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Τροπολογία 1
Hans-Peter Mayer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0000/2008),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής Νομικών Θεμάτων 
(A6-0000/2008),

Or. de

Τροπολογία 2
Hans-Peter Mayer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. εκτιμώντας ότι η νομοθεσία για τη 
συλλογή αποδεικτικών στοιχείων είναι 
ευαίσθητος τομέας για τα κράτη μέλη και 
μπορεί μερικές φορές να εγείρει 
συνταγματικά θέματα,

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 3
Hans-Peter Mayer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. εκτιμώντας ότι ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1206/2001 δεν εφαρμόστηκε τόσο 
αποτελεσματικά, όπως θα ήταν αυτό 
δυνατόν να συμβεί, και ότι για το λόγο 
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αυτό πρέπει να ληφθούν περαιτέρω 
μέτρα, προκειμένου να βελτιωθεί η 
συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των 
κρατών μελών στον τομέα της 
διεξαγωγής αποδείξεων και να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα του κανονισμού,

Or. de

Τροπολογία 4
Hans-Peter Mayer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. εκτιμώντας ότι, εν γένει, ο 
κανονισμός έχει επιτύχει τους στόχους 
του για την απλοποίηση της συνεργασίας 
με την άμεση επικοινωνία μεταξύ 
δικαστηρίων και τη χρήση 
τυποποιημένων εντύπων,

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 5
Hans-Peter Mayer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι η Επιτροπή έχει 
λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο 
κανονισμός θα είναι καλύτερα γνωστός 
στους επαγγελματίες του κλάδου, 
μεριμνώντας για τη διανομή 50 000 
αντιγράφων του πρακτικού οδηγού στα 
τέλη 2006/αρχές 2007,

Δ. εκτιμώντας ότι η Επιτροπή έχει 
μεριμνήσει για τη διανομή συνολικά       
50 000 αντιτύπων του πρακτικού οδηγού 
στα τέλη 2006/αρχές 2007, στα κράτη 
μέλη, αλλά ότι αυτό έγινε πολύ αργά, και 
για το λόγο αυτό πρέπει να ληφθούν 
περισσότερα και περαιτέρω μέτρα 
προκειμένου να ενημερωθούν καλύτερα 
για τον κανονισμό οι συμμετέχοντες στη 
διαδικασία, ιδίως τα δικαστήρια και οι 
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δικηγόροι,

Or. de

Τροπολογία 6
Hans-Peter Mayer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. εκτιμώντας ότι σε πολύ 
περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη 
εξακολουθούν να μην υπάρχουν
δυνατότητες εικονοδιασκέψεων και η 
Επιτροπή σημειώνει ότι τα σύγχρονα 
μέσα επικοινωνίας 'χρησιμοποιούνται 
μάλλον σπάνια',

ΣΤ. εκτιμώντας ότι μόνο λίγα κράτη 
μέλη διαθέτουν δυνατότητες 
εικονοδιασκέψεων και ότι η 
χρησιμοποίηση αυτής της τεχνικής είναι 
γι' αυτό το λόγο ανεπαρκής και ότι 
συγχρόνως δεν προωθείται επαρκώς η 
διαθεσιμότητα συγχρόνων τεχνικών 
επικοινωνίας από τα κράτη μέλη και ότι 
επίσης η Επιτροπής δεν προβαίνει σε 
σχετικές συγκεκριμένες προτάσεις 
βελτίωσης,

Or. de

Τροπολογία 7
Hans-Peter Mayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. συμφωνεί με την άποψη της 
Επιτροπής ότι, λαμβανομένης υπόψη της 
έκθεσής της, δεν χρειάζεται προς το 
παρόν να τροποποιηθεί ο κανονισμός·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 8
Hans-Peter Mayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επικρίνει την καθυστερημένη υποβολή 
της ανωτέρω αναφερθείσας έκθεσης της 
Επιτροπής η οποία έπρεπε να υποβληθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1205/2001 έως την 1η 
Ιανουαρίου 2007, στην πραγματικότητα 
όμως υποβλήθηκε μόνο την 5η 
Δεκεμβρίου 2007·

