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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

(ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩΠΟΛ), 

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΗ 
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ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ του παρόντος Πρωτοκόλλου, τα οποία είναι 

συµβαλλόµενα µέρη της Σύµβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Σύµβαση 

Ευρωπόλ), και κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην Πράξη του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27/11/2003, 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΞΗΣ : 

 

(1) Η Σύµβαση Ευρωπόλ χρειάζεται να τροποποιηθεί υπό το πρίσµα των συζητήσεων στο 

πλαίσιο του Συµβουλίου. 

 

(2) Χρειάζεται να παρέχονται στην Ευρωπόλ η αναγκαία στήριξη και τα απαραίτητα µέσα ώστε 

να δύναται να λειτουργεί αποτελεσµατικά ως βασικός άξονας της ευρωπαϊκής αστυνοµικής 

συνεργασίας. 

 

(3) Είναι ανάγκη να επέλθουν οι απαιτούµενες τροποποιήσεις στη Σύµβαση Ευρωπόλ 

προκειµένου να ενισχυθεί η υπηρεσία επιχειρησιακής στήριξης της Ευρωπόλ σε σχέση µε τις 

εθνικές αστυνοµικές αρχές. 

 

(4) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δήλωσε ότι η Ευρωπόλ διαδραµατίζει βασικό ρόλο στη 

συνεργασία µεταξύ των αρχών των κρατών µελών όσον αφορά τη διερεύνηση του 

διασυνοριακού εγκλήµατος, µε την υποστήριξη της πρόληψης, της ανάλυσης και της 

διερεύνησης του εγκλήµατος στο επίπεδο της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε το 

Συµβούλιο να παρέχει την αναγκαία στήριξη στην Ευρωπόλ, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ : 
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ΑΡΘΡΟ 1 

 

Η Σύµβαση Ευρωπόλ τροποποιείται ως ακολούθως : 

 

1) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο : 

 

«Άρθρο 2 

Στόχος 

 

1. Στόχος της Ευρωπόλ είναι, στο πλαίσιο της αστυνοµικής συνεργασίας µεταξύ των 

κρατών µελών, δυνάµει της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και βάσει των 

προβλεποµένων στην παρούσα Σύµβαση µέτρων, να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα των 

αρµόδιων αρχών των κρατών µελών και τη µεταξύ τους συνεργασία κατά την πρόληψη και 

την καταπολέµηση της βαρείας διεθνούς εγκληµατικότητας, εφόσον υφίστανται 

συγκεκριµένες ενδείξεις ή επαρκείς λόγοι ώστε να πιστεύεται ότι υπάρχει δοµή οργανωµένου 

εγκλήµατος και δύο ή περισσότερα κράτη µέλη θίγονται κατά τρόπον ώστε, λαµβάνοντας 

υπόψη την έκταση, τη βαρύτητα και τις επιπτώσεις των αξιόποινων πράξεων, να επιβάλλεται 

η κοινή δράση των κρατών µελών. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης, οι κατωτέρω 

µορφές εγκληµατικότητας θεωρούνται βαρεία διεθνής εγκληµατικότητα: εγκλήµατα που 

διαπράττονται ή είναι πιθανό να διαπραχθούν κατά την εκτέλεση τροµοκρατικών πράξεων 

που στρέφονται κατά της ζωής, της σωµατικής ακεραιότητας, της προσωπικής ελευθερίας ή 

της ατοµικής ιδιοκτησίας· παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών· παράνοµες πράξεις ξεπλύµατος 

χρηµάτων· διακίνηση πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών· διακίνηση λαθροµεταναστών· 

εµπορία ανθρώπων· εµπορία κλαπέντων οχηµάτων, καθώς και οι µορφές εγκληµατικότητας 

που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ή επιµέρους εκφάνσεις αυτών. 
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2. Με πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το Συµβούλιο καθορίζει οµόφωνα τις 

προτεραιότητες για την Ευρωπόλ στον τοµέα της καταπολέµησης και πρόληψης των µορφών 

βαρείας διεθνούς εγκληµατικότητας που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της. 

 

3. Η αρµοδιότητα της Ευρωπόλ για ορισµένη µορφή εγκληµατικότητας ή για τις 

συγκεκριµένες εκφάνσεις µιας µορφής εγκληµατικότητας περιλαµβάνει τις συναφείς 

αξιόποινες πράξεις. Εντούτοις, δεν περιλαµβάνει τα κύρια εγκλήµατα από τα οποία πηγάζουν 

παράνοµες πράξεις ξεπλύµατος χρηµάτων, όταν αυτά αφορούν µορφές εγκληµατικότητας 

που δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Ευρωπόλ βάσει της παραγράφου 1. 

