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Τροπολογία 55
Rosario Crocetta

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως 
στόχο της τη διατήρηση και την ανάπτυξη 
ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης.

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως 
στόχο της τη διατήρηση και την ανάπτυξη 
ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης σε συμφωνία με το Χάρτη 
Θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις 
συνταγματικές αρχές των διαφόρων 
κρατών μελών.

Or. it

Τροπολογία 56
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(1a) Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ) και η νομολογία 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) 
συνέβαλαν στον καθορισμό και την άνοδο 
του επιπέδου των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Ευρώπη, 
περιλαμβανομένου του δικαιώματος σε 
μια δίκαιη και ισότιμη δίκη. Οι Συνθήκες 
και ο Χάρτης προβλέπουν ένα ειδικό ρόλο 
για το μηχανισμό της Σύμβασης, όπως 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όπου υπάρχει πρόβλεψη για προσχώρηση 
της ΕΕ στη Σύμβαση και ορίζονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα της Σύμβασης ως 
γενικές αρχές του νόμου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και στο άρθρο 52 του Χάρτη, 
που εξασφαλίζει εναρμονισμένη ερμηνεία 
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μεταξύ του Χάρτη και της Σύμβασης 
όσον αφορά τα εν λόγω δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 57
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 
1 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δικαστική 
συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στην 
Ένωση θεμελιώνεται στην αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών 
αποφάσεων και διαταγών, αρχή η οποία 
συνηθέστατα χαρακτηρίζεται, από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε της 
15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999 και 
εφεξής, ως ακρογωνιαίος λίθος της 
δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών 
υποθέσεων εντός της Ένωσης.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 
1 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δικαστική 
συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στην 
Ένωση θεμελιώνεται στην αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών 
αποφάσεων και διαταγών, αρχή η οποία 
συνηθέστατα χαρακτηρίζεται, από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε της 
15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999 και 
εφεξής, ως ακρογωνιαίος λίθος της 
δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών 
υποθέσεων εντός της Ένωσης. Η αμοιβαία 
αναγνώριση, χωρίς να τίθενται υπό 
αμφισβήτηση τα θετικά της 
αποτελέσματα και ο κεντρικός της ρόλος, 
εφαρμόζεται σε μη εναρμονισμένους 
τομείς δικαίου με διαφορετικές νομικές 
παραδόσεις και συστήματα ποινικής 
δικονομίας με αποτέλεσμα να ενδέχεται 
να προκαλέσει νομικές ανωμαλίες εις 
βάρος των δικαιωμάτων των υπόπτων, 
όπως καταδεικνύει η εμπειρία από τη 
χρήση του ευρωπαϊκού εντάλματος 
σύλληψης. Θα πρέπει να προβλεφθούν 
μέτρα που θα επιτρέπουν σε ένα εθνικό 
δικαστήριο να παρεμβαίνει επί της ουσίας 
σε υποθέσεις όπου ενδέχεται να 
ανακύψουν τέτοιου είδους ανωμαλίες. 
Επιπροσθέτως, οιαδήποτε εφαρμογή της 
έννοιας της αμοιβαίας αναγνώρισης 
πρέπει επίσης να διασφαλίζει τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που 
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κατοχυρώνονται στο Χάρτη και στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 58
Rosario Crocetta

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 
1 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δικαστική 
συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στην 
Ένωση θεμελιώνεται στην αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών 
αποφάσεων και διαταγών, αρχή η οποία 
συνηθέστατα χαρακτηρίζεται, από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε της 
15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999 και 
εφεξής, ως ακρογωνιαίος λίθος της 
δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών 
υποθέσεων εντός της Ένωσης.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 
1 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δικαστική 
συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στην 
Ένωση θεμελιώνεται στην αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών 
αποφάσεων και διαταγών, αρχή η οποία 
συνηθέστατα χαρακτηρίζεται, από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε της 
15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999 και 
εφεξής, ως ακρογωνιαίος λίθος της 
δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών 
υποθέσεων εντός της Ένωσης, σε 
συμφωνία με το Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τις συνταγματικές αρχές των κρατών 
μελών που μετέχουν στην Ευρωπαϊκή 
Εντολή Έρευνας.

Or. it

Τροπολογία 59
Rosario Crocetta

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(2α) Το κράτος εκτέλεσης δεν μπορεί να 
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αρνηθεί την ευρωπαϊκή εντολή έρευνας 
για λόγους διαφορών μεταξύ του δικού 
του κοινού δικαίου και του κοινού 
δικαίου του κράτους έκδοσης, όμως 
μπορεί να την αρνηθεί εφόσον η 
ευρωπαϊκή εντολή έρευνας αντίκειται στο 
Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις 
συνταγματικές αρχές του κράτους 
εκτέλεσης.

Or. it

Τροπολογία 60
Kinga Göncz

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(2a) Η δικαστική συνεργασία βασίζεται 
στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των 
διαφόρων δικαστικών συστημάτων η 
οποία απαιτεί σε όλα τα κράτη μέλη ένα 
δικαστικό σύστημα που να λειτουργεί 
καλά, να είναι ανεξάρτητο και 
αμερόληπτο, χωρίς πολιτικές 
παρεμβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 61
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(2a) Στα συνταγματικά και νομικά 
συστήματα υφίστανται ουσιαστικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, 
ιδίως σε ό, τι αφορά τον ρόλο του 
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εισαγγελέα και το παραδεκτό των 
αποδεικτικών στοιχείων, που θα πρέπει 
κατ’ ανάγκην να τις συνεκτιμά η ΕΕΕ. 
Κατά συνέπεια, η ΕΕΕ δεν μπορεί να 
παρακάμπτει αυτές τις διαφορές 
απαιτώντας λιγότερα από τα 
επιβαλλόμενα στο κράτος εκτέλεσης και 
το γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρξει 
παραβίαση θεμελιωδών συνταγματικών 
κανόνων στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη 
πρέπει να αποτελεί πρόσθετο λόγο 
άρνησης.

Or. en

Τροπολογία 62
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(12) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματικότητα της δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, η 
δυνατότητα άρνησης της αναγνώρισης ή 
της εκτέλεσης της ΕΕΕ, καθώς και οι 
λόγοι αναβολής της εκτέλεσής της, θα 
πρέπει να είναι περιορισμένοι.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 63
Anna Hedh

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(12α) Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
άρνησης μιας ΕΕΕ, όταν η αναγνώριση ή 
η εκτέλεσή της στο κράτος εκτέλεσης θα 
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συνεπαγόταν παραβίαση προνομίου ή 
ασυλίας στο κράτος αυτό. Δεν υφίσταται 
κοινός ορισμός της ασυλίας ή του 
προνομίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ως εκ τούτου ο ακριβής ορισμός αυτών 
των εννοιών επαφίεται στο εθνικό δίκαιο, 
αυτός μπορεί δε να περιλαμβάνει μέτρα 
προστασίας που ισχύουν για τα ιατρικά 
και νομικά επαγγέλματα, που δεν θα 
πρέπει όμως να ερμηνεύονται κατά 
τρόπον ο οποίος αντίκειται στην 
υποχρέωση κατάργησης ορισμένων 
λόγων άρνησης στο άρθρο 7 του 
πρωτοκόλλου της σύμβασης για την 
αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί 
ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί 
επίσης να περιλαμβάνονται, παρόλο που 
δεν θεωρούνται απαραιτήτως προνόμια ή 
ασυλίες, κανόνες που αφορούν την 
ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία 
της έκφρασης σε άλλα μέσα.

Or. en

Τροπολογία 64
Birgit Sippel

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(13α) Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία υφίστανται 
επεξεργασία στο πλαίσιο της εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας προστατεύονται 
σύμφωνα με τις συναφείς πράξεις, μεταξύ 
άλλων σύμφωνα με τις αρχές της 
σύμβασης της 28ης Ιανουαρίου 1981 του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία των προσώπων έναντι της 
αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, και επιπλέον 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία σε 
συμφωνία με το άρθρο 23 της Σύμβασης 
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της 29ης Μαΐου 2000 για την αμοιβαία 
δικαστική συνδρομή σε ποινικές 
υποθέσεις μεταξύ των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 65
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(13α) Τα διαθέσιμα ένδικα μέσα κατά 
μιας ΕΕΕ πρέπει να είναι τουλάχιστον 
ίδια με αυτά που είναι διαθέσιμα κατά 
του εν λόγω ερευνητικού μέτρου σε 
εγχώριες υποθέσεις. Σύμφωνα με την 
εθνική τους νομοθεσία τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίζουν την 
εφαρμοσιμότητα των ένδικων αυτών 
μέσων ενημερώνοντας εγκαίρως
οιοδήποτε ενδιαφερόμενο σχετικά με τις 
δυνατότητες και τους τρόπους 
προσφυγής. Σε περιπτώσεις όπου ένα 
ενδιαφερόμενο μέρος στο κράτος 
εκτέλεσης προβάλλει αντιρρήσεις κατά 
μιας ΕΕΕ, το κράτος εκτέλεσης εξετάζει 
κατά πόσον υφίστανται λόγοι για άρνηση 
αναγνώρισης της ΕΕΕ, π.χ. λόγω μη 
αναλογικού χαρακτήρα, ή λόγω 
παραβίασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και συνιστάται αυτές οι 
πληροφορίες να διαβιβάζονται στην 
εκδούσα αρχή, το δε ενδιαφερόμενο 
μέρος να ενημερώνεται δεόντως.
Απαιτείται η διασφάλιση του 
δικαιώματος ενημέρωσης και της 
πρόσβασης στα δικαστήρια για όσους 
θίγονται από μία ΕΕΕ. Τα δικαιώματα 
της υπεράσπισης εμπεριέχονται στο 
δικαίωμα σε μια δίκαιη και ισότιμη δίκη 
(άρθρα 47 και 48 του Χάρτη) σε όλα τα 
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στάδια της διαδικασίας.

Or. en

Τροπολογία 66
Anna Hedh

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(13α) Τα διαθέσιμα ένδικα μέσα κατά 
μιας ΕΕΕ πρέπει να είναι τουλάχιστον 
ίδια με αυτά που είναι διαθέσιμα κατά 
του εν λόγω ερευνητικού μέτρου σε 
εγχώριες υποθέσεις. Σύμφωνα με την 
εθνική τους νομοθεσία τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίζουν την 
εφαρμοσιμότητα των ένδικων αυτών 
μέσων ενημερώνοντας εν ευθέτω χρόνω 
οιοδήποτε ενδιαφερόμενο σχετικά με τις 
δυνατότητες και τους τρόπους 
προσφυγής. Σε περιπτώσεις όπου ένα
ενδιαφερόμενο μέρος στο κράτος 
εκτέλεσης διατυπώνει αντιρρήσεις κατά 
ΕΕΕ όσον αφορά ουσιαστικότερους 
λόγους για την έκδοση ΕΕΕ, συνιστάται 
να διαβιβάζονται οι πληροφορίες αυτές 
στην αρχή έκδοσης και να ενημερώνεται 
δεόντως το ενδιαφερόμενο μέρος. 
Απαιτείται η διασφάλιση του 
δικαιώματος ενημέρωσης και της 
πρόσβασης στα δικαστήρια για όσους 
θίγονται από μία ΕΕΕ. Τα δικαιώματα 
της υπεράσπισης εμπεριέχονται στο 
δικαίωμα σε μια δίκαιη και ισότιμη δίκη 
(άρθρα 47 και 48 του Χάρτη) σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας.

Or. en

Τροπολογία 67
Rosario Crocetta
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Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(13α) Για να μπορέσει μια ΕΕ να 
εκτελεστεί σε χώρες που δεν διαθέτουν 
ουσιαστικές πιστώσεις και πόρους για 
έρευνες, εάν αυτές είναι ανεπαρκείς τότε 
το κόστος της εκτέλεσης της ΕΕΕ που 
βαρύνει φυσιολογικά το κράτος εκτέλεσης 
μπορεί να καλυφθεί απευθείας από το 
κράτος που εξέδωσε την ΕΕΕ. Τα κράτη 
μέλη δύνανται επίσης να συνάπτουν 
γενικές ή ειδικές συμφωνίες για την 
αντιστάθμιση των δαπανών μέσω 
συμψηφιστικών λογαριασμών.

Or. it

Τροπολογία 68
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(14) Η ΕΕΕ προβλέπει ενιαίο καθεστώς για 
τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων. 
Πρόσθετοι κανόνες είναι εντούτοις 
απαραίτητοι για ορισμένα είδη 
ερευνητικών μέτρων που θα 
περιλαμβάνονται στην ΕΕΕ, όπως η 
προσωρινή μεταγωγή κρατουμένων, η 
ακρόαση μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης ή 
τηλεφωνικής διάσκεψης, η λήψη 
πληροφοριών σχετικών με τραπεζικούς 
λογαριασμούς ή τραπεζικές συναλλαγές ή 
οι ελεγχόμενες παραδόσεις. Η ΕΕΕ 
περιλαμβάνει ερευνητικά μέτρα που 
συνεπάγονται συγκέντρωση αποδεικτικών 
στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, συνεχώς 
και κατά τη διάρκεια ορισμένης χρονικής 
περιόδου, αλλά η αρχή εκτέλεσης αυτών 

(14) Η ΕΕΕ προβλέπει ενιαίο καθεστώς για 
τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων. 
Πρόσθετοι κανόνες είναι εντούτοις 
απαραίτητοι για ορισμένα είδη 
ερευνητικών μέτρων που θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στην ΕΕΕ, όπως η 
προσωρινή μεταφορά κρατουμένων, η 
ακρόαση μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης ή 
τηλεφωνικής διάσκεψης, η λήψη 
πληροφοριών σχετικών με τραπεζικούς 
λογαριασμούς ή τραπεζικές συναλλαγές. Η 
ΕΕΕ περιλαμβάνει ερευνητικά μέτρα που 
συνεπάγονται συγκέντρωση αποδεικτικών 
στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, συνεχώς 
και κατά τη διάρκεια ορισμένης χρονικής 
περιόδου, αλλά η αρχή εκτέλεσης αυτών 
των μέτρων θα πρέπει να διαθέτει ευελιξία, 



PE480.869v01-00 12/84 AM\891612EL.doc

EL

των μέτρων θα πρέπει να διαθέτει ευελιξία, 
δεδομένων των διαφορών ανάμεσα στα 
εθνικά δίκαια των κρατών μελών.

