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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 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)
(COM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2006)0817)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 30, παράγραφος 1, σημειο β), το άρθρο 30, παράγραφος 2 και το 
άρθρο 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 (C6-0055/2007),

– 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 και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της 
Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση 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·

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Είναι αναγκαίο να καθιερωθεί θέση 
υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, με 
αποστολή τη διασφάλιση, υπό καθεστώς 
ανεξαρτησίας, της νομιμότητας της 
επεξεργασίας δεδομένων και της τήρησης 
των διατάξεων της παρούσας απόφασης σε 
σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, 
περιλαμβανομένης της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
σχετικών με το προσωπικό της Ευρωπόλ, 
που καλύπτεται από προστασία βάσει του
άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001.

(13) Είναι αναγκαίο να καθιερωθεί θέση 
υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, με 
αποστολή τη διασφάλιση, υπό καθεστώς 
ανεξαρτησίας, της νομιμότητας της 
επεξεργασίας δεδομένων και της τήρησης 
των διατάξεων της παρούσας απόφασης σε 
σχέση με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, 
περιλαμβανομένης της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
σχετικών με το προσωπικό της Ευρωπόλ, 
που καλύπτεται από προστασία βάσει του 
άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001. Κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων του, ο υπεύθυνος
προστασίας δεδομένων θα συνεργάζεται 
με τους υπευθύνους προστασίας 
δεδομένων που έχουν διορισθεί βάσει της 
κοινοτικής νομοθεσίας.

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η συνεργασία με τα ευρωπαϊκά όργανα όπως υπογραμμίζεται στην 
αιτιολογική σκέψη 16 της παρούσας πρότασης και για να εξασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο 
προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 45/2001,χρήσιμο θα ήταν ο  υπεύθυνος 
προστασίας δεδομένων της Ευρωπόλ να λαμβάνει μέρος στο υπάρχον δίκτυο υπευθύνων 
προστασίας δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται μια κοινή προσέγγιση σε θέματα προστασίας 
δεδομένων σε όλα τα κοινοτικά όργανα. 

Τροπολογία 2
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο (a)

(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· όταν οι πληροφορίες
προέρχονται από ιδιωτικό φορέα, θα
προηγείται νόμιμη συλλογή και εξέτασή 
τους πριν διαβιβασθούν στην Ευρωπολ, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και 
την Οδηγία 95/46/EΚ και η πρόσβασή της 
από την Ευρωπολ θα επιτρέπεται μόνο 
κατά περίπτωση, για συγκεκριμένους 
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σκοπούς και βάσει δικαστικού ελέγχου 
στα κράτη μέλη·

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια της πληροφόρησης από ιδιωτικές πηγές, απαιτούνται
συμπληρωματικές εξασφαλίσεις, δεδομένου ότι τα προσωπικά δεδομένα έχουν συγκεντρωθεί
για εμπορικούς σκοπούς σε ένα εμπορικό περιβάλλον και μπορεί, ως εκ τούτου, να μην τηρούν
τις ίδιες προδιαγραφές  με αυτές στις οποίες υποχρεώνονται οι δημόσιες αρχές. 

Τροπολογία 3
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
συγκροτείται κοινή ομάδα έρευνας 
προκειμένου να ασχοληθεί με υποθέσεις 
παραχάραξης του ευρώ, είναι δυνατός ο 
διορισμός υπαλλήλου της Ευρωπόλ για να 
διευθύνει την έρευνα, υπό την άμεση 
ευθύνη του επικεφαλής της ομάδας. Σε 
περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του 
υπαλλήλου της Ευρωπόλ που έχει 
διορισθεί βάσει του προηγούμενου 
εδαφίου και του επικεφαλής της ομάδας, 
κατισχύει η γνώμη αυτού του τελευταίου..

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
συγκροτείται κοινή ομάδα έρευνας 
προκειμένου να ασχοληθεί με υποθέσεις 
παραχάραξης του ευρώ ή με τα θέματα 
που αναφέρονται στο Άρθρο 5(2), είναι 
δυνατός ο διορισμός υπαλλήλου της 
Ευρωπόλ για να διευθύνει την έρευνα, υπό 
την άμεση ευθύνη του επικεφαλής της 
ομάδας. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ 
του υπαλλήλου της Ευρωπόλ που έχει 
διορισθεί βάσει του προηγούμενου 
εδαφίου και του επικεφαλής της ομάδας, 
κατισχύει η γνώμη αυτού του τελευταίου..