 

Θεωρούνται συναφείς και λαµβάνονται υπόψη σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται 

στα άρθρα 8 και 10 : 

 

− οι αξιόποινες πράξεις οι οποίες διαπράττονται µε σκοπό την απόκτηση των µέσων για την 

τέλεση των πράξεων που εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιότητας της Ευρωπόλ, 

 

− οι αξιόποινες πράξεις οι οποίες διαπράττονται µε σκοπό τη διευκόλυνση ή την τέλεση των 

πράξεων που εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιότητας της Ευρωπόλ, 

 

− οι αξιόποινες πράξεις οι οποίες διαπράττονται µε σκοπό την εξασφάλιση της ατιµωρησίας 

των πράξεων που εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιότητας της Ευρωπόλ. 
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4. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης, νοούνται ως «αρµόδιες αρχές» όλες οι 

υφιστάµενες στα κράτη µέλη δηµόσιες υπηρεσίες, εφόσον αυτές είναι, σύµφωνα µε το εθνικό 

δίκαιο, υπεύθυνες για την πρόληψη και την καταπολέµηση αξιόποινων πράξεων.» 

 

2) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως ακολούθως : 

 

(α) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«3. Περαιτέρω, η Ευρωπόλ δύναται, στα πλαίσια του στόχου που ορίζεται στο 

άρθρο 2, παράγραφος 1 και ανάλογα µε το δυναµικό προσωπικού, τις δηµοσιονοµικές 

της δυνατότητες καθώς και τα όρια που θέτει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, να επικουρεί τα 

κράτη µέλη, παρέχοντας συµβουλές και διεξάγοντας έρευνες ιδίως στους ακόλουθους 

τοµείς: 

 

1) εκπαίδευσης των µελών των αρµόδιων αρχών τους, 

 

2) οργάνωσης και εξοπλισµού των εν λόγω αρχών µέσω της διευκόλυνσης της 

παροχής τεχνικής υποστήριξης µεταξύ κρατών µελών, 

 

3) µεθόδων πρόληψης της εγκληµατικότητας, 

 

4) τεχνικών και εγκληµατολογικών µεθόδων της αστυνοµίας καθώς και των 

ανακριτικών διαδικασιών.» 
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(β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

 

«4. Με την επιφύλαξη της Σύµβασης «προς καταστολήν της παραχαράξεως και 

κιβδηλείας», η οποία υπεγράφη στη Γενεύη στις 20 Απριλίου 1929 και του 

Πρωτοκόλλου της, η Ευρωπόλ ενεργεί επίσης ως σηµείο επαφής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στα πλαίσια των επαφών της µε τρίτα κράτη και οργανισµούς για την 

καταστολή της παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ.» 

 

3) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«2. Η Εθνική Υπηρεσία αποτελεί τη µοναδική υπηρεσία-σύνδεσµο µεταξύ της 

Ευρωπόλ και των αρµόδιων εθνικών αρχών. Εντούτοις, κάθε κράτος µέλος δύναται να 

επιτρέπει τις απευθείας επαφές µεταξύ των οικείων αρµόδιων αρχών και της Ευρωπόλ, 

υπό τους όρους που καθορίζει το συγκεκριµένο κράτος µέλος, συµπεριλαµβανοµένης 

της προγενέστερης συµµετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας. 

 

Η Εθνική Υπηρεσία λαµβάνει ταυτόχρονα από την Ευρωπόλ όλες τις πληροφορίες που 

ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια των απευθείας επαφών µεταξύ της Ευρωπόλ και των 

οικείων αρµόδιων αρχών. Οι σχέσεις µεταξύ της Εθνικής Υπηρεσίας και των αρµόδιων 

αρχών διέπονται από το εκάστοτε εθνικό δίκαιο, και ιδίως από τους σχετικούς εθνικούς 

συνταγµατικούς κανόνες». 
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(β) Στην παράγραφο 5, η φράση «όπως ορίζονται στο άρθρο Κ.2, παράγραφος 2 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» αντικαθίσταται από τη φράση «όσον αφορά την 

τήρηση της δηµόσιας τάξης και τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας». 

 

(γ) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«7. Οι διευθυντές των Εθνικών Υπηρεσιών συνεδριάζουν τακτικά προκειµένου να 

επικουρούν την Ευρωπόλ, είτε µε δική τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήσεως, µε την 

παροχή συµβουλών.» 

 

4) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο : 

 

«Άρθρο 6α 

Επεξεργασία πληροφοριών από την Ευρωπόλ 

 

Προς στήριξη της εκτέλεσης των καθηκόντων της, η Ευρωπόλ µπορεί επίσης να 

επεξεργάζεται δεδοµένα προκειµένου να διαπιστώσει εάν τα εν λόγω δεδοµένα είναι χρήσιµα 

για τα καθήκοντά της και µπορούν να καταχωρηθούν στο αυτοµατοποιηµένο σύστηµα 

συλλογής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1. 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη που συνεδριάζουν στα πλαίσια του Συµβουλίου, µε την πλειοψηφία 

των δύο τρίτων, καθορίζουν τους όρους για την επεξεργασία τέτοιων δεδοµένων, ιδίως όσον 

αφορά την πρόσβαση στα δεδοµένα αυτά και τη χρήση τους, καθώς και τα χρονικά όρια για 

την αποθήκευση και τη διαγραφή των δεδοµένων αυτών τα οποία δεν µπορούν να 

υπερβαίνουν τους έξι µήνες, µε τη δέουσα τήρηση των αρχών του άρθρου 14. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ετοιµάζει την απόφαση των συµβαλλοµένων µερών και συµβουλεύεται την κοινή 

εποπτική αρχή του άρθρου 24.» 
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5) Το άρθρο 9 τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

(α) Στην παράγραφο 1, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«1. Οι Εθνικές Υπηρεσίες, οι αξιωµατικοί σύνδεσµοι και ο ∆ιευθυντής, οι 

αναπληρωτές διευθυντές ή οι δεόντως εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι της Ευρωπόλ έχουν 

δικαίωµα να εισάγουν αµέσως και να ανακτούν δεδοµένα από το σύστηµα 

πληροφοριών.» 

 

(β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

 

«4. Πέραν των Εθνικών Υπηρεσιών και προσώπων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, οι αρµόδιες αρχές οι οποίες ορίζονται για τον σκοπό αυτό από τα κράτη 

µέλη δύνανται επίσης να συµβουλεύονται το σύστηµα πληροφοριών της Ευρωπόλ. 

Ωστόσο, το αποτέλεσµα της αναζήτησης αναφέρει µόνο εάν τα ζητούµενα δεδοµένα 

είναι διαθέσιµα στο σύστηµα πληροφοριών της Ευρωπόλ. Στη συνέχεια, περαιτέρω 

πληροφορίες µπορούν να λαµβάνονται από την Εθνική Υπηρεσία Ευρωπόλ. 

 

Οι πληροφορίες σχετικά µε τις οικείες αρµόδιες αρχές που έχουν ορισθεί, 

συµπεριλαµβανοµένων των µεταγενέστερων τροποποιήσεων, διαβιβάζονται στη Γενική 

Γραµµατεία του Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύει τις πληροφορίες στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 
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6) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως ακολούθως : 

 

(α) Στην παράγραφο 1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«1. Εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την πραγµατοποίηση του προβλεπόµενου στο 

άρθρο 2, παράγραφος 1 στόχου, η Ευρωπόλ δύναται να αποθηκεύει, να µεταβάλλει και 

να χρησιµοποιεί σε άλλα αρχεία δεδοµένων, εκτός από τα δεδοµένα µη προσωπικού 

χαρακτήρα και δεδοµένα σχετικά µε αξιόποινες πράξεις που εµπίπτουν στην 

αρµοδιότητα της Ευρωπόλ, συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων που αφορούν τις 

συναφείς αξιόποινες πράξεις, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2, παράγραφος 3, 

δεύτερο εδάφιο, και τα οποία προορίζονται να υποστούν συγκεκριµένες εργασίες 

ανάλυσης, και αφορούν:» 

 

(β) Στην παράγραφο 2, το σηµείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο : 

 

«(1) οι αρµόδιοι για τις αναλύσεις και λοιποί υπάλληλοι της Ευρωπόλ, οι οποίοι 

ορίζονται από τη διεύθυνση της Ευρωπόλ,» 

 

(γ) Στην παράγραφο 2, µετά το σηµείο 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

 

«Μόνον οι αρµόδιοι για τις αναλύσεις είναι εντεταλµένοι να εισάγουν δεδοµένα στο 

οικείο αρχείο και να τα τροποποιούν· όλοι οι συµµετέχοντες µπορούν να ανακτούν 

δεδοµένα από το αρχείο.» 

 

(δ) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
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«5. Εφόσον παρέχεται το δικαίωµα στην Ευρωπόλ, δυνάµει των νοµικών µέσων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών νοµικών µέσων, να συµβουλεύεται αυτοµάτως άλλα 

συστήµατα πληροφοριών, η Ευρωπόλ µπορεί να ανακτά κατ’ αυτόν τον τρόπο 

δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων της, κατά το άρθρο 3, παράγραφος 1, σηµείο 2. Οι ισχύουσες διατάξεις 

των νοµικών µέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών νοµικών µέσων διέπουν τη 

χρήση των δεδοµένων αυτών από την Ευρωπόλ.» 

