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Ο περί του Πρωτοκόλλου που Τροποποιεί τη Σύμβαση για την Ίδρυση Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση EUROPOL) (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

38(111) του 2002 
58(111) του 2004. 

Αριθμός 59(111) του 2004 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΑΑΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ 

ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ EUROPOL) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 
Για σκοπούς συμμόρφωσης με δέσμευση της Δημοκρατίας προς την Ευρω

παϊκή Ένωση για κύρωση μέχρι 31.12.2004, του Πρωτοκόλλου που τροπο

ποιεί τη Σύμβαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας 
(Σύμβαση EUROPOL) ημερ. 27 Νοεμβρίου 2003. 

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

ποιεί τη Σύμβαση για την Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας 
(Σύμβαση EUROPOL) (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί 
με τους περί της Σύμβασης για την Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρε

σίας και του Πρωτοκόλλου Σχετικά με την Ερμηνεία της εν λόγω Σύμβασης 
από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με Προδικαστικές Αποφά

σεις (Κυρωτικούς) Νόμους του 2002 και 2004, τον περί του Πρωτοκόλλου ΐ4(ΐιΐ) του2003 
Σχετικά με τα Προνόμια και τις Ασυλίες της Ευρωπόλ, των Μελών των 
Οργάνων της, των Αναπληρωτού Διευθυντών και τοτν Υπαλλήλων της 
(Κυρωτικό) Νόμο του 2003, τον περί του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί το ΐ9(ΐιΐ)του2003 
Αρθρο 2 και το Παράρτημα της Σύμβασης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Ευρωπόλ) (Κυρωτικό) Νόμο του 2003, 
καθώς και τον περί του Πρωτοκόλλου που Τροποποιεί τη Σύμβαση για την 
Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας (Σύμβαση Europol) και το Πρωτόκολλο 
Σχετικά με τα Προνόμια και τις Ασυλίες της Ευρωπόλ, των Μελών των 
Οργάνων της, των Αναπληρωτών Διευθυντού και τοτν Υπαλλήλιον της 
(Κυρωτικό) Νόμο του 2003. 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια, όλες οι έννοιες ερμηνεύονται όπως ορίζεται στους Νόμους που 
αναφέρονται στο Αρθρο 1 του παρόντος Νόμου— 

«Πρωτόκολλο» σημαίνει το Πρωτόκολλο που καταρτίστηκε βάσει του 
άρθρου 43, παράγραφος 1, για την τροποποίηση της Σύμβασης για την 
ίδρυση Ευρο)παϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Ευρωπόλ), ημερ. 
27 Νοεμβρίου 2003 και του οποίου το κείμενο στο ελληνικό πρωτότυπο 
εκτίθεται στον Πίνακα· Πίνακας. 

«Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση για την Ίδρυση της Ευριοπαϊκής 
Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση EUROPOL), η οποία καταρτίστηκε 
δυνάμει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
την οποία η Δημοκρατία έχει κυρώσει με τους περί της Σύμβασης για 38(ΐιΐ) του 2002 
την Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας και του Πρωτοκόλλου 58(Ι Ι Ι )του2004· 
Σχετικά με την Ερμηνεία της εν λόγω Σύμβασης από το" Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με Προδικαστικές Αποφάσεις (Κυρωτικούς) 
Νόμους του 2002 και 2004. 

39(111) του 2003. 

Ερμηνεία. 
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κύροίση. 3. Το Πρωτόκολλο κυρώνεται με τον παρόντα Νόμο. 
Έναρξη της 4. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 2, 3 και 4 του Πρωτοκόλλου, ο 
ισχύος του παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η 
Νόμου. ' οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και η οποία 

θα ληφθεί το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2004. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
(άρθρο 2) 

(Πράςεζ νγκρι5άαεζ Suvaszi TOO τίτλου VI της α*3ήεηζ γζ. την EypascSoj Έ*αζη) 

ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 27ης Nocpppuw 2003 

με την στιαύχ «ττκρτίίετα, β&αχχ too ipSpoa 43 ίκράγρα^ος 1 της σύρβαβης γ*χ την ίδρυαη 
Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υιτηρεαίας («τΰρ^αβη Ευραπάλ), κρατόεολλα τα οποίο tpcnojrota την cv Xiyt» 

σΰρρΌβη 

{2004/C2/01J 

TO ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΤΗς F??an«ICKr ΞΗΟςΗς. 

Έχοντας ιπτάψψ 

τη σύμβοοη για.την ίδρυση Ευρωπαϊκής Λστυνορχής Υτηρεσύις·{σύμρ,οση EuptataX} ('), β» ιδίοςτο cpSpo 43 
παράγραφος 1, * 

την ττρ&ίτορουλία του Βασιλείου της Δανϊο^ (*), 

τη γνώμη του Eupasaxcou Κοτ^οραυλϊου f3), 

τη γνώμη του Διοικητικού ΣιηιρΌιλΐον της Ευραιόλ (*). 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Σύμφωνα ρε το άρδρο 30 ιίαράνραφσς 2 της συνθήκης γα την ΕυροπαΤκή •Έ'χωση. το ΣυμΡοΟλια. εντός 
έντε ετώ" αώ την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ουνθήκης τον Αμστερνταμ την 1η Mclov 1999. προ
ωθεί τη συνεργασία σε ευρύ φάσμί τομέων, μετζέύ άλλων μέσω της Ευραπόλ. 

(2) Το Ξυραπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε τον QsriiSpio του 1999 τονιοε ότ: η hipwzak διαδραμετϊΕα 
βασικό ρόλο ατη συνεργασία μεταςύ xtv αρχών τυν κρατάν μελών όσο»«φοράτηδΐ£ρε«νηση του διασυ— 

. «οριακού εγκλήματος, ur την ιααοτήριέ] της πρόληψης της ανάλυσης και της διερεύνησης ταυ εγκλή

ματος στο επίπεδο της Ένοσης. To Eupazdto Συμ3ούλιο κάλεσε το Συμβούλιο να rccntra την cvaycaia 
στήριξη στην Ξυρωπόλ, 

AHCOAXCTE να «ιττρτίαπ το συνημμένο 7puTOcc''Ao το οποίο τρσποο:εί τη σύμβαση για την ίδρυση Ευρο
.ICLCTJC Αστυνομικής Υπηρεσίας (σύμβαση Ευρωτώλ). το οτοία uzcfpnqq σήμΐρα. cr.6 τους ανκζροσώπους τυν 
κυβερνήσεων tuv ιφοτΰν μελών, και 

ΣΥΝΙΣΤΑ την αποδοχή του παρόντος πρωτοκόλλου <κο τα ςιάτη μέλη, σύμφωνε με τους αντίστο$τπ»ς £ΠΛ"ΐ2γμα

τ.κούς τους κανόνες. . · . 

Εουϊέλλες. 27 ΝοΓμδοϊου 2003. 

Για το Συμ/χ;ύλ:α 
Ο Πρόεδρος 
ROi5T£iI3 

ϊ\» Ξ£ C SIC της 2Γ.11.1995. *. 2 
ί;) EEC 172 της lS.7.:00i c. '?. 
ί") Γνόμη η οπο2 SarvsuSijc: crς 9 Arpdiov 2003 (Sc ςχπ =όμ2 5ηι:0Τ...·5:ϊ οτη« Εώσημη G^Jipioc^ 
ί I . v~ur, η ac:o;i ; · ^ ~ —ΟΛ̂ .,.< jr.; 3 ί CctO|*piou IC0J <οι Γ_ρόςν,.τη yvj'jn ■; ar.oia όΐ£τνπώ3η«ϊ irr.c ί Jowio».· 2C6i. 
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ΔΗΛΩΣΗ TOT ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το Συμβούλιο σομφ&<«£ ότι q ίνϊολή :φος την EupencJ.vc (T^SXESSJX ^jv «απάτη. « μία cxa iiCESsgsad
μΞ*ες στο παράρτημα τηζ σύμβασης tupuztk μορφές ε/τλτ,μσίΕσπιιας, cvcSrss α·*3* α<ρορά τη «pop^fi^asj 
icoi την πλανειαϊή σχάτη. cnjv EwposraX. αρμαξώ^^ μόνον cnav τομέα της ρΈλιϊαοης της οΛΐίαλεαμΒ3κ&
— α ; και της συνεργ&Μς ρε τις αρμί&ες ssjtc τκ* =x=av ρ^λών sau ώ α uscu3»«tc για τη T^xcoupspstitir 
συστήματος σπ£ολής ταυ τίαοιαχώ Ssaasa ca CJJ με τ^ αρ^ές α; οικίες ώ β υτχΰ9'~·«ς για την εςαπΕδΐίβ; 
της ήσπραέης τυν φόρων χαα τω* δασμΰ». 
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Π?αϊΟΚΟΛΛΟ 

ecTcp-ncScv, j>c<-*x τοα έρ3ρου 43 ϊ-σράγραψσς 1 της ciqlcasji- γιπ την ίδρυση Εοραπώ^ς 
A<navotacfc Υπηρεσίας (σΰμρΌση Ευρακολ). τα ο,ποίο Tpuaaaualt^v' ε·.- λόγω cwjipcinj 

