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Τροπολογία 1
Aloyzas Sakalas 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινοτικό 
δίκαιο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
τομέας που αφορά μια προνομιούχο ομάδα 
ειδικών, και ότι οι ευκαιρίες κατάρτισης 
στον τομέα αυτό δεν πρέπει να 
περιορίζονται σε δικαστές ανώτερων 
δικαστηρίων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινοτικό 
δίκαιο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
τομέας που αφορά μια προνομιούχο ομάδα 
ειδικών, και ότι οι ευκαιρίες κατάρτισης 
στον τομέα αυτό πρέπει να παρέχονται με 
αυστηρή εναλλαγή και δεν πρέπει να 
περιορίζονται σε δικαστές ανώτερων 
δικαστηρίων,

Or. en

Τροπολογία 2
Gabriele Stauner 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τίποτε στο 
παρόν ψήφισμα δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι 
θίγει στην ανεξαρτησία των δικαστών, 
σύμφωνα με τη σύσταση αριθ. R(94)12 της 
Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και με τον ευρωπαϊκό χάρτη του 
1998 για το καθεστώς των δικαστών,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τίποτε στο 
παρόν ψήφισμα δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι 
θίγει την ανεξαρτησία των δικαστών, 
σύμφωνα με τη σύσταση αριθ. R(94)12 της 
Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης , με τον ευρωπαϊκό χάρτη του 
1998 για το καθεστώς των δικαστών και με 
την έννομη τάξη κάθε κράτους μέλους,

Or. de

Τροπολογία 3
Giuseppe Gargani 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι το κοινοτικό δίκαιο 
παραμένει νεκρό γράμμα εάν δεν 
εφαρμόζεται προσηκόντως στα κράτη 
μέλη, και από τους εθνικούς δικαστές, οι 
οποίοι είναι επομένως ο ακρογωνιαίος 
λίθος του δικαστικού συστήματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

1. σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
είναι μια κοινότητα δικαίου1, η οποία 
βασίζεται στην αρχή της διάκρισης των 
εξουσιών και στην αρχή της αναγκαίας 
ισορροπίας μεταξύ της ασκήσεως 
θεσμικών - διοικητικών λειτουργιών 
αφενός και δικαιοδοτικών αφετέρου· 
θεωρεί επομένως το ρόλο των εθνικών 
δικαστών θεμελιώδη και απαραίτητο για 
τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής 
τάξης, και υπό το πρίσμα των πρόσφατων 
επιλογών στις οποίες προέβη ο κοινοτικός 
νομοθέτης2 υπό την έννοια της μείζονος 
συμμετοχής και μείζονος ενίσχυσης της 
ευθύνης των εθνικών δικαστών για την 
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου·   

Or. it

Τροπολογία 4
Giuseppe Gargani 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η γλώσσα είναι το κύριο 
εργαλείο των λειτουργών της δικαιοσύνης· 
θεωρεί ότι το σημερινό επίπεδο των 
γνώσεων ξένων γλωσσών των εθνικών 
δικαστών περιορίζει όχι μόνον τις 
δυνατότητες δικαστικής συνεργασίας σε 
συγκεκριμένες υποθέσεις, αλλά και την 
ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης, την 
προσήκουσα χρήση της θεωρίας της 
«σαφούς πράξης» (acte clair), και τη 
συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγών·
καλεί όλους τους φορείς που συμμετέχουν 

3. θεωρεί ότι η γνώση του κοινοτικού 
δικαίου είναι το κύριο εργαλείο των 
λειτουργών της δικαιοσύνης· παρ’ όλα 
αυτά η εις βάθος γνώση των ξένων 
γλωσσών είναι τουλάχιστον αναγκαία για 
να λάβει υπόσταση μια πλήρης και 
συνειδητή δικαστική συνεργασία μεταξύ 
των διαφόρων εθνικών δικαστικών 
οργάνων και του ίδιου του Δικαστηρίου·
καλεί γι’ αυτό όλους τους φορείς που 
συμμετέχουν στην κατάρτιση δικαστών να 
δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην εκμάθηση 