Or. de

Τροπολογία 9
Hans-Peter Mayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι το γεγονός ότι σε πολύ 
περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη 
εξακολουθούν να μην υπάρχουν 
δυνατότητες εικονοδιασκέψεων , σε 
συνδυασμό με τη διαπίστωση της 
Επιτροπής ότι τα σύγχρονα μέσα 
επικοινωνίας εξακολουθούν να 
«χρησιμοποιούνται μάλλον σπάνια», 
επιβεβαιώνουν τη σοφία των σχεδίων για 
την ευρωπαϊκή στρατηγική ηλεκτρονικής 
δικαιοσύνης που προσφάτως συνέστησε η 
Επιτροπή Νομικών θεμάτων του 
Κοινοβουλίου, και παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να διαθέσουν μεγαλύτερους πόρους 
για την εγκατάσταση σύγχρονων 
επικοινωνιακών συστημάτων στα 
δικαστήρια και για την εκπαίδευση των 
δικαστών στη χρήση τους·

5. θεωρεί ότι το γεγονός ότι σε πολλά
κράτη μέλη εξακολουθούν να μην 
υπάρχουν δυνατότητες εικονοδιασκέψεων , 
σε συνδυασμό με τη διαπίστωση της 
Επιτροπής ότι τα σύγχρονα μέσα 
επικοινωνίας εξακολουθούν να 
«χρησιμοποιούνται μάλλον σπάνια», 
επιβεβαιώνουν τη σοφία των σχεδίων για 
την ευρωπαϊκή στρατηγική ηλεκτρονικής 
δικαιοσύνης που προσφάτως συνέστησε η 
Επιτροπή Νομικών θεμάτων του 
Κοινοβουλίου, παροτρύνει τα κράτη μέλη 
να διαθέσουν μεγαλύτερους πόρους για 
την εγκατάσταση σύγχρονων 
επικοινωνιακών συστημάτων στα 
δικαστήρια και για την εκπαίδευση των 
δικαστών στη χρήση τους, και καλεί την 
Επιτροπή να κάνει συγκεκριμένες 
προτάσεις βελτίωσης για τη βελτίωση 
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αυτής της κατάστασης·

Or. de

Τροπολογία 10
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι το γεγονός ότι σε πολύ 
περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη 
εξακολουθούν να μην υπάρχουν 
δυνατότητες εικονοδιασκέψεων , σε 
συνδυασμό με τη διαπίστωση της 
Επιτροπής ότι τα σύγχρονα μέσα 
επικοινωνίας εξακολουθούν να 
«χρησιμοποιούνται μάλλον σπάνια», 
επιβεβαιώνουν τη σοφία των σχεδίων για 
την ευρωπαϊκή στρατηγική ηλεκτρονικής 
δικαιοσύνης που προσφάτως συνέστησε η 
Επιτροπή Νομικών θεμάτων του 
Κοινοβουλίου, και παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να διαθέσουν μεγαλύτερους πόρους 
για την εγκατάσταση σύγχρονων 
επικοινωνιακών συστημάτων στα 
δικαστήρια και για την εκπαίδευση των 
δικαστών στη χρήση τους·

5. θεωρεί ότι το γεγονός ότι σε πολύ 
περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη 
εξακολουθούν να μην υπάρχουν 
δυνατότητες εικονοδιασκέψεων , σε 
συνδυασμό με τη διαπίστωση της 
Επιτροπής ότι τα σύγχρονα μέσα 
επικοινωνίας εξακολουθούν να 
«χρησιμοποιούνται μάλλον σπάνια», 
επιβεβαιώνουν τη σοφία των σχεδίων για 
την ευρωπαϊκή στρατηγική ηλεκτρονικής 
δικαιοσύνης που προσφάτως συνέστησε η 
Επιτροπή Νομικών θεμάτων του 
Κοινοβουλίου, και παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να διαθέσουν μεγαλύτερους πόρους 
για την εγκατάσταση σύγχρονων 
επικοινωνιακών συστημάτων στα 
δικαστήρια και για την εκπαίδευση των 
δικαστών στη χρήση τους· πιστεύει ότι 
πρέπει να διατεθεί το ταχύτερο δυνατό 
βοήθεια και οικονομική υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αντίστοιχη 
έκταση·