δεδομένων των διαφορών ανάμεσα στα 
εθνικά δίκαια των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 69
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(14α) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
κανόνες για την εκτέλεση ενός 
ερευνητικού μέτρου σε όλα τα στάδια της 
ποινικής διαδικασίας, περιλαμβανομένης 
της δίκης, εφόσον είναι αναγκαίο με 
συμμετοχή του προσώπου, προς το σκοπό 
της συλλογής αποδείξεων. Μπορεί λόγου 
χάριν να εκδοθεί ΕΕΕ για την προσωρινή 
μεταγωγή του προσώπου στο κράτος 
έκδοσης ή για τη διενέργεια εξέτασης με 
εικονοτηλεδιάσκεψη. Όμως, εάν πρέπει 
το πρόσωπο να μεταχθεί σε άλλο κράτος 
μέλος με σκοπό την άσκηση δίωξης, 
συμπεριλαμβανομένης της προσαγωγής 
του εν λόγω προσώπου ενώπιον 
δικαστηρίου με σκοπό τη διεξαγωγή 
δίκης, τότε πρέπει να εκδοθεί Ευρωπαϊκό 
Ένταλμα Σύλληψης δυνάμει της 
Απόφασης-Πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 70
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)
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Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(14β) Με σκοπό μια χρήση ανάλογη προς 
του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, 
εν όψει μιας ποινικής δίωξης, οι 
δικαστικές αρχές πρέπει να εκτιμούν 
κατά πόσον η έκδοση ευρωπαϊκής 
εντολής έρευνας για την εξέταση μέσω 
εικονοτηλεδιάσκεψης υπόπτου ή 
κατηγορούμενου προσώπου μπορεί να 
χρησιμεύσει ως αποτελεσματική 
εναλλακτική λύση.

Or. en

Τροπολογία 71
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 γ (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(14γ) Μπορεί να εκδοθεί ΕΕΕ προς 
απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων 
σχετικά με τους λογαριασμούς, 
οιασδήποτε φύσεως, που διατηρεί σε 
τράπεζα ή σε μη τραπεζικό 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το πρόσωπο 
κατά του οποίου ασκείται η ποινική 
διαδικασία. Η δυνατότητα αυτή πρέπει 
να νοείται με την ευρεία έννοια ως 
καλύπτουσα όχι μόνο υπόπτους ή 
κατηγορουμένους αλλά και κάθε άλλο 
πρόσωπο ως προς το οποίο οι 
πληροφορίες αυτές θεωρούνται 
απαραίτητες από τις αρμόδιες αρχές 
κατά τη διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας.

Or. en
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Τροπολογία 72
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 δ (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(14δ) Όπου στο κείμενο της παρούσας 
οδηγίας γίνεται μνεία περί 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ο όρος 
αυτός πρέπει να γίνεται αντιληπτός βάσει 
των σχετικών ορισμών που περιέχονται 
στο άρθρο 3 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 
σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας1.
_______________
1 ΕΕ L 309, 25.11.2005, σ. 15.

Or. en

Τροπολογία 73
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 ε (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(14γ) Όταν εκδίδεται ΕΕΕ για τη 
απόκτηση των «στοιχείων» 
συγκεκριμένου λογαριασμού, ως 
«στοιχεία» νοούνται τουλάχιστον το 
ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του 
κατόχου του λογαριασμού, τα στοιχεία 
τυχόν πληρεξουσίων για το λογαριασμό, 
και τυχόν άλλα στοιχεία ή έγγραφα που 
προσκομίστηκαν από τον κάτοχο του 
λογαριασμού όταν ανοίχθηκε ο 
λογαριασμός και κρατούνται ακόμη από 
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την τράπεζα.

Or. en

Τροπολογία 74
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 στ (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(14στ) Η παρούσα οδηγία αφορά, βάσει 
του πεδίου εφαρμογής της, προσωρινά 
μέτρα μόνο για τον σκοπό της 
συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων. 
Ας υπογραμμιστεί στο σημείο αυτό ότι 
οιοδήποτε στοιχείο, περιλαμβανομένων 
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων, μπορεί να υπαχθεί σε διάφορα 
προσωρινά μέτρα κατά τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας, όχι μόνο με σκοπό 
τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων 
αλλά και με σκοπό τη δήμευση. Είναι 
σημαντικό να αναγνωριστεί ότι η 
διάκριση μεταξύ των δύο στόχων που 
επιδιώκονται με τα προσωρινά μέτρα δεν 
είναι πάντα προφανής, και ότι ο στόχος 
του προσωρινού μέτρου ενδέχεται να 
μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας. Για το λόγο αυτόν είναι 
σημαντικό να διατηρηθεί στις 
μελλοντικές εργασίες μια ομαλή σχέση 
μεταξύ των διαφόρων πράξεων που θα 
ισχύσουν σε αυτό το πεδίο. Ακόμη, για 
τον ίδιο λόγο, η εκτίμηση του κατά πόσον 
ένα στοιχείο πρέπει να χρησιμεύσει ως 
αποδεικτικό στοιχείο, άρα ως αντικείμενο 
μιας ΕΕΕ, πρέπει να ανατίθεται στην 
αρχή έκδοσης.

Or. en
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Τροπολογία 75
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

(17α) Τα προσωπικά δεδομένα που 
υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο 
της εφαρμογής της παρούσας Οδηγίας θα 
πρέπει να τυγχάνουν προστασίας βάσει 
των διατάξεων της από 27 Νοεμβρίου 
2008 Απόφασης-Πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου περί προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της 
αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας 
επί ποινικών υποθέσεων1. Τα αποδεικτικά 
στοιχεία που συλλέγονται βάσει της ΕΕΕ 
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
άλλους σκοπούς πέραν της πρόληψης, 
της διερεύνησης, της διαπίστωσης ή της 
δίωξης αξιόποινων πράξεων ή της 
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και της 
άσκησης του δικαιώματος υπεράσπισης.
_______________
1 ΕΕ L 350, 30.12.2008, σ. 60.

Or. en

Τροπολογία 76
Kinga Göncz

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία δεν μεταβάλλει την 
υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και νομικών αρχών, όπως 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της 
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν 
θίγονται δε οιεσδήποτε υποχρεώσεις 

3. Η παρούσα οδηγία δεν μεταβάλλει την 
υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και νομικών αρχών, όπως 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της 
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και του δικαιώματος υπεράσπισης 
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δεσμεύουν τις δικαστικές αρχές. Ομοίως, η 
παρούσα οδηγία δεν θα έχει ως 
αποτέλεσμα να απαιτήσει από τα κράτη 
μέλη να λαμβάνουν μέτρα τα οποία θα 
αντιτίθενται στους συνταγματικούς τους 
κανόνες σχετικά με την ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία του Τύπου 
και την ελευθερία της έκφρασης σε άλλα 
μέσα.

– συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης 
σε δικηγόρο σε όλα τα στάδια της 
ποινικής διαδικασίας-, πραγματικής 
προσφυγής και αμερόληπτου 
δικαστηρίου, όπως κατοχυρώνεται στα 
άρθρα 47 και 48 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οιεσδήποτε υποχρεώσεις δεσμεύουν τις 
δικαστικές αρχές επ’ αυτού δεν θίγονται. 
Ομοίως, η παρούσα οδηγία δεν θα έχει ως 
αποτέλεσμα να απαιτήσει από τα κράτη 
μέλη να λαμβάνουν μέτρα τα οποία θα 
αντιτίθενται στους συνταγματικούς τους 
κανόνες σχετικά με την ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία του Τύπου 
και την ελευθερία της έκφρασης σε άλλα 
μέσα.

Or. en

Τροπολογία 77
Kinga Göncz

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

i) δικαστής, δικαστήριο, ανακριτής ή 
εισαγγελέας με αρμοδιότητα στη 
συγκεκριμένη υπόθεση, ή

i) δικαστής, δικαστήριο, ανακριτής ή 
εισαγγελέας με αρμοδιότητα στη 
συγκεκριμένη υπόθεση και που ενεργεί με 
πλήρη ανεξαρτησία και αμεροληψία, ή

Or. en

Τροπολογία 78
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

i) δικαστής, δικαστήριο, ανακριτής ή i) δικαστής, δικαστήριο, ανακριτής ή 
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εισαγγελέας με αρμοδιότητα στη 
συγκεκριμένη υπόθεση, ή

εισαγγελέας με αρμοδιότητα στη 
συγκεκριμένη υπόθεση, ή οιαδήποτε άλλη 
δικαστική αρχή όπως ορίζεται από το 
κράτος έκδοσης η οποία ενεργεί εν 
προκειμένω ως ανακριτική αρχή σε 
ποινικές διαδικασίες ή που εκδίδει ΕΕΕ 
κατόπιν αιτήματος του εκπροσώπου του 
εναγομένου για τη διασφάλιση 
ερευνητικών διαδικασιών προς όφελος 
της υπεράσπισης, με αρμοδιότητα να 
εντέλλεται τη συγκέντρωση αποδεικτικών 
στοιχείων στη συγκεκριμένη υπόθεση 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο,

Or. nl

Τροπολογία 79
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

ii) οιαδήποτε άλλη δικαστική αρχή όπως 
ορίζεται από το κράτος έκδοσης η οποία 
ενεργεί εν προκειμένω ως ανακριτική 
αρχή σε ποινικές διαδικασίες με 
αρμοδιότητα να εντέλλεται τη 
συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο,

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 80
Anna Hedh

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

ii) οιαδήποτε άλλη δικαστική αρχή όπως 
ορίζεται από το κράτος έκδοσης η οποία 

ii) κάθε άλλη αρμόδια αρχή όπως ορίζεται 
από το κράτος έκδοσης η οποία ενεργεί εν 
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ενεργεί εν προκειμένω ως ανακριτική αρχή 
σε ποινικές διαδικασίες με αρμοδιότητα να 
εντέλλεται τη συγκέντρωση αποδεικτικών 
στοιχείων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο,

προκειμένω ως ανακριτική αρχή σε 
ποινικές διαδικασίες με αρμοδιότητα να 
διατάσσει τη συγκέντρωση αποδεικτικών 
στοιχείων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο,

Or. en

Τροπολογία 81
Sonia Alfano

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

ii) οιαδήποτε άλλη δικαστική αρχή όπως 
ορίζεται από το κράτος έκδοσης η οποία 
ενεργεί εν προκειμένω ως ανακριτική αρχή 
σε ποινικές διαδικασίες με αρμοδιότητα να 
εντέλλεται τη συγκέντρωση αποδεικτικών 
στοιχείων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο,

ii) κάθε άλλη αρμόδια αρχή όπως ορίζεται 
από το κράτος έκδοσης η οποία ενεργεί εν 
προκειμένω ως ανακριτική αρχή σε 
ποινικές διαδικασίες με αρμοδιότητα να 
διατάσσει τη συγκέντρωση αποδεικτικών 
στοιχείων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο,

Or. it

Τροπολογία 82
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

β) «αρχή εκτέλεσης»: αρχή με 
αρμοδιότητα να αναγνωρίζει ή να εκτελεί 
ΕΕΕ σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Η 
αρχή εκτέλεσης είναι αρχή που έχει την 
αρμοδιότητα να αναλαμβάνει το 
ερευνητικό μέτρο που αναφέρεται στην 
ΕΕΕ και σε παρεμφερείς εθνικές 
υποθέσεις.

β) «αρχή εκτέλεσης»: αρχή με 
αρμοδιότητα να αναγνωρίζει μια ΕΕΕ και 
να εξασφαλίζει την εκτέλεσή της
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφές ότι αρχή εκτέλεσης είναι εκείνη που αναγνωρίζει την ΕΕΕ αλλά όχι 
εκείνη που διεκπεραιώνει το μέτρο, δηλ. που το εκτελεί.

Τροπολογία 83
Sonia Alfano

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

β) παρακολούθηση και άμεση διαβίβαση 
τηλεπικοινωνιακών συνδιαλέξεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 18, παράγραφος 1 
στοιχείο α) της Σύμβασης, και

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 84
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

β) παρακολούθηση και άμεση διαβίβαση
τηλεπικοινωνιακών συνδιαλέξεων που 
αναφέρεται στο άρθρο 18, παράγραφος 1 
στοιχείο α) της Σύμβασης, και

β) παρακολούθηση τηλεπικοινωνιακών 
συνδιαλέξεων που αναφέρεται στον Τίτλο 
ΙΙΙ της Σύμβασης,

Or. en

Τροπολογία 85
Sonia Alfano

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

γ) παρακολούθηση τηλεπικοινωνιακών 
συνδιαλέξεων που αναφέρεται στο άρθρο 
18, παράγραφος 1 στοιχείο β) της 
Σύμβασης, στο βαθμό που συνδέονται με 
τις καταστάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 18, παράγραφος 2 στοιχεία α) και 
γ) και στο άρθρο 20 της ίδιας Σύμβασης.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 86
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

γ) παρακολούθηση τηλεπικοινωνιακών 
συνδιαλέξεων που αναφέρεται στο άρθρο
18, παράγραφος 1 στοιχείο β) της 
Σύμβασης, στο βαθμό που συνδέονται με 
τις καταστάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 18, παράγραφος 2 στοιχεία α) και 
γ) και στο άρθρο 20 της ίδιας Σύμβασης.