                                               
1 Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, απόφαση της 23ης Απριλίου 1986, Υπόθεση 294/83, Κόμμα 
Οικολόγων "Les Verts" κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συλλογή 1986, σελ. 1339 κ εξ., σημείο 23. 
2 Πρβλ. τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την εφαρμογή των κανόνων 
ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης, ΕΕ L 1 της 4.01.2003, σελ. 1.
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στην κατάρτιση δικαστών να δώσουν 
ιδιαίτερη έμφαση στην εκμάθηση ξένων 
γλωσσών από τους δικαστές·

ξένων γλωσσών από τους δικαστές·

Or. it

Τροπολογία 5
Aloyzas Sakalas 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι είναι προς το δημόσιο 
συμφέρον να βελτιωθούν οι γλωσσικές 
δεξιότητες των δικαστικών στα κράτη 
μέλη· για τον λόγο αυτό, καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την δωρεάν παροχή 
τέτοιας κατάρτισης και την εύκολη 
πρόσβαση σε αυτή·

5. θεωρεί ότι είναι προς το δημόσιο 
συμφέρον να βελτιωθούν οι γλωσσικές 
δεξιότητες των δικαστικών στα κράτη 
μέλη· για τον λόγο αυτό, καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την δωρεάν παροχή 
τέτοιας κατάρτισης και την εύκολη 
πρόσβαση σε αυτή καθώς και το ότι θα 
έχουν οι δικαστές την ευκαιρία να 
σπουδάσουν την εν λόγω γλώσσα στο 
εξωτερικό·

Or. en

Τροπολογία 6
Giuseppe Gargani 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει ότι πλήρης και 
επικαιροποιημένη ενημέρωση για το 
κοινοτικό δίκαιο δεν διατίθεται με 
συστηματικό και κατάλληλο τρόπο σε 
πολλούς εθνικούς δικαστές, και ότι το 
κοινοτικό δίκαιο σε ορισμένες περιπτώσεις 
παρουσιάζεται πλημμελώς σε επίσημες 
εφημερίδες, κώδικες, εγχειρίδια, 
επιστημονικά περιοδικά και ακαδημαϊκά 

7. σημειώνει ότι πλήρης και 
επικαιροποιημένη ενημέρωση για το 
κοινοτικό δίκαιο δεν διατίθεται με 
συστηματικό και κατάλληλο τρόπο σε 
πολλούς εθνικούς δικαστές, και ότι το 
κοινοτικό δίκαιο σε ορισμένες περιπτώσεις 
δεν δημοσιοποιείται με τρόπο σαφή και 
προσιτό σε επίσημες εφημερίδες ούτε 
παρουσιάζεται επαρκώς σε κώδικες, 
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συγγράμματα στα κράτη μέλη· καλεί τα 
κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους στον τομέα αυτό·

εγχειρίδια, επιστημονικά περιοδικά και 
ακαδημαϊκά συγγράμματα στα κράτη 
μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους στον τομέα αυτό·

Or. it

Τροπολογία 7
Aloyzas Sakalas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει ότι πλήρης και 
επικαιροποιημένη ενημέρωση για το 
κοινοτικό δίκαιο δεν διατίθεται με 
συστηματικό και κατάλληλο τρόπο σε 
πολλούς εθνικούς δικαστές, και ότι το 
κοινοτικό δίκαιο σε ορισμένες περιπτώσεις 
παρουσιάζεται πλημμελώς σε επίσημες 
εφημερίδες, κώδικες, εγχειρίδια, 
επιστημονικά περιοδικά και ακαδημαϊκά 
συγγράμματα στα κράτη μέλη· καλεί τα 
κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους στον τομέα αυτό·

7. σημειώνει ότι πλήρης και 
επικαιροποιημένη ενημέρωση για το 
κοινοτικό δίκαιο δεν διατίθεται με 
συστηματικό και κατάλληλο τρόπο σε 
πολλούς εθνικούς δικαστές, και ότι το 
κοινοτικό δίκαιο σε ορισμένες περιπτώσεις 
παρουσιάζεται πλημμελώς σε επίσημες 
εφημερίδες, κώδικες, εγχειρίδια, 
επιστημονικά περιοδικά και ακαδημαϊκά 
συγγράμματα στα κράτη μέλη· καλεί τα 
κράτη μέλη να βελτιώσουν επειγόντως 
την ποιότητα της μετάφρασης της 
ενημέρωσης σχετικά με την κοινοτική 
νομοθεσία στην εκάστοτε μητρική 
γλώσσα·

