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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την πρόσβαση στο 
Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) των αρχών των κρατών μελών που 
είναι αρμόδιες για την εσωτερική ασφάλεια καθώς και της Ευρωπόλ, προς αναζήτηση 
δεδομένων για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης 
τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων
(COM(2005)0600 – C6-0053/2006 – 2005/0232(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2005)0600)1,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 30, παράγραφος 1, σημείο β, και 34, παράγραφος 2, σημείο γ
της Συνθήκης ΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο 
κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0053/2006),

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο που ενσωματώνει το κεκτημένο του Σένγκεν στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να 
γνωμοδοτήσει,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το 
άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1

1) Η απόφαση 2004/512/EΚ του 
Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2004 για τη
δημιουργία του Συστήματος Πληροφοριών 
για τις Θεωρήσεις (VIS) καθιέρωσε το VIS 
ως σύστημα για την ανταλλαγή δεδομένων 
για τις θεωρήσεις μεταξύ των κρατών 
μελών. Η σύσταση του VIS αποτελεί μία 
από τις βασικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο 
της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον τομέα της δικαιοσύνης, ελευθερίας 
και ασφάλειας. Ένας από τους στόχους 
του VIS είναι να συμβάλει στη βελτίωση 
της διαχείρισης της κοινής πολιτικής για 
τις θεωρήσεις καθώς και στην εσωτερική 
ασφάλεια και την πάταξη της 
τρομοκρατίας.

1) Η απόφαση 2004/512/EΚ του 
Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2004 για τη 
δημιουργία του Συστήματος Πληροφοριών 
για τις Θεωρήσεις (VIS) καθιέρωσε το VIS 
ως σύστημα για την ανταλλαγή δεδομένων 
για τις θεωρήσεις μεταξύ των κρατών 
μελών. Η σύσταση του VIS αποτελεί μία 
από τις βασικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο 
της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον τομέα της δικαιοσύνης, ελευθερίας 
και ασφάλειας. Το VIS πρέπει να 
αποσκοπεί στη βελτίωση της διαχείρισης 
της κοινής πολιτικής για τις θεωρήσεις, και 
επίσης να συμβάλει στην εσωτερική 
ασφάλεια και την πάταξη της 
τρομοκρατίας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθίσταται σαφές ότι βασικός σκοπός του VIS είναι η βελτίωση της κοινής πολιτικής 
για τις θεωρήσεις. Η πρόσβαση από αρχές εσωτερικής ασφάλειας και την Ευρωπόλ πρέπει να 
αποτελεί την εξαίρεση.

Τροπολογία 2
Άρθρο 3, παράγραφος 2

2. Οι τροποποιήσεις στο παράρτημα 
γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στο άρθρο 11.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή πάραυτα όλες τις
τροποποιήσεις στο παράρτημα.

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις τροποποιήσεις 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις τροποποιήσεις 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τηρεί διαρκώς 
ενημερωνόμενη ηλεκτρονική μορφή του 
καταλόγου στην ιστοσελίδα της.

Ανά διετία, η Επιτροπή δημοσιεύει 
ενημερωμένο ενοποιημένο κατάλογο στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις του παραρτήματος δεν πρέπει να εγκρίνονται με την επιτροπολογία αλλά 
απλώς να κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή, όπως και στον Κανονισμό VIS. 



PR\604717EL.doc 7/22 PE 370.254v01-00

EL

Επιπλέον, είναι αμφισβητήσιμη η νομιμότητα της διαδικασίας της επιτροπολογίας σε μέτρο του 
τρίτου πυλώνα· βλ. την αιτιολόγηση των τροπολογιών επί του άρθρου 11.

Η απλή δημοσίευση των τροποποιήσεων δεν πληροί τις απαιτήσεις για σαφήνεια και διαφάνεια, 
και η τακτική δημοσίευση ενοποιημένων και ενημερωμένων εκδόσεων συνιστά σημαντικό 
εργαλείο εποπτείας και ελέγχου.

Τροπολογία 3
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Οι τροποποιήσεις στο παράρτημα 
γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στο άρθρο 11.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή πάραυτα όλες τις
τροποποιήσεις στο παράρτημα.

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις τροποποιήσεις 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις τροποποιήσεις 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τηρεί διαρκώς 
ενημερωνόμενη ηλεκτρονική μορφή του 
καταλόγου στην ιστοσελίδα της.

Ανά διετία, η Επιτροπή δημοσιεύει 
ενημερωμένο ενοποιημένο κατάλογο στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Βλ. την αιτιολόγηση των τροπολογιών επί του άρθρου 3, παράγραφος 2.

Τροπολογία 4
Άρθρο 5, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

1. Η πρόσβαση στο VIS των αρχών που 
είναι αρμόδιες για την εσωτερική 
ασφάλεια προς αναζήτηση δεδομένων 
γίνεται εντός των ορίων των εξουσιών τους 
και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

1. Η πρόσβαση στο VIS των αρχών που 
είναι αρμόδιες για την εσωτερική 
ασφάλεια προς αναζήτηση δεδομένων 
γίνεται εντός των ορίων των εξουσιών τους 
και εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, πρέπει οπωσδήποτε να δηλώνεται ρητώς ότι η πρόσβαση των 
αρμόδιων για την εσωτερική ασφάλεια αρχών και της Ευρωπόλ επιτρέπεται μόνον εφόσον 
πληρούνται και οι τέσσερεις προϋποθέσεις, ήτοι ότι οι εν λόγω προϋποθέσεις είναι σωρευτικές 
και όχι εναλλακτικές.



PE 370.254v01-00 8/22 PR\604717EL.doc

EL

Τροπολογία 5
Άρθρο 5, παράγραφος 1, σημείο (δ)

(δ) Αν συντρέχουν βάσιμοι λόγοι, 
βασιζόμενοι σε συγκεκριμένες ενδείξεις, 
να θεωρηθεί ότι η μελέτη των δεδομένων 
του VIS θα συμβάλει στην πρόληψη, την 
εξακρίβωση και τη διερεύνηση 
οποιασδήποτε των ανωτέρω αξιόποινων 
πράξεων.