Αιτιολόγηση

Εφόσον το άρθρο 5 παράγραφος 2 επιτρέπει στην Ευρωπολ να παίξει ειδικό ρόλο στον
συντονισμό των ερευνητικών δράσεων που αφορούν εγκληματικές δραστηριότητες μέσω του
Διαδικτύου, ειδικότερα δε όσον αφορά την τρομοκρατία και την παιδική πορνογραφία και άλλο
παράνομο υλικό, καθώς έλεγχο του Διαδικτύου για την εξεύρεση παρόμοιων εγκληματικών
δραστηριοτήτων και των ατόμων που είναι υπεύθυνα γι΄αυτές, η Ευρωπολ θα έχει επίσης την
δυνατότητα, στο πλαίσιο των μέτρων αυτών , να ηγείται Κοινών Ομάδων Έρευνας, υπό τις
ίδιες συνθήκες όπως και στην περίπτωση παραχάραξης του ευρώ.

Τροπολογία 4
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Η εθνική υπηρεσία αποτελεί την 
υπηρεσία-σύνδεσμο μεταξύ της Ευρωπόλ 
και των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών. Εντούτοις, τα κράτη μέλη δύνανται 
να επιτρέπουν τις απευθείας επαφές μεταξύ 
των εθνικών αρχών που έχουν ορισθεί και 
της Ευρωπόλ υπό όρους που καθορίζει το 

2. Η εθνική υπηρεσία αποτελεί την 
μοναδική υπηρεσία-σύνδεσμο μεταξύ της 
Ευρωπόλ και των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών. Εντούτοις, τα κράτη μέλη 
δύνανται να επιτρέπουν τις απευθείας 
επαφές μεταξύ των εθνικών αρχών που 
έχουν ορισθεί και της Ευρωπόλ υπό όρους 
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εκάστοτε κράτος μέλος, οι οποίοι 
επιτρέπεται να περιλαμβάνουν την 
προηγούμενη ανάμειξη της εθνικής 
υπηρεσίας.

που καθορίζει το εκάστοτε κράτος μέλος, 
συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης
ανάμειξης της εθνικής υπηρεσίας.

Η εθνική υπηρεσία λαμβάνει ταυτόχρονα
από την Ευρωπολ όλες τις πληροφορίες 
που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια 
των απευθείας επαφών μεταξύ Ευρωπολ
και των οικείων αρμοδίων αρχών. Οι
σχέσεις μεταξύ της εθνικής υπηρεσίας
και των αρμοδίων αρχών διέπονται από
το εκάστοτε εθνικό δίκαιο, και ιδίως από
τους σχετικούς εθνικούς συνταγματικούς 
κανόνες2

2 Προσαρμογή από τη διάταξη του άρθρου 4(2) 
του τρίτου πρωτοκόλλου τροποποίησης της 
Σύμβασης Ευρωπολ. 

Αιτιολόγηση

Είναι προφανές αλλά αξίζει να ενισχυθεί η ιδέα ότι κατά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ
εθνικής υπηρεσίας και των οικείων αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, είναι εφαρμοστέο το
εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία 5
Άρθρο 9, παράγραφος 2, εδάφιο 2 

Αντικείμενο των διμερών ανταλλαγών που 
προβλέπονται στο στοιχείο δ) της πρώτης 
υποπαραγράφου μπορεί επίσης να είναι 
αξιόποινες πράξεις που δεν εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα της Ευρωπόλ, στο μέτρο που 
τούτο επιτρέπεται βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας.

Αντικείμενο των διμερών ανταλλαγών που 
προβλέπονται στο στοιχείο δ) της πρώτης 
υποπαραγράφου μπορεί επίσης να είναι 
αξιόποινες πράξεις που δεν εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα της Ευρωπόλ, στο μέτρο που 
τούτο επιτρέπεται βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή, η
Ευρωπολ δεν θεωρείται υπεύθυνη για το
περιεχόμενο οιασδήποτε από τις 
πληροφορίες που ανταλλάσσονται.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπολ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την
δίωξη εγκλημάτων εκτός της αρμοδιότητας της, εφόσον ενεργεί μάλλον ως μέσον και όχι ως
ουσιαστικός φορέας δίωξης αυτών των εγκλημάτων.

Τροπολογία 6
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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 των 
καθηκόντων της και είναι δυνατό να 
συμπεριληφθούν σε κάποιο από τα 
συστήματα πληροφοριών της.

2. Η Ευρωπόλ δύναται να επεξεργάζεται 
δεδομένα με σκοπό να εξακριβώσει κατά 
πόσον τα εκάστοτε δεδομένα έχουν 
σημασία για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της και είναι δυνατό να 
συμπεριληφθούν σε κάποιο από τα 
συστήματα πληροφοριών της. Τα 
δεδομένα αυτά θα φυλάσσονται σε 
χωριστή τράπεζα δεδομένων έως ότου 
αποδειχθούν χρήσιμα σε συγκεκριμένο 
έργο της Ευρωπολ. 

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτής της διάταξης δεν είναι αρκετά σαφής για την αποφυγή της κακής
χρησιμοποίησης των δεδομένων που δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί ως προς τη σημασία τους για
συγκεκριμένη έρευνα της Ευρωπολ. Για να τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας, θα
εξασφαλιστεί ότι έως ότου εξετασθούν τα δεδομένα αυτά και η σχέση τους με κάποια υπόθεση, 
δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς επιβολής του νόμου. 

Τροπολογία 7
Άρθρο 10, παράγραφος 3

3. Κάθε φορά που η Ευρωπόλ σκοπεύει να 
συγκροτήσει ένα σύστημα επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
διαφορετικό από το Σύστημα 
Πληροφοριών Ευρωπόλ, που μνημονεύεται 
στο άρθρο 11, ή από τα «αρχεία δεδομένων 
εργασίας προς ανάλυση», που 
μνημονεύονται στο άρθρο 14, το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία κατόπιν διαβουλεύσεων με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθορίζει τους 
όρους υπό τους οποίους η Ευρωπόλ 
δύναται να συγκροτήσει το εκάστοτε 
σύστημα. Οι εν λόγω όροι αφορούν, ιδίως, 
την πρόσβαση στα δεδομένα και τη χρήση 
τους, καθώς και τους χρονικούς 
περιορισμούς που ισχύουν για την 
αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αρχών 
που μνημονεύονται στο άρθρο 26.

3. Κάθε φορά που η Ευρωπόλ σκοπεύει να 
συγκροτήσει ένα σύστημα επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
διαφορετικό από το Σύστημα 
Πληροφοριών Ευρωπόλ, που μνημονεύεται 
στο άρθρο 11, ή από τα «αρχεία δεδομένων 
εργασίας προς ανάλυση», που 
μνημονεύονται στο άρθρο 14, το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία κατόπιν διαβουλεύσεων με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθορίζει τους 
όρους υπό τους οποίους η Ευρωπόλ 
δύναται να συγκροτήσει το εκάστοτε 
σύστημα. Οι εν λόγω όροι αφορούν, ιδίως, 
την πρόσβαση στα δεδομένα και τη χρήση 
τους, καθώς και τους χρονικούς 
περιορισμούς που ισχύουν για την 
αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αρχών 
που μνημονεύονται στο άρθρο 26. Θα 
προηγείται διαβούλευση με το Κοινό
Εποπτικό Όργανο της Ευρωπολ πριν την
υιοθέτηση παρόμοιας απόφασης από το
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Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Κατά την επεξεργασία δεδομένων εκτός του Συστήματος Πληροφοριών Ευρωπολ ή του αρχείο
δεδομένων εργασίας προς ανάλυση πρέπει να προστατεύονται τα νόμιμα συμφέροντα των
ατόμων των οποίων κρατούνται τα δεδομένα, και, ως εκ τούτου, πρέπει να προβλέπεται
διαβούλευση του Κοινού Εποπτικού Οργάνου

Τροπολογία 8
Άρθρο 11, παράγραφος 1

1. Η Ευρωπόλ διατηρεί σε λειτουργία ένα 
Σύστημα Πληροφοριών Ευρωπόλ. Στο 
Σύστημα Πληροφοριών Ευρωπόλ έχουν 
απ’ ευθείας πρόσβαση για να το 
συμβουλεύονται οι εθνικές υπηρεσίες, οι 
αξιωματούχοι-σύνδεσμοι, ο διευθυντής, οι 
αναπληρωτές διευθυντές και οι δεόντως 
εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της 
Ευρωπόλ.

1. Η Ευρωπόλ διατηρεί σε λειτουργία ένα 
Σύστημα Πληροφοριών Ευρωπόλ. Στο 
Σύστημα Πληροφοριών Ευρωπόλ έχουν 
απ’ ευθείας πρόσβαση για να το 
συμβουλεύονται οι εθνικές υπηρεσίες, οι 
αξιωματούχοι-σύνδεσμοι, ο διευθυντής, οι 
αναπληρωτές διευθυντές και οι δεόντως 
εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της 
Ευρωπόλ. Η άμεση πρόσβαση από τις
εθνικές υπηρεσίες στο σύστημα 
πληροφοριών σε σχέση με τα άτομα που 
αναφέρονται στο Άρθρο 12 (1)(β) θα 
περιορίζεται μόνο στα στοιχεία 
ταυτότητας που προβλέπει το Άρθρο 12 
(1)(β). Για τις ανάγκες μιας 
συγκεκριμένης έρευνας, υπάρχει 
πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων, 
μέσω των αξιωματικών συνδέσμων.

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία των ατόμων για τα οποία υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες βάσει των εθνικών νόμων , 
ότι θα προβούν σε εγκληματικές ενέργειες για τις οποίες είναι αρμόδια η Ευρωπολ, δεν μπορούν
να αντιμετωπισθούν ως καταδικασμένοι εγκληματίες. Θα πρέπει να υπάρχουν ειδικές
εξασφαλίσεις για την κατηγορία αυτή ατόμων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 (1) της 
ισχύουσας Σύμβασης Ευρωπολ.

Τροπολογία 9
Άρθρο 20, παράγραφος 1

1. Δεδομένα περιεχόμενα σε αρχεία 
διατηρούνται από την Ευρωπόλ μόνο για 
όσον χρόνο τούτο είναι αναγκαίο για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων της. Το 

1. Δεδομένα περιεχόμενα σε αρχεία 
διατηρούνται από την Ευρωπόλ μόνο για 
όσον χρόνο τούτο είναι αναγκαίο για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων της. Παρά το 
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αργότερο τρία έτη μετά την εισαγωγή των 
δεδομένων επανεξετάζεται η σκοπιμότητα 
της περαιτέρω διατήρησής τους. Η 
επανεξέταση και η διαγραφή δεδομένων 
που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα 
πληροφοριών πραγματοποιούνται από την 
υπηρεσία που τα εισήγαγε. Η επανεξέταση 
και η διαγραφή δεδομένων που έχουν 
αποθηκευθεί σε άλλα αρχεία δεδομένων 
της Ευρωπόλ πραγματοποιούνται από την 
Ευρωπόλ. Τρεις μήνες πριν από την 
παρέλευση τη προθεσμίας που ισχύει για 
την επανεξέταση της σκοπιμότητας 
διατήρησης των δεδομένων, η Ευρωπόλ 
ειδοποιεί αυτομάτως τα κράτη μέλη 
σχετικά..

Άρθρο 10 (3), η σκοπιμότητα διατήρησής 
τους επανεξετάζεται το αργότερο δύο έτη
μετά την εισαγωγή τους. Η επανεξέταση 
και η διαγραφή δεδομένων που είναι 
αποθηκευμένα στο σύστημα πληροφοριών 
πραγματοποιούνται από την υπηρεσία που 
τα εισήγαγε. Η επανεξέταση και η 
διαγραφή δεδομένων που έχουν 
αποθηκευθεί σε άλλα αρχεία δεδομένων 
της Ευρωπόλ πραγματοποιούνται από την 
Ευρωπόλ. Τρεις μήνες πριν από την 
παρέλευση τη προθεσμίας που ισχύει για 
την επανεξέταση της σκοπιμότητας 
διατήρησης των δεδομένων, η Ευρωπόλ 
ειδοποιεί αυτομάτως τα κράτη μέλη 
σχετικά..

Αιτιολόγηση

Η περίοδος μετά την οποία εξετάζεται η διατήρηση των δεδομένων είναι υπερβολικά μεγάλη. 
Δύο έτη φαίνεται να είναι μια πιο λογική χρονική περίοδος. Επιπλέον, όπως προτείνει το Κοινό
Εποπτικό Όργανο, η τροπολογία περιλαμβάνει μια ρήτρα σχετική με το άρθρο 10 παρ. 3, που 
επιτρέπει την δημιουργία άλλων συστημάτων από αυτά που ορίζονται στην Απόφαση

Τροπολογία 10
Άρθρο 22, παράγραφος 1, στοιχείο (δ α) (νέο)

(δα) τα αρμόδια τμήματα της Γενικής
Γραμματείας του Συμβουλίου και του
Διακλαδικού Επιχειρησιακού Κέντρου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Tο Διακλαδικό Επιχειρησιακό Κέντρο παίζει ένα ρόλο- κλειδί στην καταπολέμηση ορισμένων
εγκλημάτων (όπως η τρομοκρατία) για τα οποία είναι αρμόδια και η Ευρωπολ. Για λόγους
συνοχής και με στόχο την αύξηση της συνεργασίας με όλα τα σχετικά όργανα σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, είναι απαραίτητο η Ευρωπολ και το SitCen να αποκτήσουν και να διατηρήσουν στενή 
συνεργασία.

Τροπολογία 11
Άρθρο 22, παράγραφος 5 α (νέα)

5a. κατά την διαβίβαση προσωπικών 
δεδομένων από κοινοτικά όργανα ή 
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υπηρεσίες, η Ευρωπολ θα θεωρείται ως 
κοινοτικό όργανο, υπό την έννοια του 
άρθρου 7 του Κανονισμού αρ. 45/2001. 

Αιτιολόγηση

Όταν η Ευρωπολ προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που προέρχονται από
κοινοτικά όργανα, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κοινοτικό όργανο και να υπόκειται άρα στον
Κανονισμό αρ.45/20011που εφαρμόζεται σε όλα τα κοινοτικά όργανα για την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων. Αυτό θα συμβάλλει στην αποφυγή αβεβαιότητας και συνάδει με την 
ιδέα της παρούσας πρότασης για ευθυγράμμιση της Ευρωπολ  με τα όργανα και τις υπηρεσίες 
στο πλαίσιο της Συνθήκης ΕΚ

Τροπολογία 12
Άρθρο 27, παράγραφος 5

5. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει 
περαιτέρω κανόνες εφαρμογής σχετικά με 
τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Οι 
εν λόγω κανόνες εφαρμογής αφορούν, 
ιδίως, την επιλογή, την παύση, τα 
καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις 
εξουσίες του υπεύθυνου προστασίας 
δεδομένων.

5. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει 
περαιτέρω κανόνες εφαρμογής σχετικά με 
τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Οι 
εν λόγω κανόνες εφαρμογής αφορούν, 
ιδίως, την επιλογή, την παύση, τα 
καθήκοντα, τις υποχρεώσεις  τις εξουσίες 
και τις εξασφαλίσεις ανεξαρτησίας του 
υπεύθυνου προστασίας δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, πρέπει να
υιοθετηθούν ειδικές εγγυήσεις στο πλαίσιο των εκτελεστικών μέτρων.

Τροπολογία 13
Άρθρο 29, παράγραφος 4

4. Η πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν γίνεται δεκτή εφόσον:

4. Η πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν γίνεται δεκτή εφόσον παρά 
μόνον όταν μια τέτοια άρνηση είναι 
αναγκαία:

(α) μια τέτοια πρόσβαση ενδέχεται να 
θέσει σε κίνδυνο κάποια από τις 
δραστηριότητες της Ευρωπόλ·

(α) να καταστήσει ικανή την Ευρωπόλ να 
εκπληρώνει δεόντως τις δραστηριότητές 
της·

  
1 Κανονισμός (ΕΚ) 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 για
την προστασία των ατόμων κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από κοινοτικά όργανα και υπηρεσίες 
και την ελεύθερη διακίνηση αυτών των δεδομένων, ΕΕ L 8/1 of 12.01.2001.
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(β) μια τέτοια πρόσβαση ενδέχεται να 
θέσει σε κίνδυνο έρευνα που διεξάγεται 
από κράτος μέλος με τη συνδρομή της 
Ευρωπόλ·

(β) να εγγυάται ότι δεν θα τίθεται σε
κίνδυνο έρευνα που διεξάγεται από 
κράτος μέλος με τη συνδρομή της 
Ευρωπόλ·

(γ) μια τέτοια πρόσβαση ενδέχεται να 
θέσει σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες τρίτων.

(γ) να προστατεύει τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες τρίτων.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής δεν διασφαλίζει πλήρως το δικαίωμα πρόσβασης. 
Εξαιρέσεις σε αυτό το δικαίωμα μπορούν να γίνουν αποδεκτές μόνο αν είναι απαραίτητο για 
την προστασία ενός άλλου θεμελιώδους συμφέροντος. Κατά συνέπειαν, μια αυστηρότερη 
διατύπωση φαίνεται ενδεδειγμένη για την προστασία του θεμελιώδους χαρακτήρα του 
δικαιώματος στην πρόσβαση.

Τροπολογία 14
Άρθρο 37, παράγραφος 1

1. Της Ευρωπόλ προΐσταται διευθυντής, ο 
οποίος διορίζεται από το Συμβούλιο, που 
αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία· η 
επιλογή του διευθυντή γίνεται από 
κατάλογο τουλάχιστον τριών υποψηφίων, 
που υποβάλλεται από το διοικητικό 
συμβούλιο. Η θητεία του διευθυντή είναι 
τετραετής και μπορεί να παραταθεί άπαξ. 

1. Της Ευρωπόλ προΐσταται διευθυντής, ο 
οποίος διορίζεται από το Συμβούλιο, που 
αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, αφού 
προηγουμένως έχει ζητήσει τη γνώμη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η επιλογή του 
διευθυντή γίνεται από κατάλογο 
τουλάχιστον τριών υποψηφίων, που 
υποβάλλεται από το διοικητικό συμβούλιο. 
Η θητεία του διευθυντή είναι τετραετής και 
μπορεί να παραταθεί άπαξ. 

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός και η παύση του Διευθυντή της Ευρωπόλ πρέπει να πραγματοποιείται κατά τον ίδιο 
τρόπο. Προκειμένου να διασφαλίζεται μια δημοκρατικότερη λογοδοσία του Διευθυντή της
Ευρωπόλ και η συνέπεια της παρούσας απόφασης, η διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρέπει να προβλέπεται όχι μόνο για την παύση αλλά και για τον ορισμό του 
Διευθυντή της.

Τροπολογία 15
Άρθρο 38, παράγραφος 5 α(νέα)

5a. Ο Κανονισμός 45/2001 εφαρμόζεται 
στην επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων που έχουν σχέση με το 
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προσωπικό της Ευρωπόλ.

Αιτιολόγηση

Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του προσωπικού της Ευρωπόλ εφαρμόζεται ο 
Κανονισμός αριθ. 45/2001 προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων. Ο εν
λόγω Κανονισμός, σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του 
προσωπικού της Ευρωπόλ, αναφέρεται στην 12η παράγραφος της παρούσας πρότασης. Ωστόσο, 
στο κείμενο της πρότασης θα πρέπει να συμπεριληφθεί μια κανονιστική διάταξη μάλλον παρά 
μια παράγραφος χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα.

Τροπολογία 16
Άρθρο 44, παράγραφος 4 α (νέα)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
και ο Διευθυντής της Ευρωπόλ 
υποβάλλουν τις προτεραιότητες της 
Ευρωπόλ για το προσεχές έτος ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων 
μελών των εθνικών κοινοβουλίων, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται 
δημοκρατικός διάλογος με την κοινωνία 
των πολιτών και ένας καλύτερος έλεγχος 
σχετικά με τις δραστηριότητές της.

Αιτιολόγηση

Ευθύνη και λογοδοσία είναι δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος. Ο αυξανόμενος ρόλος της
Ευρωπόλ σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας 
πρέπει να συνεχίζεται με τρόπο που να εξασφαλίζει διαφάνεια και δημοκρατικό έλεγχο. Μόνον
με αυτόν τον τρόπο τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ θα αναγνωρίζονται 
από την κοινωνία των πολιτών. Με αυτήν την έννοια, μια μικτή επιτροπή, που θα αποτελείται 
από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, θα είναι 
καλοδεχούμενη.

Τροπολογία 17
Άρθρο 45

Επί τη βάσει πρότασης του διευθυντή, και 
το αργότερο εντός εξαμήνου από τη θέση 
σε ισχύ της παρούσας απόφασης, το 
διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει κανόνες για 
την πρόσβαση σε έγγραφα της Ευρωπόλ, 
λαμβανομένων υπόψη των αρχών και των 

Επί τη βάσει πρότασης του διευθυντή, και 
το αργότερο εντός εξαμήνου από τη θέση 
σε ισχύ της παρούσας απόφασης, το 
διοικητικό συμβούλιο, αφού έχει ζητήσει 
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
θεσπίζει κανόνες για την πρόσβαση σε 
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περιορισμών που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

έγγραφα της Ευρωπόλ, λαμβανομένων 
υπόψη των αρχών και των περιορισμών 
που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Κανονισμός 1049/2001 εγκρίθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας
συναπόφασης, θα πρέπει να ζητηθεί τουλάχιστον η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
την έγκριση κανόνων σχετικά με πρόσβαση σε έγγραφα.

Τροπολογία 18
Άρθρο 47

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 
και ο διευθυντής δύνανται να εμφανίζονται 
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 
σκοπό τη συζήτηση γενικών ζητημάτων 
που άπτονται της Ευρωπόλ.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 
και ο διευθυντής εμφανίζονται ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατόπιν 
αιτήματος, με σκοπό τη συζήτηση τυχόν
ζητημάτων που άπτονται της Ευρωπόλ.

Αιτιολόγηση

Για τη βελτίωση του δημοκρατικού ελέγχου της Ευρωπόλ εκ μέρους του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθυντής και οι αναπληρωτές
διευθυντές εμφανίζονται ενώπιον του Κοινοβουλίου, κατόπιν αιτήματός του. Επί πλέον, ο
στόχος της συζήτησης πρέπει να έχει σχέση με θέματα που αφορούν την Ευρωπόλ και όχι με 
γενικά θέματα.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι νέες μορφές
εγκληματικότητας και οι νέες τρομοκρατικές απειλές απαιτούν να διευρύνει η Europol τις 
αρμοδιότητές της και να αναπροσαρμόσει τη λειτουργία της με περισσότερο ευέλικτους 
μηχανισμούς. Παρά ταύτα, το ισχύον νομικό πλαίσιο της Europol δυσχεραίνει σε μεγάλο
βαθμό οποιαδήποτε διαδικασία εκσυγχρονισμού ή τροποποίησης των αρμοδιοτήτων.

Η Europol ιδρύθηκε από την Σύμβαση Europol της 26ης Ιουλίου 1995, σύμφωνα με την
οποία κάθε τροποποίηση πρέπει να εγκρίνεται ομόφωνα από το Συμβούλιο και να κυρώνεται 
στη συνέχεια από το κάθε κράτος μέλος. Στο διάστημα μεταξύ 2000 και 2003 εγκρίθηκαν
τρία πρωτόκολλα τροποποίησης της Σύμβασης Europol· τα πρωτόκολλα αυτά θα τεθούν σε
ισχύ μεταξύ 29ης Μαρτίου και 18ης Απριλίου 2007, 4, 5 και 7 έτη μετά την έγκρισή τους 
αντιστοίχως. Πρόκειται συνεπώς για μια περίπλοκη και ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία.

Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άμστερνταμ έθεσε στη διάθεση των θεσμικών οργάνων
νέους, περισσότερο ευέλικτους και προσαρμόσιμους νομικούς μηχανισμούς για την 
αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων συνθηκών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μηχανισμοί
αυτοί είναι οι αποφάσεις και οι αποφάσεις πλαίσιο, όργανα του Τρίτου Πυλώνα, οι οποίες δεν 
απαιτείται να κυρωθούν από το κάθε κράτος μέλος.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της νομικής βάσεως του άρθρου 34, παράγραφος 2, της
Συνθήκης ΕΕ, ζήτησε επανειλημμένως την τροποποίησης της Σύμβασης Europol μέσω των 
προαναφερθέντων νέων μηχανισμών. Για τον λόγο αυτό, ο εισηγητής αποδέχεται με ιδιαίτερη
ευχαρίστηση την πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου για την δημιουργία Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής Υπηρεσίας, για την αντικατάσταση και την ανάκληση της Σύμβασης Europol
και των τριών πρωτοκόλλων της.

Η πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου εξετάζει την μετατροπή της Europol σε υπηρεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που έχει μια διπλή συνέπεια: χρηματοδότηση από τον 
κοινοτικό προϋπολογισμό και εφαρμογή του κανονισμού των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στο προσωπικό της Europol.

Η νέα ρύθμιση δεν περιορίζει την αρμοδιότητα παρέμβασης της Αστυνομικής Υπηρεσίας στο 
οργανωμένο έγκλημα. Η αλλαγή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι προϋποθέτει την 
διεύρυνση του πεδίου δράσης της Europol και σε άλλα σοβαρά είδη και μορφές 
εγκληματικότητας που διαπράττονται στο περιθώριο του οργανωμένου εγκλήματος.

Η πρόταση προβλέπει διατάξεις για τον συντονισμό, την οργάνωση και την εκτέλεση
δράσεων έρευνας και επιχειρήσεων οι οποίες εκτελούνται από κοινού με τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών ή στο πλαίσιο κοινών ομάδων έρευνας. Ο εισηγητής αξιολογεί θετικά την
αρμοδιότητα πρωτοβουλίας που ανατίθεται στην Europol επί θεμάτων ξεπλύματος βρώμικου 
χρήματος ή αίτησης προς τα κράτη μέλη για την ανάληψη συγκεκριμένων ερευνών. Η 
ενσωμάτωση των διατάξεων σε θέματα πρόσβασης στα έγγραφα της Europol σύμφωνα με 
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
φαίνεται ιδιαίτερα κατάλληλη.  
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Παρά ταύτα, ο εισηγητής εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις στα 
πεδία του δημοκρατικού ελέγχου της Europol, της προστασίας των δεδομένων και άλλων.

