε τέτοιες δραστηριότητες.
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Τροπολογία 138
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι απειλές που εγείρει το σοβαρό 
έγκλημα απαιτούν συντονισμένη, 
συνεκτική, πολυτομεακή και διυπηρεσιακή 
αντίδραση. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
μπορεί να διευκολύνει και να στηρίζει τις 
εν λόγω πρωτοβουλίες για την ασφάλεια 
που βασίζονται σε πληροφορίες και 
προωθούνται από τα κράτη μέλη με σκοπό 
τον εντοπισμό, την ιεράρχηση και την 
αντιμετώπιση των απειλών του σοβαρού 
εγκλήματος. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι, 
μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή 
Πολυκλαδική Πλατφόρμα κατά των 
Εγκληματικών Απειλών. Η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει 
διοικητική, υλικοτεχνική, οικονομική και 
επιχειρησιακή υποστήριξη σε τέτοιες 
δραστηριότητες, στηρίζοντας τον 
καθορισμό των διατομεακών 
προτεραιοτήτων και την υλοποίηση 
οριζόντιων στρατηγικών στόχων για την 
καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος.

(7) Οι απειλές που εγείρει το σοβαρό 
έγκλημα απαιτούν συντονισμένη, 
συνεκτική, πολυτομεακή και διυπηρεσιακή 
αντίδραση. Η Ευρωπόλ ενδέχεται να 
μπορεί να στηρίζει επιχειρησιακές και 
στρατηγικές δραστηριότητες που 
προωθούνται από τα κράτη μέλη με σκοπό 
τον εντοπισμό, την ιεράρχηση και την 
αντιμετώπιση των απειλών του σοβαρού 
εγκλήματος. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
είναι σε θέση να παρέχει διοικητική, 
υλικοτεχνική και επιχειρησιακή 
υποστήριξη σε τέτοιες δραστηριότητες, 
στηρίζοντας τον καθορισμό των 
διατομεακών προτεραιοτήτων και την 
υλοποίηση οριζόντιων στρατηγικών 
στόχων για την καταπολέμηση του 
σοβαρού εγκλήματος.
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Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το Σύστημα Πληροφοριών 
Σένγκεν (SIS), που δημιουργήθηκε στον 
τομέα της αστυνομικής και της 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1862 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου5556, αποτελεί 
ουσιαστικό εργαλείο για τη διατήρηση 
υψηλού επιπέδου ασφάλειας εντός του 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης. Η Ευρωπόλ, ως κόμβος 
ανταλλαγής πληροφοριών στην Ένωση, 
λαμβάνει και τηρεί πολύτιμες 
πληροφορίες από τρίτες χώρες και 
διεθνείς οργανισμούς σχετικά με 
πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες 
ότι εμπλέκονται σε εγκλήματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της 
Ευρωπόλ. Κατόπιν διαβούλευσης με τα 
κράτη μέλη, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
είναι σε θέση να εισάγει δεδομένα σχετικά 
με τα εν λόγω πρόσωπα στο SIS 
προκειμένου να διαθέτει τα δεδομένα 
αυτά άμεσα και σε πραγματικό χρόνο 
στους τελικούς χρήστες του SIS.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 140
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το Σύστημα Πληροφοριών 
Σένγκεν (SIS), που δημιουργήθηκε στον 
τομέα της αστυνομικής και της 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1862 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου5556, αποτελεί 
ουσιαστικό εργαλείο για τη διατήρηση 

διαγράφεται
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υψηλού επιπέδου ασφάλειας εντός του 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης. Η Ευρωπόλ, ως κόμβος 
ανταλλαγής πληροφοριών στην Ένωση, 
λαμβάνει και τηρεί πολύτιμες 
πληροφορίες από τρίτες χώρες και 
διεθνείς οργανισμούς σχετικά με 
πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες 
ότι εμπλέκονται σε εγκλήματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της 
Ευρωπόλ. Κατόπιν διαβούλευσης με τα 
κράτη μέλη, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
είναι σε θέση να εισάγει δεδομένα σχετικά 
με τα εν λόγω πρόσωπα στο SIS 
προκειμένου να διαθέτει τα δεδομένα 
αυτά άμεσα και σε πραγματικό χρόνο 
στους τελικούς χρήστες του SIS.

Or. en

Τροπολογία 141
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν 
(SIS), που δημιουργήθηκε στον τομέα της 
αστυνομικής και της δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1862 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου5556, αποτελεί ουσιαστικό 
εργαλείο για τη διατήρηση υψηλού 
επιπέδου ασφάλειας εντός του χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Η 
Ευρωπόλ, ως κόμβος ανταλλαγής 
πληροφοριών στην Ένωση, λαμβάνει και 
τηρεί πολύτιμες πληροφορίες από τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς σχετικά με 
πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες 
ότι εμπλέκονται σε εγκλήματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της 
Ευρωπόλ. Κατόπιν διαβούλευσης με τα 
κράτη μέλη, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
είναι σε θέση να εισάγει δεδομένα σχετικά 

(8) Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν 
(SIS), που δημιουργήθηκε στον τομέα της 
αστυνομικής και της δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1862 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου55 56 αποτελεί ένα από τα 
υπάρχοντα εργαλεία για τη διατήρηση 
υψηλού επιπέδου ασφάλειας εντός του 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης. Η Ευρωπόλ, ως κόμβος 
ανταλλαγής πληροφοριών στην Ένωση, 
λαμβάνει και τηρεί πληροφορίες από τρίτες 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς σχετικά με 
πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες 
ή τα οποία κατηγορούνται ότι 
εμπλέκονται σε εγκλήματα για τα οποία 
έχει αρμοδιότητα η Ευρωπόλ. Η Ευρωπόλ 
μπορεί να προτείνει στα κράτη μέλη να 
εισάγουν καταχωρίσεις στο SIS σύμφωνα 
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με τα εν λόγω πρόσωπα στο SIS 
προκειμένου να διαθέτει τα δεδομένα 
αυτά άμεσα και σε πραγματικό χρόνο 
στους τελικούς χρήστες του SIS.

με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1862 και με 
πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των κανόνων για την 
προστασία των δεδομένων, προκειμένου 
να τις διαθέτουν στους τελικούς χρήστες 
του SIS.

_________________ _________________
55 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. 56-106).

55 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. 56-106).

56 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. 56-106).

56 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. 56-106).

Or. en

Τροπολογία 142
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η Ευρωπόλ μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
υποστήριξη των κρατών μελών για την 
καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος 
και της τρομοκρατίας μέσω της 
πραγματογνωσίας και των δυνατοτήτων 
ανάλυσης που διαθέτει. Για να 
εξασφαλιστεί καλύτερη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και της 
Ιντερπόλ σύμφωνα με το ενωσιακό και το 
διεθνές δίκαιο, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
παρακολουθεί και να αξιολογεί ενεργά τις 
κόκκινες καταχωρίσεις που εκδίδονται 
από τρίτες χώρες στην Ιντερπόλ και να 
ενημερώνει τα κράτη μέλη, την ΕΥΕΔ, 
την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όταν υπάρχουν εύλογες 
υπόνοιες ότι η καταχώριση έχει εκδοθεί 
κατά παράβαση του άρθρου 3 του 
καταστατικού της Interpol.

Or. en

Τροπολογία 143
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Ευρωπόλ διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στη στήριξη του 
μηχανισμού αξιολόγησης και 
παρακολούθησης για την επαλήθευση της 
εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν, 
όπως θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου. 
Δεδομένης της ανάγκης να ενισχυθεί η 
εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να συμβάλει με την 
εμπειρογνωσία της, την ανάλυσή της, τις 
εκθέσεις και άλλες συναφείς πληροφορίες 
στο σύνολο της διαδικασίας αξιολόγησης 

διαγράφεται
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και παρακολούθησης, από τον 
προγραμματισμό έως τις επιτόπιες 
επισκέψεις και τη σχετική συνέχεια που 
θα πρέπει να δίνεται. Η Ευρωπόλ θα 
πρέπει επίσης να συνδράμει στην 
ανάπτυξη και την επικαιροποίηση των 
εργαλείων αξιολόγησης και 
παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 144
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Ευρωπόλ διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στη στήριξη του 
μηχανισμού αξιολόγησης και 
παρακολούθησης για την επαλήθευση της 
εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν, 
όπως θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου. 
Δεδομένης της ανάγκης να ενισχυθεί η 
εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να συμβάλει με την 
εμπειρογνωσία της, την ανάλυσή της, τις 
εκθέσεις και άλλες συναφείς πληροφορίες 
στο σύνολο της διαδικασίας αξιολόγησης 
και παρακολούθησης, από τον 
προγραμματισμό έως τις επιτόπιες 
επισκέψεις και τη σχετική συνέχεια που θα 
πρέπει να δίνεται. Η Ευρωπόλ θα πρέπει 
επίσης να συνδράμει στην ανάπτυξη και 
την επικαιροποίηση των εργαλείων 
αξιολόγησης και παρακολούθησης.

(9) Η Ευρωπόλ διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στη στήριξη του 
μηχανισμού αξιολόγησης και 
παρακολούθησης για την επαλήθευση της 
εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν, 
όπως θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου. 
Δεδομένης της ανάγκης να ενισχυθεί η 
εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να συμβάλει με την 
εμπειρογνωσία της, την ανάλυσή της, τις 
εκθέσεις και άλλες συναφείς πληροφορίες 
στο σύνολο της διαδικασίας αξιολόγησης 
και παρακολούθησης, από τον 
προγραμματισμό έως τις επιτόπιες 
επισκέψεις και τη σχετική συνέχεια που θα 
πρέπει να δίνεται. Η Ευρωπόλ θα πρέπει 
επίσης να συνδράμει στην ανάπτυξη και 
την επικαιροποίηση των εργαλείων 
αξιολόγησης και παρακολούθησης. Η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι 
αξιολογήσεις αυτές δημοσιεύονται επίσης 
σε φιλική προς το κοινό μορφή. Επιπλέον, 
η Ευρωπόλ θα πρέπει γενικά να 
εξασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο διαφάνειας, ιδίως όσον αφορά τα 
αποτελέσματα που έχει επιτύχει, σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες 
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των διαφόρων κρατών μελών.

Or. nl

Τροπολογία 145
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Ευρωπόλ διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στη στήριξη του 
μηχανισμού αξιολόγησης και 
παρακολούθησης για την επαλήθευση της 
εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν, 
όπως θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου. 
Δεδομένης της ανάγκης να ενισχυθεί η 
εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να συμβάλει με την 
εμπειρογνωσία της, την ανάλυσή της, τις 
εκθέσεις και άλλες συναφείς πληροφορίες 
στο σύνολο της διαδικασίας αξιολόγησης 
και παρακολούθησης, από τον 
προγραμματισμό έως τις επιτόπιες 
επισκέψεις και τη σχετική συνέχεια που 
θα πρέπει να δίνεται. Η Ευρωπόλ θα 
πρέπει επίσης να συνδράμει στην 
ανάπτυξη και την επικαιροποίηση των 
εργαλείων αξιολόγησης και 
παρακολούθησης.

(9) Η Ευρωπόλ διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στη στήριξη του 
μηχανισμού αξιολόγησης και 
παρακολούθησης για την επαλήθευση της 
εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν, 
όπως θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου. Κατά 
συνέπεια, η Ευρωπόλ θα πρέπει, κατόπιν 
αιτήματος, να συμβάλει στον μηχανισμό 
αξιολόγησης Σένγκεν με την 
εμπειρογνωσία της.

Or. en

Τροπολογία 146
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι εκτιμήσεις επικινδυνότητας 
αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την 

(10) Οι εκτιμήσεις επικινδυνότητας 
είναι σημαντικές για την πρόβλεψη των 
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πρόβλεψη των νέων τάσεων και την 
αντιμετώπιση των νέων απειλών στο 
σοβαρό έγκλημα και την τρομοκρατία. Για 
να υποστηριχθούν η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη στη διενέργεια 
αποτελεσματικών εκτιμήσεων 
επικινδυνότητας, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
παρέχει ανάλυση της αξιολόγησης απειλών 
με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η 
ίδια σχετικά με εγκληματικά φαινόμενα 
και τάσεις, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας 
σχετικά με τη διαχείριση των τελωνειακών 
κινδύνων.

νέων μορφών εγκληματικότητας και την 
αντιμετώπιση των νέων απειλών στο 
σοβαρό έγκλημα και την τρομοκρατία. Για 
να υποστηριχθούν η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη στη διενέργεια 
αποτελεσματικών εκτιμήσεων 
επικινδυνότητας, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
παρέχει ανάλυση της αξιολόγησης απειλών 
με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η 
ίδια σχετικά με εγκληματικά φαινόμενα 
και τάσεις, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας 
σχετικά με τη διαχείριση των τελωνειακών 
κινδύνων. Οι εκτιμήσεις επικινδυνότητας 
θα πρέπει να δημοσιοποιούνται όσο το 
δυνατόν περισσότερο.

Or. nl

Τροπολογία 147
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι εκτιμήσεις επικινδυνότητας 
αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την 
πρόβλεψη των νέων τάσεων και την 
αντιμετώπιση των νέων απειλών στο 
σοβαρό έγκλημα και την τρομοκρατία. Για 
να υποστηριχθούν η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη στη διενέργεια 
αποτελεσματικών εκτιμήσεων 
επικινδυνότητας, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
παρέχει ανάλυση της αξιολόγησης απειλών 
με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η 
ίδια σχετικά με εγκληματικά φαινόμενα 
και τάσεις, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας 
σχετικά με τη διαχείριση των 
τελωνειακών κινδύνων.

(10) Οι εκτιμήσεις επικινδυνότητας 
μπορούν να συμβάλουν στην πρόβλεψη 
των νέων τάσεων και απειλών στο σοβαρό 
έγκλημα και την τρομοκρατία. Η Ευρωπόλ 
θα πρέπει να παρέχει ανάλυση της 
αξιολόγησης απειλών στην Επιτροπή, τη 
ΜΟΚΕ και τα κράτη μέλη, με βάση τις 
πληροφορίες που διαθέτει η ίδια σχετικά 
με εγκληματικά φαινόμενα και τάσεις, και 
να δημοσιοποιεί τη μεθοδολογία, τα 
κριτήρια και τους δείκτες που 
χρησιμοποιεί για την ανάλυση της 
αξιολόγησης απειλών. Ο υπεύθυνος 
θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να 
συνδράμει στις εκτιμήσεις κινδύνου.

Or. en
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Τροπολογία 148
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου η ενωσιακή 
χρηματοδότηση της έρευνας στον τομέα 
της ασφάλειας να αξιοποιείται πλήρως 
και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
επιβολής του νόμου, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή στον 
εντοπισμό βασικών ερευνητικών 
θεμάτων, καθώς και στην κατάρτιση και 
την εφαρμογή των ενωσιακών 
προγραμμάτων-πλαισίων για την έρευνα 
και την καινοτομία που σχετίζονται με 
τους στόχους της Ευρωπόλ. Όταν η 
Ευρωπόλ επικουρεί την Επιτροπή στον 
καθορισμό βασικών ερευνητικών 
θεμάτων και στην κατάρτιση και την 
εφαρμογή ενός ενωσιακού 
προγράμματος-πλαισίου, δεν θα πρέπει να 
λαμβάνει χρηματοδότηση από το εν λόγω 
πρόγραμμα, σύμφωνα με την αρχή της 
σύγκρουσης συμφερόντων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 149
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου η ενωσιακή 
χρηματοδότηση της έρευνας στον τομέα 
της ασφάλειας να αξιοποιείται πλήρως και 
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
επιβολής του νόμου, η Ευρωπόλ θα πρέπει 
να επικουρεί την Επιτροπή στον εντοπισμό 
βασικών ερευνητικών θεμάτων, καθώς 
και στην κατάρτιση και την εφαρμογή 
των ενωσιακών προγραμμάτων-πλαισίων 

(11) Η ΕΕ δαπανά εκατοντάδες 
εκατομμύρια ευρώ για έρευνα στον τομέα 
της ασφάλειας μέσω διαφόρων 
προγραμμάτων. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
επικουρεί την Επιτροπή στον εντοπισμό 
του κατά πόσον οι εν λόγω δαπάνες για 
την έρευνα στον τομέα της ασφάλειας 
είναι αποτελεσματικές όσον αφορά τη 
μείωση του εγκλήματος και τη 
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για την έρευνα και την καινοτομία που 
σχετίζονται με τους στόχους της 
Ευρωπόλ. Όταν η Ευρωπόλ επικουρεί την 
Επιτροπή στον καθορισμό βασικών 
ερευνητικών θεμάτων και στην 
κατάρτιση και την εφαρμογή ενός 
ενωσιακού προγράμματος-πλαισίου, δεν 
θα πρέπει να λαμβάνει χρηματοδότηση 
από το εν λόγω πρόγραμμα, σύμφωνα με 
την αρχή της σύγκρουσης συμφερόντων.

δημιουργία μιας ασφαλέστερης Ευρώπης, 
και κατά πόσον είναι, κατά συνέπεια, 
οικονομικά συμφέρουσες.

Or. en

Τροπολογία 150
Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου η ενωσιακή 
χρηματοδότηση της έρευνας στον τομέα 
της ασφάλειας να αξιοποιείται πλήρως και 
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
επιβολής του νόμου, η Ευρωπόλ θα πρέπει 
να επικουρεί την Επιτροπή στον εντοπισμό 
βασικών ερευνητικών θεμάτων, καθώς και 
στην κατάρτιση και την εφαρμογή των 
ενωσιακών προγραμμάτων-πλαισίων για 
την έρευνα και την καινοτομία που 
σχετίζονται με τους στόχους της Ευρωπόλ. 
Όταν η Ευρωπόλ επικουρεί την Επιτροπή 
στον καθορισμό βασικών ερευνητικών 
θεμάτων και στην κατάρτιση και την 
εφαρμογή ενός ενωσιακού προγράμματος-
πλαισίου, δεν θα πρέπει να λαμβάνει 
χρηματοδότηση από το εν λόγω 
πρόγραμμα, σύμφωνα με την αρχή της 
σύγκρουσης συμφερόντων.

(11) Προκειμένου η ενωσιακή 
χρηματοδότηση της έρευνας στον τομέα 
της ασφάλειας να αξιοποιείται πλήρως και 
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
επιβολής του νόμου, η Ευρωπόλ θα πρέπει 
να επικουρεί την Επιτροπή στον εντοπισμό 
βασικών ερευνητικών θεμάτων, καθώς και 
στην κατάρτιση και την εφαρμογή των 
ενωσιακών προγραμμάτων-πλαισίων για 
την έρευνα και την καινοτομία που 
σχετίζονται με τους στόχους της Ευρωπόλ. 
Όταν η Ευρωπόλ επικουρεί την Επιτροπή 
στον καθορισμό βασικών ερευνητικών 
θεμάτων και στην κατάρτιση και την 
εφαρμογή ενός ενωσιακού προγράμματος-
πλαισίου, δεν θα πρέπει να λαμβάνει 
χρηματοδότηση από το εν λόγω 
πρόγραμμα, σύμφωνα με την αρχή της 
σύγκρουσης συμφερόντων. Η Ευρωπόλ θα 
πρέπει επομένως να έχει αυξημένους 
ίδιους πόρους για τη χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας.

Or. fr
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Τροπολογία 151
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου η ενωσιακή 
χρηματοδότηση της έρευνας στον τομέα 
της ασφάλειας να αξιοποιείται πλήρως και 
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
επιβολής του νόμου, η Ευρωπόλ θα πρέπει 
να επικουρεί την Επιτροπή στον εντοπισμό 
βασικών ερευνητικών θεμάτων, καθώς και 
στην κατάρτιση και την εφαρμογή των 
ενωσιακών προγραμμάτων-πλαισίων για 
την έρευνα και την καινοτομία που 
σχετίζονται με τους στόχους της Ευρωπόλ. 
Όταν η Ευρωπόλ επικουρεί την Επιτροπή 
στον καθορισμό βασικών ερευνητικών 
θεμάτων και στην κατάρτιση και την 
εφαρμογή ενός ενωσιακού προγράμματος-
πλαισίου, δεν θα πρέπει να λαμβάνει 
χρηματοδότηση από το εν λόγω 
πρόγραμμα, σύμφωνα με την αρχή της 
σύγκρουσης συμφερόντων.

(11) Προκειμένου η ενωσιακή 
χρηματοδότηση της έρευνας στον τομέα 
της ασφάλειας να αξιοποιείται πλήρως και 
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
επιβολής του νόμου, η Ευρωπόλ θα πρέπει 
να επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη στον εντοπισμό βασικών 
ερευνητικών θεμάτων, καθώς και στην 
κατάρτιση και την εφαρμογή των 
ενωσιακών προγραμμάτων-πλαισίων για 
την έρευνα και την καινοτομία που 
σχετίζονται με τους στόχους της Ευρωπόλ. 
Όταν η Ευρωπόλ επικουρεί την Επιτροπή 
στην κατάρτιση και την εφαρμογή ενός 
ενωσιακού προγράμματος-πλαισίου, δεν 
θα πρέπει να λαμβάνει χρηματοδότηση από 
το εν λόγω πρόγραμμα, σύμφωνα με την 
αρχή της σύγκρουσης συμφερόντων.

Or. en

Τροπολογία 152
Patryk Jaki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Ένωση και τα κράτη μέλη 
έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν 
περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις άμεσες 
ξένες επενδύσεις για λόγους ασφάλειας ή 
δημόσιας τάξης. Για τον σκοπό αυτό, ο 
κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου57θεσπίζει πλαίσιο για τον 
έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων 
στην Ένωση, το οποίο παρέχει στα κράτη 

διαγράφεται
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μέλη και στην Επιτροπή τα μέσα για την 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 
κινδύνων κατά της ασφάλειας ή της 
δημόσιας τάξης. Στο πλαίσιο της 
εκτίμησης των αναμενόμενων συνεπειών 
για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να στηρίζει τον 
έλεγχο συγκεκριμένων περιπτώσεων 
άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση 
που αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες 
παρέχουν τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται από 
την Ευρωπόλ ή από κράτη μέλη με σκοπό 
την πρόληψη και τη διερεύνηση 
εγκλημάτων.

Or. en

Τροπολογία 153
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Ένωση και τα κράτη μέλη 
έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν 
περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις άμεσες 
ξένες επενδύσεις για λόγους ασφάλειας ή 
δημόσιας τάξης. Για τον σκοπό αυτό, ο 
κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου57θεσπίζει πλαίσιο για τον 
έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων 
στην Ένωση, το οποίο παρέχει στα κράτη 
μέλη και στην Επιτροπή τα μέσα για την 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 
κινδύνων κατά της ασφάλειας ή της 
δημόσιας τάξης. Στο πλαίσιο της 
εκτίμησης των αναμενόμενων συνεπειών 
για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να στηρίζει τον 
έλεγχο συγκεκριμένων περιπτώσεων 
άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση 
που αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες 
παρέχουν τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται από 

διαγράφεται
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την Ευρωπόλ ή από κράτη μέλη με σκοπό 
την πρόληψη και τη διερεύνηση 
εγκλημάτων.

Or. en

Τροπολογία 154
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Ένωση και τα κράτη μέλη 
έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν 
περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις άμεσες 
ξένες επενδύσεις για λόγους ασφάλειας ή 
δημόσιας τάξης. Για τον σκοπό αυτό, ο 
κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου57θεσπίζει πλαίσιο για τον 
έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων 
στην Ένωση, το οποίο παρέχει στα κράτη 
μέλη και στην Επιτροπή τα μέσα για την 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 
κινδύνων κατά της ασφάλειας ή της 
δημόσιας τάξης. Στο πλαίσιο της 
εκτίμησης των αναμενόμενων συνεπειών 
για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να στηρίζει τον 
έλεγχο συγκεκριμένων περιπτώσεων 
άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση 
που αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες 
παρέχουν τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται από 
την Ευρωπόλ ή από κράτη μέλη με σκοπό 
την πρόληψη και τη διερεύνηση 
εγκλημάτων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 155
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν 
τη δυνατότητα να θεσπίζουν περιοριστικά 
μέτρα σχετικά με τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις για λόγους ασφάλειας ή 
δημόσιας τάξης. Για τον σκοπό αυτό, ο 
κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου57θεσπίζει πλαίσιο για τον 
έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων 
στην Ένωση, το οποίο παρέχει στα κράτη 
μέλη και στην Επιτροπή τα μέσα για την 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 
κινδύνων κατά της ασφάλειας ή της 
δημόσιας τάξης. Στο πλαίσιο της 
εκτίμησης των αναμενόμενων συνεπειών 
για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να στηρίζει τον έλεγχο 
συγκεκριμένων περιπτώσεων άμεσων 
ξένων επενδύσεων στην Ένωση που 
αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν 
τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ή 
αναπτύσσονται από την Ευρωπόλ ή από 
κράτη μέλη με σκοπό την πρόληψη και τη 
διερεύνηση εγκλημάτων.

(12) Η Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν 
τη δυνατότητα να θεσπίζουν περιοριστικά 
μέτρα σχετικά με τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις για λόγους ασφάλειας ή 
δημόσιας τάξης. Για τον σκοπό αυτό, ο 
κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου57 θεσπίζει πλαίσιο για τον 
έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων 
στην Ένωση, το οποίο παρέχει στα κράτη 
μέλη και στην Επιτροπή τα μέσα για την 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 
κινδύνων κατά της ασφάλειας ή της 
δημόσιας τάξης. Στο πλαίσιο της 
εκτίμησης των αναμενόμενων συνεπειών 
για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να στηρίζει τον έλεγχο 
συγκεκριμένων περιπτώσεων άμεσων 
ξένων επενδύσεων στην Ένωση που 
αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν 
τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ή 
αναπτύσσονται από την Ευρωπόλ ή από 
κράτη μέλη με σκοπό την πρόληψη και τη 
διερεύνηση εγκλημάτων ή κρίσιμες 
τεχνολογίες που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση της 
τρομοκρατίας.

_________________ _________________
57 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για 
τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των 
άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση 
(ΕΕ L 79I της 21.3.2019, σ. 1-14).

57 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για 
τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των 
άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση 
(ΕΕ L 79I της 21.3.2019, σ. 1-14).

Or. en

Τροπολογία 156
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ένας από τους στόχους της 
Ευρωπόλ είναι να στηρίζει και να ενισχύει 
τη δράση των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών και την αμοιβαία 
συνεργασία τους για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση μορφών εγκλήματος που 
θίγουν κοινά συμφέροντα τα οποία 
καλύπτονται από πολιτική της Ένωσης. 
Για να ενισχυθεί η υποστήριξη αυτή, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να ζητά από τις αρμόδιες 
αρχές ενός κράτους μέλους να κινήσουν, 
να διεξαγάγουν ή να συντονίσουν ποινική 
έρευνα για έγκλημα που θίγει κοινό 
συμφέρον το οποίο καλύπτεται από 
πολιτική της Ένωσης, ακόμη και όταν το 
οικείο έγκλημα δεν έχει διασυνοριακό 
χαρακτήρα. Η Ευρωπόλ πρέπει να 
ενημερώνει την Eurojust σχετικά με 
τέτοιου είδους αιτήματα.

διαγράφεται
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Τροπολογία 157
Patryk Jaki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ένας από τους στόχους της 
Ευρωπόλ είναι να στηρίζει και να ενισχύει 
τη δράση των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών και την αμοιβαία 
συνεργασία τους για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση μορφών εγκλήματος που 
θίγουν κοινά συμφέροντα τα οποία 
καλύπτονται από πολιτική της Ένωσης. 
Για να ενισχυθεί η υποστήριξη αυτή, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να ζητά από τις αρμόδιες 
αρχές ενός κράτους μέλους να κινήσουν, 
να διεξαγάγουν ή να συντονίσουν ποινική 
έρευνα για έγκλημα που θίγει κοινό 
συμφέρον το οποίο καλύπτεται από 

διαγράφεται
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πολιτική της Ένωσης, ακόμη και όταν το 
οικείο έγκλημα δεν έχει διασυνοριακό 
χαρακτήρα. Η Ευρωπόλ πρέπει να 
ενημερώνει την Eurojust σχετικά με 
τέτοιου είδους αιτήματα.

Or. en

Τροπολογία 158
Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ένας από τους στόχους της 
Ευρωπόλ είναι να στηρίζει και να ενισχύει 
τη δράση των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών και την αμοιβαία 
συνεργασία τους για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση μορφών εγκλήματος που 
θίγουν κοινά συμφέροντα τα οποία 
καλύπτονται από πολιτική της Ένωσης. 
Για να ενισχυθεί η υποστήριξη αυτή, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
να ζητά από τις αρμόδιες αρχές ενός 
κράτους μέλους να κινήσουν, να 
διεξαγάγουν ή να συντονίσουν ποινική 
έρευνα για έγκλημα που θίγει κοινό 
συμφέρον το οποίο καλύπτεται από 
πολιτική της Ένωσης, ακόμη και όταν το 
οικείο έγκλημα δεν έχει διασυνοριακό 
χαρακτήρα. Η Ευρωπόλ πρέπει να 
ενημερώνει την Eurojust σχετικά με 
τέτοιου είδους αιτήματα.

(14) Ένας από τους στόχους της 
Ευρωπόλ είναι να στηρίζει και να ενισχύει 
τη δράση των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών και την αμοιβαία 
συνεργασία τους για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση μορφών εγκλήματος που 
θίγουν κοινά συμφέροντα τα οποία 
καλύπτονται από πολιτική της Ένωσης. 
Για να ενισχυθεί η υποστήριξη αυτή, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
να ζητά από τις αρμόδιες αρχές ενός 
κράτους μέλους να κινήσουν, να 
διεξαγάγουν ή να συντονίσουν ποινική 
έρευνα για έγκλημα που θίγει κοινό 
συμφέρον το οποίο καλύπτεται από 
πολιτική της Ένωσης, ακόμη και όταν το 
οικείο έγκλημα δεν έχει διασυνοριακό 
χαρακτήρα. Οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών απαντούν στο αίτημα αυτό 
το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση 
αδικαιολόγητης αδράνειας των αρχών 
των κρατών μελών έναντι της Ευρωπόλ, 
η τελευταία θα πρέπει να είναι σε θέση να 
κινεί δικές της έρευνες εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών. Η Ευρωπόλ πρέπει να 
ενημερώνει την Eurojust σχετικά με 
τέτοιου είδους αιτήματα.

Or. de



PE693.801v01-00 30/291 AM\1233579EL.docx

EL

Τροπολογία 159
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ένας από τους στόχους της 
Ευρωπόλ είναι να στηρίζει και να ενισχύει 
τη δράση των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών και την αμοιβαία 
συνεργασία τους για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση μορφών εγκλήματος που 
θίγουν κοινά συμφέροντα τα οποία 
καλύπτονται από πολιτική της Ένωσης. 
Για να ενισχυθεί η υποστήριξη αυτή, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
να ζητά από τις αρμόδιες αρχές ενός 
κράτους μέλους να κινήσουν, να 
διεξαγάγουν ή να συντονίσουν ποινική 
έρευνα για έγκλημα που θίγει κοινό 
συμφέρον το οποίο καλύπτεται από 
πολιτική της Ένωσης, ακόμη και όταν το 
οικείο έγκλημα δεν έχει διασυνοριακό 
χαρακτήρα. Η Ευρωπόλ πρέπει να 
ενημερώνει την Eurojust σχετικά με 
τέτοιου είδους αιτήματα.

(14) Ένας από τους στόχους της 
Ευρωπόλ είναι να στηρίζει και να ενισχύει 
τη δράση των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών και την αμοιβαία 
συνεργασία τους για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση μορφών εγκλήματος που 
θίγουν κοινά συμφέροντα τα οποία 
καλύπτονται από πολιτική της Ένωσης. 
Για να ενισχυθεί η υποστήριξη αυτή, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
να ζητά από τις αρμόδιες αρχές του 
οικείου κράτους μέλους, μέσω των 
εθνικών μονάδων, να κινήσουν, να 
διεξαγάγουν ή να συντονίσουν ποινική 
έρευνα για έγκλημα σύμφωνα με την 
εθνική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης 
της προηγούμενης δικαστικής άδειας, 
όπου απαιτείται, που θίγει κοινό 
συμφέρον το οποίο καλύπτεται από 
πολιτική της Ένωσης. Η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να ενημερώνει την Eurojust σχετικά 
με τέτοιου είδους αιτήματα.

Or. en

Τροπολογία 160
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ένας από τους στόχους της 
Ευρωπόλ είναι να στηρίζει και να ενισχύει 
τη δράση των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών και την αμοιβαία 
συνεργασία τους για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση μορφών εγκλήματος που 
θίγουν κοινά συμφέροντα τα οποία 

(14) Ένας από τους στόχους της 
Ευρωπόλ είναι να στηρίζει και να ενισχύει 
τη δράση των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών και την αμοιβαία 
συνεργασία τους για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση μορφών εγκλήματος που 
θίγουν κοινά συμφέροντα τα οποία 
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καλύπτονται από πολιτική της Ένωσης. 
Για να ενισχυθεί η υποστήριξη αυτή, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
να ζητά από τις αρμόδιες αρχές ενός 
κράτους μέλους να κινήσουν, να 
διεξαγάγουν ή να συντονίσουν ποινική 
έρευνα για έγκλημα που θίγει κοινό 
συμφέρον το οποίο καλύπτεται από 
πολιτική της Ένωσης, ακόμη και όταν το 
οικείο έγκλημα δεν έχει διασυνοριακό 
χαρακτήρα. Η Ευρωπόλ πρέπει να 
ενημερώνει την Eurojust σχετικά με 
τέτοιου είδους αιτήματα.

καλύπτονται από πολιτική της Ένωσης. 
Για να ενισχυθεί η υποστήριξη αυτή, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
να κινεί, να διεξάγει ή να συντονίζει ή να 
ζητά από τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους 
μέλους να κινήσουν, να διεξαγάγουν ή να 
συντονίσουν ποινική έρευνα για έγκλημα 
που θίγει κοινό συμφέρον το οποίο 
καλύπτεται από πολιτική της Ένωσης, 
ακόμη και όταν το οικείο έγκλημα δεν έχει 
διασυνοριακό χαρακτήρα. Η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να ενημερώνει την Eurojust σχετικά 
με τέτοιου είδους αιτήματα.

Or. en

Τροπολογία 161
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η δημοσιοποίηση της ταυτότητας 
και ορισμένων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα υπόπτων ή καταδικασθέντων 
προσώπων, τα οποία αναζητούνται βάσει 
δικαστικής απόφασης κράτους μέλους, 
αυξάνει τις πιθανότητες εντοπισμού και 
σύλληψης των προσώπων αυτών. Η 
Ευρωπόλ, για να στηρίξει τα κράτη μέλη 
στο συγκεκριμένο έργο, θα πρέπει να είναι 
σε θέση να δημοσιεύει στον ιστότοπό της 
πληροφορίες σχετικά με τους πλέον 
καταζητούμενους φυγόδικους της 
Ευρώπης για αξιόποινες πράξεις για τις 
οποίες είναι αρμόδια η Ευρωπόλ, και να 
διευκολύνει το κοινό στην παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τα εν λόγω 
πρόσωπα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 162
Rob Rooken
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η δημοσιοποίηση της ταυτότητας 
και ορισμένων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα υπόπτων ή καταδικασθέντων 
προσώπων, τα οποία αναζητούνται βάσει 
δικαστικής απόφασης κράτους μέλους, 
αυξάνει τις πιθανότητες εντοπισμού και 
σύλληψης των προσώπων αυτών. Η 
Ευρωπόλ, για να στηρίξει τα κράτη μέλη 
στο συγκεκριμένο έργο, θα πρέπει να είναι 
σε θέση να δημοσιεύει στον ιστότοπό της 
πληροφορίες σχετικά με τους πλέον 
καταζητούμενους φυγόδικους της 
Ευρώπης για αξιόποινες πράξεις για τις 
οποίες είναι αρμόδια η Ευρωπόλ, και να 
διευκολύνει το κοινό στην παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τα εν λόγω 
πρόσωπα.

(15) Η δημοσιοποίηση της ταυτότητας 
και ορισμένων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα υπόπτων ή καταδικασθέντων 
προσώπων, τα οποία αναζητούνται βάσει 
δικαστικής απόφασης κράτους μέλους, 
αυξάνει τις πιθανότητες εντοπισμού και 
σύλληψης των προσώπων αυτών. Η 
Ευρωπόλ, για να στηρίξει τα κράτη μέλη 
στο συγκεκριμένο έργο, θα πρέπει να είναι 
σε θέση να δημοσιεύει στον ιστότοπό της 
πληροφορίες σχετικά με τους πλέον 
καταζητούμενους φυγόδικους της 
Ευρώπης για αξιόποινες πράξεις για τις 
οποίες είναι αρμόδια η Ευρωπόλ, και να 
διευκολύνει το κοινό στην παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τα εν λόγω 
πρόσωπα. Ωστόσο, είναι επίσης 
σημαντικό να τηρείται το τεκμήριο 
αθωότητας. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
τηρεί την αρχή αυτή σε κάθε ενέργεια, 
και ιδίως όταν δημοσιεύει προσωπικές 
πληροφορίες στο διαδίκτυο. Ως εκ 
τούτου, η Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει 
συνεχή επίγνωση των πιθανών συνεπειών 
της δημοσίευσης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στον ιστότοπό της.

Or. nl

Τροπολογία 163
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η δημοσιοποίηση της ταυτότητας 
και ορισμένων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα υπόπτων ή καταδικασθέντων 
προσώπων, τα οποία αναζητούνται βάσει 
δικαστικής απόφασης κράτους μέλους, 

(15) Η δημοσιοποίηση της ταυτότητας 
και ορισμένων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα υπόπτων ή καταδικασθέντων 
προσώπων, τα οποία αναζητούνται βάσει 
δικαστικής απόφασης κράτους μέλους, 
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αυξάνει τις πιθανότητες εντοπισμού και 
σύλληψης των προσώπων αυτών. Η 
Ευρωπόλ, για να στηρίξει τα κράτη μέλη 
στο συγκεκριμένο έργο, θα πρέπει να είναι 
σε θέση να δημοσιεύει στον ιστότοπό της 
πληροφορίες σχετικά με τους πλέον 
καταζητούμενους φυγόδικους της 
Ευρώπης για αξιόποινες πράξεις για τις 
οποίες είναι αρμόδια η Ευρωπόλ, και να 
διευκολύνει το κοινό στην παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τα εν λόγω 
πρόσωπα.

αυξάνει τις πιθανότητες εντοπισμού και 
σύλληψης των προσώπων αυτών. Η 
Ευρωπόλ, για να στηρίξει τα κράτη μέλη 
στο συγκεκριμένο έργο, θα πρέπει να είναι 
σε θέση να δημοσιεύει στον ιστότοπό της 
πληροφορίες σχετικά με τους πλέον 
καταζητούμενους φυγόδικους της 
Ευρώπης για αξιόποινες πράξεις για τις 
οποίες είναι αρμόδια η Ευρωπόλ.

Or. en

Τροπολογία 164
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την Ευρωπόλ 
περιορίζεται στις κατηγορίες 
υποκειμένων των δεδομένων των οποίων 
τα δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε 
επεξεργασία δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
είναι σε θέση να ελέγχει αν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνονται 
στο πλαίσιο της πρόληψης και της 
καταπολέμησης εγκλημάτων που 
εμπίπτουν στους στόχους της Ευρωπόλ 
αντιστοιχούν σε μία από τις εν λόγω 
κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων. 
Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να διενεργεί 
προκαταρκτική ανάλυση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που 
λαμβάνονται, με μοναδικό σκοπό να 
προσδιορίζεται κατά πόσον τα εν λόγω 
δεδομένα εμπίπτουν στις συγκεκριμένες 
κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων. 
Γι’ αυτό, η Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί 
να φιλτράρει τα δεδομένα, 

διαγράφεται
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αντιπαραβάλλοντάς τα με δεδομένα που 
έχει ήδη στην κατοχή της. Η εν λόγω 
προκαταρκτική ανάλυση θα πρέπει να 
πραγματοποιείται πριν από την 
επεξεργασία δεδομένων από την 
Ευρωπόλ με σκοπό τη διασταύρωση, τη 
στρατηγική ανάλυση, την επιχειρησιακή 
ανάλυση ή την ανταλλαγή πληροφοριών. 
Αν από την προκαταρκτική ανάλυση 
προκύψει ότι τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν εμπίπτουν στις 
κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων 
των οποίων τα δεδομένα μπορούν να 
υποβληθούν σε επεξεργασία δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να διαγράψει τα εν λόγω δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 165
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την Ευρωπόλ περιορίζεται 
στις κατηγορίες υποκειμένων των 
δεδομένων των οποίων τα δεδομένα 
μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ελέγχει αν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
της πρόληψης και της καταπολέμησης 
εγκλημάτων που εμπίπτουν στους στόχους 
της Ευρωπόλ αντιστοιχούν σε μία από τις 
εν λόγω κατηγορίες υποκειμένων των 
δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
διενεργεί προκαταρκτική ανάλυση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
λαμβάνονται, με μοναδικό σκοπό να 
προσδιορίζεται κατά πόσον τα εν λόγω 
δεδομένα εμπίπτουν στις συγκεκριμένες 

(16) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την Ευρωπόλ περιορίζεται 
στο αυστηρά αναγκαίο επίπεδο και στις 
κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων 
των οποίων τα δεδομένα μπορούν να 
υποβληθούν σε επεξεργασία δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει αν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφοι 1 και 2 στο πλαίσιο της 
πρόληψης και της καταπολέμησης 
εγκλημάτων που εμπίπτουν στους στόχους 
της Ευρωπόλ οι οποίοι καθορίζονται στο 
άρθρο 3 αντιστοιχούν σε μία από τις εν 
λόγω κατηγορίες υποκειμένων των 
δεδομένων που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ. Για τον σκοπό αυτό, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
διενεργεί προκαταρκτική ανάλυση των 
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κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων. 
Γι’ αυτό, η Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί 
να φιλτράρει τα δεδομένα, 
αντιπαραβάλλοντάς τα με δεδομένα που 
έχει ήδη στην κατοχή της. Η εν λόγω 
προκαταρκτική ανάλυση θα πρέπει να 
πραγματοποιείται πριν από την 
επεξεργασία δεδομένων από την 
Ευρωπόλ με σκοπό τη διασταύρωση, τη 
στρατηγική ανάλυση, την επιχειρησιακή 
ανάλυση ή την ανταλλαγή πληροφοριών. 
Αν από την προκαταρκτική ανάλυση 
προκύψει ότι τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 
υποκειμένων των δεδομένων των οποίων 
τα δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε 
επεξεργασία δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
διαγράψει τα εν λόγω δεδομένα.

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
λαμβάνονται, με μοναδικό σκοπό να 
προσδιορίζεται κατά πόσον τα εν λόγω 
δεδομένα εμπίπτουν στις κατηγορίες 
υποκειμένων των δεδομένων που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ. Γι’ αυτό, 
η Ευρωπόλ, σε διαβούλευση με τον 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων και τον 
υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
μπορεί να αντιπαραβάλλει τα δεδομένα με 
δεδομένα που έχει ήδη στην κατοχή της. 
Τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ή να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία έως ότου 
ολοκληρωθεί η προκαταρκτική ανάλυση. 
Αν από την προκαταρκτική ανάλυση 
προκύψει ότι τα ληφθέντα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα δεν εμπίπτουν στις 
κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων 
των οποίων τα δεδομένα μπορούν να 
υποβληθούν σε επεξεργασία δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να διαγράψει το ληφθέν σύνολο 
δεδομένων. Ο ΕΕΠΔ θα πρέπει να 
ενημερώνεται για όλες τις 
προκαταρκτικές αναλύσεις που διενεργεί 
η Ευρωπόλ.

Or. en

Τροπολογία 166
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την Ευρωπόλ περιορίζεται 
στις κατηγορίες υποκειμένων των 
δεδομένων των οποίων τα δεδομένα 
μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ελέγχει αν τα δεδομένα προσωπικού 

(16) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την Ευρωπόλ περιορίζεται 
στις κατηγορίες υποκειμένων των 
δεδομένων των οποίων τα δεδομένα 
μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ελέγχει αν τα δεδομένα προσωπικού 



PE693.801v01-00 36/291 AM\1233579EL.docx

EL

χαρακτήρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
της πρόληψης και της καταπολέμησης 
εγκλημάτων που εμπίπτουν στους στόχους 
της Ευρωπόλ αντιστοιχούν σε μία από τις 
εν λόγω κατηγορίες υποκειμένων των 
δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
διενεργεί προκαταρκτική ανάλυση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
λαμβάνονται, με μοναδικό σκοπό να 
προσδιορίζεται κατά πόσον τα εν λόγω 
δεδομένα εμπίπτουν στις συγκεκριμένες 
κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων. 
Γι’ αυτό, η Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί 
να φιλτράρει τα δεδομένα, 
αντιπαραβάλλοντάς τα με δεδομένα που 
έχει ήδη στην κατοχή της. Η εν λόγω 
προκαταρκτική ανάλυση θα πρέπει να 
πραγματοποιείται πριν από την 
επεξεργασία δεδομένων από την Ευρωπόλ 
με σκοπό τη διασταύρωση, τη στρατηγική 
ανάλυση, την επιχειρησιακή ανάλυση ή 
την ανταλλαγή πληροφοριών. Αν από την 
προκαταρκτική ανάλυση προκύψει ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
εμπίπτουν στις κατηγορίες υποκειμένων 
των δεδομένων των οποίων τα δεδομένα 
μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να διαγράψει τα εν 
λόγω δεδομένα.

χαρακτήρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
της πρόληψης και της καταπολέμησης 
εγκλημάτων που εμπίπτουν στους στόχους 
της Ευρωπόλ αντιστοιχούν σε μία από τις 
εν λόγω κατηγορίες υποκειμένων των 
δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
διενεργεί προκαταρκτική ανάλυση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
λαμβάνονται, με μοναδικό σκοπό να 
προσδιορίζεται κατά πόσον τα εν λόγω 
δεδομένα εμπίπτουν στις συγκεκριμένες 
κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων. 
Γι’ αυτό, η Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί 
να φιλτράρει τα δεδομένα, 
αντιπαραβάλλοντάς τα με δεδομένα που 
έχει ήδη στην κατοχή της, χωρίς 
περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων για 
πρόσθετες ενδείξεις σε αυτό το στάδιο. Η 
εν λόγω προκαταρκτική ανάλυση θα 
πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την 
επεξεργασία δεδομένων από την Ευρωπόλ 
με σκοπό τη διασταύρωση, τη στρατηγική 
ανάλυση, την επιχειρησιακή ανάλυση ή 
την ανταλλαγή πληροφοριών. Αν από την 
προκαταρκτική ανάλυση προκύψει ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
εμπίπτουν στις κατηγορίες υποκειμένων 
των δεδομένων των οποίων τα δεδομένα 
μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να διαγράψει τα εν 
λόγω δεδομένα.

Or. en
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Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την Ευρωπόλ περιορίζεται 
στις κατηγορίες υποκειμένων των 

(16) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την Ευρωπόλ περιορίζεται 
στις κατηγορίες υποκειμένων των 
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δεδομένων των οποίων τα δεδομένα 
μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ελέγχει αν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
της πρόληψης και της καταπολέμησης 
εγκλημάτων που εμπίπτουν στους στόχους 
της Ευρωπόλ αντιστοιχούν σε μία από τις 
εν λόγω κατηγορίες υποκειμένων των 
δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
διενεργεί προκαταρκτική ανάλυση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
λαμβάνονται, με μοναδικό σκοπό να 
προσδιορίζεται κατά πόσον τα εν λόγω 
δεδομένα εμπίπτουν στις συγκεκριμένες 
κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων. 
Γι’ αυτό, η Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί 
να φιλτράρει τα δεδομένα, 
αντιπαραβάλλοντάς τα με δεδομένα που 
έχει ήδη στην κατοχή της. Η εν λόγω 
προκαταρκτική ανάλυση θα πρέπει να 
πραγματοποιείται πριν από την 
επεξεργασία δεδομένων από την Ευρωπόλ 
με σκοπό τη διασταύρωση, τη στρατηγική 
ανάλυση, την επιχειρησιακή ανάλυση ή 
την ανταλλαγή πληροφοριών. Αν από την 
προκαταρκτική ανάλυση προκύψει ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
εμπίπτουν στις κατηγορίες υποκειμένων 
των δεδομένων των οποίων τα δεδομένα 
μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να διαγράψει τα εν 
λόγω δεδομένα.

δεδομένων των οποίων τα δεδομένα 
μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ελέγχει αν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
της πρόληψης και της καταπολέμησης 
εγκλημάτων που εμπίπτουν στους στόχους 
της Ευρωπόλ αντιστοιχούν σε μία από τις 
εν λόγω κατηγορίες υποκειμένων των 
δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
διενεργεί προκαταρκτική ανάλυση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
λαμβάνονται, με μοναδικό σκοπό να 
προσδιορίζεται κατά πόσον τα εν λόγω 
δεδομένα εμπίπτουν στις συγκεκριμένες 
κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων. 
Γι’ αυτό, η Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί 
να φιλτράρει τα δεδομένα, 
αντιπαραβάλλοντάς τα με δεδομένα που 
έχει ήδη στην κατοχή της. Η εν λόγω 
προκαταρκτική ανάλυση θα πρέπει να 
πραγματοποιείται πριν από την 
επεξεργασία δεδομένων από την Ευρωπόλ 
και χωριστά, με σκοπό τη διασταύρωση, 
τη στρατηγική ανάλυση, την επιχειρησιακή 
ανάλυση ή την ανταλλαγή πληροφοριών. 
Αν από την προκαταρκτική ανάλυση 
προκύψει ότι τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 
υποκειμένων των δεδομένων των οποίων 
τα δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε 
επεξεργασία δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
διαγράψει τα εν λόγω δεδομένα.

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(17) Τα δεδομένα που συλλέγονται στο 
πλαίσιο ποινικών ερευνών έχουν αυξηθεί 
σε μέγεθος και έχουν γίνει πιο πολύπλοκα. 
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν μεγάλα και 
σύνθετα σύνολα δεδομένων στην 
Ευρωπόλ, ζητώντας την επιχειρησιακή 
της ανάλυση για τον εντοπισμό 
συνδέσμων με άλλα εγκλήματα και 
εγκληματίες σε άλλα κράτη μέλη και 
εκτός της Ένωσης. Τα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να εντοπίσουν τέτοιου είδους 
διασυνοριακές συνδέσεις μέσω της δικής 
τους ανάλυσης των δεδομένων. Η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
υποστηρίζει τις ποινικές έρευνες των 
κρατών μελών μέσω της επεξεργασίας 
μεγάλων και σύνθετων συνόλων 
δεδομένων για τον εντοπισμό τέτοιων 
διασυνοριακών συνδέσεων, όταν 
πληρούνται οι αυστηρές απαιτήσεις που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Όταν 
είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική 
υποστήριξη συγκεκριμένης ποινικής 
έρευνας σε κράτος μέλος, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να μπορεί να επεξεργάζεται τα 
σύνολα δεδομένων τα οποία έχουν 
αποκτήσει οι εθνικές αρχές στο πλαίσιο 
της εν λόγω ποινικής έρευνας σύμφωνα 
με τις δικονομικές απαιτήσεις και 
εγγυήσεις που ισχύουν δυνάμει του 
εθνικού τους ποινικού δικαίου και τα 
οποία έχουν υποβάλει στη συνέχεια στην 
Ευρωπόλ. Όταν ένα κράτος μέλος 
παρέχει στην Ευρωπόλ φάκελο έρευνας 
και ζητά την υποστήριξη της Ευρωπόλ 
για συγκεκριμένη ποινική έρευνα, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα που 
περιέχονται στον εν λόγω φάκελο για όσο 
χρονικό διάστημα στηρίζει τη 
συγκεκριμένη ποινική έρευνα. Η 
Ευρωπόλ θα πρέπει επίσης να είναι σε 
θέση να επεξεργάζεται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που είναι 
αναγκαία για τη στήριξή της σε 
συγκεκριμένη ποινική έρευνα σε κράτος 
μέλος, αν τα εν λόγω δεδομένα 
προέρχονται από τρίτη χώρα, υπό την 
προϋπόθεση ότι η τρίτη χώρα υπόκειται 
σε απόφαση της Επιτροπής με την οποία 

διαγράφεται
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διαπιστώνεται ότι η χώρα διασφαλίζει 
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων (στο εξής: απόφαση περί 
επάρκειας) ή, ελλείψει απόφασης περί 
επάρκειας, σε διεθνή συμφωνία που έχει 
συναφθεί από την Ένωση σύμφωνα με το 
άρθρο 218 της ΣΛΕΕ ή σε συμφωνία 
συνεργασίας η οποία επιτρέπει την 
ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και έχει συναφθεί μεταξύ της 
Ευρωπόλ και της τρίτης χώρας πριν από 
την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/794 και με την προϋπόθεση ότι η 
τρίτη χώρα έχει αποκτήσει τα δεδομένα 
στο πλαίσιο ποινικής έρευνας σύμφωνα 
με τις δικονομικές απαιτήσεις και 
εγγυήσεις που ισχύουν βάσει του εθνικού 
ποινικού της δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 169
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα δεδομένα που συλλέγονται στο 
πλαίσιο ποινικών ερευνών έχουν αυξηθεί 
σε μέγεθος και έχουν γίνει πιο πολύπλοκα. 
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν μεγάλα και 
σύνθετα σύνολα δεδομένων στην 
Ευρωπόλ, ζητώντας την επιχειρησιακή της 
ανάλυση για τον εντοπισμό συνδέσμων με 
άλλα εγκλήματα και εγκληματίες σε άλλα 
κράτη μέλη και εκτός της Ένωσης. Τα 
κράτη μέλη δεν μπορούν να εντοπίσουν 
τέτοιου είδους διασυνοριακές συνδέσεις 
μέσω της δικής τους ανάλυσης των 
δεδομένων. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
είναι σε θέση να υποστηρίζει τις ποινικές 
έρευνες των κρατών μελών μέσω της 
επεξεργασίας μεγάλων και σύνθετων 
συνόλων δεδομένων για τον εντοπισμό 
τέτοιων διασυνοριακών συνδέσεων, όταν 
πληρούνται οι αυστηρές απαιτήσεις που 

(17) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν μεγάλα 
και σύνθετα σύνολα δεδομένων στην 
Ευρωπόλ, ζητώντας την επιχειρησιακή της 
ανάλυση για τον εντοπισμό συνδέσμων με 
άλλα εγκλήματα και εγκληματίες σε άλλα 
κράτη μέλη και εκτός της Ένωσης. 
Δεδομένου ότι ο ΕΕΠΔ επέκρινε την 
Ευρωπόλ όσον αφορά την επεξεργασία 
των εν λόγω συνόλων δεδομένων, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να διακόψει κάθε 
τέτοια επεξεργασία.
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ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Όταν 
είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική 
υποστήριξη συγκεκριμένης ποινικής 
έρευνας σε κράτος μέλος, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να μπορεί να επεξεργάζεται τα 
σύνολα δεδομένων τα οποία έχουν 
αποκτήσει οι εθνικές αρχές στο πλαίσιο 
της εν λόγω ποινικής έρευνας σύμφωνα 
με τις δικονομικές απαιτήσεις και 
εγγυήσεις που ισχύουν δυνάμει του 
εθνικού τους ποινικού δικαίου και τα 
οποία έχουν υποβάλει στη συνέχεια στην 
Ευρωπόλ. Όταν ένα κράτος μέλος 
παρέχει στην Ευρωπόλ φάκελο έρευνας 
και ζητά την υποστήριξη της Ευρωπόλ 
για συγκεκριμένη ποινική έρευνα, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα που 
περιέχονται στον εν λόγω φάκελο για όσο 
χρονικό διάστημα στηρίζει τη 
συγκεκριμένη ποινική έρευνα. Η Ευρωπόλ 
θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τη 
στήριξή της σε συγκεκριμένη ποινική 
έρευνα σε κράτος μέλος, αν τα εν λόγω 
δεδομένα προέρχονται από τρίτη χώρα, 
υπό την προϋπόθεση ότι η τρίτη χώρα 
υπόκειται σε απόφαση της Επιτροπής με 
την οποία διαπιστώνεται ότι η χώρα 
διασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων (στο εξής: 
απόφαση περί επάρκειας) ή, ελλείψει 
απόφασης περί επάρκειας, σε διεθνή 
συμφωνία που έχει συναφθεί από την 
Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 218 της 
ΣΛΕΕ ή σε συμφωνία συνεργασίας η 
οποία επιτρέπει την ανταλλαγή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρωπόλ και 
της τρίτης χώρας πριν από την έναρξη 
ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και 
με την προϋπόθεση ότι η τρίτη χώρα έχει 
αποκτήσει τα δεδομένα στο πλαίσιο 
ποινικής έρευνας σύμφωνα με τις 
δικονομικές απαιτήσεις και εγγυήσεις που 
ισχύουν βάσει του εθνικού ποινικού της 
δικαίου.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα δεδομένα που συλλέγονται στο 
πλαίσιο ποινικών ερευνών έχουν αυξηθεί 
σε μέγεθος και έχουν γίνει πιο πολύπλοκα. 
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν μεγάλα και 
σύνθετα σύνολα δεδομένων στην 
Ευρωπόλ, ζητώντας την επιχειρησιακή της 
ανάλυση για τον εντοπισμό συνδέσμων με 
άλλα εγκλήματα και εγκληματίες σε άλλα 
κράτη μέλη και εκτός της Ένωσης. Τα 
κράτη μέλη δεν μπορούν να εντοπίσουν 
τέτοιου είδους διασυνοριακές συνδέσεις 
μέσω της δικής τους ανάλυσης των 
δεδομένων. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι 
σε θέση να υποστηρίζει τις ποινικές 
έρευνες των κρατών μελών μέσω της 
επεξεργασίας μεγάλων και σύνθετων 
συνόλων δεδομένων για τον εντοπισμό 
τέτοιων διασυνοριακών συνδέσεων, όταν 
πληρούνται οι αυστηρές απαιτήσεις που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Όταν 
είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική 
υποστήριξη συγκεκριμένης ποινικής 
έρευνας σε κράτος μέλος, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να μπορεί να επεξεργάζεται τα 
σύνολα δεδομένων τα οποία έχουν 
αποκτήσει οι εθνικές αρχές στο πλαίσιο 
της εν λόγω ποινικής έρευνας σύμφωνα με 
τις δικονομικές απαιτήσεις και εγγυήσεις 
που ισχύουν δυνάμει του εθνικού τους 
ποινικού δικαίου και τα οποία έχουν 
υποβάλει στη συνέχεια στην Ευρωπόλ. 
Όταν ένα κράτος μέλος παρέχει στην 
Ευρωπόλ φάκελο έρευνας και ζητά την 
υποστήριξη της Ευρωπόλ για 
συγκεκριμένη ποινική έρευνα, η Ευρωπόλ 
θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα που 
περιέχονται στον εν λόγω φάκελο για όσο 

(17) Τα δεδομένα που συλλέγονται στο 
πλαίσιο ποινικών ερευνών έχουν αυξηθεί 
σε μέγεθος και έχουν γίνει πιο πολύπλοκα. 
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν μεγάλα και 
σύνθετα σύνολα δεδομένων στην 
Ευρωπόλ, ζητώντας την επιχειρησιακή της 
ανάλυση για τον εντοπισμό συνδέσμων με 
άλλα εγκλήματα και άτομα που 
εμπλέκονται σε εγκληματικές 
δραστηριότητες σε άλλα κράτη μέλη και 
εκτός της Ένωσης. Τα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να εντοπίσουν τέτοιου είδους 
διασυνοριακές συνδέσεις μέσω της δικής 
τους ανάλυσης των δεδομένων. Η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
υποστηρίζει τις ποινικές έρευνες των 
κρατών μελών μέσω της επεξεργασίας 
μεγάλων και σύνθετων συνόλων 
δεδομένων για τον εντοπισμό τέτοιων 
διασυνοριακών συνδέσεων, όταν 
πληρούνται οι αυστηρές απαιτήσεις και 
διασφαλίσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Όταν είναι αναγκαίο για την 
αποτελεσματική υποστήριξη 
συγκεκριμένης ποινικής έρευνας σε κράτος 
μέλος, η Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να 
επεξεργάζεται τα σύνολα δεδομένων τα 
οποία έχουν αποκτήσει οι εθνικές αρχές 
στο πλαίσιο της εν λόγω ποινικής έρευνας 
σύμφωνα με τις δικονομικές απαιτήσεις 
και εγγυήσεις σύμφωνα με το διεθνές 
δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τα οποία έχουν υποβάλει στη συνέχεια 
στην Ευρωπόλ. Όταν ένα κράτος μέλος 
παρέχει στην Ευρωπόλ φάκελο έρευνας 
και ζητά την υποστήριξη της Ευρωπόλ για 
συγκεκριμένη ποινική έρευνα, η Ευρωπόλ 
θα πρέπει να είναι σε θέση να 
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χρονικό διάστημα στηρίζει τη 
συγκεκριμένη ποινική έρευνα. Η Ευρωπόλ 
θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τη 
στήριξή της σε συγκεκριμένη ποινική 
έρευνα σε κράτος μέλος, αν τα εν λόγω 
δεδομένα προέρχονται από τρίτη χώρα, 
υπό την προϋπόθεση ότι η τρίτη χώρα 
υπόκειται σε απόφαση της Επιτροπής με 
την οποία διαπιστώνεται ότι η χώρα 
διασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων (στο εξής: 
απόφαση περί επάρκειας) ή, ελλείψει 
απόφασης περί επάρκειας, σε διεθνή 
συμφωνία που έχει συναφθεί από την 
Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 218 της 
ΣΛΕΕ ή σε συμφωνία συνεργασίας η οποία 
επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και έχει συναφθεί 
μεταξύ της Ευρωπόλ και της τρίτης χώρας 
πριν από την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και με την 
προϋπόθεση ότι η τρίτη χώρα έχει 
αποκτήσει τα δεδομένα στο πλαίσιο 
ποινικής έρευνας σύμφωνα με τις 
δικονομικές απαιτήσεις και εγγυήσεις που 
ισχύουν βάσει του εθνικού ποινικού της 
δικαίου.

επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα που 
περιέχονται στον εν λόγω φάκελο για όσο 
χρονικό διάστημα είναι απολύτως 
αναγκαίο για την υποστήριξη της 
συγκεκριμένης ποινικής έρευνας και 
συμμορφώνεται με την απαίτηση και τις 
διασφαλίσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, μεταξύ άλλων ότι η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα περιορίζεται στις κατηγορίες 
υποκειμένων των δεδομένων του 
παραρτήματος ΙΙ. Η Ευρωπόλ θα πρέπει 
επίσης να είναι σε θέση να επεξεργάζεται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
είναι απολύτως αναγκαία για τη στήριξή 
της σε συγκεκριμένη ποινική έρευνα σε 
κράτος μέλος, αν τα εν λόγω δεδομένα 
προέρχονται από τρίτη χώρα, υπό την 
προϋπόθεση ότι η τρίτη χώρα υπόκειται σε 
απόφαση της Επιτροπής με την οποία 
διαπιστώνεται ότι η χώρα διασφαλίζει 
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων (στο εξής: απόφαση περί 
επάρκειας) ή, ελλείψει απόφασης περί 
επάρκειας, σε διεθνή συμφωνία που έχει 
συναφθεί από την Ένωση σύμφωνα με το 
άρθρο 218 της ΣΛΕΕ η οποία 
περιλαμβάνει τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς 
επιβολής του νόμου ή σε συμφωνία 
συνεργασίας η οποία επιτρέπει την 
ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και έχει συναφθεί μεταξύ της 
Ευρωπόλ και της τρίτης χώρας πριν από 
την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/794 και με την προϋπόθεση ότι η 
τρίτη χώρα έχει αποκτήσει τα δεδομένα 
στο πλαίσιο ποινικής έρευνας σύμφωνα με 
τις δικονομικές απαιτήσεις και εγγυήσεις 
που συνάδουν με το διεθνές δίκαιο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.

Or. en
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Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα δεδομένα που συλλέγονται στο 
πλαίσιο ποινικών ερευνών έχουν αυξηθεί 
σε μέγεθος και έχουν γίνει πιο πολύπλοκα. 
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν μεγάλα και 
σύνθετα σύνολα δεδομένων στην 
Ευρωπόλ, ζητώντας την επιχειρησιακή της 
ανάλυση για τον εντοπισμό συνδέσμων με 
άλλα εγκλήματα και εγκληματίες σε άλλα 
κράτη μέλη και εκτός της Ένωσης. Τα 
κράτη μέλη δεν μπορούν να εντοπίσουν 
τέτοιου είδους διασυνοριακές συνδέσεις 
μέσω της δικής τους ανάλυσης των 
δεδομένων. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι 
σε θέση να υποστηρίζει τις ποινικές 
έρευνες των κρατών μελών μέσω της 
επεξεργασίας μεγάλων και σύνθετων 
συνόλων δεδομένων για τον εντοπισμό 
τέτοιων διασυνοριακών συνδέσεων, όταν 
πληρούνται οι αυστηρές απαιτήσεις που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Όταν 
είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική 
υποστήριξη συγκεκριμένης ποινικής 
έρευνας σε κράτος μέλος, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να μπορεί να επεξεργάζεται τα 
σύνολα δεδομένων τα οποία έχουν 
αποκτήσει οι εθνικές αρχές στο πλαίσιο 
της εν λόγω ποινικής έρευνας σύμφωνα με 
τις δικονομικές απαιτήσεις και εγγυήσεις 
που ισχύουν δυνάμει του εθνικού τους 
ποινικού δικαίου και τα οποία έχουν 
υποβάλει στη συνέχεια στην Ευρωπόλ. 
Όταν ένα κράτος μέλος παρέχει στην 
Ευρωπόλ φάκελο έρευνας και ζητά την 
υποστήριξη της Ευρωπόλ για 
συγκεκριμένη ποινική έρευνα, η Ευρωπόλ 
θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα που 
περιέχονται στον εν λόγω φάκελο για όσο 
χρονικό διάστημα στηρίζει τη 
συγκεκριμένη ποινική έρευνα. Η Ευρωπόλ 
θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τη 
στήριξή της σε συγκεκριμένη ποινική 
έρευνα σε κράτος μέλος, αν τα εν λόγω 
δεδομένα προέρχονται από τρίτη χώρα, 

(17) Τα δεδομένα που συλλέγονται στο 
πλαίσιο ποινικών ερευνών έχουν αυξηθεί 
σε μέγεθος και έχουν γίνει πιο πολύπλοκα. 
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν μεγάλα και 
σύνθετα σύνολα δεδομένων στην 
Ευρωπόλ, ζητώντας την επιχειρησιακή της 
ανάλυση για τον εντοπισμό συνδέσμων με 
άλλα εγκλήματα και εγκληματίες σε άλλα 
κράτη μέλη και εκτός της Ένωσης. Τα 
κράτη μέλη δεν μπορούν να εντοπίσουν με 
την ίδια επιτυχία τέτοιου είδους 
διασυνοριακές συνδέσεις μέσω της δικής 
τους ανάλυσης των δεδομένων. Η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
υποστηρίζει τις ποινικές έρευνες των 
κρατών μελών μέσω της επεξεργασίας 
μεγάλων και σύνθετων συνόλων 
δεδομένων για τον εντοπισμό τέτοιων 
διασυνοριακών συνδέσεων, όταν 
πληρούνται οι αυστηρές απαιτήσεις που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Όταν 
είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική 
υποστήριξη συγκεκριμένης ποινικής 
έρευνας σε κράτος μέλος, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να μπορεί να επεξεργάζεται τα 
σύνολα δεδομένων τα οποία έχουν 
αποκτήσει οι εθνικές αρχές στο πλαίσιο 
της εν λόγω ποινικής έρευνας σύμφωνα με 
τις δικονομικές απαιτήσεις και εγγυήσεις 
που ισχύουν δυνάμει του εθνικού τους 
ποινικού δικαίου και τα οποία έχουν 
υποβάλει στη συνέχεια στην Ευρωπόλ. 
Όταν ένα κράτος μέλος παρέχει στην 
Ευρωπόλ φάκελο έρευνας και ζητά την 
υποστήριξη της Ευρωπόλ για 
συγκεκριμένη ποινική έρευνα, η Ευρωπόλ 
θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα που 
περιέχονται στον εν λόγω φάκελο για όσο 
χρονικό διάστημα στηρίζει τη 
συγκεκριμένη ποινική έρευνα. Η Ευρωπόλ 
θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τη 
στήριξή της σε συγκεκριμένη ποινική 
έρευνα σε κράτος μέλος, αν τα εν λόγω 
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υπό την προϋπόθεση ότι η τρίτη χώρα 
υπόκειται σε απόφαση της Επιτροπής με 
την οποία διαπιστώνεται ότι η χώρα 
διασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων (στο εξής: 
απόφαση περί επάρκειας) ή, ελλείψει 
απόφασης περί επάρκειας, σε διεθνή 
συμφωνία που έχει συναφθεί από την 
Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 218 της 
ΣΛΕΕ ή σε συμφωνία συνεργασίας η οποία 
επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και έχει συναφθεί 
μεταξύ της Ευρωπόλ και της τρίτης χώρας 
πριν από την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και με την 
προϋπόθεση ότι η τρίτη χώρα έχει 
αποκτήσει τα δεδομένα στο πλαίσιο 
ποινικής έρευνας σύμφωνα με τις 
δικονομικές απαιτήσεις και εγγυήσεις που 
ισχύουν βάσει του εθνικού ποινικού της 
δικαίου.

δεδομένα προέρχονται από τρίτη χώρα, 
υπό την προϋπόθεση ότι η τρίτη χώρα 
υπόκειται σε απόφαση της Επιτροπής με 
την οποία διαπιστώνεται ότι η χώρα 
διασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων (στο εξής: 
απόφαση περί επάρκειας) ή, ελλείψει 
απόφασης περί επάρκειας, σε διεθνή 
συμφωνία που έχει συναφθεί από την 
Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 218 της 
ΣΛΕΕ ή σε συμφωνία συνεργασίας η οποία 
επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και έχει συναφθεί 
μεταξύ της Ευρωπόλ και της τρίτης χώρας 
πριν από την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και με την 
προϋπόθεση ότι η τρίτη χώρα έχει 
αποκτήσει τα δεδομένα στο πλαίσιο 
ποινικής έρευνας σύμφωνα με τις 
δικονομικές απαιτήσεις και εγγυήσεις που 
ισχύουν βάσει του εθνικού ποινικού της 
δικαίου. Τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ 
παρακολουθούν διαρκώς την εφαρμογή 
του τεκμηρίου αθωότητας κατά την 
παροχή και επεξεργασία συνόλων 
δεδομένων.

Or. nl

Τροπολογία 172
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για να διασφαλιστεί ότι κάθε 
επεξεργασία δεδομένων είναι αναγκαία και 
αναλογική, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το 
εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο όταν 
υποβάλλουν φάκελο έρευνας στην 
Ευρωπόλ. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
ελέγχει κατά πόσον, για τη στήριξη 
συγκεκριμένης ποινικής έρευνας, είναι 
αναγκαία και αναλογική η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

(18) Για να διασφαλιστεί ότι κάθε 
επεξεργασία δεδομένων είναι αναγκαία και 
αναλογική, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το 
εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο όταν 
υποβάλλουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ευρωπόλ, έχοντας 
υπόψη πως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει 
αποφανθεί ότι η απλή αποθήκευση 
δεδομένων που αφορούν την ιδιωτική 
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ενδέχεται να μην εμπίπτουν στις 
κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων 
των οποίων τα δεδομένα μπορούν γενικά 
να υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα 
με το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/794. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
τεκμηριώνει την εν λόγω εκτίμηση. Η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να αποθηκεύει τα εν 
λόγω δεδομένα με λειτουργικό 
διαχωρισμό από άλλα δεδομένα και θα 
πρέπει να τα επεξεργάζεται μόνο όταν 
είναι αναγκαίο για τη στήριξή της σε 
συγκεκριμένη ποινική έρευνα, όπως σε 
περίπτωση νέας καθοδηγητικής ένδειξης.

ζωή ενός ατόμου, ανεξάρτητα από τη 
μετέπειτα χρήση τους, συνιστά 
παρέμβαση κατά την έννοια του άρθρου 8 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, η οποία εγγυάται το 
δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και 
της αλληλογραφίας, και πως, από την 
πλευρά του, το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί ότι η εν 
λόγω πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα με σκοπό τη διατήρηση ή τη 
χρήση τους θίγει το θεμελιώδες δικαίωμα 
για σεβασμό της ιδιωτικότητας που 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 7 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. 
Η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εμπίπτει επίσης 
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 του 
Χάρτη, διότι συνιστά επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά 
την έννοια του εν λόγω άρθρου και, 
συνεπώς, πρέπει οπωσδήποτε να πληροί 
τις απαιτήσεις προστασίας των 
δεδομένων που προβλέπονται στο εν λόγω 
άρθρο. Επιπλέον, αμφότερα τα 
δικαστήρια θεωρούν ότι η πρόσβαση 
δημόσιας αρχής σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα συνιστά περαιτέρω 
παρέμβαση. Κατά συνέπεια, η πρόσβαση, 
η διατήρηση και η περαιτέρω χρήση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
δημόσιες αρχές, όπως οι αρχές επιβολής 
του νόμου, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
όρια του απολύτως αναγκαίου, 
αξιολογούμενου με βάση τον Χάρτη, 
προκειμένου να δικαιολογείται σε μια 
δημοκρατική κοινωνία. Επιπλέον, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει, για τη στήριξη 
συγκεκριμένης ποινικής έρευνας, να 
επεξεργάζεται μόνο δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν 
στις κατηγορίες υποκειμένων 
των δεδομένων των οποίων τα δεδομένα 
μπορούν γενικά να υποβληθούν 
σε επεξεργασία σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/794.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για να διασφαλιστεί ότι κάθε 
επεξεργασία δεδομένων είναι αναγκαία και 
αναλογική, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το 
εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο όταν 
υποβάλλουν φάκελο έρευνας στην 
Ευρωπόλ. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να ελέγχει 
κατά πόσον, για τη στήριξη συγκεκριμένης 
ποινικής έρευνας, είναι αναγκαία και 
αναλογική η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να 
μην εμπίπτουν στις κατηγορίες 
υποκειμένων των δεδομένων των οποίων 
τα δεδομένα μπορούν γενικά να 
υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με 
το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/794. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
τεκμηριώνει την εν λόγω εκτίμηση. Η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να αποθηκεύει τα εν 
λόγω δεδομένα με λειτουργικό 
διαχωρισμό από άλλα δεδομένα και θα 
πρέπει να τα επεξεργάζεται μόνο όταν 
είναι αναγκαίο για τη στήριξή της σε 
συγκεκριμένη ποινική έρευνα, όπως σε 
περίπτωση νέας καθοδηγητικής ένδειξης.

(18) Για να διασφαλιστεί ότι κάθε 
επεξεργασία δεδομένων από την Ευρωπόλ 
είναι αναγκαία και αναλογική, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με το εθνικό και το ενωσιακό 
δίκαιο όταν αποφασίζουν να υποβάλουν 
δεδομένα στην Ευρωπόλ, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
στις οποίες απαιτείται προηγούμενη 
δικαστική έγκριση. Η Ευρωπόλ, σε 
διαβούλευση με τον υπεύθυνο προστασίας 
δεδομένων και τον υπεύθυνο θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, θα πρέπει να ελέγχει ότι, 
για τη στήριξη συγκεκριμένης ποινικής 
έρευνας, υποβάλλονται σε επεξεργασία 
μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που είναι απαραίτητα και αναλογικά και 
εμπίπτουν στις κατηγορίες υποκειμένων 
των δεδομένων σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/794. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
τεκμηριώνει την εν λόγω εκτίμηση.
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(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
ένα κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιεί 
τις εκθέσεις ανάλυσης της Ευρωπόλ στο 
πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών κατόπιν 
ποινικής έρευνας, η Ευρωπόλ θα πρέπει 
να είναι σε θέση να αποθηκεύει τον 
σχετικό φάκελο έρευνας κατόπιν 
αιτήματος του εν λόγω κράτους μέλους με 
σκοπό τη διασφάλιση της ακρίβειας, της 
αξιοπιστίας και της ιχνηλασιμότητας της 
διαδικασίας συλλογής πληροφοριών 
σχετικά με το έγκλημα. Η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα 
χωριστά και μόνο για όσο διάστημα οι 
δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται 
με την εν λόγω ποινική έρευνα βρίσκονται 
σε εξέλιξη στο κράτος μέλος. Είναι 
αναγκαίο να διασφαλιστούν, αφενός, η 
πρόσβαση των αρμόδιων δικαστικών 
αρχών και, αφετέρου, τα δικαιώματα 
υπεράσπισης, ιδίως το δικαίωμα των 
υπόπτων ή κατηγορουμένων ή των 
δικηγόρων τους να έχουν πρόσβαση στον 
φάκελο της υπόθεσης.

διαγράφεται
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
ένα κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιεί 
τις εκθέσεις ανάλυσης της Ευρωπόλ στο 
πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών κατόπιν 
ποινικής έρευνας, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αποθηκεύει τον σχετικό 
φάκελο έρευνας κατόπιν αιτήματος του εν 
λόγω κράτους μέλους με σκοπό τη 
διασφάλιση της ακρίβειας, της αξιοπιστίας 
και της ιχνηλασιμότητας της διαδικασίας 
συλλογής πληροφοριών σχετικά με το 
έγκλημα. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα χωριστά και 

(19) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 
όταν είναι απολύτως αναγκαίο, 
αναλογικό, δεόντως αιτιολογημένο και 
σύμφωνο με το εθνικό δίκαιο, ένα κράτος 
μέλος μπορεί να χρησιμοποιεί τις εκθέσεις 
ανάλυσης της Ευρωπόλ στο πλαίσιο 
δικαστικών διαδικασιών κατόπιν ποινικής 
έρευνας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
είναι αποτέλεσμα παρακολούθησης 
ιδιωτικών επικοινωνιών και η Ευρωπόλ 
μπορεί να είναι σε θέση να αποθηκεύσει 
τον σχετικό φάκελο έρευνας κατόπιν 
αιτήματος του εν λόγω κράτους μέλους 
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μόνο για όσο διάστημα οι δικαστικές 
διαδικασίες που σχετίζονται με την εν 
λόγω ποινική έρευνα βρίσκονται σε 
εξέλιξη στο κράτος μέλος. Είναι αναγκαίο 
να διασφαλιστούν, αφενός, η πρόσβαση 
των αρμόδιων δικαστικών αρχών και, 
αφετέρου, τα δικαιώματα υπεράσπισης, 
ιδίως το δικαίωμα των υπόπτων ή 
κατηγορουμένων ή των δικηγόρων τους 
να έχουν πρόσβαση στον φάκελο της 
υπόθεσης.

έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική 
διαδικασία με σκοπό τη διασφάλιση της 
ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της 
ιχνηλασιμότητας της διαδικασίας συλλογής 
πληροφοριών σχετικά με το έγκλημα, 
καθώς και της συμμόρφωσης με τα 
θεμελιώδη και δικονομικά δικαιώματα 
και τους κανόνες περί προστασίας 
δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1725. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα χωριστά και 
μόνο για όσο διάστημα οι δικαστικές 
διαδικασίες που σχετίζονται με την εν 
λόγω ποινική έρευνα βρίσκονται σε 
εξέλιξη στο κράτος μέλος. Κάθε 
πληροφορία, συμπεριλαμβανομένης της 
διαδικασίας βάσει της οποίας 
συλλέχθηκαν οι πληροφορίες αυτές, την 
οποία μπορεί να παράσχει 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό της 
Ευρωπόλ στο πλαίσιο ποινικών 
δικαστικών διαδικασιών είναι νόμιμη, 
δίκαιη, διαφανής και ανιχνεύσιμη. Η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να διασφαλίζει την 
πρόσβαση των αρμόδιων δικαστικών 
αρχών, καθώς και των συνηγόρων 
υπεράσπισης, των υπόπτων και των 
κατηγορουμένων στον φάκελο της 
υπόθεσης και στις πληροφορίες που 
κρίνονται αναγκαίες για να διασφαλιστεί 
ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες 
συνάδουν με τα θεμελιώδη και 
δικονομικά δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικαστικών εγγυήσεων που 
προβλέπονται στο δίκαιο της Ένωσης, 
και ιδίως του δικαιώματος σε δίκαιη 
δίκη.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
ένα κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιεί 
τις εκθέσεις ανάλυσης της Ευρωπόλ στο 
πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών κατόπιν 
ποινικής έρευνας, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αποθηκεύει τον σχετικό 
φάκελο έρευνας κατόπιν αιτήματος του εν 
λόγω κράτους μέλους με σκοπό τη 
διασφάλιση της ακρίβειας, της αξιοπιστίας 
και της ιχνηλασιμότητας της διαδικασίας 
συλλογής πληροφοριών σχετικά με το 
έγκλημα. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα χωριστά και 
μόνο για όσο διάστημα οι δικαστικές 
διαδικασίες που σχετίζονται με την εν 
λόγω ποινική έρευνα βρίσκονται σε 
εξέλιξη στο κράτος μέλος. Είναι αναγκαίο 
να διασφαλιστούν, αφενός, η πρόσβαση 
των αρμόδιων δικαστικών αρχών και, 
αφετέρου, τα δικαιώματα υπεράσπισης, 
ιδίως το δικαίωμα των υπόπτων ή 
κατηγορουμένων ή των δικηγόρων τους να 
έχουν πρόσβαση στον φάκελο της 
υπόθεσης.

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
ένα κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιεί 
τις εκθέσεις ανάλυσης της Ευρωπόλ στο 
πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών κατόπιν 
ποινικής έρευνας, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αποθηκεύει τα δεδομένα 
στα οποία βασίζονται οι εν λόγω εκθέσεις 
ανάλυσης κατόπιν αιτήματος του εν λόγω 
κράτους μέλους με σκοπό τη διασφάλιση 
της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της 
ιχνηλασιμότητας της διαδικασίας συλλογής 
πληροφοριών σχετικά με το έγκλημα. Η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να αποθηκεύει αυτά τα 
δεδομένα χωριστά και μόνο για όσο 
διάστημα οι δικαστικές διαδικασίες που 
σχετίζονται με την εν λόγω ποινική έρευνα 
βρίσκονται σε εξέλιξη στο κράτος μέλος. 
Είναι αναγκαίο να διασφαλιστούν, αφενός, 
η πρόσβαση των αρμόδιων δικαστικών 
αρχών και, αφετέρου, τα δικαιώματα 
υπεράσπισης, ιδίως το δικαίωμα των 
υπόπτων ή κατηγορουμένων ή των 
δικηγόρων τους να έχουν πρόσβαση στον 
φάκελο της υπόθεσης, όπως επίσης να 
διασφαλίζεται ότι τηρείται η «αλυσίδα 
επιτήρησης» των αποδεικτικών 
στοιχείων στην Ευρωπόλ και ότι όλα τα 
αποδεικτικά στοιχεία και οι μέθοδοι με 
τις οποίες προσκομίστηκαν και/ή 
περιήλθαν στην κατοχή της Ευρωπόλ 
καταγράφονται, με αποτέλεσμα να είναι 
δυνατός ο αποτελεσματικός έλεγχος των 
αποδεικτικών στοιχείων από την 
υπεράσπιση.
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(20) Οι διασυνοριακές υποθέσεις (20) Οι διασυνοριακές υποθέσεις 
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σοβαρού εγκλήματος ή τρομοκρατίας 
απαιτούν τη στενή συνεργασία μεταξύ των 
αρχών επιβολής του νόμου των οικείων 
κρατών μελών. Η Ευρωπόλ παρέχει 
εργαλεία για τη στήριξη αυτής της 
συνεργασίας στο πλαίσιο ερευνών, ιδίως 
μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών. Για 
την περαιτέρω ενίσχυση αυτής της 
συνεργασίας σε συγκεκριμένες έρευνες 
μέσω κοινής επιχειρησιακής ανάλυσης, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επιτρέπουν σε άλλα κράτη μέλη να έχουν 
άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που 
διαβίβασαν στην Ευρωπόλ, με την 
επιφύλαξη τυχόν περιορισμών που θέτουν 
όσον αφορά την πρόσβαση στις εν λόγω 
πληροφορίες. Κάθε επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο κοινής 
επιχειρησιακής ανάλυσης θα πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους 
κανόνες και τις διασφαλίσεις που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

σοβαρού εγκλήματος ή τρομοκρατίας 
απαιτούν τη στενή συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών επιβολής του νόμου των 
οικείων κρατών μελών. Η Ευρωπόλ 
υποστηρίζει αυτήν τη συνεργασία στο 
πλαίσιο ερευνών, ιδίως μέσω της 
ανταλλαγής πληροφοριών. Για την 
περαιτέρω ενίσχυση αυτής της 
συνεργασίας σε συγκεκριμένες έρευνες 
στο πλαίσιο κοινής επιχειρησιακής 
ανάλυσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
είναι σε θέση να επιτρέπουν σε άλλα κράτη 
μέλη να έχουν άμεση πρόσβαση στις 
πληροφορίες που διαβίβασαν στην 
Ευρωπόλ, με την επιφύλαξη τυχόν 
περιορισμών που θέτουν όσον αφορά την 
πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες. 
Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 
κοινής επιχειρησιακής ανάλυσης θα πρέπει 
να πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με 
τους κανόνες για τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 και την οδηγία 
(ΕΕ) 2016/680, κατά περίπτωση, καθώς 
και με τις διασφαλίσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων και ο υπεύθυνος 
θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να 
ενημερώνονται σχετικά με τη στήριξη 
που παρέχει η Ευρωπόλ στο πλαίσιο της 
κοινής επιχειρησιακής ανάλυσης.
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(21) Η Ευρωπόλ παρέχει 
επιχειρησιακή υποστήριξη στις ποινικές 
έρευνες των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών, ιδίως με την παροχή 
επιχειρησιακής και εγκληματολογικής 

διαγράφεται
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ανάλυσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μπορούν να θέτουν τα αποτελέσματα 
αυτών των δραστηριοτήτων στη διάθεση 
των άλλων αρμόδιων αρχών τους, 
συμπεριλαμβανομένων των εισαγγελέων 
και των ποινικών δικαστηρίων, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. 
Για τον σκοπό αυτό, το προσωπικό της 
Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να παρέχει αποδεικτικά 
στοιχεία τα οποία περιήλθαν σε γνώση 
του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του ή την άσκηση των δραστηριοτήτων 
του, στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, με 
την επιφύλαξη των εφαρμοστέων 
περιορισμών χρήσης και του εθνικού 
ποινικού δικονομικού δικαίου.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η Ευρωπόλ παρέχει επιχειρησιακή 
υποστήριξη στις ποινικές έρευνες των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ιδίως 
με την παροχή επιχειρησιακής και 
εγκληματολογικής ανάλυσης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να μπορούν να θέτουν τα 
αποτελέσματα αυτών των δραστηριοτήτων 
στη διάθεση των άλλων αρμόδιων αρχών 
τους, συμπεριλαμβανομένων των 
εισαγγελέων και των ποινικών 
δικαστηρίων, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας. Για τον σκοπό αυτό, 
το προσωπικό της Ευρωπόλ θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να παρέχει 
αποδεικτικά στοιχεία τα οποία περιήλθαν 
σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του ή την άσκηση των 
δραστηριοτήτων του, στο πλαίσιο ποινικής 
διαδικασίας, με την επιφύλαξη των 
εφαρμοστέων περιορισμών χρήσης και του 

(21) Η Ευρωπόλ μπορεί να παρέχει 
επιχειρησιακή υποστήριξη στις ποινικές 
έρευνες των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών, ιδίως με την παροχή 
επιχειρησιακής και εγκληματολογικής 
ανάλυσης, όταν το επιτρέπει το εθνικό 
δίκαιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μπορούν να θέτουν τα αποτελέσματα 
αυτών των δραστηριοτήτων στη διάθεση 
των άλλων αρμόδιων αρχών τους, 
συμπεριλαμβανομένων των εισαγγελέων 
και των ποινικών δικαστηρίων, καθώς 
επίσης των συνηγόρων υπεράσπισης, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας. Για τον σκοπό αυτό, το 
προσωπικό της Ευρωπόλ θα πρέπει να 
είναι εξουσιοδοτημένο να παρέχει 
αποδεικτικά στοιχεία τα οποία περιήλθαν 
σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του ή την άσκηση των 
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εθνικού ποινικού δικονομικού δικαίου. δραστηριοτήτων του, εφόσον αυτά δεν 
προέρχονται από παρακολούθηση 
ιδιωτικών επικοινωνιών, στο πλαίσιο 
ποινικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη 
των εφαρμοστέων περιορισμών χρήσης και 
του εθνικού ποινικού δικονομικού δικαίου. 
Κάθε στοιχείο, συμπεριλαμβανομένης της 
διαδικασίας βάσει της οποίας 
συλλέχθηκαν τα στοιχεία αυτά, που 
παρέχεται από εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό της Ευρωπόλ στο πλαίσιο 
ποινικών δικαστικών διαδικασιών 
χαρακτηρίζεται από νομιμότητα, 
διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα.

Or. en

Τροπολογία 180
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η Ευρωπόλ παρέχει επιχειρησιακή 
υποστήριξη στις ποινικές έρευνες των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ιδίως 
με την παροχή επιχειρησιακής και 
εγκληματολογικής ανάλυσης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να μπορούν να θέτουν τα 
αποτελέσματα αυτών των δραστηριοτήτων 
στη διάθεση των άλλων αρμόδιων αρχών 
τους, συμπεριλαμβανομένων των 
εισαγγελέων και των ποινικών 
δικαστηρίων, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας. Για τον σκοπό αυτό, 
το προσωπικό της Ευρωπόλ θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να παρέχει αποδεικτικά 
στοιχεία τα οποία περιήλθαν σε γνώση του 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή 
την άσκηση των δραστηριοτήτων του, στο 
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, με την 
επιφύλαξη των εφαρμοστέων περιορισμών 
χρήσης και του εθνικού ποινικού 
δικονομικού δικαίου.

(21) Η Ευρωπόλ παρέχει επιχειρησιακή 
υποστήριξη στις ποινικές έρευνες των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, 
μεταξύ άλλων με την παροχή 
επιχειρησιακής και εγκληματολογικής 
ανάλυσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μπορούν να θέτουν τα αποτελέσματα 
αυτών των δραστηριοτήτων στη διάθεση 
των άλλων αρμόδιων αρχών τους, 
συμπεριλαμβανομένων των εισαγγελέων 
και των ποινικών δικαστηρίων, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, με 
την επιφύλαξη του (ποινικού) δικαίου των 
κρατών μελών. Για τον σκοπό αυτό, το 
προσωπικό της Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να παρέχει αποδεικτικά 
στοιχεία τα οποία περιήλθαν σε γνώση του 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή 
την άσκηση των δραστηριοτήτων του, στο 
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, με την 
επιφύλαξη των εφαρμοστέων περιορισμών 
χρήσης και του εθνικού (ποινικού 
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δικονομικού) δικαίου.

Or. nl

Τροπολογία 181
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η Ευρωπόλ και η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία, που συστάθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του 
Συμβουλίου58, θα πρέπει να θεσπίσουν τις 
αναγκαίες ρυθμίσεις για να 
βελτιστοποιήσουν την επιχειρησιακή 
συνεργασία τους, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τα αντίστοιχα καθήκοντα και τις 
εντολές τους. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία και να υποστηρίζει ενεργά τις 
έρευνες και τις διώξεις της Ευρωπαϊκής 
Εισαγγελίας κατόπιν αιτήματός της, 
μεταξύ άλλων με την παροχή αναλυτικής 
υποστήριξης και την ανταλλαγή σχετικών 
πληροφοριών, καθώς και να συμπράττει 
μαζί της, από τη στιγμή που καταγγέλλεται 
στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εικαζόμενη 
αξιόποινη πράξη έως τη στιγμή που η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κρίνει αν θα 
ασκήσει δίωξη ή θα περατώσει την 
υπόθεση με άλλον τρόπο. Η Ευρωπόλ θα 
πρέπει, αμελλητί, να αναφέρει στην 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάθε αξιόποινη 
συμπεριφορά για την οποία η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία θα μπορούσε να ασκήσει την 
αρμοδιότητά της. Για την ενίσχυση της 
επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ της 
Ευρωπόλ και της Ευρωπαϊκής 
Εισαγγελίας, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να 
έχει πρόσβαση, βάσει συστήματος 
σύμπτωσης/απουσίας σύμπτωσης, στα 
δεδομένα που διαθέτει η Ευρωπόλ, 
σύμφωνα με τις διασφαλίσεις και τις 
εγγυήσεις προστασίας των δεδομένων που 

(22) Η Ευρωπόλ και η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία, που συστάθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του 
Συμβουλίου58, θα πρέπει να 
ολοκληρώσουν τις εργασιακές ρυθμίσεις 
και να καθορίσουν τις λεπτομέρειες της 
συνεργασίας, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
τα αντίστοιχα καθήκοντα και τις εντολές 
τους. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία και να υποστηρίζει τις έρευνες 
και τις διώξεις της Ευρωπαϊκής 
Εισαγγελίας κατόπιν αιτήματός της, 
μεταξύ άλλων με την παροχή αναλυτικής 
υποστήριξης και την ανταλλαγή σχετικών 
πληροφοριών, καθώς και να συμπράττει 
μαζί της, από τη στιγμή που καταγγέλλεται 
στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εικαζόμενη 
αξιόποινη πράξη έως τη στιγμή που η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κρίνει αν θα 
ασκήσει δίωξη ή θα περατώσει την 
υπόθεση με άλλον τρόπο. Η Ευρωπόλ θα 
πρέπει, αμελλητί, να αναφέρει στην 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάθε αξιόποινη 
συμπεριφορά για την οποία η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία θα μπορούσε να ασκήσει την 
αρμοδιότητά της. Για την ενίσχυση της 
επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ της 
Ευρωπόλ και της Ευρωπαϊκής 
Εισαγγελίας, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να 
έχει πρόσβαση, βάσει συστήματος 
σύμπτωσης/απουσίας σύμπτωσης, στα 
δεδομένα που διαθέτει η Ευρωπόλ, 
σύμφωνα με τις διασφαλίσεις και τις 
εγγυήσεις προστασίας των δεδομένων που 
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προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι 
κανόνες σχετικά με τη διαβίβαση 
δεδομένων σε οργανισμούς της Ένωσης 
που καθορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να εφαρμόζονται στη 
συνεργασία της Ευρωπόλ με την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπόλ θα 
πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να 
υποστηρίζει τις ποινικές έρευνες από την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με την ανάλυση 
μεγάλων και σύνθετων συνόλων 
δεδομένων.

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι 
κανόνες σχετικά με τη διαβίβαση 
επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε θεσμικά και λοιπά όργανα 
και οργανισμούς της Ένωσης που 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939 θα πρέπει να εφαρμόζονται στη 
συνεργασία της Ευρωπόλ με την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπόλ θα 
πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να 
υποστηρίζει τις ποινικές έρευνες από την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με την ανάλυση 
μεγάλων και σύνθετων συνόλων 
δεδομένων σύμφωνα με τις διασφαλίσεις 
και τις εγγυήσεις προστασίας των 
δεδομένων που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό.

_________________ _________________
58 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 
σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 
συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 
31.10.2017, σ. 1-71).

58 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 
σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 
συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 
31.10.2017, σ. 1-71).

Or. en

Τροπολογία 182
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Το σοβαρό έγκλημα και η 
τρομοκρατία συχνά διατηρούν 
διασυνδέσεις εκτός της Ένωσης. Η 
Ευρωπόλ μπορεί να ανταλλάσσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα με τρίτες χώρες, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
των υποκειμένων των δεδομένων. Για να 
ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες 
με σκοπό την πρόληψη και την 
καταπολέμηση εγκλημάτων που 

(24) Το σοβαρό έγκλημα και η 
τρομοκρατία συχνά διατηρούν 
διασυνδέσεις εκτός της Ένωσης. Η 
Ευρωπόλ μπορεί να ανταλλάσσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα με τρίτες χώρες, 
υπό την προϋπόθεση ότι η τρίτη χώρα 
υπόκειται σε απόφαση της Επιτροπής με 
την οποία διαπιστώνεται ότι η χώρα 
διασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων (στο εξής: 
«απόφαση περί επάρκειας») ή, ελλείψει 
απόφασης περί επάρκειας, σε διεθνή 
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εμπίπτουν στο πεδίο των στόχων της 
Ευρωπόλ, ο εκτελεστικός διευθυντής της 
Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να επιτρέπει κατηγορίες 
διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις και κατά 
περίπτωση, όταν μια τέτοια ομάδα 
διαβιβάσεων που σχετίζονται με 
συγκεκριμένη κατάσταση είναι αναγκαία 
και πληροί όλες τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού.

συμφωνία που έχει συναφθεί από την 
Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 218 της 
ΣΛΕΕ, η οποία περιλαμβάνει τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για σκοπούς επιβολής του 
νόμου ή σε συμφωνία συνεργασίας η 
οποία επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και έχει συναφθεί 
μεταξύ της Ευρωπόλ και της τρίτης 
χώρας πριν από την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, καθώς και ότι 
διαφυλάσσεται η προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών των 
υποκειμένων των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 183
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Το σοβαρό έγκλημα και η 
τρομοκρατία συχνά διατηρούν 
διασυνδέσεις εκτός της Ένωσης. Η 
Ευρωπόλ μπορεί να ανταλλάσσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα με τρίτες χώρες, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών των 
υποκειμένων των δεδομένων. Για να 
ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες με 
σκοπό την πρόληψη και την 
καταπολέμηση εγκλημάτων που εμπίπτουν 
στο πεδίο των στόχων της Ευρωπόλ, ο 
εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπόλ θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιτρέπει 
κατηγορίες διαβιβάσεων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις και κατά 
περίπτωση, όταν μια τέτοια ομάδα 
διαβιβάσεων που σχετίζονται με 
συγκεκριμένη κατάσταση είναι αναγκαία 
και πληροί όλες τις απαιτήσεις του 

(24) Το σοβαρό έγκλημα και η 
τρομοκρατία συχνά διατηρούν 
διασυνδέσεις εκτός της Ένωσης. Η 
Ευρωπόλ μπορεί να ανταλλάσσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα με τρίτες χώρες, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών των 
υποκειμένων των δεδομένων. Για να 
ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες με 
σκοπό την πρόληψη και την 
καταπολέμηση εγκλημάτων που εμπίπτουν 
στο πεδίο των στόχων της Ευρωπόλ, ο 
εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπόλ θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιτρέπει 
κατηγορίες διαβιβάσεων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις, κατά 
περίπτωση, και κατόπιν διαβούλευσης με 
την Επιτροπή, όταν μια τέτοια ομάδα 
διαβιβάσεων που σχετίζονται με 
συγκεκριμένη κατάσταση είναι απολύτως 
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παρόντος κανονισμού. αναγκαία και πληροί όλες τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 184
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Το σοβαρό έγκλημα και η 
τρομοκρατία συχνά διατηρούν 
διασυνδέσεις εκτός της Ένωσης. Η 
Ευρωπόλ μπορεί να ανταλλάσσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα με τρίτες χώρες, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών των 
υποκειμένων των δεδομένων. Για να 
ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες 
με σκοπό την πρόληψη και την 
καταπολέμηση εγκλημάτων που εμπίπτουν 
στο πεδίο των στόχων της Ευρωπόλ, ο 
εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπόλ θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιτρέπει 
κατηγορίες διαβιβάσεων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις και κατά 
περίπτωση, όταν μια τέτοια ομάδα 
διαβιβάσεων που σχετίζονται με 
συγκεκριμένη κατάσταση είναι αναγκαία 
και πληροί όλες τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού.

(24) Το σοβαρό έγκλημα και η 
τρομοκρατία συχνά διατηρούν 
διασυνδέσεις εκτός της Ένωσης. Η 
Ευρωπόλ μπορεί να ανταλλάσσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα με τρίτες χώρες, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών των 
υποκειμένων των δεδομένων. Σε 
περιστάσεις κατά τις οποίες αυτό είναι 
απαραίτητο για τη διερεύνηση 
εγκλημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο των 
στόχων της Ευρωπόλ, ο εκτελεστικός 
διευθυντής της Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να επιτρέπει διαβιβάσεις 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτες χώρες σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις και κατά περίπτωση, όταν 
τέτοιες διαβιβάσεις που σχετίζονται με 
συγκεκριμένη κατάσταση είναι 
αναλογικές, αναγκαίες και πληρούν όλες 
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 185
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για τη στήριξη των κρατών μελών 
στη συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς που 
παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες, όταν 
οι εν λόγω ιδιωτικοί φορείς διαθέτουν 
πληροφορίες που έχουν σημασία για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση του 
εγκλήματος, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
είναι σε θέση να λαμβάνει και, σε ειδικές 
περιπτώσεις, να ανταλλάσσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα με ιδιωτικούς 
φορείς.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 186
Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για τη στήριξη των κρατών μελών 
στη συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς που 
παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες, όταν 
οι εν λόγω ιδιωτικοί φορείς διαθέτουν 
πληροφορίες που έχουν σημασία για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση του 
εγκλήματος, η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι 
σε θέση να λαμβάνει και, σε ειδικές 
περιπτώσεις, να ανταλλάσσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα με ιδιωτικούς 
φορείς.

(25) Για τη στήριξη των κρατών μελών 
στη συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς που 
παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες, όταν 
οι εν λόγω ιδιωτικοί φορείς διαθέτουν 
πληροφορίες που έχουν σημασία για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση του 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
λαμβάνει και, σε ειδικές περιπτώσεις, να 
ανταλλάσσει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα με ιδιωτικούς φορείς.

Or. fr

Τροπολογία 187
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(25) Για τη στήριξη των κρατών μελών 
στη συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς που 
παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες, όταν 
οι εν λόγω ιδιωτικοί φορείς διαθέτουν 
πληροφορίες που έχουν σημασία για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση του 
εγκλήματος, η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι 
σε θέση να λαμβάνει και, σε ειδικές 
περιπτώσεις, να ανταλλάσσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα με ιδιωτικούς 
φορείς.

(25) Για τη στήριξη των κρατών μελών 
στη συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς που 
παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες, όταν 
οι εν λόγω ιδιωτικοί φορείς διαθέτουν 
πληροφορίες που έχουν σημασία για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση του 
σοβαρού εγκλήματος, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει και, 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να 
ανταλλάσσει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα με ιδιωτικούς φορείς.

Or. en

Τροπολογία 188
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για τη στήριξη των κρατών μελών 
στη συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς που 
παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες, όταν 
οι εν λόγω ιδιωτικοί φορείς διαθέτουν 
πληροφορίες που έχουν σημασία για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση του 
εγκλήματος, η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι 
σε θέση να λαμβάνει και, σε ειδικές 
περιπτώσεις, να ανταλλάσσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα με ιδιωτικούς 
φορείς.

(25) Για τη στήριξη των κρατών μελών 
στη συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς που 
παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες, όταν 
οι εν λόγω ιδιωτικοί φορείς διαθέτουν 
πληροφορίες που έχουν σημασία για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση του 
εγκλήματος, η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι 
σε θέση να λαμβάνει και, σε ειδικές 
περιπτώσεις, να ανταλλάσσει με έμμεσο 
τρόπο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
με ιδιωτικούς φορείς.

Or. en

Τροπολογία 189
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν όλο 
και περισσότερο διασυνοριακές υπηρεσίες 

(26) Τα άτομα που εμπλέκονται σε 
εγκληματικές δραστηριότητες 
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ιδιωτικών φορέων για την επικοινωνία 
τους και τη διεξαγωγή παράνομων 
δραστηριοτήτων. Οι δράστες σεξουαλικών 
αδικημάτων κακοποιούν παιδιά και 
μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο σε 
παγκόσμιο επίπεδο μέσω διαδικτυακών 
πλατφορμών. Οι τρομοκράτες 
καταχρώνται διασυνοριακές υπηρεσίες 
παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών για την 
πρόσληψη εθελοντών, τον σχεδιασμό και 
τον συντονισμό επιθέσεων και τη διάδοση 
προπαγάνδας. Οι κυβερνοεγκληματίες 
επωφελούνται από την ψηφιοποίηση των 
κοινωνιών μας, χρησιμοποιώντας το 
ηλεκτρονικό «ψάρεμα» και την κοινωνική 
μηχανική για τη διάπραξη άλλων μορφών 
κυβερνοεγκλήματος, όπως οι διαδικτυακές 
απάτες, οι επιθέσεις λυτρισμικού ή η 
απάτη στον τομέα των πληρωμών. Η 
αυξημένη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών 
από εγκληματίες έχει ως αποτέλεσμα οι 
ιδιωτικοί φορείς να κατέχουν 
αυξανόμενους όγκους δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να 
έχουν σημασία για τις ποινικές έρευνες.

χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο 
διασυνοριακές υπηρεσίες ιδιωτικών 
φορέων για την επικοινωνία τους και τη 
διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων. 
Οι δράστες σεξουαλικών αδικημάτων 
ενδέχεται να κακοποιούν παιδιά και να 
μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο σε 
παγκόσμιο επίπεδο μέσω διαδικτυακών 
πλατφορμών. Οι τρομοκράτες ενδέχεται 
να καταχρώνται διασυνοριακές υπηρεσίες 
παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών για την 
πρόσληψη εθελοντών, τον σχεδιασμό και 
τον συντονισμό επιθέσεων και τη διάδοση 
προπαγάνδας. Οι κυβερνοεγκληματίες 
επωφελούνται από την ψηφιοποίηση των 
κοινωνιών μας και από την έλλειψη 
ψηφιακού γραμματισμού και δεξιοτήτων 
στον γενικό πληθυσμό, χρησιμοποιώντας 
το ηλεκτρονικό «ψάρεμα» και την 
κοινωνική μηχανική για τη διάπραξη 
άλλων μορφών κυβερνοεγκλήματος, όπως 
οι διαδικτυακές απάτες, οι επιθέσεις 
λυτρισμικού ή η απάτη στον τομέα των 
πληρωμών. Η αυξημένη χρήση 
διαδικτυακών υπηρεσιών από άτομα που 
εμπλέκονται σε εγκληματικές 
δραστηριότητες έχει ως αποτέλεσμα οι 
ιδιωτικοί φορείς να κατέχουν 
αυξανόμενους όγκους δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να 
έχουν σημασία για τις ποινικές έρευνες.

Or. en

Τροπολογία 190
Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν όλο 
και περισσότερο διασυνοριακές υπηρεσίες 
ιδιωτικών φορέων για την επικοινωνία 
τους και τη διεξαγωγή παράνομων 
δραστηριοτήτων. Οι δράστες σεξουαλικών 
αδικημάτων κακοποιούν παιδιά και 

(26) Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν όλο 
και περισσότερο διασυνοριακές υπηρεσίες 
ιδιωτικών φορέων για την επικοινωνία 
τους και τη διεξαγωγή παράνομων 
δραστηριοτήτων. Οι δράστες σεξουαλικών 
αδικημάτων κακοποιούν παιδιά και 
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μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο σε 
παγκόσμιο επίπεδο μέσω διαδικτυακών 
πλατφορμών. Οι τρομοκράτες 
καταχρώνται διασυνοριακές υπηρεσίες 
παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών για την 
πρόσληψη εθελοντών, τον σχεδιασμό και 
τον συντονισμό επιθέσεων και τη διάδοση 
προπαγάνδας. Οι κυβερνοεγκληματίες 
επωφελούνται από την ψηφιοποίηση των 
κοινωνιών μας, χρησιμοποιώντας το 
ηλεκτρονικό «ψάρεμα» και την κοινωνική 
μηχανική για τη διάπραξη άλλων μορφών 
κυβερνοεγκλήματος, όπως οι διαδικτυακές 
απάτες, οι επιθέσεις λυτρισμικού ή η 
απάτη στον τομέα των πληρωμών. Η 
αυξημένη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών 
από εγκληματίες έχει ως αποτέλεσμα οι 
ιδιωτικοί φορείς να κατέχουν 
αυξανόμενους όγκους δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να 
έχουν σημασία για τις ποινικές έρευνες.

μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο με 
περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας σε 
παγκόσμιο επίπεδο μέσω διαδικτυακών 
πλατφορμών. Οι τρομοκράτες 
καταχρώνται διασυνοριακές υπηρεσίες 
παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών για την 
πρόσληψη εθελοντών, τον σχεδιασμό και 
τον συντονισμό επιθέσεων και τη διάδοση 
προπαγάνδας. Οι κυβερνοεγκληματίες 
επωφελούνται από την ψηφιοποίηση των 
κοινωνιών μας, χρησιμοποιώντας το 
ηλεκτρονικό «ψάρεμα» και την κοινωνική 
μηχανική για τη διάπραξη άλλων μορφών 
κυβερνοεγκλήματος, όπως οι διαδικτυακές 
απάτες, οι επιθέσεις λυτρισμικού ή η 
απάτη στον τομέα των πληρωμών. Η 
αυξημένη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών 
από εγκληματίες έχει ως αποτέλεσμα οι 
ιδιωτικοί φορείς να κατέχουν 
αυξανόμενους όγκους δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να 
έχουν σημασία για τις ποινικές έρευνες.

Or. fr

Τροπολογία 191
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν όλο 
και περισσότερο διασυνοριακές υπηρεσίες 
ιδιωτικών φορέων για την επικοινωνία 
τους και τη διεξαγωγή παράνομων 
δραστηριοτήτων. Οι δράστες σεξουαλικών 
αδικημάτων κακοποιούν παιδιά και 
μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο σε 
παγκόσμιο επίπεδο μέσω διαδικτυακών 
πλατφορμών. Οι τρομοκράτες 
καταχρώνται διασυνοριακές υπηρεσίες 
παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών για την 
πρόσληψη εθελοντών, τον σχεδιασμό και 
τον συντονισμό επιθέσεων και τη διάδοση 
προπαγάνδας. Οι κυβερνοεγκληματίες 
επωφελούνται από την ψηφιοποίηση των 

(26) Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν όλο 
και περισσότερο διασυνοριακές υπηρεσίες 
ιδιωτικών φορέων για την επικοινωνία 
τους και τη διεξαγωγή παράνομων 
δραστηριοτήτων. Οι δράστες σεξουαλικών 
αδικημάτων εκμεταλλεύονται παιδιά και 
μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο σε 
παγκόσμιο επίπεδο μέσω διαδικτυακών 
πλατφορμών. Οι τρομοκράτες 
χρησιμοποιούν διασυνοριακές υπηρεσίες 
παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών για την 
πρόσληψη εθελοντών, τον σχεδιασμό και 
τον συντονισμό επιθέσεων και τη διάδοση 
προπαγάνδας. Οι κυβερνοεγκληματίες 
επωφελούνται από την ψηφιοποίηση των 
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κοινωνιών μας, χρησιμοποιώντας το 
ηλεκτρονικό «ψάρεμα» και την κοινωνική 
μηχανική για τη διάπραξη άλλων μορφών 
κυβερνοεγκλήματος, όπως οι διαδικτυακές 
απάτες, οι επιθέσεις λυτρισμικού ή η 
απάτη στον τομέα των πληρωμών. Η 
αυξημένη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών 
από εγκληματίες έχει ως αποτέλεσμα οι 
ιδιωτικοί φορείς να κατέχουν 
αυξανόμενους όγκους δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να 
έχουν σημασία για τις ποινικές έρευνες.

κοινωνιών μας, χρησιμοποιώντας το 
ηλεκτρονικό «ψάρεμα» και την κοινωνική 
μηχανική για τη διάπραξη άλλων μορφών 
κυβερνοεγκλήματος, όπως οι διαδικτυακές 
απάτες, οι επιθέσεις λυτρισμικού ή η 
απάτη στον τομέα των πληρωμών. Η 
αυξημένη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών 
έχει ως αποτέλεσμα οι ιδιωτικοί φορείς να 
κατέχουν αυξανόμενους όγκους δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να 
έχουν σημασία για τις ποινικές έρευνες.

Or. en

Τροπολογία 192
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Δεδομένου ότι το διαδίκτυο δεν 
έχει σύνορα, οι εν λόγω υπηρεσίες 
μπορούν συχνά να παρέχονται από 
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Ως εκ 
τούτου, τα θύματα, οι δράστες, η ψηφιακή 
υποδομή στην οποία αποθηκεύονται τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ο 
πάροχος υπηρεσιών που παρέχει την 
υπηρεσία ενδέχεται να υπόκεινται όλα σε 
διαφορετικές εθνικές δικαιοδοσίες, εντός 
και εκτός της Ένωσης.  Συνεπώς, οι 
ιδιωτικοί φορείς μπορούν να έχουν στην 
κατοχή τους σύνολα δεδομένων που είναι 
σημαντικά για την επιβολή του νόμου και 
τα οποία περιέχουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα με συνδέσμους σε πολλαπλές 
δικαιοδοσίες, καθώς και δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που δεν μπορούν 
εύκολα να αποδοθούν σε κάποια 
συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Οι εθνικές 
αρχές δυσκολεύονται να αναλύσουν 
αποτελεσματικά αυτά τα σύνολα 
δεδομένων πολλαπλών δικαιοδοσιών ή σε 
μορφή που δεν επιτρέπει τη συσχέτισή 
τους μέσω εθνικών λύσεων. Όταν οι 

(27)  Δεδομένου ότι το διαδίκτυο δεν 
έχει σύνορα, τα θύματα, οι δράστες, η 
ψηφιακή υποδομή στην οποία 
αποθηκεύονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και ο πάροχος υπηρεσιών που 
παρέχει την υπηρεσία ενδέχεται να 
υπόκεινται όλα σε διαφορετικές εθνικές 
δικαιοδοσίες, εντός και εκτός της Ένωσης. 
Συνεπώς, οι ιδιωτικοί φορείς μπορούν να 
έχουν στην κατοχή τους σύνολα 
δεδομένων που είναι σημαντικά για την 
επιβολή του νόμου και τα οποία περιέχουν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με 
συνδέσμους σε πολλαπλές δικαιοδοσίες, 
καθώς και δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που δεν μπορούν εύκολα να 
αποδοθούν σε κάποια συγκεκριμένη 
δικαιοδοσία. Οι εθνικές αρχές 
δυσκολεύονται να αναλύσουν 
αποτελεσματικά αυτά τα σύνολα 
δεδομένων πολλαπλών δικαιοδοσιών ή σε 
μορφή που δεν επιτρέπει τη συσχέτισή 
τους μέσω εθνικών λύσεων.
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ιδιωτικοί φορείς αποφασίζουν να 
κοινοποιήσουν νομίμως και οικειοθελώς 
τα δεδομένα στις αρχές επιβολής του 
νόμου, δεν διαθέτουν επί του παρόντος 
ένα ενιαίο σημείο επαφής με το οποίο να 
μπορούν να ανταλλάσσουν τα εν λόγω 
σύνολα δεδομένων σε ενωσιακό επίπεδο. 
Επιπλέον, οι ιδιωτικοί φορείς 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν 
λαμβάνουν πολλαπλά αιτήματα από τις 
αρχές επιβολής του νόμου διαφόρων 
χωρών.

Or. en

Τροπολογία 193
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Δεδομένου ότι το διαδίκτυο δεν 
έχει σύνορα, οι εν λόγω υπηρεσίες 
μπορούν συχνά να παρέχονται από 
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Ως εκ 
τούτου, τα θύματα, οι δράστες, η ψηφιακή 
υποδομή στην οποία αποθηκεύονται τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ο 
πάροχος υπηρεσιών που παρέχει την 
υπηρεσία ενδέχεται να υπόκεινται όλα σε 
διαφορετικές εθνικές δικαιοδοσίες, εντός 
και εκτός της Ένωσης.  Συνεπώς, οι 
ιδιωτικοί φορείς μπορούν να έχουν στην 
κατοχή τους σύνολα δεδομένων που είναι 
σημαντικά για την επιβολή του νόμου και 
τα οποία περιέχουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα με συνδέσμους σε πολλαπλές 
δικαιοδοσίες, καθώς και δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που δεν μπορούν 
εύκολα να αποδοθούν σε κάποια 
συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Οι εθνικές 
αρχές δυσκολεύονται να αναλύσουν 
αποτελεσματικά αυτά τα σύνολα 
δεδομένων πολλαπλών δικαιοδοσιών ή σε 
μορφή που δεν επιτρέπει τη συσχέτισή 
τους μέσω εθνικών λύσεων. Όταν οι 

(27) Δεδομένου ότι το διαδίκτυο δεν 
έχει σύνορα, οι εν λόγω υπηρεσίες 
μπορούν συχνά να παρέχονται από 
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Ως εκ 
τούτου, τα θύματα, οι δράστες, η ψηφιακή 
υποδομή στην οποία αποθηκεύονται τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ο 
πάροχος υπηρεσιών που παρέχει την 
υπηρεσία ενδέχεται να υπόκεινται όλα σε 
διαφορετικές εθνικές δικαιοδοσίες, εντός 
και εκτός της Ένωσης. Συνεπώς, οι 
ιδιωτικοί φορείς μπορούν να έχουν στην 
κατοχή τους σύνολα δεδομένων που είναι 
σημαντικά για την επιβολή του νόμου και 
τα οποία ενδέχεται να περιέχουν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα με συνδέσμους σε 
πολλαπλές δικαιοδοσίες, καθώς και 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δεν 
μπορούν εύκολα να αποδοθούν σε κάποια 
συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Οι εθνικές 
αρχές των κρατών μελών ενδέχεται να 
δυσκολεύονται να αναλύσουν 
αποτελεσματικά αυτά τα σύνολα 
δεδομένων πολλαπλών δικαιοδοσιών ή σε 
μορφή που δεν επιτρέπει τη συσχέτισή 
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ιδιωτικοί φορείς αποφασίζουν να 
κοινοποιήσουν νομίμως και οικειοθελώς τα 
δεδομένα στις αρχές επιβολής του νόμου, 
δεν διαθέτουν επί του παρόντος ένα ενιαίο 
σημείο επαφής με το οποίο να μπορούν να 
ανταλλάσσουν τα εν λόγω σύνολα 
δεδομένων σε ενωσιακό επίπεδο. 
Επιπλέον, οι ιδιωτικοί φορείς 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν λαμβάνουν 
πολλαπλά αιτήματα από τις αρχές επιβολής 
του νόμου διαφόρων χωρών.

τους μέσω εθνικών λύσεων. Όταν οι 
ιδιωτικοί φορείς αποφασίζουν να 
κοινοποιήσουν νομίμως και οικειοθελώς τα 
δεδομένα στις αρχές επιβολής του νόμου, 
δεν διαθέτουν επί του παρόντος ένα ενιαίο 
σημείο επαφής με το οποίο να μπορούν να 
ανταλλάσσουν τα εν λόγω σύνολα 
δεδομένων σε ενωσιακό επίπεδο. 
Επιπλέον, οι ιδιωτικοί φορείς 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν λαμβάνουν 
πολλαπλά αιτήματα από τις αρμόδιες 
αρχές επιβολής του νόμου διαφόρων 
χωρών.

Or. en

Τροπολογία 194
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να διασφαλιστεί ότι οι 
ιδιωτικοί φορείς έχουν σημείο επαφής σε 
ενωσιακό επίπεδο για τη νόμιμη 
ανταλλαγή συνόλων δεδομένων 
πολλαπλών δικαιοδοσιών ή συνόλων 
δεδομένων που δεν θα μπορούσαν να 
αποδοθούν εύκολα μέχρι εκείνη τη στιγμή 
σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες 
δικαιοδοσίες, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
είναι σε θέση να λαμβάνει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από 
ιδιωτικούς φορείς.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 195
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28



PE693.801v01-00 64/291 AM\1233579EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να διασφαλιστεί ότι οι 
ιδιωτικοί φορείς έχουν σημείο επαφής σε 
ενωσιακό επίπεδο για τη νόμιμη 
ανταλλαγή συνόλων δεδομένων 
πολλαπλών δικαιοδοσιών ή συνόλων 
δεδομένων που δεν θα μπορούσαν να 
αποδοθούν εύκολα μέχρι εκείνη τη στιγμή 
σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες 
δικαιοδοσίες, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
είναι σε θέση να λαμβάνει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από 
ιδιωτικούς φορείς.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 196
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να διασφαλιστεί ότι οι ιδιωτικοί 
φορείς έχουν σημείο επαφής σε ενωσιακό 
επίπεδο για τη νόμιμη ανταλλαγή συνόλων 
δεδομένων πολλαπλών δικαιοδοσιών ή 
συνόλων δεδομένων που δεν θα 
μπορούσαν να αποδοθούν εύκολα μέχρι 
εκείνη τη στιγμή σε μία ή περισσότερες 
συγκεκριμένες δικαιοδοσίες, η Ευρωπόλ 
θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
απευθείας από ιδιωτικούς φορείς.

(28) Για να διασφαλιστεί ότι οι ιδιωτικοί 
φορείς έχουν σημείο επαφής σε ενωσιακό 
επίπεδο για τη νόμιμη ανταλλαγή συνόλων 
δεδομένων πολλαπλών δικαιοδοσιών ή 
συνόλων δεδομένων που δεν θα 
μπορούσαν να αποδοθούν εύκολα μέχρι 
εκείνη τη στιγμή σε μία ή περισσότερες 
συγκεκριμένες δικαιοδοσίες, η Ευρωπόλ 
θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
απευθείας από ιδιωτικούς φορείς. Οι 
ιδιωτικοί φορείς που είναι νομικά 
υποχρεωμένοι να αφαιρούν παράνομο 
περιεχόμενο θα πρέπει επίσης να είναι σε 
θέση να αποστέλλουν στην Ευρωπόλ και 
η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
λαμβάνει αναφορές και δεδομένα μη 
προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με 
ελεγχόμενο περιεχόμενο που μπορεί 
εύλογα να θεωρηθεί ότι συνδέεται με 
εγκληματικές δραστηριότητες που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της 
Ευρωπόλ.
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Or. en

Τροπολογία 197
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να διασφαλιστεί ότι οι ιδιωτικοί 
φορείς έχουν σημείο επαφής σε ενωσιακό 
επίπεδο για τη νόμιμη ανταλλαγή συνόλων 
δεδομένων πολλαπλών δικαιοδοσιών ή 
συνόλων δεδομένων που δεν θα 
μπορούσαν να αποδοθούν εύκολα μέχρι 
εκείνη τη στιγμή σε μία ή περισσότερες 
συγκεκριμένες δικαιοδοσίες, η Ευρωπόλ 
θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
απευθείας από ιδιωτικούς φορείς.