γ) μυστικές έρευνες κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 14 της Σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 87
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

γα) ελεγχόμενες παραδόσεις κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 12 της Σύμβασης 
περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε 
ποινικές υποθέσεις μεταξύ των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το σημερινό πεδίο της ΕΕΕ είναι πολύ ευρύ, καλύπτει δε όλα τα είδη μέτρων έρευνας, όσο 
οχληρά ή ευαίσθητα κι αν είναι. Κατά τη δική μας αντίληψη, η παρακολούθηση, οι ελεγχόμενες 
παραδόσεις και οι μυστικές έρευνες δεν ταιριάζουν στο πεδίο αυτό και προτείνουμε την 
απάλειψή τους. Η παρακολούθηση είναι εκτός του πεδίου του αρχικού κειμένου του Συμβουλίου 
και απαλείφουμε και τα άλλα δυο μέτρα.

Τροπολογία 88
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

γα) ελεγχόμενες παραδόσεις κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 12 της Σύμβασης 
περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε 
ποινικές υποθέσεις μεταξύ των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 89
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

γβ) μυστικές έρευνες κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 14 της Σύμβασης περί 
αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε 
ποινικές υποθέσεις μεταξύ των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σημερινό πεδίο της ΕΕΕ είναι πολύ ευρύ, καλύπτει δε όλα τα είδη μέτρων έρευνας, όσο 
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οχληρά ή ευαίσθητα κι αν είναι. Κατά τη δική μας αντίληψη, η παρακολούθηση, οι ελεγχόμενες 
παραδόσεις και οι μυστικές έρευνες δεν ταιριάζουν στο πεδίο αυτό και προτείνουμε την 
απάλειψή τους. Η παρακολούθηση είναι εκτός του πεδίου του αρχικού κειμένου του Συμβουλίου 
και απαλείφουμε και τα άλλα δυο μέτρα.

Τροπολογία 90
Stanimir Ilchev

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Η ΕΕΕ μπορεί να εκδοθεί: Η ΕΕΕ μπορεί να εκδοθεί για ήδη 
κινηθείσα ποινική διαδικασία υπαγόμενη 
στην αρμοδιότητα/δικαιοδοσία ποινικού 
δικαστηρίου δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας του κράτους έκδοσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο τροποποιείται για να καταστεί σαφές ότι η ποινική διαδικασία πρέπει να έχει ήδη 
ξεκινήσει. Δεν μπορούν να υπάρχουν μέτρα έρευνας χωρίς τη δέουσα ποινική διαδικασία. Οι 
ποινικές διαδικασίες διενεργούνται πάντα για εγκλήματα και όχι για ήσσονος σημασίας 
παραβάσεις/παραβιάσεις του νόμου. 

Τροπολογία 91
Stanimir Ilchev

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

α) σε σχέση με ποινική διαδικασία που 
κινείται από δικαστική αρχή ή που 
μπορεί να κινηθεί ενώπιόν της για ποινικό 
αδίκημα βάσει του εθνικού δικαίου του 
κράτους έκδοσης·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ποινική διαδικασία πρέπει να έχει ήδη ξεκινήσει. Δεν μπορούν να υπάρχουν μέτρα έρευνας 
χωρίς τη δέουσα ποινική διαδικασία.

Τροπολογία 92
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

αα) μετά από αίτημα του εκπροσώπου 
του υπόπτου ή κρατουμένου με σκοπό να 
εξασφαλιστεί η διενέργεια των 
ερευνητικών μέτρων που το πρόσωπο 
αυτό έχει ζητήσει προς υπεράσπισή του·

Or. nl

Τροπολογία 93
Stanimir Ilchev

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

β) σε διαδικασία που κινούν διοικητικές 
αρχές σε σχέση με πράξεις που 
τιμωρούνται βάσει του εθνικού δικαίου 
του κράτους έκδοσης ως παραβάσεις των 
κανόνων δικαίου και εφόσον η απόφαση 
μπορεί να οδηγήσει σε δίκη ενώπιον 
δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία 
ειδικότερα σε ποινικές υποθέσεις·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Points (b), (c) and (d) are being deleted because: 1) They collide with the directive's 
objectives, title and preamble. 2) The Directive is about co-operation in criminal matters and 
not about administrative, civil, disciplinary or other forms of cooperation. The legal basis of 
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the Directive is Art. 82(1)(a) TFEU which refers to criminal matters only. Police co-operation 
and co-operation in civil matters are regulated by other chapters of the TFEU. It is 
inadmissible to confuse procedures relating to different sorts of cases - civil, penal, 
administrative, taxation etc. It is inadmissible to use criminal investigative measures in 
administrative, civil, taxation and other cases. Criminal investigative measures could affect to 
large extent human rights, businesses, and citizens legitimate interests and are appropriate 
only for gravest offences - crimes. Other offences are minor and merit different action. 3) The 
deleted text foresees a possibility of criminal measures in relation to future expectations that 
a criminal proceeding will be opened by a court. It is not acceptable that future expectations 
and probabilities are a basis for criminal measures. This bears a risk to violate fundamental 
human rights and to harm legitimate businesses and interests.

Τροπολογία 94
Stanimir Ilchev

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

γ) σε διαδικασία που κινούν δικαστικές 
αρχές σε σχέση με πράξεις οι οποίες 
τιμωρούνται βάσει του εθνικού δικαίου 
του κράτους έκδοσης ως παραβάσεις των 
κανόνων δικαίου και εφόσον η απόφαση 
μπορεί να οδηγήσει σε δίκη ενώπιον 
δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία 
ειδικότερα σε ποινικές υποθέσεις, και

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Points (b), (c) and (d) are being deleted because: 1) They collide with the directive's 
objectives, title and preamble. 2) The Directive is about co-operation in criminal matters and 
not about administrative, civil, disciplinary or other forms of cooperation. The legal basis of 
the Directive is Art. 82(1)(a) TFEU which refers to criminal matters only. Police co-operation 
and co-operation in civil matters are regulated by other chapters of the TFEU. It is 
inadmissible to confuse procedures relating to different sorts of cases - civil, penal, 
administrative, taxation etc. It is inadmissible to use criminal investigative measures in 
administrative, civil, taxation and other cases. Criminal investigative measures could affect to 
large extent human rights, businesses, and citizens legitimate interests and are appropriate 
only for gravest offences - crimes. Other offences are minor and merit different action. 3) The 
deleted text foresees a possibility of criminal measures in relation to future expectations that 
a criminal proceeding will be opened by a court. It is not acceptable that future expectations 
and probabilities are a basis for criminal measures. This bears a risk to violate fundamental 
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human rights and to harm legitimate businesses and interests.

Τροπολογία 95
Stanimir Ilchev

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

δ) σε συνάρτηση με τις διαδικασίες που 
αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) οι 
οποίες αφορούν αδικήματα ή παραβάσεις 
που μπορούν να στοιχειοθετήσουν την 
ευθύνη ή να επισύρουν την τιμωρία 
νομικού προσώπου στο κράτος έκδοσης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως προς τη διαγραφή του στοιχείου δ): η ποινική ευθύνη είναι προσωπική και πρέπει να αφορά 
φυσικά πρόσωπα. Ένα νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο υπό την ιδιότητά του 
αυτή έναντι του ποινικού δικαίου. Μπορεί να φέρει μόνο αστική ευθύνη. Μόνο τα εγκλήματα 
αξίζουν ποινική δίωξη.

Τροπολογία 96
Jan Philipp Albrecht

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Η ΕΕΕ, όπως παρατίθεται στο
έντυπο του παραρτήματος Α,
συμπληρώνεται και υπογράφεται από την 
αρχή έκδοσης, η οποία και πιστοποιεί την 
ακρίβεια του περιεχομένου της.

1. Η ΕΕΕ εκδίδεται σύμφωνα με το 
έντυπο που παρατίθεται στο Παράρτημα 
1 της παρούσας Οδηγίας. Περιλαμβάνει 
ειδικότερα τις εξής πληροφορίες:

α) την αρχή έκδοσης και/ή την αρχή 
επικύρωσης·
αα) το αντικείμενο και το λόγο της ΕΕΕ·
αβ) τις αναγκαίες διαθέσιμες 
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πληροφορίες για το ή τα ενδιαφερόμενα 
πρόσωπα·
αγ) περιγραφή της αξιόποινης πράξης 
που αποτελεί αντικείμενο έρευνας ή 
διαδικασίας, και τις ισχύουσες διατάξεις 
του ποινικού δικαίου·
αδ) περιγραφή του ή των ερευνητικών 
μέτρων και των αποδεικτικών στοιχείων 
που πρέπει να συγκεντρωθούν.

Or. en

Τροπολογία 97
Birgit Sippel

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2a. Κάθε ευρωπαϊκή εντολή έρευνας
μεταφράζεται από την αρμόδια αρχή του 
κράτους έκδοσης στην επίσημη ή σε μία 
από τις επίσημες γλώσσες του κράτους 
εκτέλεσης.
Το έντυπο που αναφέρεται στο 
Παράρτημα Α μεταφράζεται από την 
αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης 
στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες του κράτους έκδοσης.

Or. en

Τροπολογία 98
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2a. Η ΕΕΕ που εκδίδεται με το έντυπο 
του Παραρτήματος Α μεταφράζεται από 
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την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης 
στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες του κράτους εκτέλεσης 
σύμφωνα με το άρθρο 5(2).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση λαμβάνεται από την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας, που περιέχει επακριβείς 
διατάξεις για τη μετάφραση.

Τροπολογία 99
Jan Philipp Albrecht

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Άρθρο 5α
Αδικήματα ήσσονος σημασίας

Εάν η αρχή εκτέλεσης έχει λόγους να 
εκτιμά πως:
α) το μέτρο έρευνας αφορά αδίκημα 
δυνάμενο να θεωρηθεί ως πολύ μικρής
σπουδαιότητας, ή
β) είναι πιθανό η τελική ποινή στη 
συγκεκριμένη περίπτωση να είναι πολύ 
μικρή,
τότε η αρχή εκτέλεσης ερωτά την αρχή 
έκδοσης για τη σημασία της εκτέλεσης 
του μέτρου έρευνας για τη συγκεκριμένη 
υπόθεση, εάν μια τέτοια αιτιολόγηση δεν 
έχει περιληφθεί στην ΕΕΕ ή εάν η αρχή 
εκτέλεσης, έχοντας λάβει την ΕΕΕ, 
εκτιμά πως ίσως είναι δυσανάλογο το να 
εκτελεστεί η ΕΕΕ για αυτό το ήσσονος 
σημασίας αδίκημα. Μετά τη διαβούλευση 
αυτή, η αρχή έκδοσης δύναται να 
αποφασίσει να ανακαλέσει την ΕΕΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό βοηθάει να εκδίδονται ΕΕΕ μόνο αναλογικά προς τη σοβαρότητα, ώστε να 
προληφθεί η δυσανάλογη χρήση όπως αυτή που συμβαίνει με τις ευρωπαϊκές εντολές σύλληψης.

Τροπολογία 100
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Άρθρο 5α
Οι προϋποθέσεις αυτές αξιολογούνται σε 
κάθε υπόθεση από την αρχή έκδοσης. 
Εάν η αρχή εκτέλεσης έχει λόγους να 
εκτιμά πως:
α) το μέτρο έρευνας δεν είναι αναλογικό, 
ή
β) το μέτρο έρευνας αφορά αδίκημα 
δυνάμενο να θεωρηθεί ως πολύ μικρής 
σημασίας,
τότε η αρχή εκτέλεσης ερωτά την αρχή 
έκδοσης για τη σημασία της εκτέλεσης 
του μέτρου έρευνας για τη συγκεκριμένη 
υπόθεση, εάν μια τέτοια αιτιολόγηση δεν 
έχει περιληφθεί στην ΕΕΕ. Μετά τη 
διαβούλευση αυτή, η αρχή έκδοσης 
δύναται να αποφασίσει να ανακαλέσει την 
ΕΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Συμβούλιο και ο εισηγητής προσέθεσαν το άρθρο 5(a). Η τροπολογία αυτή σχετίζεται με την 
παρόμοια τροπολογία 24 του εισηγητή, αλλά περιλαμβάνει και την έννοια του αδικήματος 
ήσσονος σπουδαιότητας, που μπορεί να διαφέρει από την έννοια της αναλογικότητας.

Τροπολογία 101
Nuno Melo
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Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Άρθρο 5α
Προϋποθέσεις έκδοσης και διαβίβασης 

ΕΕΕ
1. ΕΕΕ μπορεί να εκδοθεί μόνον όταν η 
αρχή έκδοσης είναι πεπεισμένη ότι 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η έκδοση της ΕΕΕ είναι αναγκαία και 
ανάλογη για τους σκοπούς των 
διαδικασιών που προβλέπονται στο 
άρθρο 4,
β) τα ερευνητικά μέτρα που αναφέρονται 
στην ΕΕΕ έχουν παραγγελθεί σύμφωνα με 
τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σε 
παρεμφερή εγχώρια υπόθεση.
2. Οι προϋποθέσεις αυτές αξιολογούνται 
σε κάθε υπόθεση από την αρχή έκδοσης.
3. Η ΕΕΕ πρέπει, αφού εξετασθεί κατά 
πόσον πληροί τις προϋποθέσεις έκδοσης,
να επικυρωθεί εάν χρειαστεί σύμφωνα με 
την οδηγία, από δικαστή, δικαστήριο, 
ανακριτή δικαστή ή εισαγγελέα, προτού 
διαβιβασθεί στην αρχή εκτέλεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από άποψη συστήματος, η οδηγία επιτρέπει πάντα στο κράτος έκδοσης και στο κράτος 
εκτέλεσης να ελέγξουν τον αναλογικό χαρακτήρα της μέσω του άρθρου 10.