 

(ε) Στην παράγραφο 8, η δεύτερη φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Η διάδοση ή η λειτουργική εκµετάλλευση των διαβιβασθέντων δεδοµένων 

αποφασίζεται από το κράτος µέλος που διαβίβασε τα δεδοµένα στην Ευρωπόλ. Εάν δεν 

µπορεί να καθορισθεί ποιο κράτος µέλος διαβίβασε τα δεδοµένα στην Ευρωπόλ, η 

απόφαση για τη διάδοση ή την επιχειρησιακή εκµετάλλευση των δεδοµένων 

λαµβάνεται από τους συµµετέχοντες στην ανάλυση. Το κράτος µέλος ή ο συµµετέχων 

εµπειρογνώµων που λαµβάνουν µέρος σε µία ανάλυση εν εξελίξει δεν µπορούν, ιδίως, 

να διαδίδουν ή να χρησιµοποιούν τα δεδοµένα χωρίς να έχουν προηγουµένως 

συµφωνήσει τα κράτη µέλη που συµµετείχαν από την αρχή.» 

 

(στ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

 

«9. Η Ευρωπόλ µπορεί να καλεί εµπειρογνώµονες τρίτων κρατών ή οργανισµών υπό 

την έννοια της παραγράφου 4 να συµµετέχουν στις δραστηριότητες µιας οµάδας 

ανάλυσης, εφόσον: 
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(1) ισχύει συµφωνία µεταξύ της Ευρωπόλ και του τρίτου κράτους ή οργανισµού, η 

οποία περιέχει τις δέουσες διατάξεις σχετικά µε την ανταλλαγή πληροφοριών, 

συµπεριλαµβανοµένης της διαβίβασης δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, 

καθώς και σχετικά µε την εµπιστευτικότητα των ανταλλασσόµενων 

πληροφοριών, 

 

(2) η συνεργασία µε τους εµπειρογνώµονες του τρίτου κράτους ή οργανισµού είναι 

προς το συµφέρον των κρατών µελών, 

 

(3) το διεξαγόµενο έργο ανάλυσης αφορά άµεσα το τρίτο κράτος ή οργανισµό· και 

 

(4) όλοι οι συµµετέχοντες υπό την έννοια της παραγράφου 2 συµφωνούν µε τη 

συµµετοχή των εµπειρογνωµόνων του τρίτου κράτους ή οργανισµού στις 

δραστηριότητες της οµάδας ανάλυσης. 

 

Η συµµετοχή εµπειρογνωµόνων τρίτου κράτους ή οργανισµού στις δραστηριότητες 

µιας οµάδας ανάλυσης εξαρτάται από τους διακανονισµούς µεταξύ της Ευρωπόλ και 

του ενδιαφερόµενου τρίτου κράτους ή οργανισµού. Οι κανόνες που διέπουν τέτοιους 

διακανονισµούς καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την πλειοψηφία των 

δύο τρίτων των µελών του. Οι λεπτοµέρειες των διακανονισµών µεταξύ της Ευρωπόλ 

και των τρίτων κρατών ή οργανισµών αποστέλλονται στην κοινή εποπτική αρχή που 

αναφέρεται στο άρθρο 24, η οποία µπορεί να απευθύνει τις παρατηρήσεις που κρίνει 

απαραίτητες στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.» 
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7) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Άρθρο 12 

Εντολή δηµιουργίας αρχείου δεδοµένων 

 

1. Για κάθε αυτοµατοποιηµένο αρχείο δεδοµένων, που περιέχει προσωπικά 

δεδοµένα, το οποίο τηρεί για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, σύµφωνα µε το 

άρθρο 10, η Ευρωπόλ καθορίζει στην εντολή δηµιουργίας αρχείου τα ακόλουθα :» 

 

(1) την ονοµασία του αρχείου, 

 

(2) τον σκοπό του αρχείου, 

 

(3) τις οµάδες προσώπων που αφορούν τα αποθηκευόµενα δεδοµένα, 

 

(4) τη φύση των δεδοµένων που αποθηκεύονται, και τυχόν δεδοµένα απαριθµούµενα 

στην πρώτη πρόταση του άρθρου 6 της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης 

της 28ης Ιανουαρίου 1981, τα οποία είναι αυστηρώς απαραίτητα, 

 

(5) το είδος δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που χρησιµοποιήθηκαν για τη 

δηµιουργία του αρχείου, 

 

(6) την παροχή ή εισαγωγή των προς αποθήκευση δεδοµένων, 

 

(7) τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η διαβίβαση των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα του αρχείου, καθώς και τους παραλήπτες και τη σχετική 

διαδικασία, 
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(8) τις προθεσµίες εξέτασης των δεδοµένων και τη διάρκεια αποθήκευσης, 

 

(9) τη µέθοδο κατάρτισης του ηµερολογίου καταχωρήσεων. 

