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Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας 
(Ευρωπόλ)

Πρόταση απόφασης (COM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

(6α) Η δημιουργία της Ευρωπόλ απαιτεί 
διοργανική συμφωνία για τον καθορισμό 
προϋποθέσεων - πλαίσιο που θα 
επιτρέψουν στις υπηρεσίες ρύθμισης να 
προχωρήσουν το έργο τους, ώστε να 
βελτιωθούν οι δομές των μέχρι τώρα 
λειτουργούντων και των μελλοντικών 
υπηρεσιών με γνώμονα τη σαφήνεια, τη 
διαφάνεια και τη νομική ασφάλεια.

Or. de

Τροπολογία: Σταύρος Λαμπρινίδης

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 11
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(11) Η παρούσα απόφαση συνάδει με την 
απόφαση-πλαίσιο 2007/XX/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο 
της αστυνομικής και δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

(11) Η παρούσα απόφαση συνάδει με και 
προϋποθέτει την άμεση υιοθέτηση της 
απόφασης-πλαισίου 2007/XX/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο 
της αστυνομικής και δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις

Or. el

Αιτιολόγηση

Η παρούσα απόφαση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επεξεργασία δεδομένων εκ μέρους της 
Ευρωπόλ, δεν πρέπει να εφαρμοστεί, αν προηγουμένως δεν κατοχυρωθεί η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων και στον τρίτο πυλώνα.

Τροπολογία: Σταύρος Λαμπρινίδης

Τροπολογία 8
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Στην αρμοδιότητα της Ευρωπόλ 
υπάγονται οι σοβαρές αξιόποινες πράξεις οι 
οποίες επηρεάζουν δύο ή περισσότερα 
κράτη μέλη, ιδίως δε το οργανωμένο 
έγκλημα και η τρομοκρατία.

1. Στην αρμοδιότητα της Ευρωπόλ, 
βάσει της αρχής της αναλογικότητας, 
υπάγονται οι σοβαρές αξιόποινες πράξεις οι 
οποίες επηρεάζουν δύο ή περισσότερα 
κράτη μέλη, ιδίως δε το οργανωμένο 
έγκλημα και η τρομοκρατία,

Or. el

Αιτιολόγηση

Η επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ σε εγκλήματα που δεν αφορούν μόνο το 
οργανωμένο έγκλημα, θα πρέπει να διέπεται από την αρχή της αναλογικότητας.

Τροπολογία: Σταύρος Λαμπρινίδης

Τροπολογία 9
Άρθρο 10, παράγραφος 2

2. Η Ευρωπόλ δύναται να 
επεξεργάζεται δεδομένα με σκοπό να 
εξακριβώσει κατά πόσον τα εκάστοτε 
δεδομένα έχουν σημασία για την εκτέλεση 

2. Η Ευρωπόλ δύναται να 
επεξεργάζεται συναφή, πρόσφορα και όχι 
περισσότερα από τα απαιτούμενα για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό δεδομένα, με σκοπό 
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των καθηκόντων της και είναι δυνατό να 
συμπεριληφθούν σε κάποιο από τα 
συστήματα πληροφοριών της.

να εξακριβώσει κατά πόσον τα εκάστοτε 
δεδομένα έχουν σημασία για την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
εγκληματικών δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων της 
και είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σε 
κάποιο από τα συστήματα πληροφοριών της

Or. el

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη αναφορά στις αρμοδιότητες της Ευρωπόλ είναι πολύ ευρεία και γενικά 
διατυπωμένη, βρίσκεται σε αντίθεση με την αρχή της αναλογικότητας και εγκυμονεί τον κίνδυνο 
τα δεδομένα να τύχουν επεξεργασίας για οποιοδήποτε σκοπό.

Τροπολογία: Σταύρος Λαμπρινίδης

Τροπολογία 10
Άρθρο 10, παράγραφος 5

5. Η Ευρωπόλ καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει τη 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των δικών της 
συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων και 
των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων 
των κρατών μελών, καθώς και, ειδικότερα, 
των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων 
που χρησιμοποιούν οι συναφείς προς την 
Κοινότητα και την Ένωση φορείς με τους 
οποίους είναι πιθανό να συνάψει σχέσεις η 
Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 22, μέσω 
της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών και τη 
χρήση ανοικτών προτύπων.

5. Η Ευρωπόλ καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει τη 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των δικών της 
συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων και 
των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων 
των κρατών μελών, καθώς και, ειδικότερα, 
των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων 
που χρησιμοποιούν οι συναφείς προς την 
Κοινότητα και την Ένωση φορείς με τους 
οποίους είναι πιθανό να συνάψει σχέσεις η 
Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 22, μέσω 
της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών και τη 
χρήση ανοικτών προτύπων. Η 
διαλειτουργικότητα επιτρέπεται κατόπιν 
σχετικής απόφασης και διαβούλευσης με 
τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων και 
της κοινής εποπτικής αρχής, που ορίζει 
τους κανόνες και τις προϋποθέσεις, ιδίως 
όσον αφορά την ανάγκη εφαρμογής της 
διαλειτουργικότητα και τους σκοπούς 
χρήσης των προσωπικών δεδομένων.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Η Σύμβαση της Ευρωπόλ απαγορεύει την εφαρμογή της διαλειτουργικότητας των συστημάτων
επεξεργασίας δεδομένων. Γι' αυτό το λόγο, η δυνατότητα εφαρμογής της στο μέλλον θα πρέπει 
να υπόκειται σε αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας, ώστε να μην υπάρξει ο κίνδυνος χρήσης 
δεδομένων για σκοπό διαφορετικό από εκείνον της συλλογής τους.


