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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία 
εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της 
Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Νέας Ζηλανδίας που είναι αρμόδιες 
για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
(COM(2019)0551 – 2020/2048(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία 
εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της 
Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρχών της Νέας Ζηλανδίας που είναι 
αρμόδιες για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας 
(COM(2019)0551),

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο 
Χάρτης»), και ιδίως τα άρθρα 2, 6, 7 και 8,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως το άρθρο 6, 
καθώς και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα 
άρθρα 16 και 218,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση 
και την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 
2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων 

1 ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53.
2 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
3 ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
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έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για 
τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή 
της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου4,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 28ης Ιανουαρίου 1981, 
για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών 
προσωπικού χαρακτήρα (ETS αριθ. 108), και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο, της 8ης 
Νοεμβρίου 2001, που είναι προσαρτημένο στη Σύμβαση για την προστασία του ατόμου 
από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, όσον 
αφορά τις εποπτικές αρχές και τη διαμεθοριακή ροή δεδομένων (ETS αριθ. 181),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 1/2020 του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων (ΕΕΠΔ) σχετικά με την εντολή διαπραγμάτευσης για τη σύναψη διεθνούς 
συμφωνίας που καθιστά δυνατή την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
μεταξύ της Ευρωπόλ και των αρχών επιβολής του νόμου της Νέας Ζηλανδίας,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπόλ, του 2019, για την κατάσταση και τις εξελίξεις 
στον τομέα της τρομοκρατίας,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης με τίτλο «Κάλεσμα του Κράισττσερτς για ανάληψη 
δράσης», που εγκρίθηκε από τη Νέα Ζηλανδία, τη Γαλλία, την Επιτροπή, εταιρίες 
τεχνολογίας και άλλους φορείς με στόχο να αποτραπεί η διάδοση πληροφοριών σε 
τρομοκράτες και υποστηρικτές του βίαιου εξτρεμισμού,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 114 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 επιτρέπει στην Ευρωπόλ να 
διαβιβάζει τα αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων της δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε αρχή τρίτης χώρας ή σε διεθνή οργανισμό, επί τη βάσει απόφασης περί 
επάρκειας της Επιτροπής σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680, διεθνούς συμφωνίας 
δυνάμει του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ η οποία παρέχει επαρκείς εγγυήσεις, ή συμφωνιών 
συνεργασίας συναφθεισών πριν από την 1η Μαΐου 2017 που καθιστούν δυνατή την 
ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, σε έκτακτες περιστάσεις, σε 
εξατομικευμένη βάση, υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και υπό τον όρο ότι υπάρχουν επαρκείς 
διασφαλίσεις·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς συμφωνίες που παρέχουν στην Ευρωπόλ και σε 
τρίτες χώρες τη δυνατότητα να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να τηρούν τα άρθρα 2, 6, 7 και 8 του Χάρτη και να 
είναι αναγκαίες και να τελούν σε αναλογία με την εκπλήρωση των καθηκόντων της 
Ευρωπόλ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 το Συμβούλιο ενέκρινε διαπραγματευτικές εντολές 