 

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η κοινή εποπτική αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 24 

ειδοποιούνται αµέσως από τον διευθυντή της Ευρωπόλ σχετικά µε την εντολή για τη 

δηµιουργία του αρχείου δεδοµένων και παραλαµβάνουν τον φάκελο. 

 

Η κοινή εποπτική αρχή δύναται να διατυπώνει προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όλες τις 

παρατηρήσεις που θεωρεί απαραίτητες. Ο ∆ιευθυντής της Ευρωπόλ δύναται να ζητήσει από 

την κοινή εποπτική αρχή να προβεί στην ενέργεια αυτή εντός ορισµένου χρονικού 

διαστήµατος. 

 

3. Ανά πάσα στιγµή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να δώσει εντολή στο ∆ιευθυντή της 

Ευρωπόλ να τροποποιήσει την εντολή για τη δηµιουργία του αρχείου δεδοµένων ή να κλείσει 

το αρχείο αυτό. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για την ηµεροµηνία κατά την οποία η 

σχετική τροποποίηση ή το κλείσιµο παράγει αποτελέσµατα. 

 

4. ∆εν επιτρέπεται η διατήρηση του αρχείου δεδοµένων πέραν της τριετίας. Πριν να 

εκπνεύσει η προθεσµία αυτή, ωστόσο, η Ευρωπόλ επανεξετάζει την ανάγκη περαιτέρω 

διατήρησης του αρχείου. Εάν αυτό είναι απόλυτα απαραίτητο για τους σκοπούς του, το 

αρχείο µπορεί να διατηρηθεί για µια νέα τριετία µε εντολή του διευθυντή της Ευρωπόλ. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 1 έως 3.» 
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8) Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο : 

 

«Άρθρο 16 

∆ιατάξεις για τον έλεγχο των ανακτήσεων 

 

Η Ευρωπόλ ορίζει κατάλληλους µηχανισµούς ελέγχου για την εξακρίβωση της νοµιµότητας 

των ανακτήσεων δεδοµένων από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα συλλογής πληροφοριών των 

άρθρων 6 και 6α.  

 

Τα δεδοµένα που συλλέγονται µε τον τρόπο αυτό χρησιµοποιούνται µόνον για τον σκοπό 

αυτό από την Ευρωπόλ και τις αναφερόµενες στα άρθρα 23 και 24 εποπτικές αρχές και 

διαγράφονται µετά από έξι µήνες, εκτός εάν η διατήρησή τους κρίνεται αναγκαία για τους 

τρέχοντες ελέγχους. Οι λεπτοµέρειες των εν λόγω µηχανισµών ελέγχου αποφασίζονται από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µετά από διαβούλευση µε την κοινή εποπτική αρχή.» 

 

9) Το άρθρο 18 τροποποιείται ως ακολούθως : 

 

Στην παράγραφο 1, το σηµείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο : 
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«(3) τούτο επιτρέπεται σύµφωνα µε τους γενικούς κανόνες κατά την έννοια της 

παραγράφου 2· οι κανόνες αυτοί µπορεί να προβλέπουν παρέκκλιση από το σηµείο 2 σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ο διευθυντής της Ευρωπόλ θεωρεί τη διαβίβαση των 

δεδοµένων απολύτως αναγκαία για τη διασφάλιση των ουσιωδών συµφερόντων των 

ενδιαφερόµενων κρατών µελών στα πλαίσια των στόχων της Ευρωπόλ ή για την 

αποτροπή επικείµενου κινδύνου εγκληµατικής ενέργειας. Ο διευθυντής της Ευρωπόλ 

εξετάζει σε όλες τις περιστάσεις το επίπεδο της προστασίας δεδοµένων του οικείου 

κράτους ή οργανισµού µε στόχο την ευθυγράµµιση του εν λόγω επιπέδου προστασίας 

δεδοµένων µε τα ανωτέρω συµφέροντα». 

 

10) Στο άρθρο 21, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«3. Η ανάγκη της περαιτέρω διατήρησης δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν 

πρόσωπα κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 10, παράγραφος 1, εξετάζεται ανά έτος και η 

εξέταση αυτή πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως. Η αποθήκευση των δεδοµένων αυτών σε 

αρχείο δεδοµένων προβλεπόµενο στο άρθρο 12 δεν µπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια ζωής 

του αρχείου». 

 

11) Στο άρθρο 22, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος : 

 

«4. Οι αρχές που καθορίζονται στον παρόντα τίτλο σχετικά µε την επεξεργασία των 

πληροφοριών ισχύουν και για τα δεδοµένα που περιέχονται σε φακέλους από χαρτί.» 

 

12) Στο άρθρο 24, παράγραφος 6, οι λέξεις «Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στο Συµβούλιο κατά τη 

διαδικασία που προβλέπεται στον τίτλο VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» 

αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Οι εκθέσεις αυτές διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο,» 
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13) Στο άρθρο 26, παράγραφος 3 η φράση «και του τίτλου VΙ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση» διαγράφεται. 

 

14) Το άρθρο 28 τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Το σηµείο (1) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«(1) συµµετέχει στον καθορισµό των προτεραιοτήτων της Ευρωπόλ στον τοµέα της 

καταπολέµησης και πρόληψης των µορφών βαρείας διεθνούς εγκληµατικότητας 

που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της (άρθρο 2, παράγραφος 2)),» 

 

(β) Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα σηµεία: 

 

«(3α) συµµετέχει στον καθορισµό των όρων για την επεξεργασία δεδοµένων 

προκειµένου να διαπιστώσει εάν τα εν λόγω δεδοµένα είναι χρήσιµα για τα 

καθήκοντά του και µπορούν να καταχωρηθούν στο αυτοµατοποιηµένο σύστηµα 

συλλογής πληροφοριών (άρθρο 6α)», 

 

«(4α) καθορίζει, µε την πλειοψηφία των δύο τρίτων των µελών του, τους κανόνες που 

διέπουν τους διακανονισµούς σχετικά µε τη συµµετοχή εµπειρογνωµόνων τρίτου 

κράτους ή οργανισµού στις δραστηριότητες της οµάδας ανάλυσης (άρθρο 10 

παράγραφος 9)),» 

 

(γ) Το σηµείο (7) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«(7) µπορεί να δίδει εντολή στο διευθυντή της Ευρωπόλ να τροποποιήσει την εντολή 

για τη δηµιουργία του αρχείου δεδοµένων ή να κλείσει το αρχείο αυτό (άρθρο 12, 

παράγραφος 3)),» 
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(δ) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο σηµείο : 

 

«14α) θεσπίζει, αποφασίζοντας µε την πλειοψηφία των δύο τρίτων των µελών του, 

κανόνες για την πρόσβαση στα έγγραφα της Ευρωπόλ (άρθρο 32α),» 

 

(ε) Το σηµείο (22) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«(22) συµµετέχει σε κάθε τροποποίηση της παρούσας Σύµβασης ή του Παραρτήµατος 

αυτής (άρθρο 43),» 

 

(στ) Η παράγραφος 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«10. Λαµβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες που καθορίζονται από το Συµβούλιο 

σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 2 και την ενηµέρωση από τον διευθυντή της 

Ευρωπόλ κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 29, παράγραφος 3, σηµείο 6, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο εγκρίνει οµόφωνα κατ’ έτος: 

 

1) γενική έκθεση πεπραγµένων της Ευρωπόλ για το διαρρεύσαν έτος, 

 

2) έκθεση µε τις µελλοντικές προοπτικές της Ευρωπόλ, στην οποία λαµβάνονται 

υπόψη οι λειτουργικές ανάγκες των κρατών µελών και οι επιπτώσεις στον 

προϋπολογισµό και το προσωπικό της Ευρωπόλ. 

 

Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στο Συµβούλιο, προκειµένου να τις λάβει υπό 

σηµείωση και να τις εγκρίνει. Οι εν λόγω εκθέσεις διαβιβάζονται επίσης από το 

Συµβούλιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς ενηµέρωση.» 
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15) Στο άρθρο 29, παράγραφος 3 : 

 

 - Το σηµείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο : 

 

«6) την τακτική ενηµέρωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά µε την 

υλοποίηση των προτεραιοτήτων κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 2, 

παράγραφος 2». 

 

- Προστίθεται το ακόλουθο σηµείο : 

 

«7) όλα τα άλλα καθήκοντα που του αναθέτει η παρούσα Σύµβαση ή το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο.» 

 

16) Στο άρθρο 30, παράγραφος 1, οι λέξεις «του τίτλου VΙ» διαγράφονται. 

