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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 σχετικά με την εγκατάσταση, τη 
λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της 
αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις όσον 
αφορά την εισαγωγή καταχωρίσεων από την Ευρωπόλ
(COM(2020)0791 – C9-0394/2020 – 2020/0350(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2020)0791),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 88 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0394/2020),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0000/2021),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

Or. en
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι καταχωρίσεις για πρόσωπα και 
αντικείμενα που εισάγονται στο SIS 
καθίστανται σε πραγματικό χρόνο και 
απευθείας διαθέσιμες σε όλους τους 
τελικούς χρήστες των αρμόδιων εθνικών 
αρχών των κρατών μελών που 
χρησιμοποιούν το SIS σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1862. Οι 
καταχωρίσεις στο SIS περιλαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με ορισμένο 
πρόσωπο ή αντικείμενο, καθώς και οδηγίες 
για τις αρχές σχετικά με τις ενέργειες στις 
οποίες πρέπει να προβούν μόλις εντοπιστεί 
το πρόσωπο ή το αντικείμενο.

(2) Οι καταχωρίσεις για πρόσωπα και 
αντικείμενα που εισάγονται στο SIS 
καθίστανται σε πραγματικό χρόνο 
διαθέσιμες σε όλους τους τελικούς χρήστες 
των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών 
που είναι εξουσιοδοτημένες να αναζητούν 
δεδομένα στο SIS σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1862. Ο Οργανισμός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ), τα εθνικά μέλη της 
Eurojust και οι ομάδες της Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
(EBCG) εξουσιοδοτούνται επίσης να 
έχουν πρόσβαση και να αναζητούν 
δεδομένα στο SIS σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες εντολές τους και όπως 
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1862. 
Οι καταχωρίσεις στο SIS περιλαμβάνουν 
πληροφορίες που επιτρέπουν στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές και τους 
σχετικούς οργανισμούς της Ένωσης να 
ταυτοποιούν ένα ορισμένο πρόσωπο ή 
αντικείμενο, καθώς και οδηγίες για τις 
αρχές σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες 
πρέπει να προβούν μόλις εντοπιστεί το 
πρόσωπο ή το αντικείμενο.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της 
Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), ο οποίος 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου29, διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του 
σοβαρού εγκλήματος και της 
τρομοκρατίας, παρέχοντας αναλύσεις και 
αξιολογήσεις απειλών για τη στήριξη των 
ερευνών των αρμόδιων εθνικών αρχών. 
Ωστόσο, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες, η Ευρωπόλ μπορούσε μέχρι 
στιγμής μόνον να χρησιμοποιεί το SIS και 
να ανταλλάσσει συμπληρωματικές 
πληροφορίες με τα κράτη μέλη σχετικά με 
καταχωρίσεις στο SIS, ενώ καταχωρίσεις 
στο SIS μπορούσαν να εισάγονται μόνο 
από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

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

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

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Δεδομένου του ολοένα και πιο 
παγκοσμιοποιημένου χαρακτήρα της 
σοβαρής εγκληματικότητας και της 
τρομοκρατίας, που επέρχεται ως 
επακόλουθο της αυξανόμενης 
κινητικότητας, οι πληροφορίες που 

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

πληροφορίες που συγκεντρώνουν οι τρίτες 
χώρες και οι διεθνείς οργανισμοί, όπως ο 
Διεθνής Οργανισμός Εγκληματολογικής 
Αστυνομίας και το Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο, σχετικά με σοβαρούς 
εγκληματίες, τρομοκράτες και πρόσωπα 
που είναι ύποπτα για εμπλοκή σε τέτοια 
εγκλήματα έχουν ολοένα και μεγαλύτερη 
σημασία για την εσωτερική ασφάλεια της 
Ένωσης. Ορισμένες από τις πληροφορίες 
αυτές, ιδίως όταν το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο είναι υπήκοος τρίτης χώρας, 
διαβιβάζονται μόνο στην Ευρωπόλ, η 
οποία επεξεργάζεται τις πληροφορίες και 
διαβιβάζει το αποτέλεσμα της ανάλυσής 
της σε όλα τα κράτη μέλη μέσω του 
συστήματος πληροφοριών της Ευρωπόλ 
και του καταλόγου επιτήρησης ETIAS.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Έχει αναγνωριστεί ευρέως η 
επιχειρησιακή ανάγκη να τίθενται στη 
διάθεση των υπαλλήλων πρώτης 
γραμμής, ιδίως σε συνοριοφύλακες ή σε 
αστυνομικούς, εξακριβωμένες 
πληροφορίες προερχόμενες από τρίτες 
χώρες. Ωστόσο, οι σχετικοί τελικοί 
χρήστες στα κράτη μέλη δεν έχουν πάντα 
πρόσβαση σε αυτές τις πολύτιμες 
πληροφορίες, επειδή, μεταξύ άλλων, τα 
κράτη μέλη δεν έχουν την ικανότητα να 
επαληθεύουν τις πληροφορίες ή δεν είναι 
σε θέση να εισάγουν καταχωρίσεις στο 
SIS βάσει των εν λόγω πληροφοριών 
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λόγω περιορισμών στο εθνικό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Τον Δεκέμβριο του 2020 το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο1α κάλεσε τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους 
για την πλήρη αξιοποίηση των 
ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων και 
συστημάτων πληροφοριών, ιδίως όσον 
αφορά την καταχώριση στις βάσεις 
δεδομένων πληροφοριών σχετικά με 
πρόσωπα που αξιολογούνται από 
μεμονωμένα κράτη μέλη ότι συνιστούν 
σοβαρή τρομοκρατική ή βίαιη 
εξτρεμιστική απειλή, 
συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών 
τρομοκρατών μαχητών.
__________________
1α Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 
2020 για την ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να καλυφθεί το κενό στην 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη 
σοβαρή εγκληματικότητα και την 
τρομοκρατία, ιδίως όσον αφορά τους 
αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές –

(5) Τα κράτη μέλη επιδίωξαν να 
καλύψουν το κενό στην ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με αλλοδαπούς 
τρομοκράτες μαχητές εντός της Ένωσης, 
καθορίζοντας μια διαδικασία για την 
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δεδομένου ότι η παρακολούθηση των 
κινήσεών τους έχει κρίσιμη σημασία–, 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι η 
Ευρωπόλ μπορεί να καθιστά αυτές τις 
πληροφορίες διαθέσιμες απευθείας και σε 
πραγματικό χρόνο στους υπαλλήλους 
πρώτης γραμμής στα κράτη μέλη.

αξιολόγηση και ενδεχομένως την 
εισαγωγή στο SIS πληροφοριών από 
τρίτες χώρες σχετικά με υπόπτους ως 
αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές. Αν και 
αυτό αποτελεί βήμα προς τη σωστή 
κατεύθυνση, η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει 
προσωρινό χαρακτήρα. Επιπλέον, 
βασίζεται στην εθελοντική δράση των 
κρατών μελών, η οποία ενέχει κινδύνους 
όπως η ανεπαρκής παρακολούθηση ενός 
θετικού αποτελέσματος από το 
εθελοντικό κράτος μέλος εισαγωγής της 
καταχώρισης, λόγω έλλειψης ικανότητας 
ή ενδιαφέροντος, όταν η υπόθεση δεν 
συνδέεται με την επικράτειά του. Ως εκ 
τούτου, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μια 
μόνιμη λύση που να είναι αποτελεσματική 
και βιώσιμη μακροπρόθεσμα, με 
παράλληλη βέλτιστη αξιοποίηση των 
πόρων της Ευρωπόλ και του ρόλου της 
ως κόμβου πληροφοριών. Για τον λόγο 
αυτό, και υπό αυστηρές προϋποθέσεις, η 
Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να καθιστά διαθέσιμες, 
απευθείας και σε πραγματικό χρόνο, στους 
υπαλλήλους της πρώτης γραμμής στα 
κράτη μέλη εξακριβωμένες πληροφορίες 
που προέρχονται από τρίτες χώρες και 
αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί 
στην Ευρωπόλ να εισάγει καταχωρίσεις 
στο SIS σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1862, προς το γενικό συμφέρον της 
Ένωσης και με απόλυτο σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και του 
κεκτημένου της ΕΕ για την προστασία 
των δεδομένων, καθώς και λαμβάνοντας 
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υπόψη την εθνική ασφάλεια, η οποία 
παραμένει στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους. 

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

υποχρεώσεις της Ευρωπόλ πριν από την 
εισαγωγή δεδομένων στο SIS, και ιδίως 
σχετικά με την υποχρέωσή της να 
συμβουλεύεται τα κράτη μέλη και να 
λαμβάνει την έγκριση του Εκτελεστικού 
Διευθυντή της Ευρωπόλ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/794. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να έχουν επίσης τη δυνατότητα 
να ζητούν τη διαγραφή καταχώρισης από 
την Ευρωπόλ, και συγκεκριμένα εάν 
προτίθενται να εισαγάγουν τα ίδια 
καταχώριση, εάν λάβουν νέες 
πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο για το 
οποίο έχει εισαχθεί η καταχώριση ή όταν 
έχουν εύλογους λόγους να πιστεύουν ότι 
τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην 
καταχώριση δεν είναι ακριβή, εάν το 
επιτάσσει η εθνική τους ασφάλεια ή όταν 
είναι πιθανόν η καταχώριση να συνιστά 
κίνδυνο για επίσημες ή νομικές έρευνες, 
ανακρίσεις ή διαδικασίες.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 39α της πρότασης Ευρωπόλ και το άρθρο 
37α παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
κανόνες σχετικά με τη διαγραφή των 
καταχωρίσεων που θα εισάγονται στο SIS 
από την Ευρωπόλ. Κάθε καταχώριση θα 
πρέπει να διατηρείται μόνο για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη 
του σκοπού για τον οποίο εισήχθη. 
Συνεπώς, είναι σκόπιμο να καθοριστούν 
λεπτομερή κριτήρια ώστε να 
προσδιορίζεται πότε θα πρέπει να 
διαγράφεται η καταχώριση. Καταχώριση 
που έχει εισαχθεί από την Ευρωπόλ στο 
SIS θα πρέπει να διαγράφεται μετά τη 
λήξη ισχύος της καταχώρισης, εάν κράτος 
μέλος έχει κοινοποιήσει την 
αιτιολογημένη αντίθεσή του σε αυτό, εάν 
έχει εισαχθεί ή πρόκειται να εισαχθεί στο 
SIS άλλη καταχώριση από κράτος μέλος, 
εάν το πρόσωπο που αφορά η 
καταχώριση δεν είναι πλέον ύποπτο για 
εμπλοκή ή συμμετοχή σε αξιόποινη 
πράξη ή εάν η Ευρωπόλ διαπιστώσει ότι οι 
πληροφορίες που έλαβε από την τρίτη 
χώρα ή τον διεθνή οργανισμό ήταν 
ανακριβείς ή διαβιβάστηκαν στην 
Ευρωπόλ για παράνομους σκοπούς.

Or. en
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου30 και ο κανονισμός (ΕΕ) 

(13) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου30 και ο κανονισμός (ΕΕ) 
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2016/794 θα πρέπει να εφαρμόζονται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την Ευρωπόλ κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων της βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Ο Ευρωπαίος 
Επόπτης Προστασίας Δεδομένων θα 
πρέπει να διενεργεί περιοδικούς ελέγχους 
της επεξεργασίας δεδομένων που 
πραγματοποιεί η Ευρωπόλ όσον αφορά το 
SIS και την ανταλλαγή συμπληρωματικών 
πληροφοριών.

2016/794 θα πρέπει να εφαρμόζονται στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την Ευρωπόλ κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων της βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Ο Υπεύθυνος 
Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπόλ θα 
πρέπει να διενεργεί περιοδικούς ελέγχους 
της επεξεργασίας δεδομένων που 
πραγματοποιεί η Ευρωπόλ όσον αφορά το 
SIS και την ανταλλαγή συμπληρωματικών 
πληροφοριών.

__________________ __________________
30 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).

30 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).

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 
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επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό 
επίπεδο, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
του άρθρου 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, που 
διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και είναι συμβατός 
με τις αρχές που αναγνωρίζονται στη 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ) και στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο 
Χάρτης). Ιδίως, ο παρών κανονισμός 
σέβεται απολύτως την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της ΣΕΕ και το 
άρθρο 8 του Χάρτη, ενώ παράλληλα έχει 
ως σκοπό την εγγύηση ασφαλούς 
περιβάλλοντος για όλα τα πρόσωπα που 
διαμένουν στο έδαφος της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 3 – σημείο 22
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) υπήκοο τρίτης χώρας που είναι 
ύποπτος για διάπραξη ή συμμετοχή σε 
αξιόποινη πράξη·

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862
Άρθρο 37 α – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) υπήκοο τρίτης χώρας για τον 
οποίο υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ή 
εύλογοι λόγοι για να πιστεύεται ότι 
πρόκειται να διαπράξει αξιόποινη πράξη, 
ή

Or. en

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος 
έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.

Or. en

Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ανάλυση των δεδομένων που 
παρασχέθηκαν σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 επιβεβαίωσε την αξιοπιστία 
της πηγής των πληροφοριών και την 
ακρίβεια των πληροφοριών για το οικείο 
πρόσωπο, κατά τρόπο που επιτρέπει στην 
Ευρωπόλ να κρίνει ότι το συγκεκριμένο 
πρόσωπο εμπίπτει στην παράγραφο 2, 
κατόπιν, όταν είναι αναγκαίο, περαιτέρω 

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

ανταλλαγών πληροφοριών σύμφωνα με το 
άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 
με την τρίτη χώρα ή τον διεθνή 
οργανισμό που παρέσχε τα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 25

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 26

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 27

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το κράτος μέλος εκτέλεσης 
κοινοποιεί τις πληροφορίες της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) στην Ευρωπόλ 
μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών 
πληροφοριών. Το κράτος μέλος εκτέλεσης 
μπορεί κατ' εξαίρεση να μην ενημερώσει 
την Ευρωπόλ εάν κάτι τέτοιο θα έθετε σε 
κίνδυνο έρευνες που βρίσκονται σε 
εξέλιξη, την ασφάλεια ενός ατόμου ή εάν 
θα ήταν αντίθετο προς ουσιώδη 
συμφέροντα του κράτους μέλους 
εκτέλεσης.

Or. en
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Τροπολογία 29

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 30

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Ευρωπόλ ανταλλάσσει 
συμπληρωματικές πληροφορίες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του εγχειριδίου SIRENE. 
Προς τον σκοπό αυτόν, η Ευρωπόλ 
διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και 
ανταλλαγή αυτών των συμπληρωματικών 
πληροφοριών που σχετίζονται με τις δικές 
της καταχωρίσεις 24 ώρες το 
εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
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Τροπολογία 31

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 32

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 33

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 34

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Ευρωπόλ ενημερώσει το CS-SIS σχετικά 
με παράταση της περιόδου διατήρησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
παρόντος άρθρου. Το CS-SIS ενημερώνει 
αυτομάτως το κράτος μέλος καταχώρισης 
ή την Ευρωπόλ για την προγραμματισμένη 
διαγραφή δεδομένων τέσσερις μήνες πριν 
από την εκτέλεσή της.

Or. en

Τροπολογία 35

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 36

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

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

(1) Τα υποκείμενα των δεδομένων 
έχουν τη δυνατότητα να ασκούν τα 
δικαιώματα που ορίζονται στα άρθρα 15, 
16 και 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, 
στις εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά στο 
εθνικό δίκαιο του άρθρου 14 και του 
άρθρου 16 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/680 και στα άρθρα 80 και 82 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντίστοιχες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 με τα άρθρα του ΓΚΠΔ/LED.