Or. en

Τροπολογία 8
Gabriele Stauner 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι ένας πραγματικά 
ευρωπαϊκός δικαστικός χώρος στον οποίο 
μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική 

8. πιστεύει ότι ένας πραγματικά 
ευρωπαϊκός δικαστικός χώρος στον οποίο 
μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική 
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δικαστική συνεργασία προϋποθέτει όχι 
απλώς γνώση του ευρωπαϊκού δικαίου, 
αλλά και αμοιβαία γνώση των νομικών 
συστημάτων των άλλων κρατών μελών· 
επισημαίνει τις ασυνέπειες στην 
αντιμετώπιση του αλλοδαπού δικαίου σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
θεωρεί ότι το σημαντικό αυτό ζήτημα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί στο μέλλον· 
επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό την 
επικείμενη οριζόντια μελέτη της Επιτροπής 
σχετικά με την αντιμετώπιση του 
αλλοδαπού δικαίου σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις, και τις εν εξελίξει 
μελέτες στο πλαίσιο της Διάσκεψης της 
Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο·

δικαστική συνεργασία προϋποθέτει όχι 
απλώς γνώση του ευρωπαϊκού δικαίου, 
αλλά και αμοιβαία γνώση των θεμελίων 
των νομικών συστημάτων των άλλων 
κρατών μελών· επισημαίνει τις ασυνέπειες 
στην αντιμετώπιση του αλλοδαπού δικαίου 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
θεωρεί ότι το σημαντικό αυτό ζήτημα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί στο μέλλον· 
επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό την 
επικείμενη οριζόντια μελέτη της Επιτροπής 
σχετικά με την αντιμετώπιση του 
αλλοδαπού δικαίου σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις, και τις εν εξελίξει 
μελέτες στο πλαίσιο της Διάσκεψης της 
Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο·

Or. de

Τροπολογία 9
Giuseppe Gargani 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει τη συνέπεια με την οποία η 
Επιτροπή δημοσιεύει περιλήψεις των 
κοινοτικών νομοθετικών πράξεων για τους 
πολίτες, και θεωρεί ότι αυτού του είδους 
οι εκλαϊκευμένες περιλήψεις συμβάλλουν 
στην ταχύτερη πρόσβαση και των 
νομικών σε τέτοιες πληροφορίες·

12. χαιρετίζει τη συνέπεια με την οποία η 
Επιτροπή δημοσιεύει περιλήψεις των 
κοινοτικών νομοθετικών πράξεων για τους 
πολίτες·

Or. it

Τροπολογία 10
Manuel Medina Ortega 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 - εδάφιο 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καταστεί υποχρεωτικό, ιδίως στο 
πλαίσιο των εξετάσεων πρόσβασης στα 
δικαστικά επαγγέλματα,

– να ενταχθεί στην κατάρτιση και στις 
εξετάσεις πρόσβασης στα δικαστικά 
επαγγέλματα,

Or. es

Τροπολογία 11
Gabriele Stauner 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ενθαρρύνει την ανάπτυξη κοινών 
συνιστωσών στα αναλυτικά προγράμματα 
σπουδών και κοινών μεθόδων 
κατάρτισης σε όλα τα κράτη μέλη στον 
τομέα της πολιτικής δικαιοσύνης, 
επιπλέον των υπαρχουσών πρωτοβουλιών 
στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 12
Rareş-Lucian Niculescu 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
αναλυτική εκτίμηση των αποτελεσμάτων 
αυτού του προγράμματος πλαισίου, 
λαμβανομένης υπόψη της παρούσας 
εκθέσεως, και να επεξεργαστεί νέες 
προτάσεις για την ανάπτυξη και τη 
διαφοροποίηση μέτρων για την 
προώθηση της εκπαίδευσης δικαστών·
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Or. ro

Τροπολογία 13
Rareş-Lucian Niculescu 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. διαπιστώνει ότι η εφαρμογή του 
κοινοτικού δικαίου από δικαστές των 
κρατών μελών θέτει τα κράτη μέλη που 
προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
το Μάιο το 2004 ή και αργότερα ενώπιον 
πολύ υψηλότερων προκλήσεων, επομένως 
τα μέτρα για την προώθηση της 
εκπαίδευσης των δικαστών σε αυτά τα 
κράτη μέλη πρέπει να ενισχυθούν·

Or. ro

Τροπολογία 14
Gabriele Stauner 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. θεωρεί, ωστόσο, ότι έχουν ωριμάσει οι 
συνθήκες για μια ρεαλιστική θεσμική 
λύση στο θέμα της κατάρτισης δικαστών 
σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα αξιοποιεί 
πλήρως τις υπάρχουσες δομές, 
αποφεύγοντας παράλληλα την περιττή 
αλληλεπικάλυψη των προγραμμάτων· 
ζητεί επομένως τη δημιουργία μιας 
ευρωπαϊκής ακαδημίας δικαστών που θα 
αποτελείται αφενός από το ευρωπαϊκό 
δίκτυο κατάρτισης δικαστικών, το οποίο 
θα είναι αρμόδιο για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων της κατάρτισης, και 
αφετέρου από την Ακαδημία Ευρωπαϊκού 
Δικαίου, που θα είναι η επιχειρησιακή 

19. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί 
η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου ώστε 
να μπορεί να ανταποκριθεί στα 
προβλήματα που αφορούν την 
εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των 
εθνικών δικαστών·
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συνιστώσα της, αρμόδια για την 
υλοποίηση των προτεραιοτήτων αυτών· 
ζητεί η θεσμική αυτή λύση να λαμβάνει 
υπόψη την πείρα από τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας·

Or. de

Τροπολογία 15
Jean-Paul Gauzès  

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. θεωρεί, ωστόσο, ότι έχουν ωριμάσει οι 
συνθήκες για μια ρεαλιστική θεσμική λύση 
στο θέμα της κατάρτισης δικαστών σε 
επίπεδο ΕΕ, η οποία θα αξιοποιεί πλήρως 
τις υπάρχουσες δομές, αποφεύγοντας 
παράλληλα την περιττή αλληλεπικάλυψη 
των προγραμμάτων· ζητεί επομένως τη 
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ακαδημίας 
δικαστών που θα αποτελείται αφενός από 
το ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης 
δικαστικών, το οποίο θα είναι αρμόδιο 
για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
της κατάρτισης, και αφετέρου από την 
Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου, που θα 
είναι η επιχειρησιακή συνιστώσα της, 
αρμόδια για την υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων αυτών· ζητεί η θεσμική 
αυτή λύση να λαμβάνει υπόψη την πείρα 
από τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής Ακαδημίας·

19. θεωρεί, ωστόσο, ότι έχουν ωριμάσει οι 
συνθήκες για μια ρεαλιστική θεσμική λύση 
στο θέμα της κατάρτισης δικαστών και 
όσων απασχολούνται στο δικαστικό 
τομέα σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα αξιοποιεί 
πλήρως τις υπάρχουσες δομές, 
αποφεύγοντας παράλληλα την περιττή 
αλληλεπικάλυψη των προγραμμάτων· ζητεί 
επομένως τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 
ακαδημίας δικαστών η σύνθεση της 
οποίας θα λαμβάνει πλήρως υπόψη το 
σύνολο των παραγόντων σε αυτό τον 
τομέα· ζητεί η θεσμική αυτή λύση να 
λαμβάνει υπόψη την πείρα από τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
Ακαδημίας·

Or. fr

Τροπολογία 16
Manuel Medina Ortega 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. θεωρεί, ωστόσο, ότι έχουν ωριμάσει οι 
συνθήκες για μια ρεαλιστική θεσμική λύση 
στο θέμα της κατάρτισης δικαστών σε 
επίπεδο ΕΕ, η οποία θα αξιοποιεί πλήρως 
τις υπάρχουσες δομές, αποφεύγοντας 
παράλληλα την περιττή αλληλεπικάλυψη 
των προγραμμάτων· ζητεί επομένως τη 
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ακαδημίας 
δικαστών που θα αποτελείται αφενός από 
το ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης 
δικαστικών, το οποίο θα είναι αρμόδιο για 
τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της 
κατάρτισης, και αφετέρου από την 
Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου, που θα 
είναι η επιχειρησιακή συνιστώσα της, 
αρμόδια για την υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων αυτών· ζητεί η θεσμική 
αυτή λύση να λαμβάνει υπόψη την πείρα 
από τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής Ακαδημίας·

19. θεωρεί, ωστόσο, ότι έχουν ωριμάσει οι 
συνθήκες για μια ρεαλιστική θεσμική λύση 
στο θέμα της κατάρτισης δικαστών σε 
επίπεδο ΕΕ, η οποία θα αξιοποιεί πλήρως 
τις υπάρχουσες δομές, αποφεύγοντας 
παράλληλα την περιττή αλληλεπικάλυψη 
των προγραμμάτων· ζητεί επομένως τη 
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ακαδημίας 
δικαστών που θα αποτελείται από το 
ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης δικαστικών, 
το οποίο θα καθορίζει τις προτεραιότητες
της κατάρτισης και θα εφαρμόζει αυτές 
τις προτεραιότητες· ζητεί η θεσμική αυτή 
λύση να λαμβάνει υπόψη την πείρα από τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
Ακαδημίας·

Or. es

Τροπολογία 17
Gabriele Stauner 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί ότι οι εθνικοί δικαστές δεν 
μπορούν να τηρούν παθητική στάση 
έναντι του κοινοτικού δικαίου, 
αντιδρώντας μόνον στα επιχειρήματα 
των διαδίκων, όπως προκύπτει από τη 
νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με 
την αυτεπάγγελτη επίκληση κοινοτικής 
νομοθεσίας από τα εθνικά δικαστήρια1·

διαγράφεται

                                               
1 Υποθέσεις C-312/93 Peterbroeck [1995] Αρχείο I-4599, C-473/00 Cofidis [2002] Αρχείο I-10875 και C-
168/05 Mostaza Claro [2006] Αρχείο I-10421.
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Or. de

Τροπολογία 18
Giuseppe Gargani 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί ότι οι εθνικοί δικαστές δεν 
μπορούν να τηρούν παθητική στάση 
έναντι του κοινοτικού δικαίου, 
αντιδρώντας μόνον στα επιχειρήματα 
των διαδίκων, όπως προκύπτει από τη 
νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με 
την αυτεπάγγελτη επίκληση κοινοτικής 
νομοθεσίας από τα εθνικά δικαστήρια1·

20. θεωρεί ότι οι εθνικοί δικαστές, όπως 
προκύπτει από τη νομολογία του 
Δικαστηρίου, δεν μπορούν πια να 
περιορίζονται σε αποφάσεις επί
ενστάσεων/ ζητημάτων που εγείρουν
διάδικοι αλλά πρέπει να μπορούν να 
εγείρουν τέτοια ζητήματα και 
αυτεπαγγέλτως· ειδικότερα, θεωρεί ότι τα 
ίδια τα συνταγματικά δικαστήρια πρέπει
να προβαίνουν σε προδικαστικές 
παραπομπές, με τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν έτσι στο Δικαστήριο και 
ερμηνευτικά ζητήματα σχετικά με τις 
συνέπειες στα Συντάγματα των κρατών 
μελών από τις αποφάσεις του ίδιου του 
Δικαστηρίου·

Or. it

Τροπολογία 19
Gabriele Stauner 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ότι οι δικηγόροι 
διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην 
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στα 

διαγράφεται

                                               
1 Υποθέσεις C-312/93 Peterbroeck [1995] Αρχείο I-4599, C-473/00 Cofidis [2002] Αρχείο I-10875 και C-168/05 
Mostaza Claro [2006] Αρχείο I-10421.
 Υποθέσεις C-312/93 Peterbroeck, Van Campenhout & Cie SCS/Κράτος του Βελγίου, Συλ. 1995, σελ. I-4599, 
C-473/00 Cofidis, Συλ. 2002, σελ. I-10875 και C-168/05 Mostaza Claro, Συλ. 2006, σελ. I-10421
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εθνικά δικαστήρια, και ζητεί να ενισχυθεί 
και η δική τους κατάρτιση, κατ’ αναλογία 
προς τις ανωτέρω ενότητες που αφορούν 
τους εθνικούς δικαστές·