4 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89.
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προκειμένου να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με οκτώ χώρες (Τουρκία, Ισραήλ, 
Τυνησία, Μαρόκο, Λίβανο, Αίγυπτο, Αλγερία και Ιορδανία) και στη συνέχεια το 
Κοινοβούλιο καθόρισε τη θέση του σχετικά με τις οκτώ αυτές εντολές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπόλ έχει ήδη συνάψει στο παρελθόν πολλές συμφωνίες 
σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων με τρίτες χώρες·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπόλ έχει χαρακτηρίσει υψηλό το επίπεδο της απειλής 
που προέρχεται από τζιχαντιστές τρομοκράτες, οι οποίοι το 2018 ευθύνονταν για όλους 
τους θανάτους από τρομοκρατικές επιθέσεις στην ΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ευρωπόλ, το 2018 οι υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου χρησιμοποίησαν σε 24 περιπτώσεις εργαλεία ανταλλαγής δεδομένων για να 
αποτρέψουν, να αποκρούσουν ή να διερευνήσουν επιθέσεις τζιχαντιστών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΕΠΔ εποπτεύει από την 1η Μαΐου 2017 το έργο της 
Ευρωπόλ, και ότι επιπλέον παρέχει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμβουλές σχετικά με 
τις πολιτικές και τις νομοθετικές ρυθμίσεις που άπτονται της προστασίας των 
δεδομένων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το φως της ένοπλης επίθεσης στο Κράισττσερτς το 2019 
με δράστη ένα «μοναχικό λύκο», η μελλοντική συνεργασία που θα θεσμοθετηθεί στο 
πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Νέας Ζηλανδίας θα μπορούσε να 
συμβάλλει αποφασιστικά στην πρόληψη και δίωξη και άλλων σοβαρών εγκληματικών 
πράξεων που ενδεχομένως σχεδιαστούν ή τελεστούν στην ΕΕ ή σε άλλα μέρη του 
κόσμου·

1. εκτιμά ότι η συνεργασία με τη Νέα Ζηλανδία στον τομέα της επιβολής του νόμου 
δυνητικά θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει αποτελεσματικότερα τα 
συμφέροντά της σε θέματα ασφαλείας, την παροτρύνει δε να ενεργήσει άμεσα για να 
ορίσει τη διαπραγματευτική εντολή για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και Νέας Ζηλανδίας με αντικείμενο την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον 
Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και των αρμοδίων για την καταπολέμηση 
του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας αρχών της Νέας Ζηλανδίας·

2. τονίζει ότι η συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει στην πράξη επίπεδο προστασίας 
ισοδύναμο με εκείνο που προβλέπεται στο δίκαιο της Ένωσης·

3. πιστεύει ότι, δεδομένου ότι η Ευρωπόλ αναγνωρίζει ως υψηλό το επίπεδο 
τρομοκρατικής απειλής που πηγάζει από επιστρέφοντες αλλοδαπούς μαχητές της 
ελευθερίας, ριζοσπαστικοποιημένους Ευρωπαίους μουσουλμάνους και τις οικογένειές 
τους, είναι σημαντικό όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, σε ενωσιακό και 
παγκόσμιο επίπεδο, να δώσουν προτεραιότητα στην ανταλλαγή πληροφοριών, 
προκειμένου να καταπολεμηθούν το σοβαρό έγκλημα και η τρομοκρατία· καλεί, 
συνεπώς, τα κράτη μέλη να εργαστούν με ταχύτερους ρυθμούς για να θωρακίσουν τα 
σύνορά τους·

4. ζητεί να προβλέπονται στη συμφωνία οι δέουσες εγγυήσεις και οι απαραίτητοι για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έλεγχοι·
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5. υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή του οριοθετημένου σκοπού, στη μελλοντική 
συμφωνία θα πρέπει να γίνεται ρητή απαρίθμηση των ποινικών αδικημάτων για τα 
οποία θα είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· φρονεί ότι 
στον κατάλογο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες που καλύπτονται 
από τις εν λόγω εγκληματικές πράξεις, καθώς και τα πρόσωπα, οι ομάδες και οι 
οργανισμοί που ενδέχεται να θίγονται από τις εν λόγω διαβιβάσεις δεδομένων·

6. υπογραμμίζει ότι η συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει μια σαφή και ακριβή διάταξη 
που να ορίζει την περίοδο διατήρησης των διαβιβασθέντων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και να επιβάλλει τη διαγραφή τους στο τέλος της εν λόγω περιόδου· ζητεί 
να καθοριστούν στη συμφωνία διαδικαστικά μέτρα που θα διασφαλίζουν την τήρηση 
της διάταξης αυτής· τονίζει ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον μετά την 
παρέλευση του χρονικού διαστήματος διατήρησης των δεδομένων συντρέχουν δεόντως 
αιτιολογημένοι λόγοι αποθήκευσής τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι λόγοι 
αυτοί και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να κοινοποιούνται στην Ευροπώλ και στον 
ΕΕΠΔ·