(δ) Αν συντρέχουν βάσιμοι λόγοι, 
βασιζόμενοι σε συγκεκριμένες ενδείξεις, 
να θεωρηθεί ότι η μελέτη των δεδομένων 
του VIS θα συμβάλει ουσιαστικά στην 
πρόληψη, την εξακρίβωση και τη 
διερεύνηση οποιασδήποτε των ανωτέρω 
αξιόποινων πράξεων.

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια συμφωνεί με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) ότι η 
πρόσβαση σε δεδομένα του VIS κατά παρέκκλιση της αρχής του οριοθετημένου σκοπού 
δικαιολογείται μόνον εφόσον η μελέτη τους θα συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη, 
εξακρίβωση και διερεύνηση της σχετικής αξιόποινης πράξης (σελίδα 4 της γνωμοδότησης του 
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της πρότασης του τρίτου πυλώνα για το VIS, 20 
Ιανουαρίου 2006).

Τροπολογία 6
Άρθρο 5, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Η αναζήτηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 πραγματοποιείται βάσει 
συνδυασμού τουλάχιστον δύο πεδίων 
δεδομένων, εκτός εάν συντρέχει προέχων 
λόγος για τη χρησιμοποίηση μόνον ενός.

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των ειδικών καθηκόντων των αρχών εσωτερικής ασφάλειας, δικαιολογείται 
μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την επιλογή των κριτηρίων αναζήτησης κατά την έρευνα στο 
σύστημα απότι στην περίπτωση των μεθοριακών και λοιπών αρχών που έχουν πρόσβαση βάσει 
του Κανονισμού VIS. Πάντως, οι κίνδυνοι αναζήτησης ειδικού προφίλ με τη χρήση δεδομένων 
όπως ο σκοπός ταξιδίου ή σφάλματα σαν την αναντιστοιχία φωτογραφιών (βλ. επίσης τη 
γνωμοδότηση του ΕΠΠΔ, σ. 4) μπορούν να μειωθούν από τη στοχοθετημένη έρευνα με βάση 
συνδυασμό τουλάχιστον δύο πεδίων δεδομένων.

Τροπολογία 7
Άρθρο 5, παράγραφος 2β (νέα)

2β. Λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα και 
αξιοπιστία των δεδομένων αναζήτησης.
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Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική αναζήτηση δεδομένων στο σύστημα και προς αποφυγή λανθασμένων 
εξακριβώσεων με σοβαρές επιπτώσεις για τους ενδιαφερομένους, πρέπει να λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη η ποιότητα και αξιοπιστία των δεδομένων αναζήτησης. Έτσι προβλέπεται 
επίσης η δυνατότητα τεχνολογικών βελτιώσεων όπως η τεχνολογία φυσιογνωμικής 
εξακρίβωσης.

Τροπολογία 8
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

1. Η πρόσβαση στο VIS των αρχών που 
είναι αρμόδιες για την εσωτερική 
ασφάλεια κράτους μέλους όπου δεν 
εφαρμόζεται ο κανονισμός VIS, προς 
αναζήτηση δεδομένων γίνεται εντός των 
ορίων των εξουσιών τους και εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Η πρόσβαση στο VIS των αρχών που 
είναι αρμόδιες για την εσωτερική 
ασφάλεια κράτους μέλους όπου δεν 
εφαρμόζεται ο κανονισμός VIS, προς 
αναζήτηση δεδομένων γίνεται εντός των 
ορίων των εξουσιών τους, με πλήρη 
σεβασμό των διατάξεων της παρούσας 
απόφασης, και εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφέρεται ρητώς ότι η πρόσβαση των αρχών που είναι αρμόδιες για την εσωτερική 
ασφάλεια κράτους μέλους όπου δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός VIS γίνεται με πλήρη σεβασμό 
των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

Τροπολογία 9
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που εξετάζονται 
στο πλαίσιο της αστυνομικής και 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις (2005/XX/JI) εφαρμόζεται κατά 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με την παρούσα 
απόφαση. Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα εποπτεύεται από
ανεξάρτητη κρατική αρχή ή αρχές για 
την εποπτεία της προστασίας δεδομένων, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 30 της εν 
λόγω απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου.

1. Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που εξετάζονται 
στο πλαίσιο της αστυνομικής και 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις (2005/XX/JI) εφαρμόζεται κατά 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με την παρούσα 
απόφαση. Η αρχή ή οι αρχές που 
ορίζονται σε κάθε κράτος μέλος και στις 
οποίες ανατίθενται οι εξουσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 30 της εν λόγω 
απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου
εποπτεύουν κατά τρόπο ανεξάρτητο τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας των 



PE 370.254v01-00 10/22 PR\604717EL.doc

EL

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 
VIS σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες επί του άρθρου 8 είναι συνεπείς προς τις τροπολογίες του κ. Coelho που η 
εισηγήτρια θα δεχτεί στα πλαίσια της έκθεσης του πρώτου πυλώνα για το VIS. Υποβάλλονται 
και εδώ ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα είναι ταυτόσημες οι διατάξεις εποπτείας για το 
μέτρο του τρίτου πυλώνα με αυτές για το σύστημα του πρώτου πυλώνα. Αυτό είναι σημαντικό 
επειδή πρόκειται για το ίδιο σύστημα, με μόνη διαφορά τις αρχές που έχουν πρόσβαση.

Η παρούσα τροπολογία επί της παραγράφου 1 του άρθρου 8 συνιστά προσαρμογή της 
τροπολογίας Coelho αριθ. 285 επί του σχεδίου έκθεσης του πρώτου πυλώνα για το VIS.

