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Τροπολογία 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 – σημείο α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

a) ένα νέο όραμα και τους κύριους 
στόχους που πρέπει να επιτύχει η ΕΕ 
μετά το 2009·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2
Ιωάννης Βαρβιτσιώτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. το μελλοντικό νομοθετικό πρόγραμμα 
του ΧΕΑΔ θα πρέπει να προωθεί μέτρα 
στον τομέα της aστυνομικής και της 
δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και 
ποινικές υποθέσεις λαμβάνοντας υπόψη 
την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης 
των δικαστικών αποφάσεων που
περιλαμβάνεται στη νέα Συνθήκη, 
διευκολύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη 
διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών και στοχεύοντας σε έναν 
μελλοντικό ευρωπαϊκό ποινικό κώδικα.

Or. en

Τροπολογία 3
Johannes Voggenhuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 - σημείο β
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(β) την εδραίωση μόνιμων και βαθύτερων 
σχέσεων με τους ευρωπαίους και τους 
εθνικούς δικαστές και νομοθέτες σε 
θέματα κοινής αρμοδιότητας με τα κράτη 
μέλη.

(β) την εδραίωση μόνιμων και βαθύτερων 
σχέσεων μεταξύ ευρωπαίων και εθνικών 
νομοθετών αφενός και μεταξύ ευρωπαίων 
και εθνικών δικαστών αφετέρου, σε 
θέματα κοινής αρμοδιότητας με τα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 4
Maria da Assunção Esteves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 - σημείο β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

β) την εδραίωση μόνιμων και βαθύτερων 
σχέσεων με τους ευρωπαίους και τους 
εθνικούς δικαστές και νομοθέτες σε 
θέματα κοινής αρμοδιότητας με τα κράτη 
μέλη.

β) την εδραίωση μόνιμων και βαθύτερων 
σχέσεων με τους ευρωπαίους και τους 
εθνικούς νομοθέτες σε θέματα κοινής 
αρμοδιότητας με τα κράτη μέλη.

Or. pt

Τροπολογία 5
Johannes Voggenhuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. Το πολυετές πρόγραμμα για τον ΧΕΑΔ 
πρέπει να συνεχίσει να συζητείται σε 
ετήσια συζήτηση, η οποία πρέπει να 
επικεντρώνεται στην προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στην εφαρμογή του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων καθώς και στην 
τήρηση, από πλευράς των κρατών μελών, 

6. Το πολυετές πρόγραμμα για τον ΧΕΑΔ 
πρέπει να συνεχίσει να συζητείται σε 
ετήσια συζήτηση, η οποία πρέπει να 
επικεντρώνεται στην προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στην εφαρμογή του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων καθώς και στην 
τήρηση, από πλευράς των κρατών μελών, 
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των αξιών και αρχών που ορίζονται στο 
νέο άρθρο 6 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Πρέπει να 
βασίζεται σε εκθέσεις του Συμβουλίου, της 
Επιτροπής και του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

των αξιών και αρχών που ορίζονται στο 
νέο άρθρο 6 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Πρέπει να 
βασίζεται σε εκθέσεις του Συμβουλίου, της 
Επιτροπής και του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο συμμερίζεται την άποψη των
τριών Προεδριών του Συμβουλίου1

(γαλλική, τσεχική, σουηδική) ότι «Πριν 
από τις 31 Δεκεμβρίου 2009 θα αρχίσει 
πιθανόν η αναθεώρηση της εντολής του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων» και ότι μια τέτοια 
αναθεώρηση προσφέρει την ευκαιρία 
διεύρυνσης της συνεργασίας με το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Γενικό 
Γραμματέα του, τον Επίτροπο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις 
αρμόδιες επιτροπές της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης.

Or. en

Τροπολογία 6
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. Ένα γενικότερο ζήτημα όσον αφορά τις 
πολιτικές που σχετίζονται με τον ΧΕΑΔ θα 
είναι ο τρόπος εφαρμογής των νέων 
διατάξεων της Συνθήκης σχετικά με τις 
μεταβιβασθείσες και εκτελεστικές 
αρμοδιότητες (άρθρα 290 και 291, ΣΛΕΕ). 
Μια προς τήρηση γενική αρχή πρέπει να 
είναι ότι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να 
επηρεάσει το πεδίο της προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να 
υιοθετείται σύμφωνα με το καθεστώς των 
μεταβιβασθεισών αρμοδιοτήτων, το οποίο 

9. Ένα γενικότερο ζήτημα όσον αφορά τις 
πολιτικές που σχετίζονται με τον ΧΕΑΔ θα 
είναι ο τρόπος εφαρμογής των νέων 
διατάξεων της Συνθήκης σχετικά με τις 
μεταβιβασθείσες και εκτελεστικές 
αρμοδιότητες (άρθρα 290 και 291, ΣΛΕΕ). 
Με την επιφύλαξη του άρθρου 290 της 
ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο τα βασικά 
στοιχεία, όπως ο περιορισμός της 
άσκησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
ρυθμίζονται αποκλειστικά με νομοθετική 
πράξη, μια προς τήρηση γενική αρχή 

                                               
1 Σχέδιο 18μηνου προγράμματος του Συμβουλίου, αριθ.°10093/08,
http://register.consilium.europa.eu/pdf/gr/08/st10/st10093.el08.pdf
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παρέχει στο Κοινοβούλιο την αρμοδιότητα 
να ανακαλεί την απόφαση.

πρέπει να είναι ότι ένα μέτρο το οποίο 
μπορεί να επηρεάσει το πεδίο της 
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
πρέπει να υιοθετείται σύμφωνα με το 
καθεστώς των μεταβιβασθεισών 
αρμοδιοτήτων, το οποίο παρέχει στο 
Κοινοβούλιο την αρμοδιότητα να ανακαλεί 
την απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 7
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. Κατά τη μεταβατική περίοδο, το 
Κοινοβούλιο θα αντιμετωπίσει πολλές 
αλλαγές με τη μορφή και την ουσία της 
εκκρεμούσας νομοθεσίας. Κατά την άποψη 
της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, 
το Κοινοβούλιο πρέπει να επιμείνει στην 
επίτευξη διοργανικής συμφωνίας σχετικά 
με το πάγωμα της έγκρισης εκκρεμουσών 
νομοθετικών προτάσεων του τρίτου 
πυλώνα με διάσταση θεμελιωδών 
δικαιωμάτων έως τη θέση σε ισχύ της νέας 
Συνθήκης, ώστε να καθίσταται δυνατός ο 
πλήρης δικαστικός έλεγχος. Κάτι τέτοιο θα 
μπορούσε να ισχύει για μέτρα όπως η 
αναδιατύπωση της απόφασης πλαίσιο για 
την τρομοκρατία. 

11. Κατά τη μεταβατική περίοδο, το 
Κοινοβούλιο θα αντιμετωπίσει πολλές 
αλλαγές με τη μορφή και την ουσία της 
εκκρεμούσας νομοθεσίας. Κατά την άποψη 
της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, 
το Κοινοβούλιο πρέπει να επιμείνει στην 
επίτευξη διοργανικής συμφωνίας σχετικά 
με το πάγωμα της έγκρισης εκκρεμουσών 
νομοθετικών προτάσεων του τρίτου 
πυλώνα με διάσταση θεμελιωδών 
δικαιωμάτων έως τη θέση σε ισχύ της νέας 
Συνθήκης, ώστε να καθίσταται δυνατός ο 
ενιαίος δικαστικός έλεγχος σε ολόκληρη 
την Ένωση. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 
ισχύει για μέτρα όπως η αναδιατύπωση της 
απόφασης πλαίσιο για την τρομοκρατία.

