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PR_COD_1amCom 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της 

ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) 

(COM(2013)0535 – C8-0240/2013 – 2013/0256(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

(COM(2013)0535), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 85 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 

από την Επιτροπή (C8-0240/2013), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από την Ομοσπονδιακή 

Βουλή της Γερμανίας, το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Ισπανίας, τη Γερουσία της 

Ιταλικής Δημοκρατίας, την Άνω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, τη Γερουσία 

της Δημοκρατίας της Πολωνίας, το Κοινοβούλιο της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και 

τη Βουλή της Δημοκρατίας της Ρουμανίας, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 

σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59, 39 και 40 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της 

Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-

0320/2017), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 

αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 

προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή 

και στα εθνικά κοινοβούλια. 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 

πρέπει να συσταθεί εκ της Eurojust, ο 

παρών κανονισμός περιλαμβάνει τις 

διατάξεις που απαιτούνται για τη ρύθμιση 

των σχέσεων μεταξύ της Eurojust και της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

(4) Καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 

έχει συσταθεί με ενισχυμένη συνεργασία, 

ο κανονισμός για την εφαρμογή της 

ενισχυμένης συνεργασίας στη σύσταση 

της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι 

δεσμευτικός στο σύνολό του και 

εφαρμόζεται άμεσα μόνο στα κράτη μέλη 

που συμμετέχουν στην ενισχυμένη 

συνεργασία. Επομένως, για τα κράτη 

μέλη που δεν συμμετέχουν στην 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Εurojust 

παραμένει πλήρως αρμόδια για μορφές 

σοβαρών εγκλημάτων που παρατίθενται 

στο παράρτημα Ι του παρόντος 

κανονισμού. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Το άρθρο 4 της Συνθήκης 

προβλέπει την αρχή της καλόπιστης 

συνεργασίας όταν η Ένωση και τα κράτη 

μέλη εκπληρώνουν τα εκ των Συνθηκών 

καθήκοντα βάσει αμοιβαίου σεβασμού 

και αμοιβαίας συνεργασίας. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα) 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4β) Για να διευκολυνθεί η συνεργασία 

μεταξύ της Eurojust και της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας, το συλλογικό όργανο θα 

πρέπει να εξετάζει τα ζητήματα που 

έχουν σημασία για την Ευρωπαϊκή 
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Εισαγγελία σε τακτική βάση. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 

αναμένεται να έχει ως αποκλειστική 

αρμοδιότητα την έρευνα και δίωξη 

εγκλημάτων που έχουν επιπτώσεις στα 

οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, η 

Eurojust πρέπει να είναι σε θέση να 

στηρίζει τις εθνικές αρχές κατά την 

έρευνα και δίωξη τέτοιων μορφών 

εγκλήματος σύμφωνα με τον κανονισμό 

για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας. 

(5) Λαμβάνοντας υπόψη τη 

δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 

μέσω ενισχυμένης συνεργασίας, η 

κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της 

Eurojust όσον αφορά τα εγκλήματα που 

θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της 

Ένωσης πρέπει να καθοριστεί σαφώς. 

 Από την ημέρα που η Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία θα αναλάβει τα καθήκοντά 

της για τα εγκλήματα για τα οποία αυτή 

είναι αρμόδια, η Εurojust θα πρέπει να 

είναι σε θέση να ασκεί τις αρμοδιότητές 

της στις υποθέσεις στις οποίες 

εμπλέκονται τόσο κράτη μέλη που 

συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία 

για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας όσο και κράτη μέλη που δεν 

συμμετέχουν σε αυτή. Στις υποθέσεις 

αυτές, η Eurojust θα πρέπει να ενεργεί 

κατόπιν αιτήματος των εν λόγω μη 

συμμετεχόντων κρατών μελών ή κατόπιν 

αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

Η Eurojust παραμένει σε κάθε περίπτωση 

αρμόδια για τα αδικήματα που θίγουν τα 

οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, 

κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 

δεν είναι αρμόδια ή είναι αρμόδια, αλλά 

δεν ασκεί την αρμοδιότητά της. Τα κράτη 

μέλη που  

δεν συμμετέχουν στην ενισχυμένη 

συνεργασία για τη σύσταση της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπορούν να 

συνεχίσουν να ζητούν τη στήριξη της 
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Eurojust σε όλες τις υποθέσεις που 

αφορούν αδικήματα τα οποία θίγουν τα 

οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. 
 Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Eurojust 

θα πρέπει να αναπτύξουν στενή 

επιχειρησιακή συνεργασία σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. 
 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Θα πρέπει επίσης να ληφθούν 

υπόψη η αξιολόγηση της απόφασης του 

Συμβουλίου 2002/187/ΔΕΥ και οι 

δραστηριότητες που διεξάγει η Eurojust 

(τελική έκθεση της 30ής Ιουνίου 2015). 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 

που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(8) Ο παρών κανονισμός σέβεται 

πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 

θεμελιώδεις ελευθερίες και διαφυλάσσει 

πλήρως τις αρχές που αναγνωρίζονται 

ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Οι μορφές σοβαρού εγκλήματος 

που έχουν επιπτώσεις σε δύο ή 

περισσότερα κράτη μέλη και για τις οποίες 

είναι αρμόδια η Eurojust πρέπει να 

(9) Οι μορφές σοβαρού εγκλήματος 

που έχουν επιπτώσεις σε δύο ή 

περισσότερα κράτη μέλη και για τις οποίες 

είναι αρμόδια η Eurojust πρέπει να 
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αναφέρονται ρητά. Επιπλέον, πρέπει να 

ορίζονται οι υποθέσεις οι οποίες δεν 

αφορούν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 

αλλά απαιτούν δίωξη σε κοινές βάσεις. Οι 

υποθέσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν 

έρευνες και διώξεις με επιπτώσεις για ένα 

μόνο κράτος μέλος και ένα τρίτο κράτος, 

καθώς και υποθέσεις με επιπτώσεις για ένα 

μόνο κράτος μέλος και την Ένωση. 

αναφέρονται σαφώς. Επιπλέον, πρέπει να 

ορίζονται οι υποθέσεις οι οποίες δεν 

αφορούν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 

αλλά απαιτούν δίωξη σε κοινές βάσεις. Οι 

υποθέσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν 

έρευνες και διώξεις με επιπτώσεις για ένα 

μόνο κράτος μέλος και ένα τρίτο κράτος, 

καθώς και υποθέσεις με επιπτώσεις για ένα 

μόνο κράτος μέλος και την Ένωση. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Κατόπιν αιτήσεως μιας αρμόδιας 

αρχής κράτους μέλους ή της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, η Eurojust πρέπει να είναι σε 

θέση να παρέχει στήριξη σε έρευνες που 

αφορούν μόνον το συγκεκριμένο κράτος 

μέλος αλλά έχουν επιπτώσεις σε επίπεδο 

Ένωσης. Παραδείγματα τέτοιων ερευνών 

αποτελούν περιπτώσεις στις οποίες 

εμπλέκεται μέλος θεσμικού οργάνου ή 

οργανισμού της Ένωσης. Οι εν λόγω 

έρευνες περιλαμβάνουν επίσης υποθέσεις 

όπου εμπλέκεται σημαντικός αριθμός 

κρατών μελών και οι οποίες θα 

μπορούσαν δυνητικά να συνεπάγονται 

συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Για να διασφαλίζεται η ικανότητα 

της Eurojust να στηρίζει και να συντονίζει 

ορθά διασυνοριακές έρευνες, είναι 

απαραίτητο να έχουν όλα τα εθνικά μέλη 

τις ίδιες επιχειρησιακές αρμοδιότητες ώστε 

να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά, 

τόσο μεταξύ τους όσο και με τις εθνικές 

(11) Για να διασφαλίζεται η ικανότητα 

της Eurojust να στηρίζει και να συντονίζει 

ορθά διασυνοριακές έρευνες, είναι 

απαραίτητο να έχουν όλα τα εθνικά μέλη 

τις ίδιες επιχειρησιακές αρμοδιότητες ώστε 

να συνεργάζονται πιο συνεκτικά και 

αποτελεσματικά, τόσο μεταξύ τους όσο και 



 

PE606.167v03-00 10/158 RR\1137466EL.docx 

EL 

αρχές. Τα εθνικά μέλη πρέπει να διαθέτουν 

τις αρμοδιότητες εκείνες που επιτρέπουν 

στη Eurojust την ορθή εκπλήρωση της 

αποστολής της. Οι αρμοδιότητες αυτές 

πρέπει να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα 

πρόσβασης στις συναφείς πληροφορίες 

των εθνικών δημόσιων μητρώων, την 

έκδοση και εκτέλεση αιτήσεων αμοιβαίας 

συνδρομής και αναγνώρισης, την 

απευθείας επικοινωνία και ανταλλαγή 

πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές, τη 

συμμετοχή σε κοινές ομάδες ερευνών και, 

σε συμφωνία με την αρμόδια εθνική αρχή 

ή σε επείγουσες περιπτώσεις, την 

παραγγελία μέτρων για τη διεξαγωγή 

έρευνας και την πραγματοποίηση 

ελεγχόμενων παραδόσεων. 

με τις εθνικές αρχές. Τα εθνικά μέλη 

πρέπει να διαθέτουν τις αρμοδιότητες 

εκείνες που επιτρέπουν στη Eurojust την 

ορθή εκπλήρωση της αποστολής της. Οι 

αρμοδιότητες αυτές πρέπει να 

περιλαμβάνουν τη δυνατότητα πρόσβασης 

στις συναφείς πληροφορίες των εθνικών 

δημόσιων μητρώων, την έκδοση και 

εκτέλεση αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής 

και αναγνώρισης, την απευθείας 

επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών 

με τις αρμόδιες αρχές, τη συμμετοχή σε 

κοινές ομάδες ερευνών και, σε συμφωνία 

με την αρμόδια εθνική αρχή ή σε 

επείγουσες περιπτώσεις, την παραγγελία 

μέτρων για τη διεξαγωγή έρευνας και την 

πραγματοποίηση ελεγχόμενων 

παραδόσεων. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Είναι αναγκαίο να αποκτήσει η 

Eurojust μια διοικητική και διαχειριστική 

δομή η οποία θα της επιτρέπει να εκτελεί 

τα καθήκοντά της αποτελεσματικότερα και 

να είναι συνεπής προς τις αρχές που 

διέπουν τους οργανισμούς της Ένωσης, με 

ταυτόχρονη διατήρηση των ειδικών 

χαρακτηριστικών της και διασφάλιση της 

ανεξαρτησίας της κατά την άσκηση των 

επιχειρησιακών της αρμοδιοτήτων. Προς 

τούτο, πρέπει να αποσαφηνιστούν τα 

καθήκοντα των εθνικών μελών, του 

συλλογικού οργάνου και του διοικητικού 

διευθυντή και να συσταθεί ένα εκτελεστικό 

συμβούλιο. 

(12) Είναι αναγκαίο να αποκτήσει η 

Eurojust μια διοικητική και διαχειριστική 

δομή η οποία θα της επιτρέπει να εκτελεί 

τα καθήκοντά της αποτελεσματικότερα, 

πάντα σε συμφωνία με τον Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να είναι 

πλήρως συνεπής προς τις αρχές που 

διέπουν τους οργανισμούς της Ένωσης, 

καθώς και προς τα θεμελιώδη 

δικαιώματα και ελευθερίες, όπως 

ορίζονται στην κοινή δήλωση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής για τους 

αποκεντρωμένους οργανισμούς της 

Ένωσης, της 19ης Ιουλίου 2012, με 

ταυτόχρονη διατήρηση των ειδικών 

χαρακτηριστικών της και διασφάλιση της 

ανεξαρτησίας της κατά την άσκηση των 

επιχειρησιακών της αρμοδιοτήτων. Προς 

τούτο, πρέπει να αποσαφηνιστούν τα 

καθήκοντα των εθνικών μελών, του 
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συλλογικού οργάνου και του διοικητικού 

διευθυντή και να συσταθεί ένα εκτελεστικό 

συμβούλιο. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Είναι απαραίτητη η σύσταση 

επιφυλακής συντονισμού (ΕΣ) στο πλαίσιο 

της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η 

μόνιμη παρουσία της Eurojust και η 

ικανότητα παρέμβασής της σε επείγουσες 

περιπτώσεις. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 

να είναι υπεύθυνο να διασφαλίζει ότι οι 

αντιπρόσωποί τους στην ΕΣ είναι ικανοί να 

ενεργούν σε καθημερινή εικοσιτετράωρη 

βάση. 

(17) Είναι απαραίτητη η σύσταση 

επιφυλακής συντονισμού (ΕΣ) στο πλαίσιο 

της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η 

μόνιμη και αποδοτική παρουσία της 

Eurojust και η ικανότητα παρέμβασής της 

σε επείγουσες περιπτώσεις. Κάθε κράτος 

μέλος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι 

αντιπρόσωποί τους στην ΕΣ είναι ικανοί να 

ενεργούν σε καθημερινή εικοσιτετράωρη 

βάση. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Θα πρέπει να θεσπισθούν εθνικά 

συστήματα συντονισμού της Eurojust στα 

κράτη μέλη για να συντονίζονται οι 

εργασίες που διεξάγονται από τους 

εθνικούς ανταποκριτές για τη Eurojust, τον 

εθνικό ανταποκριτή για τη Eurojust για 

θέματα τρομοκρατίας, τον εθνικό 

ανταποκριτή για το Ευρωπαϊκό Δικαστικό 

Δίκτυο και μέχρι τρία άλλα σημεία 

επαφής, καθώς και αντιπροσώπους στο 

δίκτυο για τις κοινές ομάδες ερευνών και 

των δικτύων που έχουν θεσπιστεί με την 

απόφαση 2002/494/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την ίδρυση 

ευρωπαϊκού δικτύου σημείων επαφής 

σχετικά με πρόσωπα που ευθύνονται για 

γενοκτονία, εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου10, 

(18) Θα πρέπει να θεσπισθούν εθνικά 

συστήματα συντονισμού της Eurojust στα 

κράτη μέλη για να συντονίζονται οι 

εργασίες που διεξάγονται από τους 

εθνικούς ανταποκριτές για τη Eurojust, τον 

εθνικό ανταποκριτή για τη Eurojust για 

θέματα τρομοκρατίας, τον εθνικό 

ανταποκριτή για την Eurojust για 

ζητήματα που αφορούν τις αρμοδιότητες 

της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που 

καθορίζονται από τα κράτη μέλη τα 

οποία δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία, τον ευρωπαϊκό ανταποκριτή 

για το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και 

μέχρι τρία άλλα σημεία επαφής, καθώς και 

αντιπροσώπους στο δίκτυο για τις κοινές 

ομάδες ερευνών και των δικτύων που 

έχουν θεσπιστεί με την απόφαση 



 

PE606.167v03-00 12/158 RR\1137466EL.docx 

EL 

της απόφασης 2007/845/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2007, 

σχετικά με τη συνεργασία των υπηρεσιών 

ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στα 

κράτη μέλη προς ανίχνευση και εντοπισμό 

προϊόντων εγκλήματος ή άλλων συναφών 

περιουσιακών στοιχείων11 και της 

απόφασης 2008/852/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

της 24ης Οκτωβρίου 2008, για ένα δίκτυο 

σημείων επαφής κατά της διαφθοράς12. 

2002/494/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης 

Ιουνίου 2002, για την ίδρυση ευρωπαϊκού 

δικτύου σημείων επαφής σχετικά με 

πρόσωπα που ευθύνονται για γενοκτονία, 

εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και 

εγκλήματα πολέμου10, της απόφασης 

2007/845/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης 

Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη 

συνεργασία των υπηρεσιών ανάκτησης 

περιουσιακών στοιχείων στα κράτη μέλη 

προς ανίχνευση και εντοπισμό προϊόντων 

εγκλήματος ή άλλων συναφών 

περιουσιακών στοιχείων11 και της 

απόφασης 2008/852/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

της 24ης Οκτωβρίου 2008, για ένα δίκτυο 

σημείων επαφής κατά της διαφθοράς12. 

_________________ _________________ 

10 EE L 167 της 26.6.2002, σ. 1. 10 EE L 167 της 26.6.2002, σ. 1. 

11 ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σ. 103. 11 ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σ. 103. 

12 ΕΕ L 301 της 12.11.2008, σ. 38. 12 ΕΕ L 301 της 12.11.2008, σ. 38. 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι δεν συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου 

να διασφαλιστεί το βέλτιστο δυνατό επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σκόπιμο να συσταθεί ανταποκριτής ΠΟΣ στα εν λόγω κράτη. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Για να τονωθεί και να ενισχυθεί ο 

συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των 

εθνικών αρχών για την έρευνα και τη 

δίωξη είναι σημαντικό να λαμβάνει η 

Eurojust από τις εθνικές αρχές τις συναφείς 

πληροφορίες που απαιτούνται για την 

εκτέλεση των καθηκόντων της. Προς 

τούτο, οι εθνικές αρμόδιες αρχές πρέπει να 

ενημερώνουν τα εθνικά μέλη τους σχετικά 

με τη συγκρότηση και τα αποτελέσματα 

κοινών ομάδων ερευνών, σχετικά με 

(19) Για να τονωθεί και να ενισχυθεί ο 

συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των 

εθνικών αρχών για την έρευνα και τη 

δίωξη είναι σημαντικό να λαμβάνει η 

Eurojust από τις εθνικές αρχές τις συναφείς 

πληροφορίες που απαιτούνται για την 

εκτέλεση των καθηκόντων της. Προς 

τούτο, οι εθνικές αρμόδιες αρχές πρέπει να 

υποχρεούνται να ενημερώνουν χωρίς 

αδικαιολόγητες καθυστερήσεις τα εθνικά 

μέλη τους σχετικά με τη συγκρότηση και 
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υποθέσεις που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα της Eurojust και αφορούν 

άμεσα τουλάχιστον τρία κράτη μέλη και 

για τις οποίες έχουν διαβιβαστεί αιτήσεις ή 

αποφάσεις για δικαστική συνεργασία σε 

τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, καθώς και, 

σε ορισμένες περιστάσεις, πληροφορίες 

σχετικά με συγκρούσεις δικαιοδοσίας, 

ελεγχόμενες παραδόσεις και 

επανειλημμένες δυσχέρειες όσον αφορά τη 

δικαστική συνεργασία. 

τα αποτελέσματα κοινών ομάδων ερευνών, 

σχετικά με υποθέσεις που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα της Eurojust και αφορούν 

άμεσα τουλάχιστον δύο κράτη μέλη και 

για τις οποίες έχουν διαβιβαστεί αιτήσεις ή 

αποφάσεις για δικαστική συνεργασία σε 

τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, καθώς και, 

σε ορισμένες περιστάσεις, πληροφορίες 

σχετικά με συγκρούσεις δικαιοδοσίας, 

ελεγχόμενες παραδόσεις και 

επανειλημμένες δυσχέρειες όσον αφορά τη 

δικαστική συνεργασία. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (25α) Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας θα 

πρέπει να έχει δικαίωμα συμμετοχής σε 

όλες τις συνεδριάσεις της Eurojust, υπό 

την προϋπόθεση ότι συζητούνται 

ζητήματα τα οποία αυτός θεωρεί συναφή 

προς τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Για να ενισχυθεί η επιχειρησιακή 

συνεργασία μεταξύ της Eurojust και της 

Ευρωπόλ και ιδίως για να δημιουργηθούν 

συνδέσεις μεταξύ των δεδομένων που ήδη 

βρίσκονται στην κατοχή του ενός ή του 

άλλου οργανισμού, η Eurojust πρέπει να 

δώσει στην Ευρωπόλ τη δυνατότητα 

πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα 

που βρίσκονται στην κατοχή της. 

(26) Για να ενισχυθεί η επιχειρησιακή 

συνεργασία μεταξύ της Eurojust και της 

Ευρωπόλ και ιδίως για να συνδέονται 

μεταξύ τους τα δεδομένα που βρίσκονται 

στην κατοχή του ενός ή του άλλου 

οργανισμού, η Eurojust πρέπει να 

επιτρέψει στην Ευρωπόλ την πρόσβαση 

στα δεδομένα που βρίσκονται στην 

κατοχή της, βάσει συστήματος 

αντιστοιχίας/μη αντιστοιχίας (hit/no hit). 

Η Eurojust και η Ευρωπόλ πρέπει να 

μπορούν να συνάψουν συμφωνία 
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συνεργασίας που να επιτρέπει την 

αμοιβαία και στο πλαίσιο των 

αντίστοιχων εντολών τους πρόσβαση και 

δυνατότητα αναζήτησης για κάθε 

πληροφορία που έχει παρασχεθεί για τους 

σκοπούς της διασταύρωσης στοιχείων, 

βάσει των ειδικών διασφαλίσεων και 

εγγυήσεων περί προστασίας δεδομένων 

που προβλέπονται στον παρόντα 

κανονισμό. Κάθε πρόσβαση σε δεδομένα 

διαθέσιμα στην Eurojust θα πρέπει να 

περιορίζεται, με τεχνικά μέσα, σε 

πληροφορίες που εμπίπτουν στις 

αντίστοιχες εντολές των εν λόγω 

οργανισμών της Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Η αιτιολογική σκέψη 26 του παρόντος κανονισμού πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την αιτιολογική 

σκέψη 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Η Eurojust πρέπει να μπορεί να 

ανταλλάσσει δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα με άλλα όργανα της Ένωσης 

στον βαθμό που απαιτείται για την άσκηση 

των καθηκόντων της. 

(27) Η Eurojust πρέπει να μπορεί να 

ανταλλάσσει δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα με άλλα όργανα της Ένωσης 

στον βαθμό που απαιτείται για την άσκηση 

των καθηκόντων της με πλήρη σεβασμό 

για την προστασία της ιδιωτικότητας και 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 

ελευθεριών. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Θα πρέπει να προβλεφθεί για την 

Eurojust η δυνατότητα απόσπασης 

δικαστικών συνδέσμων σε τρίτες χώρες, 

(28) Η Eurojust θα πρέπει να ενισχύσει 

τη συνεργασία της με τις αρμόδιες αρχές 

τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών 
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για την επίτευξη στόχων ανάλογων με 

εκείνους που ανατίθενται στους 

δικαστικούς συνδέσμους οι οποίοι 

αποσπώνται από τα κράτη μέλη βάσει της 

κοινής δράσης 96/277/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 1996 

σχετικά με ένα πλαίσιο ανταλλαγής 

δικαστικών συνδέσμων, με σκοπό τη 

βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης14. 

σύμφωνα με μια στρατηγική που θα 

καταρτίζεται σε συνεννόηση με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τον σκοπό 

αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί για την 

Eurojust η δυνατότητα απόσπασης 

δικαστικών συνδέσμων σε τρίτες χώρες, 

για την επίτευξη στόχων ανάλογων με 

εκείνους που ανατίθενται στους 

δικαστικούς συνδέσμους οι οποίοι 

αποσπώνται από τα κράτη μέλη βάσει της 

κοινής δράσης 96/277/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 1996 

σχετικά με ένα πλαίσιο ανταλλαγής 

δικαστικών συνδέσμων, με σκοπό τη 

βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας 

μεταξύ των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης14. 

_________________ _________________ 

14 ΕΕ L 105 της 27.4.1996, σ. 1. 14 ΕΕ L 105 της 27.4.1996, σ. 1. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Για να διασφαλιστεί η πλήρης 

αυτονομία και ανεξαρτησία της Eurojust, 

αυτή πρέπει να διαθέτει αυτόνομο 

προϋπολογισμό, τα έσοδα του οποίου θα 

προέρχονται κυρίως από συνεισφορά από 

τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με 

εξαίρεση τους μισθούς και τις αποδοχές 

των εθνικών μελών και του βοηθητικού 

προσωπικού, οι οποίες βαρύνουν τα κράτη 

μέλη προέλευσής τους. Η δημοσιονομική 

διαδικασία της Ένωσης πρέπει να 

εφαρμόζεται όσον αφορά τη συνεισφορά 

της Ένωσης, καθώς και οποιεσδήποτε 

άλλες επιδοτήσεις βαρύνουν τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο λογιστικός έλεγχος πρέπει να ασκείται 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

(30) Για να διασφαλιστεί η πλήρης 

αυτονομία και ανεξαρτησία της Eurojust, 

αυτή πρέπει να διαθέτει αυτόνομο 

προϋπολογισμό που θα είναι επαρκής για 

τη δέουσα διεκπεραίωση των 

καθηκόντων της, τα έσοδα του οποίου θα 

προέρχονται κυρίως από συνεισφορά από 

τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με 

εξαίρεση τους μισθούς και τις αποδοχές 

των εθνικών μελών και του βοηθητικού 

προσωπικού, οι οποίες βαρύνουν τα κράτη 

μέλη προέλευσής τους. Η δημοσιονομική 

διαδικασία της Ένωσης πρέπει να 

εφαρμόζεται όσον αφορά τη συνεισφορά 

της Ένωσης, καθώς και οποιεσδήποτε 

άλλες επιδοτήσεις βαρύνουν τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο λογιστικός έλεγχος πρέπει να ασκείται 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο και να 

εγκρίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου του 
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Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Για να ενισχυθεί η διαφάνεια και η 

δημοκρατική εποπτεία της Eurojust είναι 

αναγκαίο να προβλεφθούν μηχανισμοί για 

τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των εθνικών 

κοινοβουλίων στην αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων της Eurojust. Αυτό δεν 

πρέπει να αποτελεί εμπόδιο ως προς τις 

αρχές της ανεξαρτησίας σε ό,τι αφορά 

μέτρα που λαμβάνονται σε συγκεκριμένες 

επιχειρησιακές υποθέσεις ή ως προς τις 

υποχρεώσεις εχεμύθειας και 

εμπιστευτικότητας.  

(31) Για να ενισχυθεί η διαφάνεια και η 

δημοκρατική εποπτεία της Eurojust είναι 

αναγκαίο να προβλεφθούν μηχανισμοί για 

τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων της Eurojust, 

ειδικότερα όσον αφορά τη διαβίβαση της 

ετήσιας έκθεσης της Eurojust. Ανάλογη 

διαδικασία θα πρέπει να προβλεφθεί και 

για τα εθνικά κοινοβούλια. Ωστόσο, οι 

μηχανισμοί αυτοί δεν πρέπει να 

αποτελούν εμπόδιο ως προς τις αρχές της 

ανεξαρτησίας σε ό,τι αφορά μέτρα που 

λαμβάνονται σε συγκεκριμένες 

επιχειρησιακές υποθέσεις ή ως προς τις 

υποχρεώσεις εχεμύθειας και 

εμπιστευτικότητας. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 34 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Για τη Eurojust πρέπει να ισχύει ο 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά 

με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από 

την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)16. 

(34) Η συνεργασία μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης 

της Απάτης (OLAF) και της Eurojust θα 

πρέπει να διέπεται από το άρθρο 14 του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 

αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 

με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από 

την OLAF· 

_________________  

16 ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.  
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Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Eurojust, όπως ιδρύεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

κανονισμού, αντικαθιστά και διαδέχεται τη 

Eurojust όπως είχε ιδρυθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου. 

2. Η Eurojust, όπως ιδρύεται 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 

αντικαθιστά και διαδέχεται τη Eurojust 

που είχε ιδρυθεί σύμφωνα με την 

απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Σε όλα τα κράτη μέλη, η Eurojust 

έχει την ευρύτερη νομική ικανότητα που 

αναγνωρίζεται σε νομικά πρόσωπα από την 

εθνική νομοθεσία τους. Ειδικότερα, 

μπορεί να αποκτά και να διαθέτει κινητή 

και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται 

ενώπιον δικαστηρίου. 

3. Σε όλα τα κράτη μέλη, η Eurojust 

έχει τη νομική προσωπικότητα που 

αναγνωρίζεται σε νομικά πρόσωπα από την 

εθνική νομοθεσία. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Eurojust υποστηρίζει και 

ενισχύει τον συντονισμό και τη 

συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για 

την έρευνα και τη δίωξη σοβαρών 

εγκλημάτων που έχουν επιπτώσεις σε δύο 

ή περισσότερα κράτη μέλη ή απαιτούν 

δίωξη σε κοινές βάσεις, βάσει 

επιχειρήσεων που διεξάγονται και 

1. Η Eurojust υποστηρίζει και 

ενισχύει τον συντονισμό και τη 

συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για 

την έρευνα και τη δίωξη σοβαρών 

εγκλημάτων, τα οποία είναι αρμόδια να 

αντιμετωπίζει σύμφωνα με το άρθρο 3 

παράγραφος 1 και τα οποία ορίζονται στο 

παράρτημα Ι, εγκλήματα που έχουν 
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πληροφοριών που παρέχονται από τις 

αρχές των κρατών μελών και την 

Ευρωπόλ. 

επιπτώσεις σε δύο ή περισσότερα κράτη 

μέλη ή απαιτούν δίωξη σε κοινές βάσεις, 

βάσει επιχειρήσεων που διεξάγονται και 

πληροφοριών που παρέχονται από τις 

αρχές των κρατών μελών, την Ευρωπόλ, 

την Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 

(ΥΕΕ) και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) λαμβάνει υπόψη κάθε αίτηση 

προερχόμενη από αρμόδια αρχή κράτους 

μέλους και κάθε πληροφορία παρεχόμενη 

από αρμόδιο όργανο δυνάμει διατάξεων 

που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο των 

συνθηκών ή που έχει συλλεχθεί από την 

ίδια τη Eurojust∙ 

α) λαμβάνει υπόψη κάθε αίτηση 

προερχόμενη από αρμόδια αρχή κράτους 

μέλους και κάθε πληροφορία παρεχόμενη 

από αρμόδιους φορείς και θεσμικά 

όργανα δυνάμει διατάξεων που έχουν 

θεσπισθεί στο πλαίσιο των συνθηκών ή 

που έχει συλλεχθεί από την ίδια τη 

Eurojust∙ 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Eurojust ασκεί τα καθήκοντά της 

κατόπιν αιτήσεως των αρμόδιων αρχών 

των κρατών μελών ή με δική της 

πρωτοβουλία. 

3. Η Eurojust ασκεί τα καθήκοντά της 

κατόπιν αιτήσεως των αρμόδιων αρχών 

των κρατών μελών ή με δική της 

πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΥΕΕ). 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το πεδίο αρμοδιότητας της 

Eurojust καλύπτει τις μορφές αδικημάτων 

που παρατίθενται στο παράρτημα 1. 

Ωστόσο, το πεδίο αρμοδιότητάς της δεν 

περιλαμβάνει τα αδικήματα για τα οποία 

είναι αρμόδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 

1. Μέχρι την ημερομηνία κατά την 

οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (ΥΕΕ) θα 

αναλάβει τα καθήκοντα έρευνας και 

δίωξης που τις ανατίθενται σύμφωνα με 

το άρθρο 75 του κανονισμού σχετικά με 

την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας 

για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας, το πεδίο αρμοδιότητας της 

Eurojust καλύπτει τα ποινικά αδικήματα 

που παρατίθενται στο παράρτημα 1. 

Ωστόσο, από την ημέρα που η 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αναλάβει τα 

καθήκοντά της, για εγκλήματα για τα 

οποία αυτή είναι αρμόδια, η Eurojust δεν 

ασκεί την αρμοδιότητά της σε σχέση με 

εγκλήματα για τα οποία η Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία ασκεί τις αρμοδιότητές της, 

εκτός υποθέσεων που αφορούν κράτη 

μέλη που συμμετέχουν σε ενισχυμένη 

συνεργασία, αλλά σε σχέση με τα οποία η 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ασκεί την 

αρμοδιότητά της, ή που αφορούν κράτη 

μέλη τα οποία δεν συμμετέχουν σε 

ενισχυμένη συνεργασία για τη σύσταση 

της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ή εάν η ίδια 

η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητήσει 

βοήθεια από τηνEurojust. Οι πρακτικές 

λεπτομέρειες για την άσκηση 

αρμοδιότητας σύμφωνα με την παρούσα 

παράγραφο καθορίζονται με συμφωνία 

συνεργασίας κατά τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 38 παράγραφος 2α. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η Eurojust παραμένει αρμόδια: 
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Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το πεδίο αρμοδιότητας της 

Eurojust καλύπτει τις συναφείς αξιόποινες 

πράξεις. Ως συναφείς αξιόποινες πράξεις 

λογίζονται οι ακόλουθες: 

2. Το πεδίο αρμοδιότητας της 

Eurojust καλύπτει αξιόποινες πράξεις 

συναφείς με τις αξιόποινες πράξεις που 

παρατίθενται στο παράρτημα 1. Ως 

συναφείς αξιόποινες πράξεις λογίζονται οι 

ακόλουθες: 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Κατόπιν αιτήσεως είτε μιας 

αρμόδιας αρχής κράτους μέλους είτε της 

Επιτροπής, η Eurojust μπορεί επίσης να 

παρέχει την υποστήριξή της σε έρευνες ή 

διώξεις που αφορούν μόνο το 

συγκεκριμένο κράτος μέλος και την 

Ένωση. 