(28) Για να διασφαλιστεί ότι οι ιδιωτικοί 
φορείς έχουν σημείο επαφής σε ενωσιακό 
επίπεδο για τη νόμιμη και οικειοθελή 
ανταλλαγή συνόλων δεδομένων 
πολλαπλών δικαιοδοσιών ή συνόλων 
δεδομένων που δεν θα μπορούσαν να 
αποδοθούν εύκολα μέχρι εκείνη τη στιγμή 
σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες 
δικαιοδοσίες, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
είναι σε θέση να λαμβάνει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από 
ιδιωτικούς φορείς με μοναδικό σκοπό την 
εξακρίβωση της δικαιοδοσίας, σύμφωνα 
με τις διασφαλίσεις και τις εγγυήσεις 
προστασίας δεδομένων που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 198
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν γρήγορα τις σχετικές 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 
έναρξη ερευνών με σκοπό την πρόληψη 
και την καταπολέμηση του σοβαρού 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να 
επεξεργάζεται και να αναλύει τα εν λόγω 
σύνολα δεδομένων προκειμένου να 

διαγράφεται
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προσδιορίζει τα οικεία κράτη μέλη και να 
διαβιβάζει στις οικείες εθνικές αρχές 
επιβολής του νόμου τις πληροφορίες και 
τις αναλύσεις που απαιτούνται για τη 
διερεύνηση των εγκλημάτων αυτών στο 
πλαίσιο των αντίστοιχων δικαιοδοσιών 
τους.

Or. en

Τροπολογία 199
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν γρήγορα τις σχετικές 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 
έναρξη ερευνών με σκοπό την πρόληψη 
και την καταπολέμηση του σοβαρού 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να 
επεξεργάζεται και να αναλύει τα εν λόγω 
σύνολα δεδομένων προκειμένου να 
προσδιορίζει τα οικεία κράτη μέλη και να 
διαβιβάζει στις οικείες εθνικές αρχές 
επιβολής του νόμου τις πληροφορίες και 
τις αναλύσεις που απαιτούνται για τη 
διερεύνηση των εγκλημάτων αυτών στο 
πλαίσιο των αντίστοιχων δικαιοδοσιών 
τους.

(29) Για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση τις σχετικές πληροφορίες 
που είναι αναγκαίες για την έναρξη 
ερευνών με σκοπό την πρόληψη και την 
καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος 
και της τρομοκρατίας, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να μπορεί να επεξεργάζεται και να 
αναλύει τα εν λόγω σύνολα δεδομένων 
προκειμένου να εντοπίζει τις οικείες 
εθνικές μονάδες των κρατών μελών και 
να τους διαβιβάζει τις πληροφορίες και τις 
αναλύσεις που απαιτούνται για τη 
διερεύνηση των εγκλημάτων αυτών στο 
πλαίσιο των αντίστοιχων δικαιοδοσιών 
τους, σύμφωνα με τις διασφαλίσεις και 
τις εγγυήσεις προστασίας δεδομένων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 200
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν γρήγορα τις σχετικές 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 
έναρξη ερευνών με σκοπό την πρόληψη 
και την καταπολέμηση του σοβαρού 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να 
επεξεργάζεται και να αναλύει τα εν λόγω 
σύνολα δεδομένων προκειμένου να 
προσδιορίζει τα οικεία κράτη μέλη και να 
διαβιβάζει στις οικείες εθνικές αρχές 
επιβολής του νόμου τις πληροφορίες και 
τις αναλύσεις που απαιτούνται για τη 
διερεύνηση των εγκλημάτων αυτών στο 
πλαίσιο των αντίστοιχων δικαιοδοσιών 
τους.

(29) Για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν γρήγορα τις σχετικές 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 
έναρξη ερευνών με σκοπό την πρόληψη 
και την καταπολέμηση του σοβαρού 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να 
επεξεργάζεται και να αναλύει τα εν λόγω 
σύνολα δεδομένων, τα οποία έχουν 
διαβιβαστεί στην Ευρωπόλ από τα κράτη 
μέλη, προκειμένου να προσδιορίζει τα 
οικεία κράτη μέλη και να διαβιβάζει στις 
οικείες εθνικές αρχές επιβολής του νόμου 
τις πληροφορίες και τις αναλύσεις που 
απαιτούνται για τη διερεύνηση των 
εγκλημάτων αυτών στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων δικαιοδοσιών τους.

Or. en

Τροπολογία 201
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η Ευρωπόλ, για να εξασφαλιστεί 
ότι μπορεί να προσδιορίζει όλες τις 
οικείες εθνικές αρχές επιβολής του νόμου, 
θα πρέπει να είναι σε θέση να ενημερώνει 
τους ιδιωτικούς φορείς όταν οι 
πληροφορίες που λαμβάνονται από 
αυτούς δεν επαρκούν για να μπορέσει η 
Ευρωπόλ να προσδιορίσει τις οικείες 
αρχές επιβολής του νόμου. Αυτό θα δώσει 
τη δυνατότητα στους ιδιωτικούς φορείς 
που έχουν παράσχει πληροφορίες στην 
Ευρωπόλ να αποφασίσουν αν είναι προς 
το συμφέρον τους να παράσχουν επιπλέον 
πληροφορίες στην Ευρωπόλ και κατά 
πόσον μπορούν να το πράξουν νόμιμα. 
Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπόλ μπορεί 
να ενημερώνει τους ιδιωτικούς φορείς για 
τις ελλείπουσες πληροφορίες, στον βαθμό 

διαγράφεται
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που αυτές είναι απολύτως αναγκαίες για 
τον προσδιορισμό των αρμόδιων αρχών 
επιβολής του νόμου. Σ’ αυτές τις 
διαβιβάσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται 
ειδικές εγγυήσεις, ιδίως όταν ο οικείος 
ιδιωτικός φορέας δεν είναι 
εγκατεστημένος εντός της Ένωσης ή σε 
τρίτη χώρα με την οποία η Ευρωπόλ έχει 
συνάψει συμφωνία συνεργασίας που 
επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ή με την οποία η 
Ένωση έχει συνάψει διεθνή συμφωνία 
δυνάμει του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ η 
οποία προβλέπει κατάλληλες εγγυήσεις, ή 
η οποία αποτελεί αντικείμενο απόφασης 
περί επάρκειας που έχει εκδοθεί από την 
Επιτροπή και με την οποία διαπιστώνεται 
ότι η εν λόγω τρίτη χώρα διασφαλίζει 
επαρκές επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 202
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η Ευρωπόλ, για να εξασφαλιστεί 
ότι μπορεί να προσδιορίζει όλες τις οικείες 
εθνικές αρχές επιβολής του νόμου, θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ενημερώνει 
τους ιδιωτικούς φορείς όταν οι 
πληροφορίες που λαμβάνονται από αυτούς 
δεν επαρκούν για να μπορέσει η Ευρωπόλ 
να προσδιορίσει τις οικείες αρχές επιβολής 
του νόμου. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα 
στους ιδιωτικούς φορείς που έχουν 
παράσχει πληροφορίες στην Ευρωπόλ να 
αποφασίσουν αν είναι προς το συμφέρον 
τους να παράσχουν επιπλέον πληροφορίες 
στην Ευρωπόλ και κατά πόσον μπορούν 
να το πράξουν νόμιμα. Για τον σκοπό 
αυτό, η Ευρωπόλ μπορεί να ενημερώνει 
τους ιδιωτικούς φορείς για τις ελλείπουσες 

(30) Η Ευρωπόλ, για να εξασφαλιστεί 
ότι μπορεί να προσδιορίζει όλες τις οικείες 
εθνικές αρχές επιβολής του νόμου, θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ενημερώνει 
τους ιδιωτικούς φορείς όταν οι 
πληροφορίες που λαμβάνονται από αυτούς 
δεν επαρκούν για να μπορέσει η Ευρωπόλ 
να προσδιορίσει τις οικείες αρχές επιβολής 
του νόμου. Για τον σκοπό αυτό, κατά 
περίπτωση, η Ευρωπόλ μπορεί να 
ενημερώνει τους ιδιωτικούς φορείς για τις 
ελλείπουσες πληροφορίες, στον βαθμό που 
αυτές είναι απολύτως αναγκαίες για τον 
προσδιορισμό των αρμόδιων αρχών 
επιβολής του νόμου. Σ’ αυτές τις 
διαβιβάσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται 
ειδικές εγγυήσεις, ιδίως όταν ο οικείος 
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πληροφορίες, στον βαθμό που αυτές είναι 
απολύτως αναγκαίες για τον προσδιορισμό 
των αρμόδιων αρχών επιβολής του νόμου. 
Σ’ αυτές τις διαβιβάσεις θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ειδικές εγγυήσεις, ιδίως 
όταν ο οικείος ιδιωτικός φορέας δεν είναι 
εγκατεστημένος εντός της Ένωσης ή σε 
τρίτη χώρα με την οποία η Ευρωπόλ έχει 
συνάψει συμφωνία συνεργασίας που 
επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ή με την οποία η 
Ένωση έχει συνάψει διεθνή συμφωνία 
δυνάμει του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ η οποία 
προβλέπει κατάλληλες εγγυήσεις, ή η 
οποία αποτελεί αντικείμενο απόφασης περί 
επάρκειας που έχει εκδοθεί από την 
Επιτροπή και με την οποία διαπιστώνεται 
ότι η εν λόγω τρίτη χώρα διασφαλίζει 
επαρκές επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων.

ιδιωτικός φορέας δεν είναι εγκατεστημένος 
εντός της Ένωσης ή σε τρίτη χώρα με την 
οποία η Ευρωπόλ έχει συνάψει συμφωνία 
συνεργασίας που επιτρέπει την ανταλλαγή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή με 
την οποία η Ένωση έχει συνάψει διεθνή 
συμφωνία δυνάμει του άρθρου 218 της 
ΣΛΕΕ η οποία προβλέπει κατάλληλες 
εγγυήσεις, ή η οποία αποτελεί αντικείμενο 
απόφασης περί επάρκειας που έχει εκδοθεί 
από την Επιτροπή και με την οποία 
διαπιστώνεται ότι η εν λόγω τρίτη χώρα 
διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας 
των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 203
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η Ευρωπόλ, για να εξασφαλιστεί 
ότι μπορεί να προσδιορίζει όλες τις οικείες 
εθνικές αρχές επιβολής του νόμου, θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ενημερώνει 
τους ιδιωτικούς φορείς όταν οι 
πληροφορίες που λαμβάνονται από αυτούς 
δεν επαρκούν για να μπορέσει η Ευρωπόλ 
να προσδιορίσει τις οικείες αρχές 
επιβολής του νόμου. Αυτό θα δώσει τη 
δυνατότητα στους ιδιωτικούς φορείς που 
έχουν παράσχει πληροφορίες στην 
Ευρωπόλ να αποφασίσουν αν είναι προς το 
συμφέρον τους να παράσχουν επιπλέον 
πληροφορίες στην Ευρωπόλ και κατά 
πόσον μπορούν να το πράξουν νόμιμα. Για 
τον σκοπό αυτό, η Ευρωπόλ μπορεί να 
ενημερώνει τους ιδιωτικούς φορείς για τις 

(30) Για να εξασφαλιστεί ότι η 
Ευρωπόλ μπορεί να προσδιορίζει όλες τις 
οικείες εθνικές μονάδες, θα πρέπει να είναι 
σε θέση να ενημερώνει τους ιδιωτικούς 
φορείς όταν οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται από αυτούς δεν επαρκούν για 
να μπορέσει η Ευρωπόλ να εξακριβώσει 
τη δικαιοδοσία. Αυτό θα δώσει τη 
δυνατότητα στους ιδιωτικούς φορείς που 
έχουν παράσχει πληροφορίες στην 
Ευρωπόλ να αποφασίσουν αν είναι προς το 
συμφέρον τους να παράσχουν επιπλέον 
πληροφορίες στην Ευρωπόλ και κατά 
πόσον μπορούν να το πράξουν νόμιμα. Για 
τον σκοπό αυτό, η Ευρωπόλ μπορεί να 
ενημερώνει τους ιδιωτικούς φορείς για τις 
ελλείπουσες πληροφορίες, στον βαθμό που 
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ελλείπουσες πληροφορίες, στον βαθμό που 
αυτές είναι απολύτως αναγκαίες για τον 
προσδιορισμό των αρμόδιων αρχών 
επιβολής του νόμου. Σ’ αυτές τις 
διαβιβάσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται 
ειδικές εγγυήσεις, ιδίως όταν ο οικείος 
ιδιωτικός φορέας δεν είναι εγκατεστημένος 
εντός της Ένωσης ή σε τρίτη χώρα με την 
οποία η Ευρωπόλ έχει συνάψει συμφωνία 
συνεργασίας που επιτρέπει την ανταλλαγή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή με 
την οποία η Ένωση έχει συνάψει διεθνή 
συμφωνία δυνάμει του άρθρου 218 της 
ΣΛΕΕ η οποία προβλέπει κατάλληλες 
εγγυήσεις, ή η οποία αποτελεί αντικείμενο 
απόφασης περί επάρκειας που έχει εκδοθεί 
από την Επιτροπή και με την οποία 
διαπιστώνεται ότι η εν λόγω τρίτη χώρα 
διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας 
των δεδομένων.

αυτές είναι απολύτως αναγκαίες 
αποκλειστικά για τον σκοπό του 
προσδιορισμού των σχετικών εθνικών 
μονάδων των οικείων κρατών μελών. 
Όταν ο οικείος ιδιωτικός φορέας δεν είναι 
εγκατεστημένος εντός της Ένωσης ή σε 
τρίτη χώρα με την οποία η Ευρωπόλ έχει 
συνάψει συμφωνία συνεργασίας που 
επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ή με την οποία η 
Ένωση έχει συνάψει διεθνή συμφωνία 
δυνάμει του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ η οποία 
προβλέπει κατάλληλες εγγυήσεις, ή η 
οποία αποτελεί αντικείμενο απόφασης περί 
επάρκειας που έχει εκδοθεί από την 
Επιτροπή, δεν θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται τέτοιες ανταλλαγές 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 204
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα κράτη μέλη, οι τρίτες χώρες, οι 
διεθνείς οργανισμοί, 
συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς 
Οργανισμού Εγκληματολογικής 
Αστυνομίας (Interpol), ή οι ιδιωτικοί 
φορείς μπορούν να ανταλλάσσουν με την 
Ευρωπόλ σύνολα δεδομένων πολλαπλών 
δικαιοδοσιών ή σύνολα δεδομένων που δεν 
μπορούν να αποδοθούν σε μία ή 
περισσότερες συγκεκριμένες δικαιοδοσίες, 
όταν τα εν λόγω σύνολα δεδομένων 
συνδέονται με δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που βρίσκονται στην κατοχή 
ιδιωτικών φορέων. Όταν είναι αναγκαίο να 
ληφθούν πρόσθετες πληροφορίες από τους 
εν λόγω ιδιωτικούς φορείς για τον 
προσδιορισμό όλων των οικείων κρατών 

(31) Τα κράτη μέλη ή οι τρίτες χώρες, 
υπό την προϋπόθεση ότι η τρίτη χώρα 
υπόκειται σε απόφαση της Επιτροπής με 
την οποία διαπιστώνεται ότι διασφαλίζει 
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων («απόφαση επάρκειας»), ή, 
ελλείψει απόφασης περί επάρκειας, σε 
διεθνή συμφωνία που έχει συναφθεί από 
την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 218 
ΣΛΕΕ, η οποία περιλαμβάνει τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για σκοπούς επιβολής του 
νόμου, ή σε συμφωνία συνεργασίας που 
επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της 
Ευρωπόλ και της τρίτης χώρας πριν από 
την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 
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μελών, η Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να 
ζητά από τα κράτη μέλη, μέσω των 
εθνικών τους μονάδων, να καλούν τους 
ιδιωτικούς φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι ή έχουν νόμιμο 
εκπρόσωπο στην επικράτειά τους να 
ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα με την Ευρωπόλ, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία των εν λόγω 
κρατών μελών. Σε πολλές περιπτώσεις, τα 
εν λόγω κράτη μέλη ενδέχεται να μην 
μπορούν να προβάλουν άλλον λόγο για την 
υπαγωγή στη δικαιοδοσία τους από το 
γεγονός ότι ο ιδιωτικός φορέας που κατέχει 
τα σχετικά δεδομένα είναι εγκατεστημένος 
εντός της δικαιοδοσίας τους. Συνεπώς, 
ανεξάρτητα από τη δικαιοδοσία τους όσον 
αφορά τη συγκεκριμένη εγκληματική 
δραστηριότητα που αποτελεί αντικείμενο 
του αιτήματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές τους μπορούν να λαμβάνουν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από 
ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την παροχή 
στην Ευρωπόλ των αναγκαίων 
πληροφοριών για την επίτευξη των στόχων 
της, σε πλήρη συμμόρφωση με τις 
διαδικαστικές εγγυήσεις που προβλέπονται 
στο εθνικό τους δίκαιο.

2016/794, και με την προϋπόθεση ότι η 
τρίτη χώρα απέκτησε τα δεδομένα στο 
πλαίσιο ποινικής έρευνας σύμφωνα με τις 
διαδικαστικές απαιτήσεις και 
διασφαλίσεις που ισχύουν δυνάμει του 
εθνικού ποινικού δικαίου της, μπορούν να 
ανταλλάσσουν με την Ευρωπόλ σύνολα 
δεδομένων πολλαπλών δικαιοδοσιών ή 
σύνολα δεδομένων που δεν μπορούν να 
αποδοθούν σε μία ή περισσότερες 
συγκεκριμένες δικαιοδοσίες, όταν τα εν 
λόγω σύνολα δεδομένων συνδέονται με 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
βρίσκονται στην κατοχή ιδιωτικών 
φορέων, καθώς και με συγκεκριμένη 
ποινική δραστηριότητα που εμπίπτει στο 
πεδίο των στόχων της Ευρωπόλ οι οποίοι 
ορίζονται στο άρθρο 3. Όταν είναι 
αναγκαίο να ληφθούν πρόσθετες 
πληροφορίες από τους εν λόγω ιδιωτικούς 
φορείς για τον προσδιορισμό όλων των 
οικείων κρατών μελών, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να μπορεί να ζητά από τα κράτη 
μέλη, μέσω των εθνικών τους μονάδων, να 
καλούν τους ιδιωτικούς φορείς που είναι 
νομίμως εγκατεστημένοι ή έχουν νόμιμο 
εκπρόσωπο στην επικράτειά τους να 
ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα με την Ευρωπόλ τα οποία 
συνδέονται με συγκεκριμένη εγκληματική 
δραστηριότητα που εμπίπτει στο πεδίο 
των στόχων της Ευρωπόλ που ορίζονται 
στο άρθρο 3, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία των εν λόγω κρατών μελών σε 
συμμόρφωση με την ενωσιακή 
νομοθεσία. Σύμφωνα με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
απαιτείται κατά κανόνα προηγούμενη 
άδεια δικαστηρίου ή ανεξάρτητης 
διοικητικής αρχής προκειμένου οι 
ιδιωτικοί φορείς να κοινοποιούν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές των κρατών μελών, εκτός 
από δεόντως αιτιολογημένες καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης. Σε πολλές 
περιπτώσεις, τα εν λόγω κράτη μέλη 
ενδέχεται να μην μπορούν να προβάλουν 
άλλον λόγο για την υπαγωγή στη 
δικαιοδοσία τους από το γεγονός ότι ο 
ιδιωτικός φορέας που κατέχει τα σχετικά 
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δεδομένα είναι εγκατεστημένος εντός της 
δικαιοδοσίας τους. Συνεπώς, ανεξάρτητα 
από τη δικαιοδοσία τους όσον αφορά τη 
συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα 
στο πεδίο των στόχων της Ευρωπόλ η 
οποία αποτελεί αντικείμενο του αιτήματος, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές τους 
μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα από ιδιωτικούς 
φορείς με σκοπό την παροχή στην 
Ευρωπόλ των αναγκαίων πληροφοριών για 
την επίτευξη των στόχων της που 
ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος 
κανονισμού, σε πλήρη συμμόρφωση με τις 
διαδικαστικές εγγυήσεις που προβλέπονται 
στο εθνικό τους δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 205
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα κράτη μέλη, οι τρίτες χώρες, οι 
διεθνείς οργανισμοί, 
συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς 
Οργανισμού Εγκληματολογικής 
Αστυνομίας (Interpol), ή οι ιδιωτικοί 
φορείς μπορούν να ανταλλάσσουν με την 
Ευρωπόλ σύνολα δεδομένων πολλαπλών 
δικαιοδοσιών ή σύνολα δεδομένων που δεν 
μπορούν να αποδοθούν σε μία ή 
περισσότερες συγκεκριμένες δικαιοδοσίες, 
όταν τα εν λόγω σύνολα δεδομένων 
συνδέονται με δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που βρίσκονται στην κατοχή 
ιδιωτικών φορέων. Όταν είναι αναγκαίο να 
ληφθούν πρόσθετες πληροφορίες από τους 
εν λόγω ιδιωτικούς φορείς για τον 
προσδιορισμό όλων των οικείων κρατών 
μελών, η Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να 
ζητά από τα κράτη μέλη, μέσω των 
εθνικών τους μονάδων, να καλούν τους 

(31) Τα κράτη μέλη, οι τρίτες χώρες ή οι 
διεθνείς οργανισμοί, 
συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς 
Οργανισμού Εγκληματολογικής 
Αστυνομίας (Interpol), μπορούν να 
ανταλλάσσουν με την Ευρωπόλ σύνολα 
δεδομένων πολλαπλών δικαιοδοσιών ή 
σύνολα δεδομένων που δεν μπορούν να 
αποδοθούν σε μία ή περισσότερες 
συγκεκριμένες δικαιοδοσίες, όταν τα εν 
λόγω σύνολα δεδομένων συνδέονται με 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
βρίσκονται στην κατοχή ιδιωτικών 
φορέων. Όταν είναι αναγκαίο να ληφθούν 
πρόσθετες πληροφορίες από τους εν λόγω 
ιδιωτικούς φορείς για τον προσδιορισμό 
όλων των οικείων κρατών μελών, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να ζητά από 
τα κράτη μέλη, μέσω των εθνικών τους 
μονάδων, να καλούν τους ιδιωτικούς 
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ιδιωτικούς φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι ή έχουν νόμιμο 
εκπρόσωπο στην επικράτειά τους να 
ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα με την Ευρωπόλ, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία των εν λόγω 
κρατών μελών. Σε πολλές περιπτώσεις, τα 
εν λόγω κράτη μέλη ενδέχεται να μην 
μπορούν να προβάλουν άλλον λόγο για την 
υπαγωγή στη δικαιοδοσία τους από το 
γεγονός ότι ο ιδιωτικός φορέας που κατέχει 
τα σχετικά δεδομένα είναι εγκατεστημένος 
εντός της δικαιοδοσίας τους. Συνεπώς, 
ανεξάρτητα από τη δικαιοδοσία τους όσον 
αφορά τη συγκεκριμένη εγκληματική 
δραστηριότητα που αποτελεί αντικείμενο 
του αιτήματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές τους μπορούν να λαμβάνουν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από 
ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την παροχή 
στην Ευρωπόλ των αναγκαίων 
πληροφοριών για την επίτευξη των στόχων 
της, σε πλήρη συμμόρφωση με τις 
διαδικαστικές εγγυήσεις που προβλέπονται 
στο εθνικό τους δίκαιο.

φορείς που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν 
νόμιμο εκπρόσωπο στην επικράτειά τους 
να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα με την Ευρωπόλ, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία των εν λόγω 
κρατών μελών. Σε πολλές περιπτώσεις, τα 
εν λόγω κράτη μέλη ενδέχεται να μην 
μπορούν να προβάλουν άλλον λόγο για την 
υπαγωγή στη δικαιοδοσία τους από το 
γεγονός ότι ο ιδιωτικός φορέας που κατέχει 
τα σχετικά δεδομένα είναι εγκατεστημένος 
εντός της δικαιοδοσίας τους. Συνεπώς, 
ανεξάρτητα από τη δικαιοδοσία τους όσον 
αφορά τη συγκεκριμένη εγκληματική 
δραστηριότητα που αποτελεί αντικείμενο 
του αιτήματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές τους μπορούν να λαμβάνουν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από 
ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την παροχή 
στην Ευρωπόλ των αναγκαίων 
πληροφοριών για την επίτευξη των στόχων 
της, σε πλήρη συμμόρφωση με τις 
διαδικαστικές εγγυήσεις που προβλέπονται 
στο εθνικό τους δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 206
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπόλ 
δεν διατηρεί τα δεδομένα για μεγαλύτερο 
διάστημα από εκείνο που είναι αναγκαίο 
για τον προσδιορισμό των οικείων κρατών 
μελών, θα πρέπει να ισχύουν προθεσμίες 
για την αποθήκευση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ. 
Όταν η Ευρωπόλ έχει εξαντλήσει όλα τα 
μέσα που έχει στη διάθεσή της για τον 
προσδιορισμό όλων των οικείων κρατών 
μελών και δεν μπορεί ευλόγως να αναμένει 

(32) Για να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπόλ 
δεν διατηρεί τα δεδομένα για μεγαλύτερο 
διάστημα από εκείνο που είναι αναγκαίο 
για τον προσδιορισμό των οικείων κρατών 
μελών, θα πρέπει να ισχύουν προθεσμίες 
για την αποθήκευση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ. 
Όταν η Ευρωπόλ έχει εξαντλήσει όλα τα 
μέσα που έχει στη διάθεσή της για τον 
προσδιορισμό όλων των οικείων κρατών 
μελών και δεν μπορεί ευλόγως να αναμένει 
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ότι θα προσδιορίσει περαιτέρω τα οικεία 
κράτη μέλη, η αποθήκευση των εν λόγω 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν 
είναι πλέον αναγκαία και αναλογική για 
τον προσδιορισμό των οικείων κρατών 
μελών. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να διαγράψει 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εντός 
τεσσάρων μηνών από την τελευταία 
διαβίβαση, εκτός αν η οικεία εθνική 
μονάδα, σημείο επαφής ή αρχή υποβάλει 
εκ νέου τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ως δικά της δεδομένα στην 
Ευρωπόλ εντός της εν λόγω περιόδου. Αν 
τα εκ νέου υποβληθέντα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα αποτελούσαν 
μέρος ευρύτερου συνόλου δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να διατηρεί τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μόνο αν και 
εφόσον έχουν υποβληθεί εκ νέου από 
οικεία εθνική μονάδα, σημείο επαφής ή 
αρχή.

ότι θα προσδιορίσει περαιτέρω τα οικεία 
κράτη μέλη, η αποθήκευση των εν λόγω 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν 
είναι πλέον αναγκαία και αναλογική για 
τον προσδιορισμό των οικείων κρατών 
μελών. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να διαγράψει 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
αμέσως μετά την τελευταία διαβίβαση, 
εκτός αν η οικεία εθνική μονάδα, σημείο 
επαφής ή αρχή υποβάλει εκ νέου, για 
δεόντως αιτιολογημένους λόγους, σε 
συμμόρφωση με την εθνική και την 
ενωσιακή νομοθεσία, τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα ως δικά της 
δεδομένα στην Ευρωπόλ εντός της εν λόγω 
περιόδου. Αν τα εκ νέου υποβληθέντα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
αποτελούσαν μέρος ευρύτερου συνόλου 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να διατηρεί τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο αν 
και εφόσον έχουν υποβληθεί εκ νέου από 
οικεία εθνική μονάδα, σημείο επαφής ή 
αρχή.

Or. en

Τροπολογία 207
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Για να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπόλ 
δεν διατηρεί τα δεδομένα για μεγαλύτερο 
διάστημα από εκείνο που είναι αναγκαίο 
για τον προσδιορισμό των οικείων κρατών 
μελών, θα πρέπει να ισχύουν προθεσμίες 
για την αποθήκευση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ. 
Όταν η Ευρωπόλ έχει εξαντλήσει όλα τα 
μέσα που έχει στη διάθεσή της για τον 
προσδιορισμό όλων των οικείων κρατών 
μελών και δεν μπορεί ευλόγως να αναμένει 
ότι θα προσδιορίσει περαιτέρω τα οικεία 
κράτη μέλη, η αποθήκευση των εν λόγω 

(32) Για να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπόλ 
δεν διατηρεί τα δεδομένα για μεγαλύτερο 
διάστημα από εκείνο που είναι αναγκαίο 
για τον προσδιορισμό των οικείων κρατών 
μελών, θα πρέπει να ισχύουν προθεσμίες 
για την αποθήκευση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1725. Όταν η Ευρωπόλ έχει 
εξαντλήσει όλα τα μέσα που έχει στη 
διάθεσή της για τον προσδιορισμό όλων 
των οικείων κρατών μελών και δεν μπορεί 
ευλόγως να αναμένει ότι θα προσδιορίσει 
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν 
είναι πλέον αναγκαία και αναλογική για 
τον προσδιορισμό των οικείων κρατών 
μελών. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να διαγράψει 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εντός 
τεσσάρων μηνών από την τελευταία 
διαβίβαση, εκτός αν η οικεία εθνική 
μονάδα, σημείο επαφής ή αρχή υποβάλει 
εκ νέου τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ως δικά της δεδομένα στην 
Ευρωπόλ εντός της εν λόγω περιόδου. Αν 
τα εκ νέου υποβληθέντα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα αποτελούσαν 
μέρος ευρύτερου συνόλου δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να διατηρεί τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μόνο αν και 
εφόσον έχουν υποβληθεί εκ νέου από 
οικεία εθνική μονάδα, σημείο επαφής ή 
αρχή.

περαιτέρω τις οικείες εθνικές μονάδες 
των κρατών μελών, η αποθήκευση των εν 
λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
δεν είναι πλέον αναγκαία και αναλογική 
για τον προσδιορισμό των οικείων κρατών 
μελών. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να διαγράψει 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εντός 
ενός μηνός από την τελευταία διαβίβαση, 
εκτός εάν τα δεδομένα υποβληθούν εκ 
νέου από την εθνική μονάδα κράτους 
μέλους ως τα δικά της δεδομένα στην 
Ευρωπόλ με ταυτόχρονη συμμόρφωση με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725. Αν τα εκ 
νέου υποβληθέντα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα αποτελούσαν μέρος ευρύτερου 
συνόλου δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνο εάν έχουν υποβληθεί εκ 
νέου από την εθνική μονάδα ενός κράτους 
μέλους και μόνο στις περιπτώσεις στις 
οποίες είναι απολύτως αναγκαίο.

Or. en

Τροπολογία 208
Franco Roberti, Sabrina Pignedoli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Οποιαδήποτε συνεργασία της 
Ευρωπόλ με ιδιωτικούς φορείς δεν θα 
πρέπει ούτε να επικαλύπτει ούτε να 
παρεμβαίνει στις δραστηριότητες των 
μονάδων χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών (στο εξής: ΜΧΠ), και θα 
πρέπει να αφορά μόνο πληροφορίες που 
δεν πρέπει ήδη να παρέχονται στις ΜΧΠ 
σύμφωνα με την οδηγία 2015/849 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου59. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
συνεχίσει τη συνεργασία της με τις ΜΧΠ, 
ιδίως μέσω των εθνικών μονάδων.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πιθανή ασάφειά του θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρερμηνεία, η οποία θα ήταν επιζήμια για 
τη στήριξη της Ευρωπόλ προς τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και για τον 
ρόλο της Ευρωπόλ στον τομέα αυτόν. Η συνεργασία που υπάρχει επί του παρόντος μεταξύ της 
Ευρωπόλ και ιδιωτικών φορέων («ΙΦ») στον τομέα του οικονομικού εγκλήματος έχει 
προχωρήσει αρκετά. Είναι αναγκαίο να μην δημιουργηθεί ειδικό καθεστώς για τις 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες, δεδομένου ότι το οικονομικό έγκλημα θα καταστεί ο μόνος 
τομέας εγκληματικότητας στον οποίο οι ΙΦ (υπόχρεες οντότητες) και η Ευρωπόλ δεν θα είναι σε 
θέση να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Οι διατάξεις αυτές θα 
δημιουργήσουν μια εξαιρετική κατάσταση για ένα είδος αρμόδιας αρχής μεταξύ όλων των 
αρμόδιων αρχών που μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Ευρωπόλ.

Τροπολογία 209
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Οποιαδήποτε συνεργασία της 
Ευρωπόλ με ιδιωτικούς φορείς δεν θα 
πρέπει ούτε να επικαλύπτει ούτε να 
παρεμβαίνει στις δραστηριότητες των 
μονάδων χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών (στο εξής: ΜΧΠ), και θα 
πρέπει να αφορά μόνο πληροφορίες που 
δεν πρέπει ήδη να παρέχονται στις ΜΧΠ 
σύμφωνα με την οδηγία 2015/849 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου59. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
συνεχίσει τη συνεργασία της με τις ΜΧΠ, 
ιδίως μέσω των εθνικών μονάδων.

(33) Οποιαδήποτε συνεργασία της 
Ευρωπόλ με ιδιωτικούς φορείς δεν θα 
πρέπει ούτε να επικαλύπτει ούτε να 
παρεμβαίνει στις δραστηριότητες των 
μονάδων χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών (στο εξής: ΜΧΠ), και θα 
πρέπει να αφορά μόνο πληροφορίες που 
δεν πρέπει ήδη να παρέχονται στις ΜΧΠ 
σύμφωνα με την οδηγία 2015/849 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου59. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
συνεχίσει τη συνεργασία της με τις ΜΧΠ 
μέσω των εθνικών μονάδων.

_________________ _________________
59 Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη 
της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και την κατάργηση της 

59 Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη 
της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και την κατάργηση της 
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οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 
οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 
141 της 5.6.2015, σ. 73).

οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 
οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 
141 της 5.6.2015, σ. 73).

Or. en

Τροπολογία 210
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Οποιοιδήποτε ιδιωτικοί φορείς 
συνεργάζονται με την Ευρωπόλ δεν θα 
πρέπει να διαβιβάζουν ούτε να 
μεταφέρουν σε οποιονδήποτε άλλον 
φορέα τα δεδομένα που έχουν λάβει από 
την Ευρωπόλ. Ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων και ο υπεύθυνος θεμελιωδών 
δικαιωμάτων θα πρέπει να 
ενημερώνονται και να συμμετέχουν σε 
όλες τις ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ 
της Ευρωπόλ και ιδιωτικών φορέων.

Or. en

Τροπολογία 211
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε 
θέση να παρέχει την αναγκαία στήριξη 
στις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου 
προκειμένου να αλληλεπιδρούν με 
ιδιωτικούς φορείς, ιδίως παρέχοντας την 
αναγκαία υποδομή για την εν λόγω 
αλληλεπίδραση· για παράδειγμα, όταν οι 
εθνικές αρχές αναφέρουν τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο σε παρόχους 

διαγράφεται
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διαδικτυακών υπηρεσιών ή 
ανταλλάσσουν πληροφορίες με ιδιωτικούς 
φορείς στο πλαίσιο κυβερνοεπιθέσεων. 
Όταν τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
υποδομή της Ευρωπόλ για ανταλλαγές 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
σχετικά με εγκλήματα που δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο των στόχων της Ευρωπόλ, η 
Ευρωπόλ δεν θα πρέπει να έχει πρόσβαση 
στα εν λόγω δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 212
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε 
θέση να παρέχει την αναγκαία στήριξη 
στις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου 
προκειμένου να αλληλεπιδρούν με 
ιδιωτικούς φορείς, ιδίως παρέχοντας την 
αναγκαία υποδομή για την εν λόγω 
αλληλεπίδραση· για παράδειγμα, όταν οι 
εθνικές αρχές αναφέρουν τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο σε παρόχους 
διαδικτυακών υπηρεσιών ή 
ανταλλάσσουν πληροφορίες με ιδιωτικούς 
φορείς στο πλαίσιο κυβερνοεπιθέσεων. 
Όταν τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
υποδομή της Ευρωπόλ για ανταλλαγές 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
σχετικά με εγκλήματα που δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο των στόχων της Ευρωπόλ, η 
Ευρωπόλ δεν θα πρέπει να έχει πρόσβαση 
στα εν λόγω δεδομένα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 213
Clare Daly
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Οι τρομοκρατικές επιθέσεις 
πυροδοτούν τη διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου σε μεγάλη κλίμακα μέσω 
διαδικτυακών πλατφορμών που 
απεικονίζουν προσβολή της ζωής ή της 
σωματικής ακεραιότητας, ή ζητούν την 
άμεση προσβολή της ζωής ή της 
σωματικής ακεραιότητας. Για να 
διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποτρέπουν αποτελεσματικά τη 
διάδοση του εν λόγω περιεχομένου στο 
πλαίσιο τέτοιων καταστάσεων κρίσης 
που προκύπτουν από συνεχιζόμενα ή 
πρόσφατα πραγματικά γεγονότα, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ανταλλάσσει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα με ιδιωτικούς φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών 
αποτυπωμάτων, των διευθύνσεων IP ή 
των διευθύνσεων URL που σχετίζονται με 
το εν λόγω περιεχόμενο, στοιχεία τα 
οποία είναι απαραίτητα για τη στήριξη 
των κρατών μελών όσον αφορά την 
πρόληψη της διάδοσης αυτού του 
περιεχομένου, ιδίως όταν το εν λόγω 
περιεχόμενο στοχεύει ή έχει ως 
αποτέλεσμα τον σοβαρό εκφοβισμό ενός 
πληθυσμού, και όταν υπάρχει η 
προβλεπόμενη δυνατότητα για εκθετικό 
πολλαπλασιασμό και εξάπλωση μέσω 
πολλαπλών παρόχων διαδικτυακών 
υπηρεσιών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 214
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(35) Οι τρομοκρατικές επιθέσεις 
πυροδοτούν τη διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου σε μεγάλη κλίμακα μέσω 
διαδικτυακών πλατφορμών που 
απεικονίζουν προσβολή της ζωής ή της 
σωματικής ακεραιότητας, ή ζητούν την 
άμεση προσβολή της ζωής ή της 
σωματικής ακεραιότητας. Για να 
διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποτρέπουν αποτελεσματικά τη 
διάδοση του εν λόγω περιεχομένου στο 
πλαίσιο τέτοιων καταστάσεων κρίσης που 
προκύπτουν από συνεχιζόμενα ή πρόσφατα 
πραγματικά γεγονότα, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με 
ιδιωτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων 
των ψηφιακών αποτυπωμάτων, των 
διευθύνσεων IP ή των διευθύνσεων URL 
που σχετίζονται με το εν λόγω 
περιεχόμενο, στοιχεία τα οποία είναι 
απαραίτητα για τη στήριξη των κρατών 
μελών όσον αφορά την πρόληψη της 
διάδοσης αυτού του περιεχομένου, ιδίως 
όταν το εν λόγω περιεχόμενο στοχεύει ή 
έχει ως αποτέλεσμα τον σοβαρό 
εκφοβισμό ενός πληθυσμού, και όταν 
υπάρχει η προβλεπόμενη δυνατότητα για 
εκθετικό πολλαπλασιασμό και εξάπλωση 
μέσω πολλαπλών παρόχων διαδικτυακών 
υπηρεσιών.

(35) Οι τρομοκρατικές επιθέσεις 
ενδέχεται να πυροδοτούν τη διάδοση 
τρομοκρατικού περιεχομένου μέσω 
διαδικτυακών πλατφορμών που 
απεικονίζουν προσβολή της ζωής ή της 
σωματικής ακεραιότητας, ή ζητούν την 
άμεση προσβολή της ζωής ή της 
σωματικής ακεραιότητας. Για να 
διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν 
να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη 
διάδοση του εν λόγω περιεχομένου στο 
πλαίσιο τέτοιων καταστάσεων κρίσης που 
προκύπτουν από συνεχιζόμενα ή πρόσφατα 
πραγματικά γεγονότα, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με 
ιδιωτικούς φορείς εγκατεστημένους σε 
κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, υπό την 
προϋπόθεση ότι η τρίτη χώρα υπόκειται 
σε απόφαση της Επιτροπής με την οποία 
διαπιστώνεται ότι η χώρα διασφαλίζει 
επαρκές επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων («απόφαση επάρκειας») ή, 
ελλείψει απόφασης επάρκειας, σε διεθνή 
απόφαση που έχει συναφθεί από την 
Ένωση βάσει του άρθρου 218 ΣΛΕΕ η 
οποία περιλαμβάνει τη διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
σκοπούς επιβολής του νόμου, ή σε 
συμφωνία συνεργασίας που επιτρέπει την 
ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα η οποία έχει συναφθεί μεταξύ 
της Ευρωπόλ και της τρίτης χώρας πριν 
από την έναρξη ισχύος του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/794, μόνο για τις διευθύνσεις 
IP ή διευθύνσεις URL που σχετίζονται με 
το εν λόγω περιεχόμενο, και στις 
περιπτώσεις όπου αυτό είναι απολύτως 
απαραίτητο και αναλογικό για τη στήριξη 
των κρατών μελών όσον αφορά την 
αντιμετώπιση της διάδοσης αυτού του 
περιεχομένου, ιδίως όταν το εν λόγω 
περιεχόμενο στοχεύει ή έχει ως 
αποτέλεσμα τον σοβαρό εκφοβισμό ενός 
πληθυσμού, και όταν υπάρχει η 
προβλεπόμενη δυνατότητα για εκθετικό 
πολλαπλασιασμό και εξάπλωση μέσω 
πολλαπλών παρόχων διαδικτυακών 
υπηρεσιών.
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Τροπολογία 215
Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Οι τρομοκρατικές επιθέσεις 
πυροδοτούν τη διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου σε μεγάλη κλίμακα μέσω 
διαδικτυακών πλατφορμών που 
απεικονίζουν προσβολή της ζωής ή της 
σωματικής ακεραιότητας, ή ζητούν την 
άμεση προσβολή της ζωής ή της 
σωματικής ακεραιότητας. Για να 
διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποτρέπουν αποτελεσματικά τη 
διάδοση του εν λόγω περιεχομένου στο 
πλαίσιο τέτοιων καταστάσεων κρίσης που 
προκύπτουν από συνεχιζόμενα ή πρόσφατα 
πραγματικά γεγονότα, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με 
ιδιωτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων 
των ψηφιακών αποτυπωμάτων, των 
διευθύνσεων IP ή των διευθύνσεων URL 
που σχετίζονται με το εν λόγω 
περιεχόμενο, στοιχεία τα οποία είναι 
απαραίτητα για τη στήριξη των κρατών 
μελών όσον αφορά την πρόληψη της 
διάδοσης αυτού του περιεχομένου, ιδίως 
όταν το εν λόγω περιεχόμενο στοχεύει ή 
έχει ως αποτέλεσμα τον σοβαρό 
εκφοβισμό ενός πληθυσμού, και όταν 
υπάρχει η προβλεπόμενη δυνατότητα για 
εκθετικό πολλαπλασιασμό και εξάπλωση 
μέσω πολλαπλών παρόχων διαδικτυακών 
υπηρεσιών.

(35) Οι τρομοκρατικές επιθέσεις 
πυροδοτούν τη διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου σε μεγάλη κλίμακα μέσω 
διαδικτυακών πλατφορμών που 
απεικονίζουν προσβολή της ζωής ή της 
σωματικής ακεραιότητας, ή ζητούν την 
άμεση προσβολή της ζωής ή της 
σωματικής ακεραιότητας. Μεγάλο μέρος 
του παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου, όπως η παιδική 
πορνογραφία στο διαδίκτυο, υπονομεύει 
επίσης την ακεραιότητα και την 
ασφάλεια των πολιτών. Για να 
διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποτρέπουν αποτελεσματικά τη 
διάδοση του εν λόγω περιεχομένου, ιδίως 
στο πλαίσιο τέτοιων καταστάσεων κρίσης 
που προκύπτουν από συνεχιζόμενα ή 
πρόσφατα πραγματικά γεγονότα, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ανταλλάσσει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα με ιδιωτικούς φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών 
αποτυπωμάτων, των διευθύνσεων IP ή των 
διευθύνσεων URL που σχετίζονται με το 
εν λόγω περιεχόμενο, στοιχεία τα οποία 
είναι απαραίτητα για τη στήριξη των 
κρατών μελών όσον αφορά την πρόληψη 
της διάδοσης αυτού του περιεχομένου ή τη 
δυνατότητα κατάργησής του, ιδίως όταν 
το εν λόγω περιεχόμενο στοχεύει ή έχει ως 
αποτέλεσμα τον σοβαρό εκφοβισμό ενός 
πληθυσμού, και όταν υπάρχει η 
προβλεπόμενη δυνατότητα για εκθετικό 
πολλαπλασιασμό και εξάπλωση μέσω 
πολλαπλών παρόχων διαδικτυακών 
υπηρεσιών.
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Τροπολογία 216
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου6061θεσπίζει κανόνες για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, 
αλλά δεν εφαρμόζεται στην Ευρωπόλ. Για 
να διασφαλιστεί η ενιαία και συνεκτική 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 
θα πρέπει να εφαρμόζεται στην Ευρωπόλ 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του 
εν λόγω κανονισμού και θα πρέπει να 
συμπληρωθεί με ειδικές διατάξεις για τις 
ειδικές πράξεις επεξεργασίας που θα 
πρέπει να εκτελεί η Ευρωπόλ 
προκειμένου να επιτελεί τα καθήκοντά 
της.

(36) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου60 61, ο οποίος θεσπίζει 
κανόνες για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, δεν 
εφαρμοζόταν στην Ευρωπόλ. Για να 
διασφαλιστεί η ενιαία και συνεκτική 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 
θα πρέπει να εφαρμόζεται απευθείας στην 
Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

_________________ _________________
60 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 και της απόφασης αριθ. 
1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, 
σ. 39).

60 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 και της απόφασης αριθ. 
1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, 
σ. 39).

61 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, 

61 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, 
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για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 και της απόφασης αριθ. 
1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, 
σ. 39).

για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 και της απόφασης αριθ. 
1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, 
σ. 39).

Or. en

Τροπολογία 217
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Δεδομένων των προκλήσεων που 
θέτει για την ασφάλεια της Ένωσης η 
χρήση νέων τεχνολογιών από 
εγκληματίες, οι αρχές επιβολής του νόμου 
καλούνται να ενισχύσουν τις τεχνολογικές 
τους ικανότητες. Για τον σκοπό αυτό, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να στηρίζει τα κράτη 
μέλη όσον αφορά τη χρήση αναδυόμενων 
τεχνολογιών για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση εγκλημάτων που 
εμπίπτουν στο πεδίο των στόχων της 
Ευρωπόλ. Για τη διερεύνηση νέων 
προσεγγίσεων και την ανάπτυξη κοινών 
τεχνολογικών λύσεων για τα κράτη μέλη 
με σκοπό την πρόληψη και την 
καταπολέμηση εγκλημάτων που 
εμπίπτουν στο πεδίο των στόχων της 
Ευρωπόλ, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
μπορεί να διεξάγει δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας σχετικά με 
θέματα που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό, μεταξύ άλλων με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όταν είναι αναγκαίο, και με 
την παράλληλη διασφάλιση του πλήρους 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 
Οι διατάξεις σχετικά με την ανάπτυξη 

διαγράφεται
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νέων εργαλείων από την Ευρωπόλ δεν θα 
πρέπει να αποτελούν νομική βάση για την 
εφαρμογή τους σε ενωσιακό ή εθνικό 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 218
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Δεδομένων των προκλήσεων που 
θέτει για την ασφάλεια της Ένωσης η 
χρήση νέων τεχνολογιών από εγκληματίες, 
οι αρχές επιβολής του νόμου καλούνται να 
ενισχύσουν τις τεχνολογικές τους 
ικανότητες. Για τον σκοπό αυτό, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να στηρίζει τα κράτη 
μέλη όσον αφορά τη χρήση αναδυόμενων 
τεχνολογιών για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση εγκλημάτων που εμπίπτουν 
στο πεδίο των στόχων της Ευρωπόλ. Για 
τη διερεύνηση νέων προσεγγίσεων και 
την ανάπτυξη κοινών τεχνολογικών 
λύσεων για τα κράτη μέλη με σκοπό την 
πρόληψη και την καταπολέμηση 
εγκλημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο των 
στόχων της Ευρωπόλ, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να μπορεί να διεξάγει 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
σχετικά με θέματα που καλύπτονται από 
τον παρόντα κανονισμό, μεταξύ άλλων με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όταν είναι αναγκαίο, και με 
την παράλληλη διασφάλιση του πλήρους 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 
Οι διατάξεις σχετικά με την ανάπτυξη 
νέων εργαλείων από την Ευρωπόλ δεν θα 
πρέπει να αποτελούν νομική βάση για την 
εφαρμογή τους σε ενωσιακό ή εθνικό 
επίπεδο.

(37) Δεδομένων των προκλήσεων που 
θέτει για την ασφάλεια της Ένωσης η 
χρήση νέων τεχνολογιών από εγκληματίες, 
οι αρχές επιβολής του νόμου καλούνται να 
ενισχύσουν τις τεχνολογικές τους 
ικανότητες. Για τον σκοπό αυτό, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να στηρίζει τα κράτη 
μέλη όσον αφορά τη χρήση αναδυόμενων 
τεχνολογιών για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση εγκλημάτων που εμπίπτουν 
στο πεδίο των στόχων της Ευρωπόλ.

Or. en
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Τροπολογία 219
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Δεδομένων των προκλήσεων που 
θέτει για την ασφάλεια της Ένωσης η 
χρήση νέων τεχνολογιών από εγκληματίες, 
οι αρχές επιβολής του νόμου καλούνται να 
ενισχύσουν τις τεχνολογικές τους 
ικανότητες. Για τον σκοπό αυτό, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να στηρίζει τα κράτη 
μέλη όσον αφορά τη χρήση αναδυόμενων 
τεχνολογιών για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση εγκλημάτων που εμπίπτουν 
στο πεδίο των στόχων της Ευρωπόλ. Για τη 
διερεύνηση νέων προσεγγίσεων και την 
ανάπτυξη κοινών τεχνολογικών λύσεων 
για τα κράτη μέλη με σκοπό την πρόληψη 
και την καταπολέμηση εγκλημάτων που 
εμπίπτουν στο πεδίο των στόχων της 
Ευρωπόλ, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
μπορεί να διεξάγει δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας σχετικά με 
θέματα που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό, μεταξύ άλλων με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όταν είναι αναγκαίο, και με 
την παράλληλη διασφάλιση του πλήρους 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 
Οι διατάξεις σχετικά με την ανάπτυξη 
νέων εργαλείων από την Ευρωπόλ δεν θα 
πρέπει να αποτελούν νομική βάση για την 
εφαρμογή τους σε ενωσιακό ή εθνικό 
επίπεδο.

(37) Δεδομένων των προκλήσεων που 
θέτει για την ασφάλεια της Ένωσης η 
χρήση νέων τεχνολογιών από άτομα τα 
οποία εμπλέκονται σε εγκληματικές 
δραστηριότητες, οι αρχές επιβολής του 
νόμου ενδέχεται να κληθούν να 
ενισχύσουν τις τεχνολογικές τους 
ικανότητες. Για τον σκοπό αυτό, η 
Ευρωπόλ μπορεί να στηρίζει τα κράτη 
μέλη όσον αφορά τη χρήση αναδυόμενων 
τεχνολογιών για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση εγκλημάτων που εμπίπτουν 
στο πεδίο των στόχων της Ευρωπόλ οι 
οποίοι ορίζονται στο άρθρο 3, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η 
ανάπτυξη, η χρήση και η υλοποίηση νέων 
τεχνολογιών καθοδηγούνται από τις 
δεοντολογικές αρχές της διαφάνειας, της 
εξηγησιμότητας, της δικαιοσύνης, της 
λογοδοσίας και της ευθύνης, και δεν 
υπονομεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και ελευθερίες ούτε εισάγουν διακρίσεις 
με οποιαδήποτε μορφή. Για τη διερεύνηση 
νέων προσεγγίσεων και την ανάπτυξη 
κοινών τεχνολογικών λύσεων για τα κράτη 
μέλη με σκοπό την πρόληψη και την 
καταπολέμηση εγκλημάτων που εμπίπτουν 
στο πεδίο των στόχων της Ευρωπόλ οι 
οποίοι ορίζονται στο άρθρο 3 και που 
διασφαλίζουν τον πλήρη σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών, η Ευρωπόλ ενδέχεται να 
διεξάγει δραστηριότητες ή έργα έρευνας 
και καινοτομίας που κρίνονται απολύτως 
αναγκαία για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στο άρθρο 3. Για τον 
σκοπό αυτό, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
επεξεργάζεται μόνο ανωνυμοποιημένα 
δεδομένα για κάθε δραστηριότητα ή έργο 
έρευνας και καινοτομίας. Ο υπεύθυνος 
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προστασίας δεδομένων και ο υπεύθυνος 
θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να 
συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες 
ή τα έργα έρευνας και καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία 220
Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Δεδομένων των προκλήσεων που 
θέτει για την ασφάλεια της Ένωσης η 
χρήση νέων τεχνολογιών από εγκληματίες, 
οι αρχές επιβολής του νόμου καλούνται να 
ενισχύσουν τις τεχνολογικές τους 
ικανότητες. Για τον σκοπό αυτό, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να στηρίζει τα κράτη 
μέλη όσον αφορά τη χρήση αναδυόμενων 
τεχνολογιών για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση εγκλημάτων που εμπίπτουν 
στο πεδίο των στόχων της Ευρωπόλ. Για τη 
διερεύνηση νέων προσεγγίσεων και την 
ανάπτυξη κοινών τεχνολογικών λύσεων 
για τα κράτη μέλη με σκοπό την πρόληψη 
και την καταπολέμηση εγκλημάτων που 
εμπίπτουν στο πεδίο των στόχων της 
Ευρωπόλ, η Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί 
να διεξάγει δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας σχετικά με θέματα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
μεταξύ άλλων με την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν 
είναι αναγκαίο, και με την παράλληλη 
διασφάλιση του πλήρους σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι διατάξεις 
σχετικά με την ανάπτυξη νέων εργαλείων 
από την Ευρωπόλ δεν θα πρέπει να 
αποτελούν νομική βάση για την εφαρμογή 
τους σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο.

(37) Δεδομένων των προκλήσεων που 
θέτει για την ασφάλεια της Ένωσης η 
χρήση νέων τεχνολογιών από εγκληματίες, 
οι αρχές επιβολής του νόμου καλούνται να 
ενισχύσουν τις τεχνολογικές τους 
ικανότητες. Για τον σκοπό αυτό, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να στηρίζει τα κράτη 
μέλη όσον αφορά τη χρήση αναδυόμενων 
τεχνολογιών για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση εγκλημάτων που εμπίπτουν 
στο πεδίο των στόχων της Ευρωπόλ. Για τη 
διερεύνηση νέων προσεγγίσεων και την 
ανάπτυξη κοινών τεχνολογικών λύσεων 
για τα κράτη μέλη με σκοπό την πρόληψη 
και την καταπολέμηση εγκλημάτων και 
τρομοκρατικών πράξεων που εμπίπτουν 
στο πεδίο των στόχων της Ευρωπόλ, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να διεξάγει 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
σχετικά με θέματα που καλύπτονται από 
τον παρόντα κανονισμό, μεταξύ άλλων με 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όταν είναι αναγκαίο, και με 
την παράλληλη διασφάλιση του πλήρους 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 
Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να εντείνει τη συνεργασία της με 
τους οικείους οργανισμούς της ΕΕ σε 
αυτούς τους τομείς, προκειμένου να 
ενισχυθούν οι συνέργειες στο έργο της 
έρευνας και της καινοτομίας. Οι διατάξεις 
σχετικά με την ανάπτυξη νέων εργαλείων 
από την Ευρωπόλ δεν θα πρέπει να 
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αποτελούν νομική βάση για την εφαρμογή 
τους σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 221
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
διαδραματίσει κομβικό ρόλο, βοηθώντας 
τα κράτη μέλη να αναπτύξουν νέες 
τεχνολογικές λύσεις βασισμένες στην 
τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες θα 
ωφελούσαν τις εθνικές αρχές επιβολής 
του νόμου σε ολόκληρη την Ένωση. Η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να συμβάλει 
καθοριστικά στην προώθηση 
δεοντολογικής, αξιόπιστης και 
ανθρωποκεντρικής τεχνητής νοημοσύνης, 
η οποία να υπόκειται σε ισχυρές 
διασφαλίσεις όσον αφορά την ασφάλεια, 
την προστασία και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 222
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
διαδραματίσει κομβικό ρόλο, βοηθώντας 
τα κράτη μέλη να αναπτύξουν νέες 
τεχνολογικές λύσεις βασισμένες στην 
τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες θα 
ωφελούσαν τις εθνικές αρχές επιβολής 
του νόμου σε ολόκληρη την Ένωση. Η 

διαγράφεται
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Ευρωπόλ θα πρέπει να συμβάλει 
καθοριστικά στην προώθηση 
δεοντολογικής, αξιόπιστης και 
ανθρωποκεντρικής τεχνητής νοημοσύνης, 
η οποία να υπόκειται σε ισχυρές 
διασφαλίσεις όσον αφορά την ασφάλεια, 
την προστασία και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 223
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
διαδραματίσει κομβικό ρόλο, βοηθώντας 
τα κράτη μέλη να αναπτύξουν νέες 
τεχνολογικές λύσεις βασισμένες στην 
τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες θα 
ωφελούσαν τις εθνικές αρχές επιβολής του 
νόμου σε ολόκληρη την Ένωση. Η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να συμβάλει 
καθοριστικά στην προώθηση 
δεοντολογικής, αξιόπιστης και 
ανθρωποκεντρικής τεχνητής νοημοσύνης, 
η οποία να υπόκειται σε ισχυρές 
διασφαλίσεις όσον αφορά την ασφάλεια, 
την προστασία και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα.

(38) Η Ευρωπόλ μπορεί να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν νέες 
τεχνολογικές λύσεις βασισμένες στην 
τεχνητή νοημοσύνη που δεν υπονομεύουν 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
ελευθερίες ούτε εισάγουν διακρίσεις σε 
οποιαδήποτε μορφή, οι οποίες θα 
ωφελούσαν τις εθνικές αρχές επιβολής του 
νόμου σε ολόκληρη την Ένωση. Η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να συμβάλει 
καθοριστικά στην εξασφάλιση 
δεοντολογικής, αξιόπιστης και 
ανθρωποκεντρικής τεχνητής νοημοσύνης, 
η οποία να υπόκειται σε ισχυρές 
διασφαλίσεις όσον αφορά την ασφάλεια, 
την προστασία και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα. Για τον σκοπό αυτόν, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι 
διενεργούνται ανεξάρτητοι έλεγχοι 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι όλες οι 
τεχνολογικές λύσεις που βασίζονται στην 
τεχνητή νοημοσύνη δεν υπονομεύουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες 
ούτε εισάγουν διακρίσεις σε οποιαδήποτε 
μορφή. Θα πρέπει να διενεργούνται 
ανεξάρτητοι έλεγχοι πριν και μετά την 
υλοποίηση οποιασδήποτε τεχνολογικής 
λύσης. Ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων και ο υπεύθυνος θεμελιωδών 
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δικαιωμάτων θα πρέπει να συμμετέχουν 
σε όλα τα έργα και τις δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας, ιδίως σε εκείνα 
που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, 
καθώς και ο ΕΕΠΔ, εφόσον το κρίνει 
αναγκαίο.

Or. en

Τροπολογία 224
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
ενημερώνει τον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων πριν από την 
έναρξη των έργων έρευνας και 
καινοτομίας της που περιλαμβάνουν την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Για κάθε έργο η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να διενεργεί, πριν από την 
επεξεργασία, εκτίμηση των επιπτώσεων 
που έχουν οι προβλεπόμενες πράξεις 
επεξεργασίας στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
όλων των άλλων θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
τυχόν μεροληψίας στο αποτέλεσμα. Η εν 
λόγω εκτίμηση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία 
για τον συγκεκριμένο σκοπό του έργου. Η 
αξιολόγηση αυτή θα διευκόλυνε τον 
εποπτικό ρόλο του Ευρωπαίου Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της άσκησης των 
διορθωτικών εξουσιών του δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού, κάτι που θα 
μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε 
απαγόρευση της επεξεργασίας. Η 
ανάπτυξη νέων εργαλείων από την 
Ευρωπόλ δεν θα πρέπει να θίγει τη 
νομική βάση, συμπεριλαμβανομένων των 

διαγράφεται
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λόγων επεξεργασίας των σχετικών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα 
οποία θα απαιτούνταν στη συνέχεια για 
την ανάπτυξή τους σε ενωσιακό ή εθνικό 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 225
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
ενημερώνει τον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων πριν από την 
έναρξη των έργων έρευνας και καινοτομίας 
της που περιλαμβάνουν την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για 
κάθε έργο η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
διενεργεί, πριν από την επεξεργασία, 
εκτίμηση των επιπτώσεων που έχουν οι 
προβλεπόμενες πράξεις επεξεργασίας στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και όλων των άλλων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της τυχόν 
μεροληψίας στο αποτέλεσμα. Η εν λόγω 
εκτίμηση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία 
για τον συγκεκριμένο σκοπό του έργου. Η 
αξιολόγηση αυτή θα διευκόλυνε τον 
εποπτικό ρόλο του Ευρωπαίου Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της άσκησης των 
διορθωτικών εξουσιών του δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού, κάτι που θα 
μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε 
απαγόρευση της επεξεργασίας. Η 
ανάπτυξη νέων εργαλείων από την 
Ευρωπόλ δεν θα πρέπει να θίγει τη νομική 
βάση, συμπεριλαμβανομένων των λόγων 
επεξεργασίας των σχετικών δεδομένων 

(39) Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
ενημερώνει τον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων πριν από την 
έναρξη των έργων έρευνας και καινοτομίας 
της που περιλαμβάνουν την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για 
κάθε έργο η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
διενεργεί, πριν από την επεξεργασία, 
εκτίμηση των επιπτώσεων που έχουν οι 
προβλεπόμενες πράξεις επεξεργασίας στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και όλων των άλλων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της τυχόν 
μεροληψίας στο αποτέλεσμα. Η εν λόγω 
εκτίμηση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία 
για τον συγκεκριμένο σκοπό του έργου. Η 
αξιολόγηση αυτή θα διευκόλυνε τον 
εποπτικό ρόλο του Ευρωπαίου Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της άσκησης των 
διορθωτικών εξουσιών του δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού, κάτι που θα 
μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε 
απαγόρευση της επεξεργασίας. Η 
ανάπτυξη νέων εργαλείων από την 
Ευρωπόλ δεν θα πρέπει να θίγει τη νομική 
βάση, συμπεριλαμβανομένων των λόγων 
επεξεργασίας των σχετικών δεδομένων 
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προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία θα 
απαιτούνταν στη συνέχεια για την 
ανάπτυξή τους σε ενωσιακό ή εθνικό 
επίπεδο.

προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία θα 
απαιτούνταν στη συνέχεια για την 
ανάπτυξή τους σε ενωσιακό ή εθνικό 
επίπεδο. Στις περιπτώσεις στις οποίες 
απαιτείται στενότερη συνεργασία μεταξύ 
του ΕΕΠΔ και της Ευρωπόλ για την 
ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων 
επιβολής του νόμου με πλήρη σεβασμό 
του κεκτημένου για την προστασία των 
δεδομένων, ο ΕΕΠΔ θα πρέπει να 
δημιουργήσει προστατευτικά κανονιστικά 
περιβάλλοντα για την από κοινού 
ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων. Τα εν λόγω 
προστατευμένα κανονιστικά 
περιβάλλοντα αναμένεται να παρέχουν 
ένα ελεγχόμενο περιβάλλον που 
διευκολύνει την ανάπτυξη, τη δοκιμή και 
την επικύρωση καινοτόμων εργαλείων 
επιβολής του νόμου από την Ευρωπόλ 
υπό την καθοδήγηση του ΕΕΠΔ, με 
σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης 
με τις υποχρεώσεις προστασίας των 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 226
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
ενημερώνει τον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων πριν από την 
έναρξη των έργων έρευνας και 
καινοτομίας της που περιλαμβάνουν την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Για κάθε έργο η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να διενεργεί, πριν από την 
επεξεργασία, εκτίμηση των επιπτώσεων 
που έχουν οι προβλεπόμενες πράξεις 
επεξεργασίας στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
όλων των άλλων θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 

(39) Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
ενημερώνει τον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων πριν από την 
έναρξη έργων που περιλαμβάνουν την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Για κάθε έργο η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να διενεργεί, πριν από την 
επεξεργασία, εκτίμηση των επιπτώσεων 
που έχουν οι προβλεπόμενες πράξεις 
επεξεργασίας στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
όλων των άλλων θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
τυχόν μεροληψίας στο αποτέλεσμα. Η εν 
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τυχόν μεροληψίας στο αποτέλεσμα. Η εν 
λόγω εκτίμηση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία 
για τον συγκεκριμένο σκοπό του έργου. Η 
αξιολόγηση αυτή θα διευκόλυνε τον 
εποπτικό ρόλο του Ευρωπαίου Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της άσκησης των 
διορθωτικών εξουσιών του δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού, κάτι που θα 
μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε 
απαγόρευση της επεξεργασίας. Η 
ανάπτυξη νέων εργαλείων από την 
Ευρωπόλ δεν θα πρέπει να θίγει τη 
νομική βάση, συμπεριλαμβανομένων των 
λόγων επεξεργασίας των σχετικών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα 
οποία θα απαιτούνταν στη συνέχεια για 
την ανάπτυξή τους σε ενωσιακό ή εθνικό 
επίπεδο.

λόγω εκτίμηση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία 
για τον συγκεκριμένο σκοπό του έργου. Η 
αξιολόγηση αυτή θα διευκόλυνε τον 
εποπτικό ρόλο του Ευρωπαίου Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της άσκησης των 
διορθωτικών εξουσιών του δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού, κάτι που θα 
μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε 
απαγόρευση της επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 227
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
ενημερώνει τον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων πριν από την 
έναρξη των έργων έρευνας και 
καινοτομίας της που περιλαμβάνουν την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Για κάθε έργο η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να διενεργεί, πριν από την 
επεξεργασία, εκτίμηση των επιπτώσεων 
που έχουν οι προβλεπόμενες πράξεις 
επεξεργασίας στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
όλων των άλλων θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
τυχόν μεροληψίας στο αποτέλεσμα. Η εν 

(39) Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
ενημερώνει τον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων και τη ΜΟΚΕ 
πριν από την έναρξη οποιουδήποτε έργου 
ή δραστηριότητας έρευνας και 
καινοτομίας. Για κάθε έργο ή 
δραστηριότητα έρευνας και καινοτομίας, 
η Ευρωπόλ θα πρέπει να διενεργεί, πριν 
από την επεξεργασία, εκτίμηση 
επιπτώσεων σχετικά με την προστασία 
των δεδομένων και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, ώστε να διασφαλίζεται ο 
πλήρης σεβασμός των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της προστασίας των 
δεδομένων πριν και μετά την υλοποίηση 
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λόγω εκτίμηση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία 
για τον συγκεκριμένο σκοπό του έργου. Η 
αξιολόγηση αυτή θα διευκόλυνε τον 
εποπτικό ρόλο του Ευρωπαίου Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της άσκησης των 
διορθωτικών εξουσιών του δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού, κάτι που θα 
μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε 
απαγόρευση της επεξεργασίας. Η 
ανάπτυξη νέων εργαλείων από την 
Ευρωπόλ δεν θα πρέπει να θίγει τη νομική 
βάση, συμπεριλαμβανομένων των λόγων 
επεξεργασίας των σχετικών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία θα 
απαιτούνταν στη συνέχεια για την 
ανάπτυξή τους σε ενωσιακό ή εθνικό 
επίπεδο.

των έργων ή των δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης 
τυχόν δυνητικής μεροληψίας στο 
αποτέλεσμα. Η αξιολόγηση αυτή θα 
διευκόλυνε τον ρόλο του Ευρωπαίου 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725, ο 
οποίος μπορεί να περιλαμβάνει την 
άσκηση των διορθωτικών εξουσιών του 
και ενδέχεται να οδηγήσει σε απαγόρευση 
της επεξεργασίας ή στην έναρξη έργου ή 
δραστηριότητας έρευνας και 
καινοτομίας. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί μόνο ανωνυμοποιημένα 
δεδομένα για την ανάπτυξη έργων ή 
δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας. Το διοικητικό συμβούλιο θα 
πρέπει να εγκρίνει χωριστό δεσμευτικό 
έγγραφο για κάθε έργο ή δραστηριότητα 
έρευνας και καινοτομίας, το οποίο θα 
πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες 
που σχετίζονται με το έργο ή τη 
δραστηριότητα έρευνας και καινοτομίας, 
και θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στον 
ΕΕΠΔ.

Or. en

Τροπολογία 228
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39α) Η επέκταση της εντολής της 
Ευρωπόλ και του πεδίου των 
δραστηριοτήτων της όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων θα απαιτήσει από 
τον ΕΕΠΔ να διαθέσει πρόσθετους 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους 
για την άσκηση του εποπτικού του ρόλου 
αναφορικά με την Ευρωπόλ. Οι πόροι του 
ΕΕΠΔ, η κατανομή των κονδυλίων και οι 
ανθρώπινοι πόροι σε επίπεδα δεξιοτήτων 
ανάλογα με την πολυπλοκότητα της 
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επεξεργασίας δεδομένων που 
πραγματοποιεί η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
προσαρμοστούν αναλόγως και αναλογικά 
προς τις αυξημένες αρμοδιότητες.

Or. en

Τροπολογία 229
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η παροχή πρόσθετων εργαλείων 
και ικανοτήτων στην Ευρωπόλ απαιτεί την 
ενίσχυση της δημοκρατικής εποπτείας και 
της λογοδοσίας της. Ο από κοινού 
κοινοβουλευτικός έλεγχος αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο της πολιτικής 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της 
Ευρωπόλ. Για να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική πολιτική παρακολούθηση 
του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπόλ 
εφαρμόζει τα πρόσθετα εργαλεία και 
ικανότητες, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
παρέχει στη μικτή ομάδα 
κοινοβουλευτικού ελέγχου ετήσιες 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των εν 
λόγω εργαλείων και ικανοτήτων και το 
αποτέλεσμά τους.

(40) Η παροχή πρόσθετων εργαλείων 
και ικανοτήτων στην Ευρωπόλ απαιτεί την 
ενίσχυση της δημοκρατικής εποπτείας και 
της λογοδοσίας της. Ο από κοινού 
κοινοβουλευτικός έλεγχος αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο της πολιτικής 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της 
Ευρωπόλ. Για να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική πολιτική παρακολούθηση 
του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπόλ 
εφαρμόζει τα πρόσθετα εργαλεία και 
ικανότητες, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
παρέχει στη μικτή ομάδα 
κοινοβουλευτικού ελέγχου ετήσιες 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των εν 
λόγω εργαλείων και ικανοτήτων και το 
αποτέλεσμά τους. Η ΜΟΚΕ θα πρέπει 
επίσης να λαμβάνει όλα τα έγγραφα που 
παρέχονται στο διοικητικό συμβούλιο στο 
πλαίσιο των καθηκόντων της. Η ΜΟΚΕ 
θα πρέπει να έχει την εξουσία να διενεργεί 
επιτόπιες επισκέψεις και να συγκαλεί 
έκτακτες ακροάσεις με τον εκτελεστικό 
διευθυντή και/ή άλλους εκπροσώπους της 
Ευρωπόλ σε περιπτώσεις όπου ανησυχεί 
ότι ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί 
θεμελιώδη δικαιώματα από 
δραστηριότητες ή επιχειρήσεις της 
Ευρωπόλ, και θα πρέπει να έχει την 
εξουσία να ζητεί από το διοικητικό 
συμβούλιο να διατάξει την αναστολή ενός 
έργου ή μιας δραστηριότητας, καθώς και 
να ζητεί από το διοικητικό συμβούλιο να 
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προτείνει στο Συμβούλιο την απόλυση του 
εκτελεστικού διευθυντή.

Or. en

Τροπολογία 230
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η παροχή πρόσθετων εργαλείων 
και ικανοτήτων στην Ευρωπόλ απαιτεί την 
ενίσχυση της δημοκρατικής εποπτείας και 
της λογοδοσίας της. Ο από κοινού 
κοινοβουλευτικός έλεγχος αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο της πολιτικής 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της 
Ευρωπόλ. Για να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική πολιτική παρακολούθηση 
του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπόλ 
εφαρμόζει τα πρόσθετα εργαλεία και 
ικανότητες, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
παρέχει στη μικτή ομάδα 
κοινοβουλευτικού ελέγχου ετήσιες 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των εν 
λόγω εργαλείων και ικανοτήτων και το 
αποτέλεσμά τους.

(40) Η παροχή πρόσθετων εξουσιών και 
ικανοτήτων στην Ευρωπόλ απαιτεί την 
ενίσχυση της δημοκρατικής εποπτείας, της 
διαφάνειας και της λογοδοσίας της. Η 
Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
αποτελεί σημαντικό στοιχείο της πολιτικής 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της 
Ευρωπόλ και, ως εκ τούτου, οι εξουσίες 
της πρέπει να ενισχυθούν. Για να καταστεί 
δυνατή η αποτελεσματική πολιτική 
παρακολούθηση της Ευρωπόλ, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να παρέχει ανά 
τρίμηνο στη μικτή ομάδα 
κοινοβουλευτικού ελέγχου πληροφορίες 
σχετικά με τις εξουσίες και τις 
δυνατότητες της Ευρωπόλ και τα 
αποτελέσματά τους όσον αφορά θέματα 
που σχετίζονται με τον παρόντα 
κανονισμό, ιδίως όσον αφορά την έρευνα 
και την καινοτομία. Η ΜΟΚΕ θα πρέπει 
να ενημερώνεται και να γνωμοδοτεί πριν 
από την έναρξη οποιουδήποτε έργου ή 
δραστηριότητας έρευνας και 
καινοτομίας, καθώς και σχετικά με την 
πρόθεση ανάπτυξης νέων 
δραστηριοτήτων ή σύστασης νέας 
εξειδικευμένης μονάδας στην Ευρωπόλ. 
Η ΜΟΚΕ θα πρέπει να εκπροσωπείται 
στο διοικητικό συμβούλιο από δύο 
αντιπροσώπους που θα διορίζονται από 
τα μέλη της ΜΟΚΕ. Οι δύο αντιπρόσωποι 
της ΜΟΚΕ θα πρέπει να έχουν τα ίδια 
δικαιώματα με τα άλλα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου.
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Τροπολογία 231
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η παροχή πρόσθετων εργαλείων 
και ικανοτήτων στην Ευρωπόλ απαιτεί την 
ενίσχυση της δημοκρατικής εποπτείας και 
της λογοδοσίας της. Ο από κοινού 
κοινοβουλευτικός έλεγχος αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο της πολιτικής 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της 
Ευρωπόλ. Για να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική πολιτική παρακολούθηση 
του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπόλ 
εφαρμόζει τα πρόσθετα εργαλεία και 
ικανότητες, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
παρέχει στη μικτή ομάδα 
κοινοβουλευτικού ελέγχου ετήσιες 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των εν 
λόγω εργαλείων και ικανοτήτων και το 
αποτέλεσμά τους.

(40) Η παροχή πρόσθετων εργαλείων 
και ικανοτήτων στην Ευρωπόλ απαιτεί την 
ενίσχυση της δημοκρατικής εποπτείας και 
της λογοδοσίας της. Ο από κοινού 
κοινοβουλευτικός έλεγχος αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο της πολιτικής 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της 
Ευρωπόλ. Για να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική πολιτική παρακολούθηση 
του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπόλ 
εφαρμόζει τα πρόσθετα εργαλεία και 
ικανότητες, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
παρέχει στη μικτή ομάδα 
κοινοβουλευτικού ελέγχου λεπτομερείς 
ετήσιες πληροφορίες σχετικά με την 
ανάπτυξη, την υλοποίηση, τη χρήση και 
την αποτελεσματικότητα των εν λόγω 
εργαλείων και ικανοτήτων και το 
αποτέλεσμά τους.

Or. en

Τροπολογία 232
Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η παροχή πρόσθετων εργαλείων 
και ικανοτήτων στην Ευρωπόλ απαιτεί την 
ενίσχυση της δημοκρατικής εποπτείας και 
της λογοδοσίας της. Ο από κοινού 
κοινοβουλευτικός έλεγχος αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο της πολιτικής 

(40) Η παροχή πρόσθετων εργαλείων 
και ικανοτήτων στην Ευρωπόλ απαιτεί την 
ενίσχυση της δημοκρατικής εποπτείας και 
της λογοδοσίας της. Ο από κοινού 
κοινοβουλευτικός έλεγχος αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο της πολιτικής 
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παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της 
Ευρωπόλ. Για να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική πολιτική παρακολούθηση 
του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπόλ 
εφαρμόζει τα πρόσθετα εργαλεία και 
ικανότητες, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
παρέχει στη μικτή ομάδα 
κοινοβουλευτικού ελέγχου ετήσιες 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των εν 
λόγω εργαλείων και ικανοτήτων και το 
αποτέλεσμά τους.

παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της 
Ευρωπόλ. Για να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική πολιτική παρακολούθηση 
του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπόλ 
εφαρμόζει τα πρόσθετα εργαλεία και 
ικανότητες, η Ευρωπόλ θα πρέπει να 
παρέχει στη μικτή ομάδα 
κοινοβουλευτικού ελέγχου λεπτομερείς 
ετήσιες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση 
των εν λόγω εργαλείων και ικανοτήτων και 
το αποτέλεσμά τους.

Or. fr

Τροπολογία 233
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40a) Η λειτουργία της Ευρωπόλ θα 
πρέπει να είναι διαφανής, σύμφωνα με το 
άρθρο 15 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ. Καμία 
διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν 
έχει ως στόχο να περιορίσει το δικαίωμα 
πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα στον 
βαθμό που αυτό κατοχυρώνεται στην 
Ένωση και στα κράτη μέλη, ιδίως 
δυνάμει του άρθρου 42 του Χάρτη. Οι 
γενικοί κανόνες διαφάνειας που ισχύουν 
για τους οργανισμούς της Ένωσης θα 
πρέπει να ισχύουν και για την Ευρωπόλ.

Or. en

Τροπολογία 234
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40β) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
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ορίζει τον υπεύθυνο θεμελιωδών 
δικαιωμάτων ο οποίος θα πρέπει να είναι 
αρμόδιος να παρακολουθεί ότι η 
Ευρωπόλ διασφαλίζει τον σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις 
δραστηριότητες και τα καθήκοντά της. 
Στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων 
παρέχονται οι αναγκαίοι πόροι και 
προσωπικό για να μπορεί να ασκεί 
αποτελεσματικά όλα τα καθήκοντά του 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να 
θεσπίσει ένα συμβουλευτικό φόρουμ για 
την παροχή ανεξάρτητων συμβουλών σε 
θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο 
υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
το συμβουλευτικό φόρουμ θα πρέπει να 
συνεργάζονται στενά. Κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων της, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις 
και συμβουλές του συμβουλευτικού 
φόρουμ που αναφέρεται στο άρθρο 52α 
και του υπευθύνου θεμελιωδών 
δικαιωμάτων που αναφέρεται στο 
άρθρο 41γ· οι εκθέσεις και οι συμβουλές 
του συμβουλευτικού φόρουμ 
αποστέλλονται αμέσως και υποβάλλονται 
στην ΜΟΚΕ.

Or. en

Τροπολογία 235
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Οι υπηρεσίες της Ευρωπόλ 
παρέχουν προστιθέμενη αξία στα κράτη 
μέλη και τις τρίτες χώρες. 
Περιλαμβάνονται τα κράτη μέλη που δεν 
συμμετέχουν σε μέτρα που λαμβάνονται 
δυνάμει του τρίτου μέρους τίτλος V της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη και 
οι τρίτες χώρες μπορούν να συνεισφέρουν 

διαγράφεται
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στον προϋπολογισμό της Ευρωπόλ βάσει 
χωριστών συμφωνιών. Ως εκ τούτου, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να 
λαμβάνει συνεισφορές από κράτη μέλη 
και τρίτες χώρες βάσει χρηματοδοτικών 
συμφωνιών στο πλαίσιο των στόχων και 
των καθηκόντων της.

Or. en

Τροπολογία 236
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Οι υπηρεσίες της Ευρωπόλ 
παρέχουν προστιθέμενη αξία στα κράτη 
μέλη και τις τρίτες χώρες. 
Περιλαμβάνονται τα κράτη μέλη που δεν 
συμμετέχουν σε μέτρα που λαμβάνονται 
δυνάμει του τρίτου μέρους τίτλος V της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη και 
οι τρίτες χώρες μπορούν να συνεισφέρουν 
στον προϋπολογισμό της Ευρωπόλ βάσει 
χωριστών συμφωνιών. Ως εκ τούτου, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει 
συνεισφορές από κράτη μέλη και τρίτες 
χώρες βάσει χρηματοδοτικών συμφωνιών 
στο πλαίσιο των στόχων και των 
καθηκόντων της.

(41) Η υποστήριξη της Ευρωπόλ 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 
παρέχει προστιθέμενη αξία στα κράτη 
μέλη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών 
μελών που δεν συμμετέχουν σε μέτρα 
δυνάμει του τρίτου μέρους τίτλος V της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε τρίτες χώρες 
που υπόκεινται σε απόφαση περί 
επάρκειας, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
παρόντος κανονισμού, ή με τις οποίες η 
Ένωση έχει συνάψει διεθνή συμφωνία 
σύμφωνα με το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ, η 
οποία περιλαμβάνει τη διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
σκοπούς επιβολής του νόμου. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να συνεισφέρουν στον 
προϋπολογισμό της Ευρωπόλ σε 
εθελοντική βάση βάσει χωριστών 
οικονομικών συμφωνιών, στις οποίες θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται το ποσό και ο 
σκοπός για τον οποίο θα διατεθούν οι 
χρηματοδοτικές συνεισφορές, 
συμπεριλαμβανομένης σαφούς 
περιγραφής των καθηκόντων για την 
επίτευξη του σκοπού αυτού. Ως εκ τούτου, 
η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
λαμβάνει συνεισφορές από τα κράτη μέλη 
βάσει χρηματοδοτικών συμφωνιών στο 
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πλαίσιο των στόχων και των καθηκόντων 
της Ευρωπόλ που ορίζονται στα άρθρα 3 
και 4 αντίστοιχα του παρόντος 
κανονισμού. Το ποσό, η προέλευση και ο 
σκοπός των χρηματοδοτικών 
συνεισφορών στον προϋπολογισμό της 
Ευρωπόλ θα πρέπει να δημοσιεύονται και 
να περιλαμβάνονται στον πολυετή 
προγραμματισμό και το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπόλ που 
αναφέρονται στο άρθρο 12.

Or. en

Τροπολογία 237
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Οι υπηρεσίες της Ευρωπόλ 
παρέχουν προστιθέμενη αξία στα κράτη 
μέλη και τις τρίτες χώρες. 
Περιλαμβάνονται τα κράτη μέλη που δεν 
συμμετέχουν σε μέτρα που λαμβάνονται 
δυνάμει του τρίτου μέρους τίτλος V της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη και 
οι τρίτες χώρες μπορούν να συνεισφέρουν 
στον προϋπολογισμό της Ευρωπόλ βάσει 
χωριστών συμφωνιών. Ως εκ τούτου, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει 
συνεισφορές από κράτη μέλη και τρίτες 
χώρες βάσει χρηματοδοτικών συμφωνιών 
στο πλαίσιο των στόχων και των 
καθηκόντων της.

(41) Οι υπηρεσίες της Ευρωπόλ 
παρέχουν προστιθέμενη αξία στα κράτη 
μέλη και τις τρίτες χώρες. 
Περιλαμβάνονται τα κράτη μέλη που δεν 
συμμετέχουν σε μέτρα που λαμβάνονται 
δυνάμει του τρίτου μέρους τίτλος V της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να συνεισφέρουν στον 
προϋπολογισμό της Ευρωπόλ βάσει 
χωριστών συμφωνιών. Ως εκ τούτου, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει 
συνεισφορές από κράτη μέλη βάσει 
χρηματοδοτικών συμφωνιών στο πλαίσιο 
των στόχων και των καθηκόντων της.

Or. en

Τροπολογία 238
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα το 
δικαίωμα της προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα 
της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όπως 
αυτά κατοχυρώνονται στα άρθρα 8 και 7 
του Χάρτη, καθώς και στο άρθρο 16 της 
ΣΛΕΕ. Δεδομένης της σημασίας που έχει 
η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για το έργο της επιβολής του 
νόμου εν γένει, και για τη στήριξη που 
παρέχει η Ευρωπόλ ειδικότερα, ο παρών 
κανονισμός περιλαμβάνει 
αποτελεσματικές διασφαλίσεις για την 
εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης 
με τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Κάθε 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού περιορίζεται σε ό,τι είναι 
απολύτως αναγκαίο και αναλογικό, και 
υπόκειται σε σαφείς προϋποθέσεις, 
αυστηρές απαιτήσεις και αποτελεσματική 
εποπτεία από τον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ).

(46) Ο παρών κανονισμός σέβεται 
πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
διασφαλίσεις και τηρεί τις αρχές που 
αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα το 
δικαίωμα της προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα 
της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όπως 
αυτά κατοχυρώνονται από τα άρθρα 8 και 
7 του Χάρτη, καθώς και από το άρθρο 16 
ΣΛΕΕ, Δεδομένης της σημασίας της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για το έργο της επιβολής του 
νόμου εν γένει, και για την υποστήριξη 
που παρέχει η Ευρωπόλ ειδικότερα, ο 
παρών κανονισμός περιλαμβάνει 
ενισχυμένες διασφαλίσεις, μηχανισμούς 
δημοκρατικής εποπτείας και λογοδοσίας, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 
δραστηριότητες και τα καθήκοντα της 
Ευρωπόλ ασκούνται σε πλήρη 
συμμόρφωση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 
προστασίας που εξασφαλίζονται με τον 
τίτλο ΙΙΙ, ιδίως από το άρθρο 20 σχετικά 
με την ισότητα ενώπιον του νόμου και το 
άρθρο 21 σχετικά με την απαγόρευση των 
διακρίσεων, και ότι το δικαίωμα 
αποτελεσματικής διοικητικής ή 
δικαστικής προσφυγής διασφαλίζεται σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης. Το 
δικαίωμα πραγματικής προσφυγής 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 της ΣΕΕ 
και στο άρθρο 47 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής στη δικαιοσύνη 
ενώπιον του αρμόδιου εθνικού 
δικαστηρίου κατά οποιουδήποτε μέτρου 
που λαμβάνεται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Κάθε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού περιορίζεται σε ό,τι 
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είναι απολύτως αναγκαίο και αναλογικό, 
και υπόκειται σε σαφείς προϋποθέσεις, 
αυστηρές απαιτήσεις και αποτελεσματική 
εποπτεία από τον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ).

Or. en

Τροπολογία 239
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46α) Τα διευρυμένα καθήκοντα και 
αρμοδιότητες της Ευρωπόλ 
εξισορροπούνται με ενισχυμένες 
διασφαλίσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, αυξημένη λογοδοσία και 
ευθύνη και αυξημένη εποπτεία, 
συμπεριλαμβανομένης της 
κοινοβουλευτικής εποπτείας.

Or. en

Τροπολογία 240
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46β) Η Ευρωπόλ θα πρέπει κατά την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων της να διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις ελευθερίες που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη και τους 
κανόνες προστασίας των δεδομένων 
σύμφωνα με τον κανονισμό 2018/1725.

Or. en
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Τροπολογία 241
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ) ως «διοικητικά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
επεξεργάζεται η Ευρωπόλ εκτός από τα 
επιχειρησιακά δεδομένα·»·

ιστ) ως «διοικητικά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
επεξεργάζεται η Ευρωπόλ εκτός από τα 
επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 242
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 
ιζ):

διαγράφεται·

«ιζ) ως «φάκελος έρευνας» νοείται ένα 
σύνολο δεδομένων ή πολλαπλά σύνολα 
δεδομένων τα οποία ένα κράτος μέλος, η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή μια τρίτη χώρα 
απέκτησε στο πλαίσιο διεξαγόμενης 
ποινικής έρευνας, σύμφωνα με τις 
διαδικαστικές απαιτήσεις και εγγυήσεις 
του ισχύοντος εθνικού ποινικού δικαίου, 
και τα οποία υποβάλλονται στην 
Ευρωπόλ προς υποστήριξη της εν λόγω 
ποινικής έρευνας..»

Or. en
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Τροπολογία 243
Franco Roberti, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 
ιζ):

γ) προστίθενται τα ακόλουθα 
στοιχεία ιζ) και ιζ α):

Or. en

Τροπολογία 244
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) ως «φάκελος έρευνας» νοείται ένα 
σύνολο δεδομένων ή πολλαπλά σύνολα 
δεδομένων τα οποία ένα κράτος μέλος, η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή μια τρίτη χώρα 
απέκτησε στο πλαίσιο διεξαγόμενης 
ποινικής έρευνας, σύμφωνα με τις 
διαδικαστικές απαιτήσεις και εγγυήσεις 
του ισχύοντος εθνικού ποινικού δικαίου, 
και τα οποία υποβάλλονται στην Ευρωπόλ 
προς υποστήριξη της εν λόγω ποινικής 
έρευνας..

ιζ) ως «φάκελος έρευνας» νοείται ένα 
σύνολο δεδομένων ή πολλαπλά σύνολα 
δεδομένων τα οποία ένα κράτος μέλος, η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή μια τρίτη χώρα 
για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση περί 
επάρκειας, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
παρόντος κανονισμού, ή με τα οποία η 
Ένωση έχει συνάψει διεθνή συμφωνία 
δυνάμει του άρθρο 218 ΣΛΕΕ, η οποία 
περιλαμβάνει τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς 
επιβολής του νόμου, απέκτησε στο πλαίσιο 
διεξαγόμενης ποινικής έρευνας, σύμφωνα 
με τα θεμελιώδη και δικονομικά 
δικαιώματα, καθώς και τις διαδικαστικές 
απαιτήσεις και εγγυήσεις του ισχύοντος 
εθνικού ποινικού δικαίου, και τα οποία 
υποβάλλονται στην Ευρωπόλ προς 
υποστήριξη της εν λόγω ποινικής έρευνας.

Or. en
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Τροπολογία 245
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζα) «κατάσταση κρίσης»: ένα συνεχές 
ή πρόσφατο πραγματικό συμβάν που 
σχετίζεται με την τρομοκρατία ή τον 
βίαιο εξτρεμισμό, κατά το οποίο 
δημιουργείται διαδικτυακό υλικό που 
απεικονίζει βλάβη στη ζωή ή τη 
σωματική ακεραιότητα, ή υποκινεί για 
άμεση βλάβη στη ζωή ή τη σωματική 
ακεραιότητα, και έχει ως στόχο ή έχει ως 
αποτέλεσμα τον σοβαρό εκφοβισμό ενός 
πληθυσμού, και όπου υπάρχει 
αναμενόμενο δυναμικό εκθετικής 
αύξησης και ιότροπης διάδοσης σε 
πολλαπλές επιγραμμικές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 246
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο i
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) το στοιχείο η) αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται·

«η) στήριξη των διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων των κρατών μελών όσον 
αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, τη 
διενέργεια επιχειρήσεων και τη διεξαγωγή 
ερευνών, καθώς και στήριξη των κοινών 
ομάδων έρευνας και των ειδικών 
μονάδων επέμβασης, ιδίως μέσω της 
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παροχής επιχειρησιακής, τεχνικής και 
χρηματοοικονομικής βοήθειας·»·»

Or. en

Τροπολογία 247
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο i
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) στήριξη των διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων των κρατών μελών όσον 
αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, τη 
διενέργεια επιχειρήσεων και τη διεξαγωγή 
ερευνών, καθώς και στήριξη των κοινών 
ομάδων έρευνας και των ειδικών μονάδων 
επέμβασης, ιδίως μέσω της παροχής 
επιχειρησιακής, τεχνικής και 
χρηματοοικονομικής βοήθειας·»·

η) στήριξη των διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων ανταλλαγής 
πληροφοριών, ερευνών και 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των 
κρατών μελών, καθώς και των κοινών 
ομάδων έρευνας, ιδίως μέσω παροχής 
επιχειρησιακής και τεχνικής βοήθειας·

Or. en

Τροπολογία 248
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) συνεργασία με τους οργανισμούς 
της Ένωσης που συστάθηκαν δυνάμει του 
τίτλου V της ΣΛΕΕ και με την OLAF και 
τον ENISA, ειδικότερα μέσω της 
ανταλλαγής πληροφοριών και της παροχής 
αναλυτικής υποστήριξης στους τομείς που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους·»·

ι) συνεργασία με τους οργανισμούς 
της Ένωσης που συστάθηκαν δυνάμει του 
τίτλου V της ΣΛΕΕ καθώς επίσης με την 
OLAF και τον ENISA, ειδικότερα μέσω 
της ανταλλαγής πληροφοριών και της 
παροχής αναλυτικής υποστήριξης σε 
τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά 
τους·
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Or. en

Τροπολογία 249
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) συνεργασία με τους οργανισμούς 
της Ένωσης που συστάθηκαν δυνάμει του 
τίτλου V της ΣΛΕΕ και με την OLAF και 
τον ENISA, ειδικότερα μέσω της 
ανταλλαγής πληροφοριών και της παροχής 
αναλυτικής υποστήριξης στους τομείς που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους·»·

ι) συνεργασία με φορείς της Ένωσης 
που συστάθηκαν δυνάμει του τίτλου V της 
ΣΛΕΕ και με την OLAF, ειδικότερα μέσω 
της ανταλλαγής πληροφοριών ασφαλείας 
και της παροχής αναλυτικής στήριξης 
στους τομείς που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 250
Franco Roberti, Sabrina Pignedoli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α – (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) συνεργασία με τις μονάδες 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών που 
ρυθμίζονται από την οδηγία 2015/849 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου βάσει του άρθρο 114 της 
ΣΛΕΕ, ιδίως μέσω της ανταλλαγής 
πληροφοριών και της παροχής 
αναλυτικής υποστήριξης για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ολοκληρωμένο τρόπο από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Δεδομένης της πείρας της Ευρωπόλ στον τομέα αυτό, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι ο 
Οργανισμός διαδραματίζει καίριο ρόλο σε αυτή την ενοποιημένη προσέγγιση.

Τροπολογία 251
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iii
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) στήριξη των δράσεων των κρατών 
μελών για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση μορφών εγκλήματος που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι και 
διευκολύνονται, προωθούνται ή 
διαπράττονται με χρήση του διαδικτύου, 
συμπεριλαμβανομένων, σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, του συντονισμού της 
αντίδρασης των αρχών επιβολής του νόμου 
σε κυβερνοεπιθέσεις, της αφαίρεσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου από το 
διαδίκτυο και της αναφοράς 
διαδικτυακού περιεχομένου με το οποίο οι 
εν λόγω μορφές εγκλήματος 
διευκολύνονται, προωθούνται ή 
διαπράττονται, στους οικείους παρόχους 
διαδικτυακών υπηρεσιών, προκειμένου οι 
εν λόγω πάροχοι να εξετάσουν 
οικειοθελώς τη συμβατότητα του 
ανωτέρω διαδικτυακού περιεχομένου με 
τους δικούς τους όρους και 
προϋποθέσεις·»·

ιγ) στήριξη των δράσεων των κρατών 
μελών για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση μορφών εγκλήματος που 
παρατίθενται στο παράρτημα 
Ι και διευκολύνονται, προωθούνται ή 
διαπράττονται με χρήση του 
διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη και του 
συντονισμού της αντίδρασης των αρχών 
επιβολής του νόμου σε κυβερνοεπιθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 252
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iii
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) στήριξη των δράσεων των κρατών 
μελών για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση μορφών εγκλήματος που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι και 
διευκολύνονται, προωθούνται ή 
διαπράττονται με χρήση του διαδικτύου, 
συμπεριλαμβανομένων, σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, του συντονισμού της 
αντίδρασης των αρχών επιβολής του νόμου 
σε κυβερνοεπιθέσεις, της αφαίρεσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου από το 
διαδίκτυο και της αναφοράς διαδικτυακού 
περιεχομένου με το οποίο οι εν λόγω 
μορφές εγκλήματος διευκολύνονται, 
προωθούνται ή διαπράττονται, στους 
οικείους παρόχους διαδικτυακών 
υπηρεσιών, προκειμένου οι εν λόγω 
πάροχοι να εξετάσουν οικειοθελώς τη 
συμβατότητα του ανωτέρω διαδικτυακού 
περιεχομένου με τους δικούς τους όρους 
και προϋποθέσεις·»·

ιγ) στήριξη των δράσεων των κρατών 
μελών για την αντιμετώπιση και την 
καταπολέμηση μορφών εγκλήματος που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι και 
διευκολύνονται, προωθούνται ή 
διαπράττονται με χρήση του διαδικτύου, 
συμπεριλαμβανομένων, σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, της υποστήριξης του 
συντονισμού της αντίδρασης των αρχών 
επιβολής του νόμου των κρατών μελών σε 
κυβερνοεπιθέσεις, της αντιμετώπισης της 
διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου 
στο διαδίκτυο, και της αναφοράς, χωρίς να 
θίγεται το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα 
και στην προστασία των προσωπικών 
δεδομένων, διαδικτυακού περιεχομένου με 
το οποίο οι εν λόγω μορφές εγκλήματος 
διευκολύνονται, προωθούνται ή 
διαπράττονται, στους οικείους παρόχους 
διαδικτυακών υπηρεσιών, προκειμένου οι 
εν λόγω πάροχοι να εξετάσουν 
οικειοθελώς τη συμβατότητα του ανωτέρω 
διαδικτυακού περιεχομένου με τους δικούς 
τους όρους και προϋποθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 253
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iii
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) στήριξη των δράσεων των κρατών 
μελών για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση μορφών εγκλήματος που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι και 
διευκολύνονται, προωθούνται ή 

ιγ) στήριξη των δράσεων των κρατών 
μελών για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση μορφών εγκλήματος που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι και 
διευκολύνονται, προωθούνται ή 
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διαπράττονται με χρήση του διαδικτύου, 
συμπεριλαμβανομένων, σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, του συντονισμού της 
αντίδρασης των αρχών επιβολής του νόμου 
σε κυβερνοεπιθέσεις, της αφαίρεσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου από το 
διαδίκτυο και της αναφοράς διαδικτυακού 
περιεχομένου με το οποίο οι εν λόγω 
μορφές εγκλήματος διευκολύνονται, 
προωθούνται ή διαπράττονται, στους 
οικείους παρόχους διαδικτυακών 
υπηρεσιών, προκειμένου οι εν λόγω 
πάροχοι να εξετάσουν οικειοθελώς τη 
συμβατότητα του ανωτέρω διαδικτυακού 
περιεχομένου με τους δικούς τους όρους 
και προϋποθέσεις·»·

διαπράττονται με χρήση του διαδικτύου, 
συμπεριλαμβανομένων, σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, του συντονισμού της 
αντίδρασης των αρχών επιβολής του νόμου 
σε κυβερνοεπιθέσεις, της αφαίρεσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου από το 
διαδίκτυο και της αναφοράς στους 
οικείους παρόχους επιγραμμικών 
υπηρεσιών ,διαδικτυακού περιεχομένου με 
το οποίο οι εν λόγω μορφές εγκλήματος 
διευκολύνονται, προωθούνται ή 
διαπράττονται, προκειμένου οι εν λόγω 
πάροχοι να εξετάσουν οικειοθελώς τη 
συμβατότητα του ανωτέρω διαδικτυακού 
περιεχομένου με τους δικούς τους όρους 
και προϋποθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 254
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv – εισαγωγικό μέρος
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο ιγ) – στοιχείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία 
ιζ) έως κα):

iv) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία 
ιζ) έως ιθ):

Or. en

Τροπολογία 255
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv – εισαγωγικό μέρος
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο ιγ) – στοιχείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) προστίθενται τα ακόλουθα 
στοιχεία ιζ) έως κα):

iv) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
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Or. en

Τροπολογία 256
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) στήριξη των κρατών μελών για 
τον εντοπισμό προσώπων των οποίων η 
συμμετοχή σε εγκλήματα που εμπίπτουν 
στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ, 
όπως παρατίθενται στο παράρτημα Ι, 
συνιστά υψηλό κίνδυνο για την ασφάλεια, 
και διευκόλυνση κοινών και 
συντονισμένων ερευνών προτεραιότητας·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 257
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) στήριξη των κρατών μελών για τον 
εντοπισμό προσώπων των οποίων η 
συμμετοχή σε εγκλήματα που εμπίπτουν 
στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ, 
όπως παρατίθενται στο παράρτημα Ι, 
συνιστά υψηλό κίνδυνο για την ασφάλεια, 
και διευκόλυνση κοινών και 
συντονισμένων ερευνών προτεραιότητας·

ιζ) στήριξη των κρατών μελών για τον 
εντοπισμό προσώπων ύποπτων για 
διάπραξη εγκλημάτων που εμπίπτουν στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ, όπως 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι, τα οποία 
συνιστούν υψηλό κίνδυνο για την 
ασφάλεια, και διευκόλυνση κοινών και 
συντονισμένων ερευνών προτεραιότητας·

Or. en
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Τροπολογία 258
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιη) εισαγωγή δεδομένων στο Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1862 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*, κατόπιν διαβούλευσης με 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 
του παρόντος κανονισμού, και κατόπιν 
εξουσιοδότησης του εκτελεστικού 
διευθυντή της Ευρωπόλ, σχετικά με την 
εικαζόμενη εμπλοκή υπηκόου τρίτης 
χώρας σε αξιόποινη πράξη για την οποία 
είναι αρμόδια η Ευρωπόλ και την οποία 
γνωρίζει βάσει πληροφοριών που 
λαμβάνει από τρίτες χώρες ή διεθνείς 
οργανισμούς κατά την έννοια του άρθρου 
17 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 259
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιη) εισαγωγή δεδομένων στο Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1862 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*, κατόπιν διαβούλευσης με 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 
του παρόντος κανονισμού, και κατόπιν 
εξουσιοδότησης του εκτελεστικού 
διευθυντή της Ευρωπόλ, σχετικά με την 

διαγράφεται·
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εικαζόμενη εμπλοκή υπηκόου τρίτης 
χώρας σε αξιόποινη πράξη για την οποία 
είναι αρμόδια η Ευρωπόλ και την οποία 
γνωρίζει βάσει πληροφοριών που 
λαμβάνει από τρίτες χώρες ή διεθνείς 
οργανισμούς κατά την έννοια του άρθρου 
17 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

Or. en

Τροπολογία 260
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιη) εισαγωγή δεδομένων στο Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1862 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*, κατόπιν διαβούλευσης με τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
παρόντος κανονισμού, και κατόπιν 
εξουσιοδότησης του εκτελεστικού 
διευθυντή της Ευρωπόλ, σχετικά με την 
εικαζόμενη εμπλοκή υπηκόου τρίτης 
χώρας σε αξιόποινη πράξη για την οποία 
είναι αρμόδια η Ευρωπόλ και την οποία 
γνωρίζει βάσει πληροφοριών που λαμβάνει 
από τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς 
κατά την έννοια του άρθρου 17 
παράγραφος 1 στοιχείο β)·

ιη) εισαγωγή δεδομένων στο Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1862 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*, κατόπιν διαβούλευσης με τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
παρόντος κανονισμού, και κατόπιν 
εξουσιοδότησης του εκτελεστικού 
διευθυντή της Ευρωπόλ, σχετικά με την 
εικαζόμενη εμπλοκή υπηκόου τρίτης 
χώρας σε αξιόποινη πράξη για την οποία 
είναι αρμόδια η Ευρωπόλ και την οποία 
γνωρίζει βάσει πληροφοριών που λαμβάνει 
από τρίτες χώρες που αναφέρονται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού ή διεθνείς οργανισμούς κατά 
την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 1 
στοιχείο β)·

Or. en

Τροπολογία 261
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv
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Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιη) εισαγωγή δεδομένων στο Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1862 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*, κατόπιν διαβούλευσης με τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
παρόντος κανονισμού, και κατόπιν 
εξουσιοδότησης του εκτελεστικού 
διευθυντή της Ευρωπόλ, σχετικά με την 
εικαζόμενη εμπλοκή υπηκόου τρίτης 
χώρας σε αξιόποινη πράξη για την οποία 
είναι αρμόδια η Ευρωπόλ και την οποία 
γνωρίζει βάσει πληροφοριών που λαμβάνει 
από τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς 
κατά την έννοια του άρθρου 17 
παράγραφος 1 στοιχείο β)·

ιη) πρόταση προς τα κράτη μέλη για 
εισαγωγή καταχωρίσεων στο Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1862 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*, κατόπιν διαβούλευσης με τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
παρόντος κανονισμού, και κατόπιν 
εξουσιοδότησης του εκτελεστικού 
διευθυντή της Ευρωπόλ, σχετικά με την 
εικαζόμενη εμπλοκή υπηκόου τρίτης 
χώρας σε αξιόποινη πράξη για την οποία 
είναι αρμόδια η Ευρωπόλ και την οποία 
γνωρίζει βάσει πληροφοριών που λαμβάνει 
από τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς 
κατά την έννοια του άρθρου 17 
παράγραφος 1 στοιχείο β)·

Or. en

Τροπολογία 262
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιη) εισαγωγή δεδομένων στο Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1862 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*, κατόπιν διαβούλευσης με τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
παρόντος κανονισμού, και κατόπιν 
εξουσιοδότησης του εκτελεστικού 
διευθυντή της Ευρωπόλ, σχετικά με την 
εικαζόμενη εμπλοκή υπηκόου τρίτης 
χώρας σε αξιόποινη πράξη για την οποία 
είναι αρμόδια η Ευρωπόλ και την οποία 
γνωρίζει βάσει πληροφοριών που λαμβάνει 

ιη) εισαγωγή καταχωρίσεων που 
περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα στο 
Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1862 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου*, κατόπιν διαβούλευσης με τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
παρόντος κανονισμού, και κατόπιν 
εξουσιοδότησης του εκτελεστικού 
διευθυντή της Ευρωπόλ, σχετικά με την 
εικαζόμενη εμπλοκή υπηκόου τρίτης 
χώρας σε αξιόποινη πράξη για την οποία 
είναι αρμόδια η Ευρωπόλ και την οποία 
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από τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς 
κατά την έννοια του άρθρου 17 
παράγραφος 1 στοιχείο β)·

γνωρίζει βάσει πληροφοριών που λαμβάνει 
από τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς 
κατά την έννοια του άρθρου 17 
παράγραφος 1 στοιχείο β)·

Or. en

Τροπολογία 263
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιθ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιθ) στήριξη της εφαρμογής του 
μηχανισμού αξιολόγησης και 
παρακολούθησης που θεσπίζεται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 στο 
πλαίσιο των στόχων της Ευρωπόλ που 
ορίζονται στο άρθρο 3·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 264
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιθ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιθ) στήριξη της εφαρμογής του 
μηχανισμού αξιολόγησης και 
παρακολούθησης που θεσπίζεται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 στο 
πλαίσιο των στόχων της Ευρωπόλ που 
ορίζονται στο άρθρο 3·

ιθ) στήριξη, μέσω της παροχής 
πραγματογνωσίας και αναλύσεων 
κατόπιν αιτήματος, της εφαρμογής του 
μηχανισμού αξιολόγησης και 
παρακολούθησης που θεσπίζεται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 στο 
πλαίσιο των στόχων της Ευρωπόλ που 
ορίζονται στο άρθρο 3·

Or. en
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Τροπολογία 265
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο κ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κ) προδραστική παρακολούθηση και 
συμβολή στις δραστηριότητες έρευνας 
και καινοτομίας που είναι σημαντικές για 
την επίτευξη των στόχων του άρθρου 3, 
στήριξη των συναφών δραστηριοτήτων 
των κρατών μελών και υλοποίηση των 
οικείων δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας σχετικά με ζητήματα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
μεταξύ άλλων την ανάπτυξη, τη 
διαμόρφωση, τη δοκιμή και την 
επικύρωση αλγορίθμων για την ανάπτυξη 
εργαλείων·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 266
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο κ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κ) προδραστική παρακολούθηση και 
συμβολή στις δραστηριότητες έρευνας 
και καινοτομίας που είναι σημαντικές για 
την επίτευξη των στόχων του άρθρου 3, 
στήριξη των συναφών δραστηριοτήτων 
των κρατών μελών και υλοποίηση των 
οικείων δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας σχετικά με ζητήματα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
μεταξύ άλλων την ανάπτυξη, τη 

κ) διεξάγει δραστηριότητες έρευνας 
και καινοτομίας και έργα για την 
ανάπτυξη, την κατάρτιση, τις δοκιμές και 
την επικύρωση αλγορίθμων, τα οποία 
είναι συναφή και απολύτως απαραίτητα 
για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπόλ 
που ορίζονται στο άρθρο 3 και διέπονται 
από τις δεοντολογικές αρχές της 
διαφάνειας, της εξηγησιμότητας, της 
δικαιοσύνης, της λογοδοσίας και της 
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διαμόρφωση, τη δοκιμή και την 
επικύρωση αλγορίθμων για την ανάπτυξη 
εργαλείων·

ευθύνης, συνοδεύονται δε από 
ανεξάρτητες αξιολογήσεις και ελέγχους 
για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
ελευθερίες που κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη και του ότι τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων ή έργων έρευνας και 
καινοτομίας δεν εισάγουν διακρίσεις σε 
καμία μορφή και δεν συμβάλλουν στη 
μαζική επιτήρηση.

Or. en

Τροπολογία 267
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο κ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κ) προδραστική παρακολούθηση και 
συμβολή στις δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που είναι σημαντικές για την 
επίτευξη των στόχων του άρθρου 3, 
στήριξη των συναφών δραστηριοτήτων 
των κρατών μελών και υλοποίηση των 
οικείων δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας σχετικά με ζητήματα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
μεταξύ άλλων την ανάπτυξη, τη 
διαμόρφωση, τη δοκιμή και την 
επικύρωση αλγορίθμων για την ανάπτυξη 
εργαλείων·

κ) να παρακολουθεί ενεργά τις 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
που σχετίζονται με την επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3.

Or. en

Τροπολογία 268
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο κ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κ) προδραστική παρακολούθηση και 
συμβολή στις δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που είναι σημαντικές για την 
επίτευξη των στόχων του άρθρου 3, 
στήριξη των συναφών δραστηριοτήτων 
των κρατών μελών και υλοποίηση των 
οικείων δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας σχετικά με ζητήματα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
μεταξύ άλλων την ανάπτυξη, τη 
διαμόρφωση, τη δοκιμή και την επικύρωση 
αλγορίθμων για την ανάπτυξη εργαλείων·

κ) προδραστική παρακολούθηση και 
συμβολή στις δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που είναι σημαντικές για την 
επίτευξη των στόχων του άρθρου 3, μέσω 
της στήριξης των συναφών 
δραστηριοτήτων των κρατών μελών και 
της υλοποίησης των οικείων 
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας 
σχετικά με ζητήματα που καλύπτονται από 
τον παρόντα κανονισμό, μεταξύ άλλων την 
ανάπτυξη, τη διαμόρφωση, τη δοκιμή και 
την επικύρωση αλγορίθμων για την 
ανάπτυξη ειδικών εργαλείων για χρήση 
στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου·

Or. en

Τροπολογία 269
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο κ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κ α) κατά περίπτωση και με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού, συνεργάζεται με το ΚΚΕρ 
για τον καθορισμό και τη σύλληψη 
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας 
σε θέματα που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 270
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
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Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο κα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κα) στήριξη των δράσεων των κρατών 
μελών για την πρόληψη της διάδοσης 
διαδικτυακού περιεχομένου που 
σχετίζεται με την τρομοκρατία ή τον 
βίαιο εξτρεμισμό σε καταστάσεις κρίσης, 
το οποίο απορρέει από συνεχιζόμενο ή 
πρόσφατο πραγματικό παγκόσμιο 
γεγονός, απεικονίζει προσβολή της ζωής 
ή της σωματικής ακεραιότητας, ή ζητεί 
την άμεση προσβολή της ζωής ή της 
σωματικής ακεραιότητας και αποσκοπεί 
ή έχει ως αποτέλεσμα τον σοβαρό 
εκφοβισμό ενός πληθυσμού, και όταν 
υπάρχει η προβλεπόμενη δυνατότητα για 
εκθετικό πολλαπλασιασμό και εξάπλωση 
μέσω πολλαπλών παρόχων διαδικτυακών 
υπηρεσιών.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 271
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο κα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κα) στήριξη των δράσεων των κρατών 
μελών για την πρόληψη της διάδοσης 
διαδικτυακού περιεχομένου που 
σχετίζεται με την τρομοκρατία ή τον 
βίαιο εξτρεμισμό σε καταστάσεις κρίσης, 
το οποίο απορρέει από συνεχιζόμενο ή 
πρόσφατο πραγματικό παγκόσμιο 
γεγονός, απεικονίζει προσβολή της ζωής 
ή της σωματικής ακεραιότητας, ή ζητεί 
την άμεση προσβολή της ζωής ή της 
σωματικής ακεραιότητας και αποσκοπεί 
ή έχει ως αποτέλεσμα τον σοβαρό 
εκφοβισμό ενός πληθυσμού, και όταν 
υπάρχει η προβλεπόμενη δυνατότητα για 

διαγράφεται·
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εκθετικό πολλαπλασιασμό και εξάπλωση 
μέσω πολλαπλών παρόχων διαδικτυακών 
υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 272
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο κα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κα) στήριξη των δράσεων των κρατών 
μελών για την πρόληψη της διάδοσης 
διαδικτυακού περιεχομένου που σχετίζεται 
με την τρομοκρατία ή τον βίαιο 
εξτρεμισμό σε καταστάσεις κρίσης, το 
οποίο απορρέει από συνεχιζόμενο ή 
πρόσφατο πραγματικό παγκόσμιο 
γεγονός, απεικονίζει προσβολή της ζωής 
ή της σωματικής ακεραιότητας, ή ζητεί 
την άμεση προσβολή της ζωής ή της 
σωματικής ακεραιότητας και αποσκοπεί 
ή έχει ως αποτέλεσμα τον σοβαρό 
εκφοβισμό ενός πληθυσμού, και όταν 
υπάρχει η προβλεπόμενη δυνατότητα για 
εκθετικό πολλαπλασιασμό και εξάπλωση 
μέσω πολλαπλών παρόχων διαδικτυακών 
υπηρεσιών.

κα) στήριξη των δράσεων των κρατών 
μελών για την πρόληψη της διάδοσης 
διαδικτυακού περιεχομένου που σχετίζεται 
με την τρομοκρατία ή τον βίαιο 
εξτρεμισμό σε καταστάσεις κρίσης, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 26α.

Or. en

Τροπολογία 273
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο κα α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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καα) παρακολουθεί και αξιολογεί τις 
κόκκινες καταχωρίσεις που εκδίδονται 
από τρίτες χώρες στην Ιντερπόλ και 
ενημερώνει τα κράτη μέλη, την ΕΥΕΔ και 
την Επιτροπή όταν υπάρχουν εύλογες 
υπόνοιες ότι η καταχώριση εκδόθηκε 
κατά παράβαση του άρθρο 3 του 
καταστατικού της Ιντερπόλ.

Or. en

Τροπολογία 274
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Η ΜΟΚΕ θα πρέπει να 
ενημερώνεται πριν από την πρόθεση 
ανάπτυξης οποιασδήποτε νέας 
δραστηριότητας που αναφέρεται στο 
παρόν άρθρο, ιδίως σχετικά με την 
πρόθεση δημιουργίας νέου ενωσιακού 
κέντρου εξειδικευμένης 
πραγματογνωσίας, όπως αναφέρεται στο 
στοιχείο ιβ), και νέων έργων έρευνας και 
καινοτομίας, όπως αναφέρεται στο 
στοιχείο κ).

Or. en

Τροπολογία 275
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπόλ επικουρεί επίσης την Η Ευρωπόλ συμβάλλει επίσης στην 
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επιχειρησιακή υλοποίηση αυτών των 
προτεραιοτήτων, ιδίως στην Ευρωπαϊκή 
Πολυκλαδική Πλατφόρμα κατά των 
Εγκληματικών Απειλών, μεταξύ άλλων 
διευκολύνοντας και παρέχοντας 
διοικητική, υλικοτεχνική, οικονομική και 
επιχειρησιακή στήριξη στις επιχειρησιακές 
και στρατηγικές δραστηριότητες υπό την 
ευθύνη των κρατών μελών.»·

επιχειρησιακή υλοποίηση των εν λόγω 
προτεραιοτήτων, διευκολύνοντας και 
παρέχοντας επιχειρησιακή στήριξη στις 
επιχειρησιακές και στρατηγικές 
δραστηριότητες των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 276
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπόλ επικουρεί επίσης την 
επιχειρησιακή υλοποίηση αυτών των 
προτεραιοτήτων, ιδίως στην Ευρωπαϊκή 
Πολυκλαδική Πλατφόρμα κατά των 
Εγκληματικών Απειλών, μεταξύ άλλων 
διευκολύνοντας και παρέχοντας 
διοικητική, υλικοτεχνική, οικονομική και 
επιχειρησιακή στήριξη στις 
επιχειρησιακές και στρατηγικές 
δραστηριότητες υπό την ευθύνη των 
κρατών μελών.»·

Η δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από 
την ακόλουθη:

«Η Ευρωπόλ μπορεί επίσης να επικουρεί 
την επιχειρησιακή υλοποίηση αυτών των 
προτεραιοτήτων, μεταξύ άλλων στην 
Ευρωπαϊκή Πολυκλαδική Πλατφόρμα 
κατά των Εγκληματικών Απειλών, 
διευκολύνοντας και παρέχοντας 
διοικητική, υλικοτεχνική και 
επιχειρησιακή στήριξη στις 
επιχειρησιακές και στρατηγικές 
δραστηριότητες υπό την ευθύνη των 
κρατών μελών.»·

Or. en
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Τροπολογία 277
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπόλ παρέχει επίσης ανάλυση της 
αξιολόγησης απειλών προς υποστήριξη της 
Επιτροπής και των κρατών μελών κατά τη 
διενέργεια εκτιμήσεων επικινδυνότητας.»·

Η Ευρωπόλ παρέχει επίσης ανάλυση της 
αξιολόγησης απειλών προς υποστήριξη της 
Επιτροπής και των κρατών μελών κατά τη 
διενέργεια εκτιμήσεων επικινδυνότητας 
και δημοσιοποιεί τη μεθοδολογία, τα 
κριτήρια και τους δείκτες που 
χρησιμοποιεί για την ανάλυση της 
αξιολόγησης απειλών.

Or. en

Τροπολογία 278
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) προστίθενται οι ακόλουθες 
παράγραφοι 4α και 4β:

δ) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 4α:

Or. en

Τροπολογία 279
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 4α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Ευρωπόλ επικουρεί την 
Επιτροπή στον προσδιορισμό βασικών 
ερευνητικών θεμάτων και στην 
κατάρτιση και εφαρμογή των 
προγραμμάτων-πλαισίων της Ένωσης για 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
που είναι σημαντικές για την επίτευξη 
των στόχων του άρθρου 3. Όταν η 
Ευρωπόλ επικουρεί την Επιτροπή στον 
καθορισμό βασικών ερευνητικών 
θεμάτων και στην κατάρτιση και 
εφαρμογή ενός προγράμματος-πλαισίου 
της Ένωσης, ο οργανισμός δεν λαμβάνει 
χρηματοδότηση από το εν λόγω 
πρόγραμμα.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 280
Patryk Jaki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 4α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Ευρωπόλ επικουρεί την 
Επιτροπή στον προσδιορισμό βασικών 
ερευνητικών θεμάτων και στην κατάρτιση 
και εφαρμογή των προγραμμάτων-
πλαισίων της Ένωσης για δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας που είναι 
σημαντικές για την επίτευξη των στόχων 
του άρθρου 3. Όταν η Ευρωπόλ επικουρεί 
την Επιτροπή στον καθορισμό βασικών 
ερευνητικών θεμάτων και στην κατάρτιση 
και εφαρμογή ενός προγράμματος-
πλαισίου της Ένωσης, ο οργανισμός δεν 
λαμβάνει χρηματοδότηση από το εν λόγω 
πρόγραμμα.

4α. Η Ευρωπόλ επικουρεί την 
Επιτροπή στον προσδιορισμό βασικών 
ερευνητικών θεμάτων και στην κατάρτιση 
και εφαρμογή των προγραμμάτων-
πλαισίων της Ένωσης για δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας που είναι 
σημαντικές για την επίτευξη των στόχων 
του άρθρου 3 και απαιτούν σημαντική 
υποστήριξη σε ανθρώπινους και 
οικονομικούς πόρους από την Ευρωπόλ, 
δεδομένης της σημαντικής διεύρυνσης 
των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων 
τους· Όταν η Ευρωπόλ επικουρεί την 
Επιτροπή στον καθορισμό βασικών 
ερευνητικών θεμάτων και στην κατάρτιση 
και εφαρμογή ενός προγράμματος-
πλαισίου της Ένωσης, ο οργανισμός δεν 
λαμβάνει χρηματοδότηση από το εν λόγω 
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πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 281
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 4α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Ευρωπόλ επικουρεί την 
Επιτροπή στον προσδιορισμό βασικών 
ερευνητικών θεμάτων και στην 
κατάρτιση και εφαρμογή των 
προγραμμάτων-πλαισίων της Ένωσης για 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
που είναι σημαντικές για την επίτευξη των 
στόχων του άρθρου 3. Όταν η Ευρωπόλ 
επικουρεί την Επιτροπή στον καθορισμό 
βασικών ερευνητικών θεμάτων και στην 
κατάρτιση και εφαρμογή ενός 
προγράμματος-πλαισίου της Ένωσης, ο 
οργανισμός δεν λαμβάνει χρηματοδότηση 
από το εν λόγω πρόγραμμα.

4α. Η Ευρωπόλ επικουρεί την 
Επιτροπή στον προσδιορισμό του κατά 
πόσον τα έργα έρευνας και καινοτομίας 
στον τομέα της ασφάλειας που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων-πλαισίων της Ένωσης για 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
που είναι σημαντικές για την επίτευξη των 
στόχων του άρθρου 3 είναι 
αποτελεσματικά όσον αφορά τη μείωση 
του εγκλήματος και την ενίσχυση της 
ασφάλειας και της προστασίας της 
Ευρώπης.

Or. en

Τροπολογία 282
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 4α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Ευρωπόλ επικουρεί την 
Επιτροπή στον προσδιορισμό βασικών 
ερευνητικών θεμάτων και στην κατάρτιση 
και εφαρμογή των προγραμμάτων-
πλαισίων της Ένωσης για δραστηριότητες 

4α. Η Ευρωπόλ επικουρεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη στον 
προσδιορισμό βασικών ερευνητικών 
θεμάτων, στην κατάρτιση και την 
εφαρμογή των προγραμμάτων-πλαισίων 
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έρευνας και καινοτομίας που είναι 
σημαντικές για την επίτευξη των στόχων 
του άρθρου 3. Όταν η Ευρωπόλ επικουρεί 
την Επιτροπή στον καθορισμό βασικών 
ερευνητικών θεμάτων και στην κατάρτιση 
και εφαρμογή ενός προγράμματος-
πλαισίου της Ένωσης, ο οργανισμός δεν 
λαμβάνει χρηματοδότηση από το εν λόγω 
πρόγραμμα.

