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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.



PR\714303EL.doc 3/34 PE404.490v01-00

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ....................................................................................................32



PE404.490v01-00 4/34 PR\714303EL.doc

EL



PR\714303EL.doc 5/34 PE404.490v01-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του 
Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της 
Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου 
Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του 
Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας με σκοπό την έκδοση 
απόφασης του Συμβουλίου για την ενίσχυση της Eurojust και την τροποποίηση της 
απόφασης 2002/187/ΔΕΥ
(5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του 
Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της 
Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου 
Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του 
Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας (5613/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 34, παράγραφος 2, σημείο β), της Συνθήκης ΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο 
κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0076/2008),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 του Κανονισμού του,

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

1. εγκρίνει την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, 
της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, 
της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου 
του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, 
της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί το Συμβούλιο να τροποποιήσει αναλόγως το κείμενο·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, 
του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, 
του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων 
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Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, 
της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της 
Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας·

5. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, λόγω της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας, να δώσουν προτεραιότητα σε κάθε μελλοντική πρόταση τροποποίησης της 
Απόφασης δυνάμει της Δήλωσης αριθ. 50 που αφορά το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου περί 
μεταβατικών διατάξεων που πρέπει να επισυναφθούν ως παράρτημα στη Συνθήκη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη 
Συνθήκη Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας·

6. είναι αποφασισμένο να εξετάσει κάθε τέτοια μελλοντική πρόταση δια της διαδικασίας 
κατεπείγοντος δυνάμει της διαδικασίας που μνημονεύεται στην παράγραφο 5 και σε 
στενή συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια·

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του 
Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του 
Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, 
του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της 
Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της 
Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας..

Τροπολογία 1

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνουν η Δημοκρατία της 
Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η 

Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της 
Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο των 

Κάτων Χωρών, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της 

Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

και η Τσεχική Δημοκρατία

Τροπολογία

(8a) Πρέπει να κατοχυρωθεί η δέουσα 
προστασία των προσωπικών δεδομένων 
σε κάθε είδους συστήματα καταγραφής 
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προσωπικών δεδομένων που 
χρησιμοποιεί η Eurojust. Προς το σκοπό 
αυτό, ο Κανονισμός επεξεργασίας και 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
της Eurojust1 πρέπει επίσης να ισχύει για 
τα μη αυτοματοποιημένα διαρθρωμένα 
αρχεία, ήτοι φακέλους υποθέσεων που 
καταρτίζονται «με το χέρι»  από εθνικά 
μέλη ή βοηθούς και οργανώνονται με 
λογικό τρόπο.
_____________
1 ΕΕ C 68 της 19.3.2005, σελ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ο όρος των μη αυτοματοποιημένων διαρθρωμένων αρχείων, ώστε να 
κατοχυρωθεί το δέον επίπεδο προστασίας των δεδομένων, όχι μόνο στα αυτοματοποιημένα 
αρχεία αλλά και στα καταρτιζόμενα «με το χέρι».

Τροπολογία 2

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνουν η Δημοκρατία της 
Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η 

Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της 
Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο των 

Κάτων Χωρών, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της 

Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

και η Τσεχική Δημοκρατία

Τροπολογία

(8β) Κατά την επεξεργασία δεδομένων 
σχετιζόμενων με την λειτουργία 
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δυνάμει του 
άρθρου 14, παράγραφος 1, η Eurojust 
οφείλει να μεριμνά ώστε να μην 
αποκαλύπτονται το περιεχόμενο και οι 
τίτλοι των ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αποδεκτή η επεξεργασία του περιεχομένου των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή των 
τίτλων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (που αναφέρονται στο περιεχόμενο των μηνυμάτων).

Τροπολογία 3

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνουν η Δημοκρατία της 
Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η 

Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της 
Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο των 

Κάτων Χωρών, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της 

Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

και η Τσεχική Δημοκρατία

Τροπολογία

(8γ) Τα δικαιώματα της υπεράσπισης 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
προσδιορισμό του κράτους μέλους που 
ενδείκνυται περισσότερο για την άσκηση 
δίωξης ή για την άσκηση ποινικών 
μέτρων.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνουν η Δημοκρατία της 
Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η 

Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της 
Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο των 

Κάτων Χωρών, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της 

Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

και η Τσεχική Δημοκρατία

Τροπολογία

(8δ) Οι δέουσες δικονομικές προφυλάξεις, 
ακόμη και στη διάρκεια των ερευνών, 
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για 
την αμοιβαία αναγνώριση των 
δικαστικών αποφάσεων επί ποινικών 
θεμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνουν η Δημοκρατία της 
Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η 

Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της 
Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο των 

Κάτων Χωρών, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της 

Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

και η Τσεχική Δημοκρατία

Τροπολογία

(8ε) Τα άτομα που απετέλεσαν 
αντικείμενο ποινικής έρευνας 
θεμελιωμένης σε αίτηση της Eurojust 
χωρίς να τους ασκηθεί δίωξη, πρέπει να 
ενημερώνονται για την έρευνα αυτή εντός 
έτους από την έκδοση της απόφασης για 
μη άσκηση δίωξης.