4. Κατόπιν αιτήσεως είτε μιας 

αρμόδιας αρχής κράτους μέλους είτε της 

Επιτροπής, η Eurojust μπορεί επίσης να 

παρέχει την υποστήριξή της σε έρευνες ή 

διώξεις που αφορούν μόνο το 

συγκεκριμένο κράτος μέλος. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) επικουρεί τις αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών προκειμένου να 

εξασφαλίσει τον καλύτερο δυνατό 

συντονισμό των ερευνών και των 

διώξεων· 

β) παρέχει τον συντονισμό των 

ερευνών και των διώξεων που 

διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών· 
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Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) παρέχει υποστήριξη για τη 

βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 

αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, ιδίως 

βάσει των αναλύσεων που πραγματοποιεί 

η Ευρωπόλ· 

γ) υποστηρίζει και βελτιώνει τη 

συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών 

των κρατών μελών, ιδίως βάσει των 

αναλύσεων που πραγματοποιεί η 

Ευρωπόλ· 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) συνεργάζεται στενά με την 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε θέματα που 

αφορούν τις αρμοδιότητές της 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) στηρίζει τα κέντρα εξειδικευμένης 

εμπειρογνωμοσύνης της Ένωσης που 

έχουν αναπτυχθεί από την Ευρωπόλ και 

τους λοιπούς οργανισμούς της Ένωσης 

και, όποτε ενδείκνυται, συμμετέχει σε 

αυτά· 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε β) συνεργάζεται με τους 

οργανισμούς, τους φορείς και τα δίκτυα 

της Ένωσης που έχουν συσταθεί στον 

χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης ο οποίος διέπεται από τον 

τίτλο V της ΣΛΕΕ· 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε γ) υποστηρίζει τις δράσεις των 

κρατών μελών για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση μορφών σοβαρών 

εγκλημάτων που αναφέρονται στο 

παράρτημα Ι. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όταν δύο ή περισσότερα κράτη 

μέλη δεν μπορούν να συμφωνήσουν ποιο 

από αυτά πρέπει να προβεί σε έρευνα ή 

δίωξη κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται 

δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχείο β), η 

Eurojust εκδίδει σχετική γραπτή γνώμη. Η 

γνώμη διαβιβάζεται αμέσως στα οικεία 

κράτη μέλη. 

4. Όταν δύο ή περισσότερα κράτη 

μέλη δεν μπορούν να συμφωνήσουν ποιο 

από αυτά πρέπει να προβεί σε έρευνα ή 

δίωξη κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται 

δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχεία α)  

και β), η Eurojust εκδίδει σχετική γραπτή 

γνώμη. Η γνώμη διαβιβάζεται αμέσως στα 

οικεία κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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5. Κατόπιν αίτησης αρμόδιας αρχής, η 

Eurojust εκδίδει γραπτή γνώμη επί 

επαναλαμβανόμενων αρνήσεων ή 

δυσκολιών σχετικά με την εκτέλεση 

αιτήσεων και αποφάσεων δικαστικής 

συνεργασίας, μεταξύ άλλων, όσον αφορά 

πράξεις με τις οποίες υλοποιείται η αρχή 

της αμοιβαίας αναγνώρισης, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτό δεν κατέστη δυνατό 

να επιλυθεί με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ 

των αρμόδιων εθνικών αρχών ή χάρη στην 

παρέμβαση των οικείων εθνικών μελών. Η 

γνώμη διαβιβάζεται αμέσως στα οικεία 

κράτη μέλη. 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)     

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα εθνικά μέλη και οι αναπληρωτές 

κατέχουν αξίωμα εισαγγελέα, δικαστή ή 

αξιωματικού της αστυνομίας με 

ισοδύναμες αρμοδιότητες. Οι αρμόδιες 

εθνικές αρχές τούς παρέχουν τις εξουσίες 

που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό 

ώστε να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά 

τους. 

3. Τα εθνικά μέλη και οι αναπληρωτές 

κατέχουν αξίωμα εισαγγελέα, δικαστή ήε 

εκπροσώπου της δικαστικής αρχής με 

ισοδύναμες αρμοδιότητες σύμφωνα με το 

εθνικό δίκαιο. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές 

τούς παρέχουν τις εξουσίες που 

αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό 

ώστε να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά 

τους. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η θητεία των εθνικών μελών και 

των αναπληρωτών τους είναι τετραετούς 

διάρκειας, ανανεώσιμη άπαξ. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 7 – παράγραφος 3 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν 

εθνικά μέλη και αναπληρωτές βάσει 

αποδεδειγμένης μακροχρόνιας και 

υψηλού επιπέδου πρακτικής εμπειρίας 

στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να διευκολύνουν ή να 

υποστηρίζουν με άλλον τρόπο την έκδοση 

και εκτέλεση τυχόν αιτήσεων αμοιβαίας 

δικαστικής συνδρομής ή αμοιβαίας 

αναγνώρισης ή να τις εκδίδουν και να τις 

εκτελούν τα ίδια· 

α) να διευκολύνουν ή να 

υποστηρίζουν με άλλον τρόπο την έκδοση 

και εκτέλεση τυχόν αιτήσεων αμοιβαίας 

δικαστικής συνδρομής ή αμοιβαίας 

αναγνώρισης· 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) να επικοινωνούν απευθείας και να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες με τυχόν 

εθνικές αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους· 

β) να επικοινωνούν απευθείας και να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες με τυχόν 

εθνικές αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους ή οργανισμούς της Ένωσης και 

τυχόν άλλους αρμόδιους φορείς, 

συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας· 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 



 

RR\1137466EL.docx 25/158 PE606.167v03-00 

 EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) να εκδίδουν και να εκτελούν 

οιαδήποτε αίτηση αμοιβαίας συνδρομής 

ή αμοιβαίας αναγνώρισης· 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) Τα κράτη μέλη δύνανται να 

αναθέτουν πρόσθετες εξουσίες στα εθνικά 

μέλη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν επισήμως 

στην Επιτροπή και στο συλλογικό όργανο 

αυτές τις εξουσίες. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Σε συμφωνία με την αρμόδια 

εθνική αρχή, τα εθνικά μέλη: 

2. Σε συμφωνία με την αρμόδια 

εθνική αρχή, τα εθνικά μέλη δύνανται, 

σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο: 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Article 8 – paragraph 2 – point a 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) διατάσσουν μέτρα για τη διεξαγωγή 

της έρευνας· 

α) να διατάσσουν και να ζητούν 

μέτρα για τη διεξαγωγή της έρευνας, όπως 

προβλέπονται στην οδηγία 2014/41/EΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου περί της ευρωπαϊκής εντολής 

έρευνας σε ποινικές υποθέσεις·  
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Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Σε επείγουσες περιπτώσεις, όταν 

δεν μπορεί να επέλθει έγκαιρη συμφωνία, 

τα εθνικά μέλη είναι αρμόδια να 

λαμβάνουν τα μέτρα που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2, ενημερώνοντας το 

συντομότερο δυνατό την εθνική αρμόδια 

αρχή. 

3. Σε επείγουσες περιπτώσεις, και 

εφόσον δεν είναι δυνατός ο έγκαιρος 

εντοπισμός της αρμόδιας εθνικής αρχής 

είτε η επικοινωνία μαζί της, τα εθνικά 

μέλη είναι αρμόδια να λαμβάνουν τα μέτρα 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε 

συμφωνία με το εθνικό δίκαιο, 

ενημερώνοντας αμέσως την εθνική 

αρμόδια αρχή. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3α, τις 

αιτήσεις που υποβάλλει το εθνικό μέλος 

διεκπεραιώνει η αρμόδια εθνική αρχή 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) ποινικό μητρώο· α) ποινικό μητρώο, 

συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού 

Μητρώου (ECRIS)· 
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Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) όλα τα εθνικά μέλη, όταν ασκεί τις 

επιχειρησιακές του αρμοδιότητες δυνάμει 

του άρθρου 4· 

α) όλα τα εθνικά μέλη· 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) όλα τα εθνικά μέλη και δύο 

εκπροσώπους της Επιτροπής, όταν το 

συλλογικό όργανο ασκεί τις διαχειριστικές 

του αρμοδιότητες δυνάμει του άρθρου 14. 

β) και δύο εκπροσώπους της 

Επιτροπής, όταν το συλλογικό όργανο 

ασκεί τις διαχειριστικές του αρμοδιότητες, 

εκ των οποίων ο ένας είναι επίσης 

εκπρόσωπος του εκτελεστικού 

συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 16 

παράγραφος 4. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο διοικητικός διευθυντής 

παρίσταται στις διαχειριστικές 

συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου 

χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

3. Ο διοικητικός διευθυντής 

παρίσταται στις συνεδριάσεις του 

συλλογικού οργάνου χωρίς δικαίωμα 

ψήφου. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το συλλογικό όργανο 2. Το συλλογικό όργανο 
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πραγματοποιεί τουλάχιστον μία 

επιχειρησιακή συνεδρίαση ανά μήνα. Για 

την άσκηση των διαχειριστικών 

αρμοδιοτήτων του, το συλλογικό όργανο 

πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο τακτικές 

συνεδριάσεις τον χρόνο. Επιπλέον, 

συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου 

του, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή 

κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου 

τουλάχιστον των μελών του. 

πραγματοποιεί τουλάχιστον μία 

συνεδρίαση ανά μήνα. Επιπλέον, 

συνέρχεται, για να συζητήσει για 

διαχειριστικά καθήκοντά του, με 

πρωτοβουλία του προέδρου του, κατόπιν 

αιτήματος της Επιτροπής ή κατόπιν 

αιτήματος του ενός τρίτου τουλάχιστον 

των μελών του. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά, 

το συλλογικό όργανο λαμβάνει τις 

αποφάσεις του με πλειοψηφία των μελών 

του. 

1. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά, 

και όταν δεν είναι δυνατή η επίτευξη 

συναίνεσης, το συλλογικό όργανο 

λαμβάνει τις αποφάσεις του με πλειοψηφία 

των μελών του. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατά την άσκηση των 

διαχειριστικών αρμοδιοτήτων 

του, το συλλογικό όργανο: 

Με σκοπό τη σαφή διάκριση μεταξύ των 

επιχειρησιακών και διαχειριστικών 

αρμοδιοτήτων του, εκδίδει διατάξεις που 

περιορίζουν το διοικητικό φόρτο των 

εθνικών μελών στο ελάχιστο ώστε να 

μπορούν να επικεντρώνονται στο 

επιχειρησιακό έργο της Eurojust. Τα 

διαχειριστικά καθήκοντα του συλλογικού 

οργάνου περιλαμβάνουν ειδικότερα την 

έγκριση των προγραμμάτων εργασίας, 

του προϋπολογισμού, της ετήσιας 

έκθεσης πεπραγμένων, και των 

συμφωνιών συνεργασίας της Eurojust με 

τους εταίρους της. Θα πρέπει επίσης να 

ενεργεί ως αρμόδια για τους διορισμούς 

αρχή έναντι του διοικητικού διευθυντή. 
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Το συλλογικό όργανο θα πρέπει επίσης να 

θεσπίσει τον εσωτερικό κανονισμό της 

Eurojust. 

α) εκδίδει σε ετήσια βάση το 

έγγραφο προγραμματισμού της 

Eurojust με πλειοψηφία δύο 

τρίτων των μελών του και 

σύμφωνα με το άρθρο 15· 

 

β) θεσπίζει, με πλειοψηφία δύο 

τρίτων των μελών του, τον 

ετήσιο προϋπολογισμό της 

Eurojust και ασκεί άλλες 

αρμοδιότητες σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό της Eurojust 

δυνάμει του κεφαλαίου VI· 

 

γ) εκδίδει και δημοσιοποιεί 

ενοποιημένη ετήσια έκθεση 

πεπραγμένων της Eurojust και 

τη διαβιβάζει, έως την 

[ημερομηνία που προβλέπεται 

στον δημοσιονομικό κανονισμό-

πλαίσιο] του επόμενου έτους, στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα 

εθνικά κοινοβούλια, στο 

Συμβούλιο, στην Επιτροπή και 

στο Ελεγκτικό Συνέδριο· 

 

δ) θεσπίζει τον προγραμματισμό 

των πόρων του προσωπικού στο 

πλαίσιο του εγγράφου 

προγραμματισμού· 

 

ε) θεσπίζει τους δημοσιονομικούς 

κανόνες στους οποίους υπόκειται 

η Eurojust σύμφωνα με το άρθρο 

52· 

 

στ) θεσπίζει κανόνες για την 

πρόληψη και τη διαχείριση 

συγκρούσεων συμφερόντων στις 

οποίες εμπλέκονται τα μέλη του· 

 

ζ) σύμφωνα με την παράγραφο 2, 

ασκεί, έναντι του προσωπικού 

του Οργανισμού, εξουσίες 

αρμόδιας για τους διορισμούς 

αρχής και αρμόδιας αρχής για τη 
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σύναψη συμβάσεων εργασίας, οι 

οποίες του ανατίθενται δυνάμει 

του κανονισμού υπηρεσιακής 

κατάστασης των υπαλλήλων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης1 και του 

καθεστώτος που εφαρμόζεται επί 

του λοιπού προσωπικού2 

αντιστοίχως («εξουσίες αρμόδιας 

για τους διορισμούς αρχής»)· 

η) διορίζει τον διοικητικό διευθυντή 

και, ανάλογα με την περίπτωση, 

ανανεώνει τη θητεία του ή τον 

παύει από τα καθήκοντά του, 

σύμφωνα με το άρθρο 17· 

 

θ) διορίζει υπόλογο και υπεύθυνο 

προστασίας δεδομένων, οι οποίοι 

λειτουργούν υπό καθεστώς 

ανεξαρτησίας κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους· 

 

ι) θεσπίζει ρυθμίσεις εργασίας που 

συμφωνούνται δυνάμει του 

άρθρου 43· 

 

ια) εκλέγει τον πρόεδρο και τους 

αντιπροέδρους σύμφωνα με το 

άρθρο 11· 

 

ιβ) θεσπίζει τον εσωτερικό του 

κανονισμό. 

 

2. Το συλλογικό όργανο εκδίδει, 

σύμφωνα με το άρθρο 110 του 

κανονισμού υπηρεσιακής 

κατάστασης, απόφαση με βάση 

το άρθρο 2 παράγραφος 1 του 

κανονισμού υπηρεσιακής 

κατάστασης και το άρθρο 6 του 

 

                                                 
1 Κανονισμός αριθ. 31 (EOK), 11 (EKAE), της 18ης Δεκεμβρίου 1961, περί καθορισμού της 

υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας, ΕΕ P 045 της 

14.6.1962, σ. 1385, όπως τροποποιήθηκε, ιδίως με τον κανονισμό 259/68 του Συμβουλίου, της 29ης 

Φεβρουαρίου 1968 (ΕΕ L 56, 4.3.1968, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε και αυτός ακολούθως. 
2 Κανονισμός αριθ. 31 (EOK), 11 (EKAE), της 18ης Δεκεμβρίου 1961, περί καθορισμού της 

υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας, ΕΕ P 045 της 

14.6.1962, σ. 1385, όπως τροποποιήθηκε, ιδίως με τον κανονισμό 259/68 του Συμβουλίου, της 29ης 

Φεβρουαρίου 1968 (ΕΕ L 56, 4.3.1968, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε και αυτός ακολούθως. 
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καθεστώτος που εφαρμόζεται επί 

του λοιπού προσωπικού, για την 

ανάθεση των συναφών εξουσιών 

της αρμόδιας για τους 

διορισμούς αρχής στον 

διοικητικό διευθυντή και τον 

καθορισμό των όρων αναστολής 

της εν λόγω ανάθεσης εξουσιών. 

Ο διοικητικός διευθυντής έχει το 

δικαίωμα να μεταβιβάζει 

περαιτέρω τις εν λόγω εξουσίες. 

3. Το συλλογικό όργανο δύναται, 

όταν είναι αναγκαίο σε άκρως 

εξαιρετικές περιστάσεις, να 

αποφασίσει να αναστείλει 

προσωρινά την ανάθεση των 

εξουσιών της αρμόδιας για τους 

διορισμούς αρχής στον 

διοικητικό διευθυντή, καθώς και 

των εξουσιών τις οποίες έχει 

μεταβιβάσει περαιτέρω ο 

διοικητικός διευθυντής, και να 

ασκήσει το ίδιο τις εν λόγω 

εξουσίες ή να τις αναθέσει σε 

μέλος του ή σε μέλος του 

προσωπικού, πλην του 

διοικητικού διευθυντή. 

 

4. Το συλλογικό όργανο λαμβάνει 

αποφάσεις σχετικά με τον 

διορισμό, την παράταση της 

θητείας και την παύση των 

καθηκόντων του διοικητικού 

διευθυντή με πλειοψηφία των 

δύο τρίτων των μελών του. 

 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Έως [τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους] 

το συλλογικό όργανο εκδίδει έγγραφο 

προγραμματισμού, το οποίο προβλέπει 

ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό βάσει 

1. Έως [τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους] 

το συλλογικό όργανο εκδίδει έγγραφο 

προγραμματισμού, το οποίο προβλέπει 

ετήσιο προγραμματισμό βάσει σχεδίου το 
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σχεδίου το οποίο υποβάλλεται από τον 

διοικητικό διευθυντή, λαμβάνοντας υπόψη 

τη γνώμη της Επιτροπής. Το συλλογικό 

όργανο διαβιβάζει το έγγραφο 

προγραμματισμού στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. Το έγγραφο προγραμματισμού 

οριστικοποιείται μετά την τελική έγκριση 

του γενικού προϋπολογισμού και, εφόσον 

κρίνεται απαραίτητο, προσαρμόζεται 

ανάλογα. 

οποίο υποβάλλεται από τον διοικητικό 

διευθυντή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη 

της Επιτροπής. Το συλλογικό όργανο 

διαβιβάζει το έγγραφο προγραμματισμού 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 

Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το έγγραφο 

προγραμματισμού οριστικοποιείται μετά 

την τελική έγκριση του γενικού 

προϋπολογισμού και, εφόσον κρίνεται 

απαραίτητο, προσαρμόζεται ανάλογα. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το πολυετές πρόγραμμα εργασιών 

ορίζει τον συνολικό στρατηγικό 

προγραμματισμό, ο οποίος περιλαμβάνει 

στόχους, προσδοκώμενα αποτελέσματα και 

δείκτες επιδόσεων. Το πολυετές 

πρόγραμμα εργασιών προβλέπει επίσης 

προγραμματισμό πόρων που αφορά τον 

πολυετή προϋπολογισμό και το 

προσωπικό. Ο προγραμματισμός πόρων 

επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Ο 

στρατηγικός προγραμματισμός 

επικαιροποιείται κατά περίπτωση, ιδίως δε 

σύμφωνα με την έκβαση της αξιολόγησης 

που αναφέρεται στο άρθρο 56. 

4. Το πολυετές πρόγραμμα εργασιών 

ορίζει τον συνολικό στρατηγικό 

προγραμματισμό, ο οποίος περιλαμβάνει 

στόχους, τη στρατηγική συνεργασίας με 

τις τρίτες χώρες και τους διεθνείς 

οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 

43, προσδοκώμενα αποτελέσματα και 

δείκτες επιδόσεων. Το πολυετές 

πρόγραμμα εργασιών προβλέπει επίσης 

προγραμματισμό πόρων που αφορά τον 

πολυετή προϋπολογισμό και το 

προσωπικό. Ο προγραμματισμός πόρων 

επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Ο 

στρατηγικός προγραμματισμός 

επικαιροποιείται κατά περίπτωση, ιδίως δε 

σύμφωνα με την έκβαση της αξιολόγησης 

που αναφέρεται στο άρθρο 56. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το συλλογικό όργανο επικουρείται 

από εκτελεστικό συμβούλιο. Το 

εκτελεστικό συμβούλιο δεν εμπλέκεται 

1. Το συλλογικό όργανο επικουρείται 

από εκτελεστικό συμβούλιο. Το 

εκτελεστικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να 
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στις επιχειρησιακές αρμοδιότητες της 

Eurojust, όπως αναφέρονται στα άρθρα 4 

και 5. 

λαμβάνει διοικητικές αποφάσεις για να 

εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της 

Eurojust. Επίσης αναλαμβάνει το 

απαραίτητο προπαρασκευαστικό έργο για 

άλλα διοικητικά θέματα τα οποία 

υπόκεινται σε έγκριση από το συλλογικό 

όργανο σύμφωνα με το άρθρο 5 

παράγραφος 2. Δεν συμμετέχει στα 

επιχειρησιακά καθήκοντα της Eurojust, 

όπως αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5.  

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Το εκτελεστικό συμβούλιο δύναται 

να διαβουλεύεται με το συλλογικό όργανο 

κατά την κατάρτιση του ετήσιου 

προϋπολογισμού της Eurojust, της 

ετήσιας έκθεσης, καθώς και του ετήσιου 

και του πολυετούς προγράμματος 

εργασιών, ενώ επίσης μπορεί να λαμβάνει 

άλλες μη επιχειρησιακές πληροφορίες 

από το συλλογικό όργανο, εάν τούτο 

απαιτείται για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Επίσης, το εκτελεστικό συμβούλιο: 2. Το εκτελεστικό συμβούλιο: 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) καταρτίζει το ετήσιο και το 

πολυετές πρόγραμμα εργασιών της 

Eurojust βάσει του σχεδίου που 

καταρτίζει ο διοικητικός διευθυντής και 

τα διαβιβάζει στο συλλογικό όργανο προς 

έγκριση· 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) θεσπίζει στρατηγική για την 

καταπολέμηση της απάτης, η οποία είναι 

ανάλογη προς τους κινδύνους απάτης, 

λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση κόστους-

οφέλους των εφαρμοζόμενων μέτρων· 

β) θεσπίζει στρατηγική 

καταπολέμησης της απάτης για τη 

Eurojust, βάσει σχεδίου που καταρτίζει ο 

διοικητικός διευθυντής· 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη 

απόφαση για την οποία δεν ορίζεται ρητά 

ως αρμόδιο το συλλογικό όργανο στα 

άρθρα 5 ή 14 ή ο διοικητικός διευθυντής 

σύμφωνα με το άρθρο 18· 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) θεσπίζει τον εσωτερικό του 

κανονισμό. 

διαγράφεται 
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Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 η α) αναλαμβάνει κάθε πρόσθετο 

διοικητικό καθήκον που του ανατίθεται 

από το συλλογικό όργανο δυνάμει του 

άρθρου 5 παράγραφος 4. 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο η β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 η β) θεσπίζει τους δημοσιονομικούς 

κανόνες στους οποίους υπόκειται η 

Eurojust σύμφωνα με το άρθρο 52· 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο η γ (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 η γ) εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 110 

του κανονισμού υπηρεσιακής 

κατάστασης, απόφαση με βάση το άρθρο 

2 παράγραφος 1 του κανονισμού 

υπηρεσιακής κατάστασης και το άρθρο 6 

του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του 

λοιπού προσωπικού, για την μεταβίβαση 

των συναφών εξουσιών της αρμόδιας για 

τους διορισμούς αρχής στον διοικητικό 

διευθυντή και για τον καθορισμό των 

συνθηκών υπό τις οποίες η εν λόγω 

μεταβίβαση εξουσιών μπορεί να 

ανασταλεί· ο διοικητικός διευθυντής έχει 

το δικαίωμα να μεταβιβάζει περαιτέρω 

τις εν λόγω εξουσίες· 
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Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όταν είναι αναγκαίο για λόγους 

κατεπείγοντος, το εκτελεστικό συμβούλιο 

δύναται να λαμβάνει προσωρινές 

αποφάσεις για λογαριασμό του 

συλλογικού οργάνου σε θέματα 

διοικητικής και δημοσιονομικής 

διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση της 

επιβεβαίωσης από το συλλογικό όργανο. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Το εκτελεστικό συμβούλιο 

πραγματοποιεί τουλάχιστον μία τακτική 

συνεδρίαση ανά τρίμηνο. Επιπλέον, 

συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου 

του, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή 

κατόπιν αιτήματος δύο τουλάχιστον εκ των 

υπολοίπων μελών του. 

6. Το εκτελεστικό συμβούλιο 

συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το 

τρίμηνο. Εάν χρειαστεί, συνέρχεται με 

πρωτοβουλία του προέδρου του, κατόπιν 

αιτήματος της Επιτροπής ή κατόπιν 

αιτήματος δύο τουλάχιστον εκ των 

υπολοίπων μελών του. 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο διοικητικός διευθυντής 

διορίζεται από το συλλογικό όργανο, από 

κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η 

Επιτροπή, μετά από ανοικτή και διαφανή 

διαδικασία επιλογής. Για τους σκοπούς της 

σύναψης σύμβασης με τον διοικητικό 

διευθυντή, η Eurojust εκπροσωπείται από 

2. Ο διοικητικός διευθυντής 

διορίζεται από το συλλογικό όργανο, με 

βάση αξιοκρατικά κριτήρια και τις 

τεκμηριωμένες διοικητικές και 

διαχειριστικές ικανότητές του, καθώς και 

με βάση την επάρκεια και την πείρα του 

στους σχετικούς τομείς, από κατάλογο 
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τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου. υποψηφίων που προτείνει το εκτελεστικό 

συμβούλιο, μετά από ανοικτή και διαφανή 

διαδικασία επιλογής,σύμφωνα με τον 

εσωτερικό κανονισμό της Eurojust. Για 

τους σκοπούς της σύναψης σύμβασης με 

τον διοικητικό διευθυντή, η Eurojust 

εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του 

συλλογικού οργάνου. 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η θητεία του διοικητικού διευθυντή 

είναι πενταετής. Κατά το τέλος αυτής της 

περιόδου, η Επιτροπή διενεργεί 

αξιολόγηση στην οποία λαμβάνεται υπόψη 

η αξιολόγηση των επιδόσεων του 

διοικητικού διευθυντή. 

3. Η θητεία του διοικητικού διευθυντή 

είναι τετραετής. Κατά το τέλος αυτής της 

περιόδου, το εκτελεστικό συμβούλιο 

διενεργεί αξιολόγηση στην οποία 

λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση των 

επιδόσεων του διοικητικού διευθυντή. 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το συλλογικό όργανο, ενεργώντας 

κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, στην 

οποία λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση 

που αναφέρεται στην παράγραφο 3, μπορεί 

να παρατείνει άπαξ τη θητεία του 

διοικητικού διευθυντή για διάστημα που 

δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

4. Το συλλογικό όργανο, ενεργώντας 

κατόπιν προτάσεως του εκτελεστικού 

συμβουλίου, στην οποία λαμβάνεται 

υπόψη η αξιολόγηση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3, μπορεί να παρατείνει άπαξ 

τη θητεία του διοικητικού διευθυντή για 

διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα 

έτη. 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 6 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ο διοικητικός διευθυντής λογοδοτεί 

στο συλλογικό όργανο και στο 

εκτελεστικό συμβούλιο. 

6. Ο διοικητικός διευθυντής λογοδοτεί 

στο συλλογικό όργανο. 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 7 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Ο διοικητικός διευθυντής μπορεί να 

απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνο με 

απόφαση του συλλογικού οργάνου βάσει 

πρότασης της Επιτροπής. 

7. Ο διοικητικός διευθυντής μπορεί να 

απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνο με 

απόφαση του συλλογικού οργάνου βάσει 

πρότασης του εκτελεστικού συμβουλίου. 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 

της Επιτροπής, του συλλογικού οργάνου ή 

του εκτελεστικού συμβουλίου, ο 

διοικητικός διευθυντής ενεργεί υπό 

καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων του και δεν 

ζητεί ούτε λαμβάνει οδηγίες από 

κυβέρνηση ή από οποιονδήποτε άλλο 

φορέα. 

2. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 

του συλλογικού οργάνου ή του 

εκτελεστικού συμβουλίου, ο διοικητικός 

διευθυντής ενεργεί υπό καθεστώς πλήρους 

ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του και δεν ζητεί ούτε 

λαμβάνει οδηγίες από οποιαδήποτε 

κυβέρνηση ή από οποιονδήποτε άλλο 

φορέα. 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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α) την καθημερινή διοίκηση της 

Eurojust· 

α) την καθημερινή διοίκηση της 

Eurojust και τη διαχείριση του 

προσωπικού· 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) την κατάρτιση του εγγράφου 

προγραμματισμού και την υποβολή του 

στο εκτελεστικό συμβούλιο και στο 

συλλογικό όργανο κατόπιν διαβούλευσης 

με την Επιτροπή· 

γ) την κατάρτιση του ετήσιου και του 

πολυετούς προγράμματος εργασιών και 

την υποβολή τους στο εκτελεστικό 

συμβούλιο προς έγκριση· 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) την εφαρμογή του εγγράφου 

προγραμματισμού και την υποβολή 

συναφών εκθέσεων στο εκτελεστικό 

συμβούλιο και στο συλλογικό όργανο· 

δ) την εφαρμογή του ετήσιου και του 

πολυετούς προγράμματος εργασιών και 

την υποβολή συναφών εκθέσεων στο 

εκτελεστικό συμβούλιο και στο συλλογικό 

όργανο· 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) την κατάρτιση σχεδίου δράσης σε 

συνέχεια των πορισμάτων εσωτερικών ή 

εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου, 

αξιολογήσεων και ερευνών, μεταξύ άλλων, 

εκ μέρους του Ευρωπαίου Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων και της OLAF, 

στ) την κατάρτιση σχεδίου δράσης σε 

συνέχεια των πορισμάτων εσωτερικών ή 

εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου, 

αξιολογήσεων και ερευνών, μεταξύ άλλων, 

εκ μέρους του Ευρωπαίου Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων και της OLAF, 
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καθώς και για την υποβολή έκθεσης 

προόδου δύο φορές τον χρόνο στο 

εκτελεστικό συμβούλιο, στην Επιτροπή και 

στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 

Δεδομένων· 

καθώς και για την υποβολή έκθεσης 

προόδου δύο φορές τον χρόνο στο 

συλλογικό όργανο, στο εκτελεστικό 

συμβούλιο, στην Επιτροπή και στον 

Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 

Δεδομένων· 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) την προάσπιση των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης μέσω της 

εφαρμογής προληπτικών μέτρων κατά 

της απάτης, της διαφθοράς και 

οποιωνδήποτε άλλων παράνομων 

δραστηριοτήτων, μέσω αποτελεσματικών 

ελέγχων και, εάν εντοπίζονται 

παρατυπίες, μέσω της ανάκτησης των 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

και, εάν ενδείκνυται, μέσω 

αποτελεσματικών, αναλογικών και 

αποτρεπτικών διοικητικών και 

οικονομικών κυρώσεων· 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – στοιχείο ι α (νέο) 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ι α) την άσκηση, έναντι του 

προσωπικού του Οργανισμού, των 

εξουσιών αρμόδιας για τους διορισμούς 

αρχής που προβλέπουν ο κανονισμός 

υπηρεσιακής κατάστασης και το 

καθεστώς που εφαρμόζεται επί του 

λοιπού προσωπικού σχετικά με τη 

σύναψη συμβάσεων εργασίας («εξουσίες 

αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής»)· 
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Τροπολογία  82 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – στοιχείο ι β (νέο) 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ι β) την παροχή της αναγκαίας 

διοικητικής στήριξης προς διευκόλυνση 

του επιχειρησιακού έργου της Eurojust· 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – στοιχείο ι γ (νέο) 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ι γ) την παροχή υποστήριξης στον 

Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους. 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – στοιχείο ι δ (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ι δ) την κατάρτιση σχεδίου πρότασης 

για τον ετήσιο προϋπολογισμό της 

Εurojust, προς υποβολή και συζήτηση 

στο εκτελεστικό συμβούλιο πριν από την 

έγκρισή του από το συλλογικό όργανο· 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι αντιπρόσωποι ΕΣ ενεργούν 3. Οι αντιπρόσωποι ΕΣ ενεργούν 
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αμελλητί, σε σχέση με την εκτέλεση της 

αίτησης στο κράτος μέλος τους. 

αποτελεσματικά, αμελλητί, σε σχέση με 

την εκτέλεση της αίτησης στο κράτος 

μέλος τους. 

 

Τροπολογία  86 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Όλοι οι εθνικοί ανταποκριτές που 

ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 πρέπει να διαθέτουν τις 

αναγκαίες δεξιότητες και την πείρα για 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

 

Τροπολογία  87 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) τους εθνικούς ανταποκριτές για 

ζητήματα σχετικά με την αρμοδιότητα 

της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για μη 

συμμετέχοντα κράτη μέλη· 

 

Τροπολογία  88 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 2 διατηρούν τη θέση 

τους και το καθεστώς τους σύμφωνα με το 

εθνικό δίκαιο. 

3. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 2 διατηρούν τη θέση 

τους και το καθεστώς τους σύμφωνα με το 

εθνικό δίκαιο, υπό τον όρο ότι τούτο δεν 

τα εμποδίζει να ασκούν τα δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού καθήκοντά τους. 
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Τροπολογία  89 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) διατηρώντας στενές σχέσεις με την 

Εθνική Μονάδα της Ευρωπόλ. 