ΤΛ ΥΤΉΛΑ ΣΥΜ3ΛΑΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ του τιαράντοα ιφωτοκόλλοι;. τ» oraia cwc cup£a\?.opr»c μέρη της ούρ^οαης 
για την ίορυση ΕιφοπΕΐεφ; Αοτϋνομοτης Υπηρεσίας (alphas; Eupsaol}. * a ιφάτη μέλη "=5? Eiipcsacfji 
Ένωσης, 

ΛΝΛΟΞ?0ΜΗΝΑ crop Πράξη του Iup#ouXiow ης Ευρ6κπώης£<ασης της 27ι$ς Noq^piou 2003. 

Εκτιμώντας; τα αεάλουθα: 

(1) 

(2) 

(3) 

Κ· σύμβαση Ευρωτώλ χρειώίαε: vc τρο;τοτΓθ«}3εϊ υπό το πρίσμα Ιών συζητήσεων στο Γλαύκα Ton Συμ
βουλίου. 

Χρειάζεται «α ;κ2ρένονται στην Ειιρωπόλ η αναγκαία σιήριέη era τα οβραΐτητα μέσα ώστε να Svvcxsi να 
λετεουργεί αποτελεσματικά ας βασικός άξονας της cjpasaftr^ caiu«oinrac cv^jycaicc, 

Erc; οναγεη vc επέλθουν 0'ι αιτούμενες τρο;ιο;Γοιήσϊ>ς στη σϋφκη Ευρωόόλ προεετμένου να ενιοχμδεΐ 
η υττηρεσΐα εταχειρησταεής στήριςης της Ει/ρ&κόλ σε σχέση με ΰς εθνικές οοτυνομιεές αρχές. 

J ο Ευρωτεαικα Συμβούλια δήλωσε ότι η Ευρωπόλ διαδρααατϊίει βασικό ρόλο στη συνεργασία μεταξύ των 
αρχών τον ιφετών μελών όσον αφορά τη διερεύνηση το» διασυνοριακού εγκλήματος, με τ^ν υΒαπήριξη 
της πρόληψης της ανάλυσης cat της διερεύνησης τον εγκλήματος στο επίπεδο της Ένσης. To ευραπα

ΐκύ Συμβούλιο κάλεσε το Συμβούλιο να παρέχει την αναγκαία στήριξη στην Ευρω~6λ 

IYXOQNHIAN ΣΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΙΛΤΛΞ3Ι: 

:Λ?5?Ο Ι 

 σύμβαση Ευροπ6λτροτ.οποιετΓαιωςα£ολού5ας: 

1. so άρθρο 2 αντ.χιαΞί.τΓατα: από το ακόλουθο .ύμοο: 

•■Λρ8ρο 2 

Στόχος 

ί. Στο.τμς της Ξνοοπάλ είνα:, οτο πλαίσιο της coTuvcu;sqc 
συνεργασίας urrcjj 7ων κρατών μελών, δυνάμει της συνθήκης 
y:c την Eupu.iivr, Ένωση και βάσει των .μορλεπομένΐών στην 
παρούσα συμραοτ, μέτρων, να βελτιώσει την αποελεσμακό

—τα των ορμόδιων αρχών των κρατών μελών ναι τη μεταξύ 
τους συνεργασία κατά την πρόληψη eci την καταπολέμηση της 
δαρείας διετούς εγκληματικότητας εφόσον uaiCTorai συγ^ε

κριμενες Γ·δεΰε;ς ή επαρκείς λύγοι ώστε να πιστεύεται ότι 
ν.ταρχει 5ο;_·ή r.p.av0.jfvcu εγκλήματος και δύο ή περισσότερα 
rjuτη μέλη ϋλο.τα; « τ ά peso ώστε, λαμβάνοντα:: υπόψη 
την ε»ηαση. τη μαρίτητε ta: ης επιπτώσεις τω« Gc.onor.uv 
"ράΞεΰ)». «α επι|1άλλεται η κοινή δράση TUV <ρατών μελών. Πα 
τους cioiiouc της παρούσας σύμβασης, οι κατωτέρω μοοφές 
Γγκ.νημοχϊότητ2ς θεωρούνται βαρεία διϊίτνής εγληκεϊΐκό

~τα: εγκλήματα r.ou δ:ατ:ράττονται rj civc: —2ayo να ciar.se

vCouv <ατά τη·.· εντϊλεση ρομο<ρατιι:ών ^ράίεων που στριΐ

"-•■ΐ'--·ί· r.2-.i της ·1'.·:;ζ. της ciμστΐίής α>^ρ=:ότητας. της rpo

cur.-.Kr ; cAcivjpicc r, της ατομικής ιόιοι·.—σχς· Τίαρά·̂ μη Sia

<:·.η(τη vCp<ur.<uv .ταράνομϊς xpacZiC ϊεχλύματος ςοημάτυν· 
ό!α··:Γ>·ηρη r.v^'^-.o.:- ·:.. ραώοεργω·' ουσιών διούρηση 

Xa5po;j£TavaoTiip*· εμπορία τ^ρώοΗ» qmopic K)JTJICITUV οχη

pOTav καθώς c s οι μορψές εγώημααώι^ιας παν αααρί— 
ροι/νται στο καράρτημα ή ε^μίροι< £ssc«oac cinoy. 

2. Με π3θταση τον ώιοικητχού Σνμ^οώΐου. το ΐιπιβούλτο 
ccScpiCr: ομόφωνα τ·.: Γφ<ττεραώ'ετίϊς για την Ξυμυπόλ στον 
τομέ·; της καταπολέμσης <— πρόληψης τον μορβώ βαρείες 
διεθνούς ΓγΛηματιεότητας ^su qsnsiouv στην αρμοδιότητα 
της. 

3. Κ αρμοδιότητα της Ευροπάλ για ορισμένη μορφή ενκλη

ματ.·:ότηϊαε ή για r.c στ.",',^ιριμένεί είοόνσεις ρκις μοριρής 
(γ»:'·.μ:ηκό»Γ,τας Πί;λεμβε·.α "ας σι/»ακϊς αήόηοινες οά

ίεις. Ξντούτο;ς. δε« r.tptXaupivn τα κύρια εγϊλήρατα από ~ 
o~ci^ .ηγάζοΐΛ· παράνομες =ράςει< ξεαλύματος τμημάτων, 
όττ.. £=.'£ αφοροΰ\· μορφές Γ/χλημάκότητας που δεν ει~

—ο· στη\ αρμοόιότητ της Espssak pacu της «qjaypc

φοj i. 

9i:JCoj\Tc: ox/vestic to: Xaryavovsc: uiL&n σύμφβνα uz ~z 
6ι=5:ηα£τ!ες W3'J καθορΐοχτα: στα άρ^κε S tax l£h 

—. ζ: ;Γ.ύπ«.·ες "άςεις c: szzsx sazrjancxci με R:CT^ 
~.v ΰΓο^ηοη VJ·- μέ3!ί yai i 3  T S S S TO*· SSC^U» cr 
:̂ Γ,.ΤΤΟΙΛ' στο Γίj'.o c;;_;iarsjj=c τςς £*sjsaJl. 

— ..·: ιί.όποοτς r:i)a;i;C ο: enste ous^cnovia με CKKIC TT 
ίνΤν.όλυ^ση ή τη* τέλεση ·2#»=ρ33!ο,!=ο«ι ο=ϊ=τοι.·ν cr; 
"iSio αρμοδιότητας τηί r.ptcoi. 

  .'.ι iixtsivtc τϋεις ci.2=sisr Sezsanovrct με arjrz: 
—<· ί..ασιράλιση της ατ:μ=ίΧ}οβε τ«» ^w&u»· rou ε^=

τοι. J· στο πεδίο ^μοδ.^τητπς ϊ^ς &φτ-Άλ. 

http://Gc.onor.-uv
http://ciar.se
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4. Πα τους σκοπούς "της πσροϋσος σϋμροπης. ■νοοΰ»τει υς 
"ορμόδιες ορχές" όλες « υφιστάμενες ore εοάτη μέλη Sqpo
σχες υπηρεσίες, c^asce» αιτέε IMS. euppove BE TO £&VK6 . 
δίκοιο, υπεύθυνες για τη·' πρόληψη cc: trju εσχϊπαΐέμηοη 
cijionowciv πρόςε&ν> 

2. Τα άρθρο 3 τροτίοττοιεΐισι ο% «οχλούθως: 

c) η ποράγρας>ας 3 csnc^icnrta <zz$ TO ακόλουθο ϊείμενο: 

 3  Περοττερω, IJ Ευραπόλ δυνατά, errs TASOIS ταυ 
στόχου που ορίζεται GOT άρθρο 2 παράγραφος 1 as. cva
λογα με το δνναμιι^ιφοσωπιεού. TIC δημαιπσνορκες της 
0ί·;ττ6τητΓΓ ππδώς sat τα cp,α παν θέτει το Διαβήτη 
Συμβούλιο, va. εππχτυρεί re ερότη μέλη. παρέχοντις συμ
βουλές και διεξάγοντας έρευνες χδϊας croui αεόλσΰθανς 
τομείς: *» 

1. εκπαίδευσης τον μελών TGJV αρμόδιων αρχών τους

2. οργάνωσης rci εέοπλισροϋ xuv εν λόγα αρχών μέσω 
της δΐΏεάλί/νσης της Γ^ροχής τεχνιπής υττοοτήριέης 
μεταξύ epertr· μτλών· 

1. μεθόδων πρόληψης της ητλημοτκότητας· 

*. τεννιζών to: ε^τ^ματσλονικών μεθόδων της αστυνο
μίας εαθώς εαι των a^crpraeliv διαδικασιών.· 

β) προστίθεται η αμολαυθη παράγραφος: 

4. Mr. την επιφύλσςη της σύμρΌαης "προς κατπστολήν 
της παραχορόεεας cm κιβδηλείας", η οποία υπεγράφη στη 
Γενεύη (ΐτις 20 Απριλίου 1929 cm του πρατοίτόλλου της. 
η Ευρωπόλ ενεργεί επίσης OC σημείο επόσής της Ευρω

παϊκής Έ^υσης ίττα πλαίσ.σ ~JV επαφών της με τρίτα 
κράτη παι οργανισμούς yia την καταστολή της παροχά

ροέης >;ci κιβδηλείας του ευρώ.· 

ίο αρχ/ρο 4 τροποποιείται ας «ολπύδυς: 

c) η παράγραφος 2 αντικαθίστατα. από το ακόλουθο κείμενο: 

•2. Η Γ&ιιίή υπηρεσία αοτε1.:! τη μοναδική υπηρεσία

σύ"δεσμο υεταξϋ της Ενρΐΐηόλ ·:αι των αρμ6;:υν εθν.χϊ>· 
αρχών Εντούτοις. <άθε κράτο; μέλος δύ.ατα: .c επιτρέπει 
τις απευθείας επαφές μετοςύ tuv οικείων αραόδιον αρχών 
KG; της Ευρωπόλ. ura τους opcv·: που καθορίζει το σνγ:ε

κριμένο .πρώτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της πρσνενε

στερης συμμετοχής της εθνικής νπηρεσίας. 

Κ εΰνκπ υπηρεσία λαμμανα τι.οχρονα ππό —,·. Evpeso"·. 
ύλες τις πληροφορίες so υ ct''Aai5<JC.Tt: «rrc — διάρ

κεια των απευ3ϊίας επαοών μττοςύ της Ειιρ^πόλ cc: Ttn· 
οικείο" apu55iev αρ^ώ». Ci ·~;·εσε<ς pxr&cu της Γ?·̂ κήν 
υ;;πρεσί£ς tcci των αρρόοιων α;·.ών διέποντϋ: ζ~£ το rri

CTTOTT. ε3«ι»:ό δίκοιο. και ιδίως co τους ovrt:s;j; ε?«ιεονς 
(iuvtavucmcouc εονό^ες·· 

ί! στην ^coftypaqjo 5. η gpcaq ·ητ«ς ορίίο\τ;: JTJ cpSos 
C2. nupiiypr^wjc 2 της ι·.".".·:ης ;-.ζ ~ . Evpisrsi'cr. 

Bracj. cvro:c3bT—=: csi τη φρέ^η «όσον οφορά ττν 
 φ φ η της 5ημΟ=ι=ς TC=r.c ccx ={ SttsuJj^j της κ ω _ . 
ρΐϊ^ς οσ^>έλίΐας· 

γ} q 3=3άγραφος 7 cvrx^arrniia. d o τα «όλουδο χείμενο; 

«Λ. Οι διευθυντές Ttw ε3νΐΕ»ν tsarycisitjv συνεδριάζουν 
Tcrasa τφοϊίφενου va csaajupoe» την Et/panoX. είτε με 
δπ ί τουί aparopouXIa επΐ ssrrfcv αιτήσεας. με την 

• Ticpojjj trjppauXav.· 

4. Ilcf εμΡδλλεταί το cccXavSa cpSpo:' 

' ·Λρ5ρο 6c 

• Eisfepvcoic τΛηροφορώ« cs6 xqv EupoartaX 

Προς στήρ ς̂η της εκτέλεσης TMV βώηεόντω··' της, η Ευοωπόλ 
μπορεί ε»σης να ε^είεργ2ζεϊαι δεδορίνι: τφοϋε>μένου ya δ:α

sarraca εάν τα Γ.· λόγω δεδορεχο c«e νρήαοια για τα cc3n

tcvra της και μτϊοροϋν να cemrupquovv στο αυτοματοποι

ημένο σύατημα cu\Xo\qc πληροφοριών ΰου avaraiprcc·. στο 
άρθρο δ ϊμράγρεβος 1. 

Τα συμβαλλόμενο μέρη sou ouv<5pici3uv era sXcicic του 
Ζυμδαιίααυ. με την πλειοψηφία τον δύο Tpiiuv KcSoaiCouv 
τους όρους ·\ια την ετείεργσσΰι xitotuv δεδομένιυν, ιδ«ς όσον 
csopd την πρόσβαση στ= δεδομένα α/τά cot τη χοήση τους, 
£θ3ώς cci τα νοον:·κά ip-Ji νια την εκνηεευοτι κα τη Sis
Υροφη των δεδομένα ν ςνχύν τα osotc δε" psopouv vc υ^ψ
pcrouv τους έ̂ ι μή^ίς. ρ£ ιη δέοοοβ τήρηση των αρχών χου 
άρθρον 14. Το Δ'.οιχητ.ά Χυμ^οϋλιο ετοιμάζει την cjtoecoT) 
τυν συμβαλλομένων μερών xai <nnipctd£vrcct την ιο:νη ετ.ο
^πχή cpyn του άρθρου 24.

:. Το άρίρο 9 τρο^οπο^ϊτα·. ως αχολοϋϊ^ς: 

c; στην ^αράγροφο ':. η τφαπ\ 7φύτοΰη ςντΐ£α5ίσταται οπό 
τα σχόλουθο κείμες: 

»L Οι εθν,εές ντ.ηρεσϊες ο« or^poraxi σϋνόεσμοι r.ci 
ο διευθυντής, οι cycrAiipcarfc ό̂ εϊ.5υντές ή ο: δεόντως 
είουσιοδοτημέ^Όι ντάλληλοι της Ξνραπόλ εγουν cawiuuc 
■α Γ.ύάναυν CUC~<J< KC »C ■ e.sst̂ juv όεδομϊνς cno το 
σύττημα ΰληροφορ'.ώ··.

ρ) προσποετοι η οκο'.ονδη «epovpesoe 

•4. Πέρον των JCVKBV aî ptiBBPt cz: sxjsontu· sou 
ΰ'ΰώ£ρο"Τα·. στη·»' rap άγραφο ϊ. οι cpuci^:< αρχές; w 
οοίες.οριζθλΤ·;: γ:ο ίο» σκααέ erra cao TC racrq μέλη 
6'JCVTCI επίσης vc νΐ.·μΡουλεΰσ«ϊε! το σύστ^μο .Aijpoco

ρ'.ώ·.· της Eupu.Tc·.. Ωστάαο. s επκελε^μο της Ε·~ίή

rncr.C άναφέϋΏ ρό··ο t i ca j Capairira. «£<κέ*= π^α wi

θέΰιΐια στο cunrr,uc Ar;pi?^aB»c{C cip«S3=A. Inj strt

χε'.ί περαιτέρω πληροφορίες isscpotr» νο λομ5ά>·θντττ. οπό 
την εϊΛκή υπηρε·:ϊ; Et'paaoX. 

Οι πληροφορίες σίΓΠκά ρετκ o=sic ερ^ώόες CJTCC =av 
Ci"OUV ΟΟΙΡ^ίΐ. OL"J~i3lXc^C"Ocl»«sr T&W tfRItrP-CS : ο « · 
τροποποιήσεων. 5:c;5:gCo=Ka σ^ι Γ?»«η Γρ2^μ:τεία n»u 
luupo'Aiou. η Γ.;:Π ίηροοχεΰε: τ̂ ε .IVrp̂ ocp̂ iC οτην 
£π·:ΰηΐιί[ ΐφ.ιμΐρίί^ τπ; cvpuHcsc; ΊΒίίοτ;.
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6. Το άρθρο 10 τροποποιείται ως ακολούθως: 

α) στη·.' παράγραφο χ, η ασαγωνιτή φράση ο·τικαθϊσ=ι 
από το απώλουθο κείμενο: 

«1. Εφόσον αυτά trOt απαραίτητο για την υοογρε;
ποίηση toy προρΤετόμενου στο άρδρο 2 παράγραφος 1 
στόχου, η Ευρωπαλ δύναται να αποθηκεύει, να. μεταρΗλα^ 
και να χρησιμοποιεί ez άλλα αρχεία δεδομένων, εκτός mi 
τα δεδομένα μη ιφοσίΒπεοϋ χαραβτήρα και δεδομένα ηρ
τκά με αξιόποινες πράξεις που εμπίπτουν στην αρρο&ό
τητα της Ευρωπόλ, αυριεοτλαμ^ανομένον των δε5ορέν 
που αφορούν τις συναφείς αξιόποινες πράίεις, βπ4 τα 
προβλεπόμενα στα άρθρο 2 χορογράφος 3. δεύτερο εΣά.
φιο, cm t c οποία προορ£σνται να υποστούν ουγπχρτμΐ.'ες 
εργοΰϊες ανάλυσης, csi αφορούν:» 

p) στην παράγραφο 2. το σημείο Ι αντικαθίσταται α=ό το 
• ακόλουθο κείμενο: """ 

•1 . οι αρμόδιοι για τις αναλύσεις και λοιποί υπάλληλοι 
της Ευρωπόλ, οι οποίοι ορίζονταν ΐκ&^ιη Sicuu ̂scj 
της Ευρωπόλ» ~ 

ν) στην παράγραφο 2. μετά τα σημεία 2. προστίθεται το ακό
λουθο εδάφιο: 

«Μόνον οι αρμόδιοι για τις αναλύσεις όνο. εντετολ^τ··οι. 
να εισάγουν δεδομένο στο οικείο αρχείο και να τα τροπο
ποιούν όλο; c; συμμετέχοντες μπορούν να ανακτούν Εείο
μένα από το αρχεία· 

5) η παράγραφος 5 ανπχαθίϊταται από το ακόλουθο κεϊμε·~ 

5. Εφόσον παρέχεται .to δικαίωμα στην Ευρωπίλ. 
δυνάμει xuv νομικών μέσων της Ευραπαϊεής Ένωσης ή ΐΐί

θνύν νομικών u£<jov, να συμβουλεύεται αυτόματος ά.ν\α 
συστήματα πληροφοριών, η Ευρωπόλ μπορεί να οΐκτά 
κατ' αυτόν τον τρόπο δεδομένα προσωπικού χαρακτή:α, 
εφόσον συτα είναι αναγκαίο για την ε>̂ πλήρωση τον «?.;. 
κοντων της. κατά το όρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο Ι. 
Οι ισχύουσες διατάζεις των νομικών μέι:ων της Ευρωπα

ϊκής Ένωσης ή ϊιεδνύν νομικών μέσων διέπουν τη χρηοη 
τόν δεδομένων αυτών από την Ευρωπόλ.· 

ε) στην παράγραφο S. π δεύτερη φράση αντικαθίστατα: c"i 
το ακόλουθο κείμενο: 

«Η διάδοση ή η λειτουργική· εκμετάλλευση τυν διώ: : 

ρθέντο" όεόο·^ένϋν anoocoitrro: από το κράτος μτ'*ε·ς 
που ftic/jipccri τα δεδομένα στην Ευρυπόλ. Εάν δεν press 
να καΡ/οριοθε: ποιο κράτος μέλπε δια(ιί5οσε το δεδαζτΐ 
στη« Ξυρυπόλ, η απόφαση για τη διάδοση η την επττΓ.2.,

σ.ακη εκμετα.·...ε·.;=η τιτ.· Scucucuv .=μρ~·ετα·. απ; τ;·\· 
συμμετέχοντες στην ανάλυση. Το κρότος μέλος ή ο ονιμί-

τεχ;·ιν εμπειοογνώμαν που λαμβάνου»· μέρος σε μι: ·τ··ί· 
λύση εν· είελίίε: δεν μπορούν ιδιω". να διαδίδουν . ·.
ϊοησιμοποιού·· tc δεδομένο χωρίς vc έχουν προηγονχ"·.; 
cu.Li'juvijnn ic κράτη μέλη που συμμετείχαν οπέ ""· 
e?xa·· 

στ· "ροστίΒεται η ακόλουθη apaypcyoc 

*° Η Ε'.·ρΐ·πόλ μ^οΐΓ "Q cc\ri r'J^r'iyiyvtiUjovtc :· 
τ;.· watir.· η cp\aviouuv υπό τη·" S^KHZ τη; ncpc.p:^rj 
 <··ζ συμμετε>;ου\· σης 5ραστηρ:ύ;ητες uiac ομάδο; >■'.-
"Ucrr;C. ripucov 

1. ι=χΰσ cufiecrXc μετο3ύ της Σνραπόλ tai TOU τρίτου 
ϊρέιαυς ή opyav.spni·. η cs:aia περϊνπ τις. δέουσες 
διατάξεις σνετικά με τη» . ονταλλαγή πληροφοριών, 
αμτκριλεφβεΓΌμ£νης r.;c διαβίμοοης δεδαμένΗν γφο. 
canjcou χαρατπήρα. trSac ca. οχεΓΛΟ..με την iqsn
στευτίίότητα τυν ονταλλασσόμενων πληροφοριών· 

2. η «κίργαπϊα με τους εμπειρογνώμονες του τρίτου 
Ερ&τσυς ή οργανιαμού είναι τιρος xa συμφέρον ζιιν 
κρατώνμελών

3. το 5«εέαγόμενο έργο οώλυσης αφορά άμεσα το τρίτο' 
κράτοε ή'οργα«ομό και" 

4. όλοι οι cΓJμμrr£Vô τες υπό την ένοια της παρο,φά

φσυ 2 συμφωνούν με τη συμμετοχή των εμπεφογνα

μπ«υ« του τρίτου cpixaij<; q οργανισμού στις δράστη

ρώτητες της ομάδας ανάλίΛηο 

Η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων τρίτου εράτους ή οργανι

σμού στις δραστηριότητες μιας ομάδας ανάλυσηςεξαρτά

ται από τους διακανονισμούς μεταέύ της Ευραζολ. εα; του 
Γ.όιαφερόμεναυ τρίτου κράτους ή οργανισμού. Οι κανόνες 
που διέπουν τέτοιους διαεανανιαμοΰς κανορίζονται από το 