Or. en
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Τροπολογία 6

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνουν η Δημοκρατία της 
Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η 

Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της 
Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο των 

Κάτων Χωρών, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της 

Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

και η Τσεχική Δημοκρατία

Τροπολογία

(8στ) Τα κράτη μέλη μεριμνούν για 
δικαστική αποκατάσταση όταν η έρευνα 
διενεργήθηκε με αίτηση της Eurojust 
βασισμένη σε ανεπαρκή τεμηρίωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο γενικός κανόνας είναι ότι κάθε κράτος μέλος έχει τις δικές του διαδικασίες δικαστικής 
αποκατάστασης σε περιπτώσεις καταχρηστικών ερευνών ή ερευνών στηριγμένων σε ανεπαρκή 
τεκμηρίωση. Πρέπει να υπάρχει ένας ελάχιστος κοινός κανόνας επ΄αυτού, όταν οι έρευνες 
διενεργούνται με αίτηση της Eurojust.
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Τροπολογία 7

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 5α - παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνουν η Δημοκρατία της 
Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η 

Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της 
Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο των 

Κάτων Χωρών, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της 

Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

και η Τσεχική Δημοκρατία

Τροπολογία

3. Όταν, σε επείγουσες περιπτώσεις, πρέπει 
να εκτελεσθεί αίτηση δικαστικής 
συνεργασίας σε διάφορα κράτη μέλη, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να τη διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο μέσω του 
αντιπροσώπου του κράτους μέλους της στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο. Ο 
αντιπρόσωπος του οικείου κράτους μέλους 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο 
διαβιβάζει την αίτηση στις αρμόδιες αρχές 
των σχετικών κρατών μελών για εκτέλεση. 
Όταν δεν έχει ορισθεί συγκεκριμένη 
αρμόδια εθνική αρχή ή δεν είναι δυνατός 
ο έγκαιρος προσδιορισμός της, το μέλος 
του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου θα 
έχει την εξουσία να εκτελεί το ίδιο την
αίτηση.

3. Όταν, σε επείγουσες περιπτώσεις, πρέπει 
να εκτελεσθεί αίτηση δικαστικής 
συνεργασίας σε διάφορα κράτη μέλη, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να τη διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο μέσω του 
αντιπροσώπου του κράτους μέλους της στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο. Ο 
αντιπρόσωπος του οικείου κράτους μέλους 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο 
διαβιβάζει την αίτηση στις αρμόδιες αρχές 
των σχετικών κρατών μελών για εκτέλεση. 
Όταν δεν είναι δυνατός ο έγκαιρος 
προσδιορισμός μιας αρμόδιας εθνικής 
αρχής, το μέλος του Ευρωπαϊκού 
Δικαστικού Δικτύου θα έχει την εξουσία 
να εκτελεί το ίδιο την αίτηση. Όποτε 
ασκηθεί αυτή η εξουσία, το μέλος του 
ΕΔΔ οφείλει αμέσως να ενημερώσει 
εγγράφως το Συλλογικό Όργανο σχετικά 
με τις ενέργειες που έγιναν και τους 
λόγους μη έγκαιρου προσδιορισμού της 
αρμόδιας εθνικής αρχής. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι αδιανόητο να μην μπορεί ένα εθνικό μέλος να προσδιορίσει μιαν αρμόδια εθνική αρχή. 
Μοναδική δυνατότητα θα πρέπει να είναι το να μην μπορέσει να την προσδιορίσει εγκαίρως. 
Επίσης, θα πρέπει να τονισθεί ότι η εξουσία αυτή πρέπει να ασκηθεί πρώτα από αρμόδια εθνική 
αρχή κι ότι το εθνικό μέλος της Eurojust θα πρέπει να την ασκεί μόνο σε επείγουσες 
περιπτώσεις. Γι΄αυτό, σαν προφύλαξη, χρήσιμο είναι να περιγράφει το εθνικό μέλος τις 
προσπάθειες που έκανε για να επικοινωνήσει εγκαίρως με μιαν αρμόδια εθνική αρχή και να 
εξηγεί την μη ευόδωση.

Τροπολογία 8

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 4
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 στοιχείο α) - αριθμός (vi) 

Κείμενο που προτείνουν η Δημοκρατία της 
Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η 

Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της 
Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο των 

Κάτων Χωρών, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της 

Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

και η Τσεχική Δημοκρατία

Τροπολογία

(vi) να λάβουν ειδικά μέτρα για τη 
διεξαγωγή της έρευνας

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον δεν είναι σαφής και εξαντλητική η φράση "ειδικά μέτρα για τη διεξαγωγή της έρευνας", 
καθίσταται η διατύπωση του αριθμού (vi) πολύ αόριστη και επιδεκτική καταχρηστικών 
ερμηνειών. Κατ΄αρχήν, όλες οι νόμιμες μέθοδοι διενέργειας ερευνών προβλέπονται στο σημείο 
(i).



PE404.490v01-00 14/34 PR\714303EL.doc

EL

Τροπολογία 9

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 4
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 στοιχείο α) - αριθμός (vii) 

Κείμενο που προτείνουν η Δημοκρατία της 
Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η 

Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της 
Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο των 

Κάτων Χωρών, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της 

Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

και η Τσεχική Δημοκρατία

Τροπολογία

(vii) να λάβουν κάθε άλλο δικαιολογημένο 
μέτρο για την έρευνα ή τη δίωξη.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές ποιό "άλλο δικαιολογημένο μέτρο για την έρευνα" μπορεί να υπάρχει πέρα από 
τα προβλεπόμενα στον αριθμό (i). Η διατύπωση του αριθμού (vii) είναι πολύ αόριστη και 
εύκολα μπορεί να γίνει κατάχρηση εάν αυτό τεθεί σε εφαρμογή.

Τροπολογία 10

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 6
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 8 
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Κείμενο που προτείνουν η Δημοκρατία της 
Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η 

Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της 
Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο των 

Κάτων Χωρών, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της 

Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

και η Τσεχική Δημοκρατία

Τροπολογία

Αν οι αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών 
μελών αποφασίσουν να μη συμμορφωθούν 
προς αίτηση από τις προβλεπόμενες στο 
άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχεία α) και ζ), 
στο άρθρο 7 παράγραφος 1,στοιχείο α) και 
στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3, 
ενημερώνουν την Eurojust για την 
απόφασή τους την οποία και αιτιολογούν.

1. Αν οι αρμόδιες αρχές των οικείων 
κρατών μελών αποφασίσουν να μη 
συμμορφωθούν προς αίτηση από τις 
προβλεπόμενες στο άρθρο 6, παράγραφος 
1, στοιχεία α) και ζ), στο άρθρο 7 
παράγραφος 1, στοιχείο α) και στο άρθρο 7 
παράγραφοι 2 και 3, ενημερώνουν την 
Eurojust για την απόφασή τους την οποία 
και αιτιολογούν.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέριμνα 
ώστε η απόφαση της αρμόδιας εθνικής 
αρχής να μπορεί να αναθεωρηθεί 
δικαστικά προτού κοινοποιηθεί στην 
Eurojust.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 7 - στοιχείο γ)
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 9 - παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνουν η Δημοκρατία της 
Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η 

Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της 
Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο των 

Κάτων Χωρών, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της 

Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

και η Τσεχική Δημοκρατία

Τροπολογία

4.  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
της Eurojust, το εθνικό μέλος έχει πλήρη 
πρόσβαση:

4.  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι
της Eurojust, το εθνικό μέλος έχει πλήρη 
πρόσβαση ή τουλάχιστον μπορεί να 
ενημερωθεί για τις πληροφορίες που 
περιέχονται στις παρακάτω κατηγορίες 
μητρώων, εφόσον όντως υπάρχουν στο 
δικό του κράτος μέλος:

(α) στις πληροφορίες που περιέχονται :

(i) στο εθνικό ποινικό μητρώο, (i) στο ποινικό μητρώο,
(ii) στα αρχεία συλληφθέντων, (ii) στα αρχεία συλληφθέντων,

(iii) στα αρχεία ερευνών, (iii) στα αρχεία ερευνών,
(iv) στα αρχεία DNA· (iv) στα αρχεία DNA·

(β) σε τυχόν άλλα μητρώα, πλην των 
προβλεπομένων στο στοιχείο α), του 
κράτους μέλους του, τα οποία περιέχουν 
πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του.

v) σε τυχόν άλλα μητρώα του κράτους 
μέλους του, όταν το εθνικό μέλος 
θεωρήσει τις πληροφορίες αυτές 
απαραίτητες για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι το εθνικό μέλος μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο στα μητρώα του 
δικού του κράτους μέλους και ότι δεν είναι δυνατόν να έχει πρόσβαση στα μητρώα άλλων 
κρατών μελών.

Τροπολογία 12

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής 
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Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 9α - παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνουν η Δημοκρατία της 
Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η 

Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της 
Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο των 

Κάτων Χωρών, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της 

Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

και η Τσεχική Δημοκρατία

Τροπολογία

3. Τα εθνικά μέλη δύνανται, σε επείγουσες 
περιπτώσεις και όταν δεν έχει ορισθεί 
συγκεκριμένη εθνική αρχή ή δεν είναι 
δυνατός ο έγκαιρος προσδιορισμός της, να 
εξουσιοδοτούν και να συντονίζουν 
ελεγχόμενες παραδόσεις.

3. Τα εθνικά μέλη δύνανται, σε επείγουσες 
περιπτώσεις και όταν δεν είναι δυνατός ο 
έγκαιρος προσδιορισμός μιας αρμόδιας 
εθνικής αρχής, να εξουσιοδοτούν και να 
συντονίζουν ελεγχόμενες παραδόσεις.
Όποτε ασκηθεί αυτή η εξουσία, το μέλος 
του ΕΔΔ οφείλει αμέσως να ενημερώσει 
εγγράφως το Συλλογικό Όργανο σχετικά 
με τις ενέργειες που έγιναν και τους 
λόγους μη έγκαιρου προσδιορισμού της 
αρμόδιας εθνικής αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αδιανόητο να μην μπορεί ένα εθνικό μέλος να προσδιορίσει μιαν αρμόδια εθνική αρχή. 
Μοναδική δυνατότητα θα πρέπει να είναι το να μην μπορέσει να την προσδιορίσει εγκαίρως. 
Επίσης, θα πρέπει να τονισθεί ότι η εξουσία αυτή πρέπει να ασκηθεί πρώτα από αρμόδια εθνική 
αρχή κι ότι το εθνικό μέλος της Eurojust θα πρέπει να την ασκεί μόνο σε επείγουσες 
περιπτώσεις. Γι΄αυτό, σαν προφύλαξη, χρήσιμο είναι να περιγράφει το εθνικό μέλος τις 
προσπάθειες που έκανε για να επικοινωνήσει εγκαίρως με μιαν αρμόδια εθνική αρχή και να 
εξηγεί την μη ευόδωση.
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Τροπολογία 13

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 13
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 14, παράγραφος 4 και άρθρο 16, παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνουν η Δημοκρατία της 
Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η 

Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της 
Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο των 

Κάτων Χωρών, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της 

Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

και η Τσεχική Δημοκρατία

Τροπολογία

13) Στο άρθρο 14 παράγραφος 4 και 16 
παράγραφος 1 οι όροι «πίνακα των 
δεδομένων» αντικαθίστανται από τους 
όρους «Σύστημα διαχείρισης υποθέσεων 
το οποίο περιλαμβάνει δεδομένα».