της Ένωσης για δραστηριότητες έρευνας 
και καινοτομίας που είναι σημαντικές για 
την επίτευξη των στόχων του άρθρου 3. 
Όταν η Ευρωπόλ επικουρεί ενεργά την 
Επιτροπή στον σχεδιασμό, την κατάρτιση 
ή την εφαρμογή ενός προγράμματος-
πλαισίου της Ένωσης, ο Οργανισμός δεν 
λαμβάνει χρηματοδότηση από το εν λόγω 
πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 283
Patryk Jaki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 4β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η Ευρωπόλ υποστηρίζει τον 
έλεγχο συγκεκριμένων περιπτώσεων 
άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου* οι οποίες αφορούν 
επιχειρήσεις που παρέχουν τεχνολογίες οι 
οποίες χρησιμοποιούνται ή 
αναπτύσσονται από την Ευρωπόλ ή από 
τα κράτη μέλη με σκοπό την πρόληψη και 
τη διερεύνηση εγκλημάτων που 
καλύπτονται από το άρθρο 3 όσον αφορά 
τις αναμενόμενες επιπτώσεις στην 
ασφάλεια.

διαγράφεται·

____________
* Κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για 
τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των 
άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση 
(ΕΕ L 79I της 21.3.2019, σ. 1).»·

Or. en
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Τροπολογία 284
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 4β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η Ευρωπόλ υποστηρίζει τον 
έλεγχο συγκεκριμένων περιπτώσεων 
άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου* οι οποίες αφορούν 
επιχειρήσεις που παρέχουν τεχνολογίες οι 
οποίες χρησιμοποιούνται ή 
αναπτύσσονται από την Ευρωπόλ ή από 
τα κράτη μέλη με σκοπό την πρόληψη και 
τη διερεύνηση εγκλημάτων που 
καλύπτονται από το άρθρο 3 όσον αφορά 
τις αναμενόμενες επιπτώσεις στην 
ασφάλεια.

διαγράφεται·

____________
* Κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για 
τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των 
άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση 
(ΕΕ L 79I της 21.3.2019, σ. 1).»·

Or. en

Τροπολογία 285
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 4β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η Ευρωπόλ υποστηρίζει τον 
έλεγχο συγκεκριμένων περιπτώσεων 
άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση 

διαγράφεται·
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βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου* οι οποίες αφορούν 
επιχειρήσεις που παρέχουν τεχνολογίες οι 
οποίες χρησιμοποιούνται ή 
αναπτύσσονται από την Ευρωπόλ ή από 
τα κράτη μέλη με σκοπό την πρόληψη και 
τη διερεύνηση εγκλημάτων που 
καλύπτονται από το άρθρο 3 όσον αφορά 
τις αναμενόμενες επιπτώσεις στην 
ασφάλεια.
____________
* Κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για 
τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των 
άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση 
(ΕΕ L 79I της 21.3.2019, σ. 1).»·

Or. en

Τροπολογία 286
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 4β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η Ευρωπόλ υποστηρίζει τον έλεγχο 
συγκεκριμένων περιπτώσεων άμεσων 
ξένων επενδύσεων στην Ένωση βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου* οι οποίες αφορούν 
επιχειρήσεις που παρέχουν τεχνολογίες οι 
οποίες χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται 
από την Ευρωπόλ ή από τα κράτη μέλη με 
σκοπό την πρόληψη και τη διερεύνηση 
εγκλημάτων που καλύπτονται από το 
άρθρο 3 όσον αφορά τις αναμενόμενες 
επιπτώσεις στην ασφάλεια.

4β. Η Ευρωπόλ υποστηρίζει τον έλεγχο 
συγκεκριμένων περιπτώσεων άμεσων 
ξένων επενδύσεων στην Ένωση βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου* οι οποίες αφορούν 
επιχειρήσεις που παρέχουν τεχνολογίες οι 
οποίες χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται 
από την Ευρωπόλ ή από τα κράτη μέλη με 
σκοπό την πρόληψη και τη διερεύνηση 
εγκλημάτων που καλύπτονται από το 
άρθρο 3 ή κρίσιμες τεχνολογίες που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη 
διευκόλυνση της τρομοκρατίας όσον 
αφορά τις αναμενόμενες επιπτώσεις στην 
ασφάλεια.
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Or. en

Τροπολογία 287
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 4β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η Ευρωπόλ υποστηρίζει τον έλεγχο 
συγκεκριμένων περιπτώσεων άμεσων 
ξένων επενδύσεων στην Ένωση βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου* οι οποίες αφορούν 
επιχειρήσεις που παρέχουν τεχνολογίες οι 
οποίες χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται 
από την Ευρωπόλ ή από τα κράτη μέλη με 
σκοπό την πρόληψη και τη διερεύνηση 
εγκλημάτων που καλύπτονται από το 
άρθρο 3 όσον αφορά τις αναμενόμενες 
επιπτώσεις στην ασφάλεια.

4β. Η Ευρωπόλ υποστηρίζει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατά τον 
έλεγχο συγκεκριμένων περιπτώσεων 
άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου* οι οποίες αφορούν 
επιχειρήσεις που παρέχουν τεχνολογίες οι 
οποίες χρησιμοποιούνται από την Ευρωπόλ 
ή από τα κράτη μέλη με σκοπό την 
πρόληψη και τη διερεύνηση εγκλημάτων 
που καλύπτονται από το άρθρο 3 όσον 
αφορά τις αναμενόμενες επιπτώσεις στην 
ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 288
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το προσωπικό της Ευρωπόλ μπορεί να 
επικουρεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών, κατόπιν αιτήματός τους και 
σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, στη 
λήψη ερευνητικών μέτρων..

Το προσωπικό της Ευρωπόλ μπορεί να 
επικουρεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών, κατόπιν αιτήματός τους και 
σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, στη 
λήψη ερευνητικών μέτρων τα οποία δεν 
είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα.
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Or. en

Τροπολογία 289
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το προσωπικό της Ευρωπόλ μπορεί να 
επικουρεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών, κατόπιν αιτήματός τους και 
σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, στη 
λήψη ερευνητικών μέτρων..

Το προσωπικό της Ευρωπόλ μπορεί να 
επικουρεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών, κατόπιν αιτήματός τους και με 
πλήρη συμμόρφωση προς το εθνικό τους 
δίκαιο, στη λήψη ερευνητικών μέτρων.

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου· η έγκρισή της θα καταστήσει 
αναγκαίες γλωσσικές τροποποιήσεις σε όλο 
το κείμενο.)

Or. nl

Τροπολογία 290
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 6:
«Η Ευρωπόλ θα πρέπει να διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις ελευθερίες που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη κατά την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων της.»

Or. en
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Τροπολογία 291
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται·

«1. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις 
οποίες η Ευρωπόλ κρίνει ότι ενδείκνυται 
η διενέργεια ποινικής έρευνας για 
αξιόποινη πράξη η οποία εμπίπτει στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων της, ζητά από τις 
αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους 
μέλους ή των οικείων κρατών μελών 
μέσω των εθνικών μονάδων την κίνηση, 
τη διεξαγωγή ή τον συντονισμό ποινικής 
έρευνας..»

Or. en

Τροπολογία 292
Franco Roberti, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
στις οποίες η Ευρωπόλ κρίνει ότι 
ενδείκνυται η διενέργεια ποινικής έρευνας 
για αξιόποινη πράξη η οποία εμπίπτει στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων της, ζητά από τις 
αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους 
μέλους ή των οικείων κρατών μελών 
μέσω των εθνικών μονάδων την κίνηση, 
τη διεξαγωγή ή τον συντονισμό ποινικής 
έρευνας..

διαγράφεται·
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Or. en

Τροπολογία 293
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις 
οποίες η Ευρωπόλ κρίνει ότι ενδείκνυται η 
διενέργεια ποινικής έρευνας για αξιόποινη 
πράξη η οποία εμπίπτει στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων της, ζητά από τις αρμόδιες 
αρχές του οικείου κράτους μέλους ή των 
οικείων κρατών μελών μέσω των εθνικών 
μονάδων την κίνηση, τη διεξαγωγή ή τον 
συντονισμό ποινικής έρευνας..

1. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις 
οποίες η Ευρωπόλ κρίνει ότι ενδείκνυται η 
διενέργεια ποινικής έρευνας για αξιόποινη 
πράξη η οποία εμπίπτει στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων της που καθορίζονται στο 
άρθρο 3, ζητά από τις αρμόδιες αρχές του 
οικείου κράτους μέλους ή των οικείων 
κρατών μελών μέσω των εθνικών μονάδων 
την κίνηση, τη διεξαγωγή ή τον 
συντονισμό ποινικής έρευνας σύμφωνα με 
την εθνική διαδικασία, 
συμπεριλαμβανομένης προηγούμενης 
έγκρισης από δικαστική αρχή, όπου έχει 
εφαρμογή.

Or. en

Τροπολογία 294
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις 
οποίες η Ευρωπόλ κρίνει ότι ενδείκνυται η 
διενέργεια ποινικής έρευνας για αξιόποινη 
πράξη η οποία εμπίπτει στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων της, ζητά από τις αρμόδιες 
αρχές του οικείου κράτους μέλους ή των 
οικείων κρατών μελών μέσω των εθνικών 

1. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις 
οποίες η Ευρωπόλ θεωρεί ότι ενδείκνυται 
η διενέργεια ποινικής έρευνας για 
αξιόποινη πράξη η οποία εμπίπτει στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων της, ζητά από τις 
αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους 
μέλους ή των οικείων κρατών μελών μέσω 
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μονάδων την κίνηση, τη διεξαγωγή ή τον 
συντονισμό ποινικής έρευνας..

των εθνικών μονάδων την κίνηση, τη 
διεξαγωγή ή τον συντονισμό ποινικής 
έρευνας σε πλήρη συμμόρφωση με το 
(ποινικό) δίκαιο των κρατών μελών.

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου· η έγκρισή της θα καταστήσει 
αναγκαίες γλωσσικές τροποποιήσεις σε όλο 
το κείμενο.)

Or. nl

Τροπολογία 295
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις 
οποίες η Ευρωπόλ κρίνει ότι ενδείκνυται η 
διενέργεια ποινικής έρευνας για αξιόποινη 
πράξη η οποία εμπίπτει στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων της, ζητά από τις αρμόδιες 
αρχές του οικείου κράτους μέλους ή των 
οικείων κρατών μελών μέσω των εθνικών 
μονάδων την κίνηση, τη διεξαγωγή ή τον 
συντονισμό ποινικής έρευνας..

1. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις 
οποίες η Ευρωπόλ κρίνει ότι ενδείκνυται η 
διενέργεια ποινικής έρευνας για αξιόποινη 
πράξη η οποία εμπίπτει στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων της, κινεί, διεξάγει ή 
συντονίζει την εν λόγω ποινική έρευνα.

Or. en

Τροπολογία 296
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις 
οποίες η Ευρωπόλ κρίνει ότι ενδείκνυται η 
διενέργεια ποινικής έρευνας για αξιόποινη 

1. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις 
οποίες η Ευρωπόλ κρίνει ότι ενδείκνυται η 
διενέργεια ποινικής έρευνας για αξιόποινη 
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πράξη η οποία εμπίπτει στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων της, ζητά από τις αρμόδιες 
αρχές του οικείου κράτους μέλους ή των 
οικείων κρατών μελών μέσω των εθνικών 
μονάδων την κίνηση, τη διεξαγωγή ή τον 
συντονισμό ποινικής έρευνας..

πράξη η οποία εμπίπτει στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων της, κινεί, διεξάγει ή 
συντονίζει ποινική έρευνα ή ζητά από τις 
αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους 
μέλους ή των οικείων κρατών μελών μέσω 
των εθνικών μονάδων την κίνηση, τη 
διεξαγωγή ή τον συντονισμό ποινικής 
έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 297
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παράγραφος 2 διαγράφεται.
2. Οι εθνικές αρχές ενημερώνουν 
πάραυτα την Ευρωπόλ όσον αφορά την 
απόφαση των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών σχετικά με αίτημα που 
υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 
1.

Or. en

Τροπολογία 298
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
3. Οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους 
συνεργάζονται με την Ευρωπόλ σύμφωνα 
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με την παράγραφο 1. Οι έρευνες της 
Ευρωπόλ παρακολουθούνται δεόντως 
από τις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 299
Franco Roberti, Sabrina Pignedoli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 7 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
οικείες μονάδες χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών που δημιουργήθηκαν 
δυνάμει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου* να μπορούν να 
συνεργάζονται με την Ευρωπόλ σύμφωνα 
με το άρθρο 12 της οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου**, ιδίως μέσω της 
εθνικής τους μονάδας όσον αφορά τις 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες και 
αναλύσεις, εντός των ορίων της εντολής 
και των αρμοδιοτήτων τους.

8. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αρμόδιες αρχές τους, ιδίως δε οι οικείες 
μονάδες χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών που δημιουργήθηκαν 
δυνάμει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, να μπορούν να 
συνεργάζονται με την Ευρωπόλ σύμφωνα 
με το άρθρο 11 και το άρθρο 12 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέσω 
της εθνικής τους μονάδας ή, αν 
επιτρέπεται από το συγκεκριμένο κράτος 
μέλος, σε άμεση επαφή με την Ευρωπόλ, 
όσον αφορά τα στοιχεία τραπεζικού 
λογαριασμού, τις χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες και αναλύσεις, εντός των 
ορίων της εντολής και των αρμοδιοτήτων 
τους.

Or. en

Τροπολογία 300
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 7 – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
οικείες μονάδες χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών που δημιουργήθηκαν 
δυνάμει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου* να μπορούν να 
συνεργάζονται με την Ευρωπόλ σύμφωνα 
με το άρθρο 12 της οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου**, ιδίως μέσω της 
εθνικής τους μονάδας όσον αφορά τις 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες και 
αναλύσεις, εντός των ορίων της εντολής 
και των αρμοδιοτήτων τους.

8. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
οικείες μονάδες χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών που δημιουργήθηκαν 
δυνάμει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου* να μπορούν να 
συνεργάζονται για την απόκριση σε 
δεόντως αιτιολογημένα αιτήματα της 
Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 12 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**, 
μέσω της εθνικής τους μονάδας όσον 
αφορά τις χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες και αναλύσεις, εντός των 
ορίων της εντολής και των αρμοδιοτήτων 
τους.

Or. en

Τροπολογία 301
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) αντικαθίσταται από το εξής:
Η δομή της διοίκησης και της 
διαχείρισης της Ευρωπόλ περιλαμβάνει:
α) διοικητικό συμβούλιο·
β) εκτελεστικό διευθυντή·
γ) αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή·
δ) υπεύθυνο προστασίας δεδομένων·
ε) υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων·
στ) ενδεχομένως, κάθε άλλο 
συμβουλευτικό όργανο που συγκροτείται 
από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με 
το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο ιθ).
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Την Ευρωπόλ επικουρεί συμβουλευτικό 
φόρουμ ως συμβουλευτικός φορέας.

Or. en

Τροπολογία 302
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(4α) Στο άρθρο 12, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Το διοικητικό συμβούλιο, βασιζόμενο 
στο σχέδιο που υποβάλλει ο εκτελεστικός 
διευθυντής, εγκρίνει έως τις 30 
Νοεμβρίου κάθε έτους ενιαίο έγγραφο που 
περιλαμβάνει τον πολυετή 
προγραμματισμό και το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασιών, βάσει σχεδίου 
προγράμματος το οποίο υποβάλλεται από 
τον εκτελεστικό διευθυντή, λαμβάνοντας 
υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής και 
έπειτα από διαβούλευση με την μικτή 
ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου 
(ΜΟΚΕ). Εάν το διοικητικό συμβούλιο 
αποφασίσει να μην λάβει υπόψη στοιχεία 
της γνώμης της Επιτροπής και της 
ΜΟΚΕ, παρέχει εμπεριστατωμένη 
αιτιολόγηση. Η ίδια υποχρέωση ισχύει 
και για τα στοιχεία που θίγει η ΜΟΚΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 
στοιχείο γ). Το διοικητικό συμβούλιο 
διαβιβάζει το τελικό ενιαίο έγγραφο 
προγραμματισμού στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στην ΜΟΚΕ.»

Or. en

(Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794)

Τροπολογία 303
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Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) αντικαθίσταται από το εξής:
«1.Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται 
από:
α) έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος 
μέλος·
β) έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής·
γ) δύο εκπροσώπους της ΜΟΚΕ·
δ) έναν εκπρόσωπο του συμβουλευτικού 
φόρουμ·
ε) τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων·
Όλοι οι εκπρόσωποι έχουν δικαίωμα 
ψήφου. Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων 
παρίστανται στις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου ως 
παρατηρητές.»

Or. en

Τροπολογία 304
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(4β) Στο άρθρο 14, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να 
προσκαλέσει στις συνεδριάσεις του 
οποιονδήποτε μπορεί να συνεισφέρει στη 
συναφή συζήτηση, ο οποίος μπορεί να 
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συμμετάσχει ως παρατηρητής χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. Δύο εκπρόσωποι της 
ΜΟΚΕ προσκαλούνται σε όλες τις 
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου 
ως παρατηρητές χωρίς δικαίωμα 
ψήφου.»

Or. en

(Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794)

Τροπολογία 305
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – σημείο κβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4γ) παρεμβάλλεται το σημείο κβ):
«διορίζει υπεύθυνο θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, κατόπιν σύστασης του 
συμβουλευτικού φόρουμ, ο οποίος είναι 
λειτουργικά ανεξάρτητος κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του·»

Or. en

Τροπολογία 306
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(4γ) Στο άρθρο 16, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3. Το Συμβούλιο και η ΜΟΚΕ μπορούν 
να καλέσουν τον εκτελεστικό διευθυντή 
να υποβάλει έκθεση σχετικά με την 
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εκτέλεση των καθηκόντων του.»

Or. en

(Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794)

Τροπολογία 307
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 16 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(4δ) Στο άρθρο 16 παράγραφος 5, το 
στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«δ) την κατάρτιση του σχεδίου ενιαίου 
εγγράφου προγραμματισμού, το οποίο 
περιέχει το πολυετές πρόγραμμα εργασίας 
και τα σχέδια ετησίων προγραμμάτων 
εργασίας, και την υποβολή του στο 
διοικητικό συμβούλιο κατόπιν 
διαβούλευσης με την Επιτροπή και τη 
ΜΟΚΕ·»

Or. en

(Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794)

Τροπολογία 308
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α – σημείο i
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται·

«δ) διευκόλυνσης της ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, 
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της Ευρωπόλ, άλλων φορέων της 
Ένωσης, τρίτων χωρών, διεθνών 
οργανισμών και ιδιωτικών φορέων·»·»

Or. en

Τροπολογία 309
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α – σημείο i
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διευκόλυνσης της ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, 
της Ευρωπόλ, άλλων φορέων της 
Ένωσης, τρίτων χωρών, διεθνών 
οργανισμών και ιδιωτικών φορέων·»·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 310
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α – σημείο ii – εισαγωγικό μέρος
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) προστίθενται τα ακόλουθα 
στοιχεία ε) και στ):

ii) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 
στ):

Or. en

Τροπολογία 311
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α – σημείο ii
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Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) έρευνας και καινοτομίας σχετικά 
με θέματα που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό όσον αφορά την 
ανάπτυξη, τη διαμόρφωση, τη δοκιμή και 
την επικύρωση αλγορίθμων για την 
ανάπτυξη εργαλείων·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 312
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) έρευνας και καινοτομίας σχετικά 
με θέματα που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό όσον αφορά την 
ανάπτυξη, τη διαμόρφωση, τη δοκιμή και 
την επικύρωση αλγορίθμων για την 
ανάπτυξη εργαλείων·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 313
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) έρευνας και καινοτομίας σχετικά 
με θέματα που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό όσον αφορά την 

ε) δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας και έργων για την ανάπτυξη, 
τη διαμόρφωση, τη δοκιμή και την 
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ανάπτυξη, τη διαμόρφωση, τη δοκιμή και 
την επικύρωση αλγορίθμων για την 
ανάπτυξη εργαλείων·

επικύρωση αλγορίθμων, τα οποία είναι 
συναφή και απολύτως απαραίτητα για 
την επίτευξη των στόχων της Ευρωπόλ 
που ορίζονται στο άρθρο 3 και διέπονται 
από τις δεοντολογικές αρχές της 
διαφάνειας, της εξηγησιμότητας, της 
δικαιοσύνης, της λογοδοσίας και της 
ευθύνης, συνοδεύονται δε από 
ανεξάρτητες αξιολογήσεις και ελέγχους 
για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
ελευθερίες που κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη, διασφαλίζοντας ότι τα 
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και 
των έργων έρευνας και καινοτομίας δεν 
εισάγουν διακρίσεις σε καμία μορφή ούτε 
συμβάλλουν στη μαζική επιτήρηση·

Or. en

Τροπολογία 314
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) έρευνας και καινοτομίας σχετικά με 
θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό όσον αφορά την ανάπτυξη, τη 
διαμόρφωση, τη δοκιμή και την επικύρωση 
αλγορίθμων για την ανάπτυξη εργαλείων·

ε) έρευνας και καινοτομίας σχετικά με 
θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό όσον αφορά την ανάπτυξη, τη 
διαμόρφωση, τη δοκιμή και την επικύρωση 
αλγορίθμων για την ανάπτυξη εργαλείων 
που αφορούν ειδικά και συγκεκριμένα τα 
καθήκοντα της Ευρωπόλ·

Or. en

Τροπολογία 315
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794



PE693.801v01-00 144/291 AM\1233579EL.docx

EL

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) έρευνας και καινοτομίας σχετικά με 
θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό όσον αφορά την ανάπτυξη, τη 
διαμόρφωση, τη δοκιμή και την επικύρωση 
αλγορίθμων για την ανάπτυξη εργαλείων·

ε) έρευνας και καινοτομίας σχετικά με 
θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό όσον αφορά την ανάπτυξη, τη 
διαμόρφωση, τη δοκιμή και την επικύρωση 
αλγορίθμων για την ανάπτυξη ειδικών 
εργαλείων για τους σκοπούς της επιβολής 
του νόμου·

Or. en

Τροπολογία 316
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) στήριξης των κρατών μελών για 
την ενημέρωση του κοινού σχετικά με 
υπόπτους ή καταδικασθέντες που 
καταζητούνται βάσει εθνικής δικαστικής 
απόφασης που αφορά αξιόποινη πράξη 
για την οποία είναι αρμόδια η Ευρωπόλ, 
και διευκόλυνσης της παροχής 
πληροφοριών από το κοινό σχετικά με τα 
εν λόγω πρόσωπα.»·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 317
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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στ) στήριξης των κρατών μελών για 
την ενημέρωση του κοινού σχετικά με 
υπόπτους ή καταδικασθέντες που 
καταζητούνται βάσει εθνικής δικαστικής 
απόφασης που αφορά αξιόποινη πράξη για 
την οποία είναι αρμόδια η Ευρωπόλ, και 
διευκόλυνσης της παροχής πληροφοριών 
από το κοινό σχετικά με τα εν λόγω 
πρόσωπα.»·

στ) στήριξης των κρατών μελών για 
την ενημέρωση του κοινού σχετικά με 
υπόπτους ή καταδικασθέντες που 
καταζητούνται βάσει εθνικής δικαστικής 
απόφασης που αφορά αξιόποινη πράξη για 
την οποία είναι αρμόδια η Ευρωπόλ.

Or. en

Τροπολογία 318
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) στήριξης των κρατών μελών για 
την ενημέρωση του κοινού σχετικά με 
υπόπτους ή καταδικασθέντες που 
καταζητούνται βάσει εθνικής δικαστικής 
απόφασης που αφορά αξιόποινη πράξη για 
την οποία είναι αρμόδια η Ευρωπόλ, και 
διευκόλυνσης της παροχής πληροφοριών 
από το κοινό σχετικά με τα εν λόγω 
πρόσωπα.»·

στ) στήριξης των κρατών μελών για 
την ενημέρωση του κοινού σχετικά με 
υπόπτους ή καταδικασθέντες που 
καταζητούνται, βάσει εθνικής δικαστικής 
απόφασης που αφορά αξιόποινη πράξη για 
την οποία είναι αρμόδια η Ευρωπόλ, και 
για τη διευκόλυνση της παροχής 
πληροφοριών, από το κοινό, στα κράτη 
μέλη και την Ευρωπόλ, σχετικά με τα εν 
λόγω πρόσωπα.

Or. en

Τροπολογία 319
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 3α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προστίθεται η ακόλουθη διαγράφεται·
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παράγραφος 3α:
«3α. Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς 
έρευνας και καινοτομίας όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο ε) 
πραγματοποιείται μέσω έργων έρευνας 
και καινοτομίας της Ευρωπόλ με σαφώς 
καθορισμένους στόχους, διάρκεια και 
πεδίο εφαρμογής της συνεπαγόμενης 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, για την οποία ισχύουν οι 
πρόσθετες ειδικές εγγυήσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 33α.»·»

Or. en

Τροπολογία 320
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 3α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς 
έρευνας και καινοτομίας όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο ε) 
πραγματοποιείται μέσω έργων έρευνας 
και καινοτομίας της Ευρωπόλ με σαφώς 
καθορισμένους στόχους, διάρκεια και 
πεδίο εφαρμογής της συνεπαγόμενης 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, για την οποία ισχύουν οι 
πρόσθετες ειδικές εγγυήσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 33α.»·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 321
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 3α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς 
έρευνας και καινοτομίας όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο ε) 
πραγματοποιείται μέσω έργων έρευνας 
και καινοτομίας της Ευρωπόλ με σαφώς 
καθορισμένους στόχους, διάρκεια και 
πεδίο εφαρμογής της συνεπαγόμενης 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, για την οποία ισχύουν οι 
πρόσθετες ειδικές εγγυήσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 33α.»·

3α. Μόνο ανωνυμοποιημένα δεδομένα 
μπορούν να υπόκεινται σε χρήση και 
επεξεργασία για σκοπούς έρευνας και 
καινοτομίας όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο ε), μέσω 
δραστηριοτήτων και έργων έρευνας και 
καινοτομίας της Ευρωπόλ με σαφώς 
καθορισμένους στόχους, διάρκεια και 
πεδίο εφαρμογής της συνεπαγόμενης 
επεξεργασίας ανωνυμοποιημένων 
δεδομένων, για την οποία ισχύουν οι 
πρόσθετες ειδικές εγγυήσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 33α.

Or. en

Τροπολογία 322
Franco Roberti, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 3α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς 
έρευνας και καινοτομίας όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο ε) 
πραγματοποιείται μέσω έργων έρευνας και 
καινοτομίας της Ευρωπόλ με σαφώς 
καθορισμένους στόχους, διάρκεια και 
πεδίο εφαρμογής της συνεπαγόμενης 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, για την οποία ισχύουν οι 
πρόσθετες ειδικές εγγυήσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 33α.»·

3α. Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς 
έρευνας και καινοτομίας όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο ε) 
πραγματοποιείται μέσω έργων έρευνας και 
καινοτομίας της Ευρωπόλ με σαφώς 
καθορισμένους σκοπούς και στόχους, και 
υπόκειται στις πρόσθετες ειδικές 
εγγυήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
33α όσον αφορά τη διάρκεια και το πεδίο 
εφαρμογής της αναγκαίας επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en
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Τροπολογία 323
Sabrina Pignedoli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 
παράγραφος 4 και του άρθρου 18α, στο 
παράρτημα ΙΙ παρατίθενται οι κατηγορίες 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι 
κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων 
των οποίων τα δεδομένα μπορούν να 
συλλεχθούν και να υποβληθούν σε 
επεξεργασία για τους σκοπούς της 
παραγράφου 2.»·

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 
παράγραφος 4, του άρθρου 18 
παράγραφος 2 στοιχείο ε) και του άρθρου 
18α, στο παράρτημα ΙΙ παρατίθενται οι 
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και οι κατηγορίες υποκειμένων 
των δεδομένων των οποίων τα δεδομένα 
μπορούν να συλλεχθούν και να 
υποβληθούν σε επεξεργασία για τους 
σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχεία α) 
έως γ) και στ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατάργηση της απαίτησης όσον αφορά τις κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων για 
περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο δ), καθώς μπορεί να είναι 
δύσκολη η εφαρμογή της στις περιπτώσεις αυτές. Τούτο αφορά καταστάσεις όπου η Ευρωπόλ 
επεξεργάζεται δεδομένα ενόσω ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών, π.χ. όταν τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν τις υποδομές της για την ανταλλαγή πληροφοριών με ιδιώτες (π.χ. σε περίπτωση 
αιτημάτων ICANN). Εάν η Ευρωπόλ φιλοξενήσει σύστημα για τη διοχέτευση ευρωπαϊκών 
αιτημάτων προς το ICANN σχετικά με δεδομένα WHOIS, πολλά από τα εν λόγω αιτήματα θα 
αφορούν πιθανόν άτομα που (ακόμη) δεν πληρούν τον ορισμό του υπόπτου στο πλαίσιο 
ποινικών διαδικασιών.

Τροπολογία 324
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 
παράγραφος 4 και του άρθρου 18α, στο 

5. Στο παράρτημα ΙΙ παρατίθενται οι 
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
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παράρτημα ΙΙ παρατίθενται οι κατηγορίες 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι 
κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων 
των οποίων τα δεδομένα μπορούν να 
συλλεχθούν και να υποβληθούν σε 
επεξεργασία για τους σκοπούς της 
παραγράφου 2.»·

χαρακτήρα και οι κατηγορίες υποκειμένων 
των δεδομένων των οποίων τα δεδομένα 
μπορούν να συλλεχθούν και να 
υποβληθούν σε επεξεργασία για τους 
σκοπούς της παραγράφου 2.

Or. en

Τροπολογία 325
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 
παράγραφος 4 και του άρθρου 18α, στο 
παράρτημα ΙΙ παρατίθενται οι κατηγορίες 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι 
κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων 
των οποίων τα δεδομένα μπορούν να 
συλλεχθούν και να υποβληθούν σε 
επεξεργασία για τους σκοπούς της 
παραγράφου 2.»·

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 
παράγραφος 4, στο παράρτημα ΙΙ 
παρατίθενται οι κατηγορίες δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και οι κατηγορίες 
υποκειμένων των δεδομένων των οποίων 
τα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν και 
να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους 
σκοπούς της παραγράφου 2.

Or. en

Τροπολογία 326
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 5α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 5α:

διαγράφεται·

«5α. Πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων βάσει της παραγράφου 2 του 
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παρόντος άρθρου, η Ευρωπόλ μπορεί 
προσωρινά να επεξεργάζεται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 1 
και 2, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά 
πόσον τα δεδομένα αυτά 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, 
μεταξύ άλλων μέσω του ελέγχου των 
δεδομένων με βάση όλα τα δεδομένα που 
επεξεργάζεται ήδη η Ευρωπόλ σύμφωνα 
με την παράγραφο 5.
Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας 
κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού 
διευθυντή και έπειτα από διαβούλευση με 
τον ΕΕΠΔ, διευκρινίζει περαιτέρω τους 
όρους σχετικά με την επεξεργασία των εν 
λόγω δεδομένων.
Η Ευρωπόλ μπορεί να επεξεργάζεται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 
μόνο για μέγιστη περίοδο ενός έτους ή, σε 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με την 
προηγούμενη έγκριση του ΕΕΠΔ, όταν 
αυτό απαιτείται για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου. Αν το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας υποδεικνύει ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπόλ διαγράφει τα εν λόγω δεδομένα 
και ενημερώνει σχετικά τον πάροχο των 
δεδομένων..»

Or. en

Τροπολογία 327
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 5α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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5α. Πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων βάσει της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, η Ευρωπόλ μπορεί 
προσωρινά να επεξεργάζεται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 1 
και 2, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά 
πόσον τα δεδομένα αυτά συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου, μεταξύ άλλων μέσω του 
ελέγχου των δεδομένων με βάση όλα τα 
δεδομένα που επεξεργάζεται ήδη η 
Ευρωπόλ σύμφωνα με την παράγραφο 5.

5α. Πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων βάσει της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, η Ευρωπόλ μπορεί σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, για 
αντικειμενικά αιτιολογημένους λόγους, οι 
οποίοι καταγράφονται δεόντως, 
προσωρινά να επεξεργάζεται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1, 
προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον 
τα δεδομένα αυτά συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου, εφόσον είναι αδύνατο 
να ξεχωρίσει ο πάροχος τα συναφή από 
τα μη συναφή δεδομένα 

Η επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο πραγματοποιείται χωριστά 
από την επεξεργασία δεδομένων από την 
Ευρωπόλ, με σκοπό τη διασταύρωση, τη 
στρατηγική ανάλυση, την επιχειρησιακή 
ανάλυση ή την ανταλλαγή πληροφοριών.
Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας 
κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού 
διευθυντή και έπειτα από διαβούλευση με 
τον ΕΕΠΔ, διευκρινίζει περαιτέρω τους 
όρους σχετικά με την επεξεργασία των εν 
λόγω δεδομένων. Η Ευρωπόλ μπορεί να 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο μόνο για μέγιστη περίοδο 3 
μηνών ή, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με την 
προηγούμενη έγκριση του ΕΕΠΔ, όταν 
αυτό απαιτείται για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου. Αν το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας υποδεικνύει ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπόλ διαγράφει τα εν λόγω δεδομένα 
και ενημερώνει σχετικά τον πάροχο των 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 328
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 5α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων βάσει της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, η Ευρωπόλ μπορεί 
προσωρινά να επεξεργάζεται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 1 
και 2, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά 
πόσον τα δεδομένα αυτά συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου, μεταξύ άλλων μέσω 
του ελέγχου των δεδομένων με βάση όλα 
τα δεδομένα που επεξεργάζεται ήδη η 
Ευρωπόλ σύμφωνα με την παράγραφο 5.

5α. Πριν από κάθε χρήση και 
επεξεργασία δεδομένων βάσει της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την Ευρωπόλ είναι 
αυστηρά αναγκαία και αναλογική, 
περιορίζεται στις κατηγορίες 
υποκειμένων των δεδομένων που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, και 
συμμορφώνεται με την εθνική και 
ενωσιακή νομοθεσία κατά την υποβολή 
φακέλου έρευνας, η Ευρωπόλ, σε 
διαβούλευση με τον υπεύθυνο 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και αφότου 
λάβει την άδεια του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων, μπορεί 
προσωρινά να επεξεργάζεται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 1 
και 2, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά 
πόσον τα δεδομένα αυτά εμπίπτουν στις 
κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων 
που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ. Ο 
ΕΕΠΔ ενημερώνεται για όλες τις 
προσωρινές επεξεργασίες που διενεργεί η 
Ευρωπόλ.

Η προσωρινή επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα συμμορφώνεται 
με την αρχή της ελαχιστοποίησης των 
δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό 
2018/1725.
.

Or. en

Τροπολογία 329
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 5α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων βάσει της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, η Ευρωπόλ μπορεί 
προσωρινά να επεξεργάζεται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 1 
και 2, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά 
πόσον τα δεδομένα αυτά συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου, μεταξύ άλλων μέσω του 
ελέγχου των δεδομένων με βάση όλα τα 
δεδομένα που επεξεργάζεται ήδη η 
Ευρωπόλ σύμφωνα με την παράγραφο 5.

5α. Πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων βάσει της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, η Ευρωπόλ μπορεί 
εξαιρετικά και προσωρινά να 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που λαμβάνει σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2, 
προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον 
τα δεδομένα αυτά συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου, μεταξύ άλλων μέσω του 
ελέγχου των δεδομένων με βάση όλα τα 
δεδομένα που επεξεργάζεται ήδη η 
Ευρωπόλ σύμφωνα με την παράγραφο 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προκαταρκτική ανάλυση των δεδομένων, προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον τα 
σύνολα δεδομένων που λαμβάνονται εμπίπτουν στις κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων και 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να πραγματοποιείται κατ’ εξαίρεση και μόνο 
όταν είναι αναγκαίο.

Τροπολογία 330
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 5α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων βάσει της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, η Ευρωπόλ μπορεί 
προσωρινά να επεξεργάζεται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 1 
και 2, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά 

5α. Πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων βάσει της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, η Ευρωπόλ μπορεί 
προσωρινά να επεξεργάζεται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 1 
και 2, με αποκλειστικό σκοπό να 
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πόσον τα δεδομένα αυτά συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου, μεταξύ άλλων μέσω του 
ελέγχου των δεδομένων με βάση όλα τα 
δεδομένα που επεξεργάζεται ήδη η 
Ευρωπόλ σύμφωνα με την παράγραφο 5.

διαπιστωθεί κατά πόσον τα δεδομένα αυτά 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, 
μεταξύ άλλων μέσω του ελέγχου των 
δεδομένων με βάση όλα τα δεδομένα που 
επεξεργάζεται ήδη η Ευρωπόλ σύμφωνα 
με την παράγραφο 5.

Or. en

Τροπολογία 331
Franco Roberti, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 5α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων βάσει της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, η Ευρωπόλ μπορεί 
προσωρινά να επεξεργάζεται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 1 
και 2, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά 
πόσον τα δεδομένα αυτά συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου, μεταξύ άλλων μέσω του 
ελέγχου των δεδομένων με βάση όλα τα 
δεδομένα που επεξεργάζεται ήδη η 
Ευρωπόλ σύμφωνα με την παράγραφο 5.

5α. Πριν από την επεξεργασία 
δεδομένων βάσει της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, η Ευρωπόλ μπορεί 
προσωρινά να επεξεργάζεται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 1 
και 2, με μοναδικό σκοπό να διαπιστωθεί 
κατά πόσον τα δεδομένα αυτά 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, 
μεταξύ άλλων μέσω του ελέγχου των 
δεδομένων με βάση όλα τα δεδομένα που 
επεξεργάζεται ήδη η Ευρωπόλ σύμφωνα 
με την παράγραφο 5.

Or. en

Τροπολογία 332
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας 
κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού 
διευθυντή και έπειτα από διαβούλευση με 
τον ΕΕΠΔ, διευκρινίζει περαιτέρω τους 
όρους σχετικά με την επεξεργασία των εν 
λόγω δεδομένων.

Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας 
κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού 
διευθυντή και έπειτα από διαβούλευση με 
τον ΕΕΠΔ, διευκρινίζει περαιτέρω τους 
όρους σχετικά με την προσωρινή 
επεξεργασία και χρήση των εν λόγω 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 333
Franco Roberti, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπόλ μπορεί να επεξεργάζεται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 
μόνο για μέγιστη περίοδο ενός έτους ή, σε 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με την 
προηγούμενη έγκριση του ΕΕΠΔ, όταν 
αυτό απαιτείται για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου. Αν το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας υποδεικνύει ότι τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα δεν 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπόλ διαγράφει τα εν λόγω δεδομένα 
και ενημερώνει σχετικά τον πάροχο των 
δεδομένων..

Η Ευρωπόλ μπορεί να επεξεργάζεται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 
μόνο για μέγιστη περίοδο ενός έτους ή, σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με την 
προηγούμενη έγκριση του ΕΕΠΔ, όταν 
αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό για 
τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. Αν η 
προσωρινή αυτή επεξεργασία δεν είναι 
πλέον ούτε αναγκαία ούτε αναλογική και 
αν το αποτέλεσμα της επεξεργασίας 
υποδεικνύει ότι τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου, ή εν πάση περιπτώσει 
στο τέλος της περιόδου επεξεργασίας, η 
Ευρωπόλ διαγράφει μόνιμα τα εν λόγω 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα 
αποτελέσματα της επεξεργασίας, και 
ενημερώνει σχετικά τον πάροχο των 
δεδομένων.

Or. en
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Τροπολογία 334
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπόλ μπορεί να επεξεργάζεται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 
μόνο για μέγιστη περίοδο ενός έτους ή, σε 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με την 
προηγούμενη έγκριση του ΕΕΠΔ, όταν 
αυτό απαιτείται για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου. Αν το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας υποδεικνύει ότι τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα δεν 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπόλ διαγράφει τα εν λόγω δεδομένα 
και ενημερώνει σχετικά τον πάροχο των 
δεδομένων..

Η Ευρωπόλ δεν επεξεργάζεται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο έως ότου 
ολοκληρωθεί η προσωρινή επεξεργασία 
και διαπιστώσει εάν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα εμπίπτουν στις 
κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ. Η 
επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι αυστηρά 
αναγκαία και αναλογική για την επίτευξη 
των στόχων της Ευρωπόλ που 
καθορίζονται στο άρθρο 3. Αν το 
αποτέλεσμα της προσωρινής επεξεργασίας 
υποδεικνύει ότι τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου, η Ευρωπόλ διαγράφει τα 
εν λόγω δεδομένα και ενημερώνει σχετικά 
τον πάροχο των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 335
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπόλ μπορεί να επεξεργάζεται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 
μόνο για μέγιστη περίοδο ενός έτους ή, σε 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, για 

Η Ευρωπόλ μπορεί να επεξεργάζεται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 
μόνο για μέγιστη περίοδο ενός έτους ή, σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, για 
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μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με την 
προηγούμενη έγκριση του ΕΕΠΔ, όταν 
αυτό απαιτείται για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου. Αν το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας υποδεικνύει ότι τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα δεν 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπόλ διαγράφει τα εν λόγω δεδομένα 
και ενημερώνει σχετικά τον πάροχο των 
δεδομένων..

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με την 
προηγούμενη έγκριση του ΕΕΠΔ, όταν 
αυτό είναι αυστηρά αναγκαίο και 
αναλογικό για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου. Αν το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας υποδεικνύει ότι τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα δεν 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η 
Ευρωπόλ διαγράφει αμέσως τα εν λόγω 
δεδομένα και ενημερώνει σχετικά τον 
πάροχο των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 336
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) αντικαθίσταται από το εξής:
6. Η Ευρωπόλ μπορεί προσωρινά να 
επεξεργάζεται δεδομένα προκειμένου να 
καθορίσει κατά πόσον αυτά σχετίζονται 
με τα καθήκοντά της και σε ποιον από 
τους σκοπούς της παραγράφου 2 
αντιστοιχούν. Το διοικητικό συμβούλιο, 
έπειτα από πρόταση του εκτελεστικού 
διευθυντή και αφού ζητήσει τη γνώμη του 
ΕΕΠΔ, καθορίζει περαιτέρω τις 
προϋποθέσεις επεξεργασίας των 
δεδομένων αυτών, ιδίως όσον αφορά την 
πρόσβαση στα δεδομένα και τη χρήση 
τους, καθώς και τις προθεσμίες για την 
αποθήκευση και τη διαγραφή τους, οι 
οποίες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν 
τους έξι μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 
27α.

Or. en
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Τροπολογία 337
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 338
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 339
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επεξεργασία πληροφοριών προς 
υποστήριξη ποινικής έρευνας

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προς υποστήριξη ποινικής 
έρευνας

Or. en
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Τροπολογία 340
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν είναι αναγκαίο για την 
υποστήριξη συγκεκριμένης ποινικής 
έρευνας, η Ευρωπόλ μπορεί να 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα εκτός των κατηγοριών 
υποκειμένων των δεδομένων που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, όταν:

1. Όταν είναι αντικειμενικά αναγκαίο 
για την υποστήριξη συγκεκριμένης εν 
εξελίξει ποινικής έρευνας, η Ευρωπόλ 
μπορεί κατ’ εξαίρεση να επεξεργάζεται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός 
των κατηγοριών υποκειμένων των 
δεδομένων που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ, όταν:

Or. en

Τροπολογία 341
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν είναι αναγκαίο για την 
υποστήριξη συγκεκριμένης ποινικής 
έρευνας, η Ευρωπόλ μπορεί να 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα εκτός των κατηγοριών 
υποκειμένων των δεδομένων που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, όταν:

1. Η Ευρωπόλ επεξεργάζεται μόνο 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από 
φάκελο έρευνας που εμπίπτει στις 
κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, 
μεταξύ άλλων όταν:

Or. en

Τροπολογία 342
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
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Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ένα κράτος μέλος ή η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία παρέχει φάκελο έρευνας στην 
Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 1 στοιχείο α), με σκοπό την 
επιχειρησιακή ανάλυση προς υποστήριξη 
της συγκεκριμένης ποινικής έρευνας στο 
πλαίσιο της εντολής της Ευρωπόλ 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 
στοιχείο γ)· και

α) ένα κράτος μέλος ή η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία έχει διαπιστώσει ότι είναι 
απολύτως αναγκαίο και αναλογικό να 
παρέχει φάκελο έρευνας στην Ευρωπόλ 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 
στοιχείο α) και σε πλήρη συμμόρφωση με 
το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο με 
σκοπό την επιχειρησιακή ανάλυση προς 
υποστήριξη της συγκεκριμένης εν εξελίξει 
ποινικής έρευνας στο πλαίσιο της εντολής 
της Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 2 στοιχείο γ)· και

Or. en

Τροπολογία 343
Sabrina Pignedoli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ένα κράτος μέλος ή η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία παρέχει φάκελο έρευνας στην 
Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 1 στοιχείο α), με σκοπό την 
επιχειρησιακή ανάλυση προς υποστήριξη 
της συγκεκριμένης ποινικής έρευνας στο 
πλαίσιο της εντολής της Ευρωπόλ 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 
στοιχείο γ)· και

α) ένα κράτος μέλος ή η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία παρέχει φάκελο έρευνας στην 
Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 1 στοιχείο α) με σκοπό την 
επεξεργασία σύμφωνα με τους σκοπούς 
που περιγράφονται στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 προς υποστήριξη της 
συγκεκριμένης ποινικής έρευνας στο 
πλαίσιο της εντολής της Ευρωπόλ· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ισχύον πεδίο εφαρμογής περιορίζει την επεξεργασία πληροφοριών στο πλαίσιο του άρθρου 
18α στην επιχειρησιακή ανάλυση. Προτείνεται να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής σε όλους τους 
σκοπούς επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 (2).
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Τροπολογία 344
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η Ευρωπόλ εκτιμά ότι δεν είναι 
δυνατή η διενέργεια επιχειρησιακής 
ανάλυσης του φακέλου της έρευνας χωρίς 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που δεν συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις του άρθρου 18 παράγραφος 
5. Η εν λόγω εκτίμηση καταγράφεται.

β) η Ευρωπόλ έχει επαληθεύσει ότι ο 
σκοπός της είναι αναγκαίος και 
αναλογικός και έχει εκτιμήσει ότι δεν 
είναι δυνατή η διενέργεια επιχειρησιακής 
ανάλυσης του φακέλου της εν εξελίξει 
έρευνας χωρίς την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που δεν 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 18 παράγραφος 5. Η εν λόγω 
εκτίμηση καταγράφεται στο σύνολό της 
και διαβιβάζεται στον ΕΕΠΔ.

Or. en

Τροπολογία 345
Franco Roberti, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η Ευρωπόλ εκτιμά ότι δεν είναι 
δυνατή η διενέργεια επιχειρησιακής 
ανάλυσης του φακέλου της έρευνας χωρίς 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που δεν συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις του άρθρου 18 παράγραφος 
5. Η εν λόγω εκτίμηση καταγράφεται.

β) η Ευρωπόλ εκτιμά ότι δεν είναι 
δυνατή η διενέργεια επιχειρησιακής 
ανάλυσης του φακέλου της έρευνας χωρίς 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που δεν συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις του άρθρου 18 
παράγραφος 5. Η εν λόγω εκτίμηση 
καταγράφεται και διαβιβάζεται στον 
ΕΕΠΔ προς ενημέρωσή του.

Or. en



PE693.801v01-00 162/291 AM\1233579EL.docx

EL

Τροπολογία 346
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η Ευρωπόλ εκτιμά ότι δεν είναι 
δυνατή η διενέργεια επιχειρησιακής 
ανάλυσης του φακέλου της έρευνας χωρίς 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που δεν συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις του άρθρου 18 παράγραφος 
5. Η εν λόγω εκτίμηση καταγράφεται.

β) η Ευρωπόλ εκτιμά ότι δεν είναι 
δυνατή η διενέργεια επιχειρησιακής 
ανάλυσης του φακέλου της έρευνας χωρίς 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που δεν συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις του άρθρου 18 
παράγραφος 5. Η εν λόγω εκτίμηση 
καταγράφεται και διαβιβάζεται στον 
ΕΕΠΔ προς ενημέρωση.

Or. en

Τροπολογία 347
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η Ευρωπόλ εκτιμά ότι δεν είναι 
δυνατή η διενέργεια επιχειρησιακής 
ανάλυσης του φακέλου της έρευνας χωρίς 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που δεν συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις του άρθρου 18 παράγραφος 
5. Η εν λόγω εκτίμηση καταγράφεται.

β) η Ευρωπόλ συμπεραίνει ότι δεν 
είναι δυνατή η διενέργεια επιχειρησιακής 
ανάλυσης του φακέλου της έρευνας χωρίς 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που δεν συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις του άρθρου 18 
παράγραφος 5. Η εν λόγω εκτίμηση 
καταγράφεται.

Or. nl

Τροπολογία 348
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Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) ένα κράτος μέλος ή ένας φορέας 
της Ένωσης ζητεί ανάλυση στρατηγικού 
ή θεματικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της 
εντολής της Ευρωπόλ σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Or. en

Τροπολογία 349
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
εδάφιο:
«Κάθε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προς υποστήριξη 
ποινικής έρευνας λαμβάνει πλήρως 
υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
ελευθερίες που κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη και συμμορφώνεται με τις γενικές 
αρχές και υποχρεώσεις που ορίζονται στο 
κεφάλαιο IX του κανονισμού 2018/1725 
κατά το άρθρο 27α».

Or. en

Τροπολογία 350
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
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Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ευρωπόλ μπορεί να 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που περιέχονται σε φάκελο 
έρευνας για όσο διάστημα υποστηρίζει 
την εν εξελίξει ειδική ποινική έρευνα για 
την οποία ο φάκελος της έρευνας 
παρασχέθηκε από ένα κράτος μέλος ή 
από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, και μόνο για τον 
σκοπό της υποστήριξης της εν λόγω 
έρευνας.

διαγράφεται·

Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας 
κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού 
διευθυντή και έπειτα από διαβούλευση με 
τον ΕΕΠΔ, διευκρινίζει περαιτέρω τους 
όρους σχετικά με την επεξεργασία των εν 
λόγω δεδομένων.
Με την επιφύλαξη της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 5α, 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
εκτός των κατηγοριών υποκειμένων των 
δεδομένων που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ διαχωρίζονται λειτουργικά 
από άλλα δεδομένα και είναι προσβάσιμα 
μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για την 
υποστήριξη της συγκεκριμένης ποινικής 
έρευνας για την οποία παρασχέθηκαν.

Or. en

Τροπολογία 351
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ευρωπόλ μπορεί να 2. Η Ευρωπόλ μπορεί να 
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επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που περιέχονται σε φάκελο 
έρευνας για όσο διάστημα υποστηρίζει την 
εν εξελίξει ειδική ποινική έρευνα για την 
οποία ο φάκελος της έρευνας παρασχέθηκε 
από ένα κράτος μέλος ή από την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, και μόνο για τον σκοπό της 
υποστήριξης της εν λόγω έρευνας.

επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που περιέχονται σε φάκελο 
έρευνας για όσο διάστημα υποστηρίζει την 
εν εξελίξει ειδική ποινική έρευνα για την 
οποία ο φάκελος της έρευνας παρασχέθηκε 
από ένα κράτος μέλος ή από την 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, και μόνο για τον σκοπό της 
υποστήριξης της εν λόγω έρευνας και 
εφόσον το απαιτεί η κλίμακα, η 
πολυπλοκότητα, το είδος ή η σημασία της 
συγκεκριμένης έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 352
Franco Roberti, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18α – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας 
κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού 
διευθυντή και έπειτα από διαβούλευση με 
τον ΕΕΠΔ, διευκρινίζει περαιτέρω τους 
όρους σχετικά με την επεξεργασία των εν 
λόγω δεδομένων.

Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας 
κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού 
διευθυντή και έπειτα από διαβούλευση με 
τον ΕΕΠΔ, διευκρινίζει περαιτέρω τους 
όρους σχετικά με την επεξεργασία των εν 
λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
ιδίως όσον αφορά την κλίμακα και την 
πολυπλοκότητα της επεξεργασίας, καθώς 
και το είδος και τη σημασία της 
συγκεκριμένης έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 353
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18α – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας 
κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού 
διευθυντή και έπειτα από διαβούλευση με 
τον ΕΕΠΔ, διευκρινίζει περαιτέρω τους 
όρους σχετικά με την επεξεργασία των εν 
λόγω δεδομένων.

Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας 
κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού 
διευθυντή και έπειτα από διαβούλευση και 
προηγούμενη έγκριση του ΕΕΠΔ, 
διευκρινίζει περαιτέρω τους όρους και τα 
ελάχιστα όρια σχετικά με την επεξεργασία 
των εν λόγω δεδομένων, με βάση την 
κλίμακα, την πολυπλοκότητα, το είδος ή 
τη σημασία των ερευνών.

Or. en

Τροπολογία 354
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 α – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατόπιν αιτήματος του κράτους 
μέλους ή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που 
παρέσχε τον φάκελο της έρευνας στην 
Ευρωπόλ σύμφωνα με την παράγραφο 1, η 
Ευρωπόλ μπορεί να αποθηκεύσει τον 
φάκελο της έρευνας και το αποτέλεσμα της 
επιχειρησιακής της ανάλυσης πέραν της 
περιόδου αποθήκευσης που ορίζεται στην 
παράγραφο 2, με μοναδικό σκοπό να 
διασφαλιστούν η ακρίβεια, η αξιοπιστία 
και η ιχνηλασιμότητα της διαδικασίας 
συλλογής πληροφοριών σχετικά με το 
έγκλημα, και μόνο για όσο διάστημα οι 
δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με 
την εν λόγω ποινική έρευνα βρίσκονται σε 
εξέλιξη στο εν λόγω κράτος μέλος.

3. Κατόπιν αιτήματος του κράτους 
μέλους ή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που 
παρέσχε τον φάκελο της έρευνας στην 
Ευρωπόλ σύμφωνα με την παράγραφο 1, η 
Ευρωπόλ μπορεί να αποθηκεύσει τον 
φάκελο της έρευνας και το αποτέλεσμα της 
επιχειρησιακής της ανάλυσης, με μοναδικό 
σκοπό να διασφαλιστούν η ακρίβεια, η 
αξιοπιστία και η ιχνηλασιμότητα της 
διαδικασίας συλλογής πληροφοριών 
σχετικά με το έγκλημα, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 6 και το άρθρο 27α 
του παρόντος κανονισμού, και μόνο για 
όσο διάστημα οι δικαστικές διαδικασίες 
που σχετίζονται με την εν λόγω ποινική 
έρευνα βρίσκονται σε εξέλιξη στο εν λόγω 
κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 355
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18 α – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί επίσης 
να ζητήσει από την Ευρωπόλ να 
αποθηκεύσει τον φάκελο της έρευνας και 
το αποτέλεσμα της επιχειρησιακής της 
ανάλυσης πέραν της περιόδου 
αποθήκευσης που ορίζεται στην 
παράγραφο 2, με σκοπό να διασφαλιστούν 
η ακρίβεια, η αξιοπιστία και η 
ιχνηλασιμότητα της διαδικασίας 
συλλογής πληροφοριών σχετικά με το 
έγκλημα, και μόνο για όσο διάστημα οι 
δικαστικές διαδικασίες έπειτα από 
σχετική ποινική έρευνα βρίσκονται σε 
εξέλιξη σε άλλο κράτος μέλος.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 356
Franco Roberti, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας 
κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού 
διευθυντή και έπειτα από διαβούλευση με 
τον ΕΕΠΔ, διευκρινίζει περαιτέρω τους 
όρους σχετικά με την επεξεργασία των εν 
λόγω δεδομένων. Τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα διαχωρίζονται 
λειτουργικά από άλλα δεδομένα και η 
πρόσβαση σ’ αυτά επιτρέπεται μόνο όταν 
είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της 
ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της 
ιχνηλασιμότητας της διαδικασίας συλλογής 
πληροφοριών σχετικά με έγκλημα.

Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας 
κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού 
διευθυντή και έπειτα από διαβούλευση με 
τον ΕΕΠΔ, διευκρινίζει περαιτέρω τους 
όρους σχετικά με την επεξεργασία των εν 
λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
ιδίως όσον αφορά την κλίμακα της 
επεξεργασίας. Τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα διαχωρίζονται 
λειτουργικά από άλλα δεδομένα και η 
πρόσβαση σ’ αυτά επιτρέπεται μόνο όταν 
είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της 
ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της 
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ιχνηλασιμότητας της διαδικασίας συλλογής 
πληροφοριών σχετικά με έγκλημα.

Όταν η Ευρωπόλ καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι υπάρχουν 
προκαταρκτικές ενδείξεις σύμφωνα με τις 
οποίες τα δεδομένα αυτά είναι 
δυσανάλογα ή συλλέγονται κατά 
παράβαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, η 
Ευρωπόλ δεν τα επεξεργάζεται αλλά τα 
διαγράφει οριστικά. Όταν λήξει η 
περίοδος επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται 
οριστικά.

Or. en

Τροπολογία 357
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας 
κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού 
διευθυντή και έπειτα από διαβούλευση με 
τον ΕΕΠΔ, διευκρινίζει περαιτέρω τους 
όρους σχετικά με την επεξεργασία των εν 
λόγω δεδομένων. Τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα διαχωρίζονται 
λειτουργικά από άλλα δεδομένα και η 
πρόσβαση σ’ αυτά επιτρέπεται μόνο όταν 
είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της 
ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της 
ιχνηλασιμότητας της διαδικασίας συλλογής 
πληροφοριών σχετικά με έγκλημα.

Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας 
κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού 
διευθυντή και έπειτα από διαβούλευση και 
προηγούμενη έγκριση του ΕΕΠΔ, 
διευκρινίζει περαιτέρω τους όρους σχετικά 
με την επεξεργασία των εν λόγω 
δεδομένων. Τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα διαχωρίζονται 
λειτουργικά από άλλα δεδομένα και η 
πρόσβαση σε αυτά επιτρέπεται μόνο όταν 
είναι απολύτως αναγκαίο και αναλογικό 
για τη συγκεκριμένη ποινική έρευνα για 
την οποία παρασχέθηκαν και με σκοπό τη 
διασφάλιση της ακρίβειας, της αξιοπιστίας 
και της ιχνηλασιμότητας της διαδικασίας 
συλλογής πληροφοριών σχετικά με το 
έγκλημα.

Or. en
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Τροπολογία 358
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας 
κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού 
διευθυντή και έπειτα από διαβούλευση με 
τον ΕΕΠΔ, διευκρινίζει περαιτέρω τους 
όρους σχετικά με την επεξεργασία των εν 
λόγω δεδομένων. Τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα διαχωρίζονται 
λειτουργικά από άλλα δεδομένα και η 
πρόσβαση σ’ αυτά επιτρέπεται μόνο όταν 
είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της 
ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της 
ιχνηλασιμότητας της διαδικασίας συλλογής 
πληροφοριών σχετικά με έγκλημα.

Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας 
κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού 
διευθυντή και έπειτα από διαβούλευση με 
τον ΕΕΠΔ, διευκρινίζει περαιτέρω τους 
όρους σχετικά με την επεξεργασία των εν 
λόγω δεδομένων και ενημερώνει τον 
ΕΕΠΔ για το συμπέρασμα. Τα εν λόγω 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
διαχωρίζονται λειτουργικά από άλλα 
δεδομένα και η πρόσβαση σ’ αυτά 
επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό όταν είναι αναγκαίο για τη 
διασφάλιση της ακρίβειας, της αξιοπιστίας 
και της ιχνηλασιμότητας της διαδικασίας 
συλλογής πληροφοριών σχετικά με 
έγκλημα σύμφωνα με το άρθρο 46 και το 
άρθρο 27α του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 359
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18α – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κάθε στοιχείο δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 
βάσει της οποίας συλλέχθηκαν τα 
δεδομένα αυτά, που μπορεί να παρέχεται 
από την Ευρωπόλ στο πλαίσιο ποινικών 
δικαστικών διαδικασιών χαρακτηρίζεται 
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από νομιμότητα, διαφάνεια και 
ιχνηλασιμότητα. Η Ευρωπόλ θα πρέπει 
να διασφαλίζει την πρόσβαση των 
αρμόδιων δικαστικών αρχών, καθώς και 
των συνηγόρων υπεράσπισης στο υλικό 
της υπόθεσης και στις πληροφορίες που 
κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω δεδομένα 
συνάδουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται 
στον Χάρτη, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 6, 
συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών 
δικαιωμάτων, και με τους κανόνες 
προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με 
το άρθρο 27α.

