
 

 

P7_TA(2013)0480 

Τρίτα κράτη και οργανισμοί με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει 

συμφωνίες * 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Nοεμβρίου 2013 σχετικά 

με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 

2009/935/ΔΕΥ, αναφορικά με τον κατάλογο τρίτων κρατών και οργανισμών με τα οποία η 

Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες (16229/2012 – C7-0011/2013 – 2013/0801(CNS)) 

(Διαβούλευση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (16229/2012), 

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 

2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)1, και 

συγκεκριμένα το άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) της απόφασης αυτής, σύμφωνα με 

το οποίο το Κοινοβούλιο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0011/2013),  

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2009/934/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 

2009, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής που διέπουν τις σχέσεις της Ευρωπόλ με τους 

εταίρους της, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

διαβαθμισμένων πληροφοριών2, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2009/935/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 

2009, για τον καθορισμό του καταλόγου τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους 

η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες3, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0351/2013), 

1. απορρίπτει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου· 

2. καλεί το Συμβούλιο να μην εγκρίνει την απόφαση, δεδομένου ότι η Επιτροπή πρότεινε 

πρόσφατα έναν νέο κανονισμό για την Ευρωπόλ (πρόταση της Επιτροπής, της 27ης 

Μαρτίου 2013, σχετικά με κανονισμό για τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 

συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και για 

την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ και 2005/681/ΔΕΥ (COM(2013)0173)), 

δυνάμει του οποίου τροποποιούνται οι διατάξεις και οι διαδικασίες για τη σύναψη 

συμφωνιών με τρίτες χώρες και οργανισμούς· κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να υπάρξουν 

τροπολογίες επί των εκτελεστικών μέτρων της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ για την 

Ευρωπόλ·  

                                                 
1  ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37. 
2  ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 6. 
3  ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 12. 



 

 

3. καλεί τον διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ να μην αρχίσουν, σε 

περίπτωση που εγκριθεί το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου, διαπραγματεύσεις για 

συμφωνίες σε επιχειρησιακό επίπεδο με κάποια από τις χώρες που απαριθμούνται σ' 

αυτό, καθώς, σε ορισμένες από τις χώρες που απαριθμούνται στο σχέδιο απόφασης του 

Συμβουλίου, η προστασία των δεδομένων είναι ανεπαρκής και δεν μπορεί να 

διασφαλιστεί ο σεβασμός στο θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας προσωπικών 

δεδομένων· τονίζει ότι για οποιαδήποτε ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

με τρίτα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς πρέπει να εξασφαλίζονται αυστηρές εγγυήσεις 

ασφάλειας όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων· 

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στην Ευρωπόλ. 

 

 