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει μεγάλη σύγχυση μεταξύ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και ΣΔΥ, που πρέπει να διευκρινιστεί. 
Δεν πρόκειται για απλό ζήτημα ορολογίας, αλλά για ζήτημα ουσίας. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 
αντικαταστάθηκε από το ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ και η διατύπωση της 
Απόφασης πρέπει να επιστρέψει στον ΠΙΝΑΚΑ.

Τροπολογία 14

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
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Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 14
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 15, παράγραφος 4 και άρθρο 16, παράγραφοι 1 και 2 

Κείμενο που προτείνουν η Δημοκρατία της 
Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η 

Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της 
Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο των 

Κάτων Χωρών, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της 

Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

και η Τσεχική Δημοκρατία

Τροπολογία

14) Στα άρθρα 15 παράγραφος 4, 16 
παράγραφος 1 και 16 παράγραφος 2, ο 
όρος «πίνακας» αντικαθίσταται από τους 
όρους «Σύστημα Διαχείρισης 
Υποθέσεων».

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει μεγάλη σύγχυση μεταξύ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και ΣΔΥ, που πρέπει να διευκρινιστεί. 
Δεν πρόκειται για απλό ζήτημα ορολογίας, αλλά για ζήτημα ουσίας. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 
αντικαταστάθηκε από το ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ και η διατύπωση της 
Απόφασης πρέπει να επιστρέψει στον ΠΙΝΑΚΑ.

Τροπολογία 15

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 15 - στοιχείο α) - αριθμός (i)
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 15, παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνουν η Δημοκρατία της 
Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η 

Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της 
Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο των 

Κάτων Χωρών, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της 

Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

και η Τσεχική Δημοκρατία

Τροπολογία

1. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων 
σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1, η 
Eurojust δύναται να επεξεργάζεται τα
προσωπικά δεδομένα που αφορούν 
πρόσωπα για τα οποία, κατά το εθνικό 
δίκαιο των οικείων κρατών μελών, 
διενεργείται ποινική έρευνα ή έχει ασκηθεί 
ποινική δίωξη για μία ή περισσότερες από 
τις μορφές εγκληματικότητας ή αξιόποινες 
πράξεις που ορίζονται στο άρθρο 4, όπως :

1. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων 
σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1, η 
Eurojust δύναται να επεξεργάζεται μόνο τα
ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που 
αφορούν πρόσωπα για τα οποία, κατά το 
εθνικό δίκαιο των οικείων κρατών μελών, 
διενεργείται ποινική έρευνα ή έχει ασκηθεί 
ποινική δίωξη για μία ή περισσότερες από 
τις μορφές εγκληματικότητας ή αξιόποινες 
πράξεις που ορίζονται στο άρθρο 4 :

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να διευκρινίσει ότι μόνο τα προσωπικά δεδομένα που 
μνημονεύονται στην πρώτη παράγραφο αυτού του άρθρου επιτρέπεται να υποστούν επεξεργασία 
και μόνο προκειμένου για άτομα κατά των οποίων έχει κινηθεί ποινική έρευνα. Η απάλειψη της 
λέξης "μόνο" όπως στην τροπολογία του Συμβουλίου μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση τόσο ως 
προς τα δεδομένα όσο και ως προς τα άτομα που το κείμενο αφορά (π.χ. μάρτυρες ή θύματα).

Τροπολογία 16

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 15 - στοιχείο α) - αριθμός (ii)
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 15, παράγραφος 1 - σημείο 1) 
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Κείμενο που προτείνουν η Δημοκρατία της 
Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η 

Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της 
Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο των 

Κάτων Χωρών, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της 

Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

και η Τσεχική Δημοκρατία

Τροπολογία

(l) αριθμούς τηλεφώνου, αριθμούς 
κυκλοφορίας οχημάτων, διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεδομένα 
που σχετίζονται με τηλεφωνικές 
επικοινωνίες και με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, αρχεία DNA και 
φωτογραφίες.

(l) αρχεία DNA,

(lα) φωτογραφίες,
(lβ) αριθμούς τηλεφώνου,
(lγ) δεδομένα που σχετίζονται με 
τηλεφωνικές επικοινωνίες και με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
(lδ) διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου,
(lε) αριθμούς κυκλοφορίας οχημάτων.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 15 - στοιχείο β)
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 15, παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνουν η Δημοκρατία της 
Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η 

Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της 
Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο των 

Κάτων Χωρών, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της 

Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

και η Τσεχική Δημοκρατία

Τροπολογία

(β) Στην παράγραφο 2 διαγράφεται η λέξη 
«μόνον».

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας (διατήρηση της λέξης "μόνο"), είναι να διευκρινίσει ότι μπορούν να 
υποστούν επεξεργασία μόνον εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που μνημονεύονται στη 2η 
παράγραφο αυτού του άρθρου, και μόνο εάν αφορούν άτομα που είναι μάρτυρες ή θύματα σε 
μια ποινική έρευνα ή δίωξη. Δεν επιτρέπεται επεξεργασία άλλων δεδομένων.

Τροπολογία 18

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 17α (νέο)
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 23, παράγραφος 12 
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Κείμενο που προτείνουν η Δημοκρατία της 
Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η 

Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της 
Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο των 

Κάτων Χωρών, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της 

Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

και η Τσεχική Δημοκρατία

Τροπολογία

17α) Το άρθρο 23, παράγραφος 12 
αντικαθίσταται ως εξής :
"12. Το κοινό εποπτικό όργανο υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο μία φορά κατ' έτος."

