
Ν. 19(ΠΙ)/2003 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3719 της 30ής ΜΑΤΌΥ 2003 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ III 
Ο περί του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί το Άρθρο 2 και το Παράρτημα της 

Σύμβασης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση 
Europol) (Κυρωτικός) Νόμος του 2003 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 19(111) του 2003 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΕ 

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(ΣΥΜΒΑΣΗ EUROPOL) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για σκοπούς συμμόρφωσης με δέσμευση της Δημοκρατίας προς την Ευρω
παϊκή Ένωση για προσχώρηση, με την ένταξη της Δημοκρατίας στην Ευρω
παϊκή Ένωση, στο Πρωτόκολλο που καταρτίστηκε βάσει του Αρθρου 43 
παράγραφος 1 της Σύμβασης για την Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
Υπηρεσίας (Σύμβαση Europol), για την τροποποίηση του Άρθρου 2 και τόυ 
Παραρτήματος της εν λόγω Σύμβασης, 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Πρωτοκόλλου που τροπο

ποιεί το Αρθρο 2 και το Παράρτημα της Σύμβασης για την Ίδρυση της Ευρω
παϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Europol) (Κυρωτικός) Νόμος του 
2003 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Σύμβασης για την Ίδρυση Ευρω
παϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας και του Πρωτοκόλλου Σχετικά με την Ερμη
νεία της εν λόγω Σύμβασης από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
με Προδικαστικές Αποφάσεις (Κυρωτικό) Νόμο του 2002. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

38(111) του 2002. 
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Ερμηνεία. 

Πίνακας. 

38(111) του 2002. 

Κύρωση. 

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει από το κείμενο διαφορετική 
έννοια— 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία. 
«Πρωτόκολλο» σημαίνει το Πρωτόκολλο που καταρτίστηκε βάσει του 

άρθρου 43 παράγραφος 1 της Σύμβασης, για την τροποποίηση του Άρθρου 2 
και του Παραρτήματος της Σύμβασης και του οποίου το κείμενο στο Ελλη
νικό Πρωτότυπο εκτίθεται στον Πίνακα. 

«Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυ
νομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση EUROPOL), η οποία καταρτίστηκε δυνάμει 
του άρθρου Κ3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την οποία η 
Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει με τον «περί της Σύμβασης για την 
Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας και του Πρωτοκόλλου 
Σχετικά με την Ερμηνεία της εν λόγω Σύμβασης από το Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με Προδικαστικές Αποφάσεις (Κυρωτικό) Νόμο 
του 2002». 
3. Το Πρωτόκολλο κυρώνεται με τον παρόντα Νόμο. 
4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβου

λίου, η οποία θα ληφθεί το αργότερο ένα μήνα μετά την ημερομηνία προσχώ
ρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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^Πρϊόξαϊ έ^ ΐ9πσες '$ιημμ&".τΟύ. άρΒρρύ ^(itrjc oi/vS ĵcifc ^ Ι τ ^ ί ^ ω π α ϊ ^ νΕνίώστ)) 

. :^^^vrog^tmoq)ir|: : . ^i ' : : i^; \L : . 

: την πρωτοβουλία της Πορτργαλίας (2). 

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

τη γνώμη του:β?όιιατπκού συμβουλίου, 

.ΒΓΠΜΩΝΤΛΣ ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά τη συνοδό του στο Τάμπερε, κάλεσε το Συμβούλιο να 
_ επεκτείνει .την:'αρμοδιότητα της Eurqpb| στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εν γένει, 
ά\·ε£άρττρ;α από τον·..τί»πο του αδικήματος άπο το οποίο προέρχονται τα έσοδα, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ να κςιτάρΒστεί πρωτόκολλο, για την τροποποίηση της σύμβασης;για την ίδρυση ευρωπαϊκής 
^αοτΐΛΌμ"ϊϊάίς.,ώήρεοίας.\το':ίϊίμε\Ό του οποίου προσαρτάται και το όποιο υπεγράφη σήμερα από τους 
αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής "Ενωσης. 