Or. ro

Τροπολογία 11
Hans-Peter Mayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7.  τονίζει με ιδιαίτερη ανησυχία τη 
διαπίστωση της Επιτροπής ότι υπήρξε 
υπέρβαση της προθεσμίας των 90 ημερών 
για τη συμμόρφωση προς τις παραγγελίες 
διεξαγωγής αποδείξεων που προβλέπεται 
στο άρθρο 10, παράγραφος 1, του 
κανονισμού «σε μεγάλο αριθμό 
περιπτώσεων» και ότι «[σ]ε ορισμένες 
περιπτώσεις μάλιστα κατέστη απαραίτητη 
προθεσμία ανώτερη των 6 μηνών για να 
δοθεί συνέχεια στην παραγγελία»· 
συγχαίρει τα κράτη μέλη που 
προσχώρησαν πρόσφατα για το γεγονός 
ότι τείνουν να ικανοποιούν την εν λόγω 
απαίτηση και θεωρεί ότι ο καλύτερος 
τρόπος για να υπάρξει συμμόρφωση με 
την προθεσμία των 90 ημερών για την 
εκτέλεση των παραγγελιών είναι να 
προωθήσουν τα εθνικά υπουργεία 
δικαιοσύνης τη διανομή του πρακτικού 
οδηγού σε πολύ περισσότερα από τα 50 
000 αντίτυπα που διανεμήθηκαν στα τέλη 
2006/αρχές 2007, και να οργανώσουν 
εκπαίδευση και επίδειξη των νέων 
τεχνολογιών ενώ συγχρόνως θα 
παρακολουθούν στενά η εφαρμογή του 
κανονισμού εντός των ορίων της 
δικαιοδοσίας τους και θα διασφαλίζουν 
την παροχή βοήθειας προς τα 
δικαστήρια, όπου παραστεί ανάγκη·

7.  τονίζει με ιδιαίτερη ανησυχία τη 
διαπίστωση της Επιτροπής ότι υπήρξε 
υπέρβαση της προθεσμίας των 90 ημερών 
για τη συμμόρφωση προς τις παραγγελίες 
διεξαγωγής αποδείξεων που προβλέπεται 
στο άρθρο 10, παράγραφος 1, του 
κανονισμού «σε μεγάλο αριθμό 
περιπτώσεων» και ότι «[σ]ε ορισμένες 
περιπτώσεις μάλιστα κατέστη απαραίτητη 
προθεσμία ανώτερη των 6 μηνών για να 
δοθεί συνέχεια στην παραγγελία»· καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλλει το ταχύτερο 
δυνατό συγκεκριμένες προτάσεις για 
μέτρα προκειμένου να αρθεί αυτό το 
πρόβλημα, όπου επίσης θα πρέπει να 
εξεταστεί η δυνατότητα μιας υπηρεσίας 
παραπόνων ή ενός συνομιλητή εντός του 
δικαστικού δικτύου·

Or. de

Τροπολογία 12
Hans-Peter Mayer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
πρακτική υποστήριξη, μεταξύ άλλων και 

8. επικρίνει το γεγονός ότι η έκθεση 
της Επιτροπής καταλήγει σε εκτεταμένη 
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στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 
ηλεκτρονική δικαιοσύνη, στις 
προσπάθειες που παραδέχεται ότι 
απαιτούνται για να αξιοποιηθούν οι 
πραγματικές δυνατότητες του κανονισμού 
ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της
δικαιοσύνης στον κλάδο των αστικών 
υποθέσεων προς όφελος των πολιτών, των 
επιχειρήσεων, των επαγγελματιών του 
κλάδου και των δικαστών·

βελτίωση της διεξαγωγής αποδείξεων με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 και 
κατ' αυτό το τρόπο παρουσιάζει 
εσφαλμένη εικόνα της κατάστασης, καλεί 
κατά συνέπεια την Επιτροπή να 
καταβάλλει εντονότερες προσπάθειες 
μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την ηλεκτρονική 
δικαιοσύνη, για να αξιοποιηθούν οι 
πραγματικές δυνατότητες του κανονισμού 
ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία της 
δικαιοσύνης στον κλάδο των αστικών 
υποθέσεων προς όφελος των πολιτών, των 
επιχειρήσεων, των επαγγελματιών του 
κλάδου και των δικαστών·

Or. de
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