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει, ασκώντας το ρόλο του ως εποπτικού 
οργάνου ακόμη και πριν αυτό καταστεί υποχρεωτικό μέσω της Συνθήκης της Λισαβόνας. Τίποτε 
στην τρέχουσα κοινοτική νομοθεσία δεν αντιτίθεται σε αυτό.

Τροπολογία 19

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 18 - στοιχείο α)
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 26, παράγραφος 1α 
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Κείμενο που προτείνουν η Δημοκρατία της 
Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η 

Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της 
Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο των 

Κάτων Χωρών, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της 

Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

και η Τσεχική Δημοκρατία

Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
Συλλογικό Σώμα να είναι πράγματι σε 
θέση να ανοίξει αρχείο δεδομένων
εργασίας προς ανάλυση της Ευρωπόλ και 
να συμμετέχει στη λειτουργία του.

1α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
Συλλογικό Σώμα να είναι πράγματι σε 
θέση να ανοίξει αρχείο δεδομένων 
εργασίας προς ανάλυση της Ευρωπόλ 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 της 
Σύμβασης που στηρίζεται στο άρθρο Κ.3 
της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
το οποίο αφορά την ίδρυση μιας 
Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας 
(Σύμβαση Europol)1, και να συμμετέχει 
στη λειτουργία του.
________________
1 ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 2 Σύμβαση 
τροποποιηθείσα για τελευταία φορά με το 
Πρωτόκολλο της 27ης Νοεμβρίου (ΕΕ C 2 της 
6.1.2004, σελ. 3)

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην Απόφαση περί ίδρυσης της Eurojust δεν υπάρχει καμία μνεία στο τι σημαίνει "αρχείο 
δεδομένων εργασίας προς ανάλυση". Για να διευκρινιστεί τούτο, προτείνεται η παρεμβολή της 
παραπομπής στη Σύμβαση Europol. Η παραπομπή αυτή θα πρέπει να αντικατασταθεί με 
παραπομπή στην Απόφαση του Συμβουλίου περί ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
Υπηρεσίας, μόλις αυτή εγκριθεί από το Συμβούλιο.

Τροπολογία 20

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της 
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Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 19α (νέο)
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 27, παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνουν η Δημοκρατία της 
Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η 

Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της 
Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο των 

Κάτων Χωρών, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της 

Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

και η Τσεχική Δημοκρατία

Τροπολογία

19α) Το άρθρο 27, παράγραφος 4 
αντικαθίσταται ως εξής:
"Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την Eurojust προς τις 
οντότητες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β) και στις αρχές 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο γ), των τρίτων κρατών τα οποία 
δεν υπάγονται στην εφαρμογή της 
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
της 28ης Ιανουαρίου 1981, δύναται να 
λαμβάνει χώρα μόνον όταν εξασφαλίζεται 
ανάλογος επαρκής βαθμός προστασίας 
των δεδομένων, που αξιολογείται βάσει 
του άρθρου 28, παράγραφος 3 του 
Κανονισμού περί επεξεργασίας και 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
στην Eurojust".

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί με ποιόν τρόπο το επίπεδο προστασίας των δεδομένων μπορεί να 
αξιολογηθεί, και να μην αφήνεται σε τρίτα μέρη και οργανώσεις η δυνατότητα να αποφασίζουν 
σε κάθε περίπτωση χωριστά. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να γίνει μια μνεία στον Κανονισμό 
της Eurojust περί επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
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Τροπολογία 21

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 19β (νέο)
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 27, παράγραφος 5α (νέα) 

Κείμενο που προτείνουν η Δημοκρατία της 
Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η 

Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της 
Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο των 

Κάτων Χωρών, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της 

Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

και η Τσεχική Δημοκρατία

Τροπολογία

19β) Στο άρθρο 27, μετά την παράγραφο 
5, προστίθεται η εξής παράγραφος:
"5α. Κάθε δυο έτη το Κοινό Εποπτικό 
Όργανο μαζί με το αντίστοιχο τρίτο 
κράτος ή την οντότητα που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, εδάφια β) και γ), 
αξιολογούν την εφαρμογή των διατάξεων 
της αντίστοιχης συμφωνίας συνεργασίας 
περί προστασίας των ανταλλασσομένων 
δεδομένων. Η έκθεση η σχετική με την 
αξιολόγηση αυτή διαβιβάζεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
και στην Επιτροπή".

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι υπάρχουν διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων στις συμφωνίες συνεργασίας με 
τους εταίρους μας, ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο το τι συμβαίνει μετά με τις πληροφορίες που 
διαβιβάζονται στους εταίρους μας (διεθνείς οργανισμούς και φορείς και τρίτες χώρες). Σκοπός 
επομένως της τροπολογίας είναι να εξασφαλίσει μια αξιολόγηση κάθε διετία. Αυτό είναι το 
ελάχιστο που η Eurojust μπορεί να κάνει για να εξασφαλίσει ότι οι δικές της προδιαγραφές σε 
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θέματα προστασίας δεδομένων θα τηρούνται και από τους εταίρους της.

Τροπολογία 22

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 22 - εδάφιο 1 α (νέο)
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 32, παράγραφος 1, εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνουν η Δημοκρατία της 
Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η 

Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της 
Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο των 

Κάτων Χωρών, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της 

Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

και η Τσεχική Δημοκρατία

Τροπολογία

- το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 
αντικαθίσταται ως εξής:
" Ο Πρόεδρος, εξ ονόματος του 
συλλογικού οργάνου, λογοδοτεί κάθε 
χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
εγγράφως στο Συμβούλιο, σχετικά με τις 
δραστηριότητες και τη διαχείριση της 
Eurojust, συμπεριλαμβανομένης της 
διαχείρισης του προϋπολογισμού της."

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να δοθεί η δυνατότητα στους ευρωβουλευτές να συζητούν για τις δραστηριότητες 
της Eurojust, και να θέτουν ερωτήσεις στον Πρόεδρο της Eurojust. Συνεπώς, πρέπει να 
τονισθεί ότι η έκθεση της Eurojust πρέπει να παρουσιάζεται ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (και όχι απλώς να διαβιβάζεται εγγράφως).
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Τροπολογία 23

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 22 - εδάφιο 1 β (νέο)
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 32, παράγραφος 1, εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνουν η Δημοκρατία της 
Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η 

Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της 
Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο των 

Κάτων Χωρών, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της 

Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

και η Τσεχική Δημοκρατία

Τροπολογία

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 
αντικαθίσταται ως εξής:
"Για το σκοπό αυτό, το συλλογικό όργανο 
συντάσσει ετήσια έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες της Eurojust και με τα 
προβλήματα της πολιτικής για το 
έγκλημα στο πλαίσιο της Ένωσης, τα 
οποία επισημάνθηκαν κατόπιν των 
ενεργειών της Eurojust. Στην έκθεση 
αυτή, η Eurojust συμπεριλαμβάνει 
αναλύσεις καταστάσεων όπου τα εθνικά 
μέλη έκαναν χρήση των εξουσιών τους 
κατά την έννοια του άρθρου 5α, 
παράγραφος 3, και του άρθρου 9α, 
παράγραφος 3. Η έκθεση μπορεί επίσης 
να υποβάλλει προτάσεις για τη βελτίωση 
της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις."

Or. en
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Αιτιολόγηση

Έργο της Eurojust είναι να συντονίζει τη συνεργασία των αρμόδιων εθνικών αρχών. Μόνο σε 
επείγουσες περιπτώσεις είναι αποδεκτό να ασκήσουν τα εθνικά μέλη της Eurojust τις δικαστικές 
τους εξουσίες. Συνεπώς, πρέπει να καταγράφονται σε μια ετήσια έκθεση τα στοιχεία για τη 
συχνότητα και τους λόγους που τα εθνικά μέλη έκαναν χρήση της δικαστικής τους εξουσίας (για 
ποιό λόγο δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν εγκαίρως την αρμόδια εθνική αρχή).

Τροπολογία 24

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 22 - εδάφιο 1 γ (νέο)
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 32, παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνουν η Δημοκρατία της 
Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η 

Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της 
Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο των 

Κάτων Χωρών, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της 

Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

και η Τσεχική Δημοκρατία

Τροπολογία

- Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως 
εξής:
" Κάθε χρόνο, ο εκπρόσωπος του Κοινού 
Εποπτικού Οργάνου λογοδοτεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις 
δραστηριότητες του Κοινού Εποπτικού 
Οργάνου."

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες της Eurojust περιλαμβάνουν την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων. 
Είναι συνεπώς εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί η προστασία αυτών των προσωπικών 
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δεδομένων. Το Κοινό Εποπτικό Όργανο έχει την ευθύνη να μεριμνά ώστε η επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της Eurojust περί προστασίας 
των δεδομένων. Για να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός δημοκρατικός έλεγχος, θα πρέπει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τηρείται πλήρως ενήμερο σχετικά με τις δραστηριότητες του 
Κοινού Εποπτικού Οργάνου.

Τροπολογία 25

Πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτων Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της 
Σουηδίας, και της Τσεχικής Δημοκρατίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 26
Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ
Άρθρο 42, παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνουν η Δημοκρατία της 
Αυστρίας, το Βασίλειο του Βελγίου, η 

Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της 
Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Ιταλική Δημοκρατία, το Βασίλειο των 

Κάτων Χωρών, το Μεγάλο Δουκάτο του 
Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της 

Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Δημοκρατία 
της Σλοβενίας, το Βασίλειο της Σουηδίας, 

και η Τσεχική Δημοκρατία

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξετάζει κατά τακτά 
διαστήματα την εκ μέρους των κρατών 
μελών εφαρμογή της παρούσας απόφασης 
και υποβάλλει σχετική έκθεση στο 
Συμβούλιο καθώς και, εφόσον απαιτείται, 
τις αναγκαίες προτάσεις για τη βελτίωση 
της δικαστικής συνεργασίας και της 
λειτουργίας της Eurojust. Αυτό ισχύει 
ιδίως για τις ικανότητες της Eurojust να 
υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας

2. Η Επιτροπή εξετάζει κατά τακτά 
διαστήματα την εκ μέρους των κρατών 
μελών εφαρμογή της παρούσας απόφασης 
και υποβάλλει σχετική έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο καθώς και, εφόσον απαιτείται, 
τις αναγκαίες προτάσεις για τη βελτίωση 
της δικαστικής συνεργασίας και της 
λειτουργίας της Eurojust. Αυτό ισχύει 
ιδίως για τις ικανότητες της Eurojust να 
υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ακόμη κι αν δεν υπάρχει υποχρέωση γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (προς το 
παρόν, μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας), πρέπει να του παρέχονται 
πληροφορίες που να του επιτρέπουν να ασκεί έναν αποτελεσματικό δημοκρατικό έλεγχο επί των 
οργάνων και οργανισμών της ΕΕ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μετά από 5 έτη λειτουργίας, η Eurojust απέδειξε τη χρησιμότητά της στον τομέα της 
δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών θεμάτων. Όμως, λόγω της αυξημένης κινητικότητας, 
των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης στον τομέα της διασυνοριακής εγκληματικότητας, και 
των αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας της δικαστικής συνεργασίας, είναι πλέον ανάγκη να 
τροποποιηθεί η εγκριθείσα το 2002 Απόφαση περί σύστασης της Eurojust.