δ) διατηρώντας στενές σχέσεις με την 

Εθνική Μονάδα της Ευρωπόλ, άλλα 

σημεία επαφής του Ευρωπαϊκού 

Δικαστικού Δικτύου και άλλες συναφείς 

αρμόδιες εθνικές αρχές. 

 

Τροπολογία  90 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 

μελών ανταλλάσσουν με τη Eurojust 

οποιαδήποτε πληροφορία αναγκαία για την 

εκτέλεση των καθηκόντων της σύμφωνα 

με τα άρθρα 2 και 4 καθώς και με τους 

κανόνες περί προστασίας δεδομένων που 

ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό. Στις 

εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνονται 

τουλάχιστον οι αναφερόμενες στις 

παραγράφους 5, 6 και 7 πληροφορίες. 

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 

μελών ανταλλάσσουν με τη Eurojust 

οποιαδήποτε πληροφορία αναγκαία για την 

εκτέλεση των καθηκόντων της σύμφωνα 

με τα άρθρα 2 και 4 καθώς και με τους 

κανόνες περί προστασίας δεδομένων που 

ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό. Στις 

εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνονται 

τουλάχιστον οι αναφερόμενες στις 

παραγράφους 4, 5 και 6 πληροφορίες. 

 

Τροπολογία  91 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η διαβίβαση πληροφοριών στη 

Eurojust ερμηνεύεται ως αίτηση 

συνδρομής προς τη Eurojust στη 

συγκεκριμένη υπόθεση μόνον εφόσον αυτό 

προσδιορίζεται από αρμόδια αρχή. 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)   
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Τροπολογία  92 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές 

ενημερώνουν τα εθνικά μέλη τους, χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για 

οποιαδήποτε υπόθεση εγκληματικής 

δραστηριότητας υπό την αρμοδιότητα 

της Eurojust που αφορά τουλάχιστον τρία 

κράτη μέλη και για την οποία έχουν 

διαβιβασθεί σε δύο τουλάχιστον κράτη 

μέλη αιτήσεις ή αποφάσεις δικαστικής 

συνεργασίας, μεταξύ άλλων, όσον αφορά 

πράξεις με τις οποίες υλοποιείται η αρχή 

της αμοιβαίας αναγνώρισης. 

5. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές 

ενημερώνουν τα εθνικά μέλη τους, χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για 

οιαδήποτε υπόθεση αφορά άμεσα 

τουλάχιστον τρία κράτη μέλη, και για την 

οποία έχουν διαβιβασθεί σε δύο 

τουλάχιστον κράτη μέλη αιτήσεις ή 

αποφάσεις δικαστικής συνεργασίας, 

μεταξύ άλλων, όσον αφορά πράξεις με τις 

οποίες υλοποιείται η αρχή της αμοιβαίας 

αναγνώρισης, και 

 α) η αξιόποινη πράξη επισύρει μέσα 

στο εκδίδον ή αιτούν κράτος μέλος ποινή 

στερητική της ελευθερίας ή ασφαλιστικό 

μέτρο στερητικό της ελευθερίας 

ανώτατης διαρκείας τουλάχιστον πέντε ή 

έξι ετών, κατά την κρίση του εν λόγω 

κράτους μέλους, και περιλαμβάνεται στον 

κατωτέρω κατάλογο: 

 (i) εμπορία ανθρώπων· 

 (ii) σεξουαλική κακοποίηση και 

σεξουαλική εκμετάλλευση 

περιλαμβανομένης της παιδικής 

πορνογραφίας και της άγρας παιδιών για 

σεξουαλικούς σκοπούς· 

 (iii) εμπόριο ναρκωτικών· 

 (iv) παράνομη εμπορία πυροβόλων 

όπλων, των μερών και εξαρτημάτων 

τους, πυρομαχικών και εκρηκτικών· 

 (v) διαφθορά· 

 (vi) αδικήματα εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· 

 (vii) πλαστογραφία χρημάτων και 

μέσων πληρωμής· 

 (viii) δραστηριότητες νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· 
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 (ix) εγκλήματα στον τομέα της 

πληροφορικής· ή 

 β) υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις 

για την εμπλοκή εγκληματικής 

οργάνωσης· ή 

 γ) υπάρχουν ενδείξεις ότι η υπόθεση 

ενδέχεται να έχει σοβαρή διασυνοριακή 

διάσταση ή αντίκτυπο σε επίπεδο 

Ένωσης ή ότι ενδέχεται να επηρεάσει και 

άλλα κράτη μέλη εκτός από εκείνα τα 

οποία αφορά άμεσα. 

 

Τροπολογία  93 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 5 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές 

ενημερώνουν τα εθνικά μέλη τους, χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για 

οποιαδήποτε υπόθεση εγκληματικής 

δραστηριότητας υπό την αρμοδιότητα 

της Eurojust που αφορά τουλάχιστον τρία 

κράτη μέλη και για την οποία έχουν 

διαβιβασθεί σε δύο τουλάχιστον κράτη 

μέλη αιτήσεις ή αποφάσεις δικαστικής 

συνεργασίας, μεταξύ άλλων, όσον αφορά 

πράξεις με τις οποίες υλοποιείται η αρχή 

της αμοιβαίας αναγνώρισης. 

5. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές 

ενημερώνουν τα εθνικά μέλη τους, χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για 

οποιαδήποτε υπόθεση που αφορά άμεσα 

τουλάχιστον δυο κράτη μέλη και για την 

οποία έχουν διαβιβασθεί σε δύο 

τουλάχιστον κράτη μέλη αιτήσεις ή 

αποφάσεις δικαστικής συνεργασίας, 

μεταξύ άλλων, όσον αφορά πράξεις με τις 

οποίες υλοποιείται η αρχή της αμοιβαίας 

αναγνώρισης. 

 

Τροπολογία  94 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 9 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Οι πληροφορίες που αναφέρονται 

στο παρόν άρθρο διαβιβάζονται κατά 

διαρθρωμένο τρόπο, όπως ορίζεται από τη 

Eurojust. 

9. Οι πληροφορίες που αναφέρονται 

στο παρόν άρθρο διαβιβάζονται κατά 

διαρθρωμένο τρόπο, όπως ορίζεται από τη 

Eurojust. Η εθνική αρχή δεν υποχρεούται 

να παράσχει αυτές τις πληροφορίες αν 
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έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Eurojust 

σύμφωνα με άλλες διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  95 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Eurojust παρέχει στις αρμόδιες 

εθνικές αρχές πληροφορίες για τα 

αποτελέσματα της επεξεργασίας των 

πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των 

διασυνδέσεων με υποθέσεις που έχουν ήδη 

αποθηκευθεί στο σύστημα διαχείρισης 

υποθέσεων. Οι πληροφορίες αυτές 

ενδέχεται να περιέχουν δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα. 

1. Η Eurojust παρέχει χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις 

αρμόδιες εθνικές αρχές πληροφορίες για τα 

αποτελέσματα της επεξεργασίας των 

πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των 

διασυνδέσεων με υποθέσεις που έχουν ήδη 

αποθηκευθεί στο σύστημα διαχείρισης 

υποθέσεων. Οι πληροφορίες αυτές 

ενδέχεται να περιέχουν δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Τροπολογία  96 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές 

ανταποκρίνονται, χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση, σε αιτήσεις που 

υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 4. Αν οι 

αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών 

αποφασίσουν να μη συμμορφωθούν προς 

αίτηση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 2 ή αποφασίσουν να μη 

δώσουν συνέχεια σε γραπτή γνώμη της 

Eurojust επί αίτησης προβλεπόμενης στο 

άρθρο 4 παράγραφος 4 ή 5, ενημερώνουν 

τη Eurojust χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση για την απόφασή τους, την 

οποία και αιτιολογούν. Όταν δεν είναι 

δυνατόν να δοθούν εξηγήσεις ως προς 

την άρνηση συμμόρφωσης προς αίτηση 

διότι η πράξη αυτή θα έβλαπτε 

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές 

ανταποκρίνονται, χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση, σε αιτήσεις της Eurojust 

που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 4, 

ενώ σε επείγουσες υποθέσεις η Eurojust 

μπορεί να ορίσει προθεσμία απάντησης. 

Οι αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών 

μελών συμμορφώνονται προς την αίτηση 

που υπέβαλε η Eurojust και η οποία 

προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 

και στο άρθρο 4 παράγραφος 2 (νέα) ή 

δίνουν συνέχεια σε γραπτή γνώμη της 

Eurojust επί αίτησης προβλεπόμενης στο 

άρθρο 4 παράγραφοι 4 ή 5, εκτός εάν 

μπορούν να αιτιολογήσουν στην Eurojust, 

με αιτιολογημένη γνώμη, ότι η άμεση 

συμμόρφωση θα θέσει σε κίνδυνο την 
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ουσιαστικά συμφέροντα εθνικής 

ασφάλειας ή θα διακύβευε την ασφάλεια 

προσώπων, οι αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών δύνανται να επικαλούνται 

επιχειρησιακούς λόγους. 

επιτυχή έκβαση τρέχουσας έρευνας ή την 

ασφάλεια ενός προσώπου. Τυχόν 

καθυστέρηση συμμόρφωσης προς 

αιτήσεις και γνώμες που υποβάλλονται 

από την Eurojust σύμφωνα με το άρθρο 4 

πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη. 

 

Τροπολογία  97 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Εurojust καταρτίζει σύστημα 

διαχείρισης υποθέσεων αποτελούμενο από 

προσωρινά αρχεία εργασίας και πίνακα 

που περιέχουν δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, όπως αναφέρονται στο 

παράρτημα 2, και δεδομένα μη 

προσωπικού χαρακτήρα. 

1. Η Εurojust καταρτίζει σύστημα 

διαχείρισης υποθέσεων το οποίο 

συμπεριλαμβάνει προσωρινά αρχεία 

εργασίας και πίνακα που περιέχουν 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως 

αναφέρονται στο παράρτημα 2, και 

δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Τροπολογία  98 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) διευκολύνει τον έλεγχο του κατά 

πόσον η επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα εκτελείται κατά 

τρόπο σύννομο και σύμφωνα προς τον 

παρόντα κανονισμό. 

γ) διευκολύνει τον έλεγχο του κατά 

πόσον η επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα εκτελείται κατά 

τρόπο σύννομο και σύμφωνα προς το 

ενωσιακό δίκαιο. 

 

Τροπολογία  99 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο πίνακας περιλαμβάνει αναφορές 

στα προσωρινά αρχεία εργασίας που 

4. Ο πίνακας περιλαμβάνει αναφορές 

στα προσωρινά αρχεία εργασίας που 
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αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο 

πλαίσιο της Eurojust και δεν δύναται να 

περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

εκτός από εκείνα που προβλέπονται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία α) έως θ), ια) και 

ιγ) και στην παράγραφο 2 του 

παραρτήματος 2. 

αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο 

πλαίσιο της Eurojust και δεν δύναται να 

περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

εκτός από εκείνα που προβλέπονται στην 

παράγραφο 2 του παραρτήματος 2. 

 

Τροπολογία  100 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 6 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Για την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν 

υπόθεση, η Eurojust δεν δύναται να 

δημιουργεί και να χρησιμοποιεί κανένα 

αυτοματοποιημένο αρχείο πλην αυτών του 

συστήματος διαχείρισης υποθέσεων ή 

προσωρινού αρχείου εργασίας. 

6. Για την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν 

υπόθεση, η Eurojust δεν δύναται να 

δημιουργεί και να χρησιμοποιεί κανένα 

αυτοματοποιημένο αρχείο πλην αυτών του 

συστήματος διαχείρισης υποθέσεων. 

 

Τροπολογία  101 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 7 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Τα σύστημα διαχείρισης 

υποθέσεων και τα προσωρινά αρχεία 

εργασίας του είναι διαθέσιμα προς χρήση 

στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 

7. Τα σύστημα διαχείρισης 

υποθέσεων και τα προσωρινά αρχεία 

εργασίας του είναι διαθέσιμα προς χρήση 

στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στον τομέα 

αρμοδιότητάς της. 

 

Τροπολογία  102 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 8 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Οι διατάξεις σχετικά με την 

πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης 

υποθέσεων και στα προσωρινά αρχεία 

εργασίας ισχύουν, τηρουμένων των 

αναλογιών, και για την Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία. Ωστόσο, όσον αφορά τις 

πληροφορίες που εισάγονται στο σύστημα 

διαχείρισης υποθέσεων, στα προσωρινά 

αρχεία εργασίας και στον πίνακα από την 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν παρέχεται 

πρόσβαση σε εθνικό επίπεδο. 

8. Οι διατάξεις σχετικά με την 

πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης 

υποθέσεων και στα προσωρινά αρχεία 

εργασίας ισχύουν, τηρουμένων των 

αναλογιών, και για την Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία στον τομέα αρμοδιότητάς της. 

Ωστόσο, όσον αφορά τις πληροφορίες που 

εισάγονται στο σύστημα διαχείρισης 

υποθέσεων, στα προσωρινά αρχεία 

εργασίας και στον πίνακα από την 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν παρέχεται 

πρόσβαση σε εθνικό επίπεδο. 

 

Τροπολογία  103 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το εθνικό μέλος που έχει ανοίξει 

προσωρινό αρχείο εργασίας αποφασίζει 

επίσης ποιες πληροφορίες σχετικά με το 

προσωρινό αυτό αρχείο εργασίας πρέπει να 

περιλαμβάνονται στον πίνακα. 

3. Το εθνικό μέλος που έχει ανοίξει 

προσωρινό αρχείο εργασίας αποφασίζει 

επίσης ποιες πληροφορίες σχετικά με το 

προσωρινό αυτό αρχείο εργασίας, και 

σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 4, 
πρέπει να περιλαμβάνονται στον πίνακα. 

 

Τροπολογία  104 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα 

Επεξεργασία πληροφοριών 

1. Εφόσον είναι απαραίτητο για την 

εκπλήρωση της ρητά διατυπωμένης 

αποστολής της, η Eurojust δύναται, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, και 

προκειμένου να φέρει εις πέρας τα 

επιχειρησιακά καθήκοντά της, να 

Η επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από τη Eurojust 

στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της 

διέπεται από τον κανονισμό αριθ. 

45/2001, για την προστασία των 

ενδιαφερομένων. 
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επεξεργάζεται με αυτοματοποιημένα 

μέσα ή σε διαρθρωμένα μη 

αυτοματοποιημένα αρχεία σύμφωνα με 

τον παρόντα κανονισμό μόνο τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που 

παρατίθενται στο σημείο 1 του 

παραρτήματος 2 και τα οποία αφορούν 

πρόσωπα τα οποία, κατά την εθνική 

νομοθεσία των οικείων κρατών μελών, 

εικάζεται ότι έχουν διαπράξει ή έχουν 

συμμετάσχει σε αξιόποινη πράξη για την 

οποία είναι αρμόδια η Eurojust ή τα 

οποία έχουν καταδικασθεί για τέτοια 

πράξη. 

2. Η Eurojust μπορεί να 

επεξεργάζεται μόνον τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που 

παρατίθενται στο σημείο 2 του 

παραρτήματος 2 και τα οποία αφορούν 

πρόσωπα τα οποία, κατά την εθνική 

νομοθεσία των οικείων κρατών μελών, 

θεωρούνται ως μάρτυρες ή θύματα σε 

έρευνα ή ποινική δίωξη που αφορά μία ή 

περισσότερες από τις μορφές 

εγκληματικότητας ή αξιόποινες πράξεις 

που ορίζονται στο άρθρο 3 ή πρόσωπα 

ηλικίας κάτω των 18 ετών. Η 

επεξεργασία τέτοιου είδους δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να γίνεται 

μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για 

την εκπλήρωση της ρητά διατυπωμένης 

αποστολής της Eurojust, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της, και προκειμένου να 

φέρει εις πέρας τα επιχειρησιακά 

καθήκοντά της. 

 

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η 

Eurojust μπορεί επίσης, για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα το οποίο δεν 

υπερβαίνει τον χρόνο που απαιτείται για 

την περάτωση της υπόθεσης σε σχέση με 

την οποία γίνεται η επεξεργασία των 

δεδομένων, να επεξεργάζεται και άλλα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πέραν 

εκείνων που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 2, τα οποία αφορούν 

τις περιστάσεις μιας αξιόποινης πράξης, 

εφόσον παρουσιάζουν άμεσο ενδιαφέρον 

για τις διενεργούμενες έρευνες στο 
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συντονισμό των οποίων συμβάλλει η 

Eurojust και υπό την προϋπόθεση ότι η 

επεξεργασία τους είναι απολύτως 

αναγκαία για τους σκοπούς που 

περιγράφονται στην παράγραφο 1. Ο 

υπεύθυνος προστασίας των δεδομένων ο 

οποίος αναφέρεται στο άρθρο 31 

ενημερώνεται αμέσως σχετικά με την 

προσφυγή στην παρούσα παράγραφο 

καθώς και σχετικά με τις ειδικές 

περιστάσεις που δικαιολογούν την 

αναγκαιότητα της επεξεργασίας τέτοιων 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Όταν τα δεδομένα αυτά αφορούν 

μάρτυρες ή θύματα κατά την έννοια της 

παραγράφου 2, η απόφαση για την 

επεξεργασία τους λαμβάνεται από κοινού 

από δύο τουλάχιστον εθνικά μέλη. 

4. Τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, είτε υφίστανται επεξεργασία 

με αυτοματοποιημένα μέσα είτε όχι, τα 

οποία αποκαλύπτουν τη φυλετική ή 

εθνική καταγωγή, τα πολιτικά 

φρονήματα, τις θρησκευτικές ή 

φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή 

σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς 

και τα δεδομένα σχετικά με την υγεία και 

τη σεξουαλική ζωή μπορούν να υποστούν 

επεξεργασία από τη Eurojust μόνον 

εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τις 

οικείες εθνικές έρευνες και για τον 

συντονισμό στο πλαίσιο της Eurojust και 

εφόσον συμπληρώνουν άλλα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ήδη 

αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας. Ο 

υπεύθυνος προστασίας των δεδομένων 

ενημερώνεται αμέσως σχετικά με την 

προσφυγή στην παρούσα παράγραφο. Τα 

δεδομένα αυτά δεν μπορούν να αποτελούν 

αντικείμενο επεξεργασίας στον πίνακα 

που προβλέπεται στο άρθρο 24 

παράγραφος 4. Όταν τα άλλα αυτά 

δεδομένα αφορούν μάρτυρες ή θύματα 

κατά την έννοια της παραγράφου 2, η 

απόφαση για την επεξεργασία τους 

λαμβάνεται από το συλλογικό όργανο. 

 

5. Η επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από τη Eurojust 
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στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της 

διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

45/2001. Ο παρών κανονισμός 

συγκεκριμενοποιεί και συμπληρώνει τον 

κανονισμό 45/2001 σε ό,τι αφορά τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Eurojust 

στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 

καθηκόντων της. 

 

Τροπολογία  105 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο επεξεργασίας από τη 

Eurojust δεν μπορούν να διατηρηθούν 

πέραν από την πρώτη ισχύουσα 

ημερομηνία μεταξύ των ακολούθων: 

διαγράφεται 

α) την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας παραγραφής της ποινικής 

δίωξης σε όλα τα οικεία κράτη μέλη, τα 

οποία αφορά η έρευνα και οι διώξεις· 

 

β) την ημερομηνία κατά την οποία το 

υποκείμενο των δεδομένων αθωώθηκε 

και η δικαστική απόφαση κατέστη 

αμετάκλητη· 

 

γ) τρία έτη μετά την ημερομηνία 

κατά την οποία κατέστη αμετάκλητη η 

δικαστική απόφαση του τελευταίου των 

οικείων κρατών μελών στο οποίο αφορά 

η έρευνα ή οι διώξεις· 

 

δ) την ημερομηνία κατά την οποία η 

Eurojust και τα οικεία κράτη μέλη 

διαπίστωσαν ή συμφώνησαν από κοινού 

ότι δεν ήταν πλέον απαραίτητος ο 

συντονισμός της έρευνας και των 

διώξεων από τη Eurojust, εκτός εάν 

υπάρχει υποχρέωση παροχής των 

συγκεκριμένων πληροφοριών στη 

Eurojust σύμφωνα με το άρθρο 21 
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παράγραφος 5 ή 6· 

ε) τρία έτη μετά την ημερομηνία 

κατά την οποία διαβιβάστηκαν τα 

δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 21 

παράγραφος 6 ή 7. 

 

2. Η τήρηση των προθεσμιών 

διατήρησης που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 σημεία α), β), γ) και δ) 

ελέγχεται μονίμως με κατάλληλη 

αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Εν πάση 

περιπτώσει, διενεργείται έλεγχος της 

ανάγκης διατήρησης των δεδομένων ανά 

τριετία, μετά την εισαγωγή τους. Εάν 

δεδομένα τα οποία αφορούν πρόσωπα 

που αναφέρονται στο άρθρο 27 

παράγραφος 4 διατηρούνται για διάστημα 

άνω των πέντε ετών, ο Ευρωπαίος 

Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 

ενημερώνεται σχετικά. 

 

3. Εάν λήξει μια εκ των προθεσμιών 

διατήρησης που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 σημεία α), β), γ) και δ), η 

Eurojust ελέγχει εάν είναι ανάγκη να 

διατηρηθούν τα δεδομένα για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα ώστε να μπορέσουν να 

πραγματοποιηθούν οι στόχοι της και 

μπορεί να αποφασίσει να διατηρήσει 

κατά παρέκκλιση τα δεδομένα αυτά μέχρι 

τον επόμενο έλεγχο. Οι λόγοι για τη 

συνέχιση της διατήρησης πρέπει να 

αιτιολογούνται και να καταγράφονται. 

Εάν δεν ληφθεί απόφαση για τη συνέχιση 

της διατήρησης των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, αυτά 

διαγράφονται αυτομάτως μετά από τρία 

έτη. Ωστόσο, εφόσον έχει λήξει η 

προθεσμία παραγραφής της ποινικής 

δίωξης σε όλα τα κράτη μέλη, όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 σημείο α), 

τα δεδομένα μπορούν να διατηρούνται 

μόνο εφόσον είναι αναγκαία προκειμένου 

η Eurojust να παράσχει τη συνδρομή της 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 

 

4. Εάν, σύμφωνα με την παράγραφο 

3, τα δεδομένα έχουν διατηρηθεί πέραν 

των ημερομηνιών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, διενεργείται έλεγχος της 
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ανάγκης διατήρησης των δεδομένων ανά 

τριετία από τον Ευρωπαίο Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων. 

5. Εάν ένας φάκελος περιέχει μη 

αυτοματοποιημένα και μη διαρθρωμένα 

δεδομένα και εάν έχει παρέλθει η 

προθεσμία διατήρησης του τελευταίου 

αυτοματοποιημένου δεδομένου που 

προήλθε από αυτόν τον φάκελο, όλα τα 

έγγραφα του εν λόγω φακέλου 

επιστρέφονται στην αρχή που τα είχε 

ανακοινώσει και καταστρέφονται τα 

τυχόν αντίγραφα. 

 

6. Στην περίπτωση κατά την οποία η 

Eurojust έχει συντονίσει έρευνα ή 

διώξεις, τα οικεία εθνικά μέλη 

ενημερώνουν τη Eurojust και τα άλλα 

ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για όλες τις 

δικαστικές αποφάσεις σχετικά με την 

υπόθεση αυτή, οι οποίες έχουν καταστεί 

αμετάκλητες, προκειμένου ιδίως να 

εφαρμοσθεί η παράγραφος 1 στοιχείο β). 

 

 

Τροπολογία  106 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για τους σκοπούς της 

εξακρίβωσης της νομιμότητας της 

επεξεργασίας δεδομένων, της 

αυτοπαρακολούθησης και της 

διασφάλισης της ακεραιότητας και 

ασφάλειας των δεδομένων, η Eurojust 

τηρεί αρχεία συλλογής, μεταβολής, 

πρόσβασης, γνωστοποίησης, συνδυασμού 

ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται για 

επιχειρησιακούς σκοπούς. Καταχωρίσεις 

ή τεκμηριώσεις αυτού του είδους 

διαγράφονται μετά από 18 μήνες, εκτός 

εάν τα δεδομένα εξακολουθούν να είναι 

αναγκαία για συνεχή έλεγχο. 

διαγράφεται 
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2. Καταχωρίσεις ή τεκμηριώσεις που 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 διαβιβάζονται, κατόπιν 

αιτήσεως, στον Ευρωπαίο Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων. Ο Ευρωπαίος 

Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 

χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές μόνο 

για τον έλεγχο της προστασίας των 

δεδομένων και για τη διασφάλιση της 

ορθής επεξεργασίας τους καθώς και της 

ακεραιότητας και της ασφάλειας των 

δεδομένων. 

 

 

Τροπολογία  107 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται η 

Eurojust στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 

αρμοδιοτήτων της έχουν μόνο τα εθνικά 

μέλη, οι αναπληρωτές και οι βοηθοί τους, 

τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 

20 παράγραφος 2, εφόσον συνδέονται με 

το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων, 

καθώς και εξουσιοδοτημένο προσωπικό 

της Eurojust, προκειμένου αυτή να 

εκπληρώσει τις αρμοδιότητές της και 

εντός των ορίων που προβλέπονται στα 

άρθρα 24, 25 και 26. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  108 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το εκτελεστικό συμβούλιο διορίζει 

υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 

σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 45/2001. 

διαγράφεται 
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2. Σε συμμόρφωση προς τις 

υποχρεώσεις που προβλέπονται από το 

άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

45/2001, ο υπεύθυνος προστασίας 

δεδομένων: 

 

α) διασφαλίζει ότι τηρούνται γραπτά 

αρχεία διαβίβασης δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα· 

 

β) συνεργάζεται με το προσωπικό 

της Eurojust που είναι υπεύθυνο για τις 

διαδικασίες, την εκπαίδευση και την 

παροχή συμβουλών σχετικά με την 

επεξεργασία δεδομένων· 

 

γ) καταρτίζει ετήσια έκθεση και την 

κοινοποιεί στο συλλογικό όργανο και στον 

Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 

Δεδομένων. 

 

3. Στο πλαίσιο της άσκησης των 

καθηκόντων του, ο υπεύθυνος 

προστασίας δεδομένων διαθέτει 

πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων 

που επεξεργάζεται η Eurojust και σε 

όλους τους χώρους της Eurojust. 

 

4. Οι υπάλληλοι της Eurojust που 

συνδράμουν τον υπεύθυνο προστασίας 

δεδομένων στην εκτέλεση των 

καθηκόντων του έχουν πρόσβαση στα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

υποβάλλονται σε επεξεργασία από την 

Eurojust και στους χώρους της Eurojust 

μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίος για 

την άσκηση των καθηκόντων τους. 

 

5. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος 

προστασίας δεδομένων θεωρεί ότι έχουν 

παραβιασθεί οι διατάξεις του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 45/2001 ή του παρόντος 

κανονισμού σχετικά με την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

ενημερώνει σχετικά τον διοικητικό 

διευθυντή ζητώντας την επίλυση του 

ζητήματος της παραβίασης εντός 

συγκεκριμένης προθεσμίας. Αν ο 

διοικητικός διευθυντής δεν δώσει λύση 

στο ζήτημα της παραβίασης των 

διατάξεων περί επεξεργασίας εντός της 

συγκεκριμένης προθεσμίας, ο υπεύθυνος 
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προστασίας δεδομένων ενημερώνει 

σχετικά το συλλογικό όργανο και 

καθορίζουν από κοινού προθεσμία για τη 

διευθέτηση του ζητήματος. Αν το 

συλλογικό όργανο δεν δώσει λύση στο 

ζήτημα της παραβίασης των διατάξεων 

περί επεξεργασίας εντός της προθεσμίας, 

ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 

παραπέμπει το ζήτημα στον Ευρωπαίο 

Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. 

6. Το εκτελεστικό συμβούλιο 

θεσπίζει τους κανόνες εφαρμογής που 

αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 8 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. 

 

 

Τροπολογία  109 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εάν τα υποκείμενα των 

δεδομένων επιθυμούν να ασκήσουν το 

δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να 

υποβάλλουν σχετική αίτηση προς την 

αρχή που έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτό 

στο κράτος μέλος της επιλογής τους. Η εν 

λόγω αρχή διαβιβάζει την αίτηση στη 

Eurojust πάραυτα και σε κάθε περίπτωση 

εντός μηνός από την παραλαβή της. 

διαγράφεται 

2. Η Eurojust απαντά χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην αίτηση 

και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών 

μηνών από την παραλαβή της. 

 

3. Η Eurojust ζητά τη γνώμη των 

αρμόδιων αρχών των κρατών μελών 

σχετικά με την απόφαση που καλείται να 

λάβει. Η απόφαση για τη χορήγηση 

πρόσβασης σε δεδομένα τελεί υπό την 

αίρεση της στενής συνεργασίας μεταξύ 

της Eurojust και των κρατών μελών που 

επηρεάζονται άμεσα από την 

κοινοποίηση των δεδομένων. Σε 

περίπτωση που ένα κράτος μέλος έχει 
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αντίρρηση για την απάντηση που 

προτίθεται να δώσει η Eurojust, 

γνωστοποιεί τους λόγους της διαφωνίας 

του στη Eurojust. 

4. Σε περίπτωση περιορισμού του 

δικαιώματος πρόσβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 45/2001, η Eurojust 

ενημερώνει γραπτώς το υποκείμενο των 

δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 

παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού. 

Οι πληροφορίες σχετικά με τους κύριους 

λόγους στους οποίους βασίζεται μια 

τέτοια απόφαση ενδέχεται να 

παραλείπονται, εάν η παροχή τους 

εικάζεται ότι στερεί τον περιορισμό που 

επιβάλλεται από την ισχύ του. Το 

υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται 

τουλάχιστον ότι ο Ευρωπαίος Επόπτης 

Προστασίας Δεδομένων έχει προβεί σε 

όλες τις απαραίτητες επαληθεύσεις. 

 

5. Η Eurojust τεκμηριώνει τους 

λόγους για τους οποίους παραλείπεται η 

κοινοποίηση των κύριων λόγων στους 

οποίους βασίζεται ο περιορισμός που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4. 

 

6. Τα εθνικά μέλη, στα οποία αφορά 

η αίτηση, την εξετάζουν και αποφασίζουν 

εξ ονόματος της Eurojust. Η αίτηση 

υποβάλλεται σε πλήρη εξέταση εντός 

τριών μηνών από την παραλαβή της. Σε 

περίπτωση διαφωνίας, φέρουν το θέμα 

στο συλλογικό όργανο το οποίο 

αποφασίζει επί της αιτήσεως με 

πλειοψηφία δύο τρίτων. 

 

7. Όταν, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 

46 και 47 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

45/2001, ο Ευρωπαίος Επόπτης 

Προστασίας Δεδομένων ελέγχει τη 

νομιμότητα της επεξεργασίας που 

διενεργείται από τη Eurojust, ενημερώνει 

το υποκείμενο των δεδομένων 

τουλάχιστον ότι έχει προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες επαληθεύσεις. 

 

 

Τροπολογία  110 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που πρέπει να διορθωθούν, να 

διαγραφούν ή των οποίων η επεξεργασία 

πρέπει να περιοριστεί σύμφωνα με τα 

άρθρα 14, 15 ή 16 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 45/2001 έχουν παρασχεθεί στη 

Eurojust από τρίτες χώρες, διεθνείς 

οργανισμούς, ιδιωτικούς φορείς ή ιδιώτες 

ή προέρχονται από αναλύσεις της ίδιας 

της Eurojust, η διόρθωση, η διαγραφή ή 

ο περιορισμός της επεξεργασίας τους 

γίνεται από τη Eurojust. 

διαγράφεται 

2. Εάν τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που πρέπει να διορθωθούν, να 

διαγραφούν ή των οποίων η επεξεργασία 

πρέπει να περιοριστεί σύμφωνα με τα 

άρθρα 14, 15 ή 16 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 45/2001 έχουν παρασχεθεί στη 

Eurojust απευθείας από τα κράτη μέλη, η 

διόρθωση, η διαγραφή ή ο περιορισμός 

της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών 

γίνεται από τη Eurojust σε συνεργασία με 

τα κράτη μέλη. 

 

3. Σε περίπτωση που ανακριβή 

δεδομένα έχουν διαβιβασθεί με άλλον 

κατάλληλο τρόπο ή σε περίπτωση που τα 

λάθη σε δεδομένα τα οποία έχουν 

παρασχεθεί από κράτη μέλη οφείλονται 

σε εσφαλμένη διαβίβαση ή έχουν 

διαβιβασθεί κατά παράβαση του 

παρόντος κανονισμού ή εάν τα λάθη είναι 

αποτέλεσμα της καταχώρισης, της 

απόκτησης ή της διατήρησης των 

δεδομένων με εσφαλμένο τρόπο ή κατά 

παράβαση του παρόντος κανονισμού από 

τη Eurojust, η Eurojust διορθώνει ή 

διαγράφει τα δεδομένα σε συνεργασία με 

τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. 

 

4. Στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στα άρθρα 14, 15 και 16 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, όλοι οι 

αποδέκτες των δεδομένων αυτών 
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ενημερώνονται πάραυτα σύμφωνα με το 

άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

45/2001. Σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανόνες, οι αποδέκτες στη συνέχεια 

διορθώνουν, διαγράφουν ή περιορίζουν 

την επεξεργασία των δεδομένων αυτών 

στα συστήματά τους. 

5. Η Eurojust ενημερώνει γραπτώς 

τα υποκείμενα των δεδομένων χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και σε κάθε 

περίπτωση εντός τριών μηνών, ότι 

δεδομένα που τα αφορούν έχουν 

διορθωθεί, διαγραφεί ή η επεξεργασία 

τους τελεί υπό περιορισμούς. 

 

6. Η Eurojust ενημερώνει γραπτώς 

τα υποκείμενα των δεδομένων για τυχόν 

απόρριψη διόρθωσης, διαγραφής ή 

περιορισμού της επεξεργασίας, καθώς και 

για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας 

στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 

Δεδομένων και άσκησης δικαστικής 

προσφυγής. 

 

 

Τροπολογία  111 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Eurojust επεξεργάζεται τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά 

τρόπον ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί η 

αρχή από την οποία έχουν παρασχεθεί ή 

ανακτηθεί τα δεδομένα. 

διαγράφεται 

2. Η ευθύνη για την ποιότητα των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

βαρύνει το κράτος μέλος το οποίο παρέχει 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στη 

Eurojust, η δε ευθύνη για δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται 

από οργανισμούς της ΕΕ, τρίτες χώρες ή 

διεθνείς οργανισμούς, καθώς και για 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

ανακτώνται από τη Eurojust από πηγές 

διαθέσιμες στο κοινό βαρύνει τη 
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Eurojust. 

3. Υπεύθυνη για τη συμμόρφωση 

προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 

και προς τον παρόντα κανονισμό είναι η 

Eurojust. Η ευθύνη για τη νομιμότητα 

της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που παρέχονται από τα κράτη 

μέλη στη Eurojust βαρύνει το κράτος 

μέλος που παρέχει τα δεδομένα, ενώ η 

ευθύνη για τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που παρέχονται από τη 

Eurojust σε κράτη μέλη, φορείς της ΕΕ 

και τρίτες χώρες ή οργανισμούς βαρύνει 

τη Eurojust. 

 

4. Με την επιφύλαξη άλλων 

διατάξεων του παρόντος κανονισμού, η 

Eurojust είναι υπεύθυνη για όλες τις 

πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που 

εκτελεί η ίδια. 

 

 

Τροπολογία  112 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο Ευρωπαίος Επόπτης 

Προστασίας Δεδομένων ενεργεί σε στενή 

συνεργασία με τις εθνικές αρχές που είναι 

αρμόδιες για την εποπτεία της 

προστασίας των δεδομένων σε 

συγκεκριμένα ζητήματα που απαιτούν 

ανάμειξη των κρατών μελών, ιδίως σε 

περίπτωση που ο Ευρωπαίος Επόπτης 

Προστασίας Δεδομένων ή μια εθνική 

αρχή αρμόδια για την εποπτεία της 

προστασίας των δεδομένων διαπιστώσει 

σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των 

πρακτικών των κρατών μελών ή 

δυνητικά παράνομη διαβίβαση κατά τη 

χρήση των διαύλων επικοινωνίας της 

Eurojust, ή στο πλαίσιο ζητημάτων που 

εγείρονται από μία ή περισσότερες 

εθνικές εποπτικές αρχές σχετικά με την 

εφαρμογή και ερμηνεία του παρόντος 

διαγράφεται 
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κανονισμού. 

2. Στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 

Δεδομένων και οι εθνικές αρχές που είναι 

αρμόδιες για την εποπτεία της 

προστασίας των δεδομένων δύνανται, 

εντός του πεδίου των αντιστοίχων 

αρμοδιοτήτων τους, να ανταλλάσσουν τις 

σχετικές πληροφορίες, να παρέχουν 

αμοιβαία συνδρομή για τη διενέργεια 

ελέγχων και επιθεωρήσεων, να εξετάζουν 

δυσκολίες στην ερμηνεία ή εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού, να διερευνούν 

προβλήματα που αφορούν την άσκηση 

ανεξάρτητης εποπτείας ή την άσκηση 

των δικαιωμάτων των υποκειμένων των 

δεδομένων, να καταρτίζουν 

εναρμονισμένες προτάσεις για κοινές 

λύσεις σε προβλήματα και να προάγουν 

την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον 

αφορά τα δικαιώματα προστασίας των 

δεδομένων, ανάλογα με τις ανάγκες. 

 

3. Οι εθνικές εποπτικές αρχές και ο 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 

Δεδομένων συνεδριάζουν για τους 

σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν 

άρθρο, εφόσον απαιτείται. Ο Ευρωπαίος 

Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 

αναλαμβάνει τη διοργάνωση και τα έξοδα 

των συνεδριάσεων αυτών. Κατά την 

πρώτη συνεδρίαση εγκρίνεται ο 

εσωτερικός κανονισμός. Ανάλογα με τις 

ανάγκες, πραγματοποιείται από κοινού η 

επεξεργασία περαιτέρω μεθόδων 

εργασίας. 

 

 

Τροπολογία  113 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν η καταγγελία που 

υποβάλλεται από υποκείμενο δεδομένων 

διαγράφεται 
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σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 

αφορά απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 

32 ή 33, ο Ευρωπαίος Επόπτης 

Προστασίας Δεδομένων ζητά τη γνώμη 

των εθνικών εποπτικών αρχών ή της 

αρμόδιας δικαστικής αρχής του κράτους 

μέλους από το οποίο προέρχονται τα 

δεδομένα ή του άμεσα ενδιαφερομένου 

κράτους μέλους. Η απόφαση του 

Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 

Δεδομένων, η οποία μπορεί να συνίσταται 

και σε άρνηση κοινοποίησης 

οποιασδήποτε πληροφορίας, λαμβάνεται 

σε στενή συνεργασία με την εθνική 

εποπτική αρχή ή την αρμόδια δικαστική 

αρχή. 

2. Όταν η καταγγελία αφορά την 

επεξεργασία δεδομένων που έχουν 

διαβιβασθεί στη Eurojust από κράτος 

μέλος, ο Ευρωπαίος Επόπτης 

Προστασίας Δεδομένων διασφαλίζει, σε 

στενή συνεργασία με την εθνική εποπτική 

αρχή του κράτους μέλους το οποίο έχει 

διαβιβάσει τα δεδομένα, ότι έχουν 

διεξαχθεί ορθά οι απαραίτητοι έλεγχοι. 

 

3. Όταν η καταγγελία αφορά την 

επεξεργασία δεδομένων που έχουν 

διαβιβασθεί στη Eurojust από 

οργανισμούς της Ένωσης, τρίτες χώρες ή 

διεθνείς οργανισμούς, ο Ευρωπαίος 

Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 

διασφαλίζει ότι έχουν διεξαχθεί οι 

απαραίτητοι έλεγχοι από τη Eurojust. 

 

 

Τροπολογία  114 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 37 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1 Η Eurojust ευθύνεται, σύμφωνα 

με το άρθρο 340 της Συνθήκης, για κάθε 

ζημία που υπέστη πρόσωπο λόγω μη 

επιτρεπόμενης ή λανθασμένης 

διαγράφεται 
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επεξεργασίας δεδομένων που 

προέρχονται από αυτήν. 

2. Οι καταγγελίες κατά της Εurojust 

στο πλαίσιο της ευθύνης που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 εγείρονται ενώπιον 

του Δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 

268 της Συνθήκης. 

 

3. Κάθε κράτος μέλος είναι 

υπεύθυνο, σύμφωνα με το εθνικό του 

δίκαιο, για κάθε ζημία που υπέστη 

πρόσωπο λόγω μη επιτρεπομένης ή 

λανθασμένης επεξεργασίας δεδομένων 

που προέρχονται από αυτό και 

διαβιβάσθηκαν στη Eurojust. 

 

 

Τροπολογία  115 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για 

την εκπλήρωση των καθηκόντων της, η 

Eurojust δύναται να συνάπτει και να 

διατηρεί σχέσεις συνεργασίας με 

οργανισμούς της Ένωσης στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων τους, καθώς και με τις 

αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, διεθνείς 

οργανισμούς και τον Διεθνή Οργανισμό 

Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Interpol). 

1. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για 

την εκπλήρωση των καθηκόντων της, η 

Eurojust δύναται να συνάπτει και να 

διατηρεί σχέσεις συνεργασίας με 

οργανισμούς της Ένωσης στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων τους, καθώς και με τις 

αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, διεθνείς 

οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του 

Διεθνούς Οργανισμού Εγκληματολογικής 

Αστυνομίας (Interpol) σύμφωνα με τη 

στρατηγική που αναφέρεται στο άρθρο 

43. 

 

Τροπολογία  116 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στον βαθμό που είναι σκόπιμο για 

την εκπλήρωση των καθηκόντων της και 

2. Στον βαθμό που είναι σκόπιμο για 

την εκπλήρωση των καθηκόντων της και 
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με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών 

σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 8, η 

Eurojust δύναται να ανταλλάσσει 

απευθείας κάθε πληροφορία με τους 

φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 

1, με εξαίρεση δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα. 

με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών 

σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 8 

και το άρθρο 62, η Eurojust δύναται να 

ανταλλάσσει απευθείας κάθε πληροφορία 

με τους φορείς που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, με εξαίρεση δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Τροπολογία  117 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Για τους σκοπούς των 

παραγράφων 1 και 2, η Eurojust συνάπτει 

συμφωνίες συνεργασίας με τους φορείς 

της παραγράφου 1. Οι εν λόγω συμφωνίες 

συνεργασίας δεν αποτελούν βάση που να 

επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και δεν 

δεσμεύουν την Ένωση ή τα κράτη μέλη 

της.  

 

Τροπολογία  118 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 3 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Eurojust δύναται, σύμφωνα με το 

άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

45/2001, να παραλαμβάνει και να 

επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα από τις οντότητες που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 στον 

βαθμό που είναι αναγκαίο για την 

εκπλήρωση της αποστολής της και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος 

IV. 

3. Η Eurojust δύναται, σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, να 

παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τις 

οντότητες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 στον βαθμό που είναι 

αναγκαίο για την εκπλήρωση της 

αποστολής της. 
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Τροπολογία  119 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

διαβιβάζονται από τη Eurojust σε τρίτες 

χώρες, σε διεθνείς οργανισμούς και στην 

Interpol μόνον εφόσον αυτό είναι 

αναγκαίο για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση αξιόποινων πράξεων που 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της 

Eurojust και σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό. Εφόσον τα δεδομένα που 

πρόκειται να διαβιβασθούν έχουν 

παρασχεθεί από κράτος μέλος, η Eurojust 

οφείλει να λάβει τη συγκατάθεσή του, 

εκτός εάν: 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  120 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η μη επιβολή από το κράτος μέλος 

ρητού περιορισμού στην περαιτέρω 

διαβίβαση μπορεί να εκληφθεί ως 

έγκριση· ή 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  121 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 4 – στοιχείο β 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) το κράτος μέλος έχει χορηγήσει εκ 

των προτέρων τη συγκατάθεσή του στην 

περαιτέρω διαβίβαση, υπό γενικούς ή 

ειδικούς όρους. Η συγκατάθεση αυτή 

διαγράφεται 
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μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. 

 

Τροπολογία  122 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 5 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η περαιτέρω διαβίβαση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 

τα κράτη μέλη, οργανισμούς της Ένωσης, 

τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς 

απαγορεύεται, εκτός εάν η Eurojust έχει 

δώσει ρητά τη συγκατάθεσή της μετά 

από εξέταση των περιστάσεων της 

υπόθεσης, για ειδικό σκοπό ο οποίος είναι 

ασύμβατος με τον σκοπό για τον οποίο 

διαβιβάστηκαν τα δεδομένα. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  123 

Πρόταση κανονισμού 

Kεφάλαιο 5 – τμήμα 2 – τίτλος 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ 

 

Τροπολογία  124 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. H γραμματεία του δικτύου για τις 

κοινές ομάδες ερευνών και των δικτύων 

που δημιουργούνται με την απόφαση 

2002/494/ΔΕΥ αποτελεί μέρος του 

προσωπικού της Eurojust. Οι γραμματείες 

αυτές λειτουργούν ως χωριστές μονάδες. 

2. H γραμματεία του δικτύου για τις 

κοινές ομάδες ερευνών και των δικτύων 

που δημιουργούνται με την απόφαση 

2002/494/ΔΕΥ αποτελεί μέρος του 

προσωπικού της Eurojust. Οι γραμματείες 

αυτές λειτουργούν ως χωριστές μονάδες. 
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Έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν 

τους διοικητικούς πόρους της Eurojust που 

είναι απαραίτητοι για την εκπλήρωση του 

έργου τους. Η Eurojust διασφαλίζει τον 

συντονισμό μεταξύ των γραμματειών. Η 

παρούσα παράγραφος ισχύει για τη 

γραμματεία κάθε νέου δικτύου που 

συστήνεται με απόφαση του Συμβουλίου 

εφόσον η εν λόγω απόφαση ορίζει ότι η 

γραμματεία εξασφαλίζεται από τη 
Eurojust. 

Έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν 

τους διοικητικούς πόρους της Eurojust που 

είναι απαραίτητοι για την εκπλήρωση του 

έργου τους. Η Eurojust διασφαλίζει τον 

συντονισμό μεταξύ των γραμματειών. Η 

παρούσα παράγραφος ισχύει για τη 

γραμματεία κάθε σχετικού δικτύου που 

συμμετέχει σε δικαστική συνεργασία σε 

ποινικές υποθέσεις για τις οποίες οφείλει 
η Eurojust να παράσχει υποστήριξη με τη 

μορφή γραμματείας. Η Eurojust δύναται 

να υποστηρίζει, ακόμη και μέσω 

γραμματείας στεγαζόμενης στους χώρους 

της Eurojust, εάν χρειαστεί, τα σχετικά 

ευρωπαϊκά δίκτυα και φορείς που 

συμμετέχουν σε δικαστική συνεργασία σε 

ποινικές υποθέσεις. 

 

Τροπολογία  125 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Eurojust λαμβάνει κάθε 

κατάλληλο μέτρο ώστε να μπορεί η 

Ευρωπόλ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

της, να έχει έμμεση πρόσβαση βάσει 

συστήματος σύμπτωσης/απουσίας 

σύμπτωσης (hit/no hit) σε πληροφορίες 

που παρέχονται στην Eurojust, με την 

επιφύλαξη τυχόν περιορισμών που 

υποδεικνύονται από τα κράτη μέλη, τους 

φορείς της Ένωσης, τις τρίτες χώρες, τους 

διεθνείς οργανισμούς ή την Interpol, που 

παρέχουν τις πληροφορίες. Σε περίπτωση 

σύμπτωσης (hit), η Eurojust κινεί 

διαδικασία ώστε να επιτραπεί η διάδοση 

των πληροφοριών που κατέληξαν σε 

σύμπτωση, ανάλογα με την απόφαση του 

κράτους μέλους, του φορέα της Ένωσης, 

της τρίτης χώρας, του διεθνούς οργανισμού 

ή της Interpol, που παρέσχε τις 

πληροφορίες στη Eurojust. 

1. Η Eurojust λαμβάνει κάθε 

κατάλληλο μέτρο ώστε να μπορεί η 

Ευρωπόλ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

της, να έχει έμμεση πρόσβαση βάσει 

συστήματος σύμπτωσης/απουσίας 

σύμπτωσης (hit/no hit) σε πληροφορίες 

που παρέχονται στην Eurojust, με την 

επιφύλαξη τυχόν περιορισμών που 

υποδεικνύονται από τα κράτη μέλη, τους 

φορείς της Ένωσης, τις τρίτες χώρες, τους 

διεθνείς οργανισμούς, 

συμπεριλαμβανομένης της Interpol, που 

παρέχουν τις πληροφορίες. Σε περίπτωση 

σύμπτωσης (hit), η Eurojust κινεί 

διαδικασία ώστε να επιτραπεί η διάδοση 

των πληροφοριών που κατέληξαν σε 

σύμπτωση, ανάλογα με την απόφαση του 

κράτους μέλους, του φορέα της Ένωσης, 

της τρίτης χώρας, του διεθνούς 

οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της 

Interpol, που παρέσχε τις πληροφορίες στη 

Eurojust. 
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Τροπολογία  126 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 40 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι αναζητήσεις πληροφοριών 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 

πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο 

με σκοπό να καθορίζεται το κατά πόσον οι 

πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η 

Eurojust συμπίπτουν με πληροφορίες τις 

οποίες επεξεργάζεται η Ευρωπόλ. 

2. Οι αναζητήσεις πληροφοριών 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 

πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο 

με σκοπό να καθορίζεται το κατά πόσον οι 

πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η 

Eurojust συμπίπτουν με πληροφορίες τις 

οποίες επεξεργάζεται η Ευρωπόλ. Σε 

περίπτωση σύμπτωσης (hit), η Ευρωπόλ 

προσδιορίζει ποια δεδομένα χρειάζεται 

και η Eurojust δύναται να κοινοποιήσει 

τα δεδομένα στην Ευρωπόλ μόνο στον 

βαθμό που τα δεδομένα τα οποία 

οδήγησαν σε σύμπτωση είναι απαραίτητα 

για τη νόμιμη εκπλήρωση των 

καθηκόντων της. 

 

Τροπολογία  127 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 40 – παράγραφος 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εάν κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων επεξεργασίας της 

Eurojust στο πλαίσιο κάποιας 

μεμονωμένης έρευνας, η Eurojust ή κάποιο 

κράτος μέλος διαπιστώσουν την ανάγκη 

συντονισμού, συνεργασίας ή συνδρομής, 

εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων της 

Ευρωπόλ, η Eurojust ενημερώνει σχετικά 

τους εν λόγω οργανισμούς και κινεί 

διαδικασία για τη διάδοση των 

πληροφοριών, ανάλογα με την απόφαση 

του κράτους μέλους που παρέσχε τις 

πληροφορίες. Σε αυτήν την περίπτωση, η 

Eurojust συμμετέχει σε διαβουλεύσεις με 

την Ευρωπόλ. 

4. Εάν κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων επεξεργασίας της 

Eurojust στο πλαίσιο κάποιας 

μεμονωμένης έρευνας, η Eurojust ή κάποιο 

κράτος μέλος διαπιστώσουν την ανάγκη 

συντονισμού, συνεργασίας ή συνδρομής, 

εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων της 

Ευρωπόλ, η Eurojust ενημερώνει σχετικά 

τους εν λόγω οργανισμούς και κινεί 

διαδικασία για τη διάδοση των 

πληροφοριών, ανάλογα με την απόφαση 

του κράτους μέλους που παρέσχε τις 

πληροφορίες. Σε αυτήν την περίπτωση, η 

Ευρωπόλ συμμετέχει σε διαβουλεύσεις με 

τη Eurojust. 
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Τροπολογία  128 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 40 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4 α. Η Eurojust θεσπίζει και διατηρεί 

στενή συνεργασία με την Ευρωπόλ, στον 

βαθμό που κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο 

για την εκπλήρωση των καθηκόντων των 

δύο οργανισμών και για την επίτευξη των 

στόχων τους, λαμβανομένου υπόψη ότι 

είναι ανάγκη να αποφεύγεται η 

αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών. 

  

 Για τον σκοπό αυτόν, ο Διευθυντής της 

Ευρωπόλ και ο Πρόεδρος της Eurojust 

συνεδριάζουν τακτικά για να εξετάσουν 

ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. 

 

Τροπολογία  129 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Eurojust συνάπτει και διατηρεί 

ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία, η οποία βασίζεται στη στενή 

συνεργασία και στην ανάπτυξη των μεταξύ 

τους επιχειρησιακών, διοικητικών και 

διαχειριστικών δεσμών, όπως ορίζονται 

κατωτέρω. Προς τούτο, η Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία και ο πρόεδρος της Eurojust 

συνεδριάζουν σε τακτική βάση ώστε να 

συζητούν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. 

1. Η Eurojust συνάπτει και διατηρεί 

στενή σχέση με την Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία, η οποία βασίζεται στην 

αμοιβαία συνεργασία στο πλαίσιο των 

αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και εντολών 

τους και στην ανάπτυξη των μεταξύ τους 

επιχειρησιακών και διοικητικών δεσμών, 

όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο. Προς 

τούτο, ο πρόεδρος της Eurojust και ο 

επικεφαλής Ευρωπαίος Εισαγγελέας 
συνεδριάζουν σε τακτική βάση για να 

συζητήσουν ζητήματα κοινού 

ενδιαφέροντος. Συνεδριάζουν μετά από 

αίτημα του προέδρου της Eurojust ή του 

επικεφαλής Ευρωπαίου Εισαγγελέα. 
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Τροπολογία  130 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Eurojust χειρίζεται τυχόν 

αιτήσεις προερχόμενες από την Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση και τις διεκπεραιώνει, 

εφόσον κρίνεται σκόπιμο, ως εάν είχαν 

προέλθει από εθνική αρχή αρμόδια για τη 

δικαστική συνεργασία. 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)   

 

Τροπολογία  131 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 4 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η συνεργασία που συνάπτεται 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 

συνεπάγεται την ανταλλαγή 

πληροφοριών, περιλαμβανομένων των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Τυχόν δεδομένα τα οποία 

ανταλλάσσονται με τον τρόπο αυτό 

χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για 

τον οποίο έχουν διαβιβαστεί. 

Οποιαδήποτε άλλη χρήση των εν λόγω 

δεδομένων επιτρέπεται μόνο στο μέτρο 
που αυτή εμπίπτει στο πεδίο 

αρμοδιοτήτων του οργανισμού που 

λαμβάνει τα δεδομένα και με την 

προηγούμενη συγκατάθεση του 

οργανισμού που τα παρέχει. 

4. Σε επιχειρησιακά θέματα σχετικά 

με αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας, η Εurojust δύναται να 

συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία στο πλαίσιο δραστηριοτήτων 

της που αφορούν διασυνοριακές 

υποθέσεις, μεταξύ άλλων με τους εξής 

τρόπους: 

 α) ανταλλάσσοντας πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, σχετικά με τις 

υποθέσεις της, σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις της ΕΕ περί προστασίας των 
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δεδομένων· 

 β) ζητώντας, όπου χρειαστεί, την παροχή 

υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία. 

 

Τροπολογία  132 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 5 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Για να διαπιστώνεται εάν οι 

πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η 

Eurojust συμπίπτουν με πληροφορίες τις 

οποίες επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία, η Eurojust θεσπίζει 

μηχανισμό για την αυτόματη 

διασταύρωση των δεδομένων που 

εισάγονται στο σύστημα διαχείρισης 

υποθέσεών της. Κάθε φορά που 

εντοπίζεται σύμπτωση πληροφοριών 

μεταξύ των δεδομένων που εισάγονται στο 

σύστημα διαχείρισης υποθέσεων από την 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και των δεδομένων 

που εισάγονται από τη Eurojust, η 

σύμπτωση αυτή γνωστοποιείται τόσο στη 

Eurojust όσο και στην Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία, όπως και στο κράτος μέλος 

που έχει παράσχει τα δεδομένα στη 

Eurojust. Σε περιπτώσεις όπου τα 

δεδομένα έχουν παρασχεθεί από τρίτο 

μέρος, η Eurojust ενημερώνει απλώς το 

συγκεκριμένο τρίτο μέρος σχετικά με τη 

σύμπτωση που έχει εντοπιστεί, με τη 

συγκατάθεση της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας. 

5. Η Εurojust διαθέτει πρόσβαση σε 

πληροφορίες στο σύστημα διαχείρισης 

υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 

βάσει συστήματος αντιστοιχίας/μη 

αντιστοιχίας (hit/no hit). Κάθε φορά που 

εντοπίζεται σύμπτωση πληροφοριών 

μεταξύ των δεδομένων που εισάγονται στο 

σύστημα διαχείρισης υποθέσεων από την 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και των δεδομένων 

που τηρούνται από τη Eurojust, η 

σύμπτωση αυτή γνωστοποιείται τόσο στη 

Eurojust όσο και στην Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία, όπως και στα κράτη μέλη που 

έχουν παράσχει τα δεδομένα στη Eurojust. 

Η Εurojust λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 

ώστε να μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 

να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες στο 

σύστημά της διαχείρισής υποθέσεων 

βάσει συστήματος αντιστοιχίας/μη 

αντιστοιχίας (hit/no-hit). 

 

Τροπολογία  133 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 6 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6 α. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί 

να βασίζεται στην υποστήριξη των 

διοικητικών υπηρεσιών της Eurojust. Για 

τον σκοπό αυτό, η Eurojust μπορεί να 

παρέχει υπηρεσίες κοινού ενδιαφέροντος 

στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι 

λεπτομέρειες ορίζονται με συμφωνία 

βάσει του άρθρου 38 παράγραφος 2α. 

 

Τροπολογία  134 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 7 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Η Eurojust υποστηρίζει τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 

μέσω υπηρεσιών που παρέχονται από το 

προσωπικό της. Η υποστήριξη αυτή 

περιλαμβάνει οπωσδήποτε: 

διαγράφεται 

α) τεχνική υποστήριξη για την κατάρτιση 

του ετήσιου προϋπολογισμού, του 

εγγράφου προγραμματισμού που 

περιλαμβάνει τον ετήσιο και πολυετή 

προγραμματισμό και του σχεδίου 

διαχείρισης· 

 

β) τεχνική υποστήριξη σε ζητήματα 

πρόσληψης προσωπικού και διαχείρισης 

σταδιοδρομίας· 

 

γ) υπηρεσίες ασφάλειας·  

δ) υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών·  

ε) υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης, 

λογιστικής και ελέγχων· 

 

στ) τυχόν άλλες υπηρεσίες κοινού 

ενδιαφέροντος. 

 

Οι λεπτομέρειες των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ορίζονται μέσω συμφωνίας 

μεταξύ της Eurojust και της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας. 

 

 



 

PE606.167v03-00 74/158 RR\1137466EL.docx 

EL 

Τροπολογία  135 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η OLAF δύναται να συμβάλλει 

στο έργο συντονισμού της Eurojust όσον 

αφορά την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης, στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου αριθ. .../2013 σχετικά με τις 

έρευνες που πραγματοποιούνται από την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 

Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και του κανονισμού 

(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 

Συμβουλίου. 

2. Η OLAF συμβάλλει στο έργο 

συντονισμού της Eurojust όσον αφορά την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

της Ένωσης, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της δυνάμει του κανονισμού 

(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που 

πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 

(OLAF) και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και του κανονισμού 

(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 

Συμβουλίου. 

 

Τροπολογία  136 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. O Frontex συμβάλλει στο έργο της 

Eurojust μεταξύ άλλων μέσω της 

διαβίβασης πληροφοριών που έχουν 

υποβληθεί σε επεξεργασία σύμφωνα με 

τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που 

έχει δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 

 2016/1624, η δε επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων διέπεται από τον 

κανονισμό 45/2001.. 

 

Τροπολογία  137 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 42 – παράγραφος 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για τις ανάγκες της παραλαβής και 

της διαβίβασης των πληροφοριών μεταξύ 

της Eurojust και της OLAF και με την 

επιφύλαξη του άρθρου 8, τα κράτη μέλη 

μεριμνούν προκειμένου τα εθνικά μέλη της 

Eurojust να θεωρούνται ως αρμόδιες αρχές 

των κρατών μελών μόνον για τις ανάγκες 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 και 

του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 

1074/1999 του Συμβουλίου19. Η 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της 

OLAF και των εθνικών μελών δεν θίγει τις 

πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε 

άλλες αρμόδιες αρχές δυνάμει των 

κανονισμών αυτών. 

3. Για τις ανάγκες της παραλαβής και 

της διαβίβασης των πληροφοριών μεταξύ 

της Eurojust και της OLAF και με την 

επιφύλαξη του άρθρου 8, τα κράτη μέλη 

μεριμνούν προκειμένου τα εθνικά μέλη της 

Eurojust να θεωρούνται ως αρμόδιες αρχές 

των κρατών μελών μόνον για τις ανάγκες 

του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου σχετικά με τις 

έρευνες που διεξάγει η Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 

(OLAF). Η ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ της OLAF και των εθνικών μελών 

δεν θίγει τις πληροφορίες που πρέπει να 

παρέχονται σε άλλες αρμόδιες αρχές 

δυνάμει των κανονισμών αυτών. 

__________________ __________________ 

19 ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 8. 19 ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 8. 

 

Τροπολογία  138 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 – παράγραφος -1 (νέα) 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Η Eurojust δημιουργεί και 

διατηρεί σχέσεις συνεργασίας με τις 

αρχές τρίτων χωρών και διεθνών 

οργανισμών. 

 Για τον σκοπό αυτόν, η Eurojust 

καταρτίζει, ανά τετραετία, σε συνεννόηση 

με την Επιτροπή, μια στρατηγική 

συνεργασίας που προσδιορίζει τις τρίτες 

χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς με 

τους οποίους υπάρχει επιχειρησιακή 

ανάγκη συνεργασίας. 
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Τροπολογία  139 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Eurojust δύναται να συνάπτει 

ρυθμίσεις εργασίας με τους οργανισμούς 

που αναφέρονται στο άρθρο 38 

παράγραφος 1. 

1. Για τον σκοπό αυτόν, η Eurojust 

δύναται να συνάπτει ρυθμίσεις εργασίας με 

τους οργανισμούς που αναφέρονται στο 

άρθρο 38 παράγραφος 1. 

 

 

Τροπολογία  140 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 46 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Δικαστικοί σύνδεσμοι τοποθετημένοι σε 

τρίτα κράτη 

Δικαστικοί σύνδεσμοι τοποθετημένοι σε 

τρίτα κράτη και από τρίτα κράτη στη 

Eurojust 

 

Τροπολογία  141 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 46 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με σκοπό τη διευκόλυνση της 

δικαστικής συνεργασίας με τρίτα κράτη σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η Eurojust 

παρέχει συνδρομή σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό, το συλλογικό όργανο 

μπορεί να τοποθετεί δικαστικούς 

συνδέσμους σε τρίτη χώρα, με την 

επιφύλαξη ρύθμισης εργασίας, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 43, με την εν λόγω 

τρίτη χώρα. 

1. Με σκοπό τη διευκόλυνση της 

δικαστικής συνεργασίας με τρίτα κράτη σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η Eurojust 

παρέχει συνδρομή σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό, το συλλογικό όργανο 

μπορεί να τοποθετεί δικαστικούς 

συνδέσμους σε τρίτη χώρα, με την 

επιφύλαξη ρύθμισης εργασίας, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 43, με την εν λόγω 

τρίτη χώρα. Η Eurojust δύναται να 

συνάπτει ρυθμίσεις εργασίας με τους 

οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 

38 παράγραφος 1, οι οποίες δύναται να 

περιλαμβάνουν την απόσπαση 

δικαστικών συνδέσμων στη Eurojust. 
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Τροπολογία  142 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 46 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα καθήκοντα των δικαστικών 

συνδέσμων περιλαμβάνουν κάθε 

δραστηριότητα προορισμένη να 

ενθαρρύνει και να επισπεύδει όλες τις 

μορφές δικαστικής συνεργασίας σε 

ποινικές υποθέσεις, ιδίως με την 

δημιουργία απευθείας συνδέσεων με τις 

αρμόδιες αρχές στην τρίτη χώρα.  

 

Τροπολογία  143 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 48 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι δαπάνες της Eurojust 

περιλαμβάνουν τις αμοιβές του 

προσωπικού, διοικητικές δαπάνες και 

δαπάνες υποδομής, καθώς και τα έξοδα 

λειτουργίας. 

4. Οι δαπάνες της Eurojust 

περιλαμβάνουν τις αμοιβές του 

προσωπικού, διοικητικές δαπάνες και 

δαπάνες υποδομής, έξοδα λειτουργίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

χρηματοδότησης των κοινών ομάδων 

έρευνας. 

 

Τροπολογία  144 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε έτος, ο διοικητικός 

διευθυντής καταρτίζει σχέδιο κατάστασης 

προβλέψεων των εσόδων και δαπανών της 

Eurojust για το επόμενο οικονομικό έτος, 

το οποίο περιλαμβάνει και τον πίνακα 

προσωπικού, και το διαβιβάζει στο 

συλλογικό όργανο. 

1. Κάθε έτος, ο διοικητικός 

διευθυντής καταρτίζει σχέδιο κατάστασης 

προβλέψεων των εσόδων και δαπανών της 

Eurojust για το επόμενο οικονομικό έτος, 

το οποίο περιλαμβάνει και τον πίνακα 

προσωπικού, και το διαβιβάζει στο 

εκτελεστικό συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό 
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Δικαστικό Δίκτυο και άλλα δίκτυα της 

Ένωσης τα οποία συμμετέχουν στη 

συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις που 

προβλέπεται στο άρθρο 39 συμμετέχουν, 

εγκαίρως προτού διαβιβαστεί η πρόβλεψη 

στην Επιτροπή, στα τμήματα που 

αφορούν τις δραστηριότητές τους. 

 

Τροπολογία  145 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Βάσει του σχεδίου αυτού, το 

συλλογικό όργανο καταρτίζει προσωρινό 

σχέδιο προβλέψεων των εσόδων και των 

δαπανών της Eurojust για το επόμενο 

οικονομικό έτος. 

2. Βάσει του σχεδίου αυτού, το 

εκτελεστικό συμβούλιο καταρτίζει 

προσωρινό σχέδιο προβλέψεων των 

εσόδων και των δαπανών της Eurojust για 

το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο 

διαβιβάζεται στο συλλογικό όργανο προς 

έγκριση. 

 

Τροπολογία  146 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή διαβιβάζει την 

κατάσταση προβλέψεων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο (αρμόδια 

για τον προϋπολογισμό αρχή) μαζί με το 

σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. Η Επιτροπή διαβιβάζει την 

κατάσταση προβλέψεων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μαζί με το 

σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τροπολογία  147 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό 

αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις για τη 

6. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό 

αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις για τη 
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συνεισφορά προς τη Eurojust. συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στη Eurojust. 

 

Τροπολογία  148 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Για κάθε σχέδιο περί ακινήτων που 

είναι πιθανό να έχει σημαντικές επιπτώσεις 

στον προϋπολογισμό η Eurojust 

ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 

του κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 

966/2012. 

9. Για κάθε σχέδιο περί ακινήτων που 

είναι πιθανό να έχει σημαντικές επιπτώσεις 

στον προϋπολογισμό της Eurojust, ισχύει 

το άρθρο 88 του κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμού (EΕ) αριθ. 1271/2013. 

 

Τροπολογία  149 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας 

που αναφέρονται στο άρθρο 203 του 

κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 

966/2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο αποφασίζουν για το σχέδιο 

περί ακινήτων εντός τεσσάρων 

εβδομάδων από την ημερομηνία της 

παραλαβής του και από τα δύο θεσμικά 

όργανα. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  150 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 10 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το σχέδιο περί ακινήτων θεωρείται ότι 

έχει εγκριθεί όταν λήξει αυτή η 

προθεσμία των τεσσάρων εβδομάδων, 

διαγράφεται 
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εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 

το Συμβούλιο λάβουν απόφαση αντίθετη 

προς την πρόταση εντός της εν λόγω 

προθεσμίας. 

 

Τροπολογία  151 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 10 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο διατυπώσουν δεόντως 

τεκμηριωμένες αμφιβολίες εντός της 

προθεσμίας των τεσσάρων εβδομάδων, η 

προθεσμία αυτή παρατείνεται μία φορά 

κατά δύο εβδομάδες. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  152 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 10 – εδάφιο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο λάβουν απόφαση αντίθετη 

προς το σχέδιο περί ακινήτων, η Eurojust 

αποσύρει την πρότασή της και μπορεί να 

υποβάλει νέα πρόταση. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  153 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

11. Η Eurojust δύναται να 

χρηματοδοτήσει με δάνειο σχέδιο 

απόκτησης κτηρίου υπό την προϋπόθεση 

της προηγούμενης έγκρισης της αρμόδιας 

για τον προϋπολογισμό αρχής σύμφωνα 

με το άρθρο 203 του κανονισμού (ΕΕ, 

διαγράφεται 
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ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 966/2012. 

 

 

Τροπολογία  154 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 51 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Μετά την παραλαβή των 

παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

σχετικά με τους προσωρινούς 

λογαριασμούς της Eurojust, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 148 του 

κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 

966/2012, ο διοικητικός διευθυντής 

καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασμούς 

της Eurojust που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητά του και τους διαβιβάζει προς 

γνωμοδότηση στο συλλογικό όργανο. 

5. Μετά την παραλαβή των 

παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

σχετικά με τους προσωρινούς 

λογαριασμούς της Eurojust, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 148 του 

κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 

966/2012, ο διοικητικός διευθυντής 

καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασμούς 

της Eurojust που εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητά του και τους διαβιβάζει προς 

γνωμοδότηση στο εκτελεστικό συμβούλιο. 

 

Τροπολογία  155 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 51 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Το συλλογικό όργανο γνωμοδοτεί 

επί των οριστικών λογαριασμών της 

Eurojust. 

6. Το εκτελεστικό συμβούλιο 

γνωμοδοτεί επί των οριστικών 

λογαριασμών τής Eurojust. 

 

Τροπολογία  156 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 51 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Μέχρι την 1η Ιουλίου εκάστου 

οικονομικού έτους, ο διοικητικός 

διευθυντής αποστέλλει τους οριστικούς 

λογαριασμούς, μαζί με τη γνωμοδότηση 

του συλλογικού οργάνου, στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 

7. Μέχρι την 1η Ιουλίου εκάστου 

οικονομικού έτους, ο διοικητικός 

διευθυντής αποστέλλει τους οριστικούς 

λογαριασμούς, μαζί με τη γνωμοδότηση 

του εκτελεστικού συμβουλίου, στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, 
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Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο. 

 

Τροπολογία  157 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 51 – παράγραφος 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Ο διοικητικός διευθυντής 

αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

απάντηση στις παρατηρήσεις του το 

αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου του 

επόμενου έτους. Ο διοικητικός διευθυντής 

αποστέλλει επίσης την ίδια απάντηση στο 

συλλογικό όργανο και στην Επιτροπή. 

9. Ο διοικητικός διευθυντής 

αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

απάντηση στις παρατηρήσεις του το 

αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου του 

επόμενου έτους. Ο διοικητικός διευθυντής 

αποστέλλει επίσης την ίδια απάντηση στο 

εκτελεστικό συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  158 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 51 – παράγραφος 12 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 12α. Η απαλλαγή για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού της Eurojust χορηγείται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν 

σύστασης του Συμβουλίου ακολουθώντας 

διαδικασία συγκρίσιμη προς εκείνη που 

προβλέπεται στο άρθρο 319 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα άρθρα 164 

έως 166 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 

αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

βασίζεται δε στην έκθεση λογιστικού 

ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 Σε περίπτωση άρνησης της χορήγησης 

απαλλαγής από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, ο διοικητικός διευθυντής 

υποβάλλει την παραίτησή του στο 

συλλογικό όργανο το οποίο λαμβάνει, σε 

συνάρτηση με τις περιστάσεις, την τελική 
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του απόφαση. 

 

 

Τροπολογία  159 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 52 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το συλλογικό όργανο θεσπίζει τους 

δημοσιονομικούς κανόνες στους οποίους 

υπόκειται η Eurojust, σύμφωνα με [τον 

κανονισμό 2343/2002, της 23ης 

Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση 

δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για 

τους οργανισμούς του άρθρου 185 του 

κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 

1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος 

θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό 

που εφαρμόζεται στον γενικό 

προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων] και αφού ζητήσει τη γνώμη 

της Επιτροπής. Αυτοί δεν παρεκκλίνουν 

από [τον κανονισμό 2343/2002] παρά 

μόνον εάν η παρέκκλιση αυτή επιβάλλεται 

λόγω των ειδικών αναγκών λειτουργίας της 

Eurojust και έχει προηγουμένως 

συμφωνήσει η Επιτροπή. 

Το εκτελεστικό συμβούλιο θεσπίζει τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που διέπουν την 

Eurojust, σύμφωνα με τον 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1271/2013 της 30ής Σεπτεμβρίου 

2013 για τη θέσπιση δημοσιονομικού 

κανονισμού πλαισίου για τους 

οργανισμούς του άρθρου 208 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 966/2012 και αφού 

ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής. Αυτοί 

δεν παρεκκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1271/2013 παρά μόνον εάν η 

παρέκκλιση αυτή επιβάλλεται λόγω των 

ειδικών αναγκών λειτουργίας της Eurojust 

και έχει προηγουμένως συμφωνήσει η 

Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  160 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 52 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όσον αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη 

σε δραστηριότητες κοινών ομάδων 

έρευνας, η Eurojust καθορίζει, σε 

συνεργασία με την Ευρωπόλ, τους 

κανόνες και τις προϋποθέσεις βάσει των 

οποίων εξετάζονται οι αιτήσεις. 
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Τροπολογία  161 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 54 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το συλλογικό όργανο εκδίδει 

απόφαση για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 

με την απόσπαση εθνικών 

εμπειρογνωμόνων στη Eurojust. 

2. Το συλλογικό όργανο εκδίδει 

απόφαση για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 

με την απόσπαση εθνικών 

εμπειρογνωμόνων στη Eurojust και 

σχετικά με τη χρήση λοιπού προσωπικού, 

ιδίως με σκοπό την αποφυγή τυχόν 

συγκρούσεων συμφερόντων. 

 

Τροπολογία  162 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 54 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η Eurojust λαμβάνει τα 

κατάλληλα διοικητικά μέτρα, μεταξύ 

άλλων μέσω στρατηγικών κατάρτισης και 

πρόληψης, για την αποφυγή φαινομένων 

σύγκρουσης συμφερόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων 

που ενδέχεται να ανακύψουν μετά την 

έξοδο από την υπηρεσία.. 

 

 

Τροπολογία  163 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Eurojust διαβιβάζει την ετήσια 

έκθεσή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

το οποίο μπορεί να διατυπώνει 
παρατηρήσεις και συμπεράσματα. 

1. Η Eurojust διαβιβάζει την ετήσια 

έκθεσή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στα εθνικά κοινοβούλια, τα οποία 

μπορούν να διατυπώνουν παρατηρήσεις 

και συμπεράσματα. 
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Τροπολογία  164 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Προτού αναλάβει καθήκοντα, ο 

νεοδιορισθείς πρόεδρος του συλλογικού 

οργάνου καλείται να προβεί σε δήλωση 

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής ή των 

αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε 

ερωτήσεις των μελών τους. 

 

Τροπολογία  165 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55 – παράγραφος 2 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο πρόεδρος του συλλογικού 

οργάνου προσέρχεται ενώπιον του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατόπιν 

αίτησής του, για να συζητήσει ζητήματα 

που αφορούν τη Eurojust, ιδίως δε για να 

παρουσιάσει τις ετήσιες εκθέσεις της, 

λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων 

εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Στις εν 

λόγω συζητήσεις δεν γίνονται άμεσες ή 

έμμεσες αναφορές σε συγκεκριμένες 

δράσεις που αφορούν ειδικές 

επιχειρησιακές υποθέσεις. 

2. Κατά τη διάρκεια της θητείας του 

ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου 

προσέρχεται ενώπιον του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, κατόπιν αίτησης αυτού του 

τελευταίου, για να συζητήσει ζητήματα 

που αφορούν τη Eurojust, ιδίως δε για να 

παρουσιάσει τις ετήσιες εκθέσεις της, 

λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων 

εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Στις εν 

λόγω συζητήσεις δεν γίνονται άμεσες ή 

έμμεσες αναφορές σε συγκεκριμένες 

δράσεις που αφορούν ειδικές 

επιχειρησιακές υποθέσεις. 

 

Τροπολογία  166 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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3. Πέραν των λοιπών υποχρεώσεων 

ενημέρωσης και διαβούλευσης που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, η 

Eurojust γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο: 

3. Πέραν των λοιπών υποχρεώσεων 

ενημέρωσης και διαβούλευσης που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, η 

Eurojust γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στα εθνικά κοινοβούλια, 

στις αντίστοιχες επίσημες γλώσσες τους: 

 

Τροπολογία  167 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο) 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) τα έγγραφα ετήσιου και πολυετούς 

προγραμματισμού· 

 

Τροπολογία  168 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου 

Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  169 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55 – παράγραφος 4 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Eurojust διαβιβάζει την ετήσια 

έκθεσή της στα εθνικά κοινοβούλια. Η 

Eurojust διαβιβάζει επίσης στα εθνικά 

κοινοβούλια τα έγγραφα που αναφέρονται 

στην παράγραφο 3. 

διαγράφεται 
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Τροπολογία  170 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 55α 

 Γνώμες σχετικά με προτεινόμενες 

νομοθετικές πράξεις 

 Η Επιτροπή και τα οικεία κράτη μέλη 

δύνανται να ζητήσουν τη γνώμη της 

Eurojust σχετικά με όλες τις 

προτεινόμενες νομοθετικές πράξεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 76 ΣΛΕΕ. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή ενσωματώνει τη διάταξη του άρθρου 32 παράγραφος 3 της απόφασης 

2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε το 2008, και η οποία, για ανεξήγητο 

λόγο, δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα πρόταση της Επιτροπής. 

 

 

Τροπολογία  171 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 58 – παράγραφος 1α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Το συλλογικό όργανο αποφασίζει 

με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του 

για το εσωτερικό γλωσσικό καθεστώς της 

Eurojust.  

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία κατατίθεται για να διατηρηθούν στον παρόντα κανονισμό οι γλωσσικές 

ρυθμίσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794. 

 

Τροπολογία  172 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα εθνικά μέλη, οι αναπληρωτές 

και οι βοηθοί τους που αναφέρονται στο 

άρθρο 7, το προσωπικό της Eurojust, οι 

εθνικοί ανταποκριτές, καθώς και ο 

υπεύθυνος προστασίας των δεδομένων, 

έχουν υποχρέωση εμπιστευτικότητας όσον 

αφορά τυχόν πληροφορίες που έχουν 

περιέλθει σε γνώση τους κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους. 

1. Τα εθνικά μέλη, οι αναπληρωτές 

και οι βοηθοί τους που αναφέρονται στο 

άρθρο 7, το προσωπικό της Eurojust, οι 

εθνικοί ανταποκριτές, οι αποσπασμένοι 

εθνικοί εμπειρογνώμονες, οι δικαστικοί 

σύνδεσμοι, ο υπεύθυνος προστασίας των 

δεδομένων και τα μέλη και το προσωπικό 

του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 

Δεδομένων έχουν υποχρέωση 

εμπιστευτικότητας όσον αφορά τυχόν 

πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε 

γνώση τους κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. 

 

Τροπολογία  173 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 59 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας 

ισχύει για όλες τις πληροφορίες που 

λαμβάνονται από τη Eurojust, εκτός εάν 

αυτές έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί ή είναι 

διαθέσιμες στο κοινό. 

4. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας 

ισχύει για όλες τις πληροφορίες που 

λαμβάνονται από τη Eurojust ή 

ανταλλάσσονται με αυτή, εκτός εάν αυτές 

έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί ή είναι 

διαθέσιμες στο κοινό. 

 

Τροπολογία  174 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 59 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα μέλη και το προσωπικό του 

Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 

Δεδομένων έχουν υποχρέωση 

εμπιστευτικότητας όσον αφορά τυχόν 

πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε 

γνώση τους κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. 

διαγράφεται 
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Τροπολογία  175 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 60 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το συλλογικό όργανο θεσπίζει, το 

αργότερο εντός έξι μηνών από την 

ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασής του, 

τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. 

2. Το εκτελεστικό συμβούλιο 

καταρτίζει, το αργότερο εντός έξι μηνών 

από την ημερομηνία της πρώτης 

συνεδρίασής του, τους λεπτομερείς 

κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1049/2001, προς έγκριση από το 

συλλογικό όργανο. 

 

Τροπολογία  176 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 60 – παράγραφος 3α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η Eurojust δημοσιεύει στην 

ιστοσελίδα της κατάλογο των μελών του 

εκτελεστικού συμβουλίου της και των 

εξωτερικών και εσωτερικών 

εμπειρογνωμόνων της, από κοινού με τις 

αντίστοιχες δηλώσεις συμφερόντων τους 

και τα βιογραφικά τους σημειώματα. Τα 

πρακτικά των συνεδριάσεων του 

συλλογικού οργάνου και του εκτελεστικού 

συμβουλίου δημοσιεύονται συστηματικά.   

Τροπολογία  177 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για τη διευκόλυνση της 

καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς 

και άλλων παράνομων πράξεων δυνάμει 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999, η 

Eurojust, εντός έξι μηνών από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού, προσχωρεί στη διοργανική 

1. Για τη διευκόλυνση της 

καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς 

και άλλων παράνομων πράξεων δυνάμει 

του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 

αριθ. 883/2013, η Eurojust, εντός έξι 

μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

του παρόντος κανονισμού, προσχωρεί στη 
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συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά 

με τις εσωτερικές έρευνες που 

πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 

(OLAF) και θεσπίζει τις ενδεδειγμένες 

διατάξεις που εφαρμόζονται σε όλους τους 

υπαλλήλους της Eurojust, 

χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται στο παράρτημα της εν 

λόγω συμφωνίας. 

διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 

1999, σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες 

που πραγματοποιούνται από την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 

Απάτης (OLAF) και θεσπίζει τις 

ενδεδειγμένες διατάξεις που εφαρμόζονται 

σε όλους τους υπαλλήλους της Eurojust, 

χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται στο παράρτημα της εν 

λόγω συμφωνίας. 

 

Τροπολογία  178 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 61 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

έχει αρμοδιότητα ελέγχου βάσει 

παραστατικών και επιτόπιου ελέγχου, η 

οποία ασκείται σε όλους τους δικαιούχους, 

αντισυμβαλλόμενους και υπεργολάβους 

που έλαβαν κονδύλια της Ένωσης από τη 

Eurojust. 

2. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

διενεργεί τακτικά λογιστικούς ελέγχους 

για τη συμμόρφωση και τις επιδόσεις των 

δραστηριοτήτων της Eurojust, βάσει 

παραστατικών ή επιτόπιων ελέγχων, σε 

όλους τους δικαιούχους, 

αντισυμβαλλόμενους και υπεργολάβους 

που έλαβαν κονδύλια της Ένωσης από τη 

Eurojust. 

Τροπολογία  179 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 61 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η OLAF μπορεί να διενεργεί 

έρευνες, μεταξύ των οποίων επιτόπιους 

ελέγχους και επιθεωρήσεις, σύμφωνα με 

τις διατάξεις και τις διαδικασίες που 

καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1073/1999 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, 

ΕΚ) αριθ. 2185/9622 του Συμβουλίου, 

προκειμένου να διαπιστώσει εάν έχουν 

διαπραχθεί παρατυπίες που επηρεάζουν τα 

οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης όσον 

αφορά δαπάνες που χρηματοδοτούνται από 

3. Η OLAF μπορεί να διενεργεί 

έρευνες, μεταξύ των οποίων επιτόπιους 

ελέγχους και επιθεωρήσεις, σύμφωνα με 

τις διατάξεις και τις διαδικασίες που 

καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον 

κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/9622 

του Συμβουλίου, προκειμένου να 

διαπιστώσει εάν έχουν διαπραχθεί 

παρατυπίες που επηρεάζουν τα οικονομικά 

συμφέροντα της Ένωσης όσον αφορά 

δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τη 
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τη Eurojust. Eurojust. 

__________________ __________________ 

22 ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2. 22 ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2. 

 

Τροπολογία  180 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 61 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Το προσωπικό της Eurojust, ο 

διοικητικός διευθυντής και τα μέλη του 

συλλογικού οργάνου και του εκτελεστικού 

συμβουλίου κοινοποιούν στην OLAF, 

άνευ χρονοτριβής και χωρίς να μπορεί να 

τεθεί υπό αμφισβήτηση η ευθύνη τους ως 

αποτέλεσμα αυτής της αποκάλυψης, τις 

απάτες που υποπίπτουν στην αντίληψή 

τους κατά την άσκηση των καθηκόντων 

ή εντολών τους. Εάν δεν τηρήσουν την 

υποχρέωση αυτή και δεν γνωστοποιήσουν 

στην OLAF απάτη που υπέπεσε στην 

αντίληψή τους, καθίστανται προσωπικά 

υπεύθυνοι για τις συνέπειες της απάτης.  

Τροπολογία  181 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 62 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κανόνες ασφάλειας για την προστασία των 

διαβαθμισμένων πληροφοριών 

Κανόνες ασφάλειας για την προστασία των 

ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων και των 

διαβαθμισμένων πληροφοριών 

 

Τροπολογία  182 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 62 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Eurojust εφαρμόζει τις αρχές Η Eurojust θεσπίζει εσωτερικό κανονισμό 
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ασφαλείας που περιλαμβάνονται στους 

κανόνες ασφάλειας της Επιτροπής 

σχετικά με την προστασία των 

Διαβαθμισμένων Πληροφοριών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΠΕΕ) και των 

ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων 

πληροφοριών που καθορίζονται στο 

παράρτημα της απόφασης 2001/844/ΕΚ, 

ΕΚΑΧ, Ευρατόμ23. Τούτο καλύπτει, 

μεταξύ άλλων, τις διατάξεις που έχουν 

σχέση με την ανταλλαγή, την επεξεργασία 

και τη διατήρηση τέτοιων πληροφοριών. 

προστασίας των διαβαθμισμένων 

πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 

οποίοι είναι σύμφωνοι με την απόφαση 

2013/488/ΕΕ23 του Συμβουλίου 

προκειμένου να εξασφαλίζεται το 

αντίστοιχο επίπεδο προστασίας για τις εν 

λόγω πληροφορίες. 

__________________ __________________ 

23 ΕΕ L 317 της 3.12.2001, σ. 1. 23 ΕΕ L 274 της 15.10.2013, σ. 1. 

 

Τροπολογία  183 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 62 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Eurojust θεσπίζει εσωτερικό 

κανονισμό σχετικά με τη διαχείριση και 

την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

και την προστασία ευαίσθητων μη 

διαβαθμισμένων πληροφοριών, 

συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 

και της επεξεργασίας τέτοιων 

πληροφοριών μέσα στη Eurojust. 

 

Τροπολογία  184 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 64 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Σε περίπτωση εξωσυμβατικής 

ευθύνης, η Eurojust υποχρεούται να 

αποκαθιστά, σύμφωνα με τις γενικές αρχές 

που είναι κοινές στις νομοθεσίες των 

κρατών μελών και ασχέτως τυχόν ευθύνης 

δυνάμει του άρθρου 37, τις ζημίες που 

προξενούν το συλλογικό όργανο ή το 

προσωπικό του κατά την εκτέλεση των 

3. Σε περίπτωση εξωσυμβατικής 

ευθύνης, η Eurojust υποχρεούται να 

αποκαθιστά, σύμφωνα με τις γενικές αρχές 

που είναι κοινές στις νομοθεσίες των 

κρατών μελών και ασχέτως τυχόν ευθύνης 

δυνάμει του ενωσιακού δικαίου, τις ζημίες 

που προξενούν το συλλογικό όργανο ή το 

προσωπικό του κατά την εκτέλεση των 
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καθηκόντων τους. καθηκόντων τους. 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 37 διαγράφεται γιατί καλύπτεται ήδη από τον νέο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. 

 

 

Τροπολογία  185 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– τρομοκρατία· – τρομοκρατία, τρομοκρατικά 

εγκλήματα, εγκλήματα που σχετίζονται με 

τρομοκρατική ομάδα και εγκλήματα που 

σχετίζονται με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες: 

Αιτιολόγηση 

Η προσθήκη είναι απαραίτητη για την ευθυγράμμιση του παρόντος καταλόγου με την οδηγία 

(ΕΕ) 2017/541 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. 

 

Τροπολογία  186 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)   

Αιτιολόγηση 

Ο κατάλογος μορφών σοβαρών εγκλημάτων για τα οποία είναι αρμόδια η Eurojust πρέπει να 

συμφωνεί με τον κατάλογο εγκλημάτων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 για 

την Ευρωπόλ. Η αλλαγή εισήχθη ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία και να υπάρχει συνοχή 

μεταξύ των παραρτημάτων των δύο νομικών πράξεων. 

 

Τροπολογία  187 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – περίπτωση 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, 

βαριά σωματική βλάβη· 

– ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και 

βαριά σωματική βλάβη, 

Αιτιολόγηση 

Ο κατάλογος μορφών σοβαρών εγκλημάτων για τα οποία είναι αρμόδια η Eurojust πρέπει να 

συμφωνεί με τον κατάλογο εγκλημάτων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 για 

την Ευρωπόλ. Η αλλαγή εισήχθη ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία και να υπάρχει συνοχή 

μεταξύ των παραρτημάτων των δύο νομικών πράξεων. 

 

Τροπολογία  188 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– οργανωμένη ληστεία· – ληστεία και διακεκριμένη κλοπή· 

Αιτιολόγηση 

Ο κατάλογος μορφών σοβαρών εγκλημάτων για τα οποία είναι αρμόδια η Eurojust πρέπει να 

συμφωνεί με τον κατάλογο εγκλημάτων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 για 

την Ευρωπόλ. Η αλλαγή εισήχθη ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία και να υπάρχει συνοχή 

μεταξύ των παραρτημάτων των δύο νομικών πράξεων. 

 

Τροπολογία  189 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – περίπτωση 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– παράνομη διακίνηση μεταναστών· – κυκλώματα παράνομης 

μετανάστευσης· 

Αιτιολόγηση 

Ο κατάλογος μορφών σοβαρών εγκλημάτων για τα οποία είναι αρμόδια η Eurojust πρέπει να 

συμφωνεί με τον κατάλογο εγκλημάτων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 για 

την Ευρωπόλ. Η αλλαγή εισήχθη ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία και να υπάρχει συνοχή 

μεταξύ των παραρτημάτων των δύο νομικών πράξεων. 
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Τροπολογία  190 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – περίπτωση 26 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– παράνομο εμπόριο απειλούμενων 

ζωικών ειδών· 

– παράνομο εμπόριο ζωικών ειδών, 

συμπεριλαμβανομένων των απειλούμενων 

ειδών· 

Τροπολογία  191 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – περίπτωση 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– περιβαλλοντικά αδικήματα· – εγκλήματα κατά του 

περιβάλλοντος, περιλαμβανομένης της 

ρύπανσης από τα πλοία· 

Αιτιολόγηση 

Ο κατάλογος μορφών σοβαρών εγκλημάτων για τα οποία είναι αρμόδια η Eurojust πρέπει να 

συμφωνεί με τον κατάλογο εγκλημάτων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 για 

την Ευρωπόλ. Η αλλαγή εισήχθη ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία και να υπάρχει συνοχή 

μεταξύ των παραρτημάτων των δύο νομικών πράξεων. 

 

Τροπολογία  192 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – περίπτωση 29 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– ρύπανση από τα πλοία· διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Ο κατάλογος μορφών σοβαρών εγκλημάτων για τα οποία είναι αρμόδια η Eurojust πρέπει να 

συμφωνεί με τον κατάλογο εγκλημάτων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 για 

την Ευρωπόλ. Η αλλαγή εισήχθη ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία και να υπάρχει συνοχή 

μεταξύ των παραρτημάτων των δύο νομικών πράξεων. 
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Τροπολογία  193 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – περίπτωση 30 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – σεξουαλική κακοποίηση και 

σεξουαλική εκμετάλλευση, 

περιλαμβανομένης της παιδικής 

πορνογραφίας και της άγρας παιδιών για 

σεξουαλικούς σκοπούς· 

Αιτιολόγηση 

Ο κατάλογος μορφών σοβαρών εγκλημάτων για τα οποία είναι αρμόδια η Eurojust πρέπει να 

συμφωνεί με τον κατάλογο εγκλημάτων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 για 

την Ευρωπόλ. Η αλλαγή εισήχθη ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία και να υπάρχει συνοχή 

μεταξύ των παραρτημάτων των δύο νομικών πράξεων. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής 

δικαιοσύνης (Eurojust) συστάθηκε με την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών οργανωμένου εγκλήματος 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκτοτε, η Eurojust διευκολύνει τον συντονισμό και τη συνεργασία 

μεταξύ των εθνικών αρχών έρευνας και δίωξης στην αντιμετώπιση υποθέσεων που αφορούν 

διάφορα κράτη μέλη. Έχει συμβάλει στην ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης και στη 

γεφύρωση των διαφορών μεταξύ των διαφορετικών νομικών συστημάτων και παραδόσεων 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω της ταχείας επίλυσης νομικών προβλημάτων και του 

εντοπισμού των αρμόδιων αρχών σε άλλες χώρες, η Eurojust έχει διευκολύνει την εκτέλεση 

αιτημάτων συνεργασίας και την εφαρμογή μέσων αμοιβαίας αναγνώρισης και έχει βελτιώσει 

τη διασυνοριακή ποινική δίωξη. 

Στις 17 Ιουλίου 2013, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 

συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust). Ο προτεινόμενος κανονισμός 

υπόκειται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Το Συμβούλιο εφάρμοσε μια μερική γενική 

προσέγγιση με την εξαίρεση των διατάξεων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 

(EPPO).  

Το οργανωμένο διασυνοριακό έγκλημα σημειώνει έκρηξη την τελευταία δεκαετία, όπως 

υποστηρίζει η Επιτροπή στην πρόταση κανονισμού της. Εν προκειμένω, επισημάνθηκαν 

ιδιαίτερα η τρομοκρατία, το εμπόριο ναρκωτικών, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και η 

παιδική πορνογραφία. Συνιστούν αξιόποινες πράξεις  που τελούνται διασυνοριακά από 

εξαιρετικά ευκίνητες και ευέλικτες ομάδες, ενεργές σε πολλά κράτη μέλη και σε πολλούς 

εγκληματικούς τομείς και που, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής, καθιστούν αναγκαία μια 

«πανευρωπαϊκή στρατηγική». Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος της Eurojust στη βελτίωση της 

δικαστικής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των αρμοδίων δικαστικών αρχών των 

κρατών μελών και στην υποστήριξη ερευνών που αφορούν τρίτες χώρες παραμένει 

εξαιρετικά κρίσιμος. 

Γενικά, ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση του Συμβουλίου έως τώρα και, επομένως, 

ευθυγράμμισε ένα κρίσιμο μέρος της εισήγησής του με τη μερική γενική προσέγγιση του 

Συμβουλίου. Ειδικότερα, καθώς θεσπίστηκε στο Συμβούλιο η ενισχυμένη συνεργασία για την 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα ανοικτά άρθρα και οι διατάξεις στο κείμενο για την Εurojust 

πρέπει απλώς να ευθυγραμμιστούν.  

Σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία  

Στο ίδιο πλαίσιο, η Επιτροπή πρότεινε ευρείας κλίμακας μέτρα με σκοπό τη δημιουργία μιας 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO). Η μεταρρύθμιση της Eurojust κατέστη αναγκαία επειδή, 

σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να 

συσταθεί «εκ της Eurojust». Καθώς το Συμβούλιο δεν κατάφερε να συστήσει την Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία με ομοφωνία, 19 κράτη μέλη κοινοποίησαν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν 

στην ενισχυμένη συνεργασία.  
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Κατ’ αρχήν, ο εισηγητής υποστηρίζει τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υπό την 

προϋπόθεση όμως ότι θα τηρηθούν οι αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, με 

εφαρμογή του συστήματος άσκησης ποινικών διώξεων σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, ο 

εισηγητής θεωρεί λυπηρό το ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα συσταθεί μέσω ενισχυμένης 

συνεργασίας. Μόνο η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με ομοφωνία θα συνιστούσε 

πραγματική προστιθέμενη αξία για τη ΔΕΥ στην ΕΕ.  

Γενικά, ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει τις διατάξεις που είναι απαραίτητες για τη 

ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ της Εurojust και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

Επομένως, οι αρμοδιότητες πρέπει να οριστούν με σαφήνεια και κατά τρόπο ο οποίος 

εγγυάται την ασφάλεια δικαίου. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται κενά στο σύστημα δίωξης 

και η αλληλεπικάλυψη των διαδικασιών.  

Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα έχει αποκλειστική αλλά συντρέχουσα 

αρμοδιότητα για αξιόποινες πράξεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, ο 

εισηγητής θα ήθελε να επισημάνει την πιθανότητα σύγκρουσης αρμοδιοτήτων όσον αφορά 

αυτό το ζήτημα και καλεί τους συννομοθέτες να προβλέψουν σαφείς ορισμούς και να 

οριοθετήσουν τις αρμοδιότητες. 

Τα καθήκοντα και το πεδίο αρμοδιότητας της Eurojust ορίζονται στο κεφάλαιο 1 της 

πρότασης, ενώ ο κατάλογος των σοβαρών αξιόποινων πράξεων, των οποίων είναι αρμόδια να 

επιλαμβάνεται η Eurojust σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, παρατίθεται στο 

παράρτημα 1 της πρότασης κανονισμού. 

Η Εurojust παραμένει σε κάθε περίπτωση αρμόδια για αξιόποινες πράξεις που θίγουν τα 

οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι αρμόδια. Αυτό 

σημαίνει ότι η Εurojust παραμένει αρμόδια για την υποστήριξη των κρατών μελών που δεν 

συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σε 

κάθε περίπτωση που αφορά αξιόποινες πράξεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της 

Ένωσης.  

Προστασία δεδομένων 

Ο κανονισμός προβλέπει ειδικές διατάξεις προστασίας δεδομένων για την επεξεργασία 

δεδομένων. Ειδικότερα, ο εισηγητής επικροτεί τον διαχωρισμό μεταξύ επιχειρησιακών 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διοικητικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο 

οποίος εισήχθη από το Συμβούλιο. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει μόνο κανόνες 

προστασίας δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 

επιχειρησιακούς σκοπούς. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 εφαρμόζεται σε όλα τα 

διοικητικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχει στην κατοχή της η Eurojust. Το ίδιο 

ειδικό καθεστώς προστασίας δεδομένων ισχύει για την Ευρωπόλ του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/794, καθώς και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στη δήλωση αριθ. 21 που είναι 

προσαρτημένη στις Συνθήκες αναγνωρίζεται ότι, λόγω του ειδικού χαρακτήρα της ΔΕΥ, 

ενδέχεται να αποδειχθεί απαραίτητη η εφαρμογή ειδικών διατάξεων για την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων 

στους τομείς της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της αστυνομικής 

συνεργασίας βάσει του άρθρου 16 ΣΛΕΕ. Ο εισηγητής προειδοποιεί εντόνως τους 

συννομοθέτες ότι θα πρέπει να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής ώστε να καλύπτει τα 

επιχειρησιακά δεδομένα στο πλαίσιο της τρέχουσας μεταρρύθμισης του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 45/2001. 
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Δομή και οργάνωση της Eurojust 

Η Eurojust περιλαμβάνει ένα εθνικό μέλος από κάθε κράτος μέλος. Μέλη της είναι δικαστές, 

εισαγγελείς ή αστυνομικοί με ισοδύναμες αρμοδιότητες. 

Το συλλογικό όργανο ασχολείται με επιχειρησιακές δραστηριότητες, με την υποστήριξη και 

τον συντονισμό των εθνικών ερευνών. Αυτές είναι οι κύριες δραστηριότητές του. Κατά 

κανόνα, το συλλογικό όργανο απαρτίζεται από όλα τα εθνικά μέλη. Το Συμβούλιο ενίσχυσε 

τον διαχωρισμό μεταξύ επιχειρησιακών και διοικητικών καθηκόντων μέσω της ανάθεσης 

όλων των διαχειριστικών αρμοδιοτήτων στο εκτελεστικό συμβούλιο. Ο εισηγητής 

ακολούθησε αυτή την προσέγγιση. Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί η αποδοτική και 

οικονομική λειτουργία της Eurojust, μέσω της υποστήριξης των εθνικών μελών από το 

εκτελεστικό συμβούλιο, ώστε αυτά να μπορούν να επικεντρωθούν στα επιχειρησιακά 

καθήκοντά τους. Ωστόσο, το Συμβούλιο και ο εισηγητής αποφάσισαν να περιορίσουν την 

παρουσία ενός εκπροσώπου της Επιτροπής στο εκτελεστικό συμβούλιο, για σκοπούς συνοχής 

με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794.  

Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, Ιρλανδία και Δανία 

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία κοινοποίησαν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στη 

θέσπιση και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 

πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο 

ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στις Συνθήκες.  

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, το οποίο 

προσαρτάται στις Συνθήκες, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού 

και δεν θα δεσμευτεί από αυτόν, ούτε θα υπόκειται στην εφαρμογή του.  

Ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες χώρες δεν 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στη θέσπιση του προτεινόμενου κανονισμού. Προτείνει, 

επομένως, να εξεταστεί το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ της 

Εurojust και αυτών των κρατών μελών, γνωρίζοντας καλά ότι συμφωνίες συνεργασίας 

συνάπτονται συνήθως με τρίτες χώρες. Ωστόσο, ο εισηγητής θα ήθελε να τονίσει ότι η 

συνεργασία στον τομέα της ΔΕΥ είναι ύψιστης σημασίας για την καταπολέμηση του 

διασυνοριακού εγκλήματος.  

Συμπέρασμα 

Ο εισηγητής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το σχέδιο πρότασης θα πρέπει να 

ευθυγραμμιστεί με την επιμέρους γενική προσέγγιση του Συμβουλίου και με τον κανονισμό 

για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα πρέπει να επικαιροποιηθούν, επίσης, οι διατάξεις σχετικά 

με την προστασία των δεδομένων. Επιπροσθέτως, όσον αφορά τις αρμοδιότητες και ιδίως 

στην περίπτωση αξιόποινων πράξεων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, 

είναι εξαιρετικά σημαντικό να προβλεφθούν σαφείς ορισμοί και να οριοθετηθούν οι 

αρμοδιότητες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Εurojust.  
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της 

ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) 

(COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)) 

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ingeborg Gräßle 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη 

της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 

αναμένεται να έχει ως αποκλειστική 

αρμοδιότητα την έρευνα και δίωξη 

εγκλημάτων που έχουν επιπτώσεις στα 

οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, η 

Eurojust πρέπει να είναι σε θέση να 

στηρίζει τις εθνικές αρχές κατά την έρευνα 

και δίωξη τέτοιων μορφών εγκλήματος 

σύμφωνα με τον κανονισμό για τη 

σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

(5) Καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 

συγκροτείται μέσω ενισχυμένης 

συνεργασίας, ο κανονισμός για την 

εφαρμογή της ενισχυμένης συνεργασίας 

στη σύσταση της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας είναι δεσμευτικός μόνο για 

τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην 

ενισχυμένη συνεργασία. Επομένως, για τα 

κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Εurojust 

παραμένει πλήρως αρμόδια για 

εγκλήματα που έχουν επιπτώσεις στα 

οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Για 

τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην 
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Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Eurojust πρέπει 

να είναι σε θέση να στηρίζει τις εθνικές 

αρχές κατά την έρευνα και δίωξη τέτοιων 

μορφών εγκλήματος σύμφωνα με τον 

κανονισμό για τη σύσταση της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Η κατανομή των αρμοδιοτήτων 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και 

της Eurojust όσον αφορά τα εγκλήματα 

που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα 

της Ένωσης θα πρέπει να καθοριστεί 

σαφώς. Η Εurojust θα πρέπει να είναι σε 

θέση να ασκεί τις αρμοδιότητές της στις 

υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται τόσο 

κράτη μέλη τα οποία συμμετέχουν στην 

ενισχυμένη συνεργασία για τη σύσταση 

της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσο και 

κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν σε 

αυτή. Στις υποθέσεις αυτές, η Eurojust 

θα πρέπει να ενεργεί κατόπιν αιτήματος 

των εν λόγω μη συμμετεχόντων κρατών 

μελών ή κατόπιν αιτήματος της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Eurojust 

παραμένει σε κάθε περίπτωση αρμόδια 

για τα αδικήματα που θίγουν τα 

οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, 

κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 

δεν είναι αρμόδια ή είναι αρμόδια, αλλά 

δεν ασκεί τις αρμοδιότητές της. Τα 

κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην 

ενισχυμένη συνεργασία για τη σύσταση 

της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπορούν να 

συνεχίσουν να ζητούν τη στήριξη της 

Eurojust σε όλες τις υποθέσεις που 

αφορούν αδικήματα τα οποία θίγουν τα 

οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Είναι αναγκαίο να αποκτήσει η 

Eurojust μια διοικητική και διαχειριστική 

δομή η οποία θα της επιτρέπει να εκτελεί 

τα καθήκοντά της αποτελεσματικότερα και 

να είναι συνεπής προς τις αρχές που 

διέπουν τους οργανισμούς της Ένωσης, με 

ταυτόχρονη διατήρηση των ειδικών 

χαρακτηριστικών της και διασφάλιση της 

ανεξαρτησίας της κατά την άσκηση των 

επιχειρησιακών της αρμοδιοτήτων. Προς 

τούτο, πρέπει να αποσαφηνιστούν τα 

καθήκοντα των εθνικών μελών, του 

συλλογικού οργάνου και του διοικητικού 

διευθυντή και να συσταθεί ένα εκτελεστικό 

συμβούλιο. 

(12) Είναι αναγκαίο να αποκτήσει η 

Eurojust μια διοικητική και διαχειριστική 

δομή η οποία θα της επιτρέπει να εκτελεί 

τα καθήκοντά της αποτελεσματικότερα, 

σύμφωνα πάντα με τον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να είναι 

συνεπής προς τις αρχές που διέπουν τους 

οργανισμούς της Ένωσης, με ταυτόχρονη 

διατήρηση των ειδικών χαρακτηριστικών 

της και διασφάλιση της ανεξαρτησίας της 

κατά την άσκηση των επιχειρησιακών της 

αρμοδιοτήτων. Προς τούτο, πρέπει να 

αποσαφηνιστούν τα καθήκοντα των 

εθνικών μελών, του συλλογικού οργάνου 

και του διοικητικού διευθυντή και να 

συσταθεί ένα εκτελεστικό συμβούλιο. 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Η Επιτροπή πρέπει να 

εκπροσωπείται στο συλλογικό όργανο όταν 

αυτό ασκεί τις διαχειριστικές 

αρμοδιότητές του, καθώς και στο 

εκτελεστικό συμβούλιο, ώστε να 

διασφαλίζεται η μη επιχειρησιακή 

εποπτεία και η στρατηγική καθοδήγηση 

της Eurojust. 

(15) Η Επιτροπή πρέπει να 

εκπροσωπείται στο συλλογικό όργανο όταν 

αυτό συζητά ή εγκρίνει διοικητικά 

θέματα, καθώς και στο εκτελεστικό 

συμβούλιο, ώστε να διασφαλίζεται η μη 

επιχειρησιακή εποπτεία και η στρατηγική 

καθοδήγηση της Eurojust. 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Για να διασφαλιστεί η πλήρης 

αυτονομία και ανεξαρτησία της Eurojust, 

αυτή πρέπει να διαθέτει αυτόνομο 

προϋπολογισμό, τα έσοδα του οποίου θα 

προέρχονται κυρίως από συνεισφορά από 

(30) Για να διασφαλιστεί η πλήρης 

αυτονομία και ανεξαρτησία της Eurojust, 

αυτή πρέπει να διαθέτει αυτόνομο 

προϋπολογισμό, τα έσοδα του οποίου θα 

προέρχονται κυρίως από συνεισφορά από 
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τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με 

εξαίρεση τους μισθούς και τις αποδοχές 

των εθνικών μελών και του βοηθητικού 

προσωπικού, οι οποίες βαρύνουν τα κράτη 

μέλη προέλευσής τους. Η δημοσιονομική 

διαδικασία της Ένωσης πρέπει να 

εφαρμόζεται όσον αφορά τη συνεισφορά 

της Ένωσης, καθώς και οποιεσδήποτε 

άλλες επιδοτήσεις βαρύνουν τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο λογιστικός έλεγχος πρέπει να ασκείται 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με 

εξαίρεση τους μισθούς και τις αποδοχές 

των εθνικών μελών και του βοηθητικού 

προσωπικού, οι οποίες βαρύνουν τα κράτη 

μέλη προέλευσής τους. Η δημοσιονομική 

διαδικασία της Ένωσης πρέπει να 

εφαρμόζεται όσον αφορά τη συνεισφορά 

της Ένωσης, καθώς και οποιεσδήποτε 

άλλες επιδοτήσεις βαρύνουν τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο λογιστικός έλεγχος πρέπει να ασκείται 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο και να 

εγκρίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου του 

Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Για να διασφαλιστεί η πλήρης 

αυτονομία και ανεξαρτησία της Eurojust, 

αυτή πρέπει να διαθέτει αυτόνομο 

προϋπολογισμό, τα έσοδα του οποίου θα 

προέρχονται κυρίως από συνεισφορά από 

τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με 

εξαίρεση τους μισθούς και τις αποδοχές 

των εθνικών μελών και του βοηθητικού 

προσωπικού, οι οποίες βαρύνουν τα κράτη 

μέλη προέλευσής τους. Η δημοσιονομική 

διαδικασία της Ένωσης πρέπει να 

εφαρμόζεται όσον αφορά τη συνεισφορά 

της Ένωσης, καθώς και οποιεσδήποτε 

άλλες επιδοτήσεις βαρύνουν τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο λογιστικός έλεγχος πρέπει να ασκείται 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

(30) Για να διασφαλιστεί η πλήρης 

αυτονομία και ανεξαρτησία της Eurojust, 

αυτή πρέπει να διαθέτει αυτόνομο 

προϋπολογισμό που θα είναι επαρκής για 

τη δέουσα διεκπεραίωση των 

καθηκόντων της, τα έσοδα του οποίου θα 

προέρχονται κυρίως από συνεισφορά από 

τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με 

εξαίρεση τους μισθούς και τις αποδοχές 

των εθνικών μελών και του βοηθητικού 

προσωπικού, οι οποίες βαρύνουν τα κράτη 

μέλη προέλευσής τους. Η δημοσιονομική 

διαδικασία της Ένωσης πρέπει να 

εφαρμόζεται όσον αφορά τη συνεισφορά 

της Ένωσης, καθώς και οποιεσδήποτε 

άλλες επιδοτήσεις βαρύνουν τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο λογιστικός έλεγχος πρέπει να ασκείται 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το πεδίο αρμοδιότητας της 

Eurojust καλύπτει τις μορφές αδικημάτων 

που παρατίθενται στο παράρτημα 1. 

Ωστόσο, το πεδίο αρμοδιότητάς της δεν 

περιλαμβάνει τα αδικήματα για τα οποία 

είναι αρμόδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 

1. Το πεδίο αρμοδιότητας της 

Eurojust καλύπτει τις μορφές αδικημάτων 

που παρατίθενται στο παράρτημα 1. 

Ωστόσο, η Eurojust δεν πρέπει, κατά 

κανόνα, να ασκεί την αρμοδιότητά της σε 

αδικήματα στα οποία ασκεί την 

αρμοδιότητά της η Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία. Κατ’ εξαίρεση από αυτόν τον 

γενικό κανόνα, η Eurojust ασκεί την 

αρμοδιότητά της σε ποινικές υποθέσεις: 

 – στις οποίες εμπλέκονται κράτη 

μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη 

συνεργασία, στα οποία όμως δεν ασκεί 

την αρμοδιότητά της η Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία, 

 – στις οποίες εμπλέκονται κράτη 

μέλη που δεν συμμετέχουν στην 

ενισχυμένη συνεργασία για τη σύσταση 

της συγκεκριμένης Εισαγγελίας, κατόπιν 

αιτήματος των εν λόγω κρατών μελών ή 

κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας. 

 Για τον σκοπό αυτό, η Eurojust, η 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα 

ενδιαφερόμενα κράτη μέλη προβαίνουν σε 

διαβουλεύσεις και συνεργάζονται μεταξύ 

τους. Οι πρακτικές λεπτομέρειες για την 

άσκηση αρμοδιότητας σύμφωνα με την 

παρούσα παράγραφο καθορίζονται με 

ρύθμιση εργασίας όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 38 παράγραφος 2α. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) υποστηρίζει τα κέντρα 

εμπειρογνωσίας της Ένωσης, τα οποία 

έχει αναπτύξει η Ευρωπόλ και οι λοιποί 

οργανισμοί της Ένωσης· 
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Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων της, η Eurojust δύναται να 

καλεί αιτιολογημένα τις αρμόδιες αρχές 

των οικείων κρατών μελών: 

2. Κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων της, η Eurojust θα μπορούσε 

να καλεί αιτιολογημένα τις αρμόδιες αρχές 

των οικείων κρατών μελών: 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. H Eurojust δύναται επίσης: 3. H Eurojust θα μπορούσε επίσης: 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) να συμμετέχουν, αν είναι 

αναγκαίο, σε κοινές ομάδες ερευνών, 

μεταξύ άλλων και στη συγκρότησή τους· 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το συλλογικό όργανο απαρτίζεται 

από: 

1. Το συλλογικό όργανο απαρτίζεται 

από όλα τα εθνικά μέλη για επιχειρησιακά 

θέματα, και επιπροσθέτως, όταν 

συζητούνται ή εγκρίνονται διοικητικά 

θέματα, από δύο εκπροσώπους της 
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Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) όλα τα εθνικά μέλη, όταν ασκεί τις 

επιχειρησιακές του αρμοδιότητες δυνάμει 

του άρθρου 4· 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) όλα τα εθνικά μέλη και δύο 

εκπροσώπους της Επιτροπής, όταν το 

συλλογικό όργανο ασκεί τις διαχειριστικές 

του αρμοδιότητες δυνάμει του άρθρου 14. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά, 

το συλλογικό όργανο λαμβάνει τις 

αποφάσεις του με πλειοψηφία των μελών 

του. 

1. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά 

και στις περιπτώσεις όπου δεν είναι 

δυνατή η επίτευξη συναίνεσης, το 

συλλογικό όργανο λαμβάνει τις αποφάσεις 

του με πλειοψηφία των μελών του. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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στ) θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη 

και τη διαχείριση συγκρούσεων 

συμφερόντων στις οποίες εμπλέκονται τα 

μέλη του· 

στ) θεσπίζει κανόνες για τον εντοπισμό 

και την πρόληψη ή τη διαχείριση 

συγκρούσεων συμφερόντων στις οποίες 

εμπλέκονται τα μέλη του· 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το συλλογικό όργανο εκδίδει, 

σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού 

υπηρεσιακής κατάστασης, απόφαση με 

βάση το άρθρο 2 παράγραφος 1 του 

κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και 

το άρθρο 6 του καθεστώτος που 

εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, 

για την ανάθεση των συναφών εξουσιών 

της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής 

στον διοικητικό διευθυντή και τον 

καθορισμό των όρων αναστολής της εν 

λόγω ανάθεσης εξουσιών. Ο διοικητικός 

διευθυντής έχει το δικαίωμα να 

μεταβιβάζει περαιτέρω τις εν λόγω 

εξουσίες. 

2. Το συλλογικό όργανο εκδίδει, 

σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού 

υπηρεσιακής κατάστασης, απόφαση με 

βάση το άρθρο 2 παράγραφος 1 του 

κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και 

το άρθρο 6 του καθεστώτος που 

εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, 

για την ανάθεση των συναφών εξουσιών 

της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής 

στον διοικητικό διευθυντή και τον 

καθορισμό των όρων αναστολής της εν 

λόγω ανάθεσης εξουσιών. Ο διοικητικός 

διευθυντής έχει το δικαίωμα να 

μεταβιβάζει περαιτέρω τις εν λόγω 

εξουσίες. Στην επόμενη συνεδρίαση του 

συλλογικού οργάνου, ο διοικητικός 

διευθυντής λογοδοτεί σχετικά με την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων που του 

ανατέθηκαν και εκείνων που ο ίδιος 

μεταβίβασε περαιτέρω. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το συλλογικό όργανο δύναται, 

όταν είναι αναγκαίο σε άκρως εξαιρετικές 

περιστάσεις, να αποφασίσει να αναστείλει 

προσωρινά την ανάθεση των εξουσιών της 

αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής στον 

3. Το συλλογικό όργανο δύναται, 

όταν είναι αναγκαίο σε άκρως εξαιρετικές 

περιστάσεις, με αιτιολογημένη απόφαση, 

να αποφασίσει να αναστείλει προσωρινά 

την ανάθεση των εξουσιών της αρμόδιας 
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διοικητικό διευθυντή, καθώς και των 

εξουσιών τις οποίες έχει μεταβιβάσει 

περαιτέρω ο διοικητικός διευθυντής, και να 

ασκήσει το ίδιο τις εν λόγω εξουσίες ή να 

τις αναθέσει σε μέλος του ή σε μέλος του 

προσωπικού, πλην του διοικητικού 

διευθυντή. 

για τους διορισμούς αρχής στον διοικητικό 

διευθυντή, καθώς και των εξουσιών τις 

οποίες έχει μεταβιβάσει περαιτέρω ο 

διοικητικός διευθυντής, και να ασκήσει το 

ίδιο τις εν λόγω εξουσίες ή να τις αναθέσει 

σε μέλος του ή σε μέλος του προσωπικού 

της Eurojust, πλην του διοικητικού 

διευθυντή. Το συλλογικό όργανο 

πληροφορεί γραπτώς την Επιτροπή και 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με 

αυτές τις αποφάσεις αναστολής εντός 

πέντε εργάσιμων ημερών, εξηγεί 

λεπτομερώς τους λόγους και προσδιορίζει 

τους κανόνες υλοποίησης των νέων ή 

προσωρινών διατάξεων όσον αφορά τη 

διαχείριση του Οργανισμού.  

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο διοικητικός διευθυντής 

διορίζεται από το συλλογικό όργανο, από 

κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η 

Επιτροπή, μετά από ανοικτή και διαφανή 

διαδικασία επιλογής. Για τους σκοπούς 

της σύναψης σύμβασης με τον διοικητικό 

διευθυντή, η Eurojust εκπροσωπείται από 

τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου.  

2. Ο διοικητικός διευθυντής 

διορίζεται από το συλλογικό όργανο, με 

βάση τα προσόντα και την τεκμηριωμένη 

ικανότητά του σε θέματα διοίκησης και 

διαχείρισης και της συναφούς εμπειρίας 

στους σχετικούς τομείς, από κατάλογο 

υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, 

ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

αλλού, σύμφωνα με τον εσωτερικό 

κανονισμό της Eurojust, και από ανοικτό 

και διαφανή διαγωνισμό. Το συλλογικό 

όργανο αποφασίζει σύμφωνα με τη 

γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου με βάση την κοινή σύσταση 

της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

και της Επιτροπής Ελέγχου του 

Προϋπολογισμού.  
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Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Πριν από τον διορισμό του, ο υποψήφιος 

που έχει επιλεγεί από το συλλογικό όργανο 

απαντά στις ερωτήσεις των μελών της 

Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

και της Επιτροπής Ελέγχου του 

Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η θητεία του διοικητικού διευθυντή 

είναι πενταετής. Κατά το τέλος αυτής της 

περιόδου, η Επιτροπή διενεργεί 

αξιολόγηση στην οποία λαμβάνεται υπόψη 

η αξιολόγηση των επιδόσεων του 

διοικητικού διευθυντή. 

3. Η θητεία του διοικητικού διευθυντή 

είναι τετραετής. Κατά το τέλος αυτής της 

περιόδου, η Επιτροπή διενεργεί 

αξιολόγηση στην οποία λαμβάνεται υπόψη 

η αξιολόγηση των επιδόσεων του 

διοικητικού διευθυντή. 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το συλλογικό όργανο, ενεργώντας 

κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, στην 

οποία λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση 

που αναφέρεται στην παράγραφο 3, μπορεί 

να παρατείνει άπαξ τη θητεία του 

διοικητικού διευθυντή για διάστημα που 

δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

4. Το συλλογικό όργανο, ενεργώντας 

κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, στην 

οποία λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση 

που αναφέρεται στην παράγραφο 3, μπορεί 

να παρατείνει άπαξ τη θητεία του 

διοικητικού διευθυντή για διάστημα που 

δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη. 

Τροπολογία  23 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ο διοικητικός διευθυντής λογοδοτεί 

στο συλλογικό όργανο και στο 

εκτελεστικό συμβούλιο. 

6. Ο διοικητικός διευθυντής λογοδοτεί 

στο συλλογικό όργανο. 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Ο διοικητικός διευθυντής μπορεί να 

απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνο με 

απόφαση του συλλογικού οργάνου βάσει 

πρότασης της Επιτροπής. 

7. Ο διοικητικός διευθυντής μπορεί να 

απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνο με 

απόφαση του συλλογικού οργάνου 

λαμβανόμενη με πλειοψηφία δύο τρίτων 

των μελών του, βάσει πρότασης της 

Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) την κατάρτιση σχεδίου δράσης σε 

συνέχεια των πορισμάτων εσωτερικών ή 

εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου, 

αξιολογήσεων και ερευνών, μεταξύ άλλων, 

εκ μέρους του Ευρωπαίου Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων και της OLAF, 

καθώς και για την υποβολή έκθεσης 

προόδου δύο φορές τον χρόνο στο 

εκτελεστικό συμβούλιο, στην Επιτροπή και 

στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 

Δεδομένων· 

στ) την κατάρτιση σχεδίου δράσης σε 

συνέχεια των πορισμάτων εσωτερικών ή 

εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου, 

αξιολογήσεων και ερευνών, μεταξύ άλλων, 

εκ μέρους του Ευρωπαίου Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων και της OLAF, 

καθώς και για την υποβολή έκθεσης 

προόδου δύο φορές τον χρόνο στο 

εκτελεστικό συμβούλιο, στην Επιτροπή, 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στον 

Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 

Δεδομένων· 
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Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – στοιχείο ι α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ι α) την κατάρτιση, εντός έξι μηνών 

από τη σύστασή της, στρατηγικής για την 

πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων 

συμφερόντων· 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – στοιχείο ι β (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ι β) τη χάραξη στρατηγικής για την 

προστασία των καταγγελτών. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο διοικητικός διευθυντής υποβάλλει όλες 

τις στρατηγικές στο εκτελεστικό 

συμβούλιο. Ο διοικητικός διευθυντής 

καθιερώνει τακτική διενέργεια 

επανεξέτασης κάθε στρατηγικής 

(στρατηγική για την καταπολέμηση της 

απάτης, για την πρόληψη και τη 

διαχείριση των συγκρούσεων 

συμφερόντων και την προστασία των 

καταγγελτών) και των αντίστοιχων 

κανόνων εφαρμογής αυτής. Η πρώτη 

επανεξέταση διενεργείται εντός έξι μηνών 

από την κατάρτιση των τριών 

στρατηγικών. 
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Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Eurojust συνάπτει και διατηρεί 

ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία, η οποία βασίζεται στη στενή 

συνεργασία και στην ανάπτυξη των μεταξύ 

τους επιχειρησιακών, διοικητικών και 

διαχειριστικών δεσμών, όπως ορίζονται 

κατωτέρω. Προς τούτο, η Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία και ο πρόεδρος της Eurojust 

συνεδριάζουν σε τακτική βάση ώστε να 

συζητούν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. 

1. Η Eurojust συνάπτει και διατηρεί 

ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία, η οποία βασίζεται στη στενή 

συνεργασία και στην ανάπτυξη των μεταξύ 

τους επιχειρησιακών, διοικητικών και 

διαχειριστικών δεσμών, όπως ορίζονται 

κατωτέρω. Προς τούτο, η Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία και ο πρόεδρος της Eurojust 

συνεδριάζουν σε τακτική βάση ώστε να 

συζητούν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος 

και να καταρτίζουν σχέδιο δράσης για 

την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης στο οποίο 

λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχοι τομείς 

αρμοδιότητάς τους. 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Eurojust υποστηρίζει τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μέσω 
υπηρεσιών που παρέχονται από το 

προσωπικό της. Η υποστήριξη αυτή 

περιλαμβάνει οπωσδήποτε: 

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να 

βασίζεται στη στήριξη και τους πόρους 

των διοικητικών υπηρεσιών της Eurojust. 

Για τον σκοπό αυτό, η Eurojust μπορεί να 

παρέχει υπηρεσίες κοινού ενδιαφέροντος 

στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 

 Οι λεπτομέρειες των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ορίζονται μέσω συμφωνίας 

μεταξύ της Eurojust και της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας. 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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α) τεχνική υποστήριξη για την 

κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, 

του εγγράφου προγραμματισμού που 

περιλαμβάνει τον ετήσιο και πολυετή 

προγραμματισμό και του σχεδίου 

διαχείρισης· 

διαγράφεται 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τεχνική υποστήριξη σε ζητήματα 

πρόσληψης προσωπικού και διαχείρισης 

σταδιοδρομίας· 

διαγράφεται 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) υπηρεσίες ασφάλειας· διαγράφεται 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) υπηρεσίες τεχνολογίας 

πληροφοριών· 

διαγράφεται 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) υπηρεσίες οικονομικής 

διαχείρισης, λογιστικής και ελέγχων· 

διαγράφεται 

Τροπολογία  36 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) τυχόν άλλες υπηρεσίες κοινού 

ενδιαφέροντος. 

διαγράφεται 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι λεπτομέρειες των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ορίζονται μέσω συμφωνίας 

μεταξύ της Eurojust και της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας. 

διαγράφεται 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η OLAF δύναται να συμβάλλει στο 

έργο συντονισμού της Eurojust όσον 

αφορά την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης, στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου αριθ. .../2013 σχετικά με τις 

έρευνες που πραγματοποιούνται από την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 

Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και του κανονισμού 

(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 

Συμβουλίου. 

2. Η OLAF δύναται να συμβάλλει στο 

έργο συντονισμού της Eurojust όσον 

αφορά την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης, στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου αριθ. 883/2013 σχετικά με τις 

έρευνες που πραγματοποιούνται από την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 

Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και του κανονισμού 

(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 

Συμβουλίου. 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για τις ανάγκες της παραλαβής και 

της διαβίβασης των πληροφοριών μεταξύ 

της Eurojust και της OLAF και με την 

επιφύλαξη του άρθρου 8, τα κράτη μέλη 

μεριμνούν προκειμένου τα εθνικά μέλη της 

Eurojust να θεωρούνται ως αρμόδιες αρχές 

των κρατών μελών μόνον για τις ανάγκες 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 και 

του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 

1074/199919 του Συμβουλίου. Η 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της 

OLAF και των εθνικών μελών δεν θίγει τις 

πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε 

άλλες αρμόδιες αρχές δυνάμει των 

κανονισμών αυτών. 

3. Για τις ανάγκες της παραλαβής και 

της διαβίβασης των πληροφοριών μεταξύ 

της Eurojust και της OLAF και με την 

επιφύλαξη του άρθρου 8, τα κράτη μέλη 

μεριμνούν προκειμένου τα εθνικά μέλη της 

Eurojust να θεωρούνται ως αρμόδιες αρχές 

των κρατών μελών μόνον για τις ανάγκες 

του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου σχετικά με τις 

έρευνες που διεξάγει η Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 

(OLAF).Η ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ της OLAF και των εθνικών μελών 

δεν θίγει τις πληροφορίες που πρέπει να 

παρέχονται σε άλλες αρμόδιες αρχές 

δυνάμει των κανονισμών αυτών. 

_________________  

19 ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 8.  

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Eurojust δύναται να συνάπτει 

ρυθμίσεις εργασίας με τους οργανισμούς 

που αναφέρονται στο άρθρο 38 

παράγραφος 1.  

1. Η Eurojust δύναται να συνάπτει 

μνημόνια συνεννόησης με τους 

οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 

38 παράγραφος 1.  

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά παρέκκλιση από την 

παράγραφο 1, η Eurojust δύναται να 

επιτρέπει τη διαβίβαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή 

διεθνείς οργανισμούς κατά περίπτωση, 

εάν: 

2. Κατά παρέκκλιση από την 

παράγραφο 1, η Eurojust δύναται να 

επιτρέπει τη διαβίβαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή 

διεθνείς οργανισμούς κατά περίπτωση, 

μόνο εάν πληρούνται μία ή περισσότερες 
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από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) η διαβίβαση είναι αναγκαία ή 

απαιτείται εκ του νόμου για σοβαρούς 

λόγους δημοσίου συμφέροντος της 

Ένωσης ή των κρατών μελών της, όπως 

αυτό ορίζεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 

το εθνικό δίκαιο, ή για την αναγνώριση, 

άσκηση ή υπεράσπιση ενός δικαιώματος 

ενώπιον του δικαστηρίου· ή 

γ) η διαβίβαση είναι αναγκαία ή 

απαιτείται εκ του νόμου για σοβαρούς 

λόγους δημοσίου συμφέροντος της 

Ένωσης ή των κρατών μελών της, όπως 

αυτό ορίζεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 

το εθνικό δίκαιο, ή για την αναγνώριση, 

άσκηση ή υπεράσπιση ενός δικαιώματος 

ενώπιον του δικαστηρίου· 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό 

αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις για τη 

συνεισφορά προς τη Eurojust. 

6. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό 

αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις για τη 

συνεισφορά της Ένωσης προς τη Eurojust. 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 51 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Μέχρι την 1η Μαρτίου εκάστου 

οικονομικού έτους, ο υπόλογος της 

Eurojust κοινοποιεί τους προσωρινούς 

λογαριασμούς στον υπόλογο της 

Επιτροπής και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

1. Μέχρι την 1η Μαρτίου εκάστου 

οικονομικού έτους, ο υπόλογος της 

Eurojust κοινοποιεί τους προσωρινούς 

λογαριασμούς τόσο στον υπόλογο της 

Επιτροπής όσο και στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο. 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 51 – παράγραφος 2 

 



 

RR\1137466EL.docx 117/158 PE606.167v03-00 

 EL 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Eurojust διαβιβάζει την έκθεση 

σχετικά με τη δημοσιονομική και 

οικονομική διαχείριση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο μέχρι τις 31 Μαρτίου 

του επόμενου οικονομικού έτους. 