ΔιοιιηΐΓκο Συμβούλιο με την πλειοψηφία τω« δύο τρίτΐιτ/ 
τω« μελών του

Οι λεπτορέ:<ειες τ3« διακανονεπιών ρεταςύ της Ευρ&ητολ 
εαι τον τρίτυν κρατών ή οργανισμών αποστέλλονται στην 
corή εποπτική ορχή που αναφέρεται στο άρθρο 24. η 
οποία μπορεί vc απευθύνει τις παρατηρήσεις που κρ'··Ξΐ 
απαραίτητες στο Διοικητικό ΙυμρΌϋλίο.· 

'. Το άρθρο 12 αντικαδίσταται οπό το αώλουθο κείμΓ»·ο: 

•.Χ?3ρο 12 

Ε\τσ?<Γ| δημαουρ^τας αρχείου δεδομένων 

1. Για ccSc curoutrrono^^O αρχείο δεδομένων, που 
περιέχα ροσωπίίά δεδομένα, το οποίο τηρεί για την εκπλή

pucr, VJJV κα3ηκ.όντϋ·'· της. ούμα&π με το άρθρο 10. η Eupa

πόλ κα3ορίζσ στην ε^ολή δημιουργία; αρχείοο τα oKoijjuSo: 

!. την ονομασία του αρχείου· 

2. το·· σκοπό του αρχείου

: Τ.ί ομάδες προσοπυ· noa «οροΰ» ia cnoSqeuouxvc 
δεδομένα· 

4. — φΰοη των 5riourii·· ΓΤΕ τζ&ξ&άοιχα. και τυχά; 
osSo.uiva oucptv μούμενα rri*· ̂ » ^ ^ώται»! TCL· apSpiEs 
6 της Σύμμαοης του lurSsiaiou της Eupusjc τηςΖο^ε 
Irouapiou 19Si. τα οπ;:α ετα: αυβττ^: απαραίτητο

3. το Γώος δεδομένο·.· rpocsio^ss χαβεκχήρο. saa vpqccss

πο*ην."·κθν για τη αημ!θν.*'.·χ τ^* 5p£c*^r 

5. τ̂ ιν γη*\η*ή ή r,.£av*w\o Τ;· ""̂ ε οαο^ ϊ̂ΞΐίίΗ' 5ε5ουεω?:^ 
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7. τους όρους υπό »ος οποίους dnpcircm η δια{ϊΙ5=η τω* 
δεδομένων προοτίκκεού ^cpccwpc του αρχείου. καΞώς ε α 
τους παραλήτττες a n TIJ ovcncj διαδιεαοΐα

S. τις τφοθεσμίες εςετασης TUV δεδομένυ* εα; τη διάρεεια 
αποθήκευσης

9. τη μέ3οδα κατάρτισης του ημερολογίου εατεχκρηοεων'. 

2. Το Διοιεητιεό Συμβούλιο ε α η ποινή εκοίττυοή c p ^ sou 
προβλέπεται στο άρ3ρο 24 ειδοποιούνται αμέσως από τσ>* 
διευθυντή της Ευρωπάλ σχετιεό ρε την εντολή για τη δηιπουρ

γία του αρχείου δεδομενίσν xa. παραλαμβάνουν τον φάκελο. 

Η cow^ εποπτική αρχή δύναται να διστυπώνει ίφος τα Διοικη

τικό Συμβούλιο όλες TIC παρατηρήσεις sou *»capri απαραί

τητες. Ο Διευδυντής της Ευρωπόλ δύναται να ζητήσει από την 
εοτνή επαπτκή cpjrt να προβεί στην ενέργεια αυτή εντός ορι

σμένου χρο\αχού διαστήματος. 

3. Λνά πάσα στιγμή, τα ώιαιεητιεό Συμβούλιο μπορεί vc 
δώσα εντολή στο Διευθυντή της Ευρωπόλ να τροποποιήσει την 
εντολή για τη δημιουργία του αρχείου δεδομένων ή να ελπάει 
το αρχείο αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την 
ημερομηνία κατά. την οποία η σχετική τροποποίηση ή το ϊλεί

GVJO παράγει αποτελέσματα. 

■?. Δεν επιτρέπεται η διατήρηση του αρχείου δεδομένων 
πέραν της τριετίας Upr" να ετπνεύοει η πρόθεση::: αυτή. 
ωστόσο, η Ευρωπόλ επανεςετόίει την αναγεη περαιτέρω διατή

ρησης του αρχείου. Εάν αυτό είναι απόλυτα απαραίτητο για 
τους σεοποϋς του. το αρχείο μπορεί «α διατηρηθεί για μια νέα 
τριετία με εντολή του διευθυντή της Ευρωπόλ. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις., ακολουθείται η διαδικασία που opiirra σης 
παραγράφους 1 έως 3.

S. Το άρ3ρο Ιό c^TsrSiarcrai οπό το ακόλουθο κείμενο: 

•Άρ3ρο 16 

Λίατάέης y.c τον έλεγχο τω» ανακτήσεων 

Η Ευρωπόλ opiCn «χτάλληλους μηχανισμούς :Xr>7.C" Τ· ~Γ· 
είαερίμωση της νομιμότητας τυν ανσετήσευν tiooiiru·· :πό 
το αυτοματοποιημένο σύστημα συλλογής ϋληροςο^ϊ· τ«ν 

Τα δεδο'̂ έ,α PCυ σνλένυνται με τον τρόπο ουΤι· v...^j..οι.· 
ούνται uovov ν·_α τον σ<ο»ό αυτό α~υ τη· EuptCj·. ■—: τις 
avG^ffourvK στα ac3oa 23 και 24 εποπτικές c f x i t

 ς =
 ■"■" 

γράφονται μετά crab έςι μή*·?· εετός εαν η δ;ατηρ~, τϊυς 
•γίνεται αναγ:α·α για τους τρέχοντες ελέγχου·;. 0·. \τπ:με

■:>ΟΐΖ lev c> λ,ύγω μηχανισμών ίλτγχου cr.oocJiD'r;' c  . " 
.1:ο·.ι:ητκύ Συμβούλιο, μετά οπό διαβούλευση — ~


·· <arq 

ΓΠΟΤΤ:«ή αρνη · 

To afOao IS ::>Λποπο.:ί": ως ακολούθως: 

Στην ?3Η)άγρο?ο Ι. τα βημείο 3 o»naSsT=Tai οπό το cό

XauSo ι^μενο: . 

. 3 . τούτο εππρίτ^τα ri^u« F^ ΌΚ·^ _γτ·"·«>ύς ε τ ^ ς 
εατί την έννοια της ποραγράβσο 2 ο« «τ*όνες αυτοί μπορί 
να ιφσρλέϊονν κρέιχλίοη CG4 I D e^sda 2 at εΐαιρε^ές 
«ερ^ίύσίΐς. ότσ» ο διτυδίΛτής TJJI: Ηιρβ=5λ Scuad τη Su£i-

βααη ΤΕΜ δεδομενιτ/ 5=ολύτβς «wayceia για q διασφάλαύη 
TCW ονσιαδον συρ<?εροντυν -as* εδιασερορενϋν ιφαών 
ρελών me. ίΐλαίσια τ«ν βτόχα» i q c EapeaSX ή για την c:o' 
•φα^ ε3Β3ίμενου «ινδΰνου cvcfcHsmcqi ενέργειας. Ο διευ

3υνιής της Ευρυπόλ άεπ&α σε όλες τκ ·περ«τώεις το ci-

τάο της spoerccr.cc δεδομένανιοβ ριβίαιι κράταυ^ή ojr/c

νισμού ρε στόχο την ευ3υγρέ5ψχ«^"κ«» ρ» λόγω εΰειέδου ζρο

στααίας δεδομένων με τα ονίΒΐέρα cwpjepovra

10. Στο ά?3ρο 21. η κφάγραοας 3 fiyntaSarcrai από το cxo

λουυο Ί3ΪμΓ·Ό: 

€Ϊ. Η ονάγεη της περεττέρϋ Σϋπήριρης δεδομέ/ον Προ<:ω

πεού χαρεετήρα κου αφορού» spoeasn rare ΤΛ αναφερόμεθα 
στο άρ3ρο 10. παρόγρα?ας 1. ί ε τ ά ί ε τ β ανά έτ=ς wu η εξέ

ταση αντη πρέπει «c cnoSncvutaa εγγράοως Κ αποθήκευση 
ΤΒ>» δεδομτ^ν αυτών οε αρχρα δίδορέκν ερορλεκόμενο  ο 
icSpo 12 δεν μπορεί «α νζφ§ά«α "R διάριζα ίβής IGU 

. αρχείου*. 