Προς το σκοπό αυτό, 14 κράτη μέλη ανέλαβαν πρωτοβουλία για την τροποποίηση της 
Απόφασης της 28ης Φεβρουαρίου 2002 περί σύστασης της Eurojust. Κύριος σκοπός της 
πρότασης είναι η ενίσχυση του ρόλου και των ικανοτήτων της Eurojust. Να τονίσουμε ότι η 
πρόταση απηχεί ευρύτατα (ή επισημοποιεί) τρέχουσες πρακτικές που ήδη ακολουθούνται 
στην Eurojust. 

Ι. Βασικά σημεία της πρότασης: 

1. Σύσταση μονάδας συντονισμού καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
Ο ρόλος της Eurojust ως συντονιστικής μονάδας απαιτεί διαθεσιμότητα όλο το 24ωρο, όλο το 
7ήμερο.Προς το σκοπό αυτό, προτείνεται η σύσταση μιας μονάδας έκτακτων περιστατικών 
που θα είναι διαθέσιμη σε μόνιμη βάση. Βασικός σκοπός της θα είναι να κινητοποιεί ανά 
πάσα στιγμή τα μέλη της Eurojust.

2. Αύξηση φόρτου εργασίας της Eurojust ως Συλλογικού Οργάνου
Προτείνεται να επεκταθεί η επίσημη παρέμβαση του Συλλογικού Οργάνου σε διάφορες 
καταστάσεις αδιεξόδου όπου οι ενδιαφερόμενες εθνικές αρχές ή τα εθνικά μέλη δεν 
καταφέρνουν να καταλήξουν σε συμφωνία.

3. Δημιουργία κοινής βάσης ισοδύναμων δικαστικών εξουσιών για τα εθνικά μέλη
Ένα από τα σημαντικότερα θέματα της πρότασης. Για την αποτελεσματική λειτουργία της 
Eurojust, κρίσιμη σημασία έχει το να υπάρχει μια ελάχιστη κοινή βάση ισοδύναμων 
δικαστικών εξουσιών για όλα τα εθνικά μέλη, όταν αυτά ενεργούν με την ιδιότητα της 
εθνικής αρχής του κράτους μέλους που εκπροσωπούν.

4. Δημιουργία εθνικών συστημάτων συντονισμού της Eurojust
Προτείνεται να δημιουργηθεί σε κάθε κράτος μέλος ένα εθνικό σύστημα συντονισμού της 
Eurojust, ώστε να δημιουργηθεί ένας σύνδεσμος σε εθνικό επίπεδο μεταξύ Eurojust, 
Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου και των διαφόρων ευρωπαϊκών δικτύων που είναι ενεργά 
σε αυτό τον τομέα. Οι έγκαιρες και διαρθρωμένες πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας για 
την αποτελεσματική λειτουργία της Eurojust. Συνεπώς, ένα άλλο καθήκον του εθνικού 
συστήματος συντονισμού της Eurojust είναι να καθιστά ευκολότερη σε εθνικό επίπεδο την 
παροχή πληροφοριών στην Eurojust σχετικά με ποινικές έρευνες.

5. Βελτίωση στο θέμα της διαβίβασης πληροφοριών
Όπως αναφέρουμε στο προηγούμενο σημείο, οι έγκαιρες και διαρθρωμένες πληροφορίες 
αποτελούν τη βάση της αποτελεσματικής λειτουργίας της Eurojust. Σήμερα, οι εθνικές αρχές 
δεν είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν πληροφορίες στην Eurojust με δική τους 
πρωτοβουλία. Γι΄αυτό και προτείνεται τώρα να καθιερωθεί η γενική υποχρέωση διαβίβασης 
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πληροφοριών στην Eurojust, που είναι απαραίτητη για να εκπληρώνει η Eurojust το έργο της. 
Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο για την εποπτεία της 
εφαρμογής αυτής της υποχρέωσης.

6. Σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο
Προτείνεται να διατηρηθούν οι δυο δομές και να βελτιωθεί η μεταξύ τους σχέση στη βάση 
της συνεργασίας και της συμπληρωματικότητας. Η πρόταση ενισχύει τη δημοσιονομική θέση 
του ΕΔΔ, περιέχει επίσης την υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών. Επί πλέον, η δημιουργία 
του εθνικού συστήματος συντονισμού της Eurojust θα διευκολύνει τη συνεργασία και θα 
κατευθύνει τις εθνικές αρχές είτε προς την Eurojust είτε προς το ΕΔΔ, ανάλογα με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης.

7. Διευκρίνιση και ενίσχυση των σχέσεων της Eurojust με άλλους εταίρους
Η πρόταση ενισχύει τις σχέσεις με την Europol και το ΕΔΔ και δημιουργεί συνδέσμους με 
άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως FRONTEX, SitCEN, Interpol και 
World Customs Organisation.

8. Συνεργασία με τρίτες χώρες
Η πρόταση ενισχύει το ρόλο της Eurojust έναντι τρίτων χωρών, εισάγοντας ένα νέο στοιχείο, 
δηλ. τη δυνατότητα της Eurojust να αποσπά δικαστικούς συνδέσμους σε χώρες με τις οποίες 
αναπτύσσει ειδική συνεργασία. Ένα άλλο νέο στοιχείο είναι η δυνατότητα της Eurojust να 
εκτελεί αιτήσεις που έχει λάβει από τρίτες χώρες απευθείας. Όμως, τούτο θα είναι δυνατόν 
μόνον εφόσον προβλεφθεί από σχετικό διεθνή κανονισμό. Προς το παρόν, δεν υπάρχει τέτοια 
δυνατότητα.