2. Η Eurojust διαβιβάζει την έκθεση 

σχετικά με τη δημοσιονομική και 

οικονομική διαχείριση τόσο στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στο 

Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

μέχρι τις 31 Μαρτίου του επόμενου 

οικονομικού έτους. 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 51 – παράγραφος 12 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 12α. Η απαλλαγή για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού της Eurojust χορηγείται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν 

σύστασης του Συμβουλίου ακολουθώντας 

διαδικασία συγκρίσιμη προς εκείνη που 

προβλέπεται στο άρθρο 319 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα άρθρα 164 

έως 166 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 

αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

βασίζεται δε στην έκθεση λογιστικού 

ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 Σε περίπτωση άρνησης της χορήγησης 

απαλλαγής από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, ο διοικητικός διευθυντής 

υποβάλλει την παραίτησή του στο 

συλλογικό όργανο το οποίο λαμβάνει, σε 

συνάρτηση με τις περιστάσεις, την τελική 

του απόφαση. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 54 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το συλλογικό όργανο εκδίδει 

απόφαση για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 

με την απόσπαση εθνικών 

εμπειρογνωμόνων στη Eurojust. 

2. Το συλλογικό όργανο εκδίδει 

απόφαση για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 

με την απόσπαση εθνικών 

εμπειρογνωμόνων στη Eurojust και 

σχετικά με τη χρήση λοιπού προσωπικού, 

ιδίως με σκοπό την αποφυγή 

συγκρούσεων συμφερόντων. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 54 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η Eurojust λαμβάνει τα 

κατάλληλα διοικητικά μέτρα, μεταξύ 

άλλων μέσω στρατηγικών κατάρτισης και 

πρόληψης, για την αποφυγή φαινομένων 

σύγκρουσης συμφερόντων, 

περιλαμβανομένων και προβλημάτων που 

ενδέχεται να ανακύψουν μετά τη λήξη της 

περιόδου απασχόλησης. 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 51 – παράγραφος 12 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Πέραν των λοιπών υποχρεώσεων 

ενημέρωσης και διαβούλευσης που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, η 

Eurojust γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο: 

3. Πέραν των λοιπών υποχρεώσεων 

ενημέρωσης και διαβούλευσης που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, η 

Eurojust γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στα εθνικά κοινοβούλια, 

στις αντίστοιχες επίσημες γλώσσες τους: 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 60 – παράγραφος 3 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η Eurojust δημοσιεύει στην 

ιστοσελίδα της κατάλογο των μελών του 

εκτελεστικού συμβουλίου της και των 

εξωτερικών και εσωτερικών 

εμπειρογνωμόνων της, από κοινού με τις 

αντίστοιχες δηλώσεις συμφερόντων τους 

και τα βιογραφικά τους σημειώματα. Τα 

πρακτικά των συνεδριάσεων του 

συλλογικού οργάνου και του εκτελεστικού 

συμβουλίου δημοσιεύονται συστηματικά.   

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για τη διευκόλυνση της 

καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς 

και άλλων παράνομων πράξεων δυνάμει 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999, η 

Eurojust, εντός έξι μηνών από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού, προσχωρεί στη διοργανική 

συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά 

με τις εσωτερικές έρευνες που 

πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 

(OLAF) και θεσπίζει τις ενδεδειγμένες 

διατάξεις που εφαρμόζονται σε όλους τους 

υπαλλήλους της Eurojust, 

χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται στο παράρτημα της εν 

λόγω συμφωνίας. 

1. Για τη διευκόλυνση της 

καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς 

και άλλων παράνομων πράξεων δυνάμει 

του κανονισμού (ΕΕ) 883/2013, η 

Eurojust, εντός έξι μηνών από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού, προσχωρεί στη διοργανική 

συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά 

με τις εσωτερικές έρευνες που 

πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 

(OLAF) και θεσπίζει τις ενδεδειγμένες 

διατάξεις που εφαρμόζονται σε όλους τους 

υπαλλήλους της Eurojust, 

χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται στο παράρτημα της εν 

λόγω συμφωνίας. 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 61 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

έχει αρμοδιότητα ελέγχου βάσει 

2. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

διενεργεί τακτικά λογιστικούς ελέγχους 
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παραστατικών και επιτόπιου ελέγχου, η 

οποία ασκείται σε όλους τους δικαιούχους, 

αντισυμβαλλόμενους και υπεργολάβους 

που έλαβαν κονδύλια της Ένωσης από τη 

Eurojust. 

για τη συμμόρφωση και τις επιδόσεις των 

δραστηριοτήτων της Eurojust, βάσει 

παραστατικών ή επιτόπιων ελέγχων, σε 

όλους τους δικαιούχους, 

αντισυμβαλλόμενους και υπεργολάβους 

που έλαβαν κονδύλια της Ένωσης από τη 

Eurojust. 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 61 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η OLAF μπορεί να διενεργεί 

έρευνες, μεταξύ των οποίων επιτόπιους 

ελέγχους και επιθεωρήσεις, σύμφωνα με 

τις διατάξεις και τις διαδικασίες που 

καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1073/1999 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, 

ΕΚ) αριθ. 2185/9622 του Συμβουλίου, 

προκειμένου να διαπιστώσει εάν έχουν 

διαπραχθεί παρατυπίες που επηρεάζουν τα 

οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης όσον 

αφορά δαπάνες που χρηματοδοτούνται από 

τη Eurojust. 

3. Η OLAF μπορεί να διενεργεί 

έρευνες, μεταξύ των οποίων επιτόπιους 

ελέγχους και επιθεωρήσεις, σύμφωνα με 

τις διατάξεις και τις διαδικασίες που 

καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, 

ΕΚ) αριθ. 2185/9622 του Συμβουλίου, 

προκειμένου να διαπιστώσει εάν έχουν 

διαπραχθεί παρατυπίες που επηρεάζουν τα 

οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης όσον 

αφορά δαπάνες που χρηματοδοτούνται από 

τη Eurojust. 

_________________ _________________ 

22 ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2. 22 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 

2185/96 του Συμβουλίου της 11ης 

Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους 

και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως 

η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 

λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 

15.11.1996, σ. 2). 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 61 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Τα μέλη του προσωπικού της 
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Eurojust, ο διοικητικός διευθυντής και τα 

μέλη του συλλογικού οργάνου και του 

εκτελεστικού συμβουλίου κοινοποιούν 

στην OLAF, άνευ χρονοτριβής και χωρίς 

να μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση η 

ευθύνη τους ως αποτέλεσμα αυτής της 

αποκάλυψης, τις απάτες που υποπίπτουν 

στην αντίληψή τους κατά την άσκηση 

των καθηκόντων ή εντολών τους. Εάν δεν 

τηρήσουν την υποχρέωση αυτή και δεν 

γνωστοποιήσουν στην OLAF απάτη που 

υπέπεσε στην αντίληψή τους, 

καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για τις 

συνέπειες της απάτης.  

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) φύλο· (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) · 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) φύλο· (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) · 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 

με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής 

δικαιοσύνης (Eurojust) 

(COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: António Marinho e Pinto 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε πολιτικά και οικονομικά θέματα απαιτεί πλήρη ολοκλήρωση 

στον δικαστικό χώρο και τον χώρο της δικαιοσύνης εν γένει. 

Στο έργο των δικαστικών αρχών δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν πολιτικά όργανα, συνεπώς ο 

συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να 

συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Eurojust. 

Το έγκλημα, ιδίως το έγκλημα οικονομικής φύσεως, αποτελεί τροχοπέδη για την οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη, δεδομένου ότι συνιστά παραβίαση των νόμων που διέπουν την 

κοινωνική συνύπαρξη και στρεβλώνει τους κανόνες της αγοράς. Πρέπει να καταπολεμηθεί 

αποτελεσματικά με την κατάλληλη νομοθεσία και με δικαστήρια που ενεργούν ταχύτατα και 

αμερόληπτα. 

Η γενική ιδέα της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 

(EPPO) δεν είναι μέλος της Eurojust και ότι μπορεί να παρίσταται σε συνεδριάσεις μόνον ως 

παρατηρητής, «χωρίς δικαίωμα ψήφου», σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 και το 

άρθρο 16 παράγραφος 7.  

Εν τούτοις, σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα 

πρέπει να προέρχεται «εκ της Eurojust»· συνεπώς, προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η 

σύνδεση και να διασφαλιστεί ότι θα τεθεί ουσιαστικό τέρμα στο διασυνοριακό έγκλημα, η 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να είναι μέλος της Eurojust.  

Το άρθρο 41 παράγραφος 2 της πρότασης προβλέπει ότι «η Eurojust χειρίζεται τυχόν 

αιτήσεις προερχόμενες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση 

και τις διεκπεραιώνει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, ως εάν είχαν προέλθει από εθνική αρχή 

αρμόδια για τη δικαστική συνεργασία». Ωστόσο, η Eurojust και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα 

πρέπει να έχουν στενότερη συνεργασία. 
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Το Παράρτημα 1 της πρότασης παραθέτει τις μορφές σοβαρού εγκλήματος που εμπίπτουν 

στην αρμοδιότητα της Eurojust. Σε αυτές περιλαμβάνονται «αδικήματα εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης». 

Ωστόσο, το άρθρο 3 παράγραφος 1 της πρότασης ορίζει ότι το πεδίο αρμοδιότητας της 

Eurojust «δεν περιλαμβάνει τα αδικήματα για τα οποία είναι αρμόδια η Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία».  

Τα αδικήματα αυτά περιγράφονται στο άρθρο 86 ΣΛΕΕ ακριβώς ως «αδικήματα που θίγουν 

τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης», γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα ενδεχόμενης 

σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο φορέων.  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, σε περιπτώσεις που αφορούν τόσο τα οικονομικά συμφέροντα της 

Ένωσης όσο και αυτά των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 13 της πρότασης 

κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (COM 

(2013) 534), τα εν λόγω αδικήματα είναι δυνατόν να αναπεμφθούν ενώπιον των εθνικών 

αρχών.  

Στις περιπτώσεις αυτές, η Eurojust μπορεί να ενεργεί ως συντονιστής, καθώς είναι επίσης 

αρμόδια για αδικήματα τα οποία ενδέχεται να θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.  

Ωστόσο η εξήγηση που δίδεται από την Επιτροπή δεν ευσταθεί, διότι: 

α) η σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι ακόμα υπό συζήτηση και είναι μάλλον 

απίθανο να διατηρηθεί στην τελική έκδοση η λύση που προτείνεται στο άρθρο 13·  

β) σε κάθε περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ασκεί δραστηριότητα μόνο σε 

περιορισμένο αριθμό κρατών μελών (με στενότερη συνεργασία)·  

γ) η διαδικασία αυτή ενδέχεται να είναι υπερβολικά αργή για να είναι αποτελεσματική. 

Παρά το γεγονός ότι η πρόταση επιβεβαιώνει την «πλήρη αυτονομία και ανεξαρτησία της 

Eurojust» (βλ. αιτιολογική σκέψη 30), η Επιτροπή θα ήθελε να γίνει η Eurojust οργανισμός 

της ΕΕ που θα υπάγεται στην κοινή προσέγγιση των οργανισμών η οποία συμφωνήθηκε από 

το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή το 2012.  

Σύμφωνα με αυτό το όραμα, για παράδειγμα, η Επιτροπή θα συμμετέχει με δύο εκπροσώπους 

της στις διοικητικές πράξεις, στις «διαχειριστικές αρμοδιότητες», της Eurojust (βλ. άρθρο 10 

παράγραφος 1 στοιχείο β) και άρθρο 16 παράγραφος 4). 

Κατά την άποψη της Επιτροπής, ωστόσο, οι αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνουν επίσης την 

εκλογή των προέδρων και των αντιπροέδρων της Eurojust (άρθρο 14 παράγραφος 1 

στοιχείο ια)), το οποίο συνεπάγεται σαφώς αρμοδιότητες πέραν των αμιγώς διοικητικών.  

Το άρθρο 17 παράγραφος 2 προβλέπει ότι ο διοικητικός διευθυντής διορίζεται από το 

συλλογικό όργανο της Eurojust, από κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, με 

αποτέλεσμα να περιορίζονται οι επιλογές του συλλογικού οργάνου. 

Στην πρόταση δεν γίνεται αναφορά στην επίλυση συγκρούσεων δικαιοδοσίας, που συνιστά 

μία από τις κύριες αρμοδιότητες της Eurojust σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) ΣΛΕΕ.  

Η πρόταση δεν αναφέρει πώς συμβιβάζεται με την απόφαση-πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, η οποία σκοπεί στη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας, με στόχο να 

προλαμβάνεται το ενδεχόμενο κίνησης ποινικής διαδικασίας κατά του ίδιου προσώπου, 

συγχρόνως ή παράλληλα, από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, βάσει των ίδιων πραγματικών 

περιστατικών.  
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Η απόφαση αυτή προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και 

να διαβουλεύονται απευθείας μεταξύ τους σχετικά με ποινικές διαδικασίες. Εφόσον δεν 

επιτυγχάνεται συμφωνία, η υπόθεση παραπέμπεται στην Eurojust, ως ενδείκνυται, υπό την 

προϋπόθεση ότι το ζήτημα εμπίπτει στην αρμοδιότητά της.  

Η πρόταση για την Eurojust δεν τροποποιεί ούτε ανακαλεί την απόφαση-πλαίσιο, και η 

πρόταση της Επιτροπής δεν αναφέρεται στον δικαστικό έλεγχο των αποφάσεων της Eurojust 

όσον αφορά τις συγκρούσεις δικαιοδοσίας. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 

ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 

πρέπει να συσταθεί εκ της Eurojust, ο 

παρών κανονισμός περιλαμβάνει τις 

διατάξεις που απαιτούνται για τη ρύθμιση 

των σχέσεων μεταξύ της Eurojust και της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

(4) Ωστόσο, δεδομένου ότι η 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συστήνεται μέσω 

ενισχυμένης συνεργασίας, ο κανονισμός 

για την εφαρμογή της ενισχυμένης 

συνεργασίας στη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι 

δεσμευτικός και εφαρμόζεται άμεσα μόνο 

στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην εν 

λόγω ενισχυμένη συνεργασία.  Επομένως, 

για τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν 

στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Εurojust 

παραμένει πλήρως αρμόδια για τις 

μορφές αξιόποινων πράξεων που 

παρατίθενται στο παράρτημα Ι του 

παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Θα πρέπει επίσης να ληφθεί 

υπόψη η αξιολόγηση της απόφασης του 
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Συμβουλίου 2002/187/ΔΕΥ και οι 

δραστηριότητες που διεξάγει η Eurojust 

(τελική έκθεση της 30ης Ιουνίου 2015). 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Η αποστολή της Eurojust, που 

συνίσταται στη διευκόλυνση της 

συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών 

αρχών, εκτελείται στο πλαίσιο άλλων 

νομικών μέσων, όπως της απόφασης-

πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ1α του 

Συμβουλίου1α, οι διατάξεις της οποίας θα 

πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τον 

παρόντα κανονισμό.  

 ____________________ 

 1α Απόφαση-πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, 

για την πρόληψη και τον διακανονισμό 

συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές 

υποθέσεις. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 

που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(8) Ο παρών κανονισμός σέβεται 

πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 

θεμελιώδεις ελευθερίες και διαφυλάσσει 

πλήρως τις αρχές που αναγνωρίζονται 

ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 
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Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Οι μορφές σοβαρού εγκλήματος 

που έχουν επιπτώσεις σε δύο ή 

περισσότερα κράτη μέλη και για τις οποίες 

είναι αρμόδια η Eurojust πρέπει να 

αναφέρονται ρητά. Επιπλέον, πρέπει να 

ορίζονται οι υποθέσεις οι οποίες δεν 

αφορούν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 

αλλά απαιτούν δίωξη σε κοινές βάσεις. Οι 

υποθέσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν 

έρευνες και διώξεις με επιπτώσεις για ένα 

μόνο κράτος μέλος και ένα τρίτο κράτος, 

καθώς και υποθέσεις με επιπτώσεις για ένα 

μόνο κράτος μέλος και την Ένωση. 

(9) Οι μορφές σοβαρού εγκλήματος 

που έχουν επιπτώσεις σε δύο ή 

περισσότερα κράτη μέλη και για τις οποίες 

είναι αρμόδια η Eurojust πρέπει να 

αναφέρονται σαφώς. Επιπλέον, πρέπει να 

ορίζονται οι υποθέσεις οι οποίες δεν 

αφορούν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 

αλλά απαιτούν δίωξη σε κοινές βάσεις. Οι 

υποθέσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν 

έρευνες και διώξεις με επιπτώσεις για ένα 

μόνο κράτος μέλος και ένα τρίτο κράτος, 

καθώς και υποθέσεις με επιπτώσεις για ένα 

μόνο κράτος μέλος και την Ένωση. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Κατά την άσκηση των 

επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων της επί 

συγκεκριμένων ποινικών υποθέσεων, 

κατόπιν αίτησης των αρμόδιων αρχών των 

κρατών μελών ή αυτεπάγγελτα, η Eurojust 

πρέπει να ενεργεί είτε μέσω ενός ή 

περισσότερων εθνικών μελών είτε ως 

συλλογικό όργανο. 

(10) Κατά την άσκηση των 

επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων της επί 

συγκεκριμένων ποινικών υποθέσεων, 

κατόπιν αίτησης των αρμόδιων αρχών των 

κρατών μελών ή αυτεπάγγελτα, η Eurojust 

πρέπει να ενεργεί είτε μέσω ενός ή 

περισσότερων εθνικών μελών είτε ως 

συλλογικό όργανο. Ομοίως, κατόπιν 

αίτησης μιας αρμόδιας αρχής κράτους 

μέλους ή της Επιτροπής, η Eurojust θα 

πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει 

στήριξη σε έρευνες που αφορούν μόνον 

ένα κράτος μέλος αλλά έχουν επιπτώσεις 

σε όλη την Ένωση. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Για να διασφαλίζεται η ικανότητα 

της Eurojust να στηρίζει και να συντονίζει 

ορθά διασυνοριακές έρευνες, είναι 

απαραίτητο να έχουν όλα τα εθνικά μέλη 

τις ίδιες επιχειρησιακές αρμοδιότητες ώστε 

να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά, 

τόσο μεταξύ τους όσο και με τις εθνικές 

αρχές. Τα εθνικά μέλη πρέπει να διαθέτουν 

τις αρμοδιότητες εκείνες που επιτρέπουν 

στη Eurojust την ορθή εκπλήρωση της 

αποστολής της. Οι αρμοδιότητες αυτές 

πρέπει να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα 

πρόσβασης στις συναφείς πληροφορίες 

των εθνικών δημόσιων μητρώων, την 

έκδοση και εκτέλεση αιτήσεων αμοιβαίας 

συνδρομής και αναγνώρισης, την 

απευθείας επικοινωνία και ανταλλαγή 

πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές, τη 

συμμετοχή σε κοινές ομάδες ερευνών και, 

σε συμφωνία με την αρμόδια εθνική αρχή 

ή σε επείγουσες περιπτώσεις, την 

παραγγελία μέτρων για τη διεξαγωγή 

έρευνας και την πραγματοποίηση 

ελεγχόμενων παραδόσεων. 

(11) Για να διασφαλίζεται η ικανότητα 

της Eurojust να στηρίζει και να συντονίζει 

ορθά διασυνοριακές έρευνες, είναι 

απαραίτητο να έχουν όλα τα εθνικά μέλη 

τις ίδιες επιχειρησιακές αρμοδιότητες ώστε 

να συνεργάζονται πιο συνεκτικά και 

αποτελεσματικά, τόσο μεταξύ τους όσο και 

με τις εθνικές αρχές. Τα εθνικά μέλη 

πρέπει να διαθέτουν τις αρμοδιότητες 

εκείνες που επιτρέπουν στη Eurojust την 

ορθή εκπλήρωση της αποστολής της. Οι 

αρμοδιότητες αυτές πρέπει να 

περιλαμβάνουν τη δυνατότητα πρόσβασης 

στις συναφείς πληροφορίες των εθνικών 

δημόσιων μητρώων, την έκδοση και 

εκτέλεση αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής 

και αναγνώρισης, την απευθείας 

επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών 

με τις αρμόδιες αρχές, τη συμμετοχή σε 

κοινές ομάδες ερευνών και, σε συμφωνία 

με την αρμόδια εθνική αρχή ή σε 

επείγουσες περιπτώσεις, την παραγγελία 

μέτρων για τη διεξαγωγή έρευνας και την 

πραγματοποίηση ελεγχόμενων 

παραδόσεων. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Είναι αναγκαίο να αποκτήσει η 

Eurojust μια διοικητική και διαχειριστική 

δομή η οποία θα της επιτρέπει να εκτελεί 

τα καθήκοντά της αποτελεσματικότερα και 

να είναι συνεπής προς τις αρχές που 

διέπουν τους οργανισμούς της Ένωσης, με 

ταυτόχρονη διατήρηση των ειδικών 

χαρακτηριστικών της και διασφάλιση της 

ανεξαρτησίας της κατά την άσκηση των 

επιχειρησιακών της αρμοδιοτήτων. Προς 

τούτο, πρέπει να αποσαφηνιστούν τα 

καθήκοντα των εθνικών μελών, του 

(12) Είναι αναγκαίο να αποκτήσει η 

Eurojust μια διοικητική και διαχειριστική 

δομή η οποία θα της επιτρέπει να εκτελεί 

τα καθήκοντά της αποτελεσματικότερα και 

να είναι απόλυτα συνεπής προς τις αρχές 

που διέπουν τους οργανισμούς της Ένωσης 

καθώς και προς τα θεμελιώδη 

δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 

ελευθερίες, με ταυτόχρονη διατήρηση των 

ειδικών χαρακτηριστικών της και 

διασφάλιση της ανεξαρτησίας της κατά την 

άσκηση των επιχειρησιακών της 
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συλλογικού οργάνου και του διοικητικού 

διευθυντή και να συσταθεί ένα εκτελεστικό 

συμβούλιο. 

αρμοδιοτήτων. Προς τούτο, πρέπει να 

αποσαφηνιστούν τα καθήκοντα των 

εθνικών μελών, του συλλογικού οργάνου 

και του διοικητικού διευθυντή και να 

συσταθεί ένα εκτελεστικό συμβούλιο. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Είναι απαραίτητη η σύσταση 

επιφυλακής συντονισμού (ΕΣ) στο πλαίσιο 

της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η 

μόνιμη παρουσία της Eurojust και η 

ικανότητα παρέμβασής της σε επείγουσες 

περιπτώσεις. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 

να είναι υπεύθυνο να διασφαλίζει ότι οι 

αντιπρόσωποί τους στην ΕΣ είναι ικανοί να 

ενεργούν σε καθημερινή εικοσιτετράωρη 

βάση. 

(17) Είναι απαραίτητη η σύσταση 

επιφυλακής συντονισμού (ΕΣ) στο πλαίσιο 

της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η 

μόνιμη και αποδοτική παρουσία της 

Eurojust και η ικανότητα παρέμβασής της 

σε επείγουσες περιπτώσεις. Κάθε κράτος 

μέλος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι 

αντιπρόσωποί τους στην ΕΣ είναι ικανοί να 

ενεργούν σε καθημερινή εικοσιτετράωρη 

βάση. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Οσάκις η Eurojust διαβιβάζει 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αρχή 

τρίτης χώρας, σε διεθνή οργανισμό ή στην 

Interpol δυνάμει διεθνούς συμφωνίας που 

έχει συναφθεί βάσει του άρθρου 218 της 

Συνθήκης, οι κατάλληλες εγγυήσεις που 

παρέχονται σε ό,τι αφορά την προστασία 

της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών των ατόμων 

πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση 

προς τις διατάξεις περί προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 

παρόντος κανονισμού. 

(21) Οσάκις η Eurojust διαβιβάζει 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αρχή 

τρίτης χώρας, σε διεθνή οργανισμό ή στην 

Interpol δυνάμει διεθνούς συμφωνίας που 

έχει συναφθεί βάσει του άρθρου 218 της 

Συνθήκης, οι κατάλληλες εγγυήσεις που 

παρέχονται σε ό,τι αφορά την προστασία 

της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών πρέπει να 

διασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωση 

προς τις διατάξεις περί προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 

παρόντος κανονισμού. 
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Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Θα πρέπει να δοθεί στην Eurojust η 

δυνατότητα να παρατείνει τις προθεσμίες 

για την διατήρηση δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι 

τηρείται η αρχή της οριοθέτησης του 

σκοπού η οποία ισχύει για την επεξεργασία 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων της 

Eurojust, ούτως ώστε να επιτυγχάνει τους 

στόχους της. Οι σχετικές αποφάσεις θα 

πρέπει να λαμβάνονται ύστερα από 

προσεκτική εξέταση όλων των σχετικών 

συμφερόντων, περιλαμβανομένων εκείνων 

των υποκειμένων των δεδομένων. Η τυχόν 

παράταση των προθεσμιών για την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, σε περιπτώσεις που η ποινική 

δίωξη έχει παραγραφεί σε όλα τα 

ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, θα πρέπει να 

αποφασίζεται μόνον όταν υπάρχει 

συγκεκριμένη ανάγκη να παρασχεθεί 

συνδρομή δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού. 

(23) Θα πρέπει να δοθεί στην Eurojust η 

δυνατότητα να παρατείνει τις προθεσμίες 

για την διατήρηση δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι 

τηρείται η αρχή της οριοθέτησης του 

σκοπού η οποία ισχύει για την επεξεργασία 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων της 

Eurojust, ούτως ώστε να επιτυγχάνει τους 

στόχους της. Οι σχετικές αποφάσεις θα 

πρέπει να λαμβάνονται ύστερα από 

προσεκτική και αντικειμενική εξέταση 

των εν λόγω υποθέσεων, όλων των 

σχετικών συμφερόντων, καθώς και των 

συμφερόντων των υποκειμένων των 

δεδομένων. Η τυχόν παράταση των 

προθεσμιών για την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε 

περιπτώσεις που η ποινική δίωξη έχει 

παραγραφεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα 

κράτη μέλη, θα πρέπει να αποτελεί 

αντικείμενο επίσημης και αιτιολογημένης 

απόφασης, και να αποφασίζεται μόνον 

όταν υπάρχει συγκεκριμένη και σαφώς 

αιτιολογημένη ανάγκη να παρασχεθεί 

συνδρομή δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Η Eurojust πρέπει να διατηρεί 

σχέσεις συνεργασίας με τα όργανα και 

τους οργανισμούς της Ένωσης, με την 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τις αρμόδιες 

(25) Η Eurojust πρέπει να συνεργάζεται 

με τα όργανα και τους οργανισμούς της 

Ένωσης, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με 

τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, καθώς 
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αρχές τρίτων χωρών, καθώς και με διεθνείς 

οργανισμούς, στον βαθμό που απαιτείται 

για την άσκηση των καθηκόντων της. 

και με διεθνείς οργανισμούς, στον βαθμό 

που απαιτείται για την άσκηση των 

καθηκόντων της. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (25α) Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας θα 

πρέπει να έχει δικαίωμα συμμετοχής σε 

όλες τις συνεδριάσεις της Eurojust, υπό 

την προϋπόθεση ότι συζητούνται 

ζητήματα τα οποία θεωρεί συναφή προς 

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας. 

Αιτιολόγηση 

Απαιτείται αιτιολογική σκέψη που να αποτυπώνει ρητά τα περιεχόμενα του άρθρου 12 

παράγραφος 3 και του άρθρου 16 παράγραφος 7 της πρότασης. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Για να ενισχυθεί η επιχειρησιακή 

συνεργασία μεταξύ της Eurojust και της 

Ευρωπόλ και ιδίως για να δημιουργηθούν 

συνδέσεις μεταξύ των δεδομένων που ήδη 

βρίσκονται στην κατοχή του ενός ή του 

άλλου οργανισμού, η Eurojust πρέπει να 

δώσει στην Ευρωπόλ τη δυνατότητα 

πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα 

που βρίσκονται στην κατοχή της. 

(26) Για να ενισχυθεί η επιχειρησιακή 

συνεργασία μεταξύ της Eurojust και της 

Ευρωπόλ και ιδίως για να δημιουργηθούν 

συνδέσεις μεταξύ των δεδομένων που ήδη 

βρίσκονται στην κατοχή του ενός ή του 

άλλου οργανισμού, η Eurojust πρέπει να 

δώσει στην Ευρωπόλ τη δυνατότητα 

πρόσβασης, βάσει συστήματος 

αντιστοιχίας/μη αντιστοιχίας (hit/no hit), 
στα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή 

της.  Η Eurojust και η Ευρωπόλ θα 

πρέπει να μπορούν να συνάψουν 

συμφωνία συνεργασίας που εξασφαλίζει 

με αμοιβαίο τρόπο και στο πλαίσιο των 

αντίστοιχων εντολών τους, την πρόσβαση 
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σε κάθε πληροφορία που έχει παρασχεθεί 

για τους σκοπούς της διασταύρωσης 

στοιχείων, καθώς και τη δυνατότητα 

αναζήτησης κάθε τέτοιας πληροφορίας, 

σύμφωνα με ειδικές διασφαλίσεις και 

εγγυήσεις περί προστασίας δεδομένων 

που προβλέπονται στον παρόντα 

κανονισμό.  Κάθε πρόσβαση στα 

δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή 

της Eurojust θα πρέπει να περιορίζεται, 

με τεχνικά μέσα, σε πληροφορίες που 

εμπίπτουν στις αντίστοιχες εντολές των 

εν λόγω οργανισμών της Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Η αιτιολογική σκέψη 26 του παρόντος κανονισμού πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την αιτιολογική 

σκέψη 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Recital 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Η Eurojust πρέπει να μπορεί να 

ανταλλάσσει δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα με άλλα όργανα της Ένωσης 

στον βαθμό που απαιτείται για την άσκηση 

των καθηκόντων της. 

(27) Η Eurojust πρέπει να μπορεί να 

ανταλλάσσει δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα με άλλα όργανα της Ένωσης 

στον βαθμό που απαιτείται για την άσκηση 

των καθηκόντων της με πλήρη σεβασμό 

για την προστασία της ιδιωτικότητας και 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 

ελευθεριών. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Για να ενισχυθεί η διαφάνεια και η 

δημοκρατική εποπτεία της Eurojust είναι 

αναγκαίο να προβλεφθούν μηχανισμοί για 

τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 

(31) Για να ενισχυθεί η διαφάνεια και η 

δημοκρατική εποπτεία της Eurojust είναι 

αναγκαίο να προβλεφθούν μηχανισμοί για 

τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και των εθνικών 

κοινοβουλίων στην αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων της Eurojust. Αυτό δεν 

πρέπει να αποτελεί εμπόδιο ως προς τις 

αρχές της ανεξαρτησίας σε ό,τι αφορά 

μέτρα που λαμβάνονται σε συγκεκριμένες 

επιχειρησιακές υποθέσεις ή ως προς τις 

υποχρεώσεις εχεμύθειας και 

εμπιστευτικότητας.  

Κοινοβουλίου στην αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων της Eurojust, ειδικότερα 

όσον αφορά τη διαβίβαση της ετήσιας 

έκθεσης της Eurojust. Ανάλογη 

διαδικασία θα πρέπει να προβλεφθεί και 

για τα εθνικά κοινοβούλια. Ωστόσο, οι 

μηχανισμοί αυτοί δεν πρέπει να 

αποτελούν εμπόδιο ως προς τις αρχές της 

ανεξαρτησίας σε ό,τι αφορά μέτρα που 

λαμβάνονται σε συγκεκριμένες 

επιχειρησιακές υποθέσεις ή ως προς τις 

υποχρεώσεις εχεμύθειας και 

εμπιστευτικότητας. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Eurojust υποστηρίζει και 

ενισχύει τον συντονισμό και τη 

συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για 

την έρευνα και τη δίωξη σοβαρών 

εγκλημάτων που έχουν επιπτώσεις σε δύο 

ή περισσότερα κράτη μέλη ή απαιτούν 

δίωξη σε κοινές βάσεις, βάσει 

επιχειρήσεων που διεξάγονται και 

πληροφοριών που παρέχονται από τις 

αρχές των κρατών μελών και την 

Ευρωπόλ. 

1. Η Eurojust υποστηρίζει και 

ενισχύει τον συντονισμό και τη 

συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για 

την έρευνα και τη δίωξη σοβαρών 

εγκλημάτων, τα οποία η Eurojust είναι 

αρμόδια να αντιμετωπίζει σύμφωνα με το 

άρθρο 3 παράγραφος 1, και που έχουν 

επιπτώσεις σε δύο ή περισσότερα κράτη 

μέλη ή απαιτούν δίωξη σε κοινές βάσεις, 

βάσει επιχειρήσεων που διεξάγονται και 

πληροφοριών που παρέχονται από τις 

αρχές των κρατών μελών την Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία και την Ευρωπόλ. 

(Βλ. την τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 3) 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Eurojust ασκεί τα καθήκοντά της 3. Η Eurojust ασκεί τα καθήκοντά της 
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κατόπιν αιτήσεως των αρμόδιων αρχών 

των κρατών μελών ή με δική της 

πρωτοβουλία. 

κατόπιν αιτήσεως των αρμόδιων αρχών 

των κρατών μελών ή της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας ή με δική της πρωτοβουλία.  

(Βλ. την τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 1) 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το πεδίο αρμοδιότητας της 

Eurojust καλύπτει τις μορφές αδικημάτων 

που παρατίθενται στο παράρτημα 1. 

Ωστόσο, το πεδίο αρμοδιότητάς της δεν 

περιλαμβάνει τα αδικήματα για τα οποία 

είναι αρμόδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 

1.  Μέχρι την ημερομηνία κατά την 

οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα 

αναλάβει τα καθήκοντα έρευνας και 

δίωξης που τις ανατίθενται σύμφωνα με 
το άρθρο [75] του κανονισμού [σχετικά με 

την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας 

για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας], το πεδίο αρμοδιότητας της 

Eurojust καλύπτει τα ποινικά αδικήματα 

που παρατίθενται στο παράρτημα 1. Από 

την ημερομηνία κατά την οποία η 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναλαμβάνει τα 

καθήκοντά της και όσον αφορά τις 

μορφές αδικημάτων για τα οποία αυτή 

είναι αρμόδια, η Εurojust ασκεί μόνο τις 

αρμοδιότητές της στο πλαίσιο της 

αντίστοιχης εντολής της, αποφεύγοντας 

τυχόν επικαλύψεις με δράσεις που 

αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 

 Ωστόσο, η Εurojust ασκεί τις 

αρμοδιότητές της σε περιπτώσεις στις 

οποίες εμπλέκονται κράτη μέλη τα οποία 

δεν συμμετέχουν στην ενισχυμένη 

συνεργασία για τη σύσταση της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κατόπιν 

αίτησης των εν λόγω κρατών μελών ή 

αίτησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 

πρακτικές λεπτομέρειες για την άσκηση 

αρμοδιότητας σύμφωνα με την παρούσα 

παράγραφο καθορίζονται με ρύθμιση 

εργασίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 

παράγραφος 2α.  

 Η αναφορά σε "αδικήματα εις βάρος των 
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οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης» 

στο παράρτημα 1 του παρόντος 

κανονισμού ερμηνεύεται σύμφωνα με την 

παρούσα παράγραφο. 

(Βλ. την τροπολογία στο άρθρο 3 παράγραφος 4) 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η Eurojust παραμένει αρμόδια: 

 α) για τα αδικήματα που ορίζονται 

στην οδηγία [(ΕΕ) 2017/... σχετικά με την 

καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 

μέσω του ποινικού δικαίου («οδηγία 

ΠΟΣ»)], στον βαθμό που η Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία δεν είναι αρμόδια ή δεν ασκεί 

την αρμοδιότητά της· 

 β) σε περιπτώσεις που αφορούν 

αδικήματα τα οποία διατυπώνονται στην 

οδηγία ΠΟΣ, για αιτήματα από κράτη 

μέλη που δεν συμμετέχουν στην 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία· 

 γ) σε περιπτώσεις που αφορούν τόσο 

συμμετέχοντα κράτη μέλη όσο και κράτη 

μέλη που δεν συμμετέχουν στην 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για αιτήματα από 

τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για αιτήματα 

από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 

Αιτιολόγηση 

Από τη στιγμή που η Eurojust θα έχει μια εναπομένουσα αρμοδιότητα για τα αδικήματα που 

αφορούν την ΠΟΣ, η οποία προκύπτει από την ενισχυμένη συνεργασία για την EPPO και το 

κείμενο της εν λόγω πρότασης κανονισμού, έχει καίρια σημασία να καταστεί σαφής η φύση της 

εναπομένουσας αρμοδιότητας της Eurojust. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το πεδίο αρμοδιότητας της 

Eurojust καλύπτει τις συναφείς αξιόποινες 

πράξεις. Ως συναφείς αξιόποινες πράξεις 

λογίζονται οι ακόλουθες: 

2. Το πεδίο αρμοδιότητας της 

Eurojust καλύπτει τις αξιόποινες πράξεις οι 

οποίες είναι συναφείς με τις αξιόποινες 

πράξεις που παρατίθενται στο 

παράρτημα 1. Ως συναφείς αξιόποινες 

πράξεις λογίζονται οι ακόλουθες: 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Κατόπιν αιτήσεως είτε μιας 

αρμόδιας αρχής κράτους μέλους είτε της 

Επιτροπής, η Eurojust μπορεί επίσης να 

παρέχει την υποστήριξή της σε έρευνες ή 

διώξεις που αφορούν μόνο το 

συγκεκριμένο κράτος μέλος και την 

Ένωση. 

4. Κατόπιν αιτήσεως είτε μιας 

αρμόδιας αρχής κράτους μέλους είτε της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είτε της 
Επιτροπής, η Eurojust μπορεί επίσης να 

παρέχει την υποστήριξή της σε έρευνες ή 

διώξεις που αφορούν μόνο το 

συγκεκριμένο κράτος μέλος και την 

Ένωση. 

(Βλ. την τροπολογία στο άρθρο 3 παράγραφος 1) 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών σχετικά με τις έρευνες και 

τις διώξεις των οποίων έχει γνώση και οι 

οποίες έχουν επιπτώσεις στο επίπεδο της 

Ένωσης ή θα μπορούσαν να αφορούν και 

άλλα κράτη μέλη πέραν των άμεσα 

ενεχομένων· 

α) ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία σχετικά με τις έρευνες και τις 

διώξεις των οποίων έχει γνώση και οι 

οποίες έχουν επιπτώσεις στο επίπεδο της 

Ένωσης ή θα μπορούσαν να αφορούν και 

άλλα κράτη μέλη πέραν των άμεσα 

ενεχομένων·  
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Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) επικουρεί τις αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών προκειμένου να 

εξασφαλίσει τον καλύτερο δυνατό 

συντονισμό των ερευνών και των διώξεων· 

β) εξασφαλίζει τον βέλτιστο δυνατό 

συντονισμό των ερευνών και των διώξεων 

που διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές 

των κρατών μελών· 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) παρέχει υποστήριξη για τη 

βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 

αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, ιδίως 

βάσει των αναλύσεων που πραγματοποιεί 

η Ευρωπόλ· 

γ) βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ 

των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, 

ιδίως βάσει των αναλύσεων που 

πραγματοποιεί η Ευρωπόλ· 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) παρέχει συνδρομή στην 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με το 

άρθρο 41. 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συστάθηκε «εκ της Eurojust» (βλ. άρθρο 86 ΣΛΕΕ), 

ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της Eurojust είναι η παροχή συνδρομής στην Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε β) συνεργάζεται και διαβουλεύεται, 

όταν είναι αναγκαίο, με τις υπηρεσίες και 

τους οργανισμούς της Ένωσης που έχουν 

συσταθεί στον χώρο ελευθερίας, 

ασφάλειας και δικαιοσύνης ο οποίος 

διέπεται από τον τίτλο V της ΣΛΕΕ· 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε γ) υποστηρίζει τα εξειδικευμένα 

κέντρα της Ένωσης, τα οποία έχουν 

αναπτύξει η Ευρωπόλ και οι λοιποί 

οργανισμοί της Ένωσης, και εφόσον είναι 

αναγκαίο συμμετέχει σε αυτά. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όταν δύο ή περισσότερα κράτη 

μέλη δεν μπορούν να συμφωνήσουν ποιο 

από αυτά πρέπει να προβεί σε έρευνα ή 

δίωξη κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται 

δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχείο β), η 

Eurojust εκδίδει σχετική γραπτή γνώμη. Η 

γνώμη διαβιβάζεται αμέσως στα οικεία 

κράτη μέλη. 

4. Όταν δύο ή περισσότερα κράτη 

μέλη δεν μπορούν να συμφωνήσουν ποιο 

από αυτά πρέπει να προβεί σε έρευνα ή 

δίωξη κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται 

δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχείο β), η 

Eurojust λαμβάνει σχετική απόφαση. Η 

απόφαση διαβιβάζεται αμέσως στα οικεία 

κράτη μέλη. 

(Βλ. την τροπολογία στο άρθρο 4 παράγραφος 5 και παράγραφος 5 στοιχείο α)) 

Αιτιολόγηση 

Καθώς το άρθρο 85 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ΣΛΕΕ ορίζει σαφώς ότι η Eurojust είναι 

αρμόδια να επιλύει συγκρούσεις δικαιοδοσίας, θα πρέπει η Eurojust να έχει τη δυνατότητα να 
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λαμβάνει αποφάσεις, και όχι να εκδίδει γνώμες, και οι αποφάσεις αυτές να μπορούν να είναι 

δεσμευτικές για τα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Κατόπιν αίτησης αρμόδιας αρχής, η 

Eurojust εκδίδει γραπτή γνώμη επί 

επαναλαμβανόμενων αρνήσεων ή 

δυσκολιών σχετικά με την εκτέλεση 

αιτήσεων και αποφάσεων δικαστικής 

συνεργασίας, μεταξύ άλλων, όσον αφορά 

πράξεις με τις οποίες υλοποιείται η αρχή 

της αμοιβαίας αναγνώρισης, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτό δεν κατέστη δυνατό 

να επιλυθεί με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ 

των αρμόδιων εθνικών αρχών ή χάρη στην 

παρέμβαση των οικείων εθνικών μελών. Η 

γνώμη διαβιβάζεται αμέσως στα οικεία 

κράτη μέλη.  

5. Κατόπιν αίτησης αρμόδιας αρχής ή 

με δική της πρωτοβουλία, η Eurojust 

λαμβάνει απόφαση επί 

επαναλαμβανόμενων αρνήσεων ή 

δυσκολιών σχετικά με την εκτέλεση 

αιτήσεων και αποφάσεων δικαστικής 

συνεργασίας, μεταξύ άλλων, όσον αφορά 

πράξεις με τις οποίες υλοποιείται η αρχή 

της αμοιβαίας αναγνώρισης, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτό δεν κατέστη δυνατό 

να επιλυθεί με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ 

των αρμόδιων εθνικών αρχών ή χάρη στην 

παρέμβαση των οικείων εθνικών μελών.  Η 

απόφαση διαβιβάζεται αμέσως στα οικεία 

κράτη μέλη. 

(Βλ. την τροπολογία στο άρθρο 4 παράγραφος 4 και παράγραφος 5 στοιχείο α)) 

Αιτιολόγηση 

Καθώς το άρθρο 85 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ΣΛΕΕ ορίζει σαφώς ότι η Eurojust είναι 

αρμόδια να επιλύει συγκρούσεις δικαιοδοσίας, θα πρέπει η Eurojust να έχει τη δυνατότητα να 

λαμβάνει αποφάσεις, και όχι να εκδίδει γνώμες, και οι αποφάσεις αυτές να μπορούν να είναι 

δεσμευτικές για τα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 2, το συλλογικό όργανο 

εστιάζει σε επιχειρησιακά θέματα και 

τυχόν άλλα θέματα που συνδέονται άμεσα 

με επιχειρησιακά ζητήματα. 
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Επιλαμβάνονται διοικητικών  θεμάτων 

στο βαθμό που αυτό απαιτείται ώστε να 

εκπληρώνει τα επιχειρησιακά του 

καθήκοντα.  

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) να επικοινωνούν απευθείας και να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες με τυχόν 

εθνικές αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους· 

β) να επικοινωνούν απευθείας και να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες με τυχόν 

εθνικές αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους ή τυχόν άλλους 

οργανισμούς/αρμόδιους φορείς της 

Ένωσης· 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) διατάσσουν μέτρα για τη διεξαγωγή 

της έρευνας· 

α) να διατάσσουν ή να αιτούνται και 

να εκτελούν μέτρα για τη διεξαγωγή της 

έρευνας, όπως προβλέπεται στην οδηγία 

2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α· 

 __________________ 

 1α Οδηγία 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

3ης Απριλίου 2014, περί της ευρωπαϊκής 

εντολής έρευνας σε ποινικές υποθέσεις 

(ΕΕ L 130 της 1.5.2014, σ. 1). 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το συλλογικό όργανο απαρτίζεται 

από: 

1. Το συλλογικό όργανο απαρτίζεται 

από όλα τα εθνικά μέλη. 

α)  όλα τα εθνικά μέλη, όταν ασκεί τις 

επιχειρησιακές του αρμοδιότητες δυνάμει 

του άρθρου 4· 

 

β)  όλα τα εθνικά μέλη και δύο 

εκπροσώπους της Επιτροπής, όταν το 

συλλογικό όργανο ασκεί τις διαχειριστικές 

του αρμοδιότητες δυνάμει του άρθρου 14. 

 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή σκοπεί στη μείωση του κινδύνου από παρεμβάσεις της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το συλλογικό όργανο δύναται να 

προσκαλέσει στις συνεδριάσεις του 

οποιοδήποτε πρόσωπο, η γνώμη του 

οποίου μπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον, 

με την ιδιότητα του παρατηρητή. 

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 

του άρθρου 39 παράγραφος 1 στοιχείο γ), 
το συλλογικό όργανο δύναται να 

προσκαλέσει στις συνεδριάσεις του 

οποιοδήποτε πρόσωπο, η γνώμη του 

οποίου μπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον, 

με την ιδιότητα του παρατηρητή. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή σκοπεί στη διατήρηση του ρόλου των συνδέσμων του Ευρωπαϊκού 

Δικαστικού Δικτύου, στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της 

πρότασης. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια  
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ια) εκλέγει τον πρόεδρο και τους 

αντιπροέδρους σύμφωνα με το άρθρο 11· 

διαγράφεται 

(Βλ. την τροπολογία στο άρθρο 11) 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διατηρηθεί η αυτονομία και η ανεξαρτησία της Eurojust, κανένας εκπρόσωπος 

της Επιτροπής δεν συμμετέχει στην εκλογή του προέδρου και των αντιπροέδρων. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Έως [τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους] 

το συλλογικό όργανο εκδίδει έγγραφο 

προγραμματισμού, το οποίο προβλέπει 

ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό βάσει 

σχεδίου το οποίο υποβάλλεται από τον 

διοικητικό διευθυντή, λαμβάνοντας υπόψη 

τη γνώμη της Επιτροπής. Το συλλογικό 

όργανο διαβιβάζει το έγγραφο 

προγραμματισμού στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. Το έγγραφο προγραμματισμού 

οριστικοποιείται μετά την τελική έγκριση 

του γενικού προϋπολογισμού και, εφόσον 

κρίνεται απαραίτητο, προσαρμόζεται 

ανάλογα.  

1. Έως [τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους] 

το συλλογικό όργανο εκδίδει έγγραφο 

προγραμματισμού, το οποίο προβλέπει 

ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό βάσει 

σχεδίου το οποίο υποβάλλεται από τον 

διοικητικό διευθυντή, αφού ζητήσει τη 

γνώμη της Επιτροπής. Το συλλογικό 

όργανο διαβιβάζει το έγγραφο 

προγραμματισμού στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. Το έγγραφο προγραμματισμού 

οριστικοποιείται μετά την τελική έγκριση 

του γενικού προϋπολογισμού και, εφόσον 

κρίνεται απαραίτητο, προσαρμόζεται 

ανάλογα. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή σκοπεί στη μείωση του κινδύνου από παρεμβάσεις της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών 

περιλαμβάνει λεπτομερείς στόχους και 

προσδοκώμενα αποτελέσματα, καθώς και 

δείκτες επιδόσεων. Περιλαμβάνει επίσης 

περιγραφή των δράσεων που θα 

χρηματοδοτηθούν, καθώς και αναφορά των 

χρηματοοικονομικών και των ανθρώπινων 

πόρων που διατίθενται για κάθε δράση, 

σύμφωνα με τις αρχές κατάρτισης και 

διαχείρισης του προϋπολογισμού βάσει 

δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμα 

εργασιών πρέπει να συμβαδίζει με το 

πολυετές πρόγραμμα εργασιών που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4. Πρέπει να 

υποδεικνύει με σαφήνεια τα καθήκοντα 

που προστίθενται, τροποποιούνται ή 

καταργούνται σε σχέση με το προηγούμενο 

οικονομικό έτος. 

2. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών 

περιλαμβάνει λεπτομερείς στόχους και 

προσδοκώμενα αποτελέσματα, καθώς και 

δείκτες επιδόσεων. Περιλαμβάνει επίσης 

σαφή περιγραφή των δράσεων που θα 

χρηματοδοτηθούν, καθώς και αναφορά των 

χρηματοοικονομικών και των ανθρώπινων 

πόρων που διατίθενται για κάθε δράση, 

σύμφωνα με τις αρχές κατάρτισης και 

διαχείρισης του προϋπολογισμού βάσει 

δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμα 

εργασιών πρέπει να συμβαδίζει με το 

πολυετές πρόγραμμα εργασιών που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4. Πρέπει να 

υποδεικνύει με σαφήνεια τα καθήκοντα 

που προστίθενται, τροποποιούνται ή 

καταργούνται σε σχέση με το προηγούμενο 

οικονομικό έτος. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 7 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Ο διοικητικός διευθυντής μπορεί να 

απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνο με 

απόφαση του συλλογικού οργάνου βάσει 

πρότασης της Επιτροπής. 

7. Ο διοικητικός διευθυντής μπορεί να 

απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνο με 

απόφαση του συλλογικού οργάνου. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή σκοπεί στη μείωση του κινδύνου από παρεμβάσεις της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι αντιπρόσωποι ΕΣ ενεργούν 3. Οι αντιπρόσωποι ΕΣ ενεργούν 
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αμελλητί, σε σχέση με την εκτέλεση της 

αίτησης στο κράτος μέλος τους. 

αποτελεσματικά, και αμελλητί, σε σχέση 

με την εκτέλεση της αίτησης στο κράτος 

μέλος τους. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Για τους σκοπούς των 

παραγράφων 3 έως 6, οι αρμόδιες αρχές 

των κρατών μελών ανταλλάσσουν τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στις 

παραγράφους αυτές το αργότερο εντός 14 

ημερών. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Eurojust παρέχει στις αρμόδιες 

εθνικές αρχές πληροφορίες για τα 

αποτελέσματα της επεξεργασίας των 

πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των 

διασυνδέσεων με υποθέσεις που έχουν ήδη 

αποθηκευθεί στο σύστημα διαχείρισης 

υποθέσεων. Οι πληροφορίες αυτές 

ενδέχεται να περιέχουν δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα. 

1. Η Eurojust παρέχει αμελλητί στις 

αρμόδιες εθνικές αρχές πληροφορίες για τα 

αποτελέσματα της επεξεργασίας των 

πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των 

διασυνδέσεων με υποθέσεις που έχουν ήδη 

αποθηκευθεί στο σύστημα διαχείρισης 

υποθέσεων. Οι πληροφορίες αυτές 

ενδέχεται να περιέχουν δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Eurojust μπορεί να 

επεξεργάζεται μόνον τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που παρατίθενται 

στο σημείο 2 του παραρτήματος 2 και τα 

2. Η Eurojust μπορεί να 

επεξεργάζεται μόνον τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που παρατίθενται 

στο σημείο 2 του παραρτήματος 2 και τα 
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οποία αφορούν πρόσωπα τα οποία, κατά 

την εθνική νομοθεσία των οικείων κρατών 

μελών, θεωρούνται ως μάρτυρες ή θύματα 

σε έρευνα ή ποινική δίωξη που αφορά μία 

ή περισσότερες από τις μορφές 

εγκληματικότητας ή αξιόποινες πράξεις 

που ορίζονται στο άρθρο 3 ή πρόσωπα 

ηλικίας κάτω των 18 ετών. Η επεξεργασία 

τέτοιου είδους δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα μπορεί να γίνεται μόνο εφόσον 

είναι απολύτως αναγκαία για την 

εκπλήρωση της ρητά διατυπωμένης 

αποστολής της Eurojust, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της, και προκειμένου να 

φέρει εις πέρας τα επιχειρησιακά 

καθήκοντά της. 

οποία αφορούν πρόσωπα τα οποία, κατά 

την εθνική νομοθεσία των οικείων κρατών 

μελών, θεωρούνται ως μάρτυρες ή θύματα 

σε έρευνα ή ποινική δίωξη που αφορά μία 

ή περισσότερες από τις μορφές 

εγκληματικότητας ή αξιόποινες πράξεις 

που ορίζονται στο άρθρο 3 ή πρόσωπα 

ηλικίας κάτω των 18 ετών. Η επεξεργασία 

τέτοιου είδους δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα μπορεί να γίνεται μόνο εφόσον 

είναι απολύτως αναγκαία για την 

εκπλήρωση της ρητά διατυπωμένης 

αποστολής της Eurojust, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της, και προκειμένου να 

φέρει εις πέρας τα επιχειρησιακά 

καθήκοντά της. Η προστασία της 

ιδιωτικότητας καθώς επίσης και τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και οι 

θεμελιώδεις ελευθερίες διασφαλίζονται 

πλήρως. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο επεξεργασίας από τη Eurojust 

δεν μπορούν να διατηρηθούν πέραν από 

την πρώτη ισχύουσα ημερομηνία μεταξύ 

των ακολούθων: 

1. Τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο επεξεργασίας από τη Eurojust 

αποθηκεύονται από τη Eurojust μόνο για 

όσο διάστημα είναι αναγκαίο και ανάλογα 

με τον σκοπό για τον οποίο τα δεδομένα 

αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα 

οποία αποτέλεσαν αντικείμενο 

επεξεργασίας από τη Eurojust δεν 

μπορούν να διατηρηθούν πέραν από την 

πρώτη ισχύουσα ημερομηνία μεταξύ των 

ακολούθων: 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν η καταγγελία που 

υποβάλλεται από υποκείμενο δεδομένων 

σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 αφορά 

απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 32 ή 33, ο 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 

Δεδομένων ζητά τη γνώμη των εθνικών 

εποπτικών αρχών ή της αρμόδιας 

δικαστικής αρχής του κράτους μέλους από 

το οποίο προέρχονται τα δεδομένα ή του 

άμεσα ενδιαφερομένου κράτους μέλους. Η 

απόφαση του Ευρωπαίου Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων, η οποία μπορεί 

να συνίσταται και σε άρνηση κοινοποίησης 

οποιασδήποτε πληροφορίας, λαμβάνεται 

σε στενή συνεργασία με την εθνική 

εποπτική αρχή ή την αρμόδια δικαστική 

αρχή. 

1. Τα υποκείμενα των δεδομένων 

έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν 

καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων, εφόσον θεωρούν 

ότι η επεξεργασία από την Eurojust 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

τα αφορούν, δεν συμμορφώνεται προς τις 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού.  
Όταν η καταγγελία που υποβάλλεται από 

υποκείμενο δεδομένων σύμφωνα με το 

άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 45/2001 αφορά απόφαση 

σύμφωνα με τα άρθρα 32 ή 33, ο 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 

Δεδομένων ζητά τη γνώμη των εθνικών 

εποπτικών αρχών ή της αρμόδιας 

δικαστικής αρχής του κράτους μέλους από 

το οποίο προέρχονται τα δεδομένα ή του 

άμεσα ενδιαφερομένου κράτους μέλους. Η 

απόφαση του Ευρωπαίου Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων, η οποία μπορεί 

να συνίσταται και σε άρνηση κοινοποίησης 

οποιασδήποτε πληροφορίας, λαμβάνεται 

σε στενή συνεργασία με την εθνική 

εποπτική αρχή ή την αρμόδια δικαστική 

αρχή. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Για τους σκοπούς των 

παραγράφων 1 και 2, η Eurojust δύναται 

να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με 

τους φορείς της παραγράφου 1. Οι εν 

λόγω συμφωνίες συνεργασίας δεν 

αποτελούν τη βάση που επιτρέπει την 

ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και δεν δεσμεύουν την Ένωση 

ή τα κράτη μέλη της. 
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Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η μη επιβολή από το κράτος μέλος 

ρητού περιορισμού στην περαιτέρω 

διαβίβαση μπορεί να εκληφθεί ως 

έγκριση· ή 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) οι σύνδεσμοι του ευρωπαϊκού 

δικαστικού δικτύου μπορούν να καλούνται, 

κατά περίπτωση, στις συνεδριάσεις της 

Eurojust.  

γ) οι σύνδεσμοι του ευρωπαϊκού 

δικαστικού δικτύου μπορούν να καλούνται, 

κατά περίπτωση, στις συνεδριάσεις της 

Eurojust, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή σκοπεί στην αποσαφήνιση του ρόλου των συνδέσμων του Ευρωπαϊκού 

Δικαστικού Δικτύου. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 40 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Η Εurojust και η Ευρωπόλ 

μπορούν να συνάπτουν συμφωνία 

συνεργασίας που εξασφαλίζει, στο 

πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους, 

την αμοιβαία πρόσβαση σε όλες τις 

πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί για 

την άσκηση των καθηκόντων τους 

σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 4 του 

παρόντος κανονισμού καθώς και τη 

δυνατότητα αναζήτησης των 
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πληροφοριών αυτών. Τούτο ισχύει με την 

επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών 

μελών, των φορέων της Ένωσης, τρίτων 

χωρών και διεθνών οργανισμών να 

επιβάλλουν περιορισμούς στην πρόσβαση 

και στη χρήση των δεδομένων αυτών και 

σύμφωνα με τις εγγυήσεις για την 

προστασία των δεδομένων που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.  

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Eurojust χειρίζεται τυχόν 

αιτήσεις προερχόμενες από την Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση και τις διεκπεραιώνει, 

εφόσον κρίνεται σκόπιμο, ως εάν είχαν 

προέλθει από εθνική αρχή αρμόδια για τη 

δικαστική συνεργασία. 

2. Η Eurojust χειρίζεται τυχόν 

αιτήσεις προερχόμενες από την Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση και τις διεκπεραιώνει ως εάν 

είχαν προέλθει από εθνική αρχή αρμόδια 

για τη δικαστική συνεργασία. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. O Frontex συμβάλλει στο έργο της 

Eurojust μεταξύ άλλων μέσω της 

διαβίβασης πληροφοριών που έχουν 

υποβληθεί σε επεξεργασία σύμφωνα με 

τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του 

δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 2016/16241α.  

 _____________ 

 1α Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, 

για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση 
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του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της 

απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου 

(ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1). 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 55α  

 Γνώμες σχετικά με προτεινόμενες 

νομοθετικές πράξεις 

 Η Επιτροπή και τα οικεία κράτη μέλη 

δύνανται να ζητήσουν τη γνώμη της 

Eurojust σχετικά με όλες τις 

προτεινόμενες νομοθετικές πράξεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 76 ΣΛΕΕ. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή ενσωματώνει τη διάταξη του άρθρου 32 παράγραφος 3 της απόφασης 

2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε το 2008, η οποία, για ανεξήγητο 

λόγο, δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα πρόταση της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Eurojust διαβιβάζει την ετήσια 

έκθεσή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

το οποίο μπορεί να διατυπώνει 
παρατηρήσεις και συμπεράσματα. 

1. Η Eurojust διαβιβάζει την ετήσια 

έκθεσή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στα εθνικά κοινοβούλια, τα οποία 

μπορούν να διατυπώνουν παρατηρήσεις 

και συμπεράσματα. 
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Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο πρόεδρος του συλλογικού 

οργάνου προσέρχεται ενώπιον του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατόπιν 

αίτησής του, για να συζητήσει ζητήματα 

που αφορούν τη Eurojust, ιδίως δε για να 

παρουσιάσει τις ετήσιες εκθέσεις της, 

λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων 

εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Στις 

εν λόγω συζητήσεις δεν γίνονται άμεσες ή 

έμμεσες αναφορές σε συγκεκριμένες 

δράσεις που αφορούν ειδικές 

επιχειρησιακές υποθέσεις. 

2. Πριν την ανάληψη των 

καθηκόντων του, ο νεοδιορισθείς 

πρόεδρος του συλλογικού οργάνου 

καλείται να προβεί σε δήλωση ενώπιον 

της αρμόδιας επιτροπής ή των αρμόδιων 

επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και να απαντήσει σε ερωτήσεις των 

μελών της/τους. 

 Κατά τη διάρκεια της θητείας του 

προσέρχεται ενώπιον του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, κατόπιν αίτησής του, για 

να συζητήσει ζητήματα που αφορούν τη 

Eurojust, ιδίως δε για να παρουσιάσει τις 

ετήσιες εκθέσεις της, λαμβανομένων 

υπόψη των υποχρεώσεων εχεμύθειας και 

εμπιστευτικότητας. Στις εν λόγω 

συζητήσεις δεν γίνονται άμεσες ή έμμεσες 

αναφορές σε συγκεκριμένες δράσεις που 

αφορούν ειδικές επιχειρησιακές 

υποθέσεις. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Πέραν των λοιπών υποχρεώσεων 

ενημέρωσης και διαβούλευσης που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, η 

Eurojust γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο: 

3. Πέραν των λοιπών υποχρεώσεων 

ενημέρωσης και διαβούλευσης που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, η 

Eurojust γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στα εθνικά κοινοβούλια: 
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Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Eurojust διαβιβάζει την ετήσια 

έκθεσή της στα εθνικά κοινοβούλια. Η 

Eurojust διαβιβάζει επίσης στα εθνικά 

κοινοβούλια τα έγγραφα που αναφέρονται 

στην παράγραφο 3. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 59 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας 

ισχύει για όλες τις πληροφορίες που 

λαμβάνονται από τη Eurojust, εκτός εάν 

αυτές έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί ή είναι 

διαθέσιμες στο κοινό. 

4. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας 

ισχύει για όλες τις πληροφορίες που 

λαμβάνονται ή διαβιβάζονται από τη 

Eurojust, εκτός εάν αυτές έχουν ήδη 

δημοσιοποιηθεί ή είναι διαθέσιμες στο 

κοινό. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 67 – τίτλος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατάργηση  Καταργήσεις και τροποποιήσεις 

(Βλ. την τροπολογία στο άρθρο 67 παράγραφος 3 στοιχείο α) και παράγραφος 3 στοιχείο β)) 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 67 – παράγραφος 2 α (νέα) 
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 2α. Στο άρθρο 10 της απόφασης-

πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ, η παράγραφος 3 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«3. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής 

των απευθείας διαβουλεύσεων, οι αρμόδιες 

αρχές που συμμετέχουν στις 

διαβουλεύσεις απαντούν, όποτε είναι 

ευλόγως δυνατό, σε αιτήσεις παροχής 

πληροφοριών που προέρχονται από άλλες 

αρμόδιες αρχές που επίσης συμμετέχουν 

στις διαβουλεύσεις. Εντούτοις, όταν η 

αρμόδια αρχή καλείται να δώσει σε άλλη 

αρμόδια αρχή συγκεκριμένες 

πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να 

βλάψουν ουσιώδη συμφέροντα εθνικής 

ασφαλείας ή να θέσουν σε κίνδυνο την 

ασφάλεια προσώπων, η τελευταία δεν 

υποχρεούται να δώσει τις πληροφορίες 

αυτές. 

«3. Κατά τη διάρκεια των απευθείας 

διαβουλεύσεων, οι οικείες αρμόδιες αρχές 

απαντούν σε αιτήσεις παροχής 

πληροφοριών άλλων αρμόδιων αρχών που 

επίσης συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις». 

(Βλ. την τροπολογία στο άρθρο 67) 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία στην απόφαση-πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 

2009,για την πρόληψη και τη διευθέτηση συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές υποθέσεις, 

συμπληρώνει τις τροπολογίες στα άρθρα 21 και 23 της παρούσας πρότασης και σκοπεί στην 

εξάλειψη των εξαιρέσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι επιζήμιες για την ανταλλαγή 

χρήσιμων πληροφοριών. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 67 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 2β. Στο άρθρο 12 της απόφασης-

πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ, η παράγραφος 2 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«2. Όταν δεν επιτυγχάνεται συμφωνία 

σύμφωνα με το άρθρο 10, το ζήτημα 

παραπέμπεται, όπου απαιτείται, στη 

«2. Οσάκις δεν καθίσταται δυνατή η 

επίτευξη συμφωνίας, σύμφωνα με το 

άρθρο 10, το ζήτημα παραπέμπεται στην 
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Eurojust, από οιαδήποτε αρμόδια αρχή 

των εμπλεκομένων κρατών μελών, 

εφόσον το ζήτημα εμπίπτει στις 

αρμοδιότητες της Eurojust δυνάμει του 

άρθρου 4 παράγραφος 1 της απόφασης 
Eurojust. » 

Eurojust από τα οικεία κράτη μέλη, μέσω 

των αντίστοιχων εθνικών μελών, εφόσον 

το ζήτημα εμπίπτει στην αρμοδιότητα της 

Eurojust, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 

κανονισμού για την Eurojust». 

(Βλ. την τροπολογία στο άρθρο 67) 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία στην απόφαση-πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής 

Νοεμβρίου 2009, για την πρόληψη και τη διευθέτηση συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές 

υποθέσεις, συμπληρώνει τις τροπολογίες στο άρθρο 4 παράγραφοι 4 και 5 της παρούσας 

πρότασης και σκοπεί στην υποχρεωτική παραπομπή ενδεχόμενης σύγκρουσης δικαιοδοσίας 

στην Eurojust, σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ΣΛΕΕ και στην 

ευθυγράμμισή της με τον ρόλο των εθνικών μελών. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– οργανωμένη ληστεία· – οργανωμένη κλοπή ή ληστεία· 
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