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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ευπρόσδεκτη την πρόταση, ιδίως όσον αφορά την 
ανάπτυξη του δημοκρατικού ελέγχου επί της Ευρωπόλ και προτείνει ορισμένες τροπολογίες 
προκειμένου τούτο να τονισθεί.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

(4α) Το Κοινοβούλιο, στη σύστασή του 
προς το Συμβούλιο σχετικά με την 
Ευρωπόλ με θέμα "Ενίσχυση των 
κοινοβουλευτικών ελέγχων και επέκταση 
των εξουσιών"2 ζήτησε την ενσωμάτωση 
της Ευρωπόλ στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ 
και το να αποτελέσει αντικείμενο 
δημοκρατικού ελέγχου από το Κοινοβούλιο. 

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 4β (νέα)

(4β) Το Κοινοβούλιο, στη σύστασή του της 
30ης Μαΐου 2002 σχετικά με τη μελλοντική 
ανάπτυξη της Ευρωπόλ και την αυτόματη 
ενσωμάτωσή της στο θεσμικό πλαίσιο της 
ΕΕ3 και τη σύστασή του της 10ης Απριλίου 
2003 σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη της 
ευρωπόλ4 ζήτησε την τοποθέτηση της 
Ευρωπόλ σε ένα κοινοτικό πλαίσιο

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
2 ΕΕ C 187 Ε, 7.8.2003, σελ. 144
3 ΕΕ C 187 Ε, 7.8.2003, σελ. 144
4 ΕΕ C 64 Ε, 12.3.2004, σελ. 588
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Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 5

Η ίδρυση της Ευρωπόλ ως οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα 
χρηματοδοτείται από τον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, θα ενισχύσει τον ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τον 
έλεγχο της Ευρωπόλ, μέσω της σύμπραξης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
έγκριση του προϋπολογισμού.

Η ίδρυση της Ευρωπόλ ως οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα 
χρηματοδοτείται από τον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, θα ενισχύσει τον ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τον 
έλεγχο και ιδιαίτερα το δημοκρατικό 
έλεγχο της Ευρωπόλ, μέσω της σύμπραξης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
έγκριση του προϋπολογισμού.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Μετά την επέκταση των επιχειρησιακών 
εξουσιών της Ευρωπόλ χρειάζονται 
ορισμένες βελτιώσεις όσον αφορά τη 
δημοκρατική ευθύνη.

Τροπολογία 5
Άρθρο 5, παρ. 1, στοιχείο (α)

(α) η συλλογή, αποθήκευση, 
επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή 
πληροφοριών, απόρρητων ή μη, που 
διαβιβάζονται από τις αρχές των κρατών 
μελών ή τρίτων χωρών ή από άλλες 
δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες·

(α) η συλλογή, αποθήκευση, 
επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή 
πληροφοριών, απόρρητων ή μη, που 
διαβιβάζονται από τις αρχές των κρατών 
μελών ή τρίτων χωρών ή από άλλες 
δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες· στην 
περίπτωση που οι πληροφορίες 
προέρχονται από ιδιώτες, πριν υποβληθούν 
στην Ευρωπόλ, θα πρέπει να συλλέγονται, 
και να τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα 
με τη νομοθεσία της ΕΕ και τις διεθνείς 
συμβάσεις για τα πολιτικά δικαιώματα, 
καθώς και σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία που εφαρμόζει την οδηγία 
95/46/ΕΚ και να αξιολογούνται από την 
Ευρωπόλ, η δε πρόσβαση της τελευταίας 
θα επιτρέπεται μόνο κατά περίπτωση και 
για συγκεκριμένους σκοπούς΄και θα 
υπόκειται στο δικαστικό έλεγχο των 
κρατών μελών·
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