Τροπολογία 37

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Κράτος μέλος διαφορετικό από το 
κράτος μέλος καταχώρισης μπορεί να 
παράσχει στο υποκείμενο των δεδομένων 
πληροφορίες σχετικές με οποιαδήποτε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του 
υποκειμένου των δεδομένων που είναι υπό 
επεξεργασία μόνο εάν παράσχει 
προηγουμένως στο κράτος μέλος 
καταχώρισης τη δυνατότητα να διατυπώσει 
τη θέση του. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα εισήχθησαν στο SIS από την 
Ευρωπόλ, το κράτος μέλος που έλαβε το 
αίτημα παραπέμπει το αίτημα στην 
Ευρωπόλ χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε 
περίπτωση εντός 5 ημερών από τη λήψη 
του, και η Ευρωπόλ επεξεργάζεται το 
αίτημα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/794 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1725. Εάν η Ευρωπόλ λάβει αίτημα 

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



PR\1227000EL.docx 29/34 PE689.819v01-00

EL

σχετικά με δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που εισήχθησαν στο SIS από 
κράτος μέλος, η Ευρωπόλ παραπέμπει το 
αίτημα στο κράτος μέλος καταχώρισης 
χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση 
εντός 5 ημερών από τη λήψη του. Η 
επικοινωνία μεταξύ των εν λόγω κρατών 
μελών και μεταξύ των κρατών μελών και 
της Ευρωπόλ πραγματοποιείται μέσω της 
ανταλλαγής συμπληρωματικών 
πληροφοριών.

κράτος μέλος καταχώρισης χωρίς 
καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 
5 ημερών από τη λήψη του. Η επικοινωνία 
μεταξύ των εν λόγω κρατών μελών και 
μεταξύ των κρατών μελών και της 
Ευρωπόλ πραγματοποιείται μέσω της 
ανταλλαγής συμπληρωματικών 
πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 27α του κανονισμού Ευρωπόλ ορίζει τις εφαρμοστέες νομικές βάσεις για την 
επεξεργασία επιχειρησιακών δεδομένων από την Ευρωπόλ. Οι παραπομπές διαγράφονται για 
να αποφευχθεί η εσφαλμένη αντίληψη ότι οι κανόνες δεν εφαρμόζονται εάν δεν αναφέρονται 
ρητά.

Τροπολογία 38

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία προς 
εποπτική αρχή ή να ασκήσει δικαστική 
προσφυγή. Στην περίπτωση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που εισήχθησαν 
στο SIS δυνάμει του άρθρου 37α του 
παρόντος κανονισμού, η Ευρωπόλ 
ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων 
για τη δυνατότητα να προβεί σε 
καταγγελία προς τον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων ή να ασκήσει 
δικαστική προσφυγή ενώπιον του 
Δικαστηρίου.

Or. en

Τροπολογία 39

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσια 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων και η Ευρωπόλ 
υποβάλλει ετησίως έκθεση προς τον 
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 40

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο eu-LISA παράγει στατιστικά 
στοιχεία σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια 
βάση σχετικά με τον αριθμό αρχείων ανά 

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

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

Or. en

Τροπολογία 41

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο εισηγητής θα παρουσιάσει στη συνέχεια τους κύριους λόγους για τις τροπολογίες που 
υπέβαλε στο σχέδιο έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του 
Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις όσον αφορά την εισαγωγή καταχωρίσεων από 
την Ευρωπόλ (2020/350(COD)).

Εισαγωγή

Τον Δεκέμβριο του 2020, η Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις της για δύο νομικές πράξεις: 

1) τον κανονισμό για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, όσον αφορά τη 
συνεργασία της Ευρωπόλ με ιδιωτικούς φορείς, την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ προς υποστήριξη ποινικών ερευνών και 
τον ρόλο της Ευρωπόλ στην έρευνα και την καινοτομία (2020/349(COD), εφεξής 
«πρόταση Ευρωπόλ»)· και 

2) τον κανονισμό για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 σχετικά με την 
εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν 
(SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε 
ποινικές υποθέσεις όσον αφορά την εισαγωγή καταχωρίσεων από την Ευρωπόλ 
(2020/350(COD), εφεξής «πρόταση SIS»).

