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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 οποί

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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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της 
σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της 
Σερβίας  
(10334/2019 – C9-0041/2019 – 2019/0807(CNS))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (10334/2019),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του 
πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία 
κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9-0041/2019),

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 
2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση 
των σοβαρών μορφών εγκλήματος1 και ιδίως το άρθρο 26α παράγραφος 2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 82 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0000/2019),

1. εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2. καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε 
το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο 
και στην Επιτροπή.

1 ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η συμφωνία συνεργασίας Eurojust-Σερβίας ακολουθεί το πρότυπο παρόμοιων συμφωνιών 
που συνήψε η Eurojust στο παρελθόν (για παράδειγμα, των συμφωνιών Eurojust-ΠΓΔΜ, 
Eurojust-ΗΠΑ, Eurojust-Νορβηγίας, Eurojust-Ελβετίας, Eurojust-Αλβανίας και, πολύ 
πρόσφατα, Eurojust-Γεωργίας). Σκοπός των εν λόγω συμφωνιών είναι η προώθηση της 
συνεργασίας όσον αφορά την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος, ιδίως του 
οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν, μεταξύ 
άλλων, αξιωματικούς-συνδέσμους, σημεία επαφής και ανταλλαγή πληροφοριών. Οι εν λόγω 
συμφωνίες συνεργασίας βασίζονται στο άρθρο 26α παράγραφος 2 της απόφασης 
2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της 
Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος. 

Η υπό εξέταση συμφωνία είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 
2018 για τα Δυτικά Βαλκάνια.1 Η Επιτροπή έδειξε την ανάγκη καταπολέμησης του σοβαρού 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας, δηλώνοντας ότι «το οργανωμένο έγκλημα παραμένει ένα 
πολύ σοβαρό ζήτημα στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Τουρκία. Σημαντικές διαδρομές 
λαθραίας διακίνησης ανθρώπων διασχίζουν την Τουρκία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Ισχυρά 
εγκληματικά δίκτυα διεθνούς εμβέλειας συνεχίζουν να δρουν από και μέσω αυτών των 
χωρών... Τα Δυτικά Βαλκάνια έλαβαν σημαντικά μέτρα κατά τα τελευταία έτη για να 
εκσυγχρονίσουν το νομικό και θεσμικό πλαίσιο του αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Η 
επιχειρησιακή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς της ΕΕ συνέχισε να 
βελτιώνεται και να εντείνεται. Όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων συμμετέχουν ενεργά 
στην πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στα Δυτικά Βαλκάνια (WBCTi). 
Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότερες χώρες πρέπει να αυξήσουν κι άλλο τις προσπάθειες για να 
αντιμετωπίσουν το ζήτημα της επιστροφής ξένων μαχητών και να αποτρέψουν τον 
εξτρεμισμό και την ριζοσπαστικοποίηση, ακόμη και στις φυλακές». Για το θέμα αυτό, οι 
άλλες υποψήφιες προς ένταξη χώρες της περιοχής (Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία και 
Αλβανία) έχουν ήδη συνάψει παρόμοιες συμφωνίες. Στην έκθεσή της του 2019 η Επιτροπή 
σημειώνει επίσης ότι «η Σερβία θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για να θεραπεύσει 
τις ανεπάρκειες και ειδικότερα να δημιουργήσει ένα πειστικό αρχείο με τις έρευνες, διώξεις 
και καταδίκες σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος». Ακόμη, η Σερβία είναι «στην 
περιοχή η χώρα που έχει δεχθεί τα περισσότερα αιτήματα και, γενικά, για υποθέσεις που 
διαχειρίζεται η Eurojust, η δεύτερη στην κατάταξη τρίτη χώρα που έχει δεχθεί τα 
περισσότερα αιτήματα. Η Σερβία το 2018 εμπλέκεται σε 34 υποθέσεις».2

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης δηλώσει, στη δεύτερη έκθεσή της για τον μηχανισμό 
αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, ότι «Όσον αφορά το οργανωμένο 
έγκλημα, οι Σέρβοι υπήκοοι εξακολουθούν να αναφέρονται ως μίας από τις ιθαγένειες που 
αποτελούν συχνότερα αντικείμενο καταγγελιών για οργανωμένα εγκλήματα κατά της 
ιδιοκτησίας στην ΕΕ, ιδίως στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία. Οι Σέρβοι 
υπήκοοι εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται επίσης στα συχνότερα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων με προέλευση από την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Ομάδες οργανωμένου 

1 Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια και αυξημένη δέσμευση της ΕΕ απέναντί τους 
(COM(2018) 65 final).
2 Ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ, Σερβία, έκθεση 2019, έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2019) 219 final).
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εγκλήματος που αποτελούνται από Ιρανούς πολίτες εμπλέκονται στη διακίνηση ηρωίνης κατά 
μήκος της συγκεκριμένης διαδρομής, καθώς και της διαδρομής του νότιου Καυκάσου. Στη 
Σερβία εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά αποθέματα όπλων, κάτι που συνιστά κίνδυνο 
στο πλαίσιο της διακίνησης πυροβόλων όπλων».3

Συνεπώς, μια τέτοια συμφωνία μπορεί να ενισχύσει τη συνεργασία για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος και είναι προς το συμφέρον της Σερβίας και των κρατών 
μελών της ΕΕ, δεδομένου ότι το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί διεθνικό πρόβλημα. Μια 
τέτοια συμφωνία είναι ευπρόσδεκτη και στο πεδίο της δικαστικής συνεργασίας, δεδομένης 
της ήδη υφιστάμενης συμφωνίας Europol-Σερβίας και της συμφωνίας συνεργασίας Cepol-
Σερβίας σχετικά με την αστυνομική συνεργασία. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση της Eurojust, οι εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ 
της Eurojust και τρίτων χωρών, οι οποίες περιέχουν διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορούν να συνάπτονται μόνο εάν η ενδιαφερόμενη 
κρατική οντότητα υπόκειται στη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 28ης 
Ιανουαρίου 1981, ή μετά από αξιολόγηση που θα επιβεβαιώνει την ύπαρξη επαρκούς 
επιπέδου προστασίας των δεδομένων εκ μέρους της κρατικής οντότητας. Ως προς αυτό, 
πρέπει να τονιστεί ότι η Σερβία κύρωσε το 2005 τη συγκεκριμένη σύμβαση, καθώς και το 
πρόσθετο πρωτόκολλό της του 2008. Στις 28 Μαρτίου 2019, το κοινό εποπτικό όργανο της 
Eurojust εξέδωσε θετική γνώμη για τη συμφωνία όσον αφορά τις διατάξεις για την προστασία 
των δεδομένων. Επεσήμανε μεταξύ άλλων την έγκριση, το 2018, της νέας σερβικής 
νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων.4 Επίσης, ο νέος κανονισμός (ΕΕ) 2018/1727 
για την αντικατάσταση και την κατάργηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
προβλέπει τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών με τρίτα κράτη, βάσει των οποίων οι εν λόγω 
συμφωνίες αποτελούν πιθανή βάση για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
υπό την προϋπόθεση ότι πρέπει να τηρούνται οι γενικές αρχές για τη διαβίβαση 
επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες (βλ. σχετικά το άρθρο 56 
του κανονισμού).

Συνεπώς, στη βάση όλων των ανωτέρω, ο εισηγητής κάνει δεκτό το σχέδιο εκτελεστικής 
απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της 
Eurojust και της Σερβίας.

3 COM(2018)0856 final.
4 Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS, br. 87/2018).