 

17) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο : 

 

«Άρθρο 32α 

∆ικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα της Ευρωπόλ 

 

Βάσει προτάσεως του διευθυντή της Ευρωπόλ, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

αποφασίζοντας µε την πλειοψηφία των δύο τρίτων των µελών του, θεσπίζει κανόνες 

σχετικά µε την πρόσβαση κάθε πολίτη της Ένωσης και κάθε φυσικού ή νοµικού 

προσώπου το οποίο κατοικεί ή έχει την έδρα του σε ένα κράτος µέλος στα έγγραφα της 

Ευρωπόλ, λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές και τα όρια που καθορίζονται στον κανονισµό 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την πρόσβαση του κοινού στα 

έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής τα οποία 

εγκρίνονται δυνάµει του άρθρου 255 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας.» 
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18) Το άρθρο 34 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«Άρθρο 34 

Ενηµέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

1. Το Συµβούλιο ζητά τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύµφωνα µε τη 

διαδικασία διαβούλευσης που ορίζεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για κάθε 

πρωτοβουλία κράτους µέλους ή πρόταση της Επιτροπής που αποσκοπεί στην έγκριση µέτρων 

από τα αναφερόµενα στα άρθρα 10, παράγραφοι 1 και 4, στο άρθρο 18, παράγραφος 2, στο 

άρθρο 24, παράγραφος 7, στο άρθρο 26, παράγραφος 3, στο άρθρο 30, παράγραφος 3, στο 

άρθρο 31, παράγραφος 1 και στο άρθρο 42, παράγραφος 2, ή για την κατά οιονδήποτε τρόπο 

τροποποίηση της παρούσας Σύµβασης ή του Παραρτήµατος αυτής. 

 

2. Η Προεδρία του Συµβουλίου ή ο αντιπρόσωπός της µπορούν να παρίστανται ενώπιον 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε σκοπό τη συζήτηση γενικών θεµάτων που σχετίζονται µε 

την Ευρωπόλ. Η Προεδρία του Συµβουλίου ή ο αντιπρόσωπός της, µπορούν να 

επικουρούνται από τον διευθυντή της Ευρωπόλ. Η Προεδρία του Συµβουλίου ή ο 

αντιπρόσωπός της λαµβάνουν υπόψη, έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις 

υποχρεώσεις εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας. 

 

3. Οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο δεν θίγουν τα δικαιώµατα των 

εθνικών κοινοβουλίων και τις γενικές αρχές που εφαρµόζονται στις σχέσεις µε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο κατ’ εφαρµογή της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.» 

 

19) Στο άρθρο 35, παράγραφος 4, προστίθενται τα εξής: 

 

«Το πενταετές δηµοσιονοµικό σχέδιο διαβιβάζεται στο Συµβούλιο. Το πενταετές 

δηµοσιονοµικό σχέδιο διαβιβάζεται επίσης από το Συµβούλιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

προς ενηµέρωση.» 
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20) Στο άρθρο 39, παράγραφος 4, η πρόταση που αρχίζει µε τις λέξεις «της σύµβασης των 

Βρυξελλών» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 2000, για τη 

διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές 

υποθέσεις». 

 

21) Στο άρθρο 42, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

 

«3. Η Ευρωπόλ εγκαθιδρύει και διατηρεί στενή συνεργασία µε την Eurojust, στο βαθµό 

που αυτό σχετίζεται µε την εκτέλεση των καθηκόντων της Ευρωπόλ και την επίτευξη των 

στόχων της, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης αποφυγής της επικάλυψης των προσπαθειών. 

Τα βασικά στοιχεία αυτής της συνεργασίας καθορίζονται µε συµφωνία που θα καταρτισθεί 

σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση και τα εκτελεστικά µέτρα της.» 

 

22) Το άρθρο 43 τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Στην παράγραφο 1, η φράση «του άρθρου Κ.1 (g)» διαγράφεται. 

 

(β) H παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 

«3. Εντούτοις, το Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει οµόφωνα, µετά τη συζήτηση στα 

πλαίσια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να τροποποιήσει το Παράρτηµα της παρούσας 

Σύµβασης, προσθέτοντας άλλες µορφές βαρείας διεθνούς εγκληµατικότητας ή 

τροποποιώντας τους ορισµούς τους.» 
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23) Το Παράρτηµα τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Ο Τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο : 

 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 

 

«Κατάλογος άλλων µορφών βαρείας διεθνούς εγκληµατικότητας για τις οποίες είναι 

αρµόδια η Ευρωπόλ επιπλέον αυτών που προβλέπονται ήδη στο άρθρο 2, 

παράγραφος 1 σε συµµόρφωση µε τον στόχο της Ευρωπόλ που ορίζεται στο άρθρο 2, 

παράγραφος 1 :» 

 

(β) Η παράγραφος που αρχίζει µε τη φράση «Επιπλέον, το γεγονός ότι, δυνάµει του 

άρθρου 2, παράγραφος 2» διαγράφεται. 

 

(γ) Στην παράγραφο που αρχίζει µε τη φράση «Όσον αφορά τις µορφές εγκληµατικότητας 

που απαριθµούνται στο άρθρο 2, παράγραφος 2», η φράση «άρθρο 2, παράγραφος 2» 

αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρο 2, παράγραφος 1». 