ΣΥΝΙΣΤΑ την αποδοχή του από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους οικείους συνταγματικούς TOUC κανόνες. 

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2000. 

Για το Συμ/ίυι'/λίο 

Ο. Πρόεδρος 

Μ. I.EHRANi'lIU 
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π ρ υ ^ κ ά τ α ρ ^ σ τ η φ ^ 
αστΰνρ)ηκής:ϋ7εή^ 

■ Λ Λ ' ) ^ Λ Λ ; £ Υ Μ Ι ^ ίην 

•ίδρυση έύρωπω^ 

ΑΝΑΦ^ΜΕΗ^στηγΙπρ 

ί3Εκτιμωνίάς:τά:ακρλρ^ !Λ '.'Li '■;■ &... .'·;,·; : ; · ; ^ '■■'; ν Χ ^ ΐ ν ^ ί ^ / ΐ · ^ ^vl i - ϊ ί^άΓ 'λ ΪΗ · · & \;Η'λ. 

;{]). ΛΐΈΐναι.ανάγκή^^^ 
έ̂σοδωΜ ο̂έτίό ; n a p ^ o £ r 5 ; $ j ^ ^ να 

.".-.: iimbp^jpil&iid^p^ 

(2)';.. ΤόίΕυρΜ^ό|Συμβ(Λ&ο ^^ 

του ao^uarpc^piroOnm^ 

·:ΣΥ^ΦΟ^^Ν-ΛΓ-ΠΡΟΪ: ΤΙΣ:ΚΛΊ>0Ί^Ο ί̂ΛΤΑΞΕΙΣ; ^~S^:=! r ■'"'-". ^:ν. y: "-!;-^^-vk-■.=■; ;;Λ :̂-\̂ ··."̂ *-: 

;ΉΣύμβα^ 

1. To'άρβρρ 2 τροποποιείταιώςίαχολόϋδώς:,/:. 

:'«&ππλ|ρ£;τρ ; v r ^ 
;φός;2|Λ(εναπί9^ 
ΐ(ίπό';?ί|ί£^μόρ^^ 
0Λ'ω^^Χ;0υ>^αγπαί:^ : 
γιά;τη\': ανημε ί^ ιοτ ι^ 
πρ^εων,^ν ί ' ^ ' ' ' '""' "··'■"""'""· '"■'■"' ■'■"■ ■■'■'·■"·■ ;■· 

ο) :.r: στην■.παράγραφο ,2,;η ά βωπ]; πρόταση ρΛ^εαθΐσταται 
από το ακόλουθο κεΰιέλΌ:;^ 

«2. χ Τ ι α ί τ η φ α δ ι ^ 
α ν ρ φ έ ρ ό η ω ^ ν ίπαρά^^ 

':καταρχάς ως α π ο σ τ ρ ^ ^ 
λέίμήσή'^^'nap^^u^cV^u^noqc^ναρκώτηκων . κώ'" 
ψι^ότρόπων ρύύιών. ,τί^ν'δ,'ρα^ριότή^ν,ΛΌμ^μοτιόΙη' 
.όης εσρ&ιΐ\· αϋο!παρ.ά\'όμες δραο^ριότητες. της διακί■ 
νησηςπύρηντκώνϊα^.^ 
μάτων λώρομεταΛ'άρτέυσης, της εμπορίας ανθρώπων! 
και του εμπορίου νλαπέντών.οχημάτων.» 

|?) στην παράγραφο .}, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείοενο: 

«3. Η αρμοδιότητα της ΕυεοροΙ για ορισμένη μορφή 
εγκληματικότητας ή νια. τις συγκεκριμένες εκφάνσεις 
mac μορφής εγκληματικότητας περιλαμβάνει τις συνα