Η πρόταση Ευρωπόλ εισάγει διάφορες αλλαγές στην εντολή της Ευρωπόλ με σκοπό την 
ενίσχυση της ικανότητας της Ευρωπόλ να στηρίζει τα κράτη μέλη στην πρόληψη και την 
καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Επιπλέον, προτείνει αλλαγές 
στο πλαίσιο της Ευρωπόλ για την προστασία των δεδομένων, ώστε να ευθυγραμμιστούν οι 
ισχύοντες κανόνες για την επεξεργασία επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
με τους κανόνες που ισχύουν για άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της 
Ένωσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτείνει να επιτραπεί στην Ευρωπόλ να εισάγει καταχωρίσεις 
στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) σχετικά με την εικαζόμενη εμπλοκή υπηκόου 
τρίτης χώρας σε αξιόποινη πράξη για την οποία είναι αρμόδια η Ευρωπόλ, επί τη βάσει 
πληροφοριών που λαμβάνονται από τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς (άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο ιη) της πρότασης Ευρωπόλ).

Η πρόταση SIS αποτελεί επακόλουθη τροποποίηση που απορρέει από αυτό το νέο καθήκον 
της Ευρωπόλ. Εισάγει τις σχετικές αλλαγές στον κανονισμό SIS, ώστε να μπορέσει η 
Ευρωπόλ να εκπληρώσει αποτελεσματικά αυτό το νέο καθήκον. Απαιτείται χωριστή 
νομοθετική πρόταση για λόγους μεταβλητής γεωμετρίας.

Θέση του εισηγητή σχετικά με την πρόταση

Ο εισηγητής επικροτεί την πρόταση να δοθεί η δυνατότητα στην Ευρωπόλ να εισάγει 
καταχωρίσεις για υπηκόους τρίτων χωρών στο SIS.
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Έχει αναγνωριστεί ευρέως η επιχειρησιακή ανάγκη να τίθενται στη διάθεση των υπαλλήλων 
πρώτης γραμμής, ιδίως σε συνοριοφύλακες ή σε αστυνομικούς, εξακριβωμένες πληροφορίες 
προερχόμενες από τρίτες χώρες. Ωστόσο, επί του παρόντος, οι σχετικοί τελικοί χρήστες στα 
κράτη μέλη δεν έχουν πάντα πρόσβαση σε αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες, μεταξύ άλλων 
επειδή τα κράτη μέλη δεν έχουν την ικανότητα να επαληθεύουν τις πληροφορίες ή δεν είναι 
σε θέση να εισάγουν καταχωρίσεις στο SIS βάσει των εν λόγω πληροφοριών λόγω 
περιορισμών στο εθνικό δίκαιο. 

Τον Νοέμβριο του 2020, το Συμβούλιο συμφώνησε σχετικά με το λεγόμενο πρωτόκολλο της 
Ομάδας «Τρομοκρατία» (TWP), το οποίο καθορίζει διαδικασία αξιολόγησης και 
ενδεχομένως εισαγωγής πληροφοριών από τρίτες χώρες σχετικά με υπόπτους ως αλλοδαπούς 
τρομοκράτες μαχητές στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν. Ενώ η ρύθμιση αυτή αποτελεί 
βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, έχει μόνο προσωρινό χαρακτήρα και βασίζεται στην 
εθελοντική δράση των κρατών μελών. 

Η δημιουργία χωριστής κατηγορίας καταχωρίσεων στο SIS για τις καταχωρίσεις που 
εισάγονται από την Ευρωπόλ θα καλύψει το υφιστάμενο κενό στην ανταλλαγή πληροφοριών. 
Ωστόσο, οι εν λόγω καταχωρίσεις θα πρέπει να είναι δυνατές μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και 
να υπόκεινται σε ειδικές διασφαλίσεις, προκειμένου να κατοχυρώνεται ο πλήρης σεβασμός 
της αποκλειστικής αρμοδιότητας των κρατών μελών στα θέματα εθνικής ασφάλειας. 

