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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Γηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο 

 *** Γηαδηθαζία έγθξηζεο 

 ***I πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (πξώηε αλάγλσζε) 

 ***II πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (δεύηεξε αλάγλσζε) 

 ***III πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (ηξίηε αλάγλσζε) 

 

(Η ελδεηθλπόκελε δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζηε λνκηθή βάζε πνπ πξνηείλεηαη 

ζην ζρέδην πξάμεο) 
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ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηο ζσέδιο απόθαζηρ ηος Σςμβοςλίος με ηην οποία εξοςζιοδοηούνηαι η 

Γημοκπαηία ηηρ Αςζηπίαρ να ςπογπάτει και να επικςπώζει και η Μάληα να 

πποζσυπήζει ζηη Σύμβαζη ηηρ Χάγηρ ηηρ 15ηρ Νοεμβπίος 1965 για ηην επίδοζη ζηο 

εξυηεπικό δικαζηικών και εξυδίκυν ππάξευν ζε αζηικέρ ή εμποπικέρ ςποθέζειρ, ππορ 

ηο ζςμθέπον ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

(13777/2015 – C8-0401/2015  – 2013/0177(NLE)) 

(Έγκπιζη) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ην ζρέδην απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ (13777/2015), 

– έρνληαο ππόςε ηε ζύκβαζε ηεο Υάγεο ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 1965 γηα ηελ επίδνζε ζην 

εμσηεξηθό δηθαζηηθώλ θαη εμσδίθσλ πξάμεσλ ζε αζηηθέο ή εκπνξηθέο ππνζέζεηο 

(13777/15/ADD1), 

– έρνληαο ππόςε ηελ αίηεζε έγθξηζεο πνπ ππέβαιε ην πκβνύιην ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 81 παξάγξαθνο 2 θαη ην άξζξν 218 παξάγξαθνο 6 δεύηεξν εδάθην ζηνηρείν α) 

(v) ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (C8-0401/2015), 

– έρνληαο ππόςε ηε γλώκε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 14εο Οθησβξίνπ 2014
1
, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 99 παξάγξαθνο 1 πξώην θαη ηξίην εδάθην θαη παξάγξαθνο 2, 

θαζώο θαη ην άξζξν 108 παξάγξαθνο 7 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

– έρνληαο ππόςε ηε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Ννκηθώλ Θεκάησλ (A8-0018/2016), 

1. εγθξίλεη ην ζρέδην απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εμνπζηνδνηνύληαη ε 

Γεκνθξαηία ηεο Απζηξίαο λα ππνγξάςεη θαη λα επηθπξώζεη θαη ε Μάιηα λα 

πξνζρσξήζεη ζηε ύκβαζε ηεο Υάγεο ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 1965 γηα ηελ επίδνζε ζην 

εμσηεξηθό δηθαζηηθώλ θαη εμσδίθσλ πξάμεσλ ζε αζηηθέο ή εκπνξηθέο ππνζέζεηο, πξνο 

ην ζπκθέξνλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

2. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ηε ζέζε ηνπ ζην πκβνύιην, ζηελ Δπηηξνπή 

θαη ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνύιηα ησλ θξαηώλ κειώλ θαζώο θαη ζην Μόληκν 

Γξαθείν ηεο Γηάζθεςεο ηεο Υάγεο γηα ην Ιδησηηθό Γηεζλέο Γίθαην. 

                                                 
1
  Γλώκε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 14εο Οθησβξίνπ 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303. 
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ΤΝΣΟΜΗ ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Με ηε ύκβαζε ηεο Υάγεο ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 1965 ζεζπίζηεθε έλα ζύζηεκα, ζύκθσλα κε 

ην νπνίν ηα δηθαζηηθά έγγξαθα κπνξνύλ λα επηδίδνληαη ζε άιιν ζπκβαιιόκελν θξάηνο. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε ζύκβαζε εθαξκόδεηαη κόλν ζηηο δηαζπλνξηαθέο δηαβηβάζεηο 

εγγξάθσλ ζε ή από ηξίηεο ρώξεο – γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο επηδόζεηο εληόο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο εθαξκόδεηαη ν θαλνληζκόο (EΚ) αξηζ. 1393/2007 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ννεκβξίνπ 2007 πεξί επηδόζεσο θαη θνηλνπνηήζεσο ζηα θξάηε 

κέιε δηθαζηηθώλ θαη εμσδίθσλ πξάμεσλ ζε αζηηθέο ή εκπνξηθέο ππνζέζεηο. 

Από ηα 28 θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο ηα 26 είλαη ήδε ζπκβαιιόκελα κέξε ηεο ζύκβαζεο. Σα 

δύν ππόινηπα, ε Απζηξία θαη ε Μάιηα, έρνπλ εθδειώζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα 

πξνζρώξεζε. 

Η ζύκβαζε δελ πεξηιακβάλεη ξήηξα πνπ λα επηηξέπεη ηελ πξνζρώξεζε δηεζλώλ νξγαλώζεσλ. 

Δμάιινπ, κεηά ηελ έθδνζε ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηε δηαζπλνξηαθή επίδνζε 

εγγξάθσλ, ε ΔΔ απέθηεζε απνθιεηζηηθή εμσηεξηθή αξκνδηόηεηα επί ηνπ δεηήκαηνο ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 2 ηεο ΛΔΔ. Η ζέζε απηή έρεη επηβεβαησζεί από ην Γηθαζηήξην 

ζηε γλσκνδόηεζή ηνπ 1/13. 

Σνύην ζεκαίλεη όηη ε Έλσζε πξέπεη λα εμνπζηνδνηήζεη ηα ελ ιόγσ δύν θξάηε λα ελεξγήζνπλ 

εμ νλόκαηόο ηεο γηα λα πξνζρσξήζνπλ ζηε ζύκβαζε. 

Η Μάιηα έρεη ήδε θαηαζέζεη ηα έγγξαθα πξνζρώξεζεο αιιά εμέδσζε δήισζε ζύκθσλα κε 

ηελ νπνία ε πξνζρώξεζή ηεο δελ ζα ηζρύζεη πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο ππό εμέηαζε απόθαζεο. Η 

Απζηξία αλακέλεη ηελ ελ ιόγσ απόθαζε γηα λα πξνβεί ζηηο δηαηππώζεηο γηα ηελ 

πξνζρώξεζε. 

Γεδνκέλνπ όηη ε ύκβαζε ηεο Υάγεο ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 1965 έρεη απνδείμεη ηε 

ρξεζηκόηεηά ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο επίδνζεο εγγξάθσλ ζην εμσηεξηθό θαη είλαη πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηόζν νιόθιεξεο ηεο Έλσζεο, σο νιόηεηαο, όζν θαη ησλ ελ ιόγσ δύν θξαηώλ λα 

έρνπλ εληαίν θαζεζηώο γηα ηελ επίδνζε εγγξάθσλ ζην πιαίζην ησλ δηαζπλνξηαθώλ ηνπο 

ζρέζεσλ κε ηξίηεο ρώξεο, πξνηείλεηαη λα εγθξίλεη ην Κνηλνβνύιην ηελ πξόηαζε απόθαζεο 

πνπ επηηξέπεη ζηελ Απζηξία θαη ηε Μάιηα λα πξνζρσξήζνπλ ζηε ζύκβαζε. 
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