Or. en

Τροπολογία 360
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 
εφαρμόζονται επίσης όταν η Ευρωπόλ 
λαμβάνει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα από τρίτη χώρα με την οποία 
έχει συναφθεί συμφωνία είτε βάσει του 
άρθρου 23 της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ 
σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού είτε 
βάσει του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 
στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, ή η 
οποία αποτελεί αντικείμενο απόφασης 
περί επάρκειας κατά το άρθρο 25 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος 
κανονισμού, και η εν λόγω τρίτη χώρα 
παρέχει στην Ευρωπόλ φάκελο έρευνας για 
επιχειρησιακή ανάλυση που υποστηρίζει 
τη συγκεκριμένη ποινική έρευνα σε κράτος 
μέλος ή σε κράτη μέλη που στηρίζει η 

4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 
εφαρμόζονται επίσης όταν η Ευρωπόλ 
λαμβάνει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα από τρίτη χώρα, υπό την 
προϋπόθεση ότι η τρίτη χώρα υπόκειται 
σε απόφαση της Επιτροπής με την οποία 
διαπιστώνεται ότι διασφαλίζει 
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων («απόφαση επάρκειας»), ή, 
ελλείψει απόφασης περί επάρκειας, σε 
διεθνή συμφωνία που έχει συναφθεί από 
την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 218 
ΣΛΕΕ, η οποία περιλαμβάνει τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για σκοπούς επιβολής του 
νόμου, ή σε συμφωνία συνεργασίας που 
επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της 
Ευρωπόλ και της τρίτης χώρας πριν από 
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Ευρωπόλ. Όταν τρίτη χώρα παρέχει 
φάκελο έρευνας στην Ευρωπόλ, 
ενημερώνεται ο ΕΕΠΔ. Η Ευρωπόλ 
επαληθεύει ότι ο όγκος των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι 
προδήλως δυσανάλογος σε σχέση με τη 
συγκεκριμένη έρευνα σε κράτος μέλος το 
οποίο στηρίζει η Ευρωπόλ και ότι δεν 
υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που να 
δείχνουν ότι ο φάκελος της έρευνας έχει 
ληφθεί από την τρίτη χώρα κατά 
κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Όταν η Ευρωπόλ ή ο ΕΕΠΔ 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν 
προκαταρκτικές ενδείξεις σύμφωνα με τις 
οποίες τα δεδομένα αυτά είναι δυσανάλογα 
ή συλλέγονται κατά παράβαση 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, η Ευρωπόλ δεν 
τα επεξεργάζεται. Η Ευρωπόλ μπορεί να 
έχει πρόσβαση στα δεδομένα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει της 
παρούσας παραγράφου μόνο όταν αυτό 
είναι αναγκαίο για τη στήριξη της 
συγκεκριμένης ποινικής έρευνας σε κράτος 
μέλος ή σε κράτη μέλη. Τα εν λόγω 
δεδομένα διαβιβάζονται μόνο εντός της 
Ένωσης..

την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/794, με την προϋπόθεση ότι η τρίτη 
χώρα απέκτησε τα δεδομένα στο πλαίσιο 
ποινικής έρευνας σύμφωνα με τις 
διαδικαστικές απαιτήσεις και 
διασφαλίσεις που ισχύουν δυνάμει του 
εθνικού ποινικού δικαίου της και ότι η 
τρίτη χώρα παρέχει στην Ευρωπόλ φάκελο 
έρευνας για επιχειρησιακή ανάλυση που 
υποστηρίζει τη συγκεκριμένη ποινική 
έρευνα σε κράτος μέλος ή σε κράτη μέλη 
που στηρίζει η Ευρωπόλ Όταν η εν λόγω 
τρίτη χώρα παρέχει φάκελο έρευνας στην 
Ευρωπόλ, ενημερώνεται ο ΕΕΠΔ. Η 
Ευρωπόλ μεριμνά ώστε ο όγκος των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να 
είναι αναλογικός, αναγκαίος και 
περιορισμένος στη συγκεκριμένη έρευνα 
σε κράτος μέλος το οποίο στηρίζει η 
Ευρωπόλ και δεν υπάρχουν πληροφορίες 
που να δείχνουν ότι ο φάκελος της έρευνας 
έχει ληφθεί από την τρίτη χώρα κατά 
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. 
Όταν η Ευρωπόλ ή ο ΕΕΠΔ καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι υπάρχουν προκαταρκτικές 
ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες τα 
δεδομένα αυτά είναι δυσανάλογα, δεν είναι 
αναγκαία για τη συγκεκριμένη έρευνα στο 
κράτος μέλος ή συλλέγονται κατά 
παράβαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, η 
Ευρωπόλ τα διαγράφει. Η Ευρωπόλ 
μπορεί να έχει πρόσβαση σε δεδομένα που 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις 
δυνάμει της παρούσας παραγράφου μόνο 
όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη στήριξη 
της συγκεκριμένης ποινικής έρευνας σε 
κράτος μέλος ή σε κράτη μέλη. Τα εν λόγω 
δεδομένα διαβιβάζονται μόνο εντός της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 361
Sabrina Pignedoli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
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Άρθρο 18α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 
εφαρμόζονται επίσης όταν η Ευρωπόλ 
λαμβάνει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα από τρίτη χώρα με την οποία 
έχει συναφθεί συμφωνία είτε βάσει του 
άρθρου 23 της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ 
σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού είτε 
βάσει του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ σύμφωνα 
με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
του παρόντος κανονισμού, ή η οποία 
αποτελεί αντικείμενο απόφασης περί 
επάρκειας κατά το άρθρο 25 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, και 
η εν λόγω τρίτη χώρα παρέχει στην 
Ευρωπόλ φάκελο έρευνας για 
επιχειρησιακή ανάλυση που υποστηρίζει 
τη συγκεκριμένη ποινική έρευνα σε κράτος 
μέλος ή σε κράτη μέλη που στηρίζει η 
Ευρωπόλ. Όταν τρίτη χώρα παρέχει 
φάκελο έρευνας στην Ευρωπόλ, 
ενημερώνεται ο ΕΕΠΔ. Η Ευρωπόλ 
επαληθεύει ότι ο όγκος των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι 
προδήλως δυσανάλογος σε σχέση με τη 
συγκεκριμένη έρευνα σε κράτος μέλος το 
οποίο στηρίζει η Ευρωπόλ και ότι δεν 
υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που να 
δείχνουν ότι ο φάκελος της έρευνας έχει 
ληφθεί από την τρίτη χώρα κατά 
κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Όταν η Ευρωπόλ ή ο 
ΕΕΠΔ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
υπάρχουν προκαταρκτικές ενδείξεις 
σύμφωνα με τις οποίες τα δεδομένα αυτά 
είναι δυσανάλογα ή συλλέγονται κατά 
παράβαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, η 
Ευρωπόλ δεν τα επεξεργάζεται. Η 
Ευρωπόλ μπορεί να έχει πρόσβαση στα 
δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία δυνάμει της παρούσας 
παραγράφου μόνο όταν αυτό είναι 
αναγκαίο για τη στήριξη της 
συγκεκριμένης ποινικής έρευνας σε κράτος 
μέλος ή σε κράτη μέλη. Τα εν λόγω 
δεδομένα διαβιβάζονται μόνο εντός της 

4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 
εφαρμόζονται επίσης όταν η Ευρωπόλ 
λαμβάνει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα από τρίτη χώρα με την οποία 
έχει συναφθεί συμφωνία είτε βάσει του 
άρθρου 23 της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ 
σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού είτε 
βάσει του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ σύμφωνα 
με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
του παρόντος κανονισμού, ή η οποία 
αποτελεί αντικείμενο απόφασης περί 
επάρκειας κατά το άρθρο 25 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, και 
η εν λόγω τρίτη χώρα παρέχει στην 
Ευρωπόλ φάκελο έρευνας για 
επιχειρησιακή ανάλυση που υποστηρίζει 
τη συγκεκριμένη ποινική έρευνα σε κράτος 
μέλος ή σε κράτη μέλη που στηρίζει η 
Ευρωπόλ. Όταν η Ευρωπόλ καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι υπάρχουν προκαταρκτικές 
ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες τα 
δεδομένα αυτά είναι δυσανάλογα ή 
συλλέγονται κατά παράβαση θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, η Ευρωπόλ δεν τα 
επεξεργάζεται. Η Ευρωπόλ μπορεί να έχει 
πρόσβαση στα δεδομένα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει της 
παρούσας παραγράφου μόνο όταν αυτό 
είναι αναγκαίο για τη στήριξη της 
συγκεκριμένης ποινικής έρευνας σε κράτος 
μέλος ή σε κράτη μέλη. Τα εν λόγω 
δεδομένα διαβιβάζονται μόνο εντός της 
Ένωσης.
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Ένωσης..
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Αιτιολόγηση

Η απαίτηση της παραγράφου 4 του άρθρου 18α να ενημερώνει τον ΕΕΠΔ όταν τρίτη χώρα 
παρέχει φάκελο έρευνας μπορεί να είναι υπερβολικά επαχθής για να συμμορφωθεί, καθώς το 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18α ή η χρήση του εξακολουθεί να είναι δύσκολο να προβλεφθεί. 
Επιπλέον, είναι σημαντικό να αποφευχθεί η ερμηνεία ότι απαιτείται έγκριση από τον ΕΕΠΔ 
πριν από την επεξεργασία των πληροφοριών σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τρίτη χώρα 
παρέχει φάκελο ερευνητικής υπόθεσης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην 
επείγουσα επεξεργασία πληροφοριών.

Τροπολογία 362
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 
εφαρμόζονται επίσης όταν η Ευρωπόλ 
λαμβάνει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα από τρίτη χώρα με την οποία 
έχει συναφθεί συμφωνία είτε βάσει του 
άρθρου 23 της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ 
σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού είτε 
βάσει του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ σύμφωνα 
με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
του παρόντος κανονισμού, ή η οποία 
αποτελεί αντικείμενο απόφασης περί 
επάρκειας κατά το άρθρο 25 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, και 
η εν λόγω τρίτη χώρα παρέχει στην 
Ευρωπόλ φάκελο έρευνας για 
επιχειρησιακή ανάλυση που υποστηρίζει 
τη συγκεκριμένη ποινική έρευνα σε κράτος 
μέλος ή σε κράτη μέλη που στηρίζει η 
Ευρωπόλ. Όταν τρίτη χώρα παρέχει 
φάκελο έρευνας στην Ευρωπόλ, 
ενημερώνεται ο ΕΕΠΔ. Η Ευρωπόλ 
επαληθεύει ότι ο όγκος των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι 

4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 
εφαρμόζονται επίσης όταν η Ευρωπόλ 
λαμβάνει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα από τρίτη χώρα με την οποία 
έχει συναφθεί συμφωνία είτε βάσει του 
άρθρου 23 της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ 
σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού είτε 
βάσει του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ σύμφωνα 
με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
του παρόντος κανονισμού, ή η οποία 
αποτελεί αντικείμενο απόφασης περί 
επάρκειας κατά το άρθρο 25 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, και 
η εν λόγω τρίτη χώρα παρέχει στην 
Ευρωπόλ φάκελο έρευνας για 
επιχειρησιακή ανάλυση που υποστηρίζει 
τη συγκεκριμένη ποινική έρευνα σε κράτος 
μέλος ή σε κράτη μέλη που στηρίζει η 
Ευρωπόλ. Όταν τρίτη χώρα παρέχει 
φάκελο έρευνας στην Ευρωπόλ, 
ενημερώνεται ο ΕΕΠΔ. Η Ευρωπόλ 
επαληθεύει ότι ο όγκος των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι 
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προδήλως δυσανάλογος σε σχέση με τη 
συγκεκριμένη έρευνα σε κράτος μέλος το 
οποίο στηρίζει η Ευρωπόλ και ότι δεν 
υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που να 
δείχνουν ότι ο φάκελος της έρευνας έχει 
ληφθεί από την τρίτη χώρα κατά 
κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Όταν η Ευρωπόλ ή ο ΕΕΠΔ 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν 
προκαταρκτικές ενδείξεις σύμφωνα με τις 
οποίες τα δεδομένα αυτά είναι δυσανάλογα 
ή συλλέγονται κατά παράβαση 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, η Ευρωπόλ δεν 
τα επεξεργάζεται. Η Ευρωπόλ μπορεί να 
έχει πρόσβαση στα δεδομένα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει της 
παρούσας παραγράφου μόνο όταν αυτό 
είναι αναγκαίο για τη στήριξη της 
συγκεκριμένης ποινικής έρευνας σε κράτος 
μέλος ή σε κράτη μέλη. Τα εν λόγω 
δεδομένα διαβιβάζονται μόνο εντός της 
Ένωσης..

προδήλως δυσανάλογος σε σχέση με τη 
συγκεκριμένη έρευνα σε κράτος μέλος το 
οποίο στηρίζει η Ευρωπόλ και ότι δεν 
υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που να 
δείχνουν ότι ο φάκελος της έρευνας έχει 
ληφθεί από την τρίτη χώρα κατά 
κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Όταν η Ευρωπόλ ή ο ΕΕΠΔ 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν 
προκαταρκτικές ενδείξεις σύμφωνα με τις 
οποίες τα δεδομένα αυτά είναι δυσανάλογα 
ή συλλέγονται κατά παράβαση 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, η Ευρωπόλ δεν 
τα επεξεργάζεται και τα διαγράφει. Η 
Ευρωπόλ μπορεί να έχει πρόσβαση στα 
δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία δυνάμει της παρούσας 
παραγράφου μόνο όταν αυτό είναι 
αναγκαίο για τη στήριξη της 
συγκεκριμένης ποινικής έρευνας σε κράτος 
μέλος ή σε κράτη μέλη. Τα εν λόγω 
δεδομένα διαβιβάζονται μόνο εντός της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 363
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 18α – παράγραφος 4 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Κάθε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του 
παρόντος άρθρου συμμορφώνεται σε 
κάθε περίπτωση με τις γενικές αρχές και 
υποχρεώσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο 
IX του κανονισμού 2018/1725.

Or. en

Τροπολογία 364
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Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 20 – παράγραφος 2α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στο πλαίσιο της διεξαγωγής 
ειδικών σχεδίων επιχειρησιακής ανάλυσης, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν πληροφορίες που πρέπει να 
καθίστανται άμεσα προσβάσιμες από την 
Ευρωπόλ σε επιλεγμένα άλλα κράτη μέλη 
με σκοπό την ενισχυμένη συνεργασία σε 
ειδικές έρευνες, με την επιφύλαξη τυχόν 
περιορισμών του άρθρου 19 παράγραφος 
2.»·

2α. Στο πλαίσιο της διεξαγωγής 
ειδικών σχεδίων επιχειρησιακής ανάλυσης, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν πληροφορίες που πρέπει να 
καθίστανται άμεσα προσβάσιμες από την 
Ευρωπόλ σε επιλεγμένα άλλα κράτη μέλη 
με σκοπό την ενισχυμένη συνεργασία σε 
ειδικές έρευνες, με την επιφύλαξη τυχόν 
περιορισμών του άρθρου 19 παράγραφος 
2. Κάθε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη 
μέλη στο πλαίσιο κοινής επιχειρησιακής 
ανάλυσης πραγματοποιείται σύμφωνα με 
τους κανόνες και τις διασφαλίσεις που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 365
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 
2α πρέπει να είναι προσβάσιμες και να 
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία 
από τα κράτη μέλη μόνο για τους 
σκοπούς της πρόληψης και της 
καταπολέμησης, καθώς και για 
δικαστικές διαδικασίες επί:»·

διαγράφεται·
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Τροπολογία 366
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
οι πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 2α πρέπει να είναι 
προσβάσιμες και να υποβάλλονται σε 
περαιτέρω επεξεργασία από τα κράτη μέλη 
μόνο για τους σκοπούς της πρόληψης και 
της καταπολέμησης, καθώς και για 
δικαστικές διαδικασίες επί:»·

3. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
οι πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 2α πρέπει να είναι 
προσβάσιμες και να υποβάλλονται σε 
περαιτέρω επεξεργασία από τα κράτη μέλη 
μόνο για τους σκοπούς της πρόληψης και 
της καταπολέμησης, καθώς και για 
δικαστικές διαδικασίες, στον βαθμό που 
πληρούνται οι όροι της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου, επί·

Or. en

Τροπολογία 367
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν το εθνικό δίκαιο επιτρέπει 
στο προσωπικό της Ευρωπόλ να 
προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία που 
περιήλθαν σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του ή κατά 
την άσκηση των δραστηριοτήτων του, 
μόνο το εξουσιοδοτημένο προς τούτο από 
τον εκτελεστικό διευθυντή προσωπικό 
της Ευρωπόλ είναι σε θέση να παρέχει τα 
εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο 
δικαστικών διαδικασιών στα κράτη 

διαγράφεται·
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μέλη..

Or. en

Τροπολογία 368
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν το εθνικό δίκαιο επιτρέπει 
στο προσωπικό της Ευρωπόλ να 
προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία που 
περιήλθαν σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του ή κατά την 
άσκηση των δραστηριοτήτων του, μόνο το 
εξουσιοδοτημένο προς τούτο από τον 
εκτελεστικό διευθυντή προσωπικό της 
Ευρωπόλ είναι σε θέση να παρέχει τα εν 
λόγω αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο 
δικαστικών διαδικασιών στα κράτη μέλη..

5. Όταν το εθνικό δίκαιο επιτρέπει 
στο προσωπικό της Ευρωπόλ να 
προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία που 
περιήλθαν σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του ή κατά την 
άσκηση των δραστηριοτήτων του, με την 
προϋπόθεση ότι δεν προέρχονται από την 
παρακολούθηση ιδιωτικών επικοινωνιών, 
μόνο το εξουσιοδοτημένο προς τούτο από 
τον εκτελεστικό διευθυντή προσωπικό της 
Ευρωπόλ είναι σε θέση να παρέχει τα εν 
λόγω αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο 
δικαστικών διαδικασιών στα κράτη μέλη. 
Κάθε στοιχείο, συμπεριλαμβανομένης της 
διαδικασίας βάσει της οποίας 
συλλέχθηκαν τα στοιχεία αυτά, που 
παρέχεται από εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό της Ευρωπόλ στο πλαίσιο 
ποινικών δικαστικών διαδικασιών 
χαρακτηρίζεται από νομιμότητα, 
διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα. Η 
Ευρωπόλ διασφαλίζει την πρόσβαση των 
συνηγόρων υπεράσπισης στο υλικό της 
δικογραφίας και στις πληροφορίες που 
κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα αποδεικτικά στοιχεία 
που παρέχονται στο πλαίσιο δικαστικών 
διαδικασιών συνάδουν με τα θεμελιώδη 
και δικονομικά δικαιώματα σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 6, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικαστικών εγγυήσεων που 
προβλέπονται στο δίκαιο της Ένωσης και 
ιδίως του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, 
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καθώς και των κανόνων για την 
προστασία των δεδομένων σύμφωνα με 
το άρθρο 27α·

Or. en

Τροπολογία 369
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν το εθνικό δίκαιο επιτρέπει 
στο προσωπικό της Ευρωπόλ να 
προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία που 
περιήλθαν σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του ή κατά την 
άσκηση των δραστηριοτήτων του, μόνο το 
εξουσιοδοτημένο προς τούτο από τον 
εκτελεστικό διευθυντή προσωπικό της 
Ευρωπόλ είναι σε θέση να παρέχει τα εν 
λόγω αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο 
δικαστικών διαδικασιών στα κράτη μέλη..

5. Όταν το εθνικό δίκαιο επιτρέπει 
στο προσωπικό της Ευρωπόλ να 
προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία που 
περιήλθαν σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του ή κατά την 
άσκηση των δραστηριοτήτων του, μόνο το 
εξουσιοδοτημένο προς τούτο από τον 
εκτελεστικό διευθυντή προσωπικό της 
Ευρωπόλ είναι σε θέση να παρέχει τα εν 
λόγω αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο 
δικαστικών διαδικασιών στα κράτη μέλη. 
Η παρούσα διάταξη δεν θίγει τις 
υποχρεώσεις που ενδέχεται να υπέχει το 
προσωπικό της Ευρωπόλ δυνάμει του 
εθνικού δικαίου των κρατών μελών.

Or. nl

Τροπολογία 370
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν το εθνικό δίκαιο επιτρέπει 
στο προσωπικό της Ευρωπόλ να 

5. Όταν το εθνικό δικονομικό δίκαιο 
επιτρέπει στο προσωπικό της Ευρωπόλ να 



AM\1233579EL.docx 179/291 PE693.801v01-00

EL

προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία που 
περιήλθαν σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του ή κατά την 
άσκηση των δραστηριοτήτων του, μόνο το 
εξουσιοδοτημένο προς τούτο από τον 
εκτελεστικό διευθυντή προσωπικό της 
Ευρωπόλ είναι σε θέση να παρέχει τα εν 
λόγω αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο 
δικαστικών διαδικασιών στα κράτη μέλη..

προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία που 
έχουν περιέλθει σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του ή κατά την 
άσκηση των δραστηριοτήτων του, μόνο το 
εξουσιοδοτημένο προς τούτο από τον 
εκτελεστικό διευθυντή προσωπικό της 
Ευρωπόλ είναι σε θέση να παρέχει τα εν 
λόγω αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο 
ποινικών διαδικασιών στα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 371
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
εδάφιο:
«Η Ευρωπόλ δεν παρακολουθεί τις 
ιδιωτικές επικοινωνίες, 
συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής 
επικοινωνίας μεταξύ των δικηγόρων και 
των πελατών τους, κατά την εκτέλεση και 
την άσκηση των καθηκόντων και των 
δραστηριοτήτων της».

Or. en

Τροπολογία 372
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 20α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ευρωπόλ στηρίζει ενεργά τις 
έρευνες και τις διώξεις της Ευρωπαϊκής 

2. Κατόπιν αιτήματος του ΕΕΠΔ, η 
Ευρωπόλ στηρίζει ενεργά τις έρευνες και 
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Εισαγγελίας και συνεργάζεται μαζί της, 
ιδίως μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών 
και της παροχής αναλυτικής υποστήριξης.

τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 
και συνεργάζεται μαζί της, ιδίως μέσω της 
ανταλλαγής πληροφοριών και της παροχής 
αναλυτικής υποστήριξης.

Or. en

Τροπολογία 373
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 21 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Αν, κατά τη διάρκεια 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας 
πληροφοριών για μεμονωμένη έρευνα ή 
συγκεκριμένο έργο, η Ευρωπόλ εντοπίζει 
πληροφορίες σχετικές με πιθανή παράνομη 
δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης, η Ευρωπόλ 
παρέχει, με δική της πρωτοβουλία και 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τις εν 
λόγω πληροφορίες στην OLAF..

8. Αν, κατά τη διάρκεια 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας 
πληροφοριών για συγκεκριμένη έρευνα ή 
έργο, η Ευρωπόλ εντοπίζει πληροφορίες 
σχετικές με πιθανή παράνομη 
δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης, η Ευρωπόλ 
παρέχει, με δική της πρωτοβουλία και 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τις εν 
λόγω πληροφορίες στην OLAF.

Or. en

Τροπολογία 374
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 23 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α) Στο άρθρο 23, η παράγραφος 7 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
7. Απαγορεύεται η περαιτέρω διαβίβαση 
από κράτη μέλη, φορείς της Ένωσης, 
τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμούς και 
ιδιωτικούς φορείς, δεδομένων 
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προσωπικού χαρακτήρα που έχει στην 
κατοχή της η Ευρωπόλ, εκτός εάν η 
Ευρωπόλ έχει δώσει ρητά εκ των 
προτέρων τη συγκατάθεσή της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκη ιδιωτικών φορέων στην ισχύουσα παράγραφο 7 του άρθρου 23.

Τροπολογία 375
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω 
περιορισμών δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, και ιδίως δυνάμει του άρθρου 
19 παράγραφοι 2 και 3, και χωρίς να 
θίγεται το άρθρο 67, η Ευρωπόλ διαβιβάζει 
επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε άλλο θεσμικό ή λοιπό 
όργανο ή οργανισμό της Ένωσης μόνο αν 
τα δεδομένα είναι αναγκαία για τη 
σύννομη εκτέλεση καθηκόντων που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του άλλου 
θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή οργανισμού 
της Ένωσης.

1. Με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω 
περιορισμών δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, και ιδίως δυνάμει του 
άρθρου 19 παράγραφοι 2 και 3, και χωρίς 
να θίγεται το άρθρο 67, η Ευρωπόλ 
διαβιβάζει επιχειρησιακά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε άλλο θεσμικό ή 
λοιπό όργανο ή οργανισμό της Ένωσης 
μόνο αν τα δεδομένα είναι αναγκαία και 
αναλογικά για τη σύννομη εκτέλεση 
καθηκόντων που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα του άλλου θεσμικού ή λοιπού 
οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης, 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο για την 
επίτευξη των σκοπών που καθορίζονται 
στη νομική πράξη για τη σύσταση του 
θεσμικού ή άλλου οργάνου ή υπηρεσίας 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 376
Franco Roberti, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω 
περιορισμών δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, και ιδίως δυνάμει του άρθρου 
19 παράγραφοι 2 και 3, και χωρίς να 
θίγεται το άρθρο 67, η Ευρωπόλ διαβιβάζει 
επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε άλλο θεσμικό ή λοιπό 
όργανο ή οργανισμό της Ένωσης μόνο αν 
τα δεδομένα είναι αναγκαία για τη 
σύννομη εκτέλεση καθηκόντων που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του άλλου 
θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή οργανισμού 
της Ένωσης.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 71 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1735 και με την επιφύλαξη τυχόν 
περαιτέρω περιορισμών δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού, και ιδίως δυνάμει 
του άρθρου 19 παράγραφοι 2 και 3, και 
χωρίς να θίγεται το άρθρο 67, η Ευρωπόλ 
διαβιβάζει επιχειρησιακά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε άλλο θεσμικό ή 
λοιπό όργανο ή οργανισμό της Ένωσης 
μόνο αν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα είναι αναγκαία για τη σύννομη 
εκτέλεση καθηκόντων που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα του άλλου θεσμικού ή λοιπού 
οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 377
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο -α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-α α Στην παράγραφο 1 το πρώτο 
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:
«Το κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1725 εφαρμόζεται στις διαβιβάσεις 
διοικητικών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα προς τρίτες χώρες και 
διεθνείς οργανισμούς. Στις περιπτώσεις 
διαβίβασης επιχειρησιακών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς, εφαρμόζεται ο 
παρών κανονισμός, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
περιορισμών σύμφωνα με το άρθρο 19 
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παράγραφος 2 ή 3 και λαμβανομένου 
υπόψη του άρθρου 67, και του άρθρου 94 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.»

Or. en

Τροπολογία 378
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο -α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α α Η παράγραφος 3 διαγράφεται.

Or. en

Τροπολογία 379
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην παράγραφο 5, η εισαγωγική 
φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

διαγράφεται·

«Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να 
επιτρέπει την κατά περίπτωση διαβίβαση 
ή κατηγορίες διαβιβάσεων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες 
ή διεθνείς οργανισμούς, αν η διαβίβαση ή 
οι οικείες διαβιβάσεις είναι 
διαδικασία:»·»

Or. en
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Τροπολογία 380
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην παράγραφο 5, η εισαγωγική 
φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

διαγράφεται·

«Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να 
επιτρέπει την κατά περίπτωση διαβίβαση 
ή κατηγορίες διαβιβάσεων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες 
ή διεθνείς οργανισμούς, αν η διαβίβαση ή 
οι οικείες διαβιβάσεις είναι 
διαδικασία:»·»

Or. en

Τροπολογία 381
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να 
επιτρέπει την κατά περίπτωση διαβίβαση ή 
κατηγορίες διαβιβάσεων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς, αν η διαβίβαση ή οι 
οικείες διαβιβάσεις είναι διαδικασία:»·

Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να 
επιτρέπει την κατά περίπτωση διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
υπόκεινται σε απόφαση περί επάρκειας, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος 
κανονισμού, ή με τις οποίες η Ένωση έχει 
συνάψει διεθνή συμφωνία σύμφωνα με το 
άρθρο 218 ΣΛΕΕ, η οποία περιλαμβάνει 
τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για σκοπούς επιβολής του 
νόμου, ή σε διεθνείς οργανισμούς, εάν η 
διαβίβαση ή οι οικείες διαβιβάσεις είναι 
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διαδικασία:

Or. en

Τροπολογία 382
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο 
εκτελεστικός διευθυντής δύναται να 
επιτρέπει την κατά περίπτωση διαβίβαση ή 
κατηγορίες διαβιβάσεων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς, αν η διαβίβαση ή οι 
οικείες διαβιβάσεις είναι διαδικασία:»·

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο 
εκτελεστικός διευθυντής δύναται να 
επιτρέπει κατ’ εξαίρεση την κατά 
περίπτωση διαβίβαση ή κατηγορίες 
διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν συγκεκριμένη εν 
εξελίξει ποινική έρευνα σε τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς, αν η διαβίβαση ή οι 
οικείες διαβιβάσεις είναι διαδικασία:

Or. en

Τροπολογία 383
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο 
εκτελεστικός διευθυντής δύναται να 
επιτρέπει την κατά περίπτωση διαβίβαση ή 
κατηγορίες διαβιβάσεων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς, αν η διαβίβαση ή οι 
οικείες διαβιβάσεις είναι διαδικασία:»·

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο 
εκτελεστικός διευθυντής δύναται να 
επιτρέπει την κατά περίπτωση διαβίβαση ή 
ειδικές κατηγορίες διαβιβάσεων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, αν η 
διαβίβαση ή οι οικείες διαβιβάσεις είναι 
διαδικασία:

Or. en
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Τροπολογία 384
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο -α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 α α (νέα) – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Στην παράγραφο 5, η τελευταία 
φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:
«Παρεκκλίσεις ενδέχεται να μην 
εφαρμόζονται σε συστηματικές, μαζικές 
ή διαρθρωτικές διαβιβάσεις. Οι άδειες 
για κατηγορίες διαβιβάσεων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να 
χορηγούνται μόνο κατόπιν διαβούλευσης 
με την Επιτροπή και τα φόρουμ, με 
σαφώς καθορισμένες κατηγορίες που 
είναι απολύτως αναγκαίες για τον στόχο 
που προσδιορίζεται σύμφωνα με τα 
στοιχεία α), β), γ) ή δ) της παρούσας 
παραγράφου, και με κατάλληλη 
αιτιολόγηση.»

Or. en

Τροπολογία 385
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 25 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) η παράγραφος 7 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το 
συντομότερο δυνατό το διοικητικό 
συμβούλιο και τον ΕΕΠΔ σχετικά με 
περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζει την 
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παράγραφο 5. Η ΜΟΚΕ έχει πρόσβαση 
στις πληροφορίες αυτές.

Or. en

Τροπολογία 386
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 25 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 8, οι ακόλουθες 
περίοδοι προστίθενται:

β) στην παράγραφο 8, προστίθενται 
οι ακόλουθες περίοδοι:

Or. en

Τροπολογία 387
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 25 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην παράγραφο 8, οι ακόλουθες 
περίοδοι προστίθενται:

β) η παράγραφος 8 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

Or. en

Τροπολογία 388
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 25 – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαβίβαση, όταν πραγματοποιείται βάσει 
της παραγράφου 5, τεκμηριώνεται και η 
τεκμηρίωση τίθεται στη διάθεση του 
ΕΕΠΔ κατόπιν αιτήματος. Η τεκμηρίωση 
περιλαμβάνει αρχείο με την ημερομηνία 
και την ώρα της διαβίβασης, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με την αποδέκτρια 
αρμόδια αρχή, σχετικά με την αιτιολόγηση 
της διαβίβασης και σχετικά με τα 
διαβιβαζόμενα επιχειρησιακά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα..

Όταν η διαβίβαση πραγματοποιείται βάσει 
του παρόντος άρθρου, η διαβίβαση αυτή 
αιτιολογείται δεόντως και τεκμηριώνεται, 
συμμετέχει ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και η τεκμηρίωση τίθεται 
στη διάθεση του ΕΕΠΔ. Η τεκμηρίωση 
περιλαμβάνει αρχείο με την ημερομηνία 
και την ώρα της διαβίβασης, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με την αποδέκτρια 
αρμόδια αρχή, σχετικά με την αιτιολόγηση 
της διαβίβασης και σχετικά με τα 
διαβιβαζόμενα επιχειρησιακά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 389
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ευρωπόλ μπορεί να λαμβάνει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
απευθείας από ιδιωτικούς φορείς και να 
επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το 
άρθρο 18 με σκοπό τον προσδιορισμό 
όλων των οικείων εθνικών μονάδων, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). 
Η Ευρωπόλ διαβιβάζει αμέσως στις 
οικείες εθνικές μονάδες τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και κάθε σχετικό 
αποτέλεσμα από την επεξεργασία των εν 
λόγω δεδομένων που είναι αναγκαία για τη 
θεμελίωση δικαιοδοσίας. Η Ευρωπόλ 
μπορεί να διαβιβάζει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά 
αποτελέσματα της επεξεργασίας τους που 
είναι αναγκαία για τη θεμελίωση 
δικαιοδοσίας σύμφωνα με το άρθρο 25 στα 
σημεία επαφής και στις οικείες αρχές που 

2. Η Ευρωπόλ μπορεί να λαμβάνει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
απευθείας από ιδιωτικούς φορείς και να 
επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το 
άρθρο 18 με σκοπό τον προσδιορισμό 
όλων των οικείων εθνικών μονάδων, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). 
Η Ευρωπόλ διαβιβάζει στις οικείες εθνικές 
μονάδες τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και κάθε σχετικό αποτέλεσμα 
από την επεξεργασία των εν λόγω 
δεδομένων που είναι αναγκαία 
αποκλειστικά για τη θεμελίωση 
δικαιοδοσίας. Η Ευρωπόλ μπορεί να 
διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και τα σχετικά αποτελέσματα 
της επεξεργασίας τους που είναι αναγκαία 
αποκλειστικά για τη 
θεμελίωση δικαιοδοσίας σύμφωνα με το 
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αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
β) και γ). Μόλις η Ευρωπόλ εντοπίσει και 
διαβιβάσει τα σχετικά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε όλες τις οικείες 
εθνικές μονάδες, ή όταν δεν είναι δυνατός 
ο προσδιορισμός περαιτέρω οικείων 
εθνικών μονάδων, διαγράφει τα δεδομένα, 
εκτός αν η οικεία εθνική μονάδα, σημείο 
επαφής ή αρχή υποβάλει εκ νέου τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην 
Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 1 εντός τεσσάρων μηνών από 
τη διενέργεια της διαβίβασης.»·

άρθρο 25 στα σημεία επαφής και 
στις οικείες αρχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ) όσον 
αφορά την πλήρωση των προϋποθέσεων 
που καθορίζονται σε αυτά. Μόλις η 
Ευρωπόλ εντοπίσει και διαβιβάσει τα 
σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
σε όλες τις οικείες εθνικές μονάδες, ή όταν 
δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός 
περαιτέρω οικείων εθνικών μονάδων, 
διαγράφει τα δεδομένα, εκτός αν η οικεία 
εθνική μονάδα υποβάλει εκ νέου τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην 
Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 1 εντός τεσσάρων μηνών από 
τη διαβίβαση. Η Ευρωπόλ μεριμνά ώστε 
οι προθεσμίες για την αποθήκευση των 
δεδομένων να είναι σύμφωνες με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

Or. en

Τροπολογία 390
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ευρωπόλ μπορεί να λαμβάνει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
απευθείας από ιδιωτικούς φορείς και να 
επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το 
άρθρο 18 με σκοπό τον προσδιορισμό 
όλων των οικείων εθνικών μονάδων, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). 
Η Ευρωπόλ διαβιβάζει αμέσως στις οικείες 
εθνικές μονάδες τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και κάθε σχετικό αποτέλεσμα 
από την επεξεργασία των εν λόγω 
δεδομένων που είναι αναγκαία για τη 
θεμελίωση δικαιοδοσίας. Η Ευρωπόλ 
μπορεί να διαβιβάζει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά 

2. Η Ευρωπόλ μπορεί να λαμβάνει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
απευθείας από ιδιωτικούς φορείς και να 
επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το 
άρθρο 18 με σκοπό τον προσδιορισμό των 
οικείων εθνικών μονάδων, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). 
Η Ευρωπόλ διαβιβάζει αμέσως στις οικείες 
εθνικές μονάδες τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και κάθε σχετικό αποτέλεσμα 
από την αναγκαία επεξεργασία για τη 
θεμελίωση δικαιοδοσίας. Η Ευρωπόλ 
μπορεί να διαβιβάζει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά 
αποτελέσματα της αναγκαίας 
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αποτελέσματα της επεξεργασίας τους που 
είναι αναγκαία για τη θεμελίωση 
δικαιοδοσίας σύμφωνα με το άρθρο 25 στα 
σημεία επαφής και στις οικείες αρχές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
β) και γ). Μόλις η Ευρωπόλ εντοπίσει και 
διαβιβάσει τα σχετικά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε όλες τις οικείες 
εθνικές μονάδες, ή όταν δεν είναι δυνατός 
ο προσδιορισμός περαιτέρω οικείων 
εθνικών μονάδων, διαγράφει τα δεδομένα, 
εκτός αν η οικεία εθνική μονάδα, σημείο 
επαφής ή αρχή υποβάλει εκ νέου τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην 
Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 1 εντός τεσσάρων μηνών από 
τη διενέργεια της διαβίβασης.»·

επεξεργασίας τους για τη θεμελίωση 
δικαιοδοσίας σύμφωνα με το άρθρο 25 στα 
σημεία επαφής και στις οικείες αρχές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
β) και γ). Μόλις η Ευρωπόλ εντοπίσει και 
διαβιβάσει τα σχετικά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε όλες τις οικείες 
εθνικές μονάδες, ή όταν δεν είναι δυνατός 
ο προσδιορισμός περαιτέρω οικείων 
εθνικών μονάδων, διαγράφει τα δεδομένα, 
εκτός αν η οικεία εθνική μονάδα, σημείο 
επαφής ή αρχή υποβάλει εκ νέου τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην 
Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 1 εντός τεσσάρων μηνών από 
τη διενέργεια της διαβίβασης.

Or. en

Τροπολογία 391
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ευρωπόλ μπορεί να λαμβάνει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
απευθείας από ιδιωτικούς φορείς και να 
επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το 
άρθρο 18 με σκοπό τον προσδιορισμό 
όλων των οικείων εθνικών μονάδων, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). 
Η Ευρωπόλ διαβιβάζει αμέσως στις οικείες 
εθνικές μονάδες τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και κάθε σχετικό αποτέλεσμα 
από την επεξεργασία των εν λόγω 
δεδομένων που είναι αναγκαία για τη 
θεμελίωση δικαιοδοσίας. Η Ευρωπόλ 
μπορεί να διαβιβάζει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά 
αποτελέσματα της επεξεργασίας τους που 
είναι αναγκαία για τη θεμελίωση 

2. Όταν η Ευρωπόλ λαμβάνει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από 
ιδιωτικούς φορείς, μπορεί να 
επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το 
άρθρο 18 με σκοπό τον προσδιορισμό 
όλων των οικείων εθνικών μονάδων, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). 
Η Ευρωπόλ διαβιβάζει αμέσως στις οικείες 
εθνικές μονάδες τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και κάθε σχετικό αποτέλεσμα 
από την επεξεργασία των εν λόγω 
δεδομένων που είναι αναγκαία για τη 
θεμελίωση δικαιοδοσίας. Η Ευρωπόλ 
μπορεί να διαβιβάζει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά 
αποτελέσματα της επεξεργασίας τους που 
είναι αναγκαία για τη θεμελίωση 
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δικαιοδοσίας σύμφωνα με το άρθρο 25 στα 
σημεία επαφής και στις οικείες αρχές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
β) και γ). Μόλις η Ευρωπόλ εντοπίσει και 
διαβιβάσει τα σχετικά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε όλες τις οικείες 
εθνικές μονάδες, ή όταν δεν είναι δυνατός 
ο προσδιορισμός περαιτέρω οικείων 
εθνικών μονάδων, διαγράφει τα δεδομένα, 
εκτός αν η οικεία εθνική μονάδα, σημείο 
επαφής ή αρχή υποβάλει εκ νέου τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην 
Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 1 εντός τεσσάρων μηνών από 
τη διενέργεια της διαβίβασης.»·

δικαιοδοσίας σύμφωνα με το άρθρο 25 στα 
σημεία επαφής και στις οικείες αρχές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
β) και γ). Μόλις η Ευρωπόλ εντοπίσει και 
διαβιβάσει τα σχετικά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε όλες τις οικείες 
εθνικές μονάδες, ή όταν δεν είναι δυνατός 
ο προσδιορισμός περαιτέρω οικείων 
εθνικών μονάδων, διαγράφει τα δεδομένα, 
εκτός αν η οικεία εθνική μονάδα, σημείο 
επαφής ή αρχή υποβάλει εκ νέου τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην 
Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 1 εντός τεσσάρων μηνών από 
τη διενέργεια της διαβίβασης.

Or. en

Τροπολογία 392
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αν η Ευρωπόλ λάβει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα από ιδιωτικό 
φορέα τρίτης χώρας, μπορεί να 
διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά μόνο σε 
κράτος μέλος ή σε οικεία τρίτη χώρα με 
την οποία έχει συναφθεί συμφωνία βάσει 
του άρθρου 23 της απόφασης 
2009/371/ΔΕΥ ή βάσει του άρθρου 218 
της ΣΛΕΕ ή η οποία αποτελεί αντικείμενο 
απόφασης περί επάρκειας κατά το άρθρο 
25 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
παρόντος κανονισμού. Όταν πληρούνται 
οι προϋποθέσεις του άρθρου 25 
παράγραφοι 5 και 6, η Ευρωπόλ μπορεί 
να διαβιβάσει το αποτέλεσμα της δικής 
της ανάλυσης και επαλήθευσης των 
δεδομένων αυτών στην οικεία τρίτη 
χώρα.»·

διαγράφεται·

Or. en
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Τροπολογία 393
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αν η Ευρωπόλ λάβει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα από ιδιωτικό 
φορέα τρίτης χώρας, μπορεί να διαβιβάσει 
τα δεδομένα αυτά μόνο σε κράτος μέλος 
ή σε οικεία τρίτη χώρα με την οποία έχει 
συναφθεί συμφωνία βάσει του άρθρου 23 
της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ ή βάσει του 
άρθρου 218 της ΣΛΕΕ ή η οποία αποτελεί 
αντικείμενο απόφασης περί επάρκειας 
κατά το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) του παρόντος κανονισμού. Όταν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 
25 παράγραφοι 5 και 6, η Ευρωπόλ μπορεί 
να διαβιβάσει το αποτέλεσμα της δικής της 
ανάλυσης και επαλήθευσης των δεδομένων 
αυτών στην οικεία τρίτη χώρα.»·

4. Αν η Ευρωπόλ λάβει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα από ιδιωτικό 
φορέα τρίτης χώρας που υπόκειται σε 
απόφαση της Επιτροπής με την οποία 
διαπιστώνεται ότι η χώρα διασφαλίζει 
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων («απόφαση επάρκειας»), ή, 
ελλείψει απόφασης περί επάρκειας, σε 
διεθνή συμφωνία που έχει συναφθεί από 
την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 218 
ΣΛΕΕ, η οποία περιλαμβάνει τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για σκοπούς επιβολής του 
νόμου, ή σε συμφωνία συνεργασίας που 
επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της 
Ευρωπόλ και της τρίτης χώρας πριν από 
την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/794, και η τρίτη χώρα απέκτησε τα 
δεδομένα στο πλαίσιο ποινικής έρευνας 
σύμφωνα με τις διαδικαστικές απαιτήσεις 
και διασφαλίσεις που ισχύουν δυνάμει του 
εθνικού ποινικού δικαίου της, η Ευρωπόλ 
μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά 
μόνο σε κράτος μέλος ή στην οικεία τρίτη 
χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι για την 
τρίτη χώρα έχει εκδοθεί απόφαση περί 
επάρκειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
25 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος 
κανονισμού, ή έχει συνάψει διεθνή 
συμφωνία με την Ένωση σύμφωνα με το 
άρθρο 218 ΣΛΕΕ, με μοναδικό σκοπό τον 
προσδιορισμό των οικείων εθνικών 
μονάδων. Όταν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 25, η Ευρωπόλ 
μπορεί να διαβιβάσει το αποτέλεσμα της 
δικής της ανάλυσης και επαλήθευσης των 
δεδομένων αυτών στην οικεία τρίτη χώρα, 
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υπό την προϋπόθεση ότι για την τρίτη 
χώρα έχει εκδοθεί απόφαση περί 
επάρκειας, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
παρόντος κανονισμού, ή έχει συνάψει 
διεθνή συμφωνία με την Ένωση σύμφωνα 
με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ που περιλαμβάνει 
τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για σκοπούς επιβολής του 
νόμου.

Or. en

Τροπολογία 394
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αν η Ευρωπόλ λάβει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα από ιδιωτικό 
φορέα τρίτης χώρας, μπορεί να διαβιβάσει 
τα δεδομένα αυτά μόνο σε κράτος μέλος ή 
σε οικεία τρίτη χώρα με την οποία έχει 
συναφθεί συμφωνία βάσει του άρθρου 23 
της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ ή βάσει του 
άρθρου 218 της ΣΛΕΕ ή η οποία αποτελεί 
αντικείμενο απόφασης περί επάρκειας 
κατά το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) του παρόντος κανονισμού. Όταν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 
25 παράγραφοι 5 και 6, η Ευρωπόλ μπορεί 
να διαβιβάσει το αποτέλεσμα της δικής της 
ανάλυσης και επαλήθευσης των δεδομένων 
αυτών στην οικεία τρίτη χώρα.»·

4. Αν η Ευρωπόλ λάβει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα από ιδιωτικό 
φορέα τρίτης χώρας σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, μπορεί να διαβιβάσει τα 
δεδομένα αυτά μόνο σε κράτος μέλος ή σε 
οικεία τρίτη χώρα με την οποία έχει 
συναφθεί συμφωνία βάσει του άρθρου 23 
της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ ή βάσει του 
άρθρου 218 της ΣΛΕΕ ή η οποία αποτελεί 
αντικείμενο απόφασης περί επάρκειας 
κατά το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) του παρόντος κανονισμού. Όταν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 25 παράγραφοι 5 και 6, η Ευρωπόλ 
μπορεί να διαβιβάσει το αποτέλεσμα της 
δικής της ανάλυσης και επαλήθευσης των 
δεδομένων αυτών στην οικεία τρίτη χώρα.

Or. en

Τροπολογία 395
Franco Roberti
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αν η Ευρωπόλ λάβει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα από ιδιωτικό 
φορέα τρίτης χώρας, μπορεί να διαβιβάσει 
τα δεδομένα αυτά μόνο σε κράτος μέλος ή 
σε οικεία τρίτη χώρα με την οποία έχει 
συναφθεί συμφωνία βάσει του άρθρου 23 
της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ ή βάσει του 
άρθρου 218 της ΣΛΕΕ ή η οποία αποτελεί 
αντικείμενο απόφασης περί επάρκειας 
κατά το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) του παρόντος κανονισμού. Όταν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 
25 παράγραφοι 5 και 6, η Ευρωπόλ μπορεί 
να διαβιβάσει το αποτέλεσμα της δικής της 
ανάλυσης και επαλήθευσης των δεδομένων 
αυτών στην οικεία τρίτη χώρα.»·

4. Αν η Ευρωπόλ λάβει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα από ιδιωτικό 
φορέα τρίτης χώρας, μπορεί να διαβιβάσει 
τα δεδομένα αυτά μόνο σε κράτος μέλος ή 
σε οικεία τρίτη χώρα με την οποία έχει 
συναφθεί συμφωνία βάσει του άρθρου 23 
της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ ή βάσει του 
άρθρου 218 της ΣΛΕΕ ή η οποία αποτελεί 
αντικείμενο απόφασης περί επάρκειας 
κατά το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) του παρόντος κανονισμού. Όταν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 25 παράγραφοι 5 και 6, η Ευρωπόλ 
μπορεί να διαβιβάσει το αποτέλεσμα της 
δικής της ανάλυσης και επαλήθευσης των 
δεδομένων αυτών προς την οικεία τρίτη 
χώρα.

Or. en

Τροπολογία 396
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Ευρωπόλ μπορεί να διαβιβάζει ή 
να μεταφέρει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε ιδιωτικούς φορείς κατά 
περίπτωση, όταν είναι απολύτως αναγκαίο 
και με τη επιφύλαξη τυχόν περιορισμών 
δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 2 ή 3 
και με την επιφύλαξη του άρθρου το 
άρθρο 67, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

5. Η Ευρωπόλ μπορεί να διαβιβάζει ή 
να μεταφέρει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε ιδιωτικούς φορείς κατά 
περίπτωση, όταν είναι αναλογικό και 
απολύτως αναγκαίο με μοναδικό σκοπό 
τον προσδιορισμό των οικείων εθνικών 
μονάδων, ενώ διασφαλίζεται ότι οι 
πληρούνται οι απαιτήσεις και οι 
διασφαλίσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, με την επιφύλαξη 
τυχόν περιορισμών δυνάμει του άρθρου 19 
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παράγραφος 2 ή 3 και με την επιφύλαξη 
του άρθρου 67, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Or. en

Τροπολογία 397
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Ευρωπόλ μπορεί να διαβιβάζει ή 
να μεταφέρει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε ιδιωτικούς φορείς κατά 
περίπτωση, όταν είναι απολύτως αναγκαίο 
και με τη επιφύλαξη τυχόν περιορισμών 
δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 2 ή 3 
και με την επιφύλαξη του άρθρου το 
άρθρο 67, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

5. Η Ευρωπόλ μπορεί να διαβιβάζει ή 
να μεταφέρει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε ιδιωτικούς φορείς κατά 
περίπτωση, όταν είναι απολύτως αναγκαίο, 
αφού έχει ενημερώσει τον ΕΕΠΔ, με την 
επιφύλαξη τυχόν περιορισμών δυνάμει του 
άρθρου 19 παράγραφος 2 ή 3 και με την 
επιφύλαξη του άρθρου 67, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Or. en

Τροπολογία 398
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διαβίβαση ή η μεταφορά είναι 
αναμφίβολα προς το συμφέρον του 
υποκειμένου των δεδομένων και είτε το 
υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη 
συγκατάθεσή του· ή

διαγράφεται·

Or. en
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Τροπολογία 399
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η διαβίβαση ή η μεταφορά 
δημόσια διαθέσιμων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι απολύτως 
αναγκαία για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) και 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

διαγράφεται·

i) η διαβίβαση ή η μεταφορά αφορά 
μεμονωμένη και συγκεκριμένη 
περίπτωση· και
ii) κανένα θεμελιώδες δικαίωμα και 
ελευθερία του οικείου υποκειμένου των 
δεδομένων δεν υπερισχύει του δημόσιου 
συμφέροντος που απαιτεί τη διαβίβαση ή 
τη μεταφορά στη συγκεκριμένη 
περίπτωση· ή

Or. en

Τροπολογία 400
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η διαβίβαση ή η μεταφορά δημόσια 
διαθέσιμων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι απολύτως αναγκαία για 
την εκτέλεση των καθηκόντων που 
ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο ιγ) και πληρούνται οι ακόλουθες 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 401
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) η διαβίβαση ή η μεταφορά αφορά 
μεμονωμένη και συγκεκριμένη περίπτωση· 
και

i) η διαβίβαση ή η μεταφορά αφορά 
ένα φυσικό πρόσωπο και μια 
συγκεκριμένη περίπτωση· και

Or. en

Τροπολογία 402
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ – σημείο –i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) -i) (νέο) η διαβίβαση ή η 
μεταφορά είναι αδιαμφισβήτητα προς το 
συμφέρον του υποκειμένου των 
δεδομένων και το υποκείμενο των 
δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή 
του·

Or. en

Τροπολογία 403
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ
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Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – εδάφια (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. προστίθενται τα εξής εδάφια:
«Η Ευρωπόλ και ιδιωτικοί φορείς 
ανταλλάσσουν μόνο δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν 
μέρος συνόλων δεδομένων πολλαπλών 
δικαιοδοσιών που δεν μπορούν να 
αποδοθούν εύκολα σε μία ή περισσότερες 
συγκεκριμένες δικαιοδοσίες.
Η διαβίβαση δεδομένων δεν είναι 
συστηματική, μαζική ή διαρθρωτική και 
ισχύουν οι προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 26β.
Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
συμμετέχουν στις ανταλλαγές δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με ιδιωτικούς 
φορείς.Ο ΕΕΠΔ ενημερώνεται και μπορεί 
επίσης να συμμετέχει εφόσον το κρίνει 
αναγκαίο.
Η Ευρωπόλ μπορεί μόνο να διαβιβάζει 
δεδομένα σε ιδιωτικούς φορείς 
εγκατεστημένους στα κράτη μέλη ή σε 
τρίτη χώρα υπό την προϋπόθεση ότι η 
τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση της 
Επιτροπής με την οποία διαπιστώνεται 
ότι η χώρα διασφαλίζει ικανοποιητικό 
επίπεδο προστασίας των δεδομένων (στο 
εξής: απόφαση περί επάρκειας) ή, 
ελλείψει απόφασης περί επάρκειας, σε 
διεθνή συμφωνία που έχει συναφθεί από 
την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 218 
ΣΛΕΕ, η οποία περιλαμβάνει τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για σκοπούς επιβολής του 
νόμου ή σε συμφωνία συνεργασίας η 
οποία επιτρέπει την ανταλλαγή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρωπόλ και 
της τρίτης χώρας πριν από την έναρξη 
ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794.»

Or. en
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Τροπολογία 404
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η διαβίβαση ή η μεταφορά 
δεδομένων δεν είναι συστηματική, μαζική 
ή διαρθρωτική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συστηματική, μαζική ή διαρθρωτική διαβίβαση ή μεταφορά δεδομένων σε ιδιωτικούς φορείς 
δεν θα πρέπει να απαγορεύεται μόνον εκτός της ΕΕ, αλλά και εντός της ΕΕ.

Τροπολογία 405
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όσον αφορά τα στοιχεία α), β) και 
δ) της παραγράφου 5 του παρόντος 
άρθρου, αν ο οικείος ιδιωτικός φορέας 
δεν είναι εγκατεστημένος στην Ένωση ή 
σε χώρα με την οποία η Ευρωπόλ έχει 
συνάψει συμφωνία συνεργασίας που 
επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ή με την οποία η 
Ένωση έχει συνάψει διεθνή συμφωνία 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 218 της 
ΣΛΕΕ ή η οποία υπόκειται σε απόφαση 
περί επάρκειας κατά το άρθρο 25 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος 
κανονισμού, ο εκτελεστικός διευθυντής 
επιτρέπει τη διαβίβαση μόνο αν αυτή 

διαγράφεται·
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είναι:
α) αναγκαία για την προστασία των 
ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου 
των δεδομένων ή άλλου προσώπου· ή
β) αναγκαία για τη διασφάλιση έννομων 
συμφερόντων του υποκείμενου των 
δεδομένων· ή
γ) ουσιώδης για την πρόληψη άμεσης και 
σοβαρής απειλής στη δημόσια ασφάλεια 
κράτους μέλους ή τρίτης χώρας· ή
δ) αναγκαία σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
για τους σκοπούς της πρόληψης, της 
διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της 
δίωξης ποινικών αδικημάτων που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της 
Ευρωπόλ· ή
ε) αναγκαία σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
για τη θεμελίωση, την έγερση ή την 
υπεράσπιση νομικών αξιώσεων που 
σχετίζονται με την πρόληψη, τη 
διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη 
συγκεκριμένου ποινικού αδικήματος που 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπόλ.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
διαβιβάζονται αν ο εκτελεστικός 
διευθυντής κρίνει ότι τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και ελευθερίες του οικείου 
υποκειμένου των δεδομένων υπερισχύουν 
του δημόσιου συμφέροντος στο πλαίσιο 
της διαβίβασης που προβλέπεται στα 
στοιχεία δ) και ε).
Η διαβίβαση δεδομένων δεν είναι 
συστηματική, μαζική ή διαρθρωτική.»·

Or. en

Τροπολογία 406
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όσον αφορά τα στοιχεία α), β) και 
δ) της παραγράφου 5 του παρόντος 
άρθρου, αν ο οικείος ιδιωτικός φορέας δεν 
είναι εγκατεστημένος στην Ένωση ή σε 
χώρα με την οποία η Ευρωπόλ έχει 
συνάψει συμφωνία συνεργασίας που 
επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ή με την οποία η 
Ένωση έχει συνάψει διεθνή συμφωνία κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ ή η 
οποία υπόκειται σε απόφαση περί 
επάρκειας κατά το άρθρο 25 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, ο 
εκτελεστικός διευθυντής επιτρέπει τη 
διαβίβαση μόνο αν αυτή είναι:

6. Όσον αφορά τα στοιχεία α), β) και 
δ) της παραγράφου 5 του παρόντος 
άρθρου, αν ο οικείος ιδιωτικός φορέας δεν 
είναι εγκατεστημένος στην Ένωση ή σε 
χώρα με την οποία η Ευρωπόλ έχει 
συνάψει συμφωνία συνεργασίας που 
επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ή με την οποία η 
Ένωση έχει συνάψει διεθνή συμφωνία κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ, που 
περιλαμβάνει τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς 
επιβολής του νόμου ή η οποία υπόκειται 
σε απόφαση περί επάρκειας κατά το άρθρο 
25 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος 
κανονισμού, η διαβίβαση απαγορεύεται:

Or. en

Τροπολογία 407
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όσον αφορά τα στοιχεία α), β) και 
δ) της παραγράφου 5 του παρόντος 
άρθρου, αν ο οικείος ιδιωτικός φορέας δεν 
είναι εγκατεστημένος στην Ένωση ή σε 
χώρα με την οποία η Ευρωπόλ έχει 
συνάψει συμφωνία συνεργασίας που 
επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ή με την οποία η 
Ένωση έχει συνάψει διεθνή συμφωνία κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ ή η 
οποία υπόκειται σε απόφαση περί 
επάρκειας κατά το άρθρο 25 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, ο 
εκτελεστικός διευθυντής επιτρέπει τη 
διαβίβαση μόνο αν αυτή είναι:

6. Όσον αφορά τα στοιχεία α), β) και 
δ) της παραγράφου 5 του παρόντος 
άρθρου, αν ο οικείος ιδιωτικός φορέας δεν 
είναι εγκατεστημένος στην Ένωση ή σε 
χώρα με την οποία η Ευρωπόλ έχει 
συνάψει συμφωνία συνεργασίας που 
επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, αλλά με την 
οποία η Ένωση έχει συνάψει διεθνή 
συμφωνία κατ’ εφαρμογή του άρθρου 218 
της ΣΛΕΕ ή υπάρχει απόφαση περί 
επάρκειας κατά το άρθρο 25 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, ο 
εκτελεστικός διευθυντής επιτρέπει τη 
διαβίβαση μόνο αν αυτή είναι:

Or. en
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Τροπολογία 408
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αναγκαία για την προστασία των 
ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου 
των δεδομένων ή άλλου προσώπου· ή

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 409
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αναγκαία για τη διασφάλιση 
έννομων συμφερόντων του υποκείμενου 
των δεδομένων· ή

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 410
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ουσιώδης για την πρόληψη 
άμεσης και σοβαρής απειλής στη 
δημόσια ασφάλεια κράτους μέλους ή 

διαγράφεται·
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τρίτης χώρας· ή

Or. en

Τροπολογία 411
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αναγκαία σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις για τους σκοπούς της 
πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα της Ευρωπόλ· ή

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 412
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αναγκαία σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις για τους σκοπούς της 
πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών 
αδικημάτων που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα της Ευρωπόλ· ή

δ) αναγκαία σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις για τους σκοπούς της 
πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης συγκεκριμένου 
ποινικού αδικήματος που εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα της Ευρωπόλ· ή

Or. en

Τροπολογία 413
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer



PE693.801v01-00 204/291 AM\1233579EL.docx

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) αναγκαία σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις για τη θεμελίωση, την 
έγερση ή την υπεράσπιση νομικών 
αξιώσεων που σχετίζονται με την 
πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή 
τη δίωξη συγκεκριμένου ποινικού 
αδικήματος που εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα της Ευρωπόλ.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 414
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν 
διαβιβάζονται αν ο εκτελεστικός 
διευθυντής κρίνει ότι τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και ελευθερίες του οικείου 
υποκειμένου των δεδομένων υπερισχύουν 
του δημόσιου συμφέροντος στο πλαίσιο 
της διαβίβασης που προβλέπεται στα 
στοιχεία δ) και ε).

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 415
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
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Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαβίβαση δεδομένων δεν είναι 
συστηματική, μαζική ή διαρθρωτική.»·

Η διαβίβαση δεδομένων δεν είναι 
συστηματική, μαζική ή διαρθρωτική και 
ισχύουν οι προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 26β.»·

Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
συμμετέχουν στις ανταλλαγές δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με ιδιωτικούς 
φορείς. Ο ΕΕΠΔ ενημερώνεται και 
μπορεί επίσης να συμμετέχει εφόσον το 
κρίνει αναγκαίο.
Η Ευρωπόλ μπορεί μόνο να διαβιβάζει 
δεδομένα σε ιδιωτικούς φορείς 
εγκατεστημένους στα κράτη μέλη ή σε 
τρίτη χώρα υπό την προϋπόθεση ότι η 
τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση της 
Επιτροπής με την οποία διαπιστώνεται 
ότι η χώρα διασφαλίζει ικανοποιητικό 
επίπεδο προστασίας των δεδομένων (στο 
εξής: απόφαση περί επάρκειας) ή, 
ελλείψει απόφασης περί επάρκειας, σε 
διεθνή συμφωνία που έχει συναφθεί από 
την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 218 
της ΣΛΕΕ, η οποία περιλαμβάνει τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για σκοπούς επιβολής του 
νόμου ή σε συμφωνία συνεργασίας η 
οποία επιτρέπει την ανταλλαγή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρωπόλ και 
της τρίτης χώρας πριν από την έναρξη 
ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794.

Or. en

Τροπολογία 416
Franco Roberti, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 α – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η Ευρωπόλ μπορεί να ζητήσει από 
τα κράτη μέλη, μέσω των εθνικών τους 
μονάδων, να αποκτήσουν, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία τους, δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα από ιδιωτικούς 
φορείς οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι ή 
έχουν νόμιμο εκπρόσωπο στο έδαφός τους, 
με σκοπό την κοινοποίηση των εν λόγω 
δεδομένων στην Ευρωπόλ, υπό τον όρο ότι 
τα ζητούμενα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα περιορίζονται αυστηρά σε ό,τι 
είναι αναγκαίο για την Ευρωπόλ 
προκειμένου να προσδιορίσει τις οικείες 
εθνικές μονάδες.

6α. Η Ευρωπόλ μπορεί να αποστείλει 
αιτιολογημένη αίτηση στα κράτη μέλη, 
μέσω των εθνικών τους μονάδων, να 
αποκτήσουν, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία τους, απολύτως αναγκαία 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από 
ιδιωτικούς φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι ή έχουν νόμιμο 
εκπρόσωπο στο έδαφός τους, με σκοπό την 
κοινοποίηση των εν λόγω δεδομένων στην 
Ευρωπόλ, υπό τον όρο ότι τα ζητούμενα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
περιορίζονται αυστηρά σε ό,τι είναι 
αναγκαίο για την Ευρωπόλ με μοναδικό 
σκοπό να προσδιορίσει τις οικείες εθνικές 
μονάδες. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν 
ένα κράτος μέλος αποφασίζει να υποβάλει 
αίτηση εξ ονόματος της Ευρωπόλ, 
ενημερώνει τους ιδιωτικούς φορείς ότι η 
παροχή των ζητούμενων πληροφοριών 
στις περιπτώσεις αυτές είναι 
προαιρετική. Τα ζητούμενα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα είναι όσο το 
δυνατόν πιο στοχευμένα και αναφέρονται 
στα λιγότερο ευαίσθητα διαθέσιμα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 417
Patryk Jaki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η Ευρωπόλ μπορεί να ζητήσει από 
τα κράτη μέλη, μέσω των εθνικών τους 
μονάδων, να αποκτήσουν, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία τους, δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα από ιδιωτικούς 
φορείς οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι ή 
έχουν νόμιμο εκπρόσωπο στο έδαφός τους, 

6α. Η Ευρωπόλ μπορεί να ζητήσει από 
τα κράτη μέλη, μέσω των εθνικών τους 
μονάδων, να αποκτήσουν, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία τους, δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα από ιδιωτικούς 
φορείς οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι ή 
έχουν νόμιμο εκπρόσωπο στο έδαφός τους, 
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με σκοπό την κοινοποίηση των εν λόγω 
δεδομένων στην Ευρωπόλ, υπό τον όρο ότι 
τα ζητούμενα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα περιορίζονται αυστηρά σε ό,τι 
είναι αναγκαίο για την Ευρωπόλ 
προκειμένου να προσδιορίσει τις οικείες 
εθνικές μονάδες.

με σκοπό την κοινοποίηση των εν λόγω 
δεδομένων στην Ευρωπόλ, υπό τον όρο ότι 
τα ζητούμενα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα περιορίζονται αυστηρά σε ό,τι 
είναι αναγκαίο για την Ευρωπόλ 
προκειμένου να προσδιορίσει τις οικείες 
εθνικές μονάδες.

Η αίτηση που υποβάλλει η Ευρωπόλ δεν 
συνεπάγεται καμία υποχρέωση για τα 
κράτη μέλη. Η λήψη οποιωνδήποτε 
πληροφοριών από ιδιωτικούς φορείς είναι 
προαιρετική.

Or. en

Τροπολογία 418
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η Ευρωπόλ μπορεί να ζητήσει από 
τα κράτη μέλη, μέσω των εθνικών τους 
μονάδων, να αποκτήσουν, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία τους, δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα από ιδιωτικούς 
φορείς οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι ή 
έχουν νόμιμο εκπρόσωπο στο έδαφός τους, 
με σκοπό την κοινοποίηση των εν λόγω 
δεδομένων στην Ευρωπόλ, υπό τον όρο ότι 
τα ζητούμενα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα περιορίζονται αυστηρά σε ό,τι 
είναι αναγκαίο για την Ευρωπόλ 
προκειμένου να προσδιορίσει τις οικείες 
εθνικές μονάδες.

6α. Η Ευρωπόλ μπορεί να ζητήσει από 
τα κράτη μέλη, μέσω των εθνικών τους 
μονάδων, να αποκτήσουν, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία τους, δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα από ιδιωτικούς 
φορείς οι οποίοι είναι νόμιμα 
εγκατεστημένοι ή έχουν νόμιμο 
εκπρόσωπο στο έδαφός τους, με σκοπό την 
κοινοποίηση των εν λόγω δεδομένων στην 
Ευρωπόλ, υπό τον όρο ότι τα ζητούμενα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι τα 
απολύτως απαραίτητα, αναλογικά και 
περιορίζονται αυστηρά σε ό,τι είναι 
αναγκαίο για την Ευρωπόλ προκειμένου να 
προσδιορίσει τις οικείες εθνικές μονάδες, 
και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι 
αυστηρές απαιτήσεις και διασφαλίσεις 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 419
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η Ευρωπόλ μπορεί να ζητήσει από 
τα κράτη μέλη, μέσω των εθνικών τους 
μονάδων, να αποκτήσουν, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία τους, δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα από ιδιωτικούς 
φορείς οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι ή 
έχουν νόμιμο εκπρόσωπο στο έδαφός τους, 
με σκοπό την κοινοποίηση των εν λόγω 
δεδομένων στην Ευρωπόλ, υπό τον όρο ότι 
τα ζητούμενα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα περιορίζονται αυστηρά σε ό,τι 
είναι αναγκαίο για την Ευρωπόλ 
προκειμένου να προσδιορίσει τις οικείες 
εθνικές μονάδες.

6α. Η Ευρωπόλ μπορεί να ζητήσει από 
τα κράτη μέλη, μέσω των εθνικών τους 
μονάδων και με αιτιολογημένη αίτηση 
που θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 
στοχευμένη, να αποκτήσουν, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία τους, δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα από ιδιωτικούς 
φορείς οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι ή 
έχουν νόμιμο εκπρόσωπο στο έδαφός τους, 
με σκοπό την κοινοποίηση των εν λόγω 
δεδομένων στην Ευρωπόλ, υπό τον όρο ότι 
τα ζητούμενα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα είναι τα λιγότερο ευαίσθητα 
και περιορίζονται αυστηρά σε ό,τι είναι 
αναγκαίο για την Ευρωπόλ προκειμένου να 
προσδιορίσει τις οικείες εθνικές μονάδες.

Or. en

Τροπολογία 420
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από τη 
δικαιοδοσία τους για το συγκεκριμένο 
έγκλημα για το οποίο η Ευρωπόλ επιδιώκει 
να προσδιορίσει τις οικείες εθνικές 
μονάδες, μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές τους να μπορούν να 
διεκπεραιώνουν σύννομα τα σχετικά 
αιτήματα σύμφωνα με την εθνική τους 
νομοθεσία με σκοπό την παροχή στην 

Τα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από τη 
δικαιοδοσία τους για το συγκεκριμένο 
έγκλημα για το οποίο η Ευρωπόλ επιδιώκει 
να προσδιορίσει τις οικείες εθνικές 
μονάδες, μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές τους να μπορούν να 
διεκπεραιώνουν σύννομα τα σχετικά 
αιτήματα σύμφωνα με την εθνική τους 
νομοθεσία και τη νομοθεσία της Ένωσης 



AM\1233579EL.docx 209/291 PE693.801v01-00

EL

Ευρωπόλ των αναγκαίων πληροφοριών για 
την εκπλήρωση των στόχων της.

με σκοπό την παροχή στην Ευρωπόλ των 
αναγκαίων πληροφοριών για την 
εκπλήρωση των στόχων της Ευρωπόλ που 
ορίζονται στο άρθρο 3, και με την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι αυστηρές 
απαιτήσεις και διασφαλίσεις που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 
Ισχύουν λόγοι αμοιβαίας συνδρομής για 
την άρνηση και τα κράτη μέλη παρέχουν 
επαρκείς διασφαλίσεις για τα θιγόμενα 
θεμελιώδη δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
πραγματική προσφυγή.

Or. en

Τροπολογία 421
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από τη 
δικαιοδοσία τους για το συγκεκριμένο 
έγκλημα για το οποίο η Ευρωπόλ επιδιώκει 
να προσδιορίσει τις οικείες εθνικές 
μονάδες, μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές τους να μπορούν να 
διεκπεραιώνουν σύννομα τα σχετικά 
αιτήματα σύμφωνα με την εθνική τους 
νομοθεσία με σκοπό την παροχή στην 
Ευρωπόλ των αναγκαίων πληροφοριών για 
την εκπλήρωση των στόχων της.

Τα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από τη 
δικαιοδοσία τους για το συγκεκριμένο 
έγκλημα για το οποίο η Ευρωπόλ επιδιώκει 
να προσδιορίσει τις οικείες εθνικές 
μονάδες, μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές τους να μπορούν να 
διεκπεραιώνουν σύννομα τα σχετικά 
αιτήματα σύμφωνα με την εθνική τους 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων της 
κατάλληλης εποπτείας και της 
πρόσβασης σε πραγματική προσφυγή, με 
σκοπό την παροχή στην Ευρωπόλ των 
αναγκαίων πληροφοριών για την 
εκπλήρωση των στόχων της.

Or. en

Τροπολογία 422
Patryk Jaki
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από τη 
δικαιοδοσία τους για το συγκεκριμένο 
έγκλημα για το οποίο η Ευρωπόλ επιδιώκει 
να προσδιορίσει τις οικείες εθνικές 
μονάδες, μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές τους να μπορούν να 
διεκπεραιώνουν σύννομα τα σχετικά 
αιτήματα σύμφωνα με την εθνική τους 
νομοθεσία με σκοπό την παροχή στην 
Ευρωπόλ των αναγκαίων πληροφοριών για 
την εκπλήρωση των στόχων της.

Τα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από τη 
δικαιοδοσία τους για το συγκεκριμένο 
έγκλημα για το οποίο η Ευρωπόλ επιδιώκει 
να προσδιορίσει τις οικείες εθνικές 
μονάδες, διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές τους μπορούν να 
διεκπεραιώνουν σύννομα τα σχετικά 
αιτήματα σύμφωνα με την εθνική τους 
νομοθεσία με σκοπό την παροχή στην 
Ευρωπόλ των αναγκαίων πληροφοριών για 
την εκπλήρωση των στόχων της.

Or. en

Τροπολογία 423
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Η υποδομή της Ευρωπόλ μπορεί 
να χρησιμοποιείται για ανταλλαγές 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών και ιδιωτικών φορέων σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία των αντίστοιχων 
κρατών μελών. Όταν τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την εν λόγω υποδομή για 
ανταλλαγές δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σχετικά με εγκλήματα που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο των στόχων της 
Ευρωπόλ, η Ευρωπόλ δεν έχει πρόσβαση 
στα εν λόγω δεδομένα.

διαγράφεται·

Or. en
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Τροπολογία 424
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Η υποδομή της Ευρωπόλ μπορεί 
να χρησιμοποιείται για ανταλλαγές 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών και ιδιωτικών φορέων σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία των αντίστοιχων 
κρατών μελών. Όταν τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την εν λόγω υποδομή για 
ανταλλαγές δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σχετικά με εγκλήματα που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο των στόχων της 
Ευρωπόλ, η Ευρωπόλ δεν έχει πρόσβαση 
στα εν λόγω δεδομένα.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 425
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Η υποδομή της Ευρωπόλ μπορεί να 
χρησιμοποιείται για ανταλλαγές μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών 
και ιδιωτικών φορέων σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία των αντίστοιχων κρατών 
μελών. Όταν τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την εν λόγω υποδομή για 
ανταλλαγές δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σχετικά με εγκλήματα που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο των στόχων της 
Ευρωπόλ, η Ευρωπόλ δεν έχει πρόσβαση 
στα εν λόγω δεδομένα.

6β. Η υποδομή της Ευρωπόλ μπορεί να 
χρησιμοποιείται για ανταλλαγές μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών 
και ιδιωτικών φορέων σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία των αντίστοιχων κρατών 
μελών. Όταν τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την εν λόγω υποδομή για 
ανταλλαγές δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σχετικά με εγκλήματα που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο των στόχων της 
Ευρωπόλ, η Ευρωπόλ δεν έχει πρόσβαση 
στα εν λόγω δεδομένα.
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Προτού καταστεί δυνατή η χρήση της 
υποδομής της Ευρωπόλ για ανταλλαγές 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών και ιδιωτικών φορέων, η Ευρωπόλ 
διενεργεί αξιολόγηση των πιθανών 
κινδύνων για την ασφάλεια από το 
άνοιγμα της υποδομής της προς χρήση 
από ιδιωτικούς φορείς και, εφόσον 
απαιτείται, εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα 
πρόληψης και μετριασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εκτελέσει η Ευρωπόλ αποτελεσματικά και με επιτυχία την εντολή της, είναι απαραίτητο 
όλη η επεξεργασία δεδομένων από την Ευρωπόλ και μέσω της υποδομής της να 
πραγματοποιείται με την υψηλότερη δυνατή προστασία δεδομένων. Αυτό θα επιτρέψει στους 
πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη στο έργο της Ευρωπόλ και στις αρχές των κρατών μελών να 
έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρωπόλ για την παροχή ασφάλειας των δεδομένων και 
εμπιστευτικότητας προτού κοινοποιήσουν τα δεδομένα τους στον οργανισμό, και θα διασφαλίζει 
τη νομική βιωσιμότητα των ποινικών ερευνών (Εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής, σελ. 8).

Τροπολογία 426
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 6 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Η υποδομή της Ευρωπόλ μπορεί να 
χρησιμοποιείται για ανταλλαγές μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών 
και ιδιωτικών φορέων σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία των αντίστοιχων κρατών 
μελών. Όταν τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την εν λόγω υποδομή για 
ανταλλαγές δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σχετικά με εγκλήματα που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο των στόχων της 
Ευρωπόλ, η Ευρωπόλ δεν έχει πρόσβαση 
στα εν λόγω δεδομένα.

6β. Η υποδομή της Ευρωπόλ μπορεί να 
χρησιμοποιείται για ανταλλαγές μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών 
και ιδιωτικών φορέων σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία των αντίστοιχων κρατών 
μελών. Όταν τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την εν λόγω υποδομή για 
ανταλλαγές δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σχετικά με εγκλήματα που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο των στόχων της 
Ευρωπόλ, η Ευρωπόλ δεν έχει πρόσβαση 
στα εν λόγω δεδομένα και θεωρείται 
«εκτελούσα την επεξεργασία» κατά την 
έννοια του άρθρου 29 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1725.
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Τροπολογία 427
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφοι 9 και 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) οι παράγραφοι 9 και 10 
απαλείφονται.

ε) οι παράγραφοι 9 και 10 
αντικαθίστανται από το ακόλουθο 
κείμενο:

Or. en

Τροπολογία 428
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) οι παράγραφοι 9 και 10 
απαλείφονται.

ε) η παράγραφος 9 απαλείφεται.

Or. en

Τροπολογία 429
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο ε α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφοι 9 και 10 – (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) 9.Οποιαδήποτε συνεργασία μεταξύ 
της Ευρωπόλ και ιδιωτικών φορέων ούτε 
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επικαλύπτει ούτε παρεμβαίνει στις 
δραστηριότητες των μονάδων 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών (στο 
εξής: ΜΧΠ), και αφορά μόνο 
πληροφορίες που δεν πρέπει ήδη να 
παρέχονται στις ΜΧΠ σύμφωνα με την 
οδηγία 2015/849 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Οποιοιδήποτε ιδιωτικοί φορείς 
συνεργάζονται με την Ευρωπόλ δεν 
διαβιβάζουν ούτε μεταφέρουν σε 
οποιονδήποτε άλλον φορέα τα δεδομένα 
που έχουν λάβει από την Ευρωπόλ.
10. Η Επιτροπή αξιολογεί έως την 1η 
Μαΐου 2023 την πρακτική των άμεσων 
ανταλλαγών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με ιδιωτικούς φορείς. Η 
Επιτροπή συμβουλεύεται τον ΕΕΠΔ, την 
υπηρεσία προστασίας δεδομένων, τον 
υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, το 
συμβουλευτικό φόρουμ και την ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την εν λόγω 
αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης δημοσιεύονται.

Or. en

Τροπολογία 430
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο ε α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) η παράγραφος 10 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:«10. Η 
Επιτροπή αξιολογεί έως την 1η Μαΐου 
2025 την πρακτική των άμεσων 
ανταλλαγών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με ιδιωτικούς φορείς.»

Or. en
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Τροπολογία 431
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 432
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 433
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 13 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 26β - νέο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13α) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο 26β:
Άρθρο 26β - Επεξεργασία υπό την 
εποπτεία της Ευρωπόλ ή του εκτελούντος 
την επεξεργασία
Ο εκτελών την επεξεργασία και κάθε 
πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία 
της Ευρωπόλ ή του εκτελούντος την 
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επεξεργασία και το οποίο έχει πρόσβαση 
σε επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα διασφαλίζει ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 87 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1725.

Or. en

Τροπολογία 434
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 27 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός και το άρθρο 
3 και το κεφάλαιο IX του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου* εφαρμόζονται στην 
επεξεργασία επιχειρησιακών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ.

1. Ο παρών κανονισμός και το 
άρθρο 3, το άρθρο 66 και το κεφάλαιο IX 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου* εφαρμόζονται στην 
επεξεργασία επιχειρησιακών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ.

Or. en

Τροπολογία 435
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην παράγραφο 2, η πρώτη 
περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο και προστίθεται 
η παράγραφος 2α:

Or. en
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Τροπολογία 436
Franco Roberti, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επεξεργασία, με 
αυτοματοποιημένα ή άλλα μέσα, 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν τη φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή 
τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική 
οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία 
γενετικών δεδομένων και βιομετρικών 
δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση φυσικού προσώπου ή 
δεδομένων που αφορούν την υγεία ή τη 
σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο 
προσανατολισμό προσώπου επιτρέπεται 
μόνο αν είναι απολύτως αναγκαία και 
αναλογική για την αποτροπή ή την 
καταπολέμηση εγκλήματος που εμπίπτει 
στους στόχους της Ευρωπόλ και αν τα 
δεδομένα αυτά συμπληρώνουν άλλα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
υπόκεινται σε επεξεργασία από την 
Ευρωπόλ.»·

2. Η επεξεργασία, με 
αυτοματοποιημένα ή άλλα μέσα, 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν τη φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή 
τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική 
οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία 
γενετικών δεδομένων, βιομετρικών 
δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση φυσικού προσώπου ή 
δεδομένων που αφορούν την υγεία ή τη 
σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο 
προσανατολισμό φυσικού προσώπου 
επιτρέπεται μόνον εάν είναι απολύτως 
αναγκαία και αναλογική για 
επιχειρησιακούς σκοπούς, στο πλαίσιο 
της εντολής της Ευρωπόλ, και με την 
επιφύλαξη των κατάλληλων 
διασφαλίσεων για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες του υποκειμένου των 
δεδομένων, και μόνο για τους σκοπούς 
της αποτροπής ή της καταπολέμησης 
εγκλήματος που εμπίπτει στους στόχους 
της Ευρωπόλ, και μόνον εάν τα δεδομένα 
αυτά συμπληρώνουν άλλα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε 
επεξεργασία από την Ευρωπόλ.» 
Απαγορεύεται η διακριτική μεταχείριση 
φυσικών προσώπων με βάση τα εν λόγω 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 437
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού



PE693.801v01-00 218/291 AM\1233579EL.docx

EL

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επεξεργασία, με 
αυτοματοποιημένα ή άλλα μέσα, 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν τη φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή 
τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική 
οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία 
γενετικών δεδομένων και βιομετρικών 
δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση φυσικού προσώπου ή 
δεδομένων που αφορούν την υγεία ή τη 
σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο 
προσανατολισμό προσώπου επιτρέπεται 
μόνο αν είναι απολύτως αναγκαία και 
αναλογική για την αποτροπή ή την 
καταπολέμηση εγκλήματος που εμπίπτει 
στους στόχους της Ευρωπόλ και αν τα 
δεδομένα αυτά συμπληρώνουν άλλα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
υπόκεινται σε επεξεργασία από την 
Ευρωπόλ.»·

2. Η επεξεργασία, με 
αυτοματοποιημένα ή άλλα μέσα, 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν τη φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή 
τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική 
οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία 
γενετικών δεδομένων και βιομετρικών 
δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση φυσικού προσώπου ή 
δεδομένων που αφορούν την υγεία ή τη 
σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο 
προσανατολισμό προσώπου απαγορεύεται, 
εκτός αν είναι απολύτως αναγκαία και 
αναλογική για την αποτροπή ή την 
καταπολέμηση εγκλήματος που εμπίπτει 
στους στόχους της Ευρωπόλ που ορίζονται 
στο άρθρο 3, με την επιφύλαξη των 
κατάλληλων διασφαλίσεων για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες του 
υποκειμένου των δεδομένων, και μόνον 
εάν τα δεδομένα αυτά συμπληρώνουν άλλα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
υπόκεινται σε επεξεργασία από την 
Ευρωπόλ. Απαγορεύεται η επιλογή 
συγκεκριμένης κατηγορίας προσώπων με 
βάση αποκλειστικά τα προαναφερόμενα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.»·

Or. en

Τροπολογία 438
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Η επεξεργασία, με 
αυτοματοποιημένα ή άλλα μέσα, 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν τη φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή 
τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική 
οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία 
γενετικών δεδομένων και βιομετρικών 
δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση φυσικού προσώπου ή 
δεδομένων που αφορούν την υγεία ή τη 
σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο 
προσανατολισμό προσώπου επιτρέπεται 
μόνο αν είναι απολύτως αναγκαία και 
αναλογική για την αποτροπή ή την 
καταπολέμηση εγκλήματος που εμπίπτει 
στους στόχους της Ευρωπόλ και αν τα 
δεδομένα αυτά συμπληρώνουν άλλα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
υπόκεινται σε επεξεργασία από την 
Ευρωπόλ.»·

2. Η επεξεργασία, με 
αυτοματοποιημένα ή άλλα μέσα, 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν τη φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή 
τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική 
οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία 
γενετικών δεδομένων και βιομετρικών 
δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση φυσικού προσώπου ή 
δεδομένων που αφορούν την υγεία ή τη 
σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο 
προσανατολισμό προσώπου απαγορεύεται, 
εκτός αν είναι απολύτως αναγκαία και 
αναλογική για την αποτροπή ή την 
καταπολέμηση εγκλήματος που εμπίπτει 
στους στόχους της Ευρωπόλ και αν τα 
δεδομένα αυτά συμπληρώνουν άλλα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
υπόκεινται σε επεξεργασία από την 
Ευρωπόλ.»· Απαγορεύεται η επιλογή 
συγκεκριμένης κατηγορίας προσώπων με 
βάση αποκλειστικά τα προαναφερόμενα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 439
Franco Roberti, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων ενημερώνεται αμελλητί 
σχετικά με την επίκληση του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 440
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Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η παράγραφος 4 απαλείφεται· διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 441
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18) Το άρθρο 33 απαλείφεται. (18) Το άρθρο 33 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο·

Or. en

Τροπολογία 442
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33 νέο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18 α) Άρθρο 33 - Προστασία των 
δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ 
ορισμού
H Ευρωπόλ θεσπίζει μηχανισμούς 
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι 
εξασφαλίζεται η προστασία των 
δεδομένων από τον σχεδιασμό και εξ 
ορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 85 
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του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725·

Or. en

Τροπολογία 443
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
33α:

διαγράφεται·

«Άρθρο 33a
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για σκοπούς έρευνας και 
καινοτομίας
1. Για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που 
πραγματοποιείται μέσω έργων έρευνας 
και καινοτομίας της Ευρωπόλ, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 
στοιχείο ε), εφαρμόζονται οι ακόλουθες 
πρόσθετες διασφαλίσεις:
α) κάθε έργο υπόκειται σε προηγούμενη 
έγκριση από τον εκτελεστικό διευθυντή, 
βάσει περιγραφής της σχεδιαζόμενης 
δραστηριότητας επεξεργασίας στην οποία 
καθορίζεται η ανάγκη επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
όπως για τη διερεύνηση και τη δοκιμή 
καινοτόμων λύσεων και για τη 
διασφάλιση της ακρίβειας των 
αποτελεσμάτων του έργου, περιγραφή 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που πρόκειται να υποβληθούν σε 
επεξεργασία, περιγραφή της περιόδου 
διατήρησης και των όρων πρόσβασης 
στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
εκτίμηση επιπτώσεων που θα έχουν στην 
προστασία των δεδομένων οι κίνδυνοι για 
όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
υποκειμένων των δεδομένων, 
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συμπεριλαμβανομένης της τυχόν 
μεροληψίας στο αποτέλεσμα, καθώς και 
τα μέτρα που προβλέπονται για την 
αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων·
β) το διοικητικό συμβούλιο και ο ΕΕΠΔ 
ενημερώνονται πριν από την έναρξη του 
έργου·
γ) κάθε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα 
που πρόκειται να υποβληθεί σε 
επεξεργασία στο πλαίσιο του έργου 
αντιγράφεται προσωρινά σε χωριστό, 
απομονωμένο και προστατευόμενο 
περιβάλλον επεξεργασίας δεδομένων 
εντός της Ευρωπόλ με αποκλειστικό 
σκοπό την υλοποίηση αυτού του έργου, 
και μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
της Ευρωπόλ έχει πρόσβαση στα εν λόγω 
δεδομένα·
δ) οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
στο πλαίσιο του έργου δεν αποτελούν 
αντικείμενο διαβίβασης, μεταφοράς ή 
πρόσβασης με άλλον τρόπο από τρίτους·
ε) τυχόν επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του 
έργου δεν οδηγεί στη λήψη μέτρων ή 
αποφάσεων που επηρεάζουν τα 
υποκείμενα των δεδομένων·
στ) οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
στο πλαίσιο του έργου διαγράφονται 
μόλις ολοκληρωθεί το έργο ή όταν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
φθάσουν στο τέλος της περιόδου 
διατήρησής τους σύμφωνα με το άρθρο 
31·
ζ) τα αρχεία καταγραφής της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο του έργου 
τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έργου και 1 έτος μετά την ολοκλήρωση 
του έργου, αποκλειστικά για τους 
σκοπούς και μόνο για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται προκειμένου να 
επαληθευθεί η ακρίβεια του 
αποτελέσματος της επεξεργασίας των 
δεδομένων.
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Η Ευρωπόλ διατηρεί πλήρη και 
λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας 
και του σκεπτικού στο οποίο βασίζεται η 
διαμόρφωση, η δοκιμή και η επικύρωση 
των αλγορίθμων, ώστε να διασφαλίζεται 
η διαφάνεια και να εξασφαλίζεται η 
επαλήθευση της ακρίβειας των 
αποτελεσμάτων..»

Or. en

Τροπολογία 444
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για σκοπούς έρευνας και 
καινοτομίας

Επεξεργασία ανωνυμοποιημένων 
δεδομένων για σκοπούς έρευνας και 
καινοτομίας

Or. en

Τροπολογία 445
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33α– παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που 
πραγματοποιείται μέσω έργων έρευνας 
και καινοτομίας της Ευρωπόλ, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 
στοιχείο ε), εφαρμόζονται οι ακόλουθες 
πρόσθετες διασφαλίσεις:

1. Τα έργα και οι δράσεις έρευνας και 
καινοτομίας της Ευρωπόλ που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 
συμμορφώνονται με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις ελευθερίες που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη και με τους 
κανόνες προστασίας των δεδομένων 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1725 όπως αναφέρονται στα άρθρα 
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4 παράγραφος 6 και 27α και 
χρησιμοποιούν μόνο και επεξεργάζονται 
ανωνυμοποιημένα δεδομένα. 
Εφαρμόζονται οι ακόλουθες 
συμπληρωματικές εγγυήσεις:

Or. en

Τροπολογία 446
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κάθε έργο υπόκειται σε 
προηγούμενη έγκριση από τον εκτελεστικό 
διευθυντή, βάσει περιγραφής της 
σχεδιαζόμενης δραστηριότητας 
επεξεργασίας στην οποία καθορίζεται η 
ανάγκη επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως για τη 
διερεύνηση και τη δοκιμή καινοτόμων 
λύσεων και για τη διασφάλιση της 
ακρίβειας των αποτελεσμάτων του έργου, 
περιγραφή των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που πρόκειται να υποβληθούν 
σε επεξεργασία, περιγραφή της περιόδου 
διατήρησης και των όρων πρόσβασης 
στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
εκτίμηση επιπτώσεων που θα έχουν στην 
προστασία των δεδομένων οι κίνδυνοι για 
όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
υποκειμένων των δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της τυχόν 
μεροληψίας στο αποτέλεσμα, καθώς και 
τα μέτρα που προβλέπονται για την 
αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων·

α) κάθε έργο υπόκειται σε 
προηγούμενη έγκριση από τον εκτελεστικό 
διευθυντή και τον ΕΕΠΔ, και σε έγκριση 
από το Διοικητικό Συμβούλιο σε 
δεσμευτικό κείμενο, βάσει όλων των 
ακόλουθων στοιχείων:

-περιγραφή των ειδικών στόχων του 
έργου και του τρόπου με τον οποίο το 
έργο ειδικά και συγκεκριμένα υποστηρίζει 
την Ευρωπόλ στα καθήκοντά της·
- περιγραφή της σχεδιαζόμενης 
δραστηριότητας επεξεργασίας στην οποία 
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καθορίζεται η ανάγκη και η 
αναλογικότητα επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι ειδικοί στόχοι του έργου, 
όπως για τη διερεύνηση και τη δοκιμή 
νόμιμων, ειδικών, αυστηρώς 
απαραίτητων και αναλογικών 
καινοτόμων λύσεων που σχετίζονται με 
τα καθήκοντα της Ευρωπόλ και τις 
συγκεκριμένες και ειδικές ανάγκες 
επιβολής του νόμου και για τη 
διασφάλιση της ακρίβειας των 
αποτελεσμάτων του έργου·
- περιγραφή των κατηγοριών των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία·
- περιγραφή της περιόδου διατήρησης και 
των όρων πρόσβασης στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα·
- εκτίμηση επιπτώσεων που θα έχουν 
στην προστασία των δεδομένων οι 
κίνδυνοι για όλα τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των υποκειμένων των 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων: της 
εκτίμησης της αναγκαιότητας και της 
αναλογικότητας χωριστά για κάθε 
αίτηση· της διασφάλισης της 
συμμόρφωσης με τα δεοντολογικά 
πρότυπα· της αναγνώρισης ενδεχόμενων 
μεροληψιών στα επιχειρησιακά δεδομένα 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για 
την ανάπτυξη των αλγορίθμων, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης για 
το ενδεχόμενο διακρίσεων· της 
αναγνώρισης ενδεχόμενων μεροληψιών 
και καταχρήσεων στην εφαρμογή των 
αλγορίθμων και στα αποτελέσματά τους, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης για 
το ενδεχόμενο διακρίσεων· και της 
απαίτησης προηγούμενης έγκρισης για 
κάθε αίτηση, λαμβάνοντας υπόψη τον 
κίνδυνο μεροληπτικών αποτελεσμάτων 
που απορρέουν από τη χρήση δεδομένων 
για την επιβολή του νόμου, και των 
μέτρων που προβλέπονται για να 
αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι αυτοί· και
- περιγραφή της συμμόρφωσης με τις 
αρχές της προστασίας των δεδομένων 
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που ορίζονται στο άρθρο 71 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως με τις 
αρχές της ελαχιστοποίησης των 
δεδομένων, της ποιότητας των 
δεδομένων και της ιδιωτικότητας ήδη 
από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού.

Or. en

Τροπολογία 447
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κάθε έργο υπόκειται σε 
προηγούμενη έγκριση από τον εκτελεστικό 
διευθυντή, βάσει περιγραφής της 
σχεδιαζόμενης δραστηριότητας 
επεξεργασίας στην οποία καθορίζεται η 
ανάγκη επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως για τη 
διερεύνηση και τη δοκιμή καινοτόμων 
λύσεων και για τη διασφάλιση της 
ακρίβειας των αποτελεσμάτων του έργου, 
περιγραφή των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που πρόκειται να υποβληθούν 
σε επεξεργασία, περιγραφή της περιόδου 
διατήρησης και των όρων πρόσβασης 
στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
εκτίμηση επιπτώσεων που θα έχουν στην 
προστασία των δεδομένων οι κίνδυνοι για 
όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
υποκειμένων των δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της τυχόν 
μεροληψίας στο αποτέλεσμα, καθώς και τα 
μέτρα που προβλέπονται για την 
αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων·

α) κάθε έργο ή δραστηριότητα 
έρευνας και καινοτομίας υπόκειται σε 
προηγούμενη έγκριση από τον εκτελεστικό 
διευθυντή σε διαβούλευση με τον 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων και τον 
υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
βάσει περιγραφής των στόχων, του 
πεδίου εφαρμογής και της διάρκειας της 
δραστηριότητας ή του έργου 
επεξεργασίας , η σχεδιαζόμενη 
δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην οποία 
καθορίζεται η ανάγκη ανάπτυξης της 
δραστηριότητας ή του έργου, καθώς και 
η επίτευξη των στόχων της Ευρωπόλ που 
ορίζονται στο άρθρο 3, οι συμμετέχοντες 
εταίροι, η προστασία των δεδομένων και η 
εκτίμηση επιπτώσεων των κινδύνων για 
όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
υποκειμένων των δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της τυχόν 
μεροληψίας στο αποτέλεσμα, καθώς και τα 
μέτρα που λαμβάνονται για την 
αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων και 
για την αποφυγή των πιθανών 
παραβιάσεων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
μέτρων για την εξασφάλιση της μη 
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επανάληψης τέτοιων παραβιάσεων·

Or. en

Τροπολογία 448
Franco Roberti, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κάθε έργο υπόκειται σε 
προηγούμενη έγκριση από τον εκτελεστικό 
διευθυντή, βάσει περιγραφής της 
σχεδιαζόμενης δραστηριότητας 
επεξεργασίας στην οποία καθορίζεται η 
ανάγκη επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως για τη 
διερεύνηση και τη δοκιμή καινοτόμων 
λύσεων και για τη διασφάλιση της 
ακρίβειας των αποτελεσμάτων του έργου, 
περιγραφή των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που πρόκειται να υποβληθούν 
σε επεξεργασία, περιγραφή της περιόδου 
διατήρησης και των όρων πρόσβασης στα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
εκτίμηση επιπτώσεων που θα έχουν στην 
προστασία των δεδομένων οι κίνδυνοι για 
όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
υποκειμένων των δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της τυχόν 
μεροληψίας στο αποτέλεσμα, καθώς και τα 
μέτρα που προβλέπονται για την 
αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων·

α) κάθε έργο υπόκειται σε 
προηγούμενη έγκριση από τον εκτελεστικό 
διευθυντή, βάσει περιγραφής της 
σχεδιαζόμενης δραστηριότητας 
επεξεργασίας στην οποία καθορίζεται η 
ανάγκη και η αναλογικότητα 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, περιγραφής της περιόδου 
διατήρησης και των όρων πρόσβασης στα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
εκτίμηση επιπτώσεων που θα έχουν στην 
προστασία των δεδομένων οι κίνδυνοι για 
όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
υποκειμένων των δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της τυχόν 
μεροληψίας στο αποτέλεσμα, καθώς και τα 
μέτρα που προβλέπονται για την 
αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 449
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
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Άρθρο 33α – παράγραφος 1 – σημείο αα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) παρεμβάλλεται το στοιχείο αα 
(νέο):
"κάθε δραστηριότητα ή έργο υπόκειται 
σε αρχική εκτίμηση από τον υπεύθυνο 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και τον 
υπεύθυνο προστασίας των δεδομένων 
βάσει των πληροφοριών στο σημείο α). 
Εάν θεωρούν ότι οι τεχνολογικές λύσεις 
που προκύπτουν από τη δραστηριότητα ή 
το έργο έρευνας και καινοτομίας θα 
μπορούσαν να συνιστούν συστήματα ΤΝ 
υψηλού κινδύνου κατά την έννοια του 
άρθρου 6 του κανονισμού (20XX/X) 
(κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη), 
ο ΕΕΠΔ και η ΜΟΚΕ δίνουν τη ρητή 
έγκρισή τους πριν από την έναρξη του 
έργου. Απουσία τέτοιας εξουσιοδότησης, 
το έργο δεν συνεχίζεται·"

Or. en

Τροπολογία 450
Franco Roberti, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33α – παράγραφος 1 – σημείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) κατά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για έρευνα και 
καινοτομία, η επεξεργασία 
πραγματοποιείται μόνον εφόσον:
i) απαιτείται πλήρως προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι του έργου·
ii) δεν είναι δυνατή η χρήση 
ανωνυμοποιημένων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·
iii) η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
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αποκλείεται ή, όταν είναι ρητώς, 
απολύτως αναγκαία, συνοδεύεται από 
κατάλληλες πρόσθετες εγγυήσεις·και
iv) υπάρχουν εγγυήσεις για τις αρχές της 
ανωνυμοποίησης δεδομένων και για την 
ιδιωτικότητα από τον σχεδιασμό και εξ 
ορισμού·

Or. en

Τροπολογία 451
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33α – παράγραφος 1 – σημείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) παρεμβάλλεται το στοιχείο αβ 
(νέο):
«οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) αναλύονται σε χωριστό 
δεσμευτικό έγγραφο για κάθε έργο ή 
δραστηριότητα έρευνας και καινοτομίας, 
το οποίο εγκρίνεται από το διοικητικό 
συμβούλιο και τίθεται στη διάθεση του 
ΕΕΠΔ·»

Or. en

Τροπολογία 452
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33α – παράγραφος 1 – σημείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α γ) παρεμβάλλεται το στοιχείο αγ 
(νέο):
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«μόνο ανωνυμοποιημένα δεδομένα 
χρησιμοποιούνται και υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για την ανάπτυξη έργων και 
δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας·»

Or. en

Τροπολογία 453
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το διοικητικό συμβούλιο και ο 
ΕΕΠΔ ενημερώνονται πριν από την 
έναρξη του έργου·

β) ο ΕΕΠΔ και η ΜΟΚΕ 
ενημερώνονται πριν από την έναρξη του 
έργου· γ) κάθε ανωνυμοποιημένο 
δεδομένο που πρόκειται να υποβληθεί σε 
επεξεργασία στο πλαίσιο του έργου 
αντιγράφεται προσωρινά σε χωριστό, 
απομονωμένο και προστατευόμενο 
περιβάλλον επεξεργασίας δεδομένων 
εντός της Ευρωπόλ με αποκλειστικό 
σκοπό την υλοποίηση αυτού του έργου, 
και μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
της Ευρωπόλ έχει πρόσβαση στα εν λόγω 
δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 454
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το διοικητικό συμβούλιο και ο 
ΕΕΠΔ ενημερώνονται πριν από την 

β) το διοικητικό συμβούλιο και ο 
ΕΕΠΔ ενημερώνονται για την έναρξη του 
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έναρξη του έργου· έργου· γ) κάθε δεδομένο προσωπικού 
χαρακτήρα που πρόκειται να υποβληθεί 
σε επεξεργασία στο πλαίσιο του έργου 
αντιγράφεται προσωρινά σε χωριστό, 
απομονωμένο και προστατευόμενο 
περιβάλλον επεξεργασίας δεδομένων 
εντός της Ευρωπόλ με αποκλειστικό 
σκοπό την υλοποίηση αυτού του έργου, 
και μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
της Ευρωπόλ έχει πρόσβαση στα εν λόγω 
δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 455
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το διοικητικό συμβούλιο και ο 
ΕΕΠΔ ενημερώνονται πριν από την 
έναρξη του έργου·

β) το διοικητικό συμβούλιο και ο 
ΕΕΠΔ ενημερώνονται τακτικά κατά τη 
διάρκεια του έργου· γ) κάθε δεδομένο 
προσωπικού χαρακτήρα που πρόκειται να 
υποβληθεί σε επεξεργασία στο πλαίσιο 
του έργου αντιγράφεται προσωρινά σε 
χωριστό, απομονωμένο και 
προστατευόμενο περιβάλλον 
επεξεργασίας δεδομένων εντός της 
Ευρωπόλ με αποκλειστικό σκοπό την 
υλοποίηση αυτού του έργου, και μόνο 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό της 
Ευρωπόλ έχει πρόσβαση στα εν λόγω 
δεδομένα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διοικητικό συμβούλιο και ο ΕΕΠΔ θα πρέπει να αδειοδοτούν το έργο και θα πρέπει έπειτα 
να ενημερώνονται τακτικά.
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Τροπολογία 456
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33α – παράγραφος 1 – σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) παρεμβάλλεται το στοιχείο βα 
(νέο):
«ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
συμμετέχουν και γνωμοδοτούν σε όλα τα 
στάδια των δραστηριοτήτων ή έργων 
έρευνας και καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένου του ΕΕΠΔ, εφόσον 
το κρίνουν αναγκαίο·»

Or. en

Τροπολογία 457
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33α – παράγραφος 1 – σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) όταν η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα συνεπάγεται τη 
χρήση πραγματικών επιχειρησιακών 
δεδομένων, τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ανωνυμοποιούνται ή 
ψευδωνυμοποιούνται, όπου είναι 
δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 458
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33α – παράγραφος 1 – σημείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) παρεμβάλλεται το στοιχείο ββ 
(νέο):
«οι αλγόριθμοι καθώς και τα δεδομένα 
που χρησιμοποιούνται και παράγονται 
στο πλαίσιο έργου έρευνας και 
καινοτομίας καθοδηγούνται από τις 
δεοντολογικές αρχές της διαφάνειας, της 
εξηγησιμότητας, της δικαιοσύνης, της 
λογοδοσίας και της ευθύνης·»

Or. en

Τροπολογία 459
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33α – παράγραφος 1 – σημείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) Οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων 
που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
2018/1725 δεν υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για σκοπούς έρευνας και 
καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 460
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33α – παράγραφος 1 – σημείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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β γ) παρεμβάλλεται το στοιχείο βγ 
(νέο):
«πριν και μετά την ανάπτυξη 
οποιασδήποτε τεχνολογικής λύσης που 
προκύπτει από έργο έρευνας και 
καινοτομίας, ιδίως εκείνων που 
βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, 
διενεργείται ανεξάρτητος έλεγχος 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
αποτελέσματα των έργων δεν 
υπονομεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται 
στον Χάρτη, δεν εισάγουν διακρίσεις σε 
καμία μορφή ούτε συμβάλλουν στη 
μαζική παρακολούθηση·»

Or. en

Τροπολογία 461
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33α – παράγραφος 1 – σημείο β δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β δ) παρεμβάλλεται το στοιχείο βγ 
(νέο):
"οι ανεξάρτητοι έλεγχοι 
πραγματοποιούνται από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες·"

Or. en

Τροπολογία 462
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33α – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κάθε δεδομένο προσωπικού 
χαρακτήρα που πρόκειται να υποβληθεί 
σε επεξεργασία στο πλαίσιο του έργου 
αντιγράφεται προσωρινά σε χωριστό, 
απομονωμένο και προστατευόμενο 
περιβάλλον επεξεργασίας δεδομένων 
εντός της Ευρωπόλ με αποκλειστικό 
σκοπό την υλοποίηση αυτού του έργου, 
και μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
της Ευρωπόλ έχει πρόσβαση στα εν λόγω 
δεδομένα·

γ) οποιαδήποτε ανωνυμοποιημένα 
δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
στο πλαίσιο του έργου δεν αποτελούν 
αντικείμενο διαβίβασης, μεταφοράς ή 
πρόσβασης με άλλον τρόπο από τρίτους·

Or. en

Τροπολογία 463
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33α – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οποιαδήποτε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία στο πλαίσιο του έργου δεν 
αποτελούν αντικείμενο διαβίβασης, 
μεταφοράς ή πρόσβασης με άλλον τρόπο 
από τρίτους·

δ) τυχόν επεξεργασία 
ανωνυμοποιημένων δεδομένων και 
επακόλουθη χρήση αλγορίθμων που 
παράγονται στο πλαίσιο του έργου δεν 
οδηγεί στη λήψη μέτρων ή αποφάσεων 
που επηρεάζουν τα υποκείμενα των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 464
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33α – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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ε) τυχόν επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του 
έργου δεν οδηγεί στη λήψη μέτρων ή 
αποφάσεων που επηρεάζουν τα 
υποκείμενα των δεδομένων·

ε) οποιαδήποτε ανωνυμοποιημένα 
δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
στο πλαίσιο του έργου διαγράφονται μόλις 
ολοκληρωθεί το έργο ή όταν τα 
ανωνυμοποιημένα δεδομένα φθάσουν στο 
τέλος της περιόδου διατήρησής τους 
σύμφωνα με το άρθρο 31·

Or. en

Τροπολογία 465
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33α – παράγραφος – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) οποιαδήποτε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία στο πλαίσιο του έργου 
διαγράφονται μόλις ολοκληρωθεί το έργο 
ή όταν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα φθάσουν στο τέλος της 
περιόδου διατήρησής τους σύμφωνα με 
το άρθρο 31·

στ) τα αρχεία καταγραφής της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο του έργου 
τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έργου και 1 έτος μετά την ολοκλήρωση 
του έργου, αποκλειστικά για τους 
σκοπούς και μόνο για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται προκειμένου να 
επαληθευθεί η ακρίβεια του 
αποτελέσματος της επεξεργασίας των 
δεδομένων και να επιτραπεί στον ΕΕΠΔ 
να διενεργήσει εποπτεία και ελέγχους. Η 
ΜΟΚΕ έχει πρόσβαση στις καταχωρίσεις 
αυτές.

Or. en

Τροπολογία 466
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33α – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) οποιαδήποτε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία στο πλαίσιο του έργου 
διαγράφονται μόλις ολοκληρωθεί το έργο 
ή όταν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα φθάσουν στο τέλος της 
περιόδου διατήρησής τους σύμφωνα με 
το άρθρο 31·

στ) τα αρχεία καταγραφής των 
ανωνυμοποιημένων δεδομένων στο 
πλαίσιο του έργου τηρούνται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έργου και 1 έτος μετά την 
ολοκλήρωση του έργου, αποκλειστικά για 
τους σκοπούς και μόνο για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται προκειμένου να 
επαληθευθεί η ακρίβεια του 
αποτελέσματος της επεξεργασίας των 
δεδομένων και να έχουν ικανοποιηθεί 
όλες οι απαιτήσεις και εγγυήσεις του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 467
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ευρωπόλ διατηρεί πλήρη και 
λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας και 
του σκεπτικού στο οποίο βασίζεται η 
διαμόρφωση, η δοκιμή και η επικύρωση 
των αλγορίθμων, ώστε να διασφαλίζεται η 
διαφάνεια και να εξασφαλίζεται η 
επαλήθευση της ακρίβειας των 
αποτελεσμάτων..

2. Η Ευρωπόλ διατηρεί πλήρη και 
λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας και 
του σκεπτικού στο οποίο βασίζεται η 
διαμόρφωση, η δοκιμή και η επικύρωση 
των αλγορίθμων και της διαδικασίας, 
καθώς και η εξηγησιμότητα, ώστε να 
διασφαλίζεται η διαφάνεια και να 
εξασφαλίζεται η επαλήθευση της ακρίβειας 
των αποτελεσμάτων που συμμορφώνονται 
με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
ελευθερίες που κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη και στους κανόνες προστασίας 
των δεδομένων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725·

Or. en

Τροπολογία 468
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Malik Azmani
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ευρωπόλ διατηρεί πλήρη και 
λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας και 
του σκεπτικού στο οποίο βασίζεται η 
διαμόρφωση, η δοκιμή και η επικύρωση 
των αλγορίθμων, ώστε να διασφαλίζεται η 
διαφάνεια και να εξασφαλίζεται η 
επαλήθευση της ακρίβειας των 
αποτελεσμάτων..

2. Η Ευρωπόλ διατηρεί πλήρη και 
λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας και 
του σκεπτικού στο οποίο βασίζεται η 
διαμόρφωση, η δοκιμή και η επικύρωση 
των αλγορίθμων, ώστε να διασφαλίζεται η 
διαφάνεια και να εξασφαλίζεται η 
επαλήθευση της ακρίβειας των 
αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των στοιχείων που απαριθμούνται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του 
παρόντος άρθρου, που θα πρέπει να 
διατίθενται καθ’ολοκληρία στον ΕΕΠΔ 
και στη ΜΟΚΕ κατόπιν της 
δρομολόγησης του έργου·

Or. en

Τροπολογία 469
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ευρωπόλ διατηρεί πλήρη και 
λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας και 
του σκεπτικού στο οποίο βασίζεται η 
διαμόρφωση, η δοκιμή και η επικύρωση 
των αλγορίθμων, ώστε να διασφαλίζεται η 
διαφάνεια και να εξασφαλίζεται η 
επαλήθευση της ακρίβειας των 
αποτελεσμάτων..

2. Η Ευρωπόλ διατηρεί πλήρη και 
λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας και 
του σκεπτικού στο οποίο βασίζεται η 
διαμόρφωση, η δοκιμή και η επικύρωση 
των αλγορίθμων, ώστε να διασφαλίζεται η 
διαφάνεια και να εξασφαλίζεται η 
επαλήθευση της ακρίβειας των 
αποτελεσμάτων, που θα πρέπει να 
διατίθενται καθ’ολοκληρία στη ΜΟΚΕ.».

Or. en
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Τροπολογία 470
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 33α – παράγραφος 2α νέα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, 
η πλήρης περιγραφή του έργου, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
στοιχείων που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
δημοσιοποιείται, με την επιφύλαξη του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2001/1049.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια των έργων είναι βασική για την εμπιστοσύνη των πολιτών στην έρευνα και την 
καινοτομία της Ευρωπόλ.

Τροπολογία 471
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η 
Ευρωπόλ ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση τις αρμόδιες αρχές των 
οικείων κρατών μελών για την εν λόγω 
παραβίαση, σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 7 παράγραφος 5, καθώς και τον 
πάροχο των σχετικών δεδομένων, εκτός αν 
η παραβίαση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δεν είναι πιθανό να προκαλέσει 
κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των φυσικών προσώπων.»·

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 92 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, σε 
περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, η Ευρωπόλ 
ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση τις αρμόδιες αρχές των 
οικείων κρατών μελών για την εν λόγω 
παραβίαση, σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 7 παράγραφος 5, καθώς και τον 
πάροχο των σχετικών δεδομένων, εκτός αν 
η παραβίαση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δεν είναι πιθανό να προκαλέσει 
κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις 
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ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

Or. en

Τροπολογία 472
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η 
Ευρωπόλ ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση τις αρμόδιες αρχές των 
οικείων κρατών μελών για την εν λόγω 
παραβίαση, σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 7 παράγραφος 5, καθώς και τον 
πάροχο των σχετικών δεδομένων, εκτός αν 
η παραβίαση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δεν είναι πιθανό να προκαλέσει 
κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των φυσικών προσώπων.»·

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 92 
του κανονισμού (ΕΕ)2018/1725, σε 
περίπτωση παραβίασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, η Ευρωπόλ 
ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση τις αρμόδιες αρχές των 
οικείων κρατών μελών για την εν λόγω 
παραβίαση, σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 7 παράγραφος 5, καθώς και τον 
πάροχο των σχετικών δεδομένων, εκτός αν 
η παραβίαση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δεν είναι πιθανό να προκαλέσει 
κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

Or. en

Τροπολογία 473
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η 
Ευρωπόλ ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση τις αρμόδιες αρχές των 
οικείων κρατών μελών για την εν λόγω 

1. Σε περίπτωση παραβίασης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η 
Ευρωπόλ ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση τον ΕΕΠΔ και τις αρμόδιες 
αρχές των οικείων κρατών μελών για την 
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παραβίαση, σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 7 παράγραφος 5, καθώς και τον 
πάροχο των σχετικών δεδομένων, εκτός αν 
η παραβίαση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δεν είναι πιθανό να προκαλέσει 
κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των φυσικών προσώπων.»·

εν λόγω παραβίαση, σύμφωνα με τους 
όρους του άρθρου 7 παράγραφος 5, καθώς 
και τον πάροχο των σχετικών δεδομένων, 
εκτός αν η παραβίαση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πιθανό 
να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες των φυσικών 
προσώπων.

Or. en

Τροπολογία 474
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η παράγραφος 3 απαλείφεται. διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 475
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν τα υποκείμενα των δεδομένων 
επιθυμούν να ασκήσουν το αναφερόμενο 
στο άρθρο 80 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1725 δικαίωμα πρόσβασης σε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν, μπορούν να υποβάλουν χωρίς 
υπερβολικά έξοδα σχετική αίτηση είτε 
στην αρχή που έχει οριστεί για τον σκοπό 
αυτό στο κράτος μέλος της επιλογής τους 
είτε στην Ευρωπόλ. Όταν η αίτηση 
υποβάλλεται στην αρχή του κράτους 

3. Αν τα υποκείμενα των δεδομένων 
επιθυμούν να ασκήσουν το αναφερόμενο 
στο άρθρο 80 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1725 δικαίωμα πρόσβασης σε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν, μπορούν να υποβάλουν χωρίς 
υπερβολικά έξοδα σχετική αίτηση είτε 
στην αρχή που έχει οριστεί για τον σκοπό 
αυτό στο κράτος μέλος της επιλογής τους 
είτε στην Ευρωπόλ. Όταν η αίτηση 
υποβάλλεται στην αρχή του κράτους 
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μέλους, η εν λόγω αρχή παραπέμπει την 
αίτηση στην Ευρωπόλ χωρίς καθυστέρηση 
και, σε κάθε περίπτωση, εντός ενός μηνός 
από την παραλαβή της.»·

μέλους, η εν λόγω αρχή παραπέμπει την 
αίτηση στην Ευρωπόλ χωρίς καθυστέρηση 
και, σε κάθε περίπτωση, εντός ενός μηνός 
από την παραλαβή της. Τα κράτη μέλη 
που παρείχαν τα δεδομένα γνωστοποιούν 
την παραβίαση στο ενδιαφερόμενο 
υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα με 
τις διαδικασίες που προβλέπει το εθνικό 
τους δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 476
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν τα υποκείμενα των δεδομένων 
επιθυμούν να ασκήσουν το αναφερόμενο 
στο άρθρο 80 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1725 δικαίωμα πρόσβασης σε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν, μπορούν να υποβάλουν χωρίς 
υπερβολικά έξοδα σχετική αίτηση είτε 
στην αρχή που έχει οριστεί για τον σκοπό 
αυτό στο κράτος μέλος της επιλογής τους 
είτε στην Ευρωπόλ. Όταν η αίτηση 
υποβάλλεται στην αρχή του κράτους 
μέλους, η εν λόγω αρχή παραπέμπει την 
αίτηση στην Ευρωπόλ χωρίς καθυστέρηση 
και, σε κάθε περίπτωση, εντός ενός μηνός 
από την παραλαβή της.»·

3. Αν τα υποκείμενα των δεδομένων 
επιθυμούν να ασκήσουν το αναφερόμενο 
στο άρθρο 80 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1725 δικαίωμα πρόσβασης σε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν, μπορούν να υποβάλουν σχετική 
αίτηση είτε στην αρχή που έχει οριστεί για 
τον σκοπό αυτό στο κράτος μέλος της 
επιλογής τους είτε στην Ευρωπόλ. Όταν η 
αίτηση υποβάλλεται στην αρχή του 
κράτους μέλους, η εν λόγω αρχή 
παραπέμπει την αίτηση στην Ευρωπόλ 
χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε 
περίπτωση, εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή της.

Or. en

Τροπολογία 477
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
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Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν τα υποκείμενα των δεδομένων 
επιθυμούν να ασκήσουν το αναφερόμενο 
στο άρθρο 80 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1725 δικαίωμα πρόσβασης σε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν, μπορούν να υποβάλουν χωρίς 
υπερβολικά έξοδα σχετική αίτηση είτε 
στην αρχή που έχει οριστεί για τον σκοπό 
αυτό στο κράτος μέλος της επιλογής τους 
είτε στην Ευρωπόλ. Όταν η αίτηση 
υποβάλλεται στην αρχή του κράτους 
μέλους, η εν λόγω αρχή παραπέμπει την 
αίτηση στην Ευρωπόλ χωρίς καθυστέρηση 
και, σε κάθε περίπτωση, εντός ενός μηνός 
από την παραλαβή της.»·

3. Αν τα υποκείμενα των δεδομένων 
επιθυμούν να ασκήσουν το αναφερόμενο 
στο άρθρο 80 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1725 δικαίωμα πρόσβασης σε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα 
αφορούν, μπορούν να υποβάλουν σχετική 
αίτηση είτε στην αρχή που έχει οριστεί για 
τον σκοπό αυτό στο κράτος μέλος της 
επιλογής τους είτε στην Ευρωπόλ. Όταν η 
αίτηση υποβάλλεται στην αρχή του 
κράτους μέλους, η εν λόγω αρχή 
παραπέμπει την αίτηση στην Ευρωπόλ 
χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε 
περίπτωση, εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή της.

Or. en

Τροπολογία 478
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 37 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στην παράγραφο 3, η πρώτη 
περίοδος αντικαθίσταται από το εξής 
κείμενο:

διαγράφεται·

«Με την επιφύλαξη του άρθρου 82 
παράγραφος 3 του κανονισμού 2018/1725, 
η Ευρωπόλ περιορίζει παρά διαγράφει τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, αν 
υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι 
η διαγραφή θα μπορούσε να βλάψει τα 
έννομα συμφέροντα του υποκειμένου των 
δεδομένων.»·»

Or. en
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Τροπολογία 479
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 25 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

–α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Η Ευρωπόλ επεξεργάζεται τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά 
τρόπον ώστε να μπορεί να εξασφαλίζεται 
ότι μπορεί να διαπιστωθεί η αρχή η οποία 
παρείχε τα δεδομένα ή η πηγή από την 
οποία έχουν ανακτηθεί τα δεδομένα·"

Or. en

Τροπολογία 480
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 25 – στοιχείο -α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
«Η ευθύνη για την ποιότητα των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
βαρύνει, από τη στιγμή της μεταφοράς ή 
της διαβίβασης:»

Or. en

Τροπολογία 481
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 25 – στοιχείο -α β (νέο)
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Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α β) το στοιχείο α) αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
" α) το κράτος μέλος ή το θεσμικό 
όργανο, τον φορέα, την υπηρεσία ή τον 
οργανισμό της Ένωσης που παρέσχε τα 
δεδομένα αυτά στην Ευρωπόλ·

Or. en

Τροπολογία 482
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 25 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 38 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
"6. Σε περίπτωση διαβίβασης μεταξύ της 
Ευρωπόλ και θεσμικού ή λοιπού οργάνου 
ή οργανισμού της Ένωσης, η ευθύνη για 
τη νομιμότητα της διαβίβασης βαρύνει 
την Ευρωπόλ."

Or. en

Τροπολογία 483
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 26 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 90 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, κάθε 

1. Κατά παρέκκλιση από τις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 90 του 
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νέος τύπος πράξεων επεξεργασίας που 
πρόκειται να πραγματοποιηθούν υπόκειται 
σε προηγούμενη διαβούλευση με τον 
ΕΕΠΔ, όταν πρόκειται να υποβληθούν σε 
επεξεργασία ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων που προβλέπονται στο άρθρο 
30 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού.»·

κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, κάθε νέος 
τύπος πράξεων επεξεργασίας που 
πρόκειται να πραγματοποιηθούν υπόκειται 
σε προηγούμενη διαβούλευση με τον 
ΕΕΠΔ δυνάμει των παραγράφων 3 και 4 
του εν λόγω άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 484
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 41 –παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος 
είναι μέλος του προσωπικού που έχει 
διοριστεί ειδικά για τον συγκεκριμένο 
σκοπό. Κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του, ενεργεί ανεξάρτητα και 
δεν δύναται να λαμβάνει εντολές.

1. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος 
είναι μέλος του προσωπικού που έχει 
διοριστεί ειδικά για τον συγκεκριμένο 
σκοπό.

Or. en

Τροπολογία 485
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων επιλέγεται με βάση τα 
προσωπικά και επαγγελματικά του 
προσόντα, και ιδίως τις ειδικές γνώσεις 
σχετικά με την προστασία δεδομένων και 

2. Ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων επιλέγεται με βάση τα 
επαγγελματικά του προσόντα, και ιδίως τις 
ειδικές γνώσεις σχετικά με την προστασία 
δεδομένων και τις συναφείς πρακτικές και 
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τις συναφείς πρακτικές και την ικανότητά 
του να εκπληρώνει τα καθήκοντά του που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

την ικανότητά του να εκπληρώνει τα 
καθήκοντά του που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 486
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 41 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επιλογή του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων δεν μπορεί να 
οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ 
της ιδιότητάς του ως υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων και άλλων 
επισήμων καθηκόντων που μπορεί 
ενδεχομένως να ασκεί, ιδίως στα πλαίσια 
της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

3. Η επιλογή του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων δεν μπορεί να 
οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ 
της ιδιότητάς του ως υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων και άλλων 
επισήμων καθηκόντων που μπορεί 
ενδεχομένως να έχει ασκήσει, ιδίως στα 
πλαίσια της εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 487
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 41 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων διορίζεται για θητεία 
διάρκειας τεσσάρων ετών με δυνατότητα 
ανανέωσης. Ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων είναι δυνατόν να 
απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του από 
το Εκτελεστικό Συμβούλιο μόνο με τη 
συγκατάθεση του ΕΕΠΔ, αν έχει παύσει 

διαγράφεται·



PE693.801v01-00 248/291 AM\1233579EL.docx

EL

πλέον να πληροί τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του.

Or. en

Τροπολογία 488
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 41 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων διορίζεται για θητεία διάρκειας 
τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανανέωσης. 
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων είναι 
δυνατόν να απαλλάσσεται από τα 
καθήκοντά του από το Εκτελεστικό 
Συμβούλιο μόνο με τη συγκατάθεση του 
ΕΕΠΔ, αν έχει παύσει πλέον να πληροί τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 
άσκηση των καθηκόντων του.

4. Ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων διορίζεται για θητεία διάρκειας 
τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανανέωσης. 
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων είναι 
δυνατόν να απαλλάσσεται από τα 
καθήκοντά του από το διοικητικό 
συμβούλιο μόνο με τη συγκατάθεση του 
ΕΕΠΔ, αν έχει παύσει πλέον να πληροί τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 
άσκηση των καθηκόντων του.

Or. en

Τροπολογία 489
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 41 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων διορίζεται για θητεία διάρκειας 
τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανανέωσης. 
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων είναι 
δυνατόν να απαλλάσσεται από τα 
καθήκοντά του από το Εκτελεστικό 
Συμβούλιο μόνο με τη συγκατάθεση του 

4. Ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων διορίζεται για θητεία διάρκειας 
τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανανέωσης. 
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων είναι 
δυνατόν να απαλλάσσεται από τα 
καθήκοντά του από το διοικητικό 
συμβούλιο μόνο με τη συγκατάθεση του 
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ΕΕΠΔ, αν έχει παύσει πλέον να πληροί τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 
άσκηση των καθηκόντων του.

ΕΕΠΔ, αν έχει παύσει πλέον να πληροί τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 
άσκηση των καθηκόντων του.

Or. en

Τροπολογία 490
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 29
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 41 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το διοικητικό συμβούλιο 
γνωστοποιεί στον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων το όνομα του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων μετά 
τον διορισμό του.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 491
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 30
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 41α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ευρωπόλ στηρίζει τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων κατά την άσκηση 
των καθηκόντων που προβλέπονται στο 
άρθρο 41γ, παρέχοντας τους πόρους και το 
προσωπικό που απαιτούνται για την 
εκτέλεση των καθηκόντων αυτών, 
επιτρέποντάς του την πρόσβαση σε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε 
πράξεις επεξεργασίας, και παρέχοντάς του 
τη δυνατότητα να διατηρήσει την 
εμπειρογνωσία του. Το σχετικό προσωπικό 
μπορεί να συμπληρωθεί από βοηθό 

2. Η Ευρωπόλ στηρίζει τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων κατά την άσκηση 
των καθηκόντων που προβλέπονται στο 
άρθρο 41γ, παρέχοντας τους πόρους και το 
προσωπικό που απαιτούνται για την 
εκτέλεση των καθηκόντων αυτών, 
επιτρέποντάς του την πρόσβαση σε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε 
πράξεις επεξεργασίας, και παρέχοντάς του 
τη δυνατότητα να διατηρήσει την 
εμπειρογνωσία του. Το σχετικό προσωπικό 
μπορεί να συμπληρωθεί από βοηθό 
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υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στον 
τομέα της επιχειρησιακής και διοικητικής 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στον 
τομέα της επιχειρησιακής και διοικητικής 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 492
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 30
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 41α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. . Δεδομένης της αυξημένης 
πολυπλοκότητας και ευθύνης του ρόλου 
του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, 
διορίζεται ομάδα παρατηρητών 
προστασίας δεδομένων για να επικουρεί 
τον ΥΠΔ στα καθήκοντα που 
περιγράφονται στο άρθρο 41β και να 
στηρίζει την Ευρωπόλ στη συμμόρφωσή 
της με τον παρόντα κανονισμό και τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

Or. en

Τροπολογία 493
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 30
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 41α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Ευρωπόλ εξασφαλίζει ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων δεν 
λαμβάνει εντολές για την άσκηση των εν 
λόγω καθηκόντων. Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων αναφέρεται 
απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο. Ο 

3. Η Ευρωπόλ εξασφαλίζει ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
λειτουργεί ανεξάρτητα και δεν λαμβάνει 
εντολές για την άσκηση των εν λόγω 
καθηκόντων. Ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων αναφέρεται απευθείας στο 
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υπεύθυνος προστασίας δεδομένων δεν 
απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του ούτε 
υφίσταται κυρώσεις από το διοικητικό 
συμβούλιο επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά 
του.

διοικητικό συμβούλιο. Ο υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων δεν απαλλάσσεται 
από τα καθήκοντά του ούτε υφίσταται 
κυρώσεις από το διοικητικό συμβούλιο 
επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του.

Or. en

Τροπολογία 494
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 30
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 41α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει 
περαιτέρω κανόνες εφαρμογής σχετικά με 
τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Οι 
εν λόγω κανόνες εφαρμογής αφορούν ιδίως 
τη διαδικασία επιλογής για τη θέση του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων, την 
καθαίρεσή του, τα καθήκοντα, τις 
υποχρεώσεις, τις εξουσίες και τα μέτρα 
διασφάλισης της ανεξαρτησίας του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων.

5. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει 
περαιτέρω κανόνες εφαρμογής σχετικά με 
τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Οι 
εν λόγω κανόνες εφαρμογής αφορούν ιδίως 
τη διαδικασία επιλογής για τη θέση του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων, την 
καθαίρεσή του, τα καθήκοντα, τις 
υποχρεώσεις, τις εξουσίες και τα μέτρα 
διασφάλισης της ανεξαρτησίας του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 495
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 30
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 41α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεδομένων και το προσωπικό του 
υπόκεινται στην υποχρέωση 
εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το άρθρο 
67 παράγραφος 1.

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεδομένων και το προσωπικό του 
υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης του 
απορρήτου σύμφωνα με το άρθρο 67 
παράγραφος 1.
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Or. en

Τροπολογία 496
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 30
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 41α – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 a. Ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων διορίζεται για θητεία 
διάρκειας τεσσάρων ετών με δυνατότητα 
ανανέωσης. Ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων είναι δυνατόν να 
απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του από 
το Εκτελεστικό Συμβούλιο μόνο με τη 
συγκατάθεση του ΕΕΠΔ, αν έχει παύσει 
πλέον να πληροί τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων του.

Or. en

Τροπολογία 497
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 30
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 41α – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 β. Το διοικητικό συμβούλιο 
γνωστοποιεί στον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων το όνομα του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων μετά 
τον διορισμό του.

Or. en
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Τροπολογία 498
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 30
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 41 β – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διασφαλίζει ότι τηρούνται αρχεία 
διαβίβασης και παραλαβής των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

ε) διασφαλίζει ότι τηρούνται αρχεία 
διαβίβασης, μεταφοράς και παραλαβής 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 499
Franco Roberti, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 30
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 41 β – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) συνεργάζεται με τον ΕΕΠΔ· η) συνεργάζεται και απαντά σε 
αιτήματα του ΕΕΠΔ, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του, να συνεργάζεται και 
να διαβουλεύεται με τον Ευρωπαίο 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων κατόπιν 
αιτήματος του τελευταίου ή με δική του 
πρωτοβουλία·

Or. en

Τροπολογία 500
Franco Roberti, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 30
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 41α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) διασφαλίζει ότι τα δικαιώματα και 
οι ελευθερίες των υποκειμένων των 
δεδομένων δεν επηρεάζονται αρνητικά 
από τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 501
Franco Roberti, Birgit Sippel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 30
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 41b

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων μπορεί να διατυπώνει 
συστάσεις για την πρακτική βελτίωση της 
προστασίας των δεδομένων και να 
παρέχει συμβουλές για θέματα που 
αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων 
περί προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, 
μπορεί, με δική του πρωτοβουλία ή 
κατόπιν αιτήματος του διοικητικού 
συμβουλίου ή οποιουδήποτε φυσικού 
προσώπου, να διερευνά θέματα και 
περιστατικά που σχετίζονται άμεσα με τα 
καθήκοντά του και τα οποία περιέρχονται 
σε γνώση του, και να αναφέρεται στο 
πρόσωπο που ανέθεσε την έρευνα ή στο 
διοικητικό συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 502
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 30
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 41γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Παρεμβάλλεται το άρθρο 41γ 
(νέο):
Άρθρο 41γ Υπεύθυνος θεμελιωδών 
δικαιωμάτων
1.Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων 
διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο 
κατόπιν των συστάσεων του 
συμβουλευτικού φόρουμ σχετικά με τις 
πιθανές υποψηφιότητες.Διαθέτει την 
απαιτούμενη ικανότητα, πραγματογνωσία 
και επαγγελματική πείρα στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων.
2.Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων 
επιτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) παρακολούθηση της συμμόρφωσης 
της Ευρωπόλ με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, μεταξύ άλλων με τη 
διεξαγωγή ερευνών για οποιαδήποτε από 
τις δραστηριότητές της·
β) προώθηση του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων από την 
Ευρωπόλ κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων και των δραστηριοτήτων 
της·
γ) παροχή συμβουλών στην Ευρωπόλ, 
όταν το κρίνει αναγκαίο ή όταν του 
ζητείται σε σχέση με οποιαδήποτε 
δραστηριότητα της Ευρωπόλ, χωρίς να 
καθυστερεί τις εν λόγω δραστηριότητες·
δ) υποβολή γνωμών σχετικά με τις 
εργασιακές ρυθμίσεις·
ε) παροχή γραμματείας στο 
συμβουλευτικό φόρουμ·
στ) ενημέρωση του εκτελεστικού 
διευθυντή και των ανεξάρτητων ειδικών 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με 
πιθανές παραβιάσεις θεμελιωδών 
δικαιωμάτων κατά τη δραστηριότητα 
της Ευρωπόλ·
ζ) εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων 
καθηκόντων, στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται από τον παρόντα 
κανονισμό·



PE693.801v01-00 256/291 AM\1233579EL.docx

EL

Η γραμματεία που αναφέρεται στο 
στοιχείο ε) του πρώτου εδαφίου λαμβάνει 
οδηγίες απευθείας από το συμβουλευτικό 
φόρουμ.
Ο εκτελεστικός διευθυντής αναφέρεται 
στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων 
ως προς το πώς έχουν αντιμετωπιστεί 
ανησυχίες σχετικά με πιθανές 
παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, σύμφωνα με το στοιχείο 
στ) του πρώτου εδαφίου.
3.Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων 
αναφέρεται απευθείας στο διοικητικό 
συμβούλιο και συνεργάζεται με το 
συμβουλευτικό φόρουμ και τους 
ανεξάρτητους ειδικούς της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων.Το διοικητικό 
συμβούλιο εξασφαλίζει την ανάληψη 
ενεργειών σε συνέχεια των συστάσεων 
του υπεύθυνου θεμελιωδών 
δικαιωμάτων.Επιπλέον, ο υπεύθυνος 
θεμελιωδών δικαιωμάτων δημοσιεύει 
ετήσια έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητές του και στο βαθμό στον 
οποίο οι δραστηριότητες της Ευρωπόλ 
σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα.
4.Η Ευρωπόλ διασφαλίζει ότι ο 
υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων 
μπορεί να ενεργεί αυτόνομα και είναι 
ανεξάρτητος κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του.Ο υπεύθυνος 
θεμελιωδών δικαιωμάτων διαθέτει 
επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς 
πόρους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων του.
5.Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων 
μπορεί να επικουρείται από βοηθό 
υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων.Ο 
βοηθός υπεύθυνος θεμελιωδών 
δικαιωμάτων ορίζεται από το διοικητικό 
συμβούλιο από κατάλογο τριών 
τουλάχιστον υποψηφίων που υποβάλλει ο 
υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων.Ο 
βοηθός υπεύθυνος θεμελιωδών 
δικαιωμάτων διαθέτει τα απαιτούμενα 
προσόντα και την απαιτούμενη πείρα 
στον τομέα των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ενεργεί ανεξάρτητα 
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κατά την άσκηση των καθηκόντων 
του.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
του υπεύθυνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του 
τα αναλαμβάνει ο βοηθός υπεύθυνος 
θεμελιωδών δικαιωμάτων.
6. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων 
έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες 
που αφορούν τον σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις 
δραστηριότητες της Ευρωπόλ.»

Or. en

Τροπολογία 503
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 30 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 41γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
41γ:
Υποχρεωτική κατάρτιση για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα
Όλα τα μέλη του προσωπικού της 
Ευρωπόλ λαμβάνουν υποχρεωτική 
κατάρτιση όσον αφορά την προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Τα εν λόγω προγράμματα 
κατάρτισης αναπτύσσονται και 
οργανώνονται σε συνεργασία με τον FRA 
και την ΕΑΑ.

Or. en

Τροπολογία 504
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 31
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εθνική εποπτική αρχή, για τον 
σκοπό της άσκησης της εποπτικής 
λειτουργίας της, έχει πρόσβαση στους 
χώρους της οικείας εθνικής μονάδας ή 
στους χώρους που χρησιμοποιούν οι 
αξιωματικοί-σύνδεσμοι, στα δεδομένα που 
υποβάλλονται από το οικείο κράτος μέλος 
στην Ευρωπόλ, σύμφωνα με τις σχετικές 
εθνικές διαδικασίες, καθώς και στα αρχεία 
καταχωρίσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 40.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια 
εθνική εποπτική αρχή, αποστολή της 
οποίας είναι να ελέγχει, σύμφωνα με το 
εθνικό της δίκαιο και υπό καθεστώς 
ανεξαρτησίας, τη νομιμότητα της 
διαβίβασης, ανάκτησης και κοινοποίησης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην 
Ευρωπόλ από το οικείο κράτος μέλος, 
καθώς επίσης να εξετάζει κατά πόσον μια 
τέτοια διαβίβαση, ανάκτηση ή 
κοινοποίηση παραβιάζει τα δικαιώματα 
των οικείων υποκειμένων των δεδομένων. 
Η εθνική εποπτική αρχή, για τον σκοπό της 
άσκησης της εποπτικής λειτουργίας της, 
έχει πρόσβαση στους χώρους της οικείας 
εθνικής μονάδας ή στους χώρους που 
χρησιμοποιούν οι αξιωματικοί-σύνδεσμοι, 
στα δεδομένα που υποβάλλονται από το 
οικείο κράτος μέλος στην Ευρωπόλ, 
σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές 
διαδικασίες, καθώς και στα αρχεία 
καταχωρίσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 40.

Or. en

Τροπολογία 505
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 32 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΕΕΠΔ είναι υπεύθυνος για την 
παρακολούθηση και τη διασφάλιση της 
εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1725 σχετικά με την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 

Ο ΕΕΠΔ είναι υπεύθυνος για την 
παρακολούθηση και τη διασφάλιση της 
εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1725 σχετικά με την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
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των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την Ευρωπόλ, καθώς και 
για την παροχή συμβουλών προς την 
Ευρωπόλ και στα υποκείμενα των 
δεδομένων για κάθε θέμα που αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.»·

των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την Ευρωπόλ, καθώς και 
για την παροχή συμβουλών προς την 
Ευρωπόλ και στα υποκείμενα των 
δεδομένων για κάθε θέμα που αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Εκτός από τα καθήκοντα και 
τις εξουσίες που ορίζονται στα άρθρα 57 
και 58 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ο 
ΕΕΠΔ έχει επίσης τα καθήκοντα, τις 
αρμοδιότητες και τις εξουσίες που 
ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4·

Or. en

Τροπολογία 506
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 32 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 43 – εδάφιο 1, α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προστίθεται η παράγραφος 1α:
«Οι δημοσιονομικοί και ανθρώπινοι 
πόροι του ΕΕΠΔ, σε επίπεδα δεξιοτήτων 
ανάλογα με την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ, 
προσαρμόζονται ανάλογα με τον 
αυξημένο όγκο εργασιών, ώστε να μην 
παρεμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία της 
Ευρωπόλ.»

Or. en

Τροπολογία 507
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 32 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 43 – παράγραφοι 3 και 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) οι παράγραφοι 3 και 4 
διαγράφονται.
3.Ο ΕΕΠΔ δύναται σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό: α) να παρέχει 
συμβουλές στα υποκείμενα των 
δεδομένων κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους· β) να παραπέμπει 
στην Ευρωπόλ περιπτώσεις εικαζόμενης 
παραβίασης των διατάξεων που διέπουν 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και, ενδεχομένως, να 
διατυπώνει προτάσεις για την 
επανόρθωση αυτής της παραβίασης και 
τη βελτίωση της προστασίας των 
υποκειμένων των δεδομένων· γ) να 
εντέλλεται την ικανοποίηση των 
αιτημάτων για άσκηση ορισμένων 
δικαιωμάτων όσον αφορά τα δεδομένα, 
εάν τα εν λόγω αιτήματα έχουν 
απορριφθεί κατά παράβαση των άρθρων 
36 και 37· να προειδοποιεί ή να 
επιπλήττει την Ευρωπόλ· δ) να αναθέτει 
στην Ευρωπόλ την εκτέλεση της 
διόρθωσης, του περιορισμού, της 
διαγραφής ή της καταστροφής 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία κατά 
παράβαση των διατάξεων που διέπουν 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, καθώς και την κοινοποίηση 
των μέτρων αυτών στους τρίτους στους 
οποίους έχουν κοινολογηθεί τα δεδομένα 
αυτά· στ) να επιβάλλει προσωρινή ή 
οριστική απαγόρευση αυτών των 
πράξεων επεξεργασίας από την Ευρωπόλ 
που αντιβαίνουν στις διατάξεις περί 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα· ζ) να προσφεύγει στην 
Ευρωπόλ και, εάν παρίσταται ανάγκη, 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή· η) να 
προσφεύγει στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους όρους που 
προβλέπει η ΣΛΕΕ· θ) να παρεμβαίνει σε 
υποθέσεις που εκδικάζονται ενώπιον του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Ο ΕΕΠΔ έχει την εξουσία: α) να 
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αποκτά από την Ευρωπόλ πρόσβαση σε 
όλα τα προσωπικά δεδομένα και σε όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες για τις 
έρευνές του· β) να αποκτά πρόσβαση σε 
οποιουσδήποτε χώρους στους οποίους η 
Ευρωπόλ ασκεί τις δραστηριότητές της, 
όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να 
υποτεθεί ότι διεξάγεται εκεί 
δραστηριότητα που καλύπτεται από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εποπτικές εξουσίες του ΕΕΠΔ έναντι της Ευρωπόλ θα πρέπει να εναρμονιστούν με τις 
γενικές εξουσίες του ΕΕΠΔ που προβλέπονται στο άρθρο 58 του κανονισμού για την προστασία 
των δεδομένων.

Τροπολογία 508
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 32 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 43 – παράγραφοι 3 και 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) οι παράγραφοι 3 και 4 
αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:
«3. Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του 
ΕΕΠΔ, όπως ορίζονται στα άρθρα 57 και 
58 του κανονισμού 2018/1725, 
εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στην 
Ευρωπόλ και σε κάθε δραστηριότητα 
επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 509
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 32 – στοιχείο β
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Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 43 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο ΕΕΠΔ καταρτίζει ετήσια έκθεση 
σχετικά με τις εποπτικές δραστηριότητές 
του όσον αφορά την Ευρωπόλ. Η εν λόγω 
έκθεση αποτελεί τμήμα της ετήσιας 
έκθεσης του ΕΕΠΔ που προβλέπεται στο 
άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. 
Οι εθνικές εποπτικές αρχές καλούνται να 
υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την 
εν λόγω έκθεση προτού αυτή καταστεί 
μέρος της ετήσιας έκθεσης. Ο ΕΕΠΔ 
λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις 
παρατηρήσεις των εθνικών εποπτικών 
αρχών και, σε κάθε περίπτωση, κάνει 
σχετική αναφορά στην ετήσια έκθεση.

5. Ο ΕΕΠΔ καταρτίζει ετήσια έκθεση 
σχετικά με τις εποπτικές δραστηριότητές 
του όσον αφορά την Ευρωπόλ. Η εν λόγω 
έκθεση αποτελεί τμήμα της ετήσιας 
έκθεσης του ΕΕΠΔ που προβλέπεται στο 
άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. 
Οι εθνικές εποπτικές αρχές καλούνται να 
υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την 
εν λόγω έκθεση προτού αυτή καταστεί 
μέρος της ετήσιας έκθεσης.

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει στατιστικές 
πληροφορίες σχετικά με ενστάσεις, 
έρευνες και διερευνήσεις διενεργούμενες 
κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2, καθώς 
και σχετικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, 
διεθνείς οργανισμούς, ιδιώτες, 
περιπτώσεις προηγούμενης 
διαβούλευσης, και την άσκηση των 
εξουσιών που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο.
Ο ΕΕΠΔ λαμβάνει υπόψη τις 
παρατηρήσεις των εθνικών εποπτικών 
αρχών και, σε κάθε περίπτωση, κάνει 
σχετική αναφορά στην ετήσια έκθεση.

Or. en

Τροπολογία 510
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 32 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 43 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



AM\1233579EL.docx 263/291 PE693.801v01-00

EL

Η έκθεση περιλαμβάνει στατιστικές 
πληροφορίες σχετικά με ενστάσεις, 
έρευνες και διερευνήσεις, καθώς και 
σχετικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες 
και διεθνείς οργανισμούς, περιπτώσεις 
προηγούμενης διαβούλευσης, και την 
άσκηση των εξουσιών που προβλέπονται 
στην παράγραφο 3..

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 511
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 32α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 43 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ (β1)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως 
εξής:
θ) προστίθεται το στοιχείο β1):
«Δημιουργία ρυθμιστικών περιβαλλόντων 
που διευκολύνουν την ανάπτυξη, τη 
δοκιμή και την επικύρωση καινοτόμων 
εργαλείων επιβολής του νόμου από την 
Ευρωπόλ υπό την καθοδήγηση του 
ΕΕΠΔ, με σκοπό τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις 
προστασίας των δεδομένων·»

Or. en

Τροπολογία 512
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 36 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 50 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η παράγραφος 1 απαλείφεται· β) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Κάθε πρόσωπο το οποίο υπέστη υλική 
ή μη υλική ζημία ως αποτέλεσμα 
παραβίασης του παρόντος κανονισμού 
δικαιούται αποζημίωση σύμφωνα με το 
άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1725.»

Or. en

Τροπολογία 513
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 36 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η παράγραφος 1 απαλείφεται· β) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Το άρθρο 65 του κανονισμού 
2016/1725 και το άρθρο 56 της οδηγίας 
2016/680 εφαρμόζονται σε κάθε πρόσωπο 
που υπέστη υλική ή μη υλική ζημία ως 
αποτέλεσμα παράβασης του παρόντος 
κανονισμού.»

Or. en

Τροπολογία 514
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

–α) Στην παράγραφο 2, προστίθενται 
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τα ακόλουθα στοιχεία αα) και αβ):
«αα) Η Ευρωπόλ παρέχει στην ΜΟΚΕ 
όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται στο 
διοικητικό συμβούλιο ταυτόχρονα με την 
υποβολή τους στο διοικητικό 
συμβούλιο.Η Ευρωπόλ παρέχει επίσης 
στην ΜΟΚΕ όλα τα έγγραφα που ζητεί 
και τα οποία είναι αναγκαία για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων της σχετικά 
με την πολιτική παρακολούθηση της 
Ευρωπόλ.Η Ευρωπόλ ικανοποιεί όλα τα 
εν λόγω αιτήματα μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι 
αργότερα από 14 ημέρες από την 
ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
«αβ) Ο πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής ή 
οι αναπληρωτές τους εμφανίζονται, με 
σύντομη προειδοποίηση, σε έκτακτη 
συνεδρίαση της ΜΟΚΕ που συγκαλείται 
σε περιστάσεις κατά τις οποίες η 
τελευταία θεωρεί ότι η Ευρωπόλ έχει 
εμπλακεί σε δραστηριότητες που 
παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα.»

Or. en

Τροπολογία 515
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 37 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην παράγραφο 3 προστίθενται τα 
ακόλουθα στοιχεία στ) έως θ):

α) στην παράγραφο 3 προστίθενται τα 
ακόλουθα στοιχεία στ) έως ια):

Or. en

Τροπολογία 516
Clare Daly
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 37 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην παράγραφο 3 προστίθενται τα 
ακόλουθα στοιχεία στ) έως θ):

α) στην παράγραφο 3 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο στ):

Or. en

Τροπολογία 517
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-στ) Ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες 
η Ευρωπόλ έχει διαβιβάσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε αρχή τρίτης 
χώρας ή σε διεθνή οργανισμό, ανά νομική 
βάση που ορίζεται στο άρθρο 25 
παράγραφος 1, και σχετικά με τον αριθμό 
των περιπτώσεων στις οποίες ο 
εκτελεστικός διευθυντής επέτρεψε τη 
διαβίβαση ή τις κατηγορίες διαβιβάσεων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
σχετίζονται με συγκεκριμένη εν εξελίξει 
ποινική έρευνα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς 
οργανισμούς, κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 25 παράγραφος 1, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
περιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 518
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες η 
Ευρωπόλ απηύθυνε αιτήματα για 
περαιτέρω ενέργειες προς ιδιωτικούς 
φορείς ή αιτήματα ιδίας πρωτοβουλίας 
προς τα κράτη μέλη εγκατάστασης με 
σκοπό τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το 
άρθρο 26, συμπεριλαμβανομένων 
συγκεκριμένων παραδειγμάτων 
υποθέσεων που καταδεικνύουν τους 
λόγους για τους οποίους τα εν λόγω 
αιτήματα ήταν αναγκαία προκειμένου η 
Ευρωπόλ να εκπληρώσει τους στόχους και 
τα καθήκοντά της·

στ) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες η 
Ευρωπόλ απηύθυνε αιτήματα για 
περαιτέρω ενέργειες προς ιδιωτικούς 
φορείς ή αιτήματα ιδίας πρωτοβουλίας 
προς τα κράτη μέλη εγκατάστασης με 
σκοπό τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το 
άρθρο 26, και συγκεκριμένα 
παραδείγματα υποθέσεων που 
καταδεικνύουν τους λόγους για τους 
οποίους τα εν λόγω αιτήματα ήταν 
αναγκαία προκειμένου η Ευρωπόλ να 
εκπληρώσει τους στόχους και τα 
καθήκοντά της·

Or. en

Τροπολογία 519
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες η 
Ευρωπόλ απηύθυνε αιτήματα για 
περαιτέρω ενέργειες προς ιδιωτικούς 
φορείς ή αιτήματα ιδίας πρωτοβουλίας 
προς τα κράτη μέλη εγκατάστασης με 
σκοπό τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το 
άρθρο 26, συμπεριλαμβανομένων 
συγκεκριμένων παραδειγμάτων υποθέσεων 
που καταδεικνύουν τους λόγους για τους 
οποίους τα εν λόγω αιτήματα ήταν 
αναγκαία προκειμένου η Ευρωπόλ να 
εκπληρώσει τους στόχους και τα 

στ) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες η 
Ευρωπόλ απηύθυνε αιτήματα για 
περαιτέρω ενέργειες προς ιδιωτικούς 
φορείς ή αιτήματα ιδίας πρωτοβουλίας 
προς τα κράτη μέλη εγκατάστασης με 
σκοπό τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το 
άρθρο 26, συμπεριλαμβανομένων 
συγκεκριμένων παραδειγμάτων υποθέσεων 
που καταδεικνύουν τους λόγους για τους 
οποίους τα εν λόγω αιτήματα ήταν 
αναγκαία και αναλογικά προκειμένου η 
Ευρωπόλ να εκπληρώσει τους στόχους και 



PE693.801v01-00 268/291 AM\1233579EL.docx

EL

καθήκοντά της· τα καθήκοντά της·

Or. en

Τροπολογία 520
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) την ενοποιημένη ετήσια έκθεση 
πεπραγμένων της Ευρωπόλ, που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο γ), με λεπτομερή ενότητα 
σχετικά με τις δραστηριότητες της 
Ευρωπόλ και τα αποτελέσματα της 
επεξεργασίας σύνθετων συνόλων 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 521
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες η 
Ευρωπόλ ήταν αναγκαίο να επεξεργαστεί 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός 
των κατηγοριών υποκειμένων των 
δεδομένων που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ, προκειμένου να στηρίξει 
τα κράτη μέλη σε συγκεκριμένη ποινική 
έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 18α, 
συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων 
τέτοιων υποθέσεων που καταδεικνύουν 

διαγράφεται·
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τους λόγους για τους οποίους η εν λόγω 
επεξεργασία δεδομένων ήταν αναγκαία·

Or. en

Τροπολογία 522
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες η 
Ευρωπόλ ήταν αναγκαίο να επεξεργαστεί 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός 
των κατηγοριών υποκειμένων των 
δεδομένων που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ, προκειμένου να στηρίξει τα 
κράτη μέλη σε συγκεκριμένη ποινική 
έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 18α, 
συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων 
τέτοιων υποθέσεων που καταδεικνύουν 
τους λόγους για τους οποίους η εν λόγω 
επεξεργασία δεδομένων ήταν αναγκαία·

ζ) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες η 
Ευρωπόλ ήταν αναγκαίο να επεξεργαστεί 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός 
των κατηγοριών υποκειμένων των 
δεδομένων που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ, προκειμένου να στηρίξει τα 
κράτη μέλη σε συγκεκριμένη ποινική 
έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 18α, με 
στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια και τα 
αποτελέσματα της επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων 
τέτοιων υποθέσεων που καταδεικνύουν 
τους λόγους για τους οποίους η εν λόγω 
επεξεργασία δεδομένων ήταν αναγκαία·

Or. en

Τροπολογία 523
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες η 
Ευρωπόλ ήταν αναγκαίο να επεξεργαστεί 

ζ) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες η 
Ευρωπόλ ήταν αναγκαίο να επεξεργαστεί 
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δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός 
των κατηγοριών υποκειμένων των 
δεδομένων που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ, προκειμένου να στηρίξει τα 
κράτη μέλη σε συγκεκριμένη ποινική 
έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 18α, 
συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων 
τέτοιων υποθέσεων που καταδεικνύουν 
τους λόγους για τους οποίους η εν λόγω 
επεξεργασία δεδομένων ήταν αναγκαία·

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός 
των κατηγοριών υποκειμένων των 
δεδομένων που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ, προκειμένου να στηρίξει τα 
κράτη μέλη σε συγκεκριμένη ποινική 
έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 18α, 
συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων 
τέτοιων υποθέσεων που καταδεικνύουν 
τους λόγους για τους οποίους η εν λόγω 
επεξεργασία δεδομένων ήταν αναγκαία και 
αναλογικά·

Or. en

Τροπολογία 524
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες η 
Ευρωπόλ εξέδωσε καταχωρίσεις στο 
Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο ιη), και τον αριθμό των 
συμπτώσεων που προέκυψαν από τις εν 
λόγω καταχωρίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων 
παραδειγμάτων υποθέσεων που 
καταδεικνύουν τους λόγους για τους 
οποίους οι εν λόγω καταχωρίσεις ήταν 
αναγκαίες προκειμένου η Ευρωπόλ να 
εκπληρώσει τους στόχους και τα 
καθήκοντά της·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 525
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες η 
Ευρωπόλ εξέδωσε καταχωρίσεις στο 
Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ιη), 
και τον αριθμό των συμπτώσεων που 
προέκυψαν από τις εν λόγω καταχωρίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων 
παραδειγμάτων υποθέσεων που 
καταδεικνύουν τους λόγους για τους 
οποίους οι εν λόγω καταχωρίσεις ήταν 
αναγκαίες προκειμένου η Ευρωπόλ να 
εκπληρώσει τους στόχους και τα 
καθήκοντά της·

η) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες η 
Ευρωπόλ πρότεινε σε κράτη μέλη να 
εισαγάγουν καταχωρίσεις στο Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ιη), και 
τον αριθμό των θετικών απαντήσεων που 
προέκυψαν από τις εν λόγω καταχωρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 526
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες η 
Ευρωπόλ εξέδωσε καταχωρίσεις στο 
Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ιη), 
και τον αριθμό των συμπτώσεων που 
προέκυψαν από τις εν λόγω καταχωρίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων 
παραδειγμάτων υποθέσεων που 
καταδεικνύουν τους λόγους για τους 
οποίους οι εν λόγω καταχωρίσεις ήταν 
αναγκαίες προκειμένου η Ευρωπόλ να 
εκπληρώσει τους στόχους και τα 
καθήκοντά της·

η) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες η 
Ευρωπόλ εξέδωσε καταχωρίσεις στο 
Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ιη), 
και τον αριθμό των συμπτώσεων, των 
ερευνών και των καταδικών που 
προέκυψαν από τις εν λόγω καταχωρίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων 
παραδειγμάτων υποθέσεων που 
καταδεικνύουν τους λόγους για τους 
οποίους οι εν λόγω καταχωρίσεις ήταν 
αναγκαίες προκειμένου η Ευρωπόλ να 
εκπληρώσει τους στόχους και τα 
καθήκοντά της·
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Or. en

Τροπολογία 527
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό των πιλοτικών έργων στο 
πλαίσιο των οποίων η Ευρωπόλ 
επεξεργάστηκε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα με σκοπό τη διαμόρφωση, τη 
δοκιμή και την επικύρωση αλγορίθμων 
για την ανάπτυξη εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένων εργαλείων που 
βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, για 
την επιβολή του νόμου σύμφωνα με το 
άρθρο 33α, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς 
των εν λόγω έργων και τις ανάγκες 
επιβολής του νόμου που επιδιώκουν να 
καλύψουν..

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 528
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό των πιλοτικών έργων στο 
πλαίσιο των οποίων η Ευρωπόλ 
επεξεργάστηκε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα με σκοπό τη διαμόρφωση, τη 
δοκιμή και την επικύρωση αλγορίθμων για 

θ) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό των πιλοτικών έργων στο 
πλαίσιο των οποίων η Ευρωπόλ 
επεξεργάστηκε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα με σκοπό τη διαμόρφωση, τη 
δοκιμή και την επικύρωση αλγορίθμων για 
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την ανάπτυξη εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένων εργαλείων που 
βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, για 
την επιβολή του νόμου σύμφωνα με το 
άρθρο 33α, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς 
των εν λόγω έργων και τις ανάγκες 
επιβολής του νόμου που επιδιώκουν να 
καλύψουν..

την ανάπτυξη εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένων εργαλείων που 
βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, για 
την επιβολή του νόμου σύμφωνα με το 
άρθρο 33α, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς 
των εν λόγω έργων και τις ανάγκες 
επιβολής του νόμου που επιδιώκουν να 
καλύψουν, την έκβαση των έργων και, 
εάν τα έργα είχαν ως αποτέλεσμα 
εργαλεία επιβολής του νόμου, κατά πόσον 
τα εν λόγω εργαλεία έχουν εγκατασταθεί 
στα κράτη μέλη, καθώς και πληροφορίες 
σχετικά με την αποτελεσματικότητά 
τους·

Or. en

Τροπολογία 529
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό των πιλοτικών έργων στο 
πλαίσιο των οποίων η Ευρωπόλ 
επεξεργάστηκε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα με σκοπό τη διαμόρφωση, τη 
δοκιμή και την επικύρωση αλγορίθμων για 
την ανάπτυξη εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένων εργαλείων που 
βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, για 
την επιβολή του νόμου σύμφωνα με το 
άρθρο 33α, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς 
των εν λόγω έργων και τις ανάγκες 
επιβολής του νόμου που επιδιώκουν να 
καλύψουν..

θ) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό των πιλοτικών έργων στο 
πλαίσιο των οποίων η Ευρωπόλ 
επεξεργάστηκε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα με σκοπό τη διαμόρφωση, τη 
δοκιμή και την επικύρωση αλγορίθμων για 
την ανάπτυξη εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένων εργαλείων που 
βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, για 
την επιβολή του νόμου σύμφωνα με το 
άρθρο 33α, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς 
των εν λόγω έργων, τις κατηγορίες των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, τις 
πρόσθετες διασφαλίσεις που 
εφαρμόστηκαν, τις χρησιμοποιηθείσες 
διαδικασίες ελαχιστοποίησης των 
δεδομένων, και τις ανάγκες επιβολής του 
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νόμου που επιδιώκουν να καλύψουν.

Or. en

Τροπολογία 530
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό των πιλοτικών έργων στο 
πλαίσιο των οποίων η Ευρωπόλ 
επεξεργάστηκε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα με σκοπό τη διαμόρφωση, τη 
δοκιμή και την επικύρωση αλγορίθμων 
για την ανάπτυξη εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένων εργαλείων που 
βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, για 
την επιβολή του νόμου σύμφωνα με το 
άρθρο 33α, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς 
των εν λόγω έργων και τις ανάγκες 
επιβολής του νόμου που επιδιώκουν να 
καλύψουν..

θ) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με τα 
έργα και τις δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
έργων και δραστηριοτήτων που 
βασίζονται στην ΤΝ, και την τεκμηρίωση 
που συνοδεύει κάθε έργο ή 
δραστηριότητα σύμφωνα με το 
άρθρο 33α για να αιτιολογήσει την 
αναγκαιότητά του, συμπεριλαμβανομένων 
των αποτελεσμάτων των ανεξάρτητων 
ελέγχων πριν και μετά την ανάπτυξη των 
αποτελεσμάτων των έργων και 
δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 531
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό των πιλοτικών έργων στο 
πλαίσιο των οποίων η Ευρωπόλ 
επεξεργάστηκε δεδομένα προσωπικού 

θ) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό των πιλοτικών έργων στο 
πλαίσιο των οποίων η Ευρωπόλ 
επεξεργάστηκε δεδομένα προσωπικού 
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χαρακτήρα με σκοπό τη διαμόρφωση, τη 
δοκιμή και την επικύρωση αλγορίθμων για 
την ανάπτυξη εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένων εργαλείων που 
βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, για 
την επιβολή του νόμου σύμφωνα με το 
άρθρο 33α, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς 
των εν λόγω έργων και τις ανάγκες 
επιβολής του νόμου που επιδιώκουν να 
καλύψουν..

χαρακτήρα με σκοπό τη διαμόρφωση, τη 
δοκιμή και την επικύρωση αλγορίθμων για 
την ανάπτυξη εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένων εργαλείων που 
βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, για 
την επιβολή του νόμου σύμφωνα με το 
άρθρο 33α, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία 
που απαριθμούνται στο άρθρο 33α 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 532
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 51 –παράγραφος 3 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες 
ο εκτελεστικός διευθυντής έχει επιτρέψει 
τη διαβίβαση κατηγοριών δεδομένων σε 
τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 25 
παράγραφος 5, τις προκείμενες χώρες, τη 
συχνότητα των διαβιβάσεων κατηγοριών 
δεδομένων, τη διάρκεια για την οποία 
επιτράπηκαν οι διαβιβάσεις κατηγοριών 
δεδομένων και την αιτιολόγηση της 
έγκρισης για τη διαβίβαση κατηγοριών 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 533
Franco Roberti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – στοιχείο η α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό και τα είδη των περιπτώσεων 
στις οποίες υποβλήθηκαν σε επεξεργασία 
ευαίσθητες κατηγορίες δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το 
άρθρο 30 παράγραφος 2·

Or. en

Τροπολογία 534
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η β) ετήσιες πληροφορίες σχετικά με 
τον αριθμό των καταχωρίσεων που 
εισάγει η Ευρωπόλ στο SIS σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ιη), 
τον αριθμό των θετικών απαντήσεων για 
τις εν λόγω καταχωρίσεις και τον αριθμό 
των αντιρρήσεων από τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 535
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37– στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 51 – παράγραφοι 5α και 5β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) προστίθενται οι παράγραφοι 5a 
και 5β:
«5α.Η ΜΟΚΕ έχει την εξουσία να 
διενεργεί απροειδοποίητες επισκέψεις στα 
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γραφεία της Ευρωπόλ.
5 β.Η ΜΟΚΕ έχει την εξουσία να 
επιβάλλει κυρώσεις στην Ευρωπόλ σε 
περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται 
παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων κατά την άσκηση των 
δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ.Οι εν 
λόγω κυρώσεις περιλαμβάνουν:
I) αίτημα προς το διοικητικό συμβούλιο 
να επιβάλει προσωρινό ή οριστικό 
περιορισμό σε έργο ή δραστηριότητα·
ii) αίτημα προς το διοικητικό συμβούλιο 
να διατάξει την αναστολή ενός έργου ή 
μιας δραστηριότητας·
iii) αίτημα προς το διοικητικό συμβούλιο 
να απολύσει τον εκτελεστικό διευθυντή.»

Or. en

Τροπολογία 536
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Malik Azmani

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37– στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 51 – παράγραφοι 5 και 6 α α) (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
5.Η ΜΟΚΕ μπορεί να συντάσσει 
συνοπτικά συμπεράσματα σχετικά με τον 
πολιτικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της 
Ευρωπόλ και να εκδώσει συστάσεις, 
καθώς και να υποβάλλει τα 
συμπεράσματα αυτά στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα εθνικά 
κοινοβούλια.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
τα διαβιβάζει στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στην Ευρωπόλ.
Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6:
6. Χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, η 
Ευρωπόλ και η Επιτροπή απαντούν στις 
συστάσεις που εκδίδει η ΜΟΚΕ και 
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αιτιολογούν την απόφασή της σε 
περίπτωση που δεν τις αποδέχεται.

Or. en

Τροπολογία 537
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37– στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 51 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη νέα 
παράγραφος 3α (νέα):
«Η ΜΟΚΕ ενημερώνεται για τις 
δραστηριότητες και τα καθήκοντα της 
Ευρωπόλ και γνωμοδοτεί σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό, ιδίως πριν από 
την ανάπτυξη οποιουδήποτε έργου ή 
δραστηριότητας έρευνας και καινοτομίας 
και για την πρόθεση σύστασης νέας 
εξειδικευμένης μονάδας στην Ευρωπόλ.»

Or. en

Τροπολογία 538
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 37– στοιχείο α β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 51 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
«4. Η ΜΟΚΕ μπορεί να ζητήσει άλλα 
συναφή έγγραφα που είναι απαραίτητα 
για την εκπλήρωση των καθηκόντων της 
τα οποία αφορούν τον πολιτικό έλεγχο 
των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ, 
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σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 539
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 37 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 52α - νέο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

37a) Παρεμβάλλεται το άρθρο 52α 
(νέο):
«Άρθρο 52α - Συμβουλευτικό φόρουμ
1.Η Ευρωπόλ συγκροτεί ένα 
συμβουλευτικό φόρουμ, το οποίο τον 
επικουρεί παρέχοντας ανεξάρτητες 
συμβουλές σε ζητήματα θεμελιωδών 
δικαιωμάτων.Ο εκτελεστικός διευθυντής 
και το διοικητικό συμβούλιο σε 
συντονισμό με τον υπεύθυνο θεμελιωδών 
δικαιωμάτων μπορούν να διαβουλεύονται 
με το συμβουλευτικό φόρουμ για 
οποιοδήποτε θέμα αφορά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα.
2.Η Ευρωπόλ καλεί ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες, τον FRA και άλλους 
σχετικούς οργανισμούς στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων να 
συμμετάσχουν στο συμβουλευτικό 
φόρουμ.Βάσει πρότασης του υπεύθυνου 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, το διοικητικό 
συμβούλιο αποφασίζει τη σύνθεση του 
συμβουλευτικού φόρουμ και τις 
λεπτομέρειες διαβίβασης πληροφοριών 
προς αυτό.
3.Το συμβουλευτικό φόρουμ ορίζει τις 
μεθόδους εργασίας του και καταρτίζει το 
πρόγραμμα εργασίας του.
4.Με την επιφύλαξη των καθηκόντων του 
υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
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παρέχεται στο συμβουλευτικό φόρουμ 
αποτελεσματική και έγκαιρη πρόσβαση 
σε όλες τις πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για την αξιολόγηση του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
στα καθήκοντα και τις δραστηριότητες 
της Ευρωπόλ.
5. Το συμβουλευτικό φόρουμ συντάσσει 
ετήσια έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητές του. Η εν λόγω έκθεση 
δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 540
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 37 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 52β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

37 β) Παρεμβάλλεται το άρθρο 52β 
(νέο):
"Άρθρο 52β - Εποπτεία
1.Συστήνεται ομάδα ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων σε θέματα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
με σκοπό την αποτελεσματική, δίκαιη και 
ανεξάρτητη εποπτεία της Ευρωπόλ.Η 
ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελεί 
ανεξάρτητο από την Ευρωπόλ φορέα.
2.Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες 
διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, τις 
ειδικές γνώσεις και την επαγγελματική 
πείρα στους αντίστοιχους τομείς 
εμπειρογνωμοσύνης τους σε θέματα που 
καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό.Οι ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες εκτελούν τα καθήκοντά 
τους με πλήρη ανεξαρτησία και κατά 
τρόπο αμερόληπτο.
3.Η ΜΟΚΕ, σε διαβούλευση με το 
συμβουλευτικό φόρουμ και το διοικητικό 
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συμβούλιο, διορίζει τους ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες που επιλέγοντάς τους 
μεταξύ δημόσιου καταλόγου 
εμπειρογνωμόνων που παρέχουν όλες τις 
απαιτούμενες εγγυήσεις ανεξαρτησίας και 
επάρκειας.Η ΜΟΚΕ διορίζει τους 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες κατόπιν 
κάθε εκλογικής διαδικασίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν 
αναλαμβάνει εκ νέου το έργο της η 
ΜΟΚΕ.Η ΜΟΚΕ καθορίζει σαφείς και 
διαφανείς κανόνες, τις απαιτήσεις και τα 
κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγονται οι 
ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες.Εξασφαλίζεται ότι κατά 
την επιλογή των ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων δεν υφίσταται 
σύγκρουση συμφερόντων η οποία 
απορρέει από την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους.
4.Η οργάνωση και ο εσωτερικός 
κανονισμός της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων καθορίζονται από τα 
μέλη της. 
5.Η ομάδα εμπειρογνωμόνων παρέχει 
συμβουλές και διατυπώνει συστάσεις για 
να επικουρεί την Ευρωπόλ στη λειτουργία 
των καθηκόντων και των 
δραστηριοτήτων της όταν το κρίνει 
αναγκαίο ή κατόπιν αιτήματος της 
Ευρωπόλ. 
6. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων αναφέρεται 
απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο και 
στην ΜΟΚΕ και συνεργάζεται με το 
συμβουλευτικό φόρουμ και τον ΕΕΠΔ. 
7.Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες της 
ομάδας έχουν πρόσβαση σε όλες τις 
πληροφορίες που αφορούν τις 
δραστηριότητες της Ευρωπόλ και 
σχετίζονται με τον τομέα 
εμπειρογνωμοσύνης τους, καθώς και 
συμμετέχουν σε κάθε δραστηριότητα ή 
καθήκον της Ευρωπόλ κατόπιν 
αιτήματος. 
8.Η ομάδα εμπειρογνωμόνων μπορεί να 
λαμβάνει και να διεκπεραιώνει 
καταγγελίες για θέματα που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό.Ο 
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ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας που έχει 
οριστεί στον τομέα που αφορά η 
καταγγελία μπορεί να αποφασίσει να 
κινήσει έρευνα, εφόσον το κρίνει 
αναγκαίο. 
9.Η ομάδα εμπειρογνωμόνων εφιστά την 
προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
της Επιτροπής και του Συμβουλίου σε 
θέματα που προκαλούν ανησυχία και 
διατυπώνει συγκεκριμένες συστάσεις για 
την αντιμετώπισή τους. 
10.Η ομάδα εμπειρογνωμόνων συντάσσει 
ετήσια έκθεση με τα πορίσματα και τις 
συστάσεις της.Η εν λόγω έκθεση 
καθίσταται διαθέσιμη στη ΜΟΚΕ.
11. Η Ευρωπόλ ενημερώνει την ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για τη συνέχεια που 
δίδεται στις συστάσεις της.

Or. en

Τροπολογία 541
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 37 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 52γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

37 γ) Παρεμβάλλεται το άρθρο 52γ 
(νέο):
Άρθρο 52γ - Λογοδοσία
Η Ευρωπόλ λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.»

Or. en

Τροπολογία 542
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 38
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 57 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38) Στο άρθρο 57, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται·

«4. Η Ευρωπόλ δύναται να επωφελείται 
από ενωσιακή χρηματοδότηση υπό 
μορφή συμφωνιών συνεισφοράς ή 
συμφωνιών επιχορηγήσεων σύμφωνα με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες της που 
αναφέρονται στο άρθρο 61 και με τις 
διατάξεις των σχετικών μέσων που 
πλαισιώνουν τις πολιτικές της Ένωσης. 
Οι συνεισφορές μπορούν να λαμβάνονται 
από χώρες με τις οποίες η Ευρωπόλ ή η 
Ένωση έχουν συνάψει συμφωνία που 
προβλέπει οικονομικές συνεισφορές στην 
Ευρωπόλ στο πλαίσιο των στόχων και 
των καθηκόντων της Ευρωπόλ. Το ποσό 
της συνεισφοράς καθορίζεται στην 
αντίστοιχη συμφωνία..»

Or. en

Τροπολογία 543
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 38
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 57 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Ευρωπόλ δύναται να 
επωφελείται από ενωσιακή 
χρηματοδότηση υπό μορφή συμφωνιών 
συνεισφοράς ή συμφωνιών επιχορηγήσεων 
σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες της που αναφέρονται στο άρθρο 
61 και με τις διατάξεις των σχετικών 
μέσων που πλαισιώνουν τις πολιτικές της 
Ένωσης. Οι συνεισφορές μπορούν να 
λαμβάνονται από χώρες με τις οποίες η 

4. Η Ευρωπόλ δύναται να 
επωφελείται από ενωσιακή 
χρηματοδότηση υπό μορφή συμφωνιών 
συνεισφοράς ή συμφωνιών επιχορηγήσεων 
σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες της που αναφέρονται στο άρθρο 
61 και με τις διατάξεις των σχετικών 
μέσων που πλαισιώνουν τις πολιτικές της 
Ένωσης. Οι συνεισφορές μπορούν να 
λαμβάνονται από τα κράτη μέλη βάσει 
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Ευρωπόλ ή η Ένωση έχουν συνάψει 
συμφωνία που προβλέπει οικονομικές 
συνεισφορές στην Ευρωπόλ στο πλαίσιο 
των στόχων και των καθηκόντων της 
Ευρωπόλ. Το ποσό της συνεισφοράς 
καθορίζεται στην αντίστοιχη συμφωνία..

της χρηματοδοτικής συμφωνίας η οποία 
περιλαμβάνει το ποσό και τον σκοπό για 
τον οποίο θα ανατεθούν οι οικονομικές 
συνεισφορές στην Ευρωπόλ, 
συμπεριλαμβανομένης σαφούς 
περιγραφής των καθηκόντων για την 
επίτευξη του σκοπού αυτού, στο πλαίσιο 
των στόχων και των καθηκόντων της 
Ευρωπόλ που ορίζονται στο άρθρο 3. Οι 
εν λόγω οικονομικές συνεισφορές δεν 
αποδίδουν πλεονέκτημα θέσης με 
οιονδήποτε τρόπο στους συνεισφέροντες 
και δεν πρέπει να συνδέονται ούτε να 
οδηγούν σε μέτρα ή αποφάσεις που θα 
μπορούσαν να υπονομεύσουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων, ούτε 
σε οποιαδήποτε αλλαγή εντός του πεδίου 
εφαρμογής των στόχων και των 
καθηκόντων της Ευρωπόλ. Το ποσό, η 
προέλευση και ο σκοπός των 
συνεισφορών δημοσιεύονται στον 
ιστότοπο της Ευρωπόλ και 
περιλαμβάνονται στον πολυετή 
προγραμματισμό και το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπόλ που 
αναφέρονται στο άρθρο 12.

Or. en

Τροπολογία 544
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 38
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 57 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Ευρωπόλ δύναται να 
επωφελείται από ενωσιακή 
χρηματοδότηση υπό μορφή συμφωνιών 
συνεισφοράς ή συμφωνιών επιχορηγήσεων 
σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες της που αναφέρονται στο άρθρο 
61 και με τις διατάξεις των σχετικών 
μέσων που πλαισιώνουν τις πολιτικές της 
Ένωσης. Οι συνεισφορές μπορούν να 

4. Η Ευρωπόλ δύναται να 
επωφελείται από ενωσιακή 
χρηματοδότηση υπό μορφή συμφωνιών 
συνεισφοράς ή συμφωνιών επιχορηγήσεων 
σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες της που αναφέρονται στο άρθρο 
61 και με τις διατάξεις των σχετικών 
μέσων που πλαισιώνουν τις πολιτικές της 
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λαμβάνονται από χώρες με τις οποίες η 
Ευρωπόλ ή η Ένωση έχουν συνάψει 
συμφωνία που προβλέπει οικονομικές 
συνεισφορές στην Ευρωπόλ στο πλαίσιο 
των στόχων και των καθηκόντων της 
Ευρωπόλ. Το ποσό της συνεισφοράς 
καθορίζεται στην αντίστοιχη συμφωνία..

Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 545
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 39 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 61 – παράγραφοι 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι παράγραφοι 2 και 3 
αντικαθίστανται από το ακόλουθο 
κείμενο:

διαγράφεται·

«2. Η Ευρωπόλ μπορεί να παρέχει 
επιχορηγήσεις για την εκπλήρωση των 
στόχων και των καθηκόντων της, όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4.
3. Η Ευρωπόλ μπορεί να παρέχει 
επιχορηγήσεις χωρίς πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων στα κράτη μέλη για 
την εκτέλεση δραστηριοτήτων που 
εμπίπτουν στους στόχους και τα 
καθήκοντα της Ευρωπόλ.»·»

Or. en

Τροπολογία 546
Sabrina Pignedoli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 39 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 61 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ευρωπόλ μπορεί να παρέχει 
επιχορηγήσεις για την εκπλήρωση των 
στόχων και των καθηκόντων της, όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4.

2. Η Ευρωπόλ μπορεί να παρέχει 
επιχορηγήσεις για την εκπλήρωση των 
στόχων και των καθηκόντων της, όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4. Σε αυτές 
μπορούν να περιλαμβάνονται 
επιχορηγήσεις σε μία ή περισσότερες 
τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτό δικαιολογείται επιχειρησιακά και 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων και 
των καθηκόντων της Ευρωπόλ, όπως 
ορίζονται στο κεφάλαιο Ι·

Or. en

Τροπολογία 547
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 39 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 61 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Ευρωπόλ μπορεί να παρέχει 
επιχορηγήσεις χωρίς πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων στα κράτη μέλη για την 
εκτέλεση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν 
στους στόχους και τα καθήκοντα της 
Ευρωπόλ.»·

3. Η Ευρωπόλ μπορεί να παρέχει 
επιχορηγήσεις χωρίς πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων στα κράτη μέλη για την 
εκτέλεση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν 
στους στόχους και τα καθήκοντα της 
Ευρωπόλ που ορίζονται στα άρθρα 3 και 
4·

Or. en

Τροπολογία 548
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 39 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 61 – παράγραφος 3α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



AM\1233579EL.docx 287/291 PE693.801v01-00

EL

3α. Όταν δικαιολογείται δεόντως για 
επιχειρησιακούς σκοπούς, η 
χρηματοδοτική στήριξη μπορεί να 
καλύπτει το σύνολο των επενδυτικών 
δαπανών σε εξοπλισμό, υποδομές ή άλλα 
στοιχεία ενεργητικού..

3α. Όταν δικαιολογείται δεόντως για 
επιχειρησιακούς σκοπούς, κατόπιν 
αδειοδότησης από το διοικητικό 
συμβούλιο και κατόπιν ενημέρωσης της 
ΜΟΚΕ, η χρηματοδοτική στήριξη μπορεί 
να καλύπτει το σύνολο των επενδυτικών 
δαπανών σε εξοπλισμό και υποδομές.·

Or. en

Τροπολογία 549
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 39 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 61 – παράγραφος 3α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όταν δικαιολογείται δεόντως για 
επιχειρησιακούς σκοπούς, η 
χρηματοδοτική στήριξη μπορεί να 
καλύπτει το σύνολο των επενδυτικών 
δαπανών σε εξοπλισμό, υποδομές ή άλλα 
στοιχεία ενεργητικού..

3α. Η χρηματοδοτική στήριξη δεν 
μπορεί να καλύπτει το σύνολο των 
επενδυτικών δαπανών σε εξοπλισμό, 
υποδομές ή άλλα στοιχεία ενεργητικού.

Or. en

Τροπολογία 550
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 40
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 67 – παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

40) Το άρθρο 67 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται·

«Άρθρο 67
Κανόνες ασφάλειας για την προστασία 
των διαβαθμισμένων πληροφοριών και 
των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων 
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πληροφοριών
1. Η Ευρωπόλ θεσπίζει δικούς της 
κανόνες ασφάλειας που βασίζονται στις 
αρχές και τους κανόνες που προβλέπονται 
στους κανόνες ασφάλειας της Επιτροπής 
για την προστασία των διαβαθμισμένων 
πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(«ΔΠΕΕ») και των ευαίσθητων μη 
διαβαθμισμένων πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
διατάξεων για την ανταλλαγή με τρίτες 
χώρες, την επεξεργασία και την 
αποθήκευση τέτοιων πληροφοριών, όπως 
καθορίζονται στις αποφάσεις της 
Επιτροπής (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 και 
(ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444. Οποιοσδήποτε 
διοικητικός διακανονισμός σχετικά με 
την ανταλλαγή διαβαθμισμένων 
πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές 
τρίτης χώρας ή, σε περίπτωση απουσίας 
τέτοιου διακανονισμού, οποιαδήποτε 
έκτακτη ad hoc κοινοποίηση ΔΠΕΕ στις 
εν λόγω αρχές υπόκειται σε προηγούμενη 
έγκριση από την Επιτροπή.
Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τους 
κανόνες ασφάλειας κατόπιν έγκρισης της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή, κατά την 
εκτίμηση των προταθέντων κανόνων 
ασφάλειας, διασφαλίζει τη συμβατότητα 
με τις αποφάσεις (ΕΕ, Ευρατόμ) 
2015/443 και (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 
της Επιτροπής..»

Or. en

Τροπολογία 551
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 40 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 68 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40a) στο άρθρο 68, στο τέλος της 
παραγράφου 1 προστίθεται η ακόλουθη 
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περίοδος:
«Η διενέργεια ενδελεχούς αξιολόγησης 
των καθηκόντων και των 
δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ αποτελεί 
προϋπόθεση πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο 
μελλοντικής αναθεώρησης του 
κανονισμού της Ευρωπόλ.»

Or. en

Τροπολογία 552
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 41 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 68 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, έως [τρία έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην 
οποία αξιολογεί τα επιχειρησιακά οφέλη 
από την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων που 
προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 
στοιχείο ε) και παράγραφος 5α, και στα 
άρθρα 18α, 26 και 26α σε σχέση με τους 
στόχους της Ευρωπόλ. Η έκθεση καλύπτει 
τον αντίκτυπο των εν λόγω αρμοδιοτήτων 
στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
ελευθερίες, όπως κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων..

3. Η Επιτροπή, έως [τρία έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εκτίμηση 
επιπτώσεων και αξιολόγηση της 
εφαρμογής των αρμοδιοτήτων που 
προβλέπονται στον νέο κανονισμό, ιδίως, 
όσον αφορά το άρθρο 18 παράγραφος 2 
στοιχείο ε) και παράγραφος 5α, και στα 
άρθρα 18α, 26 και 26α σε σχέση με τους 
στόχους της Ευρωπόλ που ορίζονται στο 
άρθρο 3. Η έκθεση αξιολογεί τον 
αντίκτυπο των εν λόγω αρμοδιοτήτων στα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, 
όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 553
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 41
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
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Άρθρο 68 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, έως [τρία έτη μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία αξιολογεί τα 
επιχειρησιακά οφέλη από την εφαρμογή 
των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο 
άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και 
παράγραφος 5α, και στα άρθρα 18α, 26 και 
26α σε σχέση με τους στόχους της 
Ευρωπόλ. Η έκθεση καλύπτει τον 
αντίκτυπο των εν λόγω αρμοδιοτήτων στα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, 
όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων..

3. Η Επιτροπή, έως [δύο έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην 
οποία αξιολογεί τα επιχειρησιακά οφέλη 
από την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων που 
προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 
στοιχείο ε) και παράγραφος 5α, και στα 
άρθρα 18α, 26 και 26α σε σχέση με τους 
στόχους της Ευρωπόλ. Η έκθεση καλύπτει 
τον αντίκτυπο των εν λόγω αρμοδιοτήτων 
στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
ελευθερίες, όπως κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 554
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 41
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794
Άρθρο 68 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, έως [τρία έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην 
οποία αξιολογεί τα επιχειρησιακά οφέλη 
από την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων που 
προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 
στοιχείο ε) και παράγραφος 5α, και στα 
άρθρα 18α, 26 και 26α σε σχέση με τους 
στόχους της Ευρωπόλ. Η έκθεση καλύπτει 
τον αντίκτυπο των εν λόγω αρμοδιοτήτων 
στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
ελευθερίες, όπως κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων..

3. Η Επιτροπή, έως [τρία έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην 
οποία αξιολογεί τα επιχειρησιακά οφέλη 
από την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων που 
προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 
στοιχείο ε) και παράγραφος 5α, και στο 
άρθρο 26 σε σχέση με τους στόχους της 
Ευρωπόλ. Η έκθεση καλύπτει τον 
αντίκτυπο των εν λόγω αρμοδιοτήτων στα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, 
όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Or. en
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