11. Στο αΑρα 22 npocrfiaai η ο=όλοι&ι ΐβράγρεψας: 

. 4 . Οι ερχές «ου caSop2o»?aa βτο« scpovta τίτλο σχ~ ;εά 
„«. _ . Εξεργασία ίων χληροοοριβν υτχνουν «χ: για τα £είο

με«α Γιου περιέχονται «π: φαιϋοΜς ο=ό χαρτί.

12. ΣΤΟ άρθρο 2* παράγραφος 6. οι λ & « Η faSccq ουτή διτίϊι

βάίετα: στο Συμβούλιο core Tq «tc&cosic. =ο« Γ^λετΠα 
ero·· τίτλο VI της σΐΛ·3ήεης yiaTij» Εαρβ^άχή Έ=εση· O..TC

S'ICTCVTOI ατ.ό τις λέ;Γ.Ο 

Οι εκπέσεις ε'τιές Si=3ipctov5B στο Ευρωΰαϊεα Κοινοβούλιο 
εαι το Συμβούλιο,· 

13. Στο cpSpo 26. sepevpaooi 3 η cfecq <ci τον τπλαν \1 τηί 
σν'2ήεη'ς για την Ε'ρ^αϊκή r'jsjj δίαγ?άφετ=^ 

14. Το όρθρο 2S τρο^ο7.ο·,εϊται uC aooluJUSac 

c) το σημείο 1 cvruccSicncTCi «ESOTO isaXouSo εείμε>··ο: 

«!. suuuCTcVr. srov icSapuni "as· 3!S3ps3Tn:'i v.; 
Ευρωίΐόλ aro" τομέα Tqc e c s s w e s a c ^ »IE τρο

ληψης των μορφών peodec 5rc3OuC ϊγκληκπ:«0

τηταε sou c:~isrov" czy ο{«ϊδ2>τηΤ2 TSC (2?"Γί» . 
^αράγραοοί 2) · 

• '"* Γ;Ε5ε'α}'όλλο\τα·. τα cwiXouCc βϊΡΞεζ. 

. ·ο. cjuurTCfn στον \aZ$apiG?o TU ufu» για ττν zru 

ίερχεαία δεδομο*»* nwirE^?Su ·3ε ecaar_;xi 
εό· τα ε·· λέγ·? ftcSnxapa =?*= τ ρ ? ~ £ y ^ ~ 
ςαϋηεσντά του (a •mtgic «= s=3*j'*~—·.»· 
0T0 CUTOUOTÔ Oiqci»*» «3GS«l az&stftf. 7-~p3-
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«~ c «οθορίζο. ρε την πλαοψηςΰα TCI» δύο iphar» τον 
μελών του. τους κανόνες nou διέπουν τους cicta
•νονασμοϋς c j t ae i με τη συρμετοχή εμπορογνυ
μόνων τρίτου cpfcouc ή σργιτνισμαΰ croc δραοΰ]
ριάτητες της ομάδας οίάλιισης (cp3po 10 
παράγραφος 9}·· 

γ) το σημείο 7 evTtc^tgg,uJt cro το αχόλουθο e i s « o : 

•7. μπορεί να δίδα εντολή στο διευθυντή της Ευρωπόλ «c 
τροποποιήσει τη» εντολή γα. τη δημιουργία του 
αρχραύ δεδομένα» ή να κλείσει το αρχπο αυτά {άρ
θρο 12. τιαράγροφος J)^ 

ij παρεμρ»ιλλεχαΛ TO οεολπονο σηπειο: 

«14a. δεσϊτίζα, αποφασίζοντας ρε την ιιλειοψηοτα rev 
δυο τρίτων XQV μεΧΰ" του, »2τνόνες" ι̂α ττρ» πρό

σβαση στα έγγραφα της Ευροπόλ (άρθρο 52α)ι 

ε) το σημείο 22 οντίΕαδίσταται από το cntjKiuSo Εείμε«ο: 

17, Π=ρτμ£=λλεται το «έλουζα άρθρα: 

«ρ5ρ= 32= 

Δ = ί τ ρ 2 πρόσβασης ore έγγραοα της Ευροπόλ 

Bcca πρατάοίας του διευθυντή njc Β«ρ«πόλ. το όιοπατιτεό 
Συμβούλιο. βπαφασϊζονΓβ; ρε τη» =λαοψη<?ϊο τω« δυο τρίτων 
τα» μελά* του. S a n t o κονό*£ζ οχεαεα ρε την πρόσβαση 
«£3ε πολίτη της Ένωσης ecu ε£3ε φασιεού ή «ομιπού προσώ

nou το οποίο coroucd η έχα τη», έδρα το» σε ένα κράτος 
μέλος στα' έγγραφα της· Ευραπαλ. λαμβάνοντας υπόψη τις 
οργές cat το ορ^ο "Ο" εα3σρίζοντοι οτον κανονισμό του 
Ejposcuaw Kocvop\>uXia« « " Ή50 lupfiouXiou γ& τη·/ πρό

σρηση ταJ eorvau ore έγγραφο τοιι Eopsnacou Κοινοβου

λίου, TOU Συμβουλίου c s της Εκτροπής το οποία cyrprvovroi 
δννόμπ TOO άρθρου 255 της σιρΰηχηι; γα την ίδρυση της 
Ευρικΰ&ης Κοινότητες." 

IS. Το αρ5ρο 34 αντικαθίσταται οπό το CJCOXOUSO εείμενο: 

•2 Ζ. συμμετέχει οε ιώθε τροποποίηση της παρούσας σύμ

βαεης ή του «σ^αρτήμοτος αυτής (άρ3ρο 43}» 

στ) η παράγραφος 10 οντιχοδίσταται από το αεόλου5ο tri
μενο: 

<ϊ0. Λαμβάνοντος υπόψη τις προτεραιότητες που ccSo
PKOvrci από το Συμβούλιο σύμφωνο με. το αρ3ρο 2 παρά
γραφος 2 ω ι την ενημΐροση από τον διευθυντή ττ.ς Ερω
πόλ κατά τα αναφερόμενα στο άρ3ρο 29 παράγραφος 3 
σημείο 6. το Διοα^ττιω Συμβούλιο έγκριση αμόφνίνο car' 
croc 

ϊ. γενική KSLC πεπραγμένων της Ευροπόλ για το διαρ

ρεύσαν έτος· 

*n9y00 3-ί 

Ενημέρααη του ruposcicou KotvapouXtas 

1. Το Συμβούλιο ϊητό τη γ^άμη Too Ξοροπαεού Κοινο

βουλίου σϋμφω«α με τη διοδοακπα διαΡούλχι/σης sou ορίζεται 
στη Λτ*3ήίη γΛ τη*· tupcrtaq ΈνΒβη. γιο ca& spaTopouXia 
εράτους μϊ?ους ή ίΐρότοση της Εππρσκης sou cr.ocrco^i στην 
Γγκριπη μέτρων crj τ ; ΟΛ ι̂φερόμεϊο στα όρ3ρα 10 nspOYpc

901 1 εα 4. στο άρθρο IS χορογράφος 2. στο άρ3ρο 2ί

ΰορίηροφος 7. στο όρθρο 26 2ΐκ>4|ρβψος 3. cro cpSpo 30 
«οράγρεοος 3. οτο άρδρο 31 ^«ώ^ραφος 1 «α στο άρ3ρο 
42 παρΐγρααος 2 ή για την nrra. osrvapas. τρόΐίο τροποποί

ηση της «αρούσας σύμβασης ή τοο ΐΣπρσσαροτος απής 

Ι. έ»:ΰεοη με τις μελλσ.—·<ές ^^οο^τικές τη; Ξυρωπόλ. 
στην οτίοία Xoupavcntai υπόψη οι λειτουργίας 
ονάγ<ες των κροτών μελών cct οι εππττύσπς στον 
ΰοοϋπολογισμο εα το upoourcuco της ΞνροΓ.όλ. 

Ο; εκ5έσας αυτές υοΡάλλοντκ στα Συμβούλιο, nporaur
vou VQ τις λάβει UTO σημείωση cci να τις εγιφί"Ρ. Οι εν 
λόγω icSc.rcii διαβιβοίον.'ται επίσης από το Συμβούλιο οτο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς ε\ημερωση · 

ί3. Στο ·1ρ5ρο 29 Γίαράγραφος 3: 

ϋ .\J ^*ΚνΛ.^Ιί\Λ/ »^t.l^i' 

•6. ΤΓΛ· τπ>επκή ε^ημέροση του ΛιοικηΓ.ϋπύ Συμβουλίου 
(Γ.;Γ.·.ό u·· την ·_·ΑοοΊηση\ twv προτεραιοτήτων κιπά 
tc ο··ΌφΓρόμ~α ·τ;ο άρθρο 2. παράγραφος 2·. 

"ριστιϊίΓΓαι το ακόλουθη σημείο: 

■" ϋ>~ τα ο>Λο κε3ήϊοντα που του c.cuirci η παρούσα 
cuupcon ή το uiotqTito Συμβούλιο.

16. Στο αρ??ί? 30 rapaypecoc 1. οι λέϊπς «υ '·!· ύιο-

2. Η Προεδρία του Συμβουλίου ή ο ανππροσωπσς της μπο

ρού« να παρίσταν:;:·. ενώπιον του Eupandiou Κοινοβουλίου 
με σιτοπό τη σJζήτηcη γενικώ» θεμάτιρ» μου.ηρτΐΛνται ρε 
την Ξυροόλ. Η ΠpoεΣpL· του Σιπι^ουλΐου ή ο βνππρόσωπός 
της. μπορούν vc cnicoupouuta ssa τσ*> διευθιττή της Eupu

~άλ. Η Προεορία του Συμβουλίου ή ο αιπν^>5σικός της Xcii

pivou·.' υπόυη. rya^r. του Ευραπαϊαού Κοτ^ρουλίου. ΤΛ υπο

χρεώοεις ι»εμύ3αας τ.^\ ειΐΓ.ιστευτκίΐηιας. 

' . Οι unoĵ DciociC *ου ceopiovici στο παρόν ccvpo δε= 
Siiow. τα οιεπιώμπτο tyv εϊ>.εών tavoucijia" ea τις γενιεις 
ορχέ; sou ε?ορμόίετ.π;ι στ:ς σνέσεχ vs. τα Eaajscca JCOWG

Βοϋλ.ο εατ' εφαρμο',ή της cv=S|s3C ϊ β τς» Espanoio 
Ενωση.· 

Στο άρθρο 3; παρά\·ρ24>ος *. sjociaEVTn; το ο ώ λ ^ ι : 

Ίο πς\τ^ετίς 5ημοσνονομ«ώ i^Jito Sto^siUTCi βτο Iun&»

λ:ο. Το ΠΓταετές 5nuocioaoj=co ςρ5<» sa&Sctec: c%sjc 
cr.o το Συμβούλιο στο Ενρικοκέ EotecpoiAio spoc r̂ jc=

ptsffr,.· 

20. Στο cr5po 3? παράγραφος .. a » 
λέϊεις της σύμβασης τυ» ΐρνϊελ?^ 
τπ ^όλουνο «;υΓ>ο: 

aw «?χ»ει Οί "=c 
._- £ST^JO^C*CTGI απά 
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του κανονισμού (ESQ cptu. <4/2G0l του luppoiiau. της 
22σς Δεκεμβρίου 2000. \ β τη διεθνή δικαιοδοσία, την cvc
γνωρυαη και την εκτέλεση «ηοάπων σε οοχεές KC ιρχρικές 

21. Στο αρ3ρο 42 προστϊθειο. η ακόλουθη παράγραφος: 

Ί . Η Ευροπόλ εγκαθίδρυα κ ι διατηρεί στενή συνεργασία 
με την Eurojusc στο βαθρό sou αυτό σχετίζεται με τψ επτέ

. λεση τον καθηκόντων της Ευρυπόλ cm την σκίΞοξη tor στό
Xuv της. λαμβανομένης υπόψη xtjc ανάγκης αποφυγής της επι
κάλυψης των προσπαθειών. Τα βασικά στοιχώ οπής της 
συνεργασίας καθορίζονται με συμφωνία sou Sa tcrspnc9d 
σύμφωνε μ; την παρούσα σύμβαση κα τα εκτελεστικά μέτεα 
της.. 

22. Το άρθρο 43 τροποποιείται ως ακόλουθος: 

ο) στην παράγραφο 1, η φράση «TOU apopaw £.1 (g}« διαγρά
φεται. ""' 

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθα κείμενο: 

. *3. Εντούτοις, το Συμβούλιο μπορεί να απαοασίσει 
ομόφωνα, μετά τη συζήτηση στα πλαίσια του Διοκτεικαύ 

. Συμβουλίου, να τροποποίησα το παράρτημα της ποιούσας 
σύμβασης, προσθέτοντας άλλες μορφές βαρεία; ·3π5··ούς 
εγκληματικότητας ή τροποποιώντας τους ορισμούς τους.· 

2 3. Το_παράρτημα τραποποιεΪΓαι ως ακολούθως: 

α) ο τίτλος σντιηαθίστατπ από τον ακόλουθο τίτλο: 

. Π Α Ρ Λ Ρ Τ Π Μ Α 

το οποίο προβλέπεται στο όρθρο 2 

Κατάλογος άλλων μορφών βαρείας διεθνούς Γγκληματυ:ΰ

τητας νια  ς οποίες είναι αρμόδια η Ενρίίτ.ολ επτΛεο·.

αυτών πο·_· προβλέπονται ήδη στο άρθρο 2 παράγραφος i 
σε otrjiiops'jcq με τον στόχο της Ευρωπόλ που ορίζεται 
στο άρ3ρο 2. παράγραφος 1> 

β) το εδαyio ;·υ αρχίζει μτ τη <?ράαη'·Ξ;π.».εον το γεγονοτ. 
ότι. δ^άμε; του άρθρου 2 παράγραφος 2 ...· διαγράφε
ται. 

γ) στο εϋάοιο που apviCn με τη φράση Όσο" αφ=ρ3 τι; 
μορς* Γ:\ηματι·κότητα; sou απαριθμούνται στ; άρθρ·: 
2 παράγρχχ 2 . . . · . η ίοάοη «άρθρο 2 περο.ν:·τ,;ος 2

avntc ^στοται c r i τη φρο?Γ. .άρθρο 2 "ατάγρα^ ··· 

δ) ποοστ;.ί~α·. η ακόλουθη περίπτωση μετά τη φρά .̂. ..... ., 
οποία υπ;ν:'·άι;.η στο Ιτηα^βοϋργο την Ση .N'ccsscio'.· 
1990·. 

· — πθ3α"ο·.:η διακίνηση »·αακωτικών. οι α:·.όπθΓ·~ .τράΕΐ:: 
"'· C."S:5I:OVVTC! στο άρθρο ; ".α'^par;: : ~ τ 

σύμβοσης των HVUIEW & ώ » της 20ής Δεκεμβρίου 
19S8. area της περ&3μ=ς διακίνησης ^αρκωτά^. 
φαρμάκων 'cat lyuTaTjassj» αααύ», καθώς «u <„,.. 
oicrcacrtc που τρασαποισδίΓ ή C/TXCSAOTOUV ττν ν 
λόγω σύμβαση·. ·*· 

2ί. Στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 e a  ί ά=θρσ IS παράγραφος 2, 
στο άρθρο 29 παράγραφος L ση cpBpo 29 ποράγροφος 6. 
στο άρθρο 30 παράγραφος 3. exo άρθρο 31, παράγραφος 1. 
στο άρθρο 3S itapavpcom 5 n s 9. σα άρθρο 36 παρά
γραφος 3. στο άρθρο 4ϋ sjpqfjxnjoc Ι, στο άρθρο .41 παρά
γραφος 3. στα ύρθρο 42 «αραγρσςβς 2 και στο άρθρο 43 

• .παράγραφος: 1. η φράση κπτάτη StaEtccoia που προβλέπεται 
στον τπλο VI της Συνθήκης για τψ> Ενραπαϊκή Ένωση, δια

γράφεται. 

7*ρ3ρο2 

1. Το παρόν προτόκολλο υπόκειται στην αποδονή τον ιςρατύν 
' .μελών σύμφωνα ρε; τους cusiusvuuc συνταγματικούς τους 

κανόνες. 

2. Tc κράτη μέλη κοτνοποιαάιτ βίο ϋναά Γραμματέα του luu

βουλϊου της Ευρωπαϊκής ενυαης^ρ» aksaujpoaq TCJV συνταγματι

cuv διαϊκασιΰν το^ς για την u^Suj^ to» παρόντος πρατοεάλ

λον. 

3. Το παρόν πρωτόεολλο cpji&i να ιοχΰα 90 ημέρες μετά τη. 
uiuoevc με την παράγραφο 2, (βηο2αϊηση από το κρότος το 
οποίο ήτον^ιέλος της Ευρςτπααής ΐ<«σης Γατά την ημερομηνία 
έκδοσης της πράξης του Ivnfosiiou γα. την κατάρτιση του 
παρόντος πρωτοκόλλου, το οποίο εκπλήρωνα τελευταίο τη διπτύ

πυση αιττή. 

'Αρ3ρα 3 

Εάν το παρόν πρωτόκολλο αρχβει *a ίσχυα σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 3. τφν επό την έ^ορξη ισχύος του πχ>τυ

κόλλου το οποω έχο κπταρτιοθα $άπα του άρθρου 43 παρά

γραφος 1 της σύμβασης για τη» ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής

Υπηρεσίας (σύμβαση Ευρωπόλ} to c a n τροποποιεί το άρθοο 2 
και το παράρτημα της εν λογβ σϋρ^ασηςΟ, σύμφωνα με τα 
άρθρο 2. παοάνραβος 3 curqc τότζ coin το τελευταίο πρυτό

κο.λλο υεωρεττα άτι καταργηθηκί. 

'Λρ$ρο' . 

1. Το παοόν ποοτόολλό iiwn eeacar 3soc aposjupnc^ σε 
κάθε κράτος το οποίο γίνετα: sgbc 35 *~?".*ζπττγ. 'Evojenjc εάν 
"ο παρόν πρωτόκολλο δε» έχε·, cfip-, ~^l£ s t ^p ΕςΤΟ ττρ ~με

ρομην·2 κοτόδεσης των ηγράβΐί· πεαστϊφησης στη σύμδαση 
Ευρωπολ συμφωνά με το άρθρο ίβ carqc. 

2. Tc έγγραφα προσχώρησης c s ~αφ* stxexc&Xo κατ^τώε

νται τπντόχρσνα με τα Γ,γραίπ: zjasff^e^j: στη βύ^ραπη -. . ~ · 

πόλ σύμφυνα με το ά^3ρο  5 ΐκε^ε. 

3. Το raurΌ του napo^TX ^astaHou. να» ίαταρτίί.'ι 
α"ό τ3 Συμβούλιο της Ευροπζϋ^ς rajsgc «ssj ^acσα rrjj .ρο

σν'̂ ρούντος κράτους, είνα ov.,£Mse. 

',') ΞΞ C ΐΐ£ πς ! J.12.20OD. ; . 1 
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Ecv, εατά τη Xrj£r[ της xqnoSou. η οποία c^coipcrci era 
άρθρο 46 αρύγραφος 4 της σύμ^οης ΕιηχΛτόλ. το παρόν τφβ
τόκολλο 5ε* ςρ α«όρη τε3εχ οε ιοχΰ, ορχΐζο να ιαχύη γάτο 
προσχωρούν κράτος « r r i την ημζρομφ^2 έναρξης ιονύοζ τοιι 
nptrrocoXXou σύμφωνα ρε το άε9ρο 2 εαραγροίρας 3. 

5. Ecv το ηαρόν προπόκολλο izSd οε ταχύ οΰρφανα ρε το 
<ip5po 2 παράγραφος 3 spiv να Jjjgn q =ρίσδος. η οποία cucet
ρετσι στο άρθρα 46 παράγραφος < της συμβατής Ευροιώλ, αλλά 
μετά τψ κατάθεση TOU εγγράφου ιφοοχΰρηοης. now cvaipjpcia 
στη·' παράγραφο 2, το προσχωρούν Εράχας μέλος Γψοβχορεί οτη 

σΰμ5α=η Essssal. δίως τροποεοκχιοι α=ό το sopd* τΐΰωτόεολλο 
supocjue ρε ·» eδρο ·ΐ6 αντής. ' · 

Kp3po 5 

1. ΘίώατοφϊδΕϊΒς τοο τταρόντοζ χρατοεολλαυ civet ο Γενιχός 
ΓρΕψοτέεςτεα Συμβουλίου της Ενρωπαχής Έοωοης. 

2. Ο ikigtmv&scsc δημαοίΟΛΧ enp Εΰίίΐ}μη Εψηρερ&α της 
ExrpoEicffljc "Sraojc οημέρααη οχπιώ ρε την ακαδαχη και τις 
ιφοα^ρήοτχ ce τφοραίνα οε οποιαδήποτε άλλη εοτνο^οίηαη η 
onsia &uam τεα παρόντος τφωτοκολλοιι. 

Hecho en Eruselas, d venrisicrc o^navicrnbre ce dos tnii ETC 

Udfsrdige: ι Bruxeiles. den syogryver.de novenbir to rasind og t:L 

Gcschchec zu Erussei am sebenundz^^nzigita November rwaraussndonddrsL 

Έγινε στις Βρικελλες. οτις είκοσι απά Νοεμβρίου δύο χιλιάδα; τρία. 

Done a: Brussels on ihe crearyseveaih day of Novtcnbsx in the year TWO Thousand snd thret. 

Fair a SruxcHes, le «iagtsepc novernbre deux rniilt irejs. 

Arna. dhcarwrrjh sa Bhruiseil, an seachni 1£ is fjchi cs Sh:tnhsia sa bhiisin dha mh:!s is a tri. 

Fatto aBnureller. adcll venuserte noveaibre duesikrre.— " 

Gedaan t» Erussd, dc scvsasnrwintigSLS nove:sber i'esiuizcnddrie. 

Fci:o .cm Bnjxci3j. en «inre e seie de Novembro iz cois mil e tr£s. 

Tehcy Srysselissa lahdenienakyrr.mcncntcr.sseincnilniena paivJia marraikuuia "usnrw kaksiruharnkclm;. 

Som skedde ϊ Bryssei den cjugosjunde november qugohundratre. 

http://syogryver.de
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■Pour Ic gosivcracnicnt da Roynxne de Beigitja 
Voar de Rqjeriag van hct Eaainfcijk Esijie 
Fur die Rc^icrung ces rConiireicLs Edgii.

^ 

For "r;gcrin«ai for JCCTgcrigcr Dsmuark' 

/ 

Fur die Regiirung dsr Buadcsrcptiblik Dcutjcnlind 

i-kju ■> J 

»c την κυβέρνηση της ΟΧηνικής Aruoicpcricc 

ΡΟΓ e! Cobtcmo del Rci.no de Espaiis 

http://Rci.no
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Pour le gouvsrazsisnz d e l ; Raaubliaue fcancaiss 

Thar ceann Rialss na L^jrona 
For tbc GavciiEscnr of frakr.c 

■3-ΟΛ 

Per i! govsmo dilk Repcbbiica inPana 

Pour 1c goux-ernemeni cu Grind-Duche de Lu2i3:boun; 

-̂fv-̂ -̂Av-

'•'oor de Riger.ng van hst Koninkn'jk ccr Ncdsnsndsn 
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Fur die Rcgienag «3;r RepubEk Ostcrreia 

Pc!c Gavcroo cz Republics Portuguese 

On 

Suomen haDkufacj puolesia 
Pi fmsL· Tcgcringcis vignir 

Pa svenslca regcringens vsgtiar 

% 

For the Government of the Unitsd Kingdom of Great Britain £.nd Northern tr;'.2 

"9 ^' 