Η δυνατότητα απόκτησης στοιχείων από ιδιωτικούς φορείς απαιτεί ιδιαίτερο προβληματισμό, 
δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να μην έχουν συλλεγεί σε ασφαλές και αξιόπιστο 
πλαίσιο, οπότε είναι απαραίτητο να εξετασθούν κατά περίπτωση και να παρασχεθούν 
συμπληρωματικές εγγυήσεις, περιλαμβανομένου και του νομικού ελέγχου. Όσον αφορά την 
επεξεργασία των δεδομένων προκειμένου να εκτιμηθεί εάν είναι ή όχι κατάλληλα για τους 
σκοπούς της Europol, πρέπει να καθορισθεί εύλογο χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα 
στοιχεία να μπορούν να αξιολογηθούν χωρίς κίνδυνο για τα ατομικά δικαιώματα.

Όσον αφορά την ανταλλαγή στοιχείων με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς, στην περίπτωση
που η Europol δεν θα αποκτούσε εν τέλει τη μορφή ενός κοινοτικού οργάνου, θα ήταν 
απαραίτητο να μην αντιμετωπισθεί η αστυνομική υπηρεσία ως ένας οργανισμός που ανήκει 
σε τρίτο κράτος. Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η εισαγωγή μιας αναφοράς η οποία να
προβλέπει ότι το άρθρο 7 του Κανονισμού 45/2001 θα εφαρμοσθεί προκειμένου να 
εξασφαλίζει τον ενιαίο χαρακτήρα.

Η δημιουργία της θέσης του ανεξάρτητου υπευθύνου για την προστασία των στοιχείων στην
Europol αποτελεί πολύ επιτυχημένη καινοτομία. Παρά ταύτα, είναι απαραίτητο να
προβλεφθούν συμπληρωματικές εγγυήσεις οι οποίες να εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία της. 
Ο υπεύθυνος για την προστασία των δεδομένων θα συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των αρχών των κρατών μελών στην Europol. 

Όσον αφορά ιδιαίτερα στις σχέσεις μεταξύ Europol και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι 
απαραίτητο να υπογραμμισθούν τα εξής θέματα. Πρώτον, είναι απαραίτητο να καθιερωθεί
ένα ενιαίο σύστημα για τον διορισμό και την ανάκληση του Διευθυντή της Europol. Η
σημερινή πρόταση προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καλείται να γνωμοδοτήσει 
μόνον σε περίπτωση απόλυσης του Διευθυντή. Στο θέμα αυτό πρέπει να υπάρξει επανόρθωση 
αναθέτοντας στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα παρέμβασης και κατά την επιλογή.

Το σύστημα χρηματοδότησης της Europol αποτελεί αντικείμενο έντονης συζήτησης στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου. Υπάρχουν δύο δυνατότητες: ή διατηρείται το ισχύον σύστημα
διακυβερνητικής χρηματοδότησης ή χρηματοδοτείται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Η
σημερινή τάση είναι να διατηρηθεί η χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη. Ο εισηγητής δεν
συμφωνεί με την λύση αυτή, υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη σημασία του δημοσιονομικού
οργάνου ως κύριας μορφής ελέγχου την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να 
προβάλλει όσον αφορά την Europol. Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
διαδικασία επεξεργασίας του προϋπολογισμού της Europol θα συνέβαλε στην ενίσχυση του 
δημοκρατικού ελέγχου του οργανισμού αυτού.

Τέλος, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η τροποποίηση της νομικής βάσης δεν γίνεται εκ
προοιμίου αντιληπτή ως ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας, δεδομένου ότι η 
διαπραγμάτευση μιας απόφασης δεν απαιτεί την κύρωση των εθνικών κοινοβουλίων. Ως εκ
τούτου, είναι ευκταίον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να δίδει την συγκατάθεσή του
για τον προϋπολογισμό της Europol ώστε να διατηρεί μια γενική αναφορά όσον αφορά την 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.
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Ο εισηγητής προτείνει επίσης να προβλεφθεί η ετήσια παρουσίαση των προτεραιοτήτων της
Europol σε μια "Μικτή Επιτροπή" αποτελούμενη από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ομολόγων τους από τα εθνικά κοινοβούλια. Η πρόταση
αυτή εγγράφεται στην ανάγκη να συμμετάσχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ανάπτυξη 
της Europol προκειμένου να της προσδώσει τη μέγιστη δυνατή δημοκρατική νομιμότητα.
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