Τροπολογία 102
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)
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Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Άρθρο 5α
1. ΕΕΕ μπορεί να εκδοθεί μόνον όταν η 
αρχή έκδοσης είναι πεπεισμένη ότι 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η έκδοση της ΕΕΕ είναι αναγκαία και 
ανάλογη για τον σκοπό των διαδικασιών 
που αναφέρονται στο άρθρο 4,
β) τα ερευνητικά μέτρα που αναφέρονται 
στην ΕΕΕ έχουν παραγγελθεί σύμφωνα με 
τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σε 
παρεμφερή εγχώρια υπόθεση.
2. Οι προϋποθέσεις αυτές αξιολογούνται 
σε κάθε υπόθεση από την αρχή έκδοσης. 
Κατ’ εξαίρεση πρέπει να αξιολογηθούν 
από την αρχή του κράτους εκτέλεσης 
όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι που 
οδηγούν στο συμπέρασμα, βάσει σαφών 
και αντικειμενικών στοιχείων, ότι τα 
μέτρα δεν είναι αναλογικά ή είναι 
προδήλως αδικαιολόγητα και δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εγχώρια 
διαδικασία του κράτους έκδοσης.
3. Η ΕΕΕ πρέπει να επικυρωθεί, αφού 
εξετασθεί κατά πόσον πληροί τις 
προϋποθέσεις έκδοσης σύμφωνα με την 
οδηγία, από δικαστή, δικαστήριο, 
ανακριτή δικαστή ή εισαγγελέα προτού 
διαβιβασθεί στην αρχή εκτέλεσης.

Or. en

Τροπολογία 103
Rosario Crocetta

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2, 
στοιχείο β), κάθε κράτος μέλος δύναται να 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2, 
στοιχείο β), κάθε κράτος μέλος δύναται να 



PE480.869v01-00 32/84 AM\891612EL.doc

EL

ορίσει μια κεντρική αρχή, ή, εάν 
προβλέπεται από το νομικό του σύστημα, 
περισσότερες από μία κεντρικές αρχές που 
θα επικουρούν τις αρμόδιες δικαστικές 
αρχές. Ένα κράτος μέλος δύναται, εάν 
αυτό επιτάσσει η οργάνωση του 
εσωτερικού του συστήματος απονομής της 
δικαιοσύνης, να αναθέσει στην ή στις 
κεντρικές αρχές του τη διοικητική 
διαβίβαση και παραλαβή της ΕΕΕ καθώς 
και κάθε σχετική επίσημη αλληλογραφία.

ορίσει μια κεντρική αρχή, ή, εάν 
προβλέπεται από το νομικό του σύστημα,
περισσότερες από μία κεντρικές αρχές που 
θα επικουρούν τις αρμόδιες δικαστικές 
αρχές. Ένα κράτος μέλος δύναται, εάν 
αυτό επιτάσσει η οργάνωση του 
εσωτερικού του συστήματος απονομής της 
δικαιοσύνης, να αναθέσει στην ή στις 
κεντρικές αρχές του τη διοικητική
διαβίβαση και παραλαβή της ΕΕΕ καθώς 
και κάθε σχετική επίσημη αλληλογραφία.
Τα μέλη της εν λόγω κεντρικής αρχής 
διορίζονται από σώματα δικαστών, που 
τα επιλέγουν μεταξύ του δικαστικού 
σώματος. Η εν λόγω αρχή, αν και δεν 
διαθέτει ερευνητικές εξουσίες, οφείλει να 
σέβεται τις αρχές της εμπιστευτικότητας 
και της υποχρεωτικής άσκησης δίωξης 
που διέπουν φυσιολογικά τους τακτικούς 
ανακριτές κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους.

Or. it

Τροπολογία 104
Sonia Alfano

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

3. Εφόσον το επιθυμεί η αρχή έκδοσης, η 
διαβίβαση μπορεί να πραγματοποιείται 
μέσω του ασφαλούς συστήματος 
τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού 
Δικαστικού Δικτύου.

3. Εφόσον το επιθυμεί η αρχή έκδοσης, η 
διαβίβαση μπορεί να πραγματοποιείται 
μέσω του ασφαλούς συστήματος 
τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού 
Δικαστικού Δικτύου ή μέσω της Eurojust.

Or. it

Τροπολογία 105
Sonia Alfano
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Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

4. Εάν η αρχή εκτέλεσης είναι άγνωστη, η 
αρχή έκδοσης προβαίνει σε όλες τις 
απαραίτητες αναζητήσεις, μεταξύ άλλων 
και μέσω των σημείων επαφής του 
Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, για να 
λάβει την πληροφορία από το κράτος 
εκτέλεσης.

4. Εάν η αρχή εκτέλεσης είναι άγνωστη, η 
αρχή έκδοσης προβαίνει σε όλες τις 
απαραίτητες αναζητήσεις, μεταξύ άλλων,
μέσω της Eurojust και μέσω των σημείων 
επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού 
Δικτύου, για να λάβει την πληροφορία από 
το κράτος εκτέλεσης.

Or. it

Τροπολογία 106
Stanimir Ilchev

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

6. Τυχόν προβλήματα όσον αφορά τη 
διαβίβαση ή τη διαπίστωση της 
γνησιότητας οιουδήποτε εγγράφου 
απαιτείται για την εκτέλεση της ΕΕΕ 
επιλύονται με απ' ευθείας επαφές μεταξύ 
των εμπλεκόμενων αρχών έκδοσης και 
εκτέλεσης ή, όπου κρίνεται σκόπιμο, μέσω 
των κεντρικών αρχών των κρατών μελών.

6. Τυχόν προβλήματα όσον αφορά τη 
διαβίβαση ή τη διαπίστωση της 
γνησιότητας οιουδήποτε εγγράφου 
απαιτείται για την εκτέλεση της ΕΕΕ 
επιλύονται με απ' ευθείας επαφές μεταξύ 
των εμπλεκόμενων αρχών έκδοσης και 
εκτέλεσης ή, όπου κρίνεται σκόπιμο, μέσω 
των κεντρικών αρχών των κρατών μελών. 
Η αρχή εκτέλεσης οφείλει να επαληθεύει 
τη γνησιότητα της ΕΕΕ και την 
αρμοδιότητα της αρχής έκδοσης.

Or. en

Τροπολογία 107
Sonia Alfano

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6
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Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

6. Τυχόν προβλήματα όσον αφορά τη 
διαβίβαση ή τη διαπίστωση της 
γνησιότητας οιουδήποτε εγγράφου 
απαιτείται για την εκτέλεση της ΕΕΕ 
επιλύονται με απ' ευθείας επαφές μεταξύ 
των εμπλεκόμενων αρχών έκδοσης και 
εκτέλεσης ή, όπου κρίνεται σκόπιμο, μέσω 
των κεντρικών αρχών των κρατών μελών.

6. Τυχόν προβλήματα όσον αφορά τη 
διαβίβαση ή τη διαπίστωση της 
γνησιότητας οιουδήποτε εγγράφου 
απαιτείται για την εκτέλεση της ΕΕΕ 
επιλύονται με απ' ευθείας επαφές μεταξύ 
των εμπλεκόμενων αρχών έκδοσης και 
εκτέλεσης ή, όπου κρίνεται σκόπιμο, μέσω 
των κεντρικών αρχών των κρατών μελών.
Εντός των ορίων της εντολής της, η 
Eurojust οφείλει να παρέχει υποστήριξη 
για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την 
έκδοση, διαβίβαση ή εκτέλεση της ΕΕΕ, 
ώστε να διευκολύνει τη χρήση της. 

Or. it

Τροπολογία 108
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2a. Οποιαδήποτε συμπληρωματική ΕΕΕ 
πρέπει να αιτιολογηθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 5 και να επικυρωθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 5α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει κάθε συμπληρωματική ΕΕΕ να εκδίδεται βάσει των ιδίων κριτηρίων με μια αρχική 
ΕΕΕ.

Τροπολογία 109
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
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Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

3. Η αρχή έκδοσης μπορεί να ζητήσει από 
μία ή περισσότερες αρχές του κράτους 
έκδοσης να συνδράμουν τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους εκτέλεσης στην 
εκτέλεση της ΕΕΕ. Η αρχή εκτέλεσης 
συμμορφώνεται με αυτό το αίτημα, εφόσον 
η συμμετοχή αυτή δεν αντιτίθεται στις 
θεμελιώδεις αρχές του δικαίου του 
κράτους εκτέλεσης.

3. Η αρχή έκδοσης μπορεί να ζητήσει από 
μία ή περισσότερες αρχές του κράτους 
έκδοσης να συνδράμουν τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους εκτέλεσης στην 
εκτέλεση της ΕΕΕ. Η αρχή εκτέλεσης 
συμμορφώνεται με αυτό το αίτημα, 
εφόσον:

α) η συμμετοχή αυτή δεν αντιτίθεται στην 
εγχώρια νομοθεσία του κράτους 
εκτέλεσης·
αα) η συμμετοχή αυτή δεν παραβλάπτει 
τα βασικά του εθνικά συμφέροντα σε 
θέματα ασφαλείας· και

αβ) η συμμετοχή των αρχών του κράτους 
έκδοσης δεν δημιουργεί υπερβολική 
επιβάρυνση για τους πόρους του κράτους 
εκτέλεσης.
Οι αρχές του κράτους έκδοσης που είναι 
παρούσες στο κράτος εκτέλεσης πρέπει 
να δεσμεύονται από το δίκαιο του 
κράτους εκτέλεσης κατά την εκτέλεση 
της ΕΕΕ. Δεν μπορούν να διαθέτουν 
καμία αναγκαστική εξουσία στο έδαφος 
του κράτους εκτέλεσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί υπό ποίες προϋποθέσεις και υπό ποίους νομικούς περιορισμούς 
μπορούν οι εκπρόσωποι ενός κράτους να συμμετέχουν στις έρευνες που διενεργούνται σε άλλο 
κράτος και ποια είναι η νομική τους θέση εκεί.

Τροπολογία 110
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

β) το ερευνητικό μέτρο που αναφέρεται 
στην ΕΕΕ υπάρχει μεν στο δίκαιο του 
κράτους εκτέλεσης, αλλά η χρήση του 
περιορίζεται σε κατάλογο ή σε κατηγορία 
αδικημάτων όπου δεν περιλαμβάνεται το 
αδίκημα που αφορά η ΕΕΕ, ή

β) το ερευνητικό μέτρο που αναφέρεται 
στην ΕΕΕ υπάρχει μεν στο δίκαιο του 
κράτους εκτέλεσης, αλλά δεν είναι 
παραδεκτό σε ανάλογη υπόθεση, ή 

Or. en

Τροπολογία 111
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

γ) το ερευνητικό μέτρο που επιλέγει η 
αρχή εκτέλεσης θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα 
με το μέτρο που προβλέπει η ΕΕΕ, με 
λιγότερο καταναγκαστικά μέσα.

γ) το ερευνητικό μέτρο που επιλέγει η 
αρχή εκτέλεσης θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα 
με το μέτρο που προβλέπει η ΕΕΕ, με 
λιγότερο οχληρά μέσα.

Or. en

Τροπολογία 112
Sonia Alfano

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2. Όταν η αρχή εκτέλεσης αποφασίζει να 
αξιοποιήσει τη δυνατότητα που 
αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο, 
ενημερώνει πρώτα την αρχή έκδοσης, η 
οποία μπορεί να αποφασίσει να αποσύρει 
την ΕΕΕ.

2. Όταν η αρχή εκτέλεσης αποφασίζει να 
αξιοποιήσει τη δυνατότητα που 
αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο, 
πιθανόν με τη βοήθεια της Eurojust, 
συνεννοείται με την αρχή έκδοσης για να 
ορίσουν τα πιο ενδεδειγμένα για την 
περίσταση εναλλακτικά μέτρα· μετά από 
αυτή τη φάση διαβούλευσης, η αρχή 
εκτέλεσης ενημερώνει επισήμως την αρχή 
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έκδοσης, η οποία μπορεί να αποφασίσει να 
αποσύρει την ΕΕΕ..

Or. it

Τροπολογία 113
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2a. Όταν, σύμφωνα με την παράγραφο 
(1), το ερευνητικό μέτρο που προβλέπεται 
στην ΕΕΕ δεν υφίσταται στο δίκαιο του 
κράτους εκτέλεσης ή δεν θα ήταν 
διαθέσιμο σε παρεμφερή εγχώρια 
υπόθεση, και όταν δεν υπάρχει άλλο 
ερευνητικό μέτρο που θα είχε το ίδιο 
αποτέλεσμα με αυτό που ζητείται, η αρχή 
εκτέλεσης πρέπει να ενημερώσει την 
αρχή έκδοσης ότι δεν μπόρεσε να 
παράσχει τη συνδρομή που της ζητήθηκε.

Or. en

Τροπολογία 114
Rosario Crocetta

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

-αα) η ΕΕΕ αντίκειται στο Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις 
συνταγματικές αρχές του κράτους 
εκτέλεσης·

Or. it
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Τροπολογία 115

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α β (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

-αβ) η ΕΕΕ αφορά πράξεις που δεν 
συνιστούν έγκλημα ή αδίκημα βάσει της 
εθνικής νομοθεσίας του κράτους 
εκτέλεσης, πλην υπό τις περιστάσεις και 
για τα ποινικά αδικήματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 2(2) της από 13 
Ιουνίου 2002 Απόφασης-Πλαίσιο 
2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου για το 
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις 
διαδικασίες παράδοσης μεταξύ κρατών 
μελών1 που δεν απαιτεί έλεγχο του διττού 
αξιόποινου·
_______________
1 ΕΕ L 190, 18.7.2002, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει ως προς τον έλεγχο του διττού αξιόποινου να δημιουργηθεί μια αντιστοιχία μεταξύ της 
Οδηγίας περί ΕΕΕ και των σημερινών διατάξεων του άρθρου 2(2) της Απόφασης-Πλαίσιο
2002/584/ΔΕΥ περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να έχουν 
κανέναν έλεγχο διττού αξιόποινου για τα 32 αδικήματα και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις 
εν λόγω διατάξεις.

Τροπολογία 116
Birgit Sippel

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

αα) η ΕΕΕ αφορά πράξεις που δεν 
απαιτούν κολασμό βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας του κράτους εκτέλεσης περί 
αδικημάτων ήσσονος σημασίας·

Or. en
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Τροπολογία 117
Kinga Göncz

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

αα) εάν έχει παραβιαστεί η αρχή της 
ανεξαρτησίας και αμεροληψίας του 
δικαστηρίου·

Or. en

Τροπολογία 118
Kinga Göncz

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

αβ) εάν υπάρχει σαφής απόδειξη ότι τα 
θεμελιώδη δικαιώματα του προσώπου 
που παραπέμπεται σε ποινική διαδικασία 
δεν έγιναν σεβαστά, κι ότι δεν του 
επετράπη να ασκήσει το δικαίωμα 
πρόσβασης σε δικηγόρο και -όπου έχει 
ισχύ- το δικαίωμα σε διερμηνεία·

Or. en

Τροπολογία 119
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

δα) εάν η διαγωγή του προσώπου σε 
βάρος του οποίου έχει εκδοθεί η ΕΕΕ δεν 
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συνιστά αδίκημα βάσει της νομοθεσίας 
του κράτους εκτέλεσης και εάν το 
αιτούμενο ερευνητικό μέτρο είναι 
αναγκαστικό, ακόμη και σε περίπτωση 
που θα απαιτούσε έρευνα ή την 
κατάσχεση, τη διενέργεια σωματικής 
εξέτασης, ή την απόσπαση από ένα 
πρόσωπο σωματικού υλικού ή 
βιομετρικών δεδομένων όπως DNA ή 
δακτυλικά αποτυπώματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμφωνούμε με τη νέα δομή του εισηγητή και τους εκτενέστερους λόγους άρνησης. Όμως, η 
αποδοχή του διττού αξιόποινου στα πάντα προκαλεί πολύ μεγάλη οπισθοδρόμηση στη δικαστική 
συνεργασία. Το διττό αξιόποινο θα πρέπει να εξετάζεται μόνο εάν το αιτούμενο μέτρο είναι 
αναγκαστικό.

Τροπολογία 120
Rosario Crocetta

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1α. Εάν η ΕΕΕ αντίκειται στις 
συνταγματικές αρχές του κράτους 
εκτέλεσης, μπορεί να προσβληθεί ενώπιον 
των δικαστικών αρχών του κράτους 
εκτέλεσης.

Or. it

Τροπολογία 121
Rosario Crocetta

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα)
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Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1β. Η αρχή εκτέλεσης δύναται να μην 
επικαλεσθεί κανένα δικαίωμα αντίταξης 
στην ΕΕΕ εάν οι λόγοι που υπαγορεύουν 
την αίτηση έρευνας σχετίζονται με 
αδικήματα οργανωμένου εγκλήματος, 
μαφίας και τρομοκρατίας, εκτός κι αν το 
περιεχόμενο της ΕΕΕ αντίκειται στον 
Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις 
συνταγματικές αρχές του κράτους 
εκτέλεσης.

Or. it

Τροπολογία 122
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

5. Όταν σε μια συγκεκριμένη υπόθεση, δεν 
είναι πρακτικά εφικτό για την αρμόδια 
αρχή εκτέλεσης να τηρήσει την προθεσμία
της παραγράφου 3, ενημερώνει αμελλητί 
την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης με
οποιοδήποτε τρόπο, αναφέροντας τους 
λόγους της καθυστέρησης και τον χρόνο 
που εκτιμά ότι θα χρειαστεί για τη λήψη 
της απόφασης. Σε αυτή την περίπτωση, η 
προθεσμία της παραγράφου 3 μπορεί να 
παραταθεί κατά 30 ημέρες κατ’ ανώτατο 
όριο.

5. Όταν σε μια συγκεκριμένη υπόθεση δεν 
είναι πρακτικά εφικτό για την αρμόδια 
αρχή εκτέλεσης να τηρήσει την προθεσμία
που ορίζεται στην παράγραφο 3 ή μια 
συγκεκριμένη ημερομηνία που ορίζεται 
στην παράγραφο 2, ενημερώνει αμελλητί 
την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης με
οποιοδήποτε τρόπο, αναφέροντας τους 
λόγους της καθυστέρησης και τον χρόνο 
που εκτιμά ότι θα χρειαστεί για τη λήψη
της απόφασης. Σε αυτή την περίπτωση, η 
προθεσμία της παραγράφου 3 μπορεί να 
παραταθεί κατά 30 ημέρες κατ’ ανώτατο 
όριο.

Or. en

Τροπολογία 123
Cornelis de Jong
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Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Η αρχή εκτέλεσης διαβιβάζει χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα 
αποδεικτικά στοιχεία που συγκέντρωσε 
κατά την εκτέλεση της ΕΕΕ στο κράτος 
έκδοσης. Εφόσον ζητείται στην ΕΕΕ και ει 
δυνατόν βάσει εθνικού νόμου του κράτους 
εκτέλεσης, τα αποδεικτικά στοιχεία 
διαβιβάζονται απευθείας στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους έκδοσης που συνδράμει 
στην εκτέλεση της ΕΕΕ σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 3.

1. Η αρχή εκτέλεσης διαβιβάζει χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα 
αποδεικτικά στοιχεία που συγκέντρωσε ή 
που ήδη είναι στην κατοχή των αρμοδίων 
αρχών του κράτους εκτέλεσης κατά την 
εκτέλεση της ΕΕΕ στο κράτος έκδοσης. 
Εφόσον ζητείται στην ΕΕΕ και ει δυνατόν 
βάσει εθνικού νόμου του κράτους 
εκτέλεσης, τα αποδεικτικά στοιχεία 
διαβιβάζονται απευθείας στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους έκδοσης που συνδράμει 
στην εκτέλεση της ΕΕΕ σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 124
Sonia Alfano

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Η αρχή εκτέλεσης διαβιβάζει χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα 
αποδεικτικά στοιχεία που συγκέντρωσε 
κατά την εκτέλεση της ΕΕΕ στο κράτος 
έκδοσης. Εφόσον ζητείται στην ΕΕΕ και ει 
δυνατόν βάσει εθνικού νόμου του 
κράτους εκτέλεσης, τα αποδεικτικά 
στοιχεία διαβιβάζονται απευθείας στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους έκδοσης που 
συνδράμει στην εκτέλεση της ΕΕΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3.

1. Η αρχή εκτέλεσης διαβιβάζει χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα 
αποδεικτικά στοιχεία που συγκέντρωσε 
κατά την εκτέλεση της ΕΕΕ στο κράτος 
έκδοσης. Εφόσον ζητείται στην ΕΕΕ, τα 
αποδεικτικά στοιχεία διαβιβάζονται 
απευθείας στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους έκδοσης που συνδράμει στην 
εκτέλεση της ΕΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 3.

Or. it
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Τροπολογία 125
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2a. Όταν τα σχετικά αντικείμενα, 
έγγραφα ή δεδομένα είναι ήδη χρήσιμα 
για άλλη διαδικασία, η αρχή εκτέλεσης, 
κατόπιν ρητής αιτήσεως και μετά από 
διαβούλευση με την αρχή έκδοσης, 
μπορεί να διαβιβάσει προσωρινά τα 
αποδεικτικά στοιχεία, υπό τον όρο ότι θα 
επιστραφούν στο κράτος εκτέλεσης μόλις 
παύσουν να είναι απαραίτητα στο κράτος 
έκδοσης ή σε οποιαδήποτε άλλη χρονική 
στιγμή/ ευκαιρία που θα συμφωνηθεί 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Or. en

Τροπολογία 126
Nuno Melo

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν στη 
διάθεσή τους ένδικα μέσα σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο. Οι ουσιαστικοί λόγοι για 
την έκδοση της ΕΕΕ μπορούν να 
προσβληθούν μόνο με ένδικο μέσο 
ενώπιον δικαστηρίου του κράτους 
έκδοσης.

1. Τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
περιλαμβανομένων καλόπιστων τρίτων, 
μπορούν να προσφύγουν κατά της 
αναγνώρισης και της εκτέλεσης μιας 
ΕΕΕ, για την προάσπιση έννομων
συμφερόντων, ενώπιον δικαστηρίου του 
κράτους εκτέλεσης.
1α. Οι ουσιαστικοί λόγοι για την έκδοση 
της ΕΕΕ μπορούν να προσβληθούν μόνο 
με ένδικο μέσο ενώπιον δικαστηρίου του 
κράτους έκδοσης.
1β. Εφόσον ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, η δικαστική αρχή 
πρέπει να ενημερωθεί για την άσκησή της 
και τους προβαλλόμενους λόγους, ώστε 
να είναι σε θέση να ασκήσει τα 
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δικονομικά της δικαιώματα.
1γ. Εφόσον δεν αμφισβητείται η ανάγκη 
τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα 
της έρευνας, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 18, παράγραφος 
1, οι αρχές του κράτους έκδοσης και του 
κράτους εκτέλεσης παρέχουν στους 
ενδιαφερομένους συναφείς και 
κατάλληλες πληροφορίες ώστε να 
διασφαλίζεται η πραγματική άσκηση του 
δικαιώματος προσφυγής και του 
δικαιώματος δράσης που προβλέπονται 
στις προηγούμενες παραγράφους.
1δ. Η ασκηθείσα προσφυγή έχει απλώς
μεταβιβαστικό αποτέλεσμα και δεν 
αναστέλλει την εκτέλεση του ερευνητικού 
μέτρου που ζήτησε το κράτος έκδοσης.
1ε. Παρά ταύτα, σε περίπτωση 
εκκρεμούσης προσφυγής, τα συλλεχθέντα 
αποδεικτικά στοιχεία διαβιβάζονται στο 
κράτος έκδοσης μόνον μετά την τελική 
απόφαση επί της προσφυγής.
1στ. Το ενδιαφερόμενο μέρος δύναται να 
ζητήσει την αναγνώριση ανασταλτικού 
αποτελέσματος καταθέτοντας προσφυγή 
που αποδεικνύει ότι εκτέλεση της 
αίτησης του κράτους έκδοσης θα 
προκαλούσε σοβαρή ή ανεπανόρθωτη 
βλάβη στο ενδιαφερόμενο μέρος.
1ζ. Για τους σκοπούς της προηγούμενης 
παραγράφου, το δικαστήριο δύναται να 
αναστείλει το μέτρο προκειμένου να 
διασφαλίσει τα δικαιώματα του 
ενδιαφερομένου μέρους, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τη διαφύλαξη των 
αποδεικτικών στοιχείων και την 
ικανοποίηση μιας αίτησης του κράτους 
έκδοσης.
1η. Παρά την εφαρμογή της παραγράφου 
1ε του παρόντος άρθρου, το κράτος 
έκδοσης δύναται να ζητήσει να 
μεταβιβασθούν τα συλλεχθέντα 
αποδεικτικά στοιχεία μέχρις ότου ληφθεί 
τελική απόφαση επί της προσφυγής, εάν 
αποδείξει ότι η παρακράτηση των 



AM\891612EL.doc 45/84 PE480.869v01-00

EL

αποδεικτικών στοιχείων από το κράτος 
εκτέλεσης θα έβλαπτε ανεπανόρθωτα και 
θα έθετε σε κίνδυνο την έρευνα χάριν της 
οποίας υποβλήθηκε η αίτηση.
1θ. Για τους σκοπούς της προηγούμενης 
παραγράφου και σε περίπτωση επιτυχούς 
προσφυγής εκ μέρους του 
ενδιαφερομένου μέρους, τα αποδεικτικά 
στοιχεία που διαβιβάστηκαν στο κράτος 
έκδοσης κατά τη διαδικασία της 
προσφυγής δεν θα χρησιμοποιηθούν ή θα 
καταστραφούν, αναλόγως της 
περίπτωσης και της φύσης των 
αποδεικτικών στοιχείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής θέλει να διασφαλίσει το πραγματικό δικαίωμα προσφυγής κάθε ενδιαφερομένου 
μέρους, αλλά ταυτόχρονα και ότι τούτο δεν θα προβληθεί καθαρά για λόγους κωλυσιεργίας, σε 
βάρος της αποτελεσματικότητας της έρευνας χάριν της οποίας υποβλήθηκε η αίτηση.

Τροπολογία 127
Jan Philipp Albrecht

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν στη 
διάθεσή τους ένδικα μέσα σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο. Οι ουσιαστικοί λόγοι για 
την έκδοση της ΕΕΕ μπορούν να 
προσβληθούν μόνο με ένδικο μέσο 
ενώπιον δικαστηρίου του κράτους 
έκδοσης.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να επιτρέψουν σε οποιοδήποτε 
ενδιαφερόμενο μέρος ή πρόσωπο να 
επιτύχει από δικαστήριο την επανεξέταση 
της έκδοσης, αναγνώρισης και εκτέλεσης 
μιας ΕΕΕ με σκοπό την προάσπιση των 
έννομων συμφερόντων του.
1α. Τα ένδικα μέσα κατά της 
αναγνώρισης και εκτέλεσης της ΕΕΕ 
πρέπει να ασκηθούν ενώπιον αρμόδιας
αρχής του κράτους εκτέλεσης βάσει των 
νομοθετικών διατάξεων του εν λόγω 
κράτους.
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1β. Τα ένδικα μέσα κατά της έκδοσης της 
ΕΕΕ, μαζί με το ερώτημα της 
εκπλήρωσης των προϋποθέσεων του 
άρθορυ 5a(1), μπορούν να ασκηθούν μόνο 
ενώπιον της αρμόδιας αρχής του κράτους 
έκδοσης. Το κράτος έκδοσης μεριμνά 
ώστε τα συγκεκριμένα ένδικα μέσα να 
είναι διαθέσιμα και για συγκρίσιμες 
εγχώριες υποθέσεις.
1γ. Οι αρχές έκδοσης και εκτέλεσης 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
μπορούν να ασκηθούν τα βάσει των 
παραγράφων 1α και 1β ένδικα μέσα, 
παρέχοντας ειδικότερα τις συναφείς και
κατάλληλες πληροφορίες στα 
ενδιαφερόμενα μέρη ή πρόσωπα, σε απλή 
γλώσσα που να μπορούν να την 
κατανοήσουν, σχετικά με τις δυνατότητες 
άσκησης των συγκεκριμένων ένδικων 
μέσων. Το κράτος έκδοσης παρέχει 
πληροφορίες βασισμένες στην εθνική του 
νομοθεσία σχετικά με τα διαθέσιμα 
ένδικα μέσα κατά της έκδοσης της ΕΕΕ 
και κατά του εντελλόμενου σε αυτήν 
μέτρου έρευνας.
1δ. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
οποιαδήποτε προθεσμία για την άσκηση
ένδικου μέσου προβλεπόμενου στις 
παραγράφους 1α και 1β να ισχύουν κατά 
τρόπο που να διασφαλίζει τη δυνατότητα 
μιας αποτελεσματικής επιβεβαίωσης 
αυτών των ένδικων μέσων από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη ή πρόσωπα.
1ε. Εάν ένα κατά την παράγραφο 1 ένδικο 
μέσον ασκηθεί στο κράτος εκτέλεσης, η 
αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης 
οφείλει να ενημερώσει την αρχή έκδοσης 
γι΄αυτό και για τους λόγους που 
προβλήθηκαν για την άσκηση αυτού του 
ενδίκου μέσου, ώστε η αρχή έκδοσης να 
μπορέσει να υποβάλει τα επιχειρήματα 
που αυτή κρίνει αναγκαία. Η αρχή 
έκδοσης πρέπει να ενημερωθεί για το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας.
1στ. Εάν ένα κατά την παράγραφο 1 
ένδικο μέσον ασκηθεί στο κράτος 
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έκδοσης, η αρμόδια αρχή του κράτους 
έκδοσης οφείλει να ενημερώσει την αρχή 
εκτέλεσης γι΄αυτό και για τους λόγους 
που προβλήθηκαν για την άσκηση αυτού 
του ενδίκου μέσου, ώστε η αρχή 
εκτέλεσης να μπορέσει να υποβάλει τα 
επιχειρήματα που αυτή κρίνει αναγκαία. 
Η αρχή εκτέλεσης πρέπει να ενημερωθεί 
για το αποτέλεσμα της διαδικασίας.
1ζ. Το κράτος εκτέλεσης οφείλει να 
αναστείλει τη μεταβίβαση των 
αποδεικτικών στοιχείων, εν αναμονή 
απόφασης για το ένδικο μέσον που 
ασκήθηκε βάσει των παραγράφων 1α ή 
1β.
1η. Εάν στο κράτος εκτέλεσης 
προβληθούν αντιρρήσεις από 
ενδιαφερόμενα μέρη ή πρόσωπα σχετικά 
με τους ουσιώδεις λόγους έκδοσης της 
ΕΕΕ, αυτές πρέπει να διαβιβαστούν 
αμέσως στην αρχή έκδοσης. Η αρχή 
έκδοσης οφείλει να ενημερώσει την αρχή 
εκτέλεσης εάν η κατά την έννοια της 
πρώτης φράσης διαβίβαση θεωρείται 
ένδικο μέσον ή εάν με άλλον τρόπο έχει 
ασκηθεί ένα ένδικο μέσον. Η αρχή 
εκτέλεσης οφείλει να αναστείλει τη 
μεταβίβαση των αποδεικτικών στοιχείων 
μέχρις ότου ληφθούν αυτές οι 
πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Συγκέντρωσης Αποδεικτικών Στοιχείων 
(EEW) με μικρές αλλαγές. Τα κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να μπορούν επίσης να ασκούν ένα ένδικο μέσον κατά της έκδοσης μιας ΕΕΕ (παράγραφος 
1). Ακολουθεί την αντίληψη του εισηγητή καθιστώντας υποχρεωτική την αναστολή της 
μεταβίβασης των αποδεικτικών στοιχείων εν αναμονή της απόφασης για την τυχόν προσφυγή
(παράγραφος 1ζ). Η παράγραφος 1η επιτρέπει στους πολίτες που θίγονται από μια ΕΕΕ να 
προβάλουν νόμιμες αντιρρήσεις κατά της έκδοσης ΕΕΕ επίσης στο κράτος εκτέλεσης.

Τροπολογία 128
Axel Voss
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Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν στη διάθεσή 
τους ένδικα μέσα σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο. Οι ουσιαστικοί λόγοι για την 
έκδοση της ΕΕΕ μπορούν να προσβληθούν 
μόνο με ένδικο μέσο ενώπιον δικαστηρίου 
του κράτους έκδοσης.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν στη διάθεσή 
τους ένδικα μέσα σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο. Οι ουσιαστικοί λόγοι για την 
έκδοση της ΕΕΕ μπορούν να προσβληθούν 
με ένδικο μέσο ενώπιον δικαστηρίου του 
κράτους έκδοσης ή εκτέλεσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των μέτρων έρευνας στο πεδίο του ποινικού 
δικαίου προϋποθέτει την κατοχύρωση της αποτελεσματικής νομικής προστασίας των 
ενδιαφερομένων πολιτών. Εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορούσε να ασκεί ένδικο μέσον 
μόνο στο κράτος έκδοσης, θα δημιουργούνταν απαράδεκτα εμπόδια για την αποτελεσματική 
άσκηση του δικαιώματος προστασίας, λόγω της εσφαλμένης κατανόησης μιας νομικής εντολής 
που τις περισσότερες φορές δεν θα είναι γνώριμη, αλλά και λόγω γλωσσικών δυσκολιών.

Τροπολογία 129
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν στη 
διάθεσή τους ένδικα μέσα σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο. Οι ουσιαστικοί λόγοι για 
την έκδοση της ΕΕΕ μπορούν να 
προσβληθούν μόνο με ένδικο μέσο 
ενώπιον δικαστηρίου του κράτους 
έκδοσης.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε 
ενδιαφερόμενο μέρος, 
συμπεριλαμβανομένων των καλόπιστων 
τρίτων, να δικαιούται να προσφύγουν 
κατά της αναγνώρισης και εκτέλεσης 
μιας ΕΕΕ, ισοδύναμων προς εκείνα που 
θα είχαν στη διάθεσή τους σε παρεμφερή
εγχώρια υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου 
του κράτους εκτέλεσης.

1α. Οι ουσιαστικοί λόγοι για την έκδοση 
της ΕΕΕ μπορούν να προσβληθούν μόνο 
με ένδικο μέσο ενώπιον δικαστηρίου του 
κράτους έκδοσης, εκτός κι αν οι λόγοι 
αυτοί σχετίζονται με τον αναλογικό 
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χαρακτήρα της ΕΕΕ ή τον πρόδηλα 
αδικαιολόγητο χαρακτήρα της.

Or. en

Τροπολογία 130
Anna Hedh

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν στη 
διάθεσή τους ένδικα μέσα σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο. Οι ουσιαστικοί λόγοι για 
την έκδοση της ΕΕΕ μπορούν να 
προσβληθούν μόνο με ένδικο μέσο
ενώπιον δικαστηρίου του κράτους
έκδοσης.

1. Τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
περιλαμβανομένων καλόπιστων τρίτων, 
μπορούν να προσφύγουν κατά της 
αναγνώρισης και της εκτέλεσης μιας 
ΕΕΕ, για την προάσπιση νόμιμων 
συμφερόντων, ενώπιον δικαστηρίου του 
κράτους εκτέλεσης.

1α. Οι ουσιαστικοί λόγοι για την έκδοση 
της ΕΕΕ μπορούν να προσβληθούν μόνο 
με ένδικο μέσο ενώπιον δικαστηρίου του 
κράτους έκδοσης.
1β. Εφόσον ασκηθεί προσφυγή, σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, η δικαστική αρχή 
πρέπει να ενημερωθεί για την άσκησή της
και τους προβαλλόμενους λόγους, ώστε 
να είναι σε θέση να ασκήσει τα 
δικονομικά της δικαιώματα.
1γ. Εφόσον δεν αμφισβητείται η ανάγκη 
τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα 
της έρευνας, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 18, παράγραφος 
1, οι αρχές του κράτους έκδοσης και του 
κράτους εκτέλεσης παρέχουν στους 
ενδιαφερομένους συναφείς και 
κατάλληλες πληροφορίες ώστε να 
διασφαλίζεται η πραγματική άσκηση του 
δικαιώματος προσφυγής και του 
δικαιώματος δράσης που προβλέπονται 
στις ανωτέρω παραγράφους.
1δ. Σε περίπτωση που τα αποδεικτικά 
στοιχεία έχουν ήδη διαβιβασθεί σύμφωνα 
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με το άρθρο 12 και η αναγνώριση ή η 
εκτέλεση μιας ΕΕΕ έχει προσβληθεί 
επιτυχώς στο κράτος εκτέλεσης, η εν 
λόγω απόφαση λαμβάνεται υπόψη στο 
κράτος έκδοσης σύμφωνα με το δικό του 
εθνικό δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσφέρονται δυνατότητες αποτελεσματικής προσφυγής όσο το δυνατόν 
συντομότερα. Η κατάσταση που μπορεί να εμφανιστεί, να έχει προσβληθεί επιτυχώς μια ΕΕΕ 
αλλά τα αποδεικτικά στοιχεία να έχουν ήδη διαβιβασθεί σε άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να 
διορθωθεί με τους ήδη υπάρχοντες στα κράτη μέλη κανόνες, σε συμφωνία με την αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης.

Τροπολογία 131
Birgit Sippel

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
ενδεχόμενες προθεσμίες για την άσκηση 
της προσφυγής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 να εφαρμόζονται κατά 
τρόπο που να εξασφαλίζει τη δυνατότητα 
αποτελεσματικού ενδίκου μέσου για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 132
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Για την προστασία εννόμων 
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συμφερόντων, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
δικαιούνται να ασκήσουν ένδικα μέσα, 
που να είναι ισοδύναμα με αυτά που 
προβλέπονται σε παρεμφερή εγχώρια 
υπόθεση για να προσβληθεί η αναγνώριση 
ή εκτέλεση μιας ΕΕΕ ή το συγκεκριμένο 
ερευνητικό μέτρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπεται ένδικο μέσον όχι μόνο κατά ερευνητικού μέτρου, αλλά και κατά της 
αναγνώρισης και εκτέλεσης σε υποθέσεις όπου η εθνική νομοθεσία προβλέπει την ενημέρωση 
των ενδιαφερομένων μερών πριν ή μετά την εκτέλεση του μέτρου.

Τροπολογία 133
Sonia Alfano

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Λόγοι αναβολής της αναγνώρισης ή της 
εκτέλεσης

Λόγοι αναβολής της εκτέλεσης

Or. it

Τροπολογία 134
Sonia Alfano

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Η αναγνώριση ή η εκτέλεση της ΕΕΕ 
μπορεί να αναβληθεί στο κράτος 
εκτέλεσης εφόσον:

1. Η εκτέλεση της ΕΕΕ μπορεί να 
αναβληθεί στο κράτος εκτέλεσης εφόσον:

Or. it
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Τροπολογία 135
Sonia Alfano

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1α. Σε περίπτωση που αντικείμενα, 
έγγραφα ή συναφή δεδομένα είναι επίσης 
σημαντικά για άλλη διαδικασία, η αρχή 
εκτέλεσης, κατόπιν ρητής αιτήσεως και 
μετά από διαβούλευση με την αρχή 
έκδοσης, μπορεί να διαβιβάσει 
προσωρινά τα αποδεικτικά στοιχεία, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα επιστραφούν στο 
κράτος εκτέλεσης μόλις παύσουν να 
χρησιμεύουν στο κράτος έκδοσης ή ανά 
πάσα στιγμή που τυχόν θα συμφωνηθεί 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Or. it

Τροπολογία 136
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

i) για οιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1,

i) για οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται 
σύμφωνα με τα άρθρα 9 ή 10,

Or. en

Τροπολογία 137
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

βα) η αρχή έκδοσης ενημερώνει την αρχή 
εκτέλεσης αμέσως για οποιαδήποτε 
τροποποίηση της ΕΕΕ ή για την εκπνοή 
της ή την ανάκλησή της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ασφάλεια δικαίου πρέπει να μπορεί η ΕΕΕ να ακυρώνεται και στο κράτος έκδοσης και 
στο κράτος εκτέλεσης, εάν δεν μπορεί να εφαρμοσθεί.

Τροπολογία 138
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

4α. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο 
της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, θα 
πρέπει να προστατεύονται δυνάμει της 
απόφασης- πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008 
περί προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν 
επεξεργασίας στο πλαίσιο της 
αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας 
σε ποινικές υποθέσεις1 και σύμφωνα με 
τις αρχές που καθορίζονται στη Σύμβαση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία του ατόμου από την 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα.
_______________
1 ΕΕ L 350, 30.12.2008, σ. 60.

Or. en
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Τροπολογία 139
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

4β. Τα αποδεικτικά στοιχεία που 
συλλέγονται βάσει της ΕΕΕ δεν μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς 
πέραν της πρόληψης, της διερεύνησης, 
της διαπίστωσης ή της δίωξης 
αξιόποινων πράξεων ή της εκτέλεσης 
ποινικών κυρώσεων και της άσκησης του 
δικαιώματος της υπεράσπισης.

Or. en

Τροπολογία 140
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

4γ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέριμνα 
ώστε οι αρχές τους εκείνες που ελέγχουν 
τα προσωπικά δεδομένα να λαμβάνουν 
κάθε εύλογο μέτρο για την εφαρμογή 
διαφανών και εύκολα προσπελάσιμων 
διαδικασιών σχετικά με την επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων και σχετικά 
με την άσκηση του κατά το άρθρο 13 
δικαιώματος προσφυγής του υποκειμένου 
των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 141
Sarah Ludford
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Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 δ (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

4δ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέριμνα 
ώστε οι αρμόδιες αρχές τους να ορίζουν 
διαδικασίες και να εφαρμόζουν τα 
κατάλληλα μέτρα προκειμένου η 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων να 
διενεργείται σε συμφωνία με τις 
εγκριθείσες βάσει της παρούσας Οδηγίας 
διατάξεις.

Or. en

Τροπολογία 142
Nuno Melo

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Δαπάνες
Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από 
αίτηση έρευνας με σκοπό την συλλογή 
αποδεικτικών στοιχείων κατανέμονται 
ισομερώς μεταξύ του κράτους έκδοσης 
και του κράτους εκτέλεσης, εκτός κι αν 
και τα δυο κράτη σε συγκεκριμένες 
υποθέσεις έχουν εκ των προτέρων 
συμφωνήσει έναν διαφορετικό 
συντελεστή κατανομής του κόστους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τον επιμερισμό των αρμοδιοτήτων στην εκτέλεση μιας αίτησης ΕΕΕ, ορίζεται η ισομερής 
κατανομή της δαπάνης. Έτσι θα αποφεύγεται η υπερβολική και μη εκούσια χρήση πόρων για 
μια ΕΕΕ που θα προέκυπτε εάν το ένα μόνο εκ των μερών επιβαρυνόταν με το κόστος. Μπορεί, 
σε συγκεκριμένες υποθέσεις και λόγω ειδικών περιστάσεων, να συμφωνηθεί εκ των προτέρων 
μια διαφορετική κατανομή των δαπανών.
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Τροπολογία 143
Birgit Sippel

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Άρθρο 18α
Προϋποθέσεις χρήσης των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα
1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο 
της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, θα 
πρέπει να προστατεύονται δυνάμει της 
απόφασης- πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008 
περί προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν 
επεξεργασίας στο πλαίσιο της
αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας 
σε ποινικές υποθέσεις και σύμφωνα με τις 
αρχές που καθορίζονται στη Σύμβαση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία του ατόμου από την 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα.
2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που συγκεντρώνονται δυνάμει της 
παρούσας Οδηγίας μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από το κράτος έκδοσης 
για τη διαδικασία για την οποία έχει 
εκδοθεί η ΕΕΕ.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
συγκεντρώνονται δυνάμει της παρούσας 
Οδηγίας δεν μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς 
πλην εκείνων που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο παρά μόνο με την 
προηγούμενη συναίνεση του κράτους 
εκτέλεσης, εκτός εάν το κράτος έκδοσης 
έχει λάβει τη συναίνεση του 
ενδιαφερομένου προσώπου.
3. Ανάλογα με την περίπτωση, το κράτος 
εκτέλεσης μπορεί να ζητήσει από το 
κράτος μέλος στο οποίο διαβιβάστηκαν 



AM\891612EL.doc 57/84 PE480.869v01-00

EL

τα δεδομένα να παράσχει πληροφορίες 
για τον τρόπο με τον οποίο αυτά 
χρησιμοποιήθηκαν.

Or. en

Τροπολογία 144
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 19 – τίτλος

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Προσωρινή μεταγωγή κρατουμένων στο 
κράτος έκδοσης για τη διενέργεια 
ανακρίσεων

Προσωρινή μεταγωγή κρατουμένων στο 
κράτος έκδοσης για τη διενέργεια 
ερευνητικού μέτρου

Or. en

Τροπολογία 145
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Είναι δυνατή η έκδοση ΕΕΕ για την 
προσωρινή μεταγωγή κρατουμένου από το 
κράτος εκτέλεσης εν όψει της εκτέλεσης
ερευνητικού μέτρου για το οποίο 
απαιτείται η παρουσία του στο έδαφος του 
κράτους έκδοσης, υπό τον όρο ότι η 
επιστροφή του θα πραγματοποιηθεί εντός 
της προθεσμίας που ορίζει το κράτος 
εκτέλεσης.

1. Είναι δυνατή η έκδοση ΕΕΕ για την 
προσωρινή μεταγωγή κρατουμένου από το 
κράτος εκτέλεσης με σκοπό τη διενέργεια
ερευνητικού μέτρου για τη συγκέντρωση 
αποδεικτικών στοιχείων σχετικών με την 
τρέχουσα υπόθεση για το οποίο απαιτείται 
η παρουσία του στο έδαφος του κράτους 
έκδοσης, υπό τον όρο ότι η επιστροφή του 
θα πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας 
που ορίζει το κράτος εκτέλεσης.

Or. en
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Τροπολογία 146
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1α. Πριν από την εκτέλεση της ΕΕΕ, 
παρέχεται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο η 
δυνατότητα να δηλώσει τη γνώμη του 
στην αρχή εκτέλεσης όσον αφορά την 
προσωρινή μεταγωγή. Εφόσον το κράτος 
εκτέλεσης το κρίνει απαραίτητο λόγω της 
ηλικίας ή της σωματικής ή διανοητικής 
κατάστασης του προσώπου, τη 
δυνατότητα αυτή θα έχει ο νομικός του 
εκπρόσωπος. Η γνώμη του προσώπου 
πρέπει να συνεκτιμάται κατά τη στιγμή 
που λαμβάνεται η απόφαση εκτέλεσης 
μιας ΕΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι λογικό, τα προς μεταγωγή πρόσωπα να έχουν τα ίδια δικαιώματα που προβλέπονται στα 
άρθρα 19 και 20, ανεξάρτητα από το κράτος από το οποίο θα μεταχθούν.

Τροπολογία 147
Rosario Crocetta

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

α) ο κρατούμενος δεν συναινεί, ή α) η δικαστική αρχή του κράτους 
εκτέλεσης, αυτοδικαίως ή κατόπιν 
αιτήματος του κρατουμένου, κρίνει 
απαράδεκτη τη μεταγωγή λόγω άλλης 
τρέχουσας νομικής διαδικασίας ή για 
λόγους ασφαλείας·

Or. it
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Τροπολογία 148
Rosario Crocetta

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

β) η μεταγωγή ενδέχεται να παρατείνει την 
κράτησή του.

β) η μεταγωγή του κρατουμένου ενδέχεται 
να παρατείνει την κράτησή του.

Or. it

Τροπολογία 149
Birgit Sippel

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

βα) ο προς μεταγωγή κρατούμενος 
κινδυνεύει να υποστεί βασανιστήρια ή 
απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή 
τιμωρία.

Or. en

Τροπολογία 150
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

βα) οι αρχές έκδοσης και εκτέλεσης δεν 
μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για 
τις λεπτομέρειες της προσωρινής 
μεταγωγής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Λογικό είναι να πρέπει οι όροι μεταγωγής κρατουμένων να είναι οι ίδιοι στα άρθρα 19 και 20.

Τροπολογία 151
Kinga Göncz

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

βα) οι συνθήκες κράτησης στο κράτος 
έκδοσης δεν εγγυώνται επαρκώς τα 
θεμελιώδη δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 152
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

4. Οι πρακτικές ρυθμίσεις σχετικά με την 
προσωρινή μεταγωγή του προσώπου και η 
ημερομηνία έως την οποία πρέπει να 
επιστραφεί στο έδαφος του κράτους 
εκτέλεσης, συμφωνούνται μεταξύ των 
ενδιαφερομένων κρατών μελών.

4. Οι πρακτικές ρυθμίσεις σχετικά με την 
προσωρινή μεταγωγή του προσώπου και οι
ημερομηνίες έως τις οποίες πρέπει να 
μεταχθεί από και να επιστραφεί στο 
έδαφος του κράτους εκτέλεσης, 
συμφωνούνται μεταξύ των 
ενδιαφερομένων κρατών μελών. Οι 
πρακτικές διευθετήσεις πρέπει να 
διασφαλίζουν την κράτηση υπό συνθήκες 
ισοδύναμες με εκείνες του κράτους 
έκδοσης ως προς το επίπεδο ασφαλείας 
και τις σωματικές ή διανοητικές ανάγκες 
του κρατουμένου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει ο προς μεταγωγή κρατούμενος να μην αντιμετωπίζει στο κράτος μεταγωγής σκληρότερες 
συνθήκες φυλάκισης από ό,τι στο προηγούμενο κράτος. Ένα πρόσωπο από ανοικτή φυλακή δεν 
πρέπει να τίθεται σε φυλακή υψηλής ασφαλείας.

Τροπολογία 153
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

4. Οι πρακτικές ρυθμίσεις σχετικά με την 
προσωρινή μεταγωγή του προσώπου και η 
ημερομηνία έως την οποία πρέπει να 
επιστραφεί στο έδαφος του κράτους 
εκτέλεσης, συμφωνούνται μεταξύ των 
ενδιαφερομένων κρατών μελών.

4. Οι πρακτικές ρυθμίσεις σχετικά με την 
προσωρινή μεταγωγή του προσώπου, 
συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερών 
συνθηκών κράτησής του στο κράτος 
έκδοσης, και οι ημερομηνίες μεταγωγής 
του και επιστροφής του στο έδαφος του 
κράτους εκτέλεσης, συμφωνούνται μεταξύ 
των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 154
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

5. Ο κρατούμενος παραμένει υπό κράτηση 
στο έδαφος του κράτους έκδοσης και, 
ενδεχομένως, στο έδαφος του κράτους 
μέλους μέσω του οποίου απαιτείται
διέλευση, εκτός εάν το κράτος μέλος 
εκτέλεσης ζητήσει την απελευθέρωσή του.

5. Ο κρατούμενος παραμένει υπό κράτηση 
στο έδαφος του κράτους έκδοσης και, 
ενδεχομένως, στο έδαφος του κράτους 
μέλους μέσω του οποίου ζητείται η
διέλευση, για τις πράξεις ή τις 
καταδικαστικές αποφάσεις για τις οποίες 
εκρατείτο στο κράτος εκτέλεσης, εκτός 
εάν το κράτος μέλος εκτέλεσης ζητήσει 
την απελευθέρωσή του.

Or. en
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Τροπολογία 155
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

7. Πρόσωπο το οποίο τελεί υπό μεταγωγή 
δεν διώκεται, δεν τίθεται υπό κράτηση και 
δεν υπόκειται σε οιονδήποτε άλλο 
περιορισμό της προσωπικής του 
ελευθερίας για πράξεις ή καταδίκες 
προγενέστερες της αναχώρησής του από 
το έδαφος του κράτους εκτέλεσης οι οποίες 
δεν περιλαμβάνονται στην ΕΕΕ.

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5,
πρόσωπο το οποίο τελεί υπό μεταγωγή δεν 
διώκεται, δεν τίθεται υπό κράτηση και δεν 
υπόκειται σε οιονδήποτε άλλο περιορισμό 
της προσωπικής του ελευθερίας στο 
κράτος έκδοσης για πράξεις τελεσθείσες ή 
καταδίκες απαγγελθείσες προ της 
αναχώρησής του από το έδαφος του 
κράτους εκτέλεσης και οι οποίες δεν
διευκρινίζονται στην ΕΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 156
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 8

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

8. Η ασυλία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 7 για το υπό μεταγωγή 
πρόσωπο αίρεται εφόσον, μετά την 
πάροδο δεκαπέντε διαδοχικών ημερών από 
την ημερομηνία κατά την οποία η 
παρουσία του δεν κρίνεται πλέον 
απαραίτητη από τις δικαστικές αρχές, 
εκείνο παρέμεινε στο έδαφος, ή
αναχώρησε μεν αλλά στη συνέχεια 
επέστρεψε και πάλι.

8. Η ασυλία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 7, σε υπόθεση για την οποία 
δεν έχει ζητηθεί επιστροφή του 
προσώπου στο κράτος από το οποίο είχε 
μεταχθεί, αίρεται εφόσον το υπό 
μεταγωγή πρόσωπο:

α) έχει παραμείνει στο κράτος όπου 
μετήχθη για διάστημα δεκαπέντε 
διαδοχικών ημερών από την ημερομηνία 
κατά την οποία η παρουσία του δεν 
κρίνεται πλέον απαραίτητη παρόλο ότι του 
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δόθηκε η δυνατότητα να αναχωρήσει, ή 
β) αναχώρησε μεν από το κράτος στο 
οποίο είχε μεταχθεί, αλλά στη συνέχεια 
επέστρεψε εκεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη στην προηγούμενη παράγραφο καθιστά περιττή αυτή την παράγραφο.

Τροπολογία 157
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

8α. Κατόπιν αιτήματος του κράτους 
έκδοσης ή του προς μεταγωγή προσώπου, 
το κράτος εκτέλεσης οφείλει να 
μεριμνήσει ώστε, εάν χρειαστεί, το 
πρόσωπο να έχει υποστήριξη διερμηνέα 
και να λάβει μετάφραση οποιουδήποτε 
σημαντικού εγγράφου, σύμφωνα με την 
από 20 Οκτωβρίου 2010 οδηγία 
2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και 
μετάφραση κατά την ποινική 
διαδικασία1, να λάβει πληροφορίες 
σύμφωνα με την οδηγία ... περί του 
δικαιώματος ενημέρωσης σε ποινικές 
διαδικασίες2 και να λάβει νομικές 
συμβουλές σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία του κράτους έκδοσης.
_______________
1 ΕΕ L 280, 26.10.2010, σ. 1.
2 ΕΕ L ...

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ένας κρατούμενος που μετάγεται τοποθετείται σε περιβάλλον φυλακής συχνά χωρίς να 
καταλαβαίνει τη γλώσσα ή χωρίς να γνωρίζει τις εγχώριες διαδικασίες. Πρέπει να λαμβάνει 
ειδική υποστήριξη, εάν τη ζητήσει.

Τροπολογία 158
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 9

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

9. Το κόστος που προκύπτει από τη 
μεταγωγή επιβαρύνει το κράτος έκδοσης.

9. Τα έξοδα που προκύπτουν από την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου 
κατανέμονται σύμφωνα με το άρθρο Υ, 
εκτός από τα έξοδα μεταγωγής του 
προσώπου μεταξύ κρατών, τα οποία 
βαρύνουν το κράτος έκδοσης.

Or. en

Τροπολογία 159
Rosario Crocetta

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Άρθρο 19α
Εάν πρόσωπο που κρατείται στο κράτος 
εκτέλεσης της ΕΕΕ μεταχθεί στο κράτος 
έκδοσης, θα υπόκειται στο ίδιο καθεστώς 
κράτησης με εκείνο στο οποίο υπέκειτο 
στη χώρα όπου φυσιολογικά θα 
απαγγελλόταν η καταδίκη. 

Or. it
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Τροπολογία 160
Rosario Crocetta

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

α) απαιτείται η συναίνεση του 
ενδιαφερόμενου προσώπου για τη 
μεταγωγή και η συναίνεση αυτή δεν έχει 
ληφθεί, 

α) το κρατούμενο πρόσωπο έχει λάβει 
γνωμάτευση από το αρμόδιο δικαστήριο 
που έχει δικαιοδοσία επ’ αυτού ότι δεν 
πρέπει να μεταχθεί· σε κάθε περίπτωση, η 
απόφαση μεταγωγής δεν πρέπει να 
υπόκειται σε έφεση, πλην λόγω άλλης 
τρέχουσας δικαστικής διαδικασίας ή για 
λόγους ακεραιότητας του κρατουμένου·

Or. it

Τροπολογία 161
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

αα) η μεταγωγή ενδέχεται να παρατείνει 
την κράτησή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Brings the Article in line with Article 19.

Τροπολογία 162
Birgit Sippel

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

βα) το προς μεταγωγή πρόσωπο 
κινδυνεύει να υποστεί βασανιστήρια ή 
απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή 
τιμωρία.

Or. en

Τροπολογία 163
Kinga Göncz

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

βα) οι συνθήκες κράτησης στο κράτος 
εκτέλεσης δεν εγγυώνται επαρκώς τα 
θεμελιώδη δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 164
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

5. Οι παράγραφοι 3 έως 8 του άρθρου 19 
ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για 
την προσωρινή μεταγωγή δυνάμει του 
παρόντος άρθρου.

5. Οι παράγραφοι 3 έως 9 του άρθρου 19 
ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για 
την προσωρινή μεταγωγή δυνάμει του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει οι ασφαλιστικές ρήτρες για τις περιπτώσεις του άρθρου 19 στην τροπολογία μου να 
ισχύουν και για τις περιπτώσεις του άρθρου 20.
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Τροπολογία 165
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 6

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

6. Το κόστος που προκύπτει από τη 
μεταγωγή επιβαρύνει το κράτος έκδοσης. 
Σε αυτό δεν περιλαμβάνεται το κόστος 
που προκύπτει από την κράτηση του 
προσώπου στο κράτος εκτέλεσης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στην προηγούμενη παράγραφο εξασφαλίζει ότι οι περί κόστους διατάξεις του 
άρθρου 19 θα ισχύουν και για τις περιπτώσεις του άρθρου 20.

Τροπολογία 166
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Εάν πρόσωπο το οποίο ευρίσκεται στο 
έδαφος του κράτους εκτέλεσης πρέπει να 
εξετασθεί ως μάρτυρας ή 
πραγματογνώμονας από τις δικαστικές
αρχές του κράτους έκδοσης, η αρχή 
έκδοσης μπορεί να εκδώσει ΕΕΕ για την 
εξέταση του μάρτυρα ή του 
πραγματογνώμονα με 
εικονοτηλεδιάσκεψη, εφόσον δεν είναι 
σκόπιμο ή δυνατόν για το εν λόγω 
πρόσωπο να εμφανισθεί στο κράτος αυτό 
αυτοπροσώπως, όπως προβλέπεται στις 
παραγράφους 2 έως 9.

1. Εάν πρόσωπο το οποίο ευρίσκεται στο 
έδαφος του κράτους εκτέλεσης πρέπει να 
εξετασθεί ως μάρτυρας ή 
πραγματογνώμονας από τις αρμόδιες
αρχές του κράτους έκδοσης, η αρχή 
έκδοσης μπορεί να εκδώσει ΕΕΕ για την 
εξέταση του μάρτυρα ή του 
πραγματογνώμονα με εικονοτηλεδιάσκεψη
ή άλλου είδους οπτικοακουστική 
μετάδοση, όπως προβλέπεται στις 
παραγράφους 2 έως 9.

Or. en
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Τροπολογία 167
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1α. Εκδίδεται επίσης ΕΕΕ για την 
εξέταση υπόπτου ή κατηγορουμένου με 
εικονοτηλεδιάσκεψη ή με άλλου είδους 
οπτικοακουστική μετάδοση. Εκτός των 
προβλεπόμενων στο άρθρο 10 λόγων για 
άρνηση αναγνώρισης ή εκτέλεσης, είναι 
επίσης δυνατή η άρνηση εκτέλεσης της 
ΕΕΕ εάν:
α) δεν συναινεί ο ύποπτος ή ο 
κατηγορούμενος, ή
β) η εκτέλεση του μέτρου αυτού σε
συγκεκριμένη υπόθεση αντίκειται στις 
θεμελιώδεις αρχές του δικαίου του 
κράτους εκτέλεσης.

Or. en

Τροπολογία 168
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1β. Οι πρακτικές ρυθμίσεις σχετικά με 
την εξέταση συμφωνούνται μεταξύ της 
αρχής έκδοσης και της αρχής εκτέλεσης. 
Μόλις συμφωνηθούν οι ρυθμίσεις αυτές, 
η αρχή εκτέλεσης αναλαμβάνει :
α) να ενημερώσει το μάρτυρα ή τον 
πραγματογνώμονα σχετικά με την ώρα 
και τον τόπο της εξέτασης ή
β) να κλητεύσει τον ύποπτο ή τον 
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κατηγορούμενο να εμφανισθεί για την 
εξέταση σύμφωνα με τις διατυπώσεις που 
προβλέπονται στη νομοθεσία της και να 
τον ενημερώσει σχετικά με τα 
δικαιώματά του δυνάμει του δικαίου του 
κράτους έκδοσης, εγκαίρως ώστε να έχει 
τη δυνατότητα να ασκήσει 
αποτελεσματικά τα δικαιώματα 
υπεράσπισης που διαθέτει,
γ) να διασφαλιστεί η εξακρίβωση της 
ταυτότητας του προς εξέταση προσώπου.

Or. en

Τροπολογία 169
Rosario Crocetta

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

α) η χρήση της τηλεφωνικής διάσκεψης 
αντίκειται στις θεμελιώδεις αρχές του 
δικαίου του κράτους εκτέλεσης,

α) η χρήση της τηλεφωνικής διάσκεψης 
αντίκειται στις συνταγματικές αρχές του 
δικαίου του κράτους εκτέλεσης,

Or. it

Τροπολογία 170
Rosario Crocetta

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

β) το κράτος εκτέλεσης δεν διαθέτει τα 
τεχνικά μέσα για εικονοτηλεδιάσκεψη.

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 171
Sonia Alfano

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

β) το κράτος εκτέλεσης δεν διαθέτει τα 
τεχνικά μέσα για εικονοτηλεδιάσκεψη.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 172
Sonia Alfano

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

βα) ο μάρτυρας ή εμπειρογνώμονας δεν 
συναινεί να διεξαχθεί εξέταση με αυτή τη 
μέθοδο, προβάλλοντας εύλογους λόγους 
που πρέπει να αξιολογηθούν από τη 
δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης 
σε συμφωνία με το εθνικό δίκαιο.

Or. it

Τροπολογία 173
Axel Voss

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

ε) το προς εξέταση πρόσωπο δικαιούται να 
επικαλεσθεί το δικαίωμα να μην 
καταθέσει που ενδεχομένως του 
αναγνωρίζει είτε το δίκαιο του κράτους 
εκτέλεσης είτε το δίκαιο του κράτους 
έκδοσης.

ε) το προς εξέταση πρόσωπο πρέπει να 
ενημερωθεί για το δικαίωμά του να μην 
καταθέσει που του αναγνωρίζει τόσο το 
δίκαιο του κράτους εκτέλεσης όσο και το 
δίκαιο του κράτους έκδοσης και δύναται, 
κατ’ επιλογή του, να επικαλεσθεί 
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οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που του 
επιτρέπουν να μην καταθέσει.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να μπορέσει να ασκήσει το δικαίωμα να μην καταθέσει, ο ενδιαφερόμενος πρέπει πρώτα να 
ενημερωθεί για αυτό. Εάν ο μάρτυρας μπορεί να έχει σαφή επιλογή να ασκήσει δικαίωμα να 
μην καταθέσει βάσει του δικαίου του κράτους έκδοσης ή του κράτους εκτέλεσης, θα πρέπει να 
ενημερωθεί δεόντως για τις δυο δυνατότητες και τις συνέπειές τους.

Τροπολογία 174
Birgit Sippel

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

ε) το προς εξέταση πρόσωπο δικαιούται να 
επικαλεσθεί το δικαίωμα να μην 
καταθέσει που ενδεχομένως του 
αναγνωρίζει είτε το δίκαιο του κράτους 
εκτέλεσης είτε το δίκαιο του κράτους 
έκδοσης.

ε) η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης 
ή του κράτους έκδοσης οφείλει να 
ενημερώσει αμέσως το προς εξέταση 
πρόσωπο για τα δικονομικά δικαιώματά
του που του αναγνωρίζει ο Χάρτης και η 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ECHR), 
συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και βασικών αρχών περί 
δίκαιης δίκης, ισότητας των μέσων και 
δικαιώματος μη κατάθεσης.

Or. en

Τροπολογία 175
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

ε) το προς εξέταση πρόσωπο δικαιούται να 
επικαλεσθεί το δικαίωμα να μην καταθέσει 

ε) το προς εξέταση πρόσωπο δικαιούται να 
επικαλεσθεί το δικαίωμα να μην καταθέσει 
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που ενδεχομένως του αναγνωρίζει είτε το 
δίκαιο του κράτους εκτέλεσης είτε το 
δίκαιο του κράτους έκδοσης.

που ενδεχομένως του αναγνωρίζει είτε το 
δίκαιο του κράτους εκτέλεσης είτε το 
δίκαιο του κράτους έκδοσης. Το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο πρέπει να 
ενημερώνεται σχετικά με αυτό το 
δικαίωμα πριν από την εξέταση.

Or. en

Τροπολογία 176
Rosario Crocetta

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 10 – στοιχείο α

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

α) ο κατηγορούμενος δεν συναινεί, διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 177
Sonia Alfano

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 10 – στοιχείο α

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

α) ο κατηγορούμενος δεν συναινεί, α) ο κατηγορούμενος δεν συναινεί, 
προβάλλοντας εύλογους λόγους που 
πρέπει να αξιολογηθούν από τη δικαστική 
αρχή του κράτους εκτέλεσης σε 
συμφωνία με το εθνικό δίκαιο, μετά από 
διαβούλευση με την αρχή έκδοσης·

Or. it

Τροπολογία 178
Rosario Crocetta
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Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 10 – στοιχείο β

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

β) η εκτέλεση αυτού του μέτρου 
αντιτίθεται στο δίκαιο του κράτους 
εκτέλεσης.

β) η εκτέλεση αυτού του μέτρου 
αντιτίθεται στις συνταγματικές αρχές του 
κράτους εκτέλεσης.

Or. it

Τροπολογία 179
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Εάν ένα πρόσωπο βρίσκεται στο έδαφος 
ενός κράτους μέλους και πρέπει να 
εξεταστεί ως μάρτυρας ή 
πραγματογνώμονας από τις δικαστικές 
αρχές άλλου κράτους μέλους, η αρχή 
έκδοσης του τελευταίου κράτους μέλους 
μπορεί να εκδώσει ΕΕΕ για την εξέταση 
μάρτυρα ή πραγματογνώμονα με 
τηλεφωνική διάσκεψη, κατά τα οριζόμενα 
στις παραγράφους 2 έως 4.

1. Εάν ένα πρόσωπο βρίσκεται στο έδαφος 
ενός κράτους μέλους και πρέπει να 
εξεταστεί ως επαγγελματίας μάρτυρας ή 
πραγματογνώμονας από τις αρμόδιες
αρχές άλλου κράτους μέλους, η αρχή 
έκδοσης του τελευταίου κράτους μέλους 
μπορεί να εκδώσει ΕΕΕ για την εξέταση 
επαγγελματία μάρτυρα ή 
πραγματογνώμονα με τηλεφωνική 
διάσκεψη, κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 4. Τηλεφωνική διάσκεψη 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε 
έκτακτες περιπτώσεις όπου δεν είναι 
διαθέσιμα άλλα μέσα συγκέντρωσης 
αποδεικτικών στοιχείων και τα 
αποδεικτικά στοιχεία δεν 
αμφισβητούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία τηλεφωνικώς μόνο εφόσον δεν υφίσταται κίνδυνος 
αυτο-ενοχοποίησης, όπως στην περίπτωση ενός επαγγελματία μάρτυρα.
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Τροπολογία 180
Sonia Alfano

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

β) ο μάρτυρας ή ο πραγματογνώμονας δεν 
συμφωνεί να πραγματοποιηθεί η εξέταση 
με αυτή τη μέθοδο.

β) ο μάρτυρας ή ο πραγματογνώμονας δεν 
συμφωνεί να πραγματοποιηθεί η εξέταση 
με αυτή τη μέθοδο, προβάλλοντας 
εύλογους λόγους που πