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Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της 
Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Σλοβακικής 
Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας ενόψει της έκδοσης απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου για 
την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται ερήμην και για την 
τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ της 13ης Ιουνίου 2002 
για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ 
των κρατών μελών της απόφασης πλαισίου 2005/214/ΔΕΥ της 24ης 
Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας 
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών της απόφασης πλαισίου 2006/783/ΔΕΥ 
της 6ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας 
αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης και της απόφασης πλαισίου 
2008/.../ΔΕΥ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης 
σε ποινικές αποφάσεις οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας 
ή μέτρα ασφαλείας στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
(5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))
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Τροπολογία 40
Philip Bradbourn

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1. εγκρίνει την πρωτοβουλία της 
Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, 
του Βασιλείου της Σουηδίας, της 
Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου 
Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας όπως 
τροποποιήθηκε·

1. απορρίπτει την πρωτοβουλία της 
Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, 
του Βασιλείου της Σουηδίας, της 
Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου 
Βασιλείου και της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρωτοβουλία αντιβαίνει πλήρως στις βασικές αρχές της δικαιοσύνης, όπως 
ορίζονται από τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν κοινό νομικό σύστημα. Είναι περιττή, με 
δεδομένα τα λοιπά μέσα νομικής συνεργασίας που υπάρχουν σήμερα.

Τροπολογία 41
Ιωάννης Βαρβιτσιώτης

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(1a) Η αμοιβαία εμπιστοσύνη στον 
ευρωπαϊκό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας 
και δικαιοσύνης σε ποινικές υποθέσεις 
πρέπει να ενισχυθεί με τη λήψη μέτρων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη βελτίωση 
της εναρμόνισης και αμοιβαίας 
αναγνώρισης των ποινικών δικαστικών 
αποφάσεων και για τη θέσπιση 
ορισμένων ευρωπαϊκών ποινικών 
διατάξεων και πρακτικών.
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία βασίζεται στην ιδέα της προώθησης ενός ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου.

Τροπολογία 42
Kathalijne Maria Buitenweg

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(1α) Η απόφαση-πλαίσιο για τα 
δικονομικά δικαιώματα σε περίπτωση 
ποινικής δίωξης (η έκδοση της οποίας 
εξακολουθεί να εκκρεμεί στο Συμβούλιο) 
αποτελεί προϋπόθεση για την ορθή 
λειτουργία της παρούσας απόφασης -
πλαισίου· η έκδοση της απόφασης-
πλαισίου για τα δικονομικά δικαιώματα 
συνιστά επείγον ζήτημα για την 
υλοποίηση του χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Or. en

Τροπολογία 43
Παναγιώτης Δημητρίου

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(4) Κατά συνέπεια είναι αναγκαίο να 
προβλεφθούν σαφείς και κοινές λύσεις με 
τις οποίες να καθορίζονται οι λόγοι 
απόρριψης και το περιθώριο εκτίμησης 
που παρέχεται στην εκτελούσα αρχή.

(4) Κατά συνέπεια είναι αναγκαίο να 
προβλεφθούν σαφείς και κοινές λύσεις με 
τις οποίες να καθορίζονται οι λόγοι 
απόρριψης της εκτέλεσης της απόφασης 
που εκδόθηκε ερήμην και το περιθώριο 
εκτίμησης που παρέχεται στην εκτελούσα 
αρχή.
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Τροπολογία 44
Sarah Ludford

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(6) Στις κοινές λύσεις όσον αφορά τους 
λόγους απόρριψης για τις εν λόγω 
ισχύουσες αποφάσεις-πλαίσια, θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία 
των καταστάσεων όσον αφορά την 
ενημέρωση του κατηγορουμένου για το 
δικαίωμα του να δικαστεί εκ νέου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 45
Παναγιώτης Δημητρίου

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(6) Στις κοινές λύσεις όσον αφορά τους 
λόγους απόρριψης για τις εν λόγω 
ισχύουσες αποφάσεις-πλαίσια, θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία 
των καταστάσεων όσον αφορά την 
ενημέρωση του κατηγορουμένου για το 
δικαίωμα του να δικαστεί εκ νέου.

(6) Στις κοινές λύσεις όσον αφορά τους 
λόγους απόρριψης για τις εν λόγω 
ισχύουσες αποφάσεις-πλαίσια, θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία 
των καταστάσεων όσον αφορά το 
δικαίωμα ενημέρωσης του 
ενδιαφερόμενου προσώπου για το 
δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να 
ασκήσει έφεση και για τα δικαιώματά του 
συμμετοχής στην εν λόγω επανάληψη της 
διαδικασίας ή στην εν λόγω έφεση και 
(επαν)εξέτασης της ουσίας της υπόθεσης, 
συμπεριλαμβανομένων νέων 
αποδεικτικών στοιχείων, με δυνατότητα 
ακύρωσης της αρχικής απόφασης.
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Τροπολογία 46
Sarah Ludford

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(6α) Η αναγνώριση και η εκτέλεση μιας 
απόφασης που εκδόθηκε κατόπιν δίκης 
στην οποία ο εναγόμενος δεν εμφανίστηκε 
αυτοπροσώπως δεν θα πρέπει να 
απορρίπτονται εάν, με βάση τις 
πληροφορίες που παρέχει το κράτος 
έκδοσης, είναι δυνατό να στοιχειοθετηθεί 
με ικανοποιητικό τρόπο ότι ο εναγόμενος 
κλητεύθηκε αυτοπροσώπως ή πράγματι 
ενημερώθηκε επισήμως με άλλο τρόπο 
σχετικά με την προγραμματισμένη 
ημερομηνία και τον τόπο της δίκης. Εν 
προκειμένω, εξυπακούεται ότι το 
συγκεκριμένο πρόσωπο θα έπρεπε να είχε 
ενημερωθεί εγκαίρως, ήτοι αρκετά 
νωρίτερα, ώστε να του δοθεί η 
δυνατότητα να συμμετάσχει στη δίκη και 
να ασκήσει πραγματικά το δικαίωμα 
υπεράσπισής του. Όλες οι πληροφορίες 
πρέπει να παρέχονται σε γλώσσα 
κατανοητή για τον εναγόμενο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει μετρήσιμα θετικός αντίκτυπος στα δικαιώματα υπεράσπισης, στην 
πρόταση θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι την ευθύνη της κατάλληλης κοινοποίησης πρέπει να 
φέρει το κράτος έκδοσης, το οποίο πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει 1) ότι όχι μόνο 
απεστάλη κοινοποίηση της δίκης αλλά και ότι ο εναγόμενος την έλαβε πραγματικά· 2) ότι 
ανατέθηκε γραπτώς εντολή σε νομικό σύμβουλο για εκπροσώπηση του εναγόμενου στη δίκη· 3) 
ότι ο εναγόμενος ενημερώθηκε σχετικά με το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου και με τις 
εφαρμοστέες προθεσμίες για την υποβολή σχετικού αιτήματος σε κατανοητή γι αυτόν γλώσσα.
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Τροπολογία 47
Sarah Ludford