Τροπολογία 10
Άρθρο 8, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Η αρχή ή οι αρχές της παραγράφου 1 
εξασφαλίζουν ότι τουλάχιστον ανά 
τετραετία πραγματοποιείται έλεγχος των 
επιχειρήσεων επεξεργασίας δεδομένων 
στο εθνικό μέρος του VIS σύμφωνα με 
διεθνή ελεγκτικά πρότυπα.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας επί της παραγράφου 1 του άρθρου 8. Η εν λόγω τροπολογία 
συνιστά προσαρμογή της τροπολογίας Coelho αριθ. 286 επί του σχεδίου έκθεσης του πρώτου 
πυλώνα για το VIS.

Τροπολογία 11
Άρθρο 8, παράγραφος 1β (νέα)

1β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
αρχή ή οι αρχές της παραγράφου 1 
διαθέτουν επαρκείς πόρους για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων που τους 
ανατίθενται δυνάμει της παρούσας 
απόφασης.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας επί της παραγράφου 1 του άρθρου 8. Η εν λόγω τροπολογία 
συνιστά προσαρμογή της τροπολογίας Coelho αριθ. 287 επί του σχεδίου έκθεσης του πρώτου 
πυλώνα για το VIS.
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Τροπολογία 12
Άρθρο 8, παράγραφος 3

3. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δυνάμει της παρούσας απόφασης γίνεται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 
2000 σχετικά με την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά 
με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και εποπτεύεται από 
τον Ευρωπαίο επόπτη προστασίας των 
δεδομένων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
41 του εν λόγω κανονισμού.

3. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δυνάμει της παρούσας απόφασης γίνεται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 
2000 σχετικά με την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά 
με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας
Δεδομένων παρακολουθεί το εάν η εκ
μέρους της Επιτροπής επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα 
με την παρούσα απόφαση. Ισχύουν 
αναλόγως τα καθήκοντα και οι εξουσίες
που αναφέρονται στα άρθρα 46 και 47 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας επί της παραγράφου 1 του άρθρου 8. Η εν λόγω τροπολογία 
συνιστά προσαρμογή της τροπολογίας Coelho αριθ. 290 επί του σχεδίου έκθεσης του πρώτου 
πυλώνα για το VIS.

Τροπολογία 13
Άρθρο 8, παράγραφος 3α (νέα)

3α. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων εξασφαλίζει ότι, τουλάχιστον 
ανά τετραετία πραγματοποιείται έλεγχος 
των εκ μέρους της Επιτροπής 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας 
δεδομένων σύμφωνα με διεθνή ελεγκτικά 
πρότυπα. Η περί του ελέγχου έκθεση
αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην
Επιτροπή και στις εθνικές εποπτικές 
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αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 
1. Πριν από την έγκριση της έκθεσης
δίνεται η ευκαιρία στην Επιτροπή να
διατυπώσει παρατηρήσεις.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας επί της παραγράφου 1 του άρθρου 8. Η εν λόγω τροπολογία 
συνιστά προσαρμογή της τροπολογίας Coelho αριθ. 291 επί του σχεδίου έκθεσης του πρώτου 
πυλώνα για το VIS.

Τροπολογία 14
Άρθρο 8, παράγραφος 3β (νέα)

3β. Οι εθνικές εποπτικές αρχές της 
παραγράφου 1, η κοινή εποπτική αρχή
της Ευρωπόλ της παραγράφου 2 και ο 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων συνεργάζονται ενεργώς 
μεταξύ τους και φέρουν κοινή ευθύνη για 
την εποπτεία του VIS.
(α) Ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες, 
διεξάγουν κοινές έρευνες
συμπεριλαμβανομένων κοινών ελέγχων
και επιθεωρήσεων, εξετάζουν τις
δυσχέρειες όσον αφορά την ερμηνεία ή
εφαρμογή της παρούσας απόφασης, 
μελετούν τα προβλήματα άσκησης της 
ανεξάρτητης εποπτείας ή των 
δικαιωμάτων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, εκπονούν 
εναρμονισμένες προτάσεις για κοινές 
λύσεις τυχόν προβλημάτων και προάγουν 
τη συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων 
προστασίας των δεδομένων, αναλόγως 
των αναγκών.
(β) Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας
Δεδομένων, οι εθνικές εποπτικές αρχές
και η κοινή εποπτική αρχή της Ευρωπόλ 
συνέρχονται προς τούτο τουλάχιστον δύο 
φορές ετησίως. Το κόστος των
συναντήσεων αυτών βαρύνει τον
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας
Δεδομένων. Εγκρίνεται κανονισμός κατά
την πρώτη συνεδρίαση. Οι περαιτέρω
μέθοδοι εργασίας αναπτύσσονται από
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κοινού αναλόγως των αναγκών. Κοινή
έκθεση δραστηριοτήτων υποβάλλεται στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
και στην Επιτροπή ανά διετία.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας επί της παραγράφου 1 του άρθρου 8. Η εν λόγω τροπολογία 
συνιστά προσαρμογή της τροπολογίας Coelho αριθ. 294 επί του σχεδίου έκθεσης του πρώτου 
πυλώνα για το VIS.

Τροπολογία 15
Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Κάθε κράτος μέλος, η Ευρωπόλ και η 
Επιτροπή ως υπεύθυνος φορέας για την 
σύσταση και τη διαχείριση του κεντρικού 
Συστήματος Πληροφοριών για τις 
Θεωρήσεις τηρούν αρχεία όλων των 
επιχειρήσεων επεξεργασίας δεδομένων που 
προκύπτουν από την πρόσβαση στο VIS 
προς αναζήτηση δεδομένων δυνάμει της 
παρούσας απόφασης. Στα αρχεία αυτά 
εμφαίνεται ο ακριβής σκοπός της 
πρόσβασης προς ανάκτηση δεδομένων, η 
ημερομηνία και ο χρόνος της πρόσβασης, 
τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν κατά 
την αναζήτηση και ο τύπος των 
δεδομένων, καθώς και η αρχή που είχε 
πρόσβαση και συμβουλεύθηκε τα 
δεδομένα. Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος 
και η Ευρωπόλ τηρούν αρχεία των 
προσώπων που είναι αρμόδια να 
συμβουλεύονται τα δεδομένα.