φείς αξιόποινες πράΕιτς. Διν περιλαμβάνει, ωστόσο, TU 
κύρΐϋ, ιν σχέσει με τις δραστηριότητες νομιμοποίησης 
una παράνομες δραστηριότητες εγκλήματα που 
οφυμούν μορφές εγκληματικότητας για τις οποίες η 
liiirupol δεν είναι ιιμιιόδια σύμφωνα με την παράγραφο 

Ιτό παράρτημα, ι) παράγραφος που αρχίζει με τους όριιυς 
Επιπλέον, το γεγονός ότι. δυνάμει του άρθρου 1 παράγρα

φος 2' αντικαθιστάται από το ακόλουθο κείμενο: 

Λ.'\ 'Τό παρόνπρ^^ 
; συμφωνά μ ε  ώ υ ς ρ ν ^ 

;'2:;:f>/Τα 9φαΐη μέλη?κόαΌποιοον:'crrpgJCTK0^1^puaTEfl.: TOU . 
,^|ιβόυλίρυ . ^ π ^ ί ^ 
;;0Μγκάϊ'(ΐν, για ΐρτν: επτρορχη του^ajj&viPS^ ΜρίιττΌκόλ^ρυ; διάδικα

αιωγ. συμφώνα ιίε τους .αναστόιχ^^ 
;νες:.·,; : '. ■]■ Ζ'{\":'ί-''' ~ "'"'■;."■'■-': ■"/'' ■·■' '.■·.;'ν; >" ν 

3. Το παρόν πρωτόκολλο άρχίςει ya ισχύει 90ημερες μετά την 
κοινοποίηση που .αναφέρεται στην παράγραφο 2. εκ μέρους του 
κράτους μέλους το οποίο προβαίνει τελευταίο σ" αυτή 1η διατύ

πωση και το οποίο ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την 
ημερομηνία υιοθόησης.απά το Συμβούλιο της πράξης για τη 
'θέσπιση του.παρόντος πρωτοκόλλου. 

'.-\[>3/ΐι> ί 

1. Ίο r.upi'jv πρωτόκολλο είναι, ανοικτό γιΙιτρυοχΗρηαη κάθε 
κράτους που γίνεται μέλος της ΕυρωπαίκήςΕνωσης. αν το 
πρωτόκολλο αιπό δεν έχει tn.oiin τεθεί οι ιυν/Λ,κπτά την 
ηυερπμηνία κατάθεσης των εγγράφων προσχώρησης σιιρούρβαοη 
Europol αΐ'υϋωνα ιίε ίο άρθρο 4ft της σύμβασης luropol. 

1. Γα έγγραφο προσχώρησης οίο rapov πρυΐόκολλο κατατί

θενται ταυτόχρονα με τα έγγραφα προσχώρηση^ |Τ1.Ί ούμβοοη 
.'ΕιιεοροΙ. σύμφωνο ρε το άρθρο 46 αιτης. 
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3. fio κείμενο τόύ π ά ^ ^ 
στη γλώσσα/του πρόσχωρουντρς:,^ 
λίοϋ της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης̂  tiydi ςιΟθένάικό. ; 

-4. ; Εάν κατά τη λήί:ηΙτης περιόδουι που αναφέρΓΓρ!7στρ.άρθρο 
4 6 τίαράγράφος 4 της σύμβασης Europol δεν εχέι τε?εί σε ισχύ,τρ 
παρόν πρωτόκολλο;: αρχίζει να ισχύει', νώς ϊπρός'το} προσχωρούν 

'.. κράτος μχλός.1 τηνρημερόμη\·ία^'έναρξης ισχύος τρϋ παρόντος 
πρωτοκόλλου σύμφωνα με το αρ3ρο 1 παράγραφος 3::']'"■[ 