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(7α) Η αναγνώριση και η εκτέλεση μιας 
απόφασης που εκδόθηκε κατόπιν δίκης 
στην οποία ο εναγόμενος δεν εμφανίστηκε 
αυτοπροσώπως δεν θα πρέπει να 
απορρίπτονται εάν ο εναγόμενος/η 
εναγόμενη, αφού ενημερώθηκε δεόντως 
σχετικά με την προγραμματισθείσα δίκη, 
εκπροσωπήθηκε στη δίκη από νομικό 
σύμβουλο της επιλογής του/της, στον 
οποίο ανέθεσε σχετική γραπτή εντολή, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι η 
νομική υποστήριξη ήταν πρακτική και 
αποτελεσματική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει μετρήσιμα θετικός αντίκτυπος στα δικαιώματα υπεράσπισης, στις 
προτάσεις θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι την ευθύνη της κατάλληλης κοινοποίησης πρέπει να 
φέρει το κράτος έκδοσης, το οποίο πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει 1) ότι όχι μόνο 
απεστάλη κοινοποίηση της δίκης αλλά και ότι ο εναγόμενος την έλαβε πραγματικά· 2) ότι 
ανατέθηκε γραπτώς εντολή σε νομικό σύμβουλο για εκπροσώπηση του εναγόμενου στη δίκη· 3) 
ότι ο εναγόμενος ενημερώθηκε σχετικά με το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου και με τις 
εφαρμοστέες προθεσμίες για την υποβολή σχετικού αιτήματος σε κατανοητή γι αυτόν γλώσσα.

Τροπολογία 48
Sarah Ludford

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(7β) Σε επανάληψη της διαδικασίας μετά 
από καταδίκη ερήμην, ο εναγόμενος 
πρέπει να βρίσκεται στην ίδια θέση με 
κάποιον που δικάζεται για πρώτη φορά. 



PE405.951v01-00 8/26 AM\722164EL.doc

EL

Ως εκ τούτου, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
έχει δικαίωμα να παραστεί στην 
επανάληψη της διαδικασίας, η ουσία της 
υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων νέων 
αποδεικτικών στοιχείων, 
(επαν)εξετάζεται, η διαδικασία ενδέχεται 
να καταλήξει σε ακύρωση της αρχικής 
απόφασης και ο εναγόμενος μπορεί να 
ασκήσει έφεση εναντίον της νέας 
απόφασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε επανάληψη της διαδικασίας μετά από καταδίκη ερήμην, έχει κεφαλαιώδη σημασία ο 
εναγόμενος να παραμείνει στην ίδια θέση με κάποιον που παραδίδεται για να δικαστεί για 
πρώτη φορά. Ειδικότερα, πρέπει να υπάρχει δικαίωμα άσκησης έφεσης μετά από επανάληψη 
της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ECHR) και το άρθρο 14, παράγραφος (5) της Διεθνούς 
Σύμβασης για τα πολιτικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των πολιτών (ΙCCPR).

Τροπολογία 49
Παναγιώτης Δημητρίου

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 1
Απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ
Άρθρο 1 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

4. Για το σκοπό της παρούσας απόφασης-
πλαίσιο, ως «απόφαση εκδοθείσα ερήμην» 
νοείται οιαδήποτε ποινή στερητική της 
ελευθερίας ή μέτρο ασφάλειας στερητικό 
της ελευθερίας, όταν το συγκεκριμένο 
πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως 
στη διαδικασία η οποία οδήγησε στην εν 
λόγω απόφαση.»·

4. Για το σκοπό της παρούσας απόφασης-
πλαίσιο, ως «απόφαση εκδοθείσα ερήμην» 
νοείται οιαδήποτε ποινή στερητική της 
ελευθερίας ή μέτρο ασφάλειας στερητικό 
της ελευθερίας, όταν το συγκεκριμένο 
πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως 
στη δικαστική διαδικασία η οποία 
οδήγησε στην εν λόγω απόφαση.»·

Or. en
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Τροπολογία 50
Παναγιώτης Δημητρίου

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 2
Απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ
Άρθρο 4α - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(α) είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε 
ενημερωθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
του κράτους μέλους έκδοσης, μέσω 
αρμόδιου αντιπροσώπου και εγκαίρως, 
σχετικά με την προγραμματισμένη 
ημερομηνία και τον τόπο της 
ακροαματικής διαδικασίας που οδήγησε 
στην απόφαση η οποία εκδόθηκε ερήμην 
και είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός 
ότι η απόφαση αυτή μπορεί να εκδοθεί σε 
περίπτωση που το συγκεκριμένο πρόσωπο 
δεν εμφανιστεί για τη δίκη·

(α) είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε 
ενημερωθεί δεόντως σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης, μέσω 
αρμόδιου αντιπροσώπου ή με άλλο τρόπο 
και εγκαίρως, σχετικά με την 
προγραμματισμένη ημερομηνία και τον 
τόπο της δίκης που οδήγησε στην 
απόφαση η οποία εκδόθηκε ερήμην και 
είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι 
η απόφαση αυτή μπορεί να εκδοθεί σε 
περίπτωση που το συγκεκριμένο πρόσωπο 
δεν εμφανιστεί για τη δίκη,

Or. en

Τροπολογία 51
Kathalijne Maria Buitenweg

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 2
Απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ
Άρθρο 4α - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(α) είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε 
ενημερωθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
του κράτους μέλους έκδοσης, μέσω 
αρμόδιου αντιπροσώπου και εγκαίρως, 
σχετικά με την προγραμματισμένη 
ημερομηνία και τον τόπο της 
ακροαματικής διαδικασίας που οδήγησε 
στην απόφαση η οποία εκδόθηκε ερήμην 
και είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός 
ότι η απόφαση αυτή μπορεί να εκδοθεί σε 
περίπτωση που το συγκεκριμένο πρόσωπο 

(α) είχε κλητευθεί άμεσα αυτοπροσώπως ή 
είχε πράγματι ενημερωθεί εγκαίρως με 
άλλο τρόπο σχετικά με την 
προγραμματισμένη ημερομηνία και τον 
τόπο της δίκης που οδήγησε στην 
απόφαση η οποία εκδόθηκε ερήμην και 
είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι 
η απόφαση αυτή μπορεί να εκδοθεί σε 
περίπτωση που το συγκεκριμένο πρόσωπο 
δεν εμφανιστεί για τη δίκη· ή
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δεν εμφανιστεί για τη δίκη·

Or. en

Τροπολογία 52
Kathalijne Maria Buitenweg

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 2
Απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ
Άρθρο 4α - στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(αα) έχοντας υπόψη του την 
προγραμματισθείσα δίκη, είχε αναθέσει 
εντολή σε νομικό σύμβουλο που επελέγη, 
ορίστηκε και αμείφθηκε από το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή αμείφθηκε 
από το κράτος και εκπροσωπήθηκε από 
αυτόν τον σύμβουλο κατά τη διάρκεια 
της δίκης· ή

Or. en

Τροπολογία 53
Παναγιώτης Δημητρίου

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 2
Απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ
Άρθρο 4α - στοιχείο γ - περίπτωση i

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(i) θα του επιδοθεί το αργότερο την 
πέμπτη ημέρα μετά την παράδοσή του και 
θα ενημερωθεί ρητά για το δικαίωμά του 
να δικαστεί εκ νέου και να παραστεί στην 
εν λόγω δίκη·

(i) θα του επιδοθεί προσωπικά αμέσως 
και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τρεις 
ημέρες μετά την παράδοσή του και θα 
ενημερωθεί ρητά για το δικαίωμά του να 
δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση και 
να συμμετάσχει στην ακροαματική 
διαδικασία·

Or. en
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Τροπολογία 54
Παναγιώτης Δημητρίου

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 2
Απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ
Άρθρο 4α - στοιχείο γ - περίπτωση ii

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(ii) θα έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον 
[…]* ημέρες προκειμένου να ζητήσει να 
δικαστεί εκ νέου.»·

(ii) θα έχει δικαίωμα να ζητήσει να 
δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει έφεση, 
εντός της εφαρμοστέας προθεσμίας.

Η περίοδος θα καθορισθεί αργότερα.

Or. en

Τροπολογία 55
Sarah Ludford

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 2
Απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ
«Άρθρο 4α

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

Η εκτελούσα δικαστική αρχή δύναται 
επίσης να αρνηθεί την εκτέλεση του 
ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που 
έχει εκδοθεί με σκοπό την εκτέλεση ποινής 
στερητικής της ελευθερίας ή μέτρου 
ασφαλείας στερητικού της ελευθερίας, εάν 
η απόφαση έχει εκδοθεί ερήμην, εκτός εάν 
στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης 
αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο:

Η εκτελούσα δικαστική αρχή δύναται 
επίσης να αρνηθεί την εκτέλεση του 
ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που 
έχει εκδοθεί με σκοπό την εκτέλεση ποινής 
στερητικής της ελευθερίας ή μέτρου 
ασφαλείας στερητικού της ελευθερίας, εάν 
η απόφαση έχει εκδοθεί ερήμην, εκτός εάν 
με βάση τις πληροφορίες που παρέχει η 
δικαστική αρχή έκδοσης είναι δυνατό να 
στοιχειοθετηθεί με ικανοποιητικό τρόπο
ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο:

(α) εγκαίρως και σε κατανοητή γι αυτό 
γλώσσα,
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(α) είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε 
ενημερωθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
του κράτους μέλους έκδοσης, μέσω 
αρμόδιου αντιπροσώπου και εγκαίρως, 
σχετικά με την προγραμματισμένη 
ημερομηνία και τον τόπο της 
ακροαματικής διαδικασίας που οδήγησε 
στην απόφαση η οποία εκδόθηκε ερήμην 
και είχε ενημερωθεί σχετικά με το 
γεγονός ότι η απόφαση αυτή μπορεί να 
εκδοθεί σε περίπτωση που το 
συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανιστεί 
για τη δίκη·

(i) είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε 
πράγματι ενημερωθεί επισήμως με άλλο 
τρόπο σχετικά με την προγραμματισμένη 
ημερομηνία και τον τόπο της δίκης που 
κατέληξε στην απόφαση, με τρόπο ώστε 
να στοιχειοθετείται με αδιαμφισβήτητο 
τρόπο ότι είχε γνώση της δίκης,

και

(ii) είχε ενημερωθεί προσωπικά, 
εγγράφως και από επίσημη αρχή ότι είναι 
δυνατό να εκδοθεί απόφαση εάν δεν 
εμφανιστεί στη δίκη.