7. καλεί μετ’ επιτάσεως το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεργαστούν με την 
κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας για να ορίσουν, σε αρμονία με τη νομολογίας του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και το πνεύμα του άρθρου 8 παράγραφος 
3 του Χάρτη, την ανεξάρτητη εποπτική αρχή η οποία θα είναι επιφορτισμένη με τον 
έλεγχο της εφαρμογής της διεθνούς συμφωνίας· είναι της γνώμης ότι η δημιουργία της 
αρχής αυτής θα πρέπει να συμφωνηθεί και η σύστασή της να ολοκληρωθεί πριν από την 
έναρξη ισχύος της διεθνούς συμφωνίας· τονίζει ότι η ονομασία και τα στοιχεία 
επικοινωνίας της αρχής πρέπει να αναφέρονται ρητά στη συμφωνία·

8. θεωρεί ότι η ανεξάρτητη εποπτική αρχή θα πρέπει επίσης να έχει αρμοδιότητα να 
αποφασίζει για την αναστολή εφαρμογής ή για την καταγγελία της συμφωνίας σε 
περίπτωση παραβίασής της· υποστηρίζει ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να επεξεργάζονται όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας 
και τους έχουν διαβιβαστεί πριν από την αναστολή εφαρμογής ή την καταγγελία της· 
θεωρεί ότι θα πρέπει να θεσπιστεί μια διαδικασία για την παρακολούθηση και την 
τακτική αξιολόγηση της συμφωνίας, προκειμένου να ελέγχεται η τήρησή της από τα 
συμβαλλόμενα μέρη·

9. εκτιμά ότι περαιτέρω διαβιβάσεις πληροφοριών της Ευρωπόλ από αρμόδιες αρχές της 
Νέας Ζηλανδίας προς άλλες αρχές της χώρας αυτής, προκειμένου αυτές να 
χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων για δικαστικούς σκοπούς, θα πρέπει να επιτρέπονται 
μόνο στο πλαίσιο των σκοπών της αρχικής διαβίβασής τους από την Ευρωπόλ και να 
υπόκεινται σε κατάλληλες προϋποθέσεις και διασφαλίσεις, όπως, για παράδειγμα, η 
προηγούμενη έγκριση από την Ευρωπόλ· επισημαίνει ότι οι ίδιες προϋποθέσεις θα 
πρέπει να ισχύουν για περαιτέρω διαβιβάσεις πληροφοριών από αρμόδιες αρχές της 
Νέας Ζηλανδίας προς αρχές τρίτης χώρας, με την πρόσθετη απαίτηση τα δεδομένα να 
διαβιβάζονται μόνο προς τρίτες χώρες στις οποίες η Ευρωπόλ δικαιούται να διαβιβάζει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/794·

10. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ζητήσουν τη γνώμη του ΕΕΠΔ σχετικά με τις 
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διατάξεις του σχεδίου συμφωνίας πριν από την οριστικοποίησή του·

11. εκτιμά ότι η διεθνής συμφωνία με τη Νέα Ζηλανδία θα πρέπει να κατοχυρώνει το 
δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων σε ενημέρωση, διόρθωση και διαγραφή των 
δεδομένων, όπως προβλέπεται σε άλλες νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης περί 
προστασίας των δεδομένων·

12. προσδοκά ότι θα τηρείται πλήρως και εκ των προτέρων ενήμερο για την πορεία των 
διαπραγματεύσεων, καθώς και ότι θα λάβει τα σχετικά έγγραφα ταυτόχρονα με το 
Συμβούλιο, ώστε να μπορέσει να ασκήσει τον ελεγκτικό του ρόλο·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στην κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας.