5. Εάν/to παρόν πρωτόκρλλ 
άρ3ρρ72{πρ4^^φρ^ 3^^ 
άνάφέρπαι orb iip3po 4& 
άλλα μπά την κ^πάΰεση του εγγράφου πρόσχ 

ριίιαΊ στήν,π^άγραφο^2/το.ίπρ6(^ώρρύν κράτος μέλος προσχωρεί 
; :.'έίΐη:. 'Όυμ^ηαή". ' ΐϋ ίρρόΙ ';όίί^νΐεχη^ίρϋπΰποΊη9έΐνδΐΛ·άμ^''ιτου 
ίπάρόντός πρωτοκόλλου; σύμφωνα με το άρ3ρο. 46 τηςσύμβασης 
Europol.v ν ''_'·.',-.'::■::';· ;'' '■' . \\" 

'""'.":".":': :.'Λρ3ρο. 4 · -· 

1. ; ■ΘΓ^άτρφύλ.άκάς του παρόντος πρωτοκόλλου είναι 6 Γενικός 
Τραμμσ^^ - . 

■2.xj Ο θεματοφύλακας οημόσϊέυπ σσ]>: Επίσημη Εψι/μερίδα των 
•Ευρωπαϊκών ^ 
των'σπρδοχώ 
κρι\Όποίήση που αφορά το παρρ̂ ν πρωτόκολλο. 

Hechb en Brusclas. cl treintadcnoviembne del afio dos mil. 

Udfaerdiget i Briixelles, deri iredivte npvemberjtb .tiisind; 

Geschehcn zii Briissel am dreiRigsten November zweitauserid. 

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες. 

Done at Brussels on the thirtieth day of November in the year two thousand. 

Fait a Briixelles, le trente riovembre dciix mule: 

Ama dheanamh sa Bhruiseil. an triochadu la de Shamhain sa bhliain dha mhfle. 

Faito a Bruxelles. addi trenta novembre duepiila. 

Gcdaan tc Umsscl. dc denigstc novembcr tweeduizend. 

Fcito cm Bruxclas. cm tiinta dc Novcmbro dc dois mil. 

Tehly Bryssclissa kolmantciukymmcncnicna paiyiinii marraskiiuu vuonna kaksiiuhattii 

Som skeddc i Bryssel den irruiondc november ijusjohuiulra. 
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^PourJcgouvqmcmc^^ 
iyb^^dc/regcrihg;van Χίέΐ;Kp'nihkrijjt Belgie ; ' 
i Fur dic.Rcgicning'H^ 

for r^eringenibr kpngmget Dan mark. 

;;Fflr dieRtgieruijg ^CT^andrar^ublikpcuts^arid.; 

Για την ιαίβέρν̂ ση;"Γής;Ελλ.η\*ική(; Δημοκρατίας 

Por ci Gobicrno del Rcino dc Espana 
t 

J 
Z+frt-ULL*/*'-

 υ
%*~ 

-'V. 
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"■Pqurile.;^ 

SRal mam 

;JPef il gcwOToiiclla fepMbbliaic^iliaiia ■ 

mmW^^ 

Ppuple gbuyernernent du Granil-Diichg de Luocahbourg 

Vpoi; dc .rcgcrino van lici Koninkrijk dcr. Ncdcrlandcn 

3 {
Ί 
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.;Fur;die;Rcgfc 

111 

nP^o^byeipbJdaR^ 

Subm^ hallituldert pubfeta 

«Pa finsjca regqingens yagnar ~} 

i'Pa syenskaregeiiugens yagnar 

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Nonlicrn Ireland 

\^ w-UJti 
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ϊ Μ ΐ ί ^ ^ ■ πράξης τρίλ 

ΐετίρΊΰπ^ 

ΐ Ο ρ ό ^ μ έ ^ 
Συμβούλιο συμφωνεί να εξέταση τον ορισμό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του 

i iapjj | |^ 
Συμβουλίου σχετικά με την οδηγία «νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· και την απόφαση

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