ή

(β) αφού κλητεύθηκε αυτοπροσώπως ή 
πράγματι ενημερώθηκε επισήμως με άλλο 
τρόπο σχετικά με την προγραμματισμένη 
ημερομηνία και τον τόπο της δίκης, είχε 
αναθέσει γραπτή εντολή σε νομικό 
σύμβουλο για την υπεράσπισή του/της 
στη δίκη,
ή

(β) αφού του επεδόθη η εκδοθείσα ερήμην 
απόφαση και ενημερώθηκε ρητά για το 
δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου και να 
παραστεί στην εν λόγω δίκη:

(γ) αφού του επεδόθη προσωπικά η 
απόφαση και ενημερώθηκε ρητά 
εγγράφως, από επίσημη αρχή και σε 
κατανοητή γι αυτό γλώσσα για το 
δικαίωμά του σε επανάληψη της 
διαδικασίας, στην οποία θα είχε 
δικαίωμα να παραστεί, η ουσία της 
υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων νέων 
αποδεικτικών στοιχείων, θα 
(επαν)εξεταζόταν, η διαδικασία θα 
κατέληγε ενδεχομένως σε ακύρωση της 
αρχικής απόφασης και θα μπορούσε να 
ασκήσει έφεση εναντίον της νέας 
απόφασης:

(i) έχει δηλώσει ρητώς ότι δεν αμφισβητεί 
την απόφαση δήμευσης,

(i) - έχει δηλώσει ρητώς ότι δεν 
αμφισβητεί την απόφαση,
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ή ή
(ii) δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου 
εντός της εφαρμοστέας προθεσμίας που 
ανέρχεται σε τουλάχιστον […] ημέρες,

(ii) δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή 
να ασκήσει έφεση εντός της εφαρμοστέας 
προθεσμίας που ανέρχεται σε τουλάχιστον 
[…] ημέρες,

ή ή

(γ) η εκδοθείσα ερήμην απόφαση δεν του 
έχει επιδοθεί αυτοπροσώπως αλλά:

(γα) η απόφαση δεν του έχει επιδοθεί 
αυτοπροσώπως αλλά: 

(i) θα του επιδοθεί το αργότερο την 
πέμπτη ημέρα μετά την παράδοσή του και 
θα ενημερωθεί ρητά για το δικαίωμά του 
να δικαστεί εκ νέου και να παραστεί στην 
εν λόγω δίκη·

(i) θα του επιδοθεί πριν την παράδοσή του 
και θα ενημερωθεί ρητά σε κατανοητή γι 
αυτό γλώσσα για το δικαίωμά του σε 
επανάληψη της διαδικασίας, στην οποία 
θα έχει δικαίωμα να παραστεί, η ουσία 
της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων 
νέων αποδεικτικών στοιχείων, θα 
(επαν)εξετασθεί, η διαδικασία θα 
καταλήξει ενδεχομένως σε ακύρωση της 
αρχικής απόφασης και θα μπορεί να 
ασκήσει έφεση εναντίον της νέας 
απόφασης

και και
(ii) θα έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον 
[…]* ημέρες προκειμένου να ζητήσει να 
δικαστεί εκ νέου.»·

(ii) θα ενημερωθεί ότι θα έχει στη διάθεσή 
του τουλάχιστον […]* ημέρες προκειμένου 
να ζητήσει την εν λόγω επανάληψη της 
διαδικασίας.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει μετρήσιμα θετικός αντίκτυπος στα δικαιώματα υπεράσπισης, στις 
προτάσεις θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι την ευθύνη της κατάλληλης κοινοποίησης πρέπει να 
φέρει το κράτος έκδοσης, το οποίο πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει 1) ότι όχι μόνο 
απεστάλη κοινοποίηση της δίκης αλλά και ότι ο εναγόμενος την έλαβε πραγματικά· 2) ότι 
ανατέθηκε γραπτώς εντολή σε νομικό σύμβουλο για εκπροσώπηση του εναγόμενου στη δίκη· 3) 
ότι ο εναγόμενος ενημερώθηκε σχετικά με το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου και με τις 
εφαρμοστέες προθεσμίες για την υποβολή σχετικού αιτήματος σε κατανοητή γι αυτόν γλώσσα.
Οποιαδήποτε αποδεικτικά έγγραφα θα πρέπει να επισυνάπτονται στο πιστοποιητικό που η αρχή 
έκδοσης διαβιβάζει στην αρχή εκτέλεσης.
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Τροπολογία 56
Kathalijne Maria Buitenweg

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 4
Απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ
Παράρτημα - τμήμα δ - εδάφιο 2.3.2 - περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

– θα του επιδοθεί η εκδοθείσα ερήμην 
απόφαση εντός ... ημερών μετά την 
παράδοσή του και

– θα του επιδοθεί προσωπικά η εκδοθείσα 
ερήμην απόφαση εντός ... ημερών μετά την 
παράδοσή του και

Or. en

Τροπολογία 57
Παναγιώτης Δημητρίου

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 4
Απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ
Παράρτημα - τμήμα δ - εδάφιο 2.3.2 - περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

θα του επιδοθεί η εκδοθείσα ερήμην 
απόφαση εντός ... ημερών μετά την 
παράδοσή του και

– θα του επιδοθεί προσωπικά η εκδοθείσα 
ερήμην απόφαση, αμέσως και 
οπωσδήποτε όχι αργότερα από τρεις 
ημέρες μετά την παράδοσή του και

Or. en

Τροπολογία 58
Sarah Ludford

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 4
Απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ
Παράρτημα - τμήμα δ

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(δ) Σημειώστε εάν η απόφαση έχει εκδοθεί (δ) Σημειώστε εάν το συγκεκριμένο 
πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως 
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ερήμην: στην διαδικασία που κατέληξε στην 
απόφαση:

1. � Όχι, δεν εξεδόθη ερήμην 1.� Ναι, το συγκεκριμένο πρόσωπο 
εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στην 
διαδικασία που κατέληξε στην απόφαση:

2. � Ναι, εξεδόθη ερήμην. Εάν 
απαντήσατε ναι, παρακαλείστε να 
επιβεβαιώσετε ότι:

2. � Όχι, το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν 
εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στην 
διαδικασία που κατέληξε στην απόφαση:

2.1 Εάν απαντήσατε όχι στην ως άνω 
ερώτηση, παρακαλείστε να δηλώσετε αν:

� 2.1 το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε 
κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε 
ενημερωθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
του κράτους μέλους έκδοσης, μέσω 
αρμόδιου αντιπροσώπου και εγκαίρως, 
σχετικά με την προγραμματισμένη 
ημερομηνία και τον τόπο της 
ακροαματικής διαδικασίας που οδήγησε 
στην απόφαση η οποία εκδόθηκε ερήμην
και είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός
ότι η απόφαση αυτή μπορεί να εκδοθεί σε 
περίπτωση που το συγκεκριμένο 
πρόσωπο δεν εμφανιστεί για τη δίκη.

2.1.1 το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε 
κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε πράγματι
ενημερωθεί επισήμως με άλλο τρόπο, σε
κατανοητή γι αυτό γλώσσα, σχετικά με 
την προγραμματισμένη ημερομηνία και 
τον τόπο της δίκης που κατέληξε στην 
απόφαση, με τρόπο ώστε να 
στοιχειοθετείται με αδιαμφισβήτητο 
τρόπο ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είχε 
γνώση της προγραμματισθείσας δίκης και 
είχε ενημερωθεί προσωπικά εγγράφως και 
από επίσημη αρχή ότι μπορεί να εκδοθεί 
απόφαση εάν δεν εμφανιστεί για τη δίκη

Χρόνος και τόπος που κλητεύθηκε ή 
ενημερώθηκε άλλως το συγκεκριμένο 
πρόσωπο:

Χρόνος και τόπος που κλητεύθηκε ή 
ενημερώθηκε προσωπικά και επισήμως με 
άλλο τρόπο το συγκεκριμένο πρόσωπο

…………………………………………… ..................................................................

Γλώσσα στην οποία παρασχέθηκαν οι 
πληροφορίες
.................................................................

Περιγράψτε με ποιόν τρόπο ενημερώθηκε το 
συγκεκριμένο πρόσωπο:

Περιγράψτε με ποιόν τρόπο ενημερώθηκε το 
συγκεκριμένο πρόσωπο και επισυνάψτε τα 
αποδεικτικά έγγραφα:

…………………………………………… ..................................................................
ή ή

2.1.2 αφού κλητεύθηκε αυτοπροσώπως ή 
πράγματι ενημερώθηκε επισήμως με άλλο 
τρόπο σε κατανοητή γι αυτόν/αυτή  
γλώσσα σχετικά με την 
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προγραμματισμένη ημερομηνία και τον 
τόπο της δίκης, ο εναγόμενος/η 
εναγόμενη είχε αναθέσει γραπτή εντολή 
σε νομικό σύμβουλο για την υπεράσπισή 
του/της στη δίκη και έλαβε πράγματι 
πρακτική και ουσιαστική νομική 
υποστήριξη και εκπροσώπηση,
Περιγράψτε με ποιον τρόπο εκπληρώθηκε 
αυτός ο όρος:
.....................................................................
ή

� 2.2 το συγκεκριμένο πρόσωπο, από τη 
στιγμή που του επεδόθη η εκδοθείσα 
ερήμην απόφαση, δήλωσε ρητώς ότι δεν 
αμφισβητεί την εκδοθείσα ερήμην
απόφαση

2.1.3 το συγκεκριμένο πρόσωπο, από τη 
στιγμή που του επεδόθη προσωπικά η 
απόφαση και ενημερώθηκε ρητά
εγγράφως, από επίσημη αρχή και σε 
κατανοητή γι αυτό γλώσσα για το 
δικαίωμά του σε επανάληψη της 
διαδικασίας, στην οποία θα έίχε 
δικαίωμα να παραστεί, η ουσία της 
υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων νέων 
αποδεικτικών στοιχείων, θα 
(επαν)εξεταζόταν, η διαδικασία θα 
κατέληγε ενδεχομένως σε ακύρωση της 
αρχικής απόφασης και θα μπορούσε να 
ασκήσει έφεση εναντίον της νέας 
απόφασης, δήλωσε ρητώς ότι δεν 
αμφισβητεί την απόφαση:

Περιγράψτε πότε και πως δήλωσε ρητώς το 
συγκεκριμένο πρόσωπο ότι δεν αμφισβητεί 
την εκδοθείσα ερήμην απόφαση:

Περιγράψτε πότε και πως δήλωσε ρητώς το 
συγκεκριμένο πρόσωπο ότι δεν αμφισβητεί 
την απόφαση και επισυνάψτε τα 
αποδεικτικά έγγραφα::

…………………………………………… .....................................................................

ή ή
� 2.3 το συγκεκριμένο πρόσωπο 
δικαιούται να δικαστεί εκ νέου υπό τους 
ακόλουθους όρους:

� 2.1.4 το συγκεκριμένο πρόσωπο, από τη 
στιγμή που του επεδόθη προσωπικά η 
απόφαση και ενημερώθηκε ρητά
εγγράφως, από επίσημη αρχή και σε 
κατανοητή γι αυτό γλώσσα για το 
δικαίωμά του σε επανάληψη της 
διαδικασίας, στην οποία θα είχε 
δικαίωμα να παραστεί, η ουσία της 
υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων νέων 
αποδεικτικών στοιχείων, θα 
(επαν)εξεταζόταν, η διαδικασία θα 
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κατέληγε ενδεχομένως σε ακύρωση της 
αρχικής απόφασης και θα μπορούσε να 
ασκήσει έφεση εναντίον της νέας 
απόφασης, δεν ζήτησε να δικαστεί εκ 
νέου εντός της εφαρμοστέας προθεσμίας 
που ανέρχεται σε τουλάχιστον […]1

ημέρες:
ή

� 2.3.1 του επεδόθη προσωπικώς η 
ερήμην εκδοθείσα απόφαση στις ….. 
(ημέρα/μήνας/έτος),; και
- ενημερώθηκε ρητώς σχετικά με το 
δικαίωμα να δικαστεί εκ νέου και να 
παρίσταται στη δίκη, και 

- αφού ενημερώθηκε όσον αφορά αυτό το 
δικαίωμά του είχε … ημέρες να ζητήσει 
να δικαστεί εκ νέου και δεν το ζήτησε 
κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής 
περιόδου.
ή
� 2.3.2 δεν επεδόθη στο συγκεκριμένο 
πρόσωπο η εκδοθείσα ερήμην απόφαση, 
και 