Or. en

Τροπολογία 8
Maria da Assunção Esteves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. Κατά τη μεταβατική περίοδο, το 
Κοινοβούλιο θα αντιμετωπίσει πολλές 
αλλαγές με τη μορφή και την ουσία της 
εκκρεμούσας νομοθεσίας. Κατά την άποψη 
της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, 
το Κοινοβούλιο πρέπει να επιμείνει στην 
επίτευξη διοργανικής συμφωνίας σχετικά 
με το πάγωμα της έγκρισης εκκρεμουσών 
νομοθετικών προτάσεων του τρίτου 
πυλώνα με διάσταση θεμελιωδών 
δικαιωμάτων έως τη θέση σε ισχύ της 
νέας Συνθήκης, ώστε να καθίσταται 
δυνατός ο πλήρης δικαστικός έλεγχος. 
Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ισχύει για 
μέτρα όπως η αναδιατύπωση της 
απόφασης πλαίσιο για την τρομοκρατία.

11. Κατά τη μεταβατική περίοδο, το 
Κοινοβούλιο θα αντιμετωπίσει πολλές 
αλλαγές με τη μορφή και την ουσία της 
εκκρεμούσας νομοθεσίας. Κατά την άποψη 
της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, 
το Κοινοβούλιο πρέπει να επιμείνει στην 
επίτευξη διοργανικής συμφωνίας, η οποία, 
σχετικά με εκκρεμούσες νομοθετικές 
προτάσεις του τρίτου πυλώνα θα πρέπει 
να προνοεί για την ισοδυναμία της 
διαδικασίας διαβούλευσης σε πρώτη 
ανάγνωση με τη διαδικασία 
συναπόφασης, ώστε να καθίσταται 
δυνατός ο πλήρης δικαστικός έλεγχος.

Κατά συνέπεια, όλες οι εκκρεμούσες 
προτάσεις του τρίτου πυλώνα που έχουν 
περιορισμένο αντίκτυπο στα θεμελιώδη 
δικαιώματα και ελευθερίες θα μπορούν 
να εγκρίνονται χωρίς καθυστέρηση, π.χ. 
οι αποφάσεις πλαίσιο σχετικά με την 
εφαρμογή των αποφάσεων που 
λαμβάνονται ερήμην, η απόφαση για την 
ενίσχυση της Eurojust και η απόφαση 
σχετικά με το ευρωπαϊκό δικαστικό 
δίκτυο. Όλοι οι παραπάνω φάκελοι είναι 
σημαντικοί για τη βελτίωση της 
δικαστικής συνεργασίας.

Or. pt

Τροπολογία 9
Maria da Assunção Esteves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16-A. όπου τα κράτη μέλη κάνουν χρήση 
της επείγουσας διαδικασίας 
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παρεμπόδισης που προβλέπεται στη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για ποινικές 
υποθέσεις (άρθρα 82, παράγραφος 3 και 
83, παράγραφος 3), ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
αποστέλλει γραπτώς μήνυμα στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζοντας την 
τρέχουσα θέση που επετεύχθη στο 
πλαίσιο των συζητήσεών της.

Or. pt

Τροπολογία 10
Renate Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17 - σημείο δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

δ) τη σύσταση της Ευρωπαϊκής 
Εισαγγελικής Αρχής για τη βελτίωση της 
Eurojust.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 11
Renate Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17 - σημείο δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

δα) την εκπόνηση Πράσινης Βίβλου για 
το ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο σχετικά με 
τη δικαιοδοσία βάσει της οποίας μπορεί 
να θεσπιστεί ακολούθως Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία.

Or. en
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Τροπολογία 12
Johannes Voggenhuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17a. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
χαιρετίζει την εκτίμηση των τριών 
προεδριών ότι «τα αναγκαστικά μέτρα 
πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχους 
κανόνες για την ενίσχυση των
δικαιωμάτων των προσώπων : υπόπτων, 
θυμάτων ή μαρτύρων. Η ενδεχόμενη 
ανάπτυξη των δικαιωμάτων των 
θυμάτων θα εξετασθεί βάσει της 
αξιολόγησης, από την Επιτροπή, της 
εφαρμογής της απόφασης-πλαισίου 
σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων σε 
ποινικές διαδικασίες. Μετά την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, 
αναμένεται να υποβληθεί από την 
Επιτροπή ή από τα κράτη μέλη πρόταση 
για νομική πράξη περί δικονομικών 
δικαιωμάτων στο πλαίσιο ποινικών
διαδικασιών».

Or. en
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