ΙΙ. Η θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια υποστηρίζει την ανάγκη και το στόχο της πρότασης, που είναι η ενίσχυση του 
ρόλου και των ικανοτήτων της Eurojust. Όμως, υπάρχουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να 
εξεταστούν ενδελεχώς και να επιλυθούν, ώστε να εξισορροπηθούν σωστά οι εξουσίες της 
Eurojust και των εθνικών μελών της με το δικαίωμα υπεράσπισης και με το δικαίωμα δίκαιης 
δίκης των κατηγορουμένων.

Κατά την άποψη της εισηγήτριας, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί ένα σωστό 
επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων στις δραστηριότητες της Eurojust. Η 
εισηγήτρια γνωρίζει για το ισχυρό σύστημα προστασίας δεδομένων που έχει δημιουργηθεί 
στην Eurojust. Όμως, η Eurojust, στη λειτουργία της, χειρίζεται ένα μεγάλο όγκο 
προσωπικών δεδομένων. Πρέπει λοιπόν να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στα θέματα 
προστασίας δεδομένων. Διάφορες τροπολογίες προτείνουν πρόσθετες προφυλάξεις για την 
προστασία των δεδομένων στην Eurojust. Έχει σημασία να διατηρηθούν οι κλειστοί πίνακες 
δεδομένων (για άτομα που αποτελούν αντικείμενο ποινικής έρευνας) και τα δεδομένα που 
επιτρέπεται να υποστούν επεξεργασία από την Eurojust. Επί πλέον, η εισηγήτρια ανησυχεί 
για τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες και σε διεθνείς οργανισμούς. Παρότι αυτά 
τα δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται μόνο επί τη βάσει συμφωνιών που έχουν υπογραφεί 
και από τα δυο μέρη, και να ελέγχονται από ειδικούς της προστασίας δεδομένων, δεν 
γνωρίζουμε τι πραγματικά συμβαίνει με αυτά τα δεδομένα μετά τη διαβίβασή τους και κατά 
πόσον οι σχετικές συμφωνίες εφαρμόζονται πραγματικά ή σωστά. Συνεπώς, η εισηγήτρια 
προτείνει να καθιερωθεί ένας μηχανισμός αξιολόγησης.
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Η εισηγήτρια υποστηρίζει τη δημιουργία μιας κοινής βάσης ισοδύναμων δικαστικών 
εξουσιών για τα εθνικά μέλη. Όμως, πρέπει να τονισθεί ότι βασικός ρόλος της Eurojust είναι 
να συντονίζει τη δικαστική συνεργασία. Γι΄αυτό, κατατίθενται διάφορες τροπολογίες που 
αφορούν τη χρήση των δικαστικών εξουσιών από τα εθνικά μέλη σε επείγουσες περιπτώσεις. 
Για να μη γίνεται κατάχρηση αυτών των εξουσιών, προτείνεται η καθιέρωση ενός 
συστήματος υποβολής αναφορών όπου θα εξηγούνται οι λόγοι που ένα εθνικό μέλος δεν 
μπόρεσε να προσδιορίσει εγκαίρως μια αρμόδια εθνική αρχή. Τα δεδομένα αυτά θα 
συμπεριλαμβάνονται και στις ετήσιες εκθέσεις της Eurojust.

Επί πλέον, κατά την άποψη της εισηγήτριας, εν γένει δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί ένα 
εθνικό μέλος να προσδιορίσει την αρμόδια αρχή. Γι΄αυτό, θα πρέπει να απαλειφθεί τούτο ως 
λόγος για να αναλαμβάνουν αρμοδιότητα τα εθνικά μέλη να ενεργούν σε επείγουσες 
περιπτώσεις.

Διάφορες τροπολογίες προτείνονται για να βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας των 
δικονομικών δικαιωμάτων, όπως είναι το δικαίωμα υπεράσπισης, το δικαίωμα ενημέρωσης 
και το δικαίωμα δικαστικής αποκατάστασης.

Η εισηγήτρια ανησυχεί επίσης επειδή στις τροπολογίες του Συμβουλίου δεν υπάρχει μνεία 
περί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρότι μελλοντικά, καθώς ειδικά προβλέπεται στο 
άρθρο 69η της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο θα έχει συναποφασιστικές εξουσίες 
στο θέμα αυτό και θα έχει σημαντικό εποπτικό ρόλο επί των δραστηριοτήτων της Eurojust. 
Γι΄αυτό, η εισηγήτρια θεωρεί ότι ακόμη και στην παρούσα φάση, πριν από την έναρξη ισχύος 
της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Eurojust. Πρέπει λοιπόν όχι 
μόνο να διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι πληροφορίες περί της λειτουργίας της 
Eurojust, αλλά και να παρουσιάζεται ενώπιόν του ένας εκπρόσωπος αυτοπροσώπως, ώστε να 
μπορούν οι ευρωβουλευτές να θέτουν ερωτήσεις και να διεξάγουν συζήτηση. Ακόμη, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει περισσότερο σε ζητήματα προστασίας 
δεδομένων και να λαμβάνει εκθέσεις από το Κοινό Εποπτικό Όργανο της Eurojust.
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