Ο εισηγητής πιστεύει ότι ο περιορισμός του πεδίου εφαρμογής των καταχωρίσεων της 
Ευρωπόλ σε υπηκόους τρίτων χωρών αποτυπώνει επαρκώς το διαπιστωθέν κενό, δεδομένου 
ότι οι υπήκοοι της ΕΕ για τους οποίους υπάρχουν υπόνοιες ότι εμπλέκονται σε σοβαρό 
έγκλημα ή τρομοκρατία έχουν φυσική σχέση με τουλάχιστον ένα κράτος μέλος και 
εισάγονται συνήθως στο SIS από το οικείο κράτος μέλος. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τον ορισμό 
του «υπηκόου τρίτης χώρας» (άρθρο 2), ο εισηγητής προτείνει να διευκρινιστεί ότι οι μη 
έχοντες ιθαγένεια και τα άτομα άγνωστης ιθαγένειας καλύπτονται επίσης από τον ορισμό.

Καθώς αποτελεί οργανισμό της ΕΕ, η επεξεργασία των δεδομένων της Ευρωπόλ εποπτεύεται 
από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ). Για τον λόγο αυτό, 
διευκρινίζεται στο κείμενο ότι οι καταγγελίες που αφορούν την άσκηση των δικαιωμάτων 
που σχετίζονται με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 67) θα πρέπει να 
απευθύνονται στον ΕΕΠΔ και να ασκείται δικαστική προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου. 

Ο εισηγητής συμφωνεί ότι οι τακτικοί έλεγχοι της επεξεργασίας της Ευρωπόλ όσον αφορά το 
SIS και η ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών είναι απαραίτητα στοιχεία για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων. Ωστόσο, 
πιστεύει ότι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος ενισχύεται με έναν βοηθό ΥΠΔ 
για την επεξεργασία επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην πρόταση της 
Ευρωπόλ, είναι περισσότερο σε θέση να διενεργεί τέτοιους ελέγχους (άρθρο 48 παράγραφος 
7α) από ό,τι ο ΕΕΠΔ, ο οποίος μπορεί να παρέμβει ανά πάσα στιγμή εάν λάβει γνώση 
ζητημάτων που σχετίζονται με τη συμμόρφωση. 

Δεδομένων των δυνητικών σοβαρών συνεπειών για το πρόσωπο το οποίο αφορά η 
καταχώριση στο SIS, είναι σημαντικό να αποφευχθεί η αποθήκευση των δεδομένων για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι είναι αναγκαίο. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπόλ θα 
πρέπει να επανεξετάζει τακτικά τις καταχωρίσεις. Ωστόσο, ο εισηγητής θεωρεί 



PE689.819v01-00 34/34 PR\1227000EL.docx

EL

καταλληλότερη την περίοδο αναθεώρησης τριών ετών αντί του ενός έτους (άρθρο 53 
παράγραφος 3α).

Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, όσον αφορά τις απαιτήσεις ενημέρωσης, 
καθώς η Ευρωπόλ εποπτεύεται από τον ΕΕΠΔ, θα πρέπει να ενημερώνει τον ΕΕΠΔ και όχι το 
ΕΣΠΔ (άρθρο 68).

Μολονότι ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για τη γενική υποχρέωση των κρατών 
μελών να ενημερώνουν την Ευρωπόλ σχετικά με τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης σε 
σχέση με την καταχώρισή της (άρθρο 37β παράγραφος 2), θεωρεί ότι θα πρέπει 
κατ’ εξαίρεση να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να μην ενημερώνουν την Ευρωπόλ για τα 
θετικά αποτελέσματα, εάν κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο εν εξελίξει έρευνες, την ασφάλεια 
ενός ατόμου ή θα ήταν αντίθετο προς τα ουσιώδη συμφέροντα του κράτους μέλους 
εκτέλεσης. Αυτό συνάδει επίσης με τους ισχύοντες κανόνες, οι οποίοι περιλαμβάνουν πιθανή 
παρέκκλιση από την υποχρέωση ενημέρωσης της Ευρωπόλ από τα κράτη μέλη σχετικά με τα 
θετικά αποτελέσματα αναζήτησης για καταχωρίσεις SIS που συνδέονται με την τρομοκρατία.