Or. de

Τροπολογία 20
Rareş-Lucian Niculescu 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. επισημαίνει επίσης το σημαντικό 
ρόλο που έχουν να παίξουν σε αυτό το 
πλαίσιο οι οργανώσεις, οι οποίες 
εκπροσωπούν τα συμφέροντα των 
ατόμων ενώπιον των δικαστηρίων, ως εκ 
τούτου ζητεί να ενισχυθεί και χρηματικά 
η δράση αυτών των οργανώσεων·

Or. ro

Τροπολογία 21
Diana Wallis 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. εκφράζει τη λύπη του που, σύμφωνα 
με το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου για τις 
μεταβατικές διατάξεις που έχει 
προσαρτηθεί στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, οι πράξεις στον τομέα της 
αστυνομικής συνεργασίας και της 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις, οι οποίες εκδόθηκαν πριν από
την έναρξη ισχύος της εν λόγω Συνθήκης, 
παραμένουν ως έχουν στην παρούσα 
Συνθήκη για μεταβατική περίοδο πέντε 
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ετών· χαιρετίζει ωστόσο τη δήλωση της 
Διακυβερνητικής Διάσκεψης σχετικά με 
αυτό το άρθρο του Πρωτοκόλλου και 
προτρέπει κατά συνέπεια το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή να επανεκδώσουν από 
κοινού με το Κοινοβούλιο αυτές τις 
πράξεις στον τομέα της αστυνομικής
συνεργασίας και της δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις , οι 
οποίες εκδόθηκαν πριν από την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία 22
Giuseppe Gargani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί το Δικαστήριο να εξετάσει κάθε 
ενδεχόμενο βελτίωσης της διαδικασίας 
προδικαστικής απόφασης που θα είχε ως 
αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη συμμετοχή του 
παραπέμποντος δικαστή στη διαδικασία, 
συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων 
δυνατοτήτων αποσαφήνισης της αίτησης 
και συμμετοχής στην προφορική 
διαδικασία·

27. καλεί το Δικαστήριο να εξετάσει κάθε 
ενδεχόμενο βελτίωσης της διαδικασίας 
προδικαστικής απόφασης που θα είχε ως 
αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη συμμετοχή του 
παραπέμποντος δικαστή στη διαδικασία, 
μεταξύ άλλων ζητώντας από τον 
παραπέμποντα δικαστή να προβάλει στην 
πράξη παραπομπής μια λεπτομερή 
αιτιολόγηση σχετική με την παραπομπή, 
ενώ το Δικαστήριο θα έχει τη δυνατότητα 
να ζητεί να συμπληρώνονται αυτές οι 
αιτιολογήσεις με επιπλέον διευκρινήσεις 
και λεπτομέρειες·

Or. it

Τροπολογία 23
Giuseppe Gargani 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο μιας 
αποκεντρωμένης και ώριμης κοινοτικής 
έννομης τάξης, οι εθνικοί δικαστές δεν 
πρέπει να περιθωριοποιούνται, αλλά 
αντίθετα να αναλαμβάνουν περισσότερες 
αρμοδιότητες και να ενθαρρύνονται 
περαιτέρω υπό την ιδιότητα του πρώτου 
δικαστή του κοινοτικού δικαίου· για τον 
λόγο αυτό προτείνει να εξεταστεί ένα 
σύστημα έγκρισης, βάσει του οποίου οι 
εθνικοί δικαστές θα περιλαμβάνουν τις 
απαντήσεις που προτείνουν στα 
ερωτήματα που παραπέμπουν στο 
Δικαστήριο, το οποίο θα μπορεί στη 
συνέχεια να αποφασίζει εντός ορισμένης 
προθεσμίας εάν αποδέχεται την 
προτεινόμενη απόφαση ή εάν θα 
αποφανθεί το ίδιο ως δευτεροβάθμιο 
δικαστήριο·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 24
Gabriele Stauner 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο μιας 
αποκεντρωμένης και ώριμης κοινοτικής 
έννομης τάξης, οι εθνικοί δικαστές δεν 
πρέπει να περιθωριοποιούνται, αλλά 
αντίθετα να αναλαμβάνουν περισσότερες 
αρμοδιότητες και να ενθαρρύνονται 
περαιτέρω υπό την ιδιότητα του πρώτου 
δικαστή του κοινοτικού δικαίου· για τον 
λόγο αυτό προτείνει να εξεταστεί ένα 
σύστημα έγκρισης, βάσει του οποίου οι 
εθνικοί δικαστές θα περιλαμβάνουν τις 
απαντήσεις που προτείνουν στα 
ερωτήματα που παραπέμπουν στο 

διαγράφεται
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Δικαστήριο, το οποίο θα μπορεί στη 
συνέχεια να αποφασίζει εντός ορισμένης 
προθεσμίας εάν αποδέχεται την 
προτεινόμενη απόφαση ή εάν θα 
αποφανθεί το ίδιο ως δευτεροβάθμιο 
δικαστήριο·

Or. it

Τροπολογία 25
Gabriele Stauner 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. χαιρετίζει τη δημιουργία ενός φόρουμ 
συζήτησης για τις πολιτικές και τις 
πρακτικές της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης, και καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει στο μέτρο του δυνατού ότι οι 
συζητήσεις του φόρουμ διεξάγονται με 
διαφάνεια ώστε να επηρεάζουν το έργο 
όλων των θεσμικών οργάνων τα ΕΕ και 
των εθνικών αρχών· σημειώνει με 
ικανοποίηση την απαρέγκλιτη τήρηση 
από την Επιτροπή της δέσμευσής της να 
υποβάλλει τακτικά εκθέσεις τόσο στο 
Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο· 
χαιρετίζει την πρόθεση συντονισμού των 
εργασιών με αυτές των αρμόδιων φορέων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
αποφυγής της αλληλεπικάλυψης των 
πολύτιμων δραστηριοτήτων τους·

29. χαιρετίζει τη δημιουργία ενός φόρουμ 
συζήτησης για τις πολιτικές και τις 
πρακτικές της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης, και καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι συζητήσεις του φόρουμ 
διεξάγονται με διαφάνεια·

Or. de

Τροπολογία 26
Gabriele Stauner 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30



AM\721162EL.doc 17/18 PE405.881v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. υποστηρίζει σθεναρά την επιμονή της 
Επιτροπής στη συστηματική υποβολή 
από τα κράτη μέλη πινάκων αντιστοιχίας 
από τους οποίους προκύπτει πώς 
εφαρμόζονται οι κοινοτικές οδηγίες στην 
εθνική έννομη τάξη· συμφωνεί ότι οι 
πίνακες αυτοί παρέχουν πολύτιμες 
πληροφορίες με ελάχιστο κόστος και 
επιβάρυνση· θεωρεί, επιπλέον, ότι οι 
πίνακες αντιστοιχίας ενισχύουν τη 
διαφάνεια της εφαρμογής του κοινοτικού 
δικαίου και παρέχουν στους εθνικούς 
δικαστές και τους ενώπιόν τους 
διαδίκους μια ρεαλιστική δυνατότητα να 
διαπιστώσουν εάν πίσω από έναν 
συγκεκριμένο εθνικό κανόνα βρίσκεται 
μια κοινοτική νομοθετική πράξη και να 
ελέγξουν οι ίδιοι εάν έγινε σωστά η 
μεταφορά της και με ποιον τρόπο·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 27
Jean-Paul Gauzès 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. επιμένει στην ανάγκη για απλούστερη 
γλώσσα στην κοινοτική νομοθεσία και 
μεγαλύτερη ορολογική συνοχή μεταξύ 
νομοθετικών πράξεων· τάσσεται σθεναρά 
υπέρ της χρήσης του σχεδίου για το
ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων ως 
μέσου για τη βελτίωση της νομοθετικής 
ρύθμισης, για παράδειγμα στον τομέα της 
πολιτικής καταναλωτών·

31. επιμένει στην ανάγκη για μεγαλύτερη 
σαφήνεια στην κοινοτική νομοθεσία και 
μεγαλύτερη ορολογική συνοχή μεταξύ 
νομοθετικών πράξεων· τάσσεται ιδίως 
υπέρ του σχεδίου κοινού πλαισίου 
αναφοράς στο ευρωπαϊκό δίκαιο των 
συμβάσεων ως μέσου για τη βελτίωση της 
νομοθετικής ρύθμισης·

Or. fr
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