 

(δ) Προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση µετά τη φράση «…, η οποία υπεγράφη στο 

Στρασβούργο την 8η Νοεµβρίου 1990»: 

«  - παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών, οι αξιόποινες πράξεις που απαριθµούνται στο 

άρθρο 3, παράγραφος 1 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών, της 20ής 

∆εκεµβρίου 1988, κατά της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών φαρµάκων και 

ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και στις διατάξεις που τροποποιούν ή αντικαθιστούν 

την εν λόγω Σύµβαση». 
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24) Στα κατωτέρω άρθρα: άρθρο 10, παράγραφοι 1 και 4, άρθρο 18, παράγραφος 2, άρθρο 29, 

παράγραφος 1, άρθρο 29, παράγραφος 6, άρθρο 30, παράγραφος 3, άρθρο 31, παράγραφος 1, 

άρθρο 35, παράγραφοι 5 και 9, άρθρο 36, παράγραφος 3, άρθρο 40, παράγραφος 1, άρθρο 41, 

παράγραφος 3, άρθρο 42, παράγραφος 2 και άρθρο 43, παράγραφος 1, η φράση «κατά τη 

διαδικασία που προβλέπεται στον Τίτλο VΙ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση», 

διαγράφεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

1. Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται στην αποδοχή των κρατών µελών, σύµφωνα µε τους 

αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες. 

 

2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στο Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

την ολοκλήρωση των συνταγµατικών διαδικασιών τους για την αποδοχή του παρόντος 

Πρωτοκόλλου. 

 

3. Το παρόν Πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει 90 ηµέρες µετά τη, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, 

κοινοποίηση από το κράτος το οποίο ήταν µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την ηµεροµηνία 

έκδοσης της Πράξης του Συµβουλίου για την κατάρτιση του παρόντος Πρωτοκόλλου, το οποίο 

εκπληρώνει τελευταίο τη διατύπωση αυτή. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

 

Εάν το παρόν Πρωτόκολλο αρχίσει να ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 3, πριν από την 

έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου το οποίο έχει καταρτισθεί βάσει του άρθρου 43, παράγραφος 1 

της Σύµβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Σύµβαση Ευρωπόλ) το οποίο 

τροποποιεί το άρθρο 2 και το Παράρτηµα της εν λόγω Σύµβασης 1, σύµφωνα µε το άρθρο 2, 

παράγραφος 3 αυτής, τότε αυτό το τελευταίο Πρωτόκολλο θεωρείται ότι καταργήθηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

1. Το παρόν Πρωτόκολλο είναι ανοικτό προς προσχώρηση σε κάθε κράτος το οποίο γίνεται 

µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν το παρόν Πρωτόκολλο δεν έχει ακόµη τεθεί σε ισχύ κατά την 

ηµεροµηνία κατάθεσης των εγγράφων προσχώρησης στη Σύµβαση Ευρωπόλ σύµφωνα µε το άρθρο 

46 αυτής. 

 

2. Τα έγγραφα προσχώρησης στο παρόν Πρωτόκολλο κατατίθενται ταυτόχρονα µε τα έγγραφα 

προσχώρησης στη Σύµβαση Ευρωπόλ σύµφωνα µε το άρθρο 46 αυτής. 

 

3. Το κείµενο του παρόντος Πρωτοκόλλου, που καταρτίζεται από το Συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη γλώσσα του προσχωρούντος κράτους, είναι αυθεντικό. 

 

                                                 
1 ΕΕ C 358, 13.12.2000, σ. 2. 
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4. Εάν, κατά τη λήξη της περιόδου, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 46, παράγραφος 4 της 

Σύµβασης Ευρωπόλ, το παρόν Πρωτόκολλο δεν έχει ακόµη τεθεί σε ισχύ, αρχίζει να ισχύει για το 

προσχωρούν κράτος κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Πρωτοκόλλου σύµφωνα µε το 

άρθρο 2, παράγραφος 3. 

 

5. Εάν το παρόν Πρωτόκολλο τεθεί σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 3 πριν να 

λήξει η περίοδος, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 46, παράγραφος 4 της Σύµβασης Ευρωπόλ, αλλά 

µετά την κατάθεση του εγγράφου προσχώρησης, που αναφέρεται στην παράγραφο 2, το 

προσχωρούν κράτος µέλος προσχωρεί στη Σύµβαση Ευρωπόλ, όπως τροποποιείται από το παρόν 

Πρωτόκολλο, σύµφωνα µε το άρθρο 46 αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

1. Θεµατοφύλακας του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

2. Ο Θεµατοφύλακας δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ενηµέρωση σχετικά µε την αποδοχή και τις προσχωρήσεις και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη 

κοινοποίηση η οποία άπτεται του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

 

691 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 25 von 25