� 2.1.5 the person, was not personally
served with the decision and was not 
expressly informed of the right to a 
retrial, in which he/she would have the 
right to be present, the merits of the case, 
including fresh evidence, would be 
(re)examined, the retrial could lead to the 
original decision being quashed and 
he/she may appeal against the new 
decision, and«� 2.1.5 δεν επεδόθη 
προσωπικά στο συγκεκριμένο πρόσωπο η 
απόφαση, και δεν ενημερώθηκε ρητώς για 
το δικαίωμα σε επανάληψη της 
διαδικασίας, στην οποία θα είχε 
δικαίωμα να παραστεί, η ουσία της 
υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων νέων 
αποδεικτικών στοιχείων, θα
(επαν)εξεταζόταν, η διαδικασία θα 
κατέληγε ενδεχομένως σε ακύρωση της 
αρχικής απόφασης και θα μπορούσε να 
ασκήσει έφεση εναντίον της νέας 
απόφασης και:

- θα του επιδοθεί η εκδοθείσα ερήμην
απόφαση εντός ... ημερών μετά την 

- θα του επιδοθεί προσωπικά η απόφαση 
πριν την παράδοσή του και 
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παράδοσή του και 
- όταν του επιδοθεί η εκδοθείσα ερήμην
απόφαση, θα ενημερωθεί ρητώς σχετικά με 
το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου και 
να παρίσταται στη δίκη· και 

- όταν του επιδοθεί αυτή η απόφαση, θα 
ενημερωθεί ρητώς σχετικά με το δικαίωμά 
του σε επανάληψη της διαδικασίας, στην 
οποία θα έχει δικαίωμα να παραστεί, η 
ουσία της υπόθεσης, 
συμπεριλαμβανομένων νέων 
αποδεικτικών στοιχείων, θα 
(επαν)εξετασθεί, η διαδικασία θα 
καταλήξει ενδεχομένως σε ακύρωση της 
αρχικής απόφασης και θα μπορεί να 
ασκήσει έφεση εναντίον της νέας 
απόφασης και 

- αφού του επιδοθεί η εκδοθείσα ερήμην
απόφαση, θα έχει … ημέρες να ζητήσει να 
δικαστεί εκ νέου.

- αφού του επιδοθεί η εκδοθείσα ερήμην
απόφαση, θα έχει δικαίωμα να ζητήσει να 
δικαστεί εκ νέου, εντός της εφαρμοστέας 
προθεσμίας που ανέρχεται σε 
τουλάχιστον […]1 ημέρες.
Οι ως άνω πληροφορίες θα παρασχεθούν 
στο συγκεκριμένο πρόσωπο σε 
κατανοητή γι αυτό γλώσσα, ενώ η αρχή 
έκδοσης θα παράσχει στην αρχή 
εκτέλεσης πριν από την παράδοση 
αποδεικτικά στοιχεία για την παροχή 
αυτών των πληροφοριών.
1 Η περίοδος θα καθορισθεί αργότερα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει μετρήσιμα θετικός αντίκτυπος στα δικαιώματα υπεράσπισης, στις 
προτάσεις θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι την ευθύνη της κατάλληλης κοινοποίησης πρέπει να 
φέρει το κράτος έκδοσης, το οποίο πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει 1) ότι όχι μόνο 
απεστάλη κοινοποίηση της δίκης αλλά και ότι ο εναγόμενος την έλαβε πραγματικά· 2) ότι 
ανατέθηκε γραπτώς εντολή σε νομικό σύμβουλο για εκπροσώπηση του εναγόμενου στη δίκη· 3) 
ότι ο εναγόμενος ενημερώθηκε σχετικά με το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου και με τις 
εφαρμοστέες προθεσμίες για την υποβολή σχετικού αιτήματος σε κατανοητή γι αυτόν γλώσσα.
Οποιαδήποτε αποδεικτικά έγγραφα θα πρέπει να επισυνάπτονται στο πιστοποιητικό που η αρχή
έκδοσης διαβιβάζει στην αρχή εκτέλεσης.
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Τροπολογία 59
Παναγιώτης Δημητρίου

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - παράγραφος 1
Απόφαση πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ
Άρθρο 1 - στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(ε) «Ως απόφαση εκδοθείσα ερήμην» 
νοείται η απόφαση που ορίζεται στο 
στοιχείο (α) όταν το συγκεκριμένο 
πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως 
στη διαδικασία η οποία οδήγησε στην εν 
λόγω απόφαση.»·

(ε) «Ως απόφαση εκδοθείσα ερήμην» 
νοείται η απόφαση που ορίζεται στο 
στοιχείο (α) όταν το συγκεκριμένο 
πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως 
στη δικαστική διαδικασία η οποία 
οδήγησε στην εν λόγω απόφαση.»·

Or. en

Τροπολογία 60
Παναγιώτης Δημητρίου

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο β
Απόφαση πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ
Άρθρο 7(2) - στοιχείο θ - εδάφιο ι

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(ι) είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε 
ενημερωθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
του κράτους έκδοσης, μέσω αρμόδιου 
αντιπροσώπου και εγκαίρως, σχετικά με 
την προγραμματισμένη ημερομηνία και 
τον τόπο της ακροαματικής διαδικασίας
που οδήγησε στην απόφαση η οποία 
εκδόθηκε ερήμην και είχε ενημερωθεί 
σχετικά με το γεγονός ότι η απόφαση αυτή 
μπορεί να εκδοθεί σε περίπτωση που το 
συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανιστεί για 
τη δίκη, ή

(ι) το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε 
κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε 
ενημερωθεί δεόντως σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης, μέσω 
αρμόδιου αντιπροσώπου ή με άλλο τρόπο 
και εγκαίρως, σχετικά με την 
προγραμματισμένη ημερομηνία και τον 
τόπο της δίκης που οδήγησε στην 
απόφαση η οποία εκδόθηκε ερήμην και 
είχε ενημερωθεί σχετικά με το γεγονός ότι 
η απόφαση αυτή μπορεί να εκδοθεί σε 
περίπτωση που το συγκεκριμένο πρόσωπο 
δεν εμφανιστεί για τη δίκη. ή

Or. en
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Τροπολογία 61
Παναγιώτης Δημητρίου

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο β
Απόφαση πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ
Άρθρο 7(2) - στοιχείο θ - εδάφιο ιιι

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(ιιι) από τη στιγμή και μετά που του 
επεδόθη η ερήμην εκδοθείσα απόφαση και 
ενημερώθηκε για το δικαίωμά του να 
δικαστεί εκ νέου και να παραστεί στην εν 
λόγω δίκη:

(ιιι) αφού του επεδόθη η εκδοθείσα ερήμην 
απόφαση και ενημερώθηκε δεόντως για το 
δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να 
ασκήσει έφεση και να συμμετάσχει στην 
ακροαματική διαδικασία:

Or. en

Τροπολογία 62
Παναγιώτης Δημητρίου

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 2
Απόφαση πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ
Άρθρο 8(2) - στοιχείο ε - εδάφιο ι

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(i) είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε 
ενημερωθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
του κράτους έκδοσης, μέσω αρμόδιου 
αντιπροσώπου και εγκαίρως, σχετικά με 
την προγραμματισμένη ημερομηνία και 
τον τόπο της ακροαματικής διαδικασίας 
που οδήγησε στην απόφαση η οποία 
εκδόθηκε ερήμην και είχε ενημερωθεί 
σχετικά με το γεγονός ότι η απόφαση αυτή 
μπορεί να εκδοθεί σε περίπτωση που το 
συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανιστεί για 
τη δίκη, ή

(i) είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε 
ενημερωθεί δεόντως σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης, μέσω 
αρμόδιου αντιπροσώπου ή με άλλο τρόπο 
και εγκαίρως, σχετικά με την 
προγραμματισμένη ημερομηνία και τον 
τόπο της ακροαματικής διαδικασίας που 
οδήγησε στην απόφαση η οποία εκδόθηκε 
ερήμην και είχε ενημερωθεί σχετικά με το 
γεγονός ότι η απόφαση αυτή μπορεί να 
εκδοθεί σε περίπτωση που το 
συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανιστεί για 
τη δίκη, ή

Or. en
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Τροπολογία 63
Παναγιώτης Δημητρίου

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - παράγραφος 2
Απόφαση πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ
Άρθρο 8(2) - στοιχείο ε - εδάφιο ιι

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

- δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου 
εντός της εφαρμοστέας προθεσμίας η 
οποία ανέρχεται σε τουλάχιστον […]1

ημέρες.»·

- δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή να 
ασκήσει έφεση εντός της εφαρμοστέας 
προθεσμίας 

1Η περίοδος θα καθορισθεί αργότερα.

Or. en

Τροπολογία 64
Παναγιώτης Δημητρίου

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 - παράγραφος 2
Απόφαση πλαίσιο 2008/…/ΔΕΥ
Άρθρο 9(1) - στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(στ) όταν, σύμφωνα με το πιστοποιητικό 
που προβλέπεται στο άρθρο 4, η απόφαση 
εκδόθηκε ερήμην, εκτός εάν το 
πιστοποιητικό αναφέρει ότι το πρόσωπο 
αυτό:

(στ) όταν, σύμφωνα με το πιστοποιητικό 
που προβλέπεται στο άρθρο 4, η απόφαση 
εκδόθηκε ερήμην, εκτός εάν το 
πιστοποιητικό αναφέρει ότι το πρόσωπο 
αυτό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους έκδοσης:

Or. en

Τροπολογία 65
Παναγιώτης Δημητρίου

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 - παράγραφος 2
Απόφαση πλαίσιο 2008/…/ΔΕΥ
Άρθρο 9(1) - στοιχείο στ - εδάφιο ι
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Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

(i) είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε 
ενημερωθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
του κράτους έκδοσης, μέσω αρμόδιου 
αντιπροσώπου και εγκαίρως, σχετικά με 
την προγραμματισμένη ημερομηνία και 
τον τόπο της ακροαματικής διαδικασίας 
που οδήγησε στην απόφαση η οποία 
εκδόθηκε ερήμην και είχε ενημερωθεί 
σχετικά με το γεγονός ότι η απόφαση αυτή 
μπορεί να εκδοθεί σε περίπτωση που το 
συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανιστεί για 
τη δίκη, ή

(i) είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε 
ενημερωθεί δεόντως σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης, μέσω 
αρμόδιου αντιπροσώπου ή με άλλο τρόπο 
και εγκαίρως, σχετικά με την 
προγραμματισμένη ημερομηνία και τον 
τόπο της ακροαματικής διαδικασίας που 
οδήγησε στην απόφαση η οποία εκδόθηκε 
ερήμην και είχε ενημερωθεί σχετικά με το 
γεγονός ότι η απόφαση αυτή μπορεί να 
εκδοθεί σε περίπτωση που το 
συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανιστεί για 
τη δίκη, ή

Or. en

Τροπολογία 66
Παναγιώτης Δημητρίου

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 - παράγραφος 3
Απόφαση πλαίσιο 2008/…/ΔΕΥ
Παράρτημα - τμήμα ια - παράγραφος 1 - εδάφιο β.1 - πρώτη παράγραφος

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

β.1 το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε 
κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε 
ενημερωθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
του κράτους έκδοσης, μέσω αρμόδιου 
αντιπροσώπου και εγκαίρως, σχετικά με 
την προγραμματισμένη ημερομηνία και 
τον τόπο της ακροαματικής διαδικασίας 
που οδήγησε στην απόφαση η οποία 
εκδόθηκε ερήμην και είχε ενημερωθεί 
σχετικά με το γεγονός ότι η απόφαση αυτή 
μπορεί να εκδοθεί σε περίπτωση που το 
συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανιστεί για 
τη δίκη.

β.1 το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε 
κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε 
ενημερωθεί δεόντως σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης, μέσω 
αρμόδιου αντιπροσώπου ή με άλλο τρόπο 
και εγκαίρως, σχετικά με την 
προγραμματισμένη ημερομηνία και τον 
τόπο της ακροαματικής διαδικασίας που 
οδήγησε στην απόφαση η οποία εκδόθηκε 
ερήμην και είχε ενημερωθεί σχετικά με το 
γεγονός ότι η απόφαση αυτή μπορεί να 
εκδοθεί σε περίπτωση που το 
συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανιστεί για 
τη δίκη.