1. Κάθε κράτος μέλος, η Ευρωπόλ και η 
Επιτροπή ως υπεύθυνος φορέας για την 
σύσταση και τη διαχείριση του κεντρικού 
Συστήματος Πληροφοριών για τις 
Θεωρήσεις τηρούν αρχεία όλων των 
επιχειρήσεων επεξεργασίας δεδομένων που 
προκύπτουν από την πρόσβαση στο VIS 
προς αναζήτηση δεδομένων δυνάμει της 
παρούσας απόφασης. Στα αρχεία αυτά 
εμφαίνεται ο ακριβής σκοπός, σύμφωνα με 
τα εδάφια (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 
1 του άρθρου 5, της πρόσβασης προς 
ανάκτηση δεδομένων, η ημερομηνία και ο 
χρόνος της πρόσβασης, τα κριτήρια που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά την αναζήτηση 
και ο τύπος των δεδομένων, καθώς και η 
αρχή που είχε πρόσβαση και 
συμβουλεύθηκε τα δεδομένα. Επιπλέον, 
κάθε κράτος μέλος και η Ευρωπόλ τηρούν 
αρχεία των προσώπων που έχουν δεόντως 
εξουσιοδοτηθεί να συμβουλευθούν τα 
δεδομένα.

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί ότι σε κάθε πρόσβαση προς ανάκτηση δεδομένων του VIS θα 
πραγματοποιείται έλεγχος της αναγκαιότητάς της και για να μειωθεί ο κίνδυνος να καταστεί 
συνήθης πρακτική, πρέπει να οριστεί ρητώς ότι ο ακριβής σκοπός πρέπει να παραπέμπει στα 
στοιχεία που καθιστούν απαραίτητη τη διαβούλευση του VIS, ήτοι στα εδάφια (β), (γ) και (δ) 
του άρθρου 5 (βλ. επίσης τη σ. 4 της γνωμοδότησης του ΕΕΠΔ).

Η χρήση της έκφρασης ‘δεόντως εξουσιοδοτημένο’ προσωπικό, όπως σε άλλα τμήματα της 
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απόφασης συμβάλλει στην αποφυγή σύγχυσης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η καταγραφή του 
ατόμου που πράγματι αναζητεί δεδομένα, ενώ η έκφραση ‘πρόσωπο που είναι αρμόδιο να 
συμβουλεύεται τα δεδομένα’ μπορεί να αναφέρεται σε κάποιον ανώτερο υπάλληλο.

Τροπολογία 16
Άρθρο 10, παράγραφος 2

2. Αρχεία που περιλαμβάνουν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο για την 
παρακολούθηση της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως 
προς τη νομιμότητα της επεξεργασίας των 
δεδομένων καθώς και για την εγγύηση της 
ασφάλειας των δεδομένων. Μόνο τα 
αρχεία που περιλαμβάνουν δεδομένα μη 
προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 12.

2. Τέτοια αρχεία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο για την 
παρακολούθηση της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως 
προς τη νομιμότητα της επεξεργασίας των 
δεδομένων καθώς και για την εγγύηση της 
ασφάλειας των δεδομένων, για τη 
διεξαγωγή αυτοελέγχου σύμφωνα με το 
άρθρο 10α και για την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 12.

Αιτιολόγηση

Όπως στην περίπτωση του VIS του πρώτου πυλώνα, τα αρχεία αυτά πρέπει να 
χρησιμοποιούνται όχι μόνο για την παρακολούθηση της προστασίας των δεδομένων και για την 
εξασφάλιση της ασφάλειάς τους, αλλά και για τον αποτελεσματικό και τακτικό αυτοέλεγχο της 
πρόσβασης στο VIS. Δεν υπάρχει λόγος για τη διάκριση μεταξύ αρχείων που περιέχουν 
προσωπικά δεδομένα και αρχείων που περιέχουν δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα. Η 
διάκριση αυτή δεν υπάρχει στην πρόταση του πρώτου πυλώνα, και για την διενέργεια της 
εποπτείας η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιεί όλα τα αρχεία.

Τροπολογία 17
Άρθρο 10α (νέο)

Άρθρο 10α
Αυτοέλεγχος

Οι εθνικές αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 και η ειδικευμένη 
μονάδα της Ευρωπόλ που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 και οι 
οποίες έχουν οριστεί ως κεντρικά σημεία 
πρόσβασης στο VIS, θα διαθέτουν 
εσωτερική υπηρεσία επιτήρησης που θα 
είναι υπεύθυνη για την επιβολή της 
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συμμόρφωσης προς την παρούσα 
απόφαση και θα εξαρτάται απευθείας 
από τα ανώτατα στελέχη της. 
Αποστέλλουν όλες τακτική έκθεση στην 
αντίστοιχη εποπτική αρχή και 
συνεργάζονται με αυτήν.

Αιτιολόγηση

Όπως στην περίπτωση του VIS του πρώτου πυλώνα, ο αυτοέλεγχος (έννοια γνωστή στο 
δημοσιονομικό έλεγχο) είναι σημαντικότατος, επειδή συμβάλλει στην αποτελεσματική εκτέλεση 
των καθηκόντων των εποπτικών αρχών. Θα μπορούν να εξακριβώνουν τα προβλήματα και να 
επικεντρώνονται σε αυτά κατά τη διάρκεια της δικής τους διαδικασίας ελέγχου.

Τροπολογία 18
Άρθρο 11

Άρθρο 11 διαγράφεται
Συμβουλευτική επιτροπή

1. Όταν γίνεται μνεία στο παρόν άρθρο, η 
Επιτροπή επικουρείται από 
συμβουλευτική επιτροπή η οποία 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει 
ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.
2. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της 
κανονισμό μετά από πρόταση του 
προέδρου της βάσει των πρότυπων 
διαδικαστικών κανόνων που 
δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε κράτος 
μέλος ορίζει ένα αντιπρόσωπο.
3. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής 
υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των 
προς λήψη μέτρων. Η επιτροπή εκδίδει 
τη γνώμη της σχετικά με το εν λόγω 
σχέδιο, ενδεχομένως με ψηφοφορία, εντός 
προθεσμίας την οποία μπορεί να 
καθορίσει ο πρόεδρος σε συνάρτηση με 
το επείγον του θέματος. Ο πρόεδρος δεν 
συμμετέχει στην ψηφοφορία.
4. Η γνώμη καταγράφεται στα πρακτικά. 
Κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα να 
ζητήσει να καταγραφεί η θέση του στα 
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πρακτικά.

5. Η Επιτροπή λαμβάνει στο μέγιστο 
βαθμό υπόψη τη γνώμη της 
συμβουλευτικής επιτροπής, και την 
ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο 
έλαβε υπόψη τη γνώμη της.

Αιτιολόγηση

Αμφισβητείται η νομιμότητα της μεταβίβασης εκτελεστικών εξουσιών από το Συμβούλιο προς 
την Επιτροπή για μέτρα του Τρίτου Πυλώνα:

α) σε αντίθεση με τη Συνθήκη ΕΚ που διαθέτει νομική βάση για την ‘επιτροπολογία’ (άρθρο
202(3)), η Συνθήκη ΕΕ δεν περιέχει κάποια νομική διάταξη που να επιτρέπει στο Συμβούλιο να 
μεταβιβάζει εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή. Πράγματι, το άρθρο 34 (2)(γ) δηλώνει ότι ‘το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την 
εφαρμογή αυτών των αποφάσεων στο επίπεδο της Ένωσης,’

β) η χρησιμοποίηση της διαδικασίας της ‘επιτροπολογίας’ θα στερούσε το Κοινοβούλιο από το 
δικαίωμα διαβούλευσης που ορίζεται στο άρθρο 39(1) της Συνθήκης ΕΕ: «Το Συμβούλιο ζητεί 
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτού θεσπίσει οποιοδήποτε μέτρο αναφερόμενο στο 
άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχεία β), γ) και δ).».

Με την από 02.02.2006 επιστολή της η Επιτροπή LIBE ζήτησε τη γνώμη της Νομικής 
Υπηρεσίας του Κοινοβουλίου επί των θεμάτων αυτών και αναμένει απάντηση.

Τροπολογία 19
Άρθρο 12, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι έχουν 
συσταθεί συστήματα για την 
παρακολούθηση της λειτουργίας του VIS 
δυνάμει της παρούσας απόφασης σε 
συνάρτηση με τους στόχους και όσον 
αφορά τα αποτελέσματα, τη σχέση 
κόστους και αποτελεσματικότητας, και την 
ποιότητα των υπηρεσιών.

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι έχουν 
συσταθεί συστήματα για την 
παρακολούθηση της νομιμότητας της 
επεξεργασίας και της λειτουργίας του VIS 
δυνάμει της παρούσας απόφασης σε 
συνάρτηση με τους στόχους και όσον 
αφορά τα αποτελέσματα, τη σχέση 
κόστους και αποτελεσματικότητας, και την 
ποιότητα των υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Ως τονίζει ο ΕΕΠΔ (σ. 6 της γνωμοδότησής του) η παρακολούθηση δεν πρέπει να καλύπτει 
μόνο τις πτυχές της απόδοσης, της σχέσης κόστους και αποτελεσματικότητας και την ποιότητα 
των υπηρεσιών, αλλά και την τήρηση των νομικών απαιτήσεων, ιδίως στον τομέα της 
προστασίας των δεδομένων. Επομένως, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 12 ώστε 
να καλύπτει και την πτυχή αυτή.
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Τροπολογία 20
Άρθρο 12, παράγραφος 2

2. Δύο έτη μετά την έναρξη των 
επιχειρήσεων του VIS και κάθε δύο έτη 
στο εξής, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την τεχνική λειτουργία του 
VIS δυνάμει της παρούσας απόφασης. Η 
εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες 
ως προς τις επιδόσεις του VIS σε 
συνάρτηση με ποσοτικούς δείκτες που έχει 
προκαθορίσει η Επιτροπή.

2. Δύο έτη μετά την έναρξη των 
επιχειρήσεων του VIS και κάθε δύο έτη 
στο εξής, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για τη νομιμότητα της 
επεξεργασίας και την τεχνική λειτουργία 
του VIS δυνάμει της παρούσας απόφασης. 
Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει 
αξιολόγηση των αρχείων που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 και
πληροφορίες ως προς τις επιδόσεις του 
VIS σε συνάρτηση με ποσοτικούς δείκτες 
που έχει προκαθορίσει η Επιτροπή. Η 
έκθεση εξετάζεται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα κράτη 
μέλη απαντούν σε τυχόν σχετικά 
ερωτήματα των θεσμικών οργάνων.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας επί της παραγράφου 1 του άρθρου 12.

Τροπολογία 21
Άρθρο 12, παράγραφος 3

3. Τέσσαρα έτη μετά την έναρξη των 
επιχειρήσεων του VIS και κάθε τέσσαρα 
έτη στο εξής, η Επιτροπή προβαίνει σε 
γενική αξιολόγηση του VIS δυνάμει της 
παρούσας απόφασης. Η εν λόγω 
αξιολόγηση περιλαμβάνει εξέταση των 
αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί σε 
συνάρτηση με τους επιδιωκόμενους 
στόχους, διερεύνηση κατά πόσον το 
σκεπτικό που διέπει την παρούσα απόφαση 
εξακολουθεί να ισχύει και προοπτικές 
ενδεχόμενων επιπτώσεων σε μελλοντικές 
επιχειρήσεις. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις 
εκθέσεις αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

3. Τέσσαρα έτη μετά την έναρξη των 
επιχειρήσεων του VIS και κάθε τέσσαρα 
έτη στο εξής, η Επιτροπή προβαίνει σε 
γενική αξιολόγηση του VIS δυνάμει της 
παρούσας απόφασης. Η εν λόγω 
αξιολόγηση περιλαμβάνει εξέταση των 
αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί σε 
συνάρτηση με τους επιδιωκόμενους 
στόχους, τη νομιμότητα της 
επεξεργασίας, διερεύνηση κατά πόσον το 
σκεπτικό που διέπει την παρούσα απόφαση 
εξακολουθεί να ισχύει και προοπτικές 
ενδεχόμενων επιπτώσεων σε μελλοντικές 
επιχειρήσεις. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις
εκθέσεις αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 
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Εξετάζονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα κράτη 
μέλη και η Ευρωπόλ απαντούν σε τυχόν 
σχετικά ερωτήματα των θεσμικών 
οργάνων.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας επί της παραγράφου 1 του άρθρου 12.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Εισαγωγή

Με στόχο την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ η Επιτροπή 
ενέκρινε στις 24/11/2005, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου1, την παρούσα πρόταση του 
τρίτου πυλώνα, η οποία θα επιτρέπει στις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για 
την εσωτερική ασφάλεια και στην Ευρωπόλ την πρόσβαση στη βάση δεδομένων VIS.

Οι αρχές αυτές ορίζονται ως οι αρμόδιες για την πρόληψη, εξακρίβωση ή διερεύνηση 
τρομοκρατικών αδικημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων, ορισμός που καλύπτει 
βέβαια εκτός από την αστυνομία και τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Το VIS αποτελεί κοινοτικό σύστημα πληροφοριών (πρώτος πυλώνας) που έχει εξελιχθεί με 
πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση της κοινής πολιτικής θεωρήσεων με την εξασφάλιση
αποτελεσματικής ανταλλαγής δεδομένων για τις θεωρήσεις μεταξύ των κρατών μελών. Οι 
αρχικοί προσανατολισμοί για τη βασική δομή και περιεχόμενο του VIS δόθηκαν με τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19/2/20042, ενώ ακολούθησε απόφαση του Συμβουλίου 
τον Ιούνιο του 20043, με την οποία θεσπιζόταν νομικά το σύστημα VIS με χρηματοδότηση 
από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, οριζόταν η δομή του και δινόταν στην Επιτροπή η εντολή
να αναπτύξει το σύστημα από τεχνικής απόψεως. Το Κοινοβούλιο εξετάζει επί του παρόντος 
την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό που θα ορίζει τους βασικούς κανόνες του VIS στα 
πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης4. Η εισηγήτρια παραπέμπει σχετικώς στην έκθεση που 
παρουσίασε στην επιτροπή LIBE στις 24/11/2005.

II. Πρόσβαση των αρχών εσωτερικής ασφάλειας σε μεγάλης κλίμακας κοινοτικές βάσεις 
δεδομένων

Η παρούσα πρόταση πρέπει να θεωρηθεί στο ευρύτερο πλαίσιο. Καταρχήν, υπάρχουν σχέδια
να επιτραπεί η πρόσβαση των αρχών εσωτερικής ασφάλειας όχι μόνο στο VIS αλλά και σε 
άλλες βάσεις δεδομένων όπως η Eurodac. Η ‘ανάγκη’ μιας τέτοιας πρόσβασης έχει τονιστεί 
από το Συμβούλιο ήδη από το 20025 και πιο πρόσφατα στην ανακοίνωση της Επιτροπής για 
τη διαλειτουργικότητα6. Η ανακοίνωση δήλωνε ότι η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα θα
συμβάλει ουσιαστικά στην πάταξη της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος
καλύπτοντας το σοβαρό κενό που υπάρχει σήμερα όσον αφορά την εξακρίβωση των υπόπτων
διάπραξης σοβαρού εγκλήματος.

Δεύτερον, προβλέπονται ενισχυμένη διαλειτουργικότητα και συνεργίες μεταξύ αυτών των 
βάσεων δεδομένων, με την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής για τη διαλειτουργικότητα 
να προβλέπει πράγματι ευρεία δέσμη σεναρίων για το μέλλον των βάσεων δεδομένων της 

  
1 Βλέπε συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7.3.2005 (έγγρ. 6811/05).
2 Βλέπε έγγρ. του Συμβουλίου αριθ. 5831/04.
3 Απόφαση του Συμβουλίου 2004/512/ΕΚ.
4 COM(2004)0835.
5 Βλέπε έγγραφο του Συμβουλίου 5968/02, σ. 2 και 8784/02, σ. 5(ε).
6 COM(2005)597, ιδίως 4.6 και 5.2.3.
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ΔΕΥ. Το Κοινοβούλιο έχει τώρα την ευκαιρία να συμμετάσχει στην ανάπτυξη της 
μελλοντικής δομής των βάσεων δεδομένων της ΔΕΥ από απόψεως ΤΠ σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
και πρέπει να την εκμεταλλευθεί, εξετάζοντας ενδελεχώς τα διάφορα σενάρια που 
προτείνονται στην ανακοίνωση1.

Τρίτον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αρχές εσωτερικής ασφάλειας θα έχουν πρόσβαση σε μη
ποινικές (κοινοτικές ) βάσεις δεδομένων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί για ειδικό σκοπό·
κατά συνέπεια, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους κινδύνους για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και ιδίως στο δικαίωμα ιδιωτικής ζωής των πολιτών.

Δεδομένου του ευαίσθητου χαρακτήρα του θέματος και επειδή το πρότυπο του VIS σίγουρα 
θα επαναληφθεί στα SIS II και Eurodac, πρέπει οπωσδήποτε η παρούσα πρόταση να θεσπίσει 
σαφείς αρχές και επαρκή προστασία των δεδομένων. Ειδικότερα, πρέπει να ξεκαθαριστεί 
ευθύς εξαρχής ότι η πρόσβαση των υπηρεσιών εσωτερικής ασφάλειας στις κοινοτικές βάσεις 
δεδομένων πρέπει να γίνεται με σεβασμό της αρχής του οριοθετημένου σκοπού, με συνέπεια
να επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον πληρούνται
συγκεκριμένες διασφαλίσεις2.

III. Θετικά σημεία της πρότασης της Επιτροπής

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η πρόταση της Επιτροπής ανταποκρίνεται γενικώς κατά τρόπο
ικανοποιητικό στις σημαντικές αυτές απαιτήσεις. Ειδικότερα, επικροτεί τα εξής θετικά 
στοιχεία:

- το σεβασμό για την αρχή του οριοθετημένου σκοπού, με τη ρητή απαγόρευση της συνεχούς
πρόσβασης στο VIS των αρχών που είναι αρμόδιες για την εσωτερική ασφάλεια, δεδομένου 
ότι βασικός στόχος του VIS η είναι η διευκόλυνση της πολιτικής των θεωρήσεων. Το άρθρο 5 
της πρότασης, η αιτιολογική σκέψη 5 και η αιτιολογική έκθεση δηλώνουν όλα σαφώς ότι η 
πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε κατά περίπτωση βάση·

- το σεβασμό της αρχής της αναλογικότητας, δεδομένου ότι η πρόσβαση μπορεί να ζητείται 
μόνο για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων, ως 
αναφέρονται στην Απόφαση Πλαίσιο 2002/475 του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων δυνάμει της σύμβασης της Ευρωπόλ·

- τον αποτελεσματικό έλεγχο του συστήματος, δεδομένου ότι οι αρχές εσωτερικής ασφάλειας
δεν διαθέτουν άμεση πρόσβαση στο VIS, αλλά μόνο μέσω ενός ενιαίου εθνικού σημείου
πρόσβασης και μιας ειδικευμένης μονάδας της Ευρωπόλ, ενώ θεσπίζεται απαίτηση για τη 
δημοσίευση αυτών των κεντρικών σημείων πρόσβασης και καταλόγου των αρχών 
εσωτερικής ασφάλειας που δύνανται να ζητούν την πρόσβαση·

- το υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων, δεδομένου ότι η εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης εξαρτάται από την προηγούμενη θέση σε ισχύ της απόφασης πλαίσιο για την
προστασία των δεδομένων σε θέματα του τρίτου πυλώνα. Επιπρόσθετα, απαγορεύεται η 

  
1 Έγγραφο ενημέρωσης του Peter Hobbing (IP/C/LIBE/FWC/2005-8).
2 Βλέπε τη γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ επί της προτάσεως, 20.1.2006, σ. 2-3.



PR\604717EL.doc 21/22 PE 370.254v01-00

EL

περαιτέρω μεταβίβαση των δεδομένων. Παρότι αυτή η απόφαση πλαίσιο μάλλον δεν 
εφαρμόζεται γενικά στις υπηρεσίες πληροφοριών (ένα θέμα που αναμφίβολα θα θιγεί κατά 
την εξέταση της εν λόγω προτάσεως), η Επιτροπή πρότεινε στο άρθρο 8, παράγραφος 1, της 
παρούσας απόφασης να ισχύει για την επεξεργασία των δεδομένων VIS από υπηρεσίες 
εσωτερικής ασφάλειας. Η εισηγήτρια το επικροτεί έντονα.

Η εισηγήτρια εκτιμά ότι όλα τα ανωτέρω αποτελούν ουσιαστικούς όρους που πρέπει να 
αναφέρονται στην τελική απόφαση του Συμβουλίου και πρότεινε κατά συνέπεια τη 
συμπερίληψη τους στη ρήτρα γεφύρωσης που θα συνδέει την πρόταση του πρώτου πυλώνα 
με την παρούσα πρόταση. Μόνον εάν πληρούνται τα προαναφερθέντα στοιχεία θα μπορεί να 
θεωρηθεί αιτιολογημένη και ανάλογη η πρόσβαση αρχών του τρίτου πυλώνα στο VIS.

IV. Δυνατές βελτιώσεις

Έχουν κατατεθεί αρκετές τροπολογίες σε τομείς στους οποίους η εισηγήτρια πιστεύει ότι 
χρειάζονται περαιτέρω διασαφηνίσεις ή βελτιώσεις:

Επειδή το VIS συνιστά ενιαίο σύστημα και επειδή διαφέρουν μόνον οι αρχές που θα έχουν 
πρόσβαση σε αυτό, υπάρχουν τομείς στους οποίους οι διατάξεις του τρίτου πυλώνα πρέπει να 
είναι συνεπείς προς τις διατάξεις του πρώτου πυλώνα. Αυτό ισχύει ιδίως για τις διατάξεις που 
αφορούν την εποπτεία και τον έλεγχο, και γι' αυτό έχουν κατατεθεί αρκετές τροπολογίες
(ιδίως επί των άρθρων 8, 10 και 12).

Η σαφήνεια στη διατύπωση είναι σημαντικότατη προκειμένου να αποφευχθούν παρανοήσεις 
και να εξασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά το θέμα της 
πρόσβασης. Πρέπει να δηλώνεται σαφώς ότι οι προϋποθέσεις πρόσβασης του VIS που 
θεσπίζονται με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 είναι σωρευτικές (και όχι εναλλακτικές) και 
ότι τα αρχεία του άρθρου 10 πρέπει να αναφέρουν τον ακριβή σκοπό για τον οποίο είναι 
απαραίτητη η διαβούλευση του VIS βάσει των ανωτέρω προϋποθέσεων. Επιπρόσθετα, έχει 
τροποποιηθεί το άρθρο 5 ούτως ώστε να απαιτείται η διαβούλευση του VIS να συμβάλλει
«ουσιαστικά» στην πρόληψη, εξακρίβωση ή διερεύνηση σοβαρών αξιόποινων πράξεων,
ούτως ώστε η πρόσβαση να μην καταστεί συνήθης πρακτική1.

Όσον αφορά τα κριτήρια αναζήτησης, η εισηγήτρια δέχεται ότι εξαιτίας των ειδικών 
καθηκόντων τους οι αρχές εσωτερικής ασφάλειας χρειάζονται μεγάλη ευελιξία όσον αφορά
την επιλογή του σωστού κριτηρίου αναζήτησης κατά την πραγματοποίηση διερεύνησης του 
συστήματος. Επομένως, δεν ταιριάζει εδώ η αυστηρότερη προσέγγιση που η εισηγήτρια 
υιοθέτησε για τον περιορισμό των κριτηρίων αναζήτησης των αρχών του πρώτου πυλώνα.
Ενδέχεται να ανακύψουν μάλιστα περιπτώσεις στις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνον μια φωτογραφία για την πραγματοποίηση αναζήτησης, παρά την αναξιοπιστία της 
όσον αφορά την εξακρίβωση σε μια μεγάλη βάση δεδομένων. Η εισηγήτρια δεν ξεχνά το 
θάνατο του παντελώς αθώου Jean-Charles Menezes, που τον πυροβόλησαν αστυνομικοί στο 
Λονδίνο στις 22 Ιουλίου 2005 επειδή υποπτεύονταν ότι ήταν βομβιστής αυτοκτονίας. Ίσως θα 
μπορούσε να είχε αποφευχθεί η λανθασμένη εξακρίβωση της ταυτότητας του εάν είχε
πραγματοποιηθεί έρευνα βάσης δεδομένων με βάση τη φωτογραφία του.

  
1 Βλέπε επίσης τη γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ επί της προτάσεως, 20.1.2006, σ. 4.
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Η εισηγήτρια πάντως προτείνει να πραγματοποιείται η διερεύνηση επί τη βάσει συνδυασμού
τουλάχιστον δύο πεδίων δεδομένων, εκτός εάν υπάρχει επιτακτικός λόγος για τη 
χρησιμοποίηση μόνον ενός πεδίου. Θα εξασφαλισθεί έτσι στοχοθετημένη και 
αποτελεσματική αναζήτηση και θα περιοριστούν οι κίνδυνοι αναζήτησης ειδικού προφίλ και 
τυχαίας αναζήτησης. Ταυτόχρονα, για να αποφευχθούν οι εσφαλμένες εξακριβώσεις
ταυτότητας με σοβαρές επιπτώσεις για τους ενδιαφερόμενους, πρέπει να δοθεί στην πράξη 
μεγάλη προσοχή στην ποιότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων αναζήτησης.

Τέλος, η εισηγήτρια θέτει το ζήτημα της επιτροπολογίας. Αμφισβητείται η νομιμότητα της 
μεταβίβασης εκτελεστικών εξουσιών από το Συμβούλιο προς την Επιτροπή για μέτρα του 
τρίτου πυλώνα. Η εισηγήτρια προτείνει κατά συνέπεια τη διαγραφή των διατάξεων για την 
επιτροπολογία και τον εκσυγχρονισμό του παραρτήματος μέσω διαδικασίας κοινοποίησης
(βλ. την τροπολογία επί του άρθρου 11 για λεπτομερή αιτιολόγηση).

V. Συμπέρασμα

Η πρόσβαση της βάσης δεδομένων VIS από τις αρχές εσωτερικής ασφάλειας μπορεί να είναι 
απαραίτητη και η εισηγήτρια πιστεύει ότι είναι καλύτερο να ρυθμιστεί με νομικό μέσο της 
ΕΕ παρά να αφεθεί εντελώς στην εθνική πρακτική και νομοθεσία.

Η εισηγήτρια επαναλαμβάνει πάντως ότι το VIS συνιστά σύστημα πληροφοριών που έχει 
εξελιχθεί κατ' εφαρμογήν της ευρωπαϊκής πολιτικής θεωρήσεων και όχι ως εργαλείο 
επιβολής του νόμου. Κατά συνέπεια, η πρόσβαση σε αυτό των αρχών εσωτερικής ασφάλειας
πρέπει να εξακολουθεί να αποτελεί εξαίρεση και να συνοδεύεται από αυστηρές διασφαλίσεις. 
Αυτή είναι η προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή με την παρούσα πρόταση, την οποία και
επικροτεί η εισηγήτρια.

Το Συμβούλιο δεν πρέπει να χαλαρώσει τις αυστηρές προφυλάξεις που θεσπίζει η Επιτροπή 
στην παρούσα πρόταση και οφείλει να υιοθετήσει τις συστάσεις του Κοινοβουλίου.
Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο πρέπει να εξετάσει με στενό συσχετισμό τις προτάσεις του 
πρώτου και του τρίτου πυλώνα, δεδομένου ότι αφορούν το ίδιο σύστημα.

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει συνεπή προσέγγιση όλων 
των προτάσεων που αφορούν βάσεις δεδομένων της ΔΕΥ όπως το SIS II. Το Κοινοβούλιο 
πρέπει να αναλύσει προσεκτικά την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη διαλειτουργικότητα 
και να καθορίσει τις προτιμήσεις του για τις συνεργίες μεταξύ των σημερινών και των 
μελλοντικών βάσεων δεδομένων της ΔΕΥ.

Τέλος, η εισηγήτρια επιθυμεί να τονίσει και πάλι ότι λόγω της μη έγκρισης της 
Συνταγματικής Συνθήκης, το δημοκρατικό έλλειμμα του τρίτου πυλώνα πρέπει να καλυφθεί 
με την ενεργοποίηση της διαδικασίας της πασαρέλας που προβλέπει το άρθρο 42 της 
Συνθήκης για την ΕΕ, επιτρέποντας την κοινοτικοποίηση αυτών των θεμάτων με το πέρασμά 
τους στον πρώτο πυλώνα.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει την παρούσα πρόταση με τα ανωτέρω σχόλια και τις τροπολογίες 
που έχουν κατατεθεί.