Or. en
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Τροπολογία 67
Παναγιώτης Δημητρίου

Πρόταση απόφασης - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

«Άρθρο 5α
Τροποποιήσεις της απόφασης-πλαισίου 

2008/…/ΔΕΥ1

Η απόφαση-πλαίσιο 2008/.../ΔΕΥ 
τροποποιείται ως εξής:

1) στο άρθρο 2, προστίθεται το εξής 
στοιχείο:

(η) «Ως απόφαση εκδοθείσα ερήμην» 
νοείται η απόφαση όπως ορίζεται στην 
περίπτωση (α), όταν το συγκεκριμένο 
πρόσωπο δεν εμφανίστηκε 
αυτοπροσώπως στη δίκη η οποία 
οδήγησε στην εν λόγω απόφαση.»·
2) Το άρθρο 9 παράγραφος 12 στοιχείο η) 
αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

(η) σύμφωνα με το πιστοποιητικό που 
προβλέπεται στο άρθρο 6α, το 
συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανίστηκε 
αυτοπροσώπως στη δίκη η οποία 
οδήγησε στην εν λόγω απόφαση, εκτός 
εάν στο πιστοποιητικό αναφέρεται ότι το 
συγκεκριμένο πρόσωπο, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους 
έκδοσης:
i) είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε 
ενημερωθεί δεόντως και εγκαίρως μέσω 
πλήρους αντιπροσώπου ή με άλλο τρόπο 
σχετικά με την προγραμματισμένη 
ημερομηνία και τον τόπο της δίκης που 
οδήγησε στην απόφαση η οποία εκδόθηκε 
ερήμην και είχε ενημερωθεί σχετικά με το 
γεγονός ότι η απόφαση αυτή μπορεί να 
εκδοθεί σε περίπτωση που το 
συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανιστεί 
για τη δίκη· ή
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ii) έχοντας υπόψη του την 
προγραμματισθείσα δίκη, είχε αναθέσει 
εντολή σε νομικό σύμβουλο που επελέγη, 
ορίστηκε και αμείφθηκε από το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή ορίσθηκε και 
αμείφθηκε από το κράτος σύμφωνα με 
την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία 
σχετικά με τα δικαιώματα υπεράσπισης 
και εκπροσωπήθηκε από αυτόν τον 
σύμβουλο κατά τη διάρκεια της δίκης· ή
iii) αφού του επεδόθη η απόφαση και 
ενημερώθηκε ρητά για το δικαίωμά του 
να δικαστεί εκ νέου και να συμμετάσχει 
παραστεί στην εν λόγω δίκη:
- είχε δηλώσει ρητώς ότι δεν αμφισβητεί 

την απόφαση,

ή
- δεν είχε ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή 
να ασκήσει έφεση εντός της εφαρμοστέας 
προθεσμίας 
3) Στο τμήμα (θ) του Παραρτήματος 
(«πιστοποιητικό»), το σημείο 1 
αντικαθίσταται από το εξής:
1. Σημειώστε εάν η απόφαση έχει εκδοθεί 
ερήμην:
1. � Όχι, δεν εξεδόθη ερήμην
2. � Ναι, εξεδόθη ερήμην. Εάν 
απαντήσατε ναι, παρακαλείστε να 
επιβεβαιώσετε ότι :
2.1 το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε 
κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε 
πράγματι ενημερωθεί σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους 
έκδοσης, με άλλο τρόπο και εγκαίρως, 
σχετικά με την προγραμματισμένη 
ημερομηνία και τον τόπο της δίκης που 
οδήγησε στην απόφαση η οποία εκδόθηκε 
ερήμην και είχε ενημερωθεί σχετικά με το 
γεγονός ότι η απόφαση αυτή μπορεί να 
εκδοθεί σε περίπτωση που το 
συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανιστεί 
για τη δίκη·
Χρόνος και τόπος που κλητεύθηκε ή 
ενημερώθηκε άλλως το συγκεκριμένο 
πρόσωπο:
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……………………………………………

Περιγράψτε με ποιόν τρόπο ενημερώθηκε 
το συγκεκριμένο πρόσωπο:
……………………………………………

ή

2.2. το συγκεκριμένο πρόσωπο, έχοντας 
υπόψη του την προγραμματισθείσα δίκη, 
είχε αναθέσει εντολή σε νομικό σύμβουλο 
που επελέγη, ορίστηκε και αμείφθηκε από 
το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή ορίσθηκε 
και αμείφθηκε από το κράτος σύμφωνα 
με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία του 
σχετικά με τα δικαιώματα υπεράσπισης 
και εκπροσωπήθηκε από αυτόν τον 
σύμβουλο κατά τη διάρκεια της δίκης·
Περιγράψτε με ποιον τρόπο εκπληρώθηκε 
αυτός ο όρος:

……………………………………………

ή

2.3 το συγκεκριμένο πρόσωπο, από τη 
στιγμή που του επεδόθη η εκδοθείσα 
ερήμην απόφαση, δήλωσε ρητώς ότι δεν 
αμφισβητεί την εκδοθείσα ερήμην 
απόφαση.
Περιγράψτε πότε και πως δήλωσε ρητώς 
το συγκεκριμένο πρόσωπο ότι δεν 
αμφισβητεί την εκδοθείσα ερήμην 
απόφαση:
…………………………………………

ή

2.4 στο συγκεκριμένο πρόσωπο επεδόθη η 
ερήμην εκδοθείσα απόφαση στις … 
(ημέρα/μήνας/έτος) και είχε δικαίωμα να 
δικαστεί εκ νέου υπό τους ακόλουθους 
όρους:
- ενημερώθηκε ρητώς σχετικά με το 
δικαίωμα να δικαστεί εκ νέου και να 
συμμετάσχει στη δίκη, και 
- αφού ενημερώθηκε για το δικαίωμά του 
αυτό, είχε … ημέρες να ζητήσει να 
δικαστεί εκ νέου και δεν το ζήτησε κατά 
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τη διάρκεια αυτής της χρονικής 
περιόδου.
________________________________
¹ Ο αριθμός του μέσου θα προστεθεί μόλις 
εγκριθεί από το Συμβούλιο.

² Ο αριθμός του άρθρου θα προστεθεί μόλις 
εγκριθεί από το Συμβούλιο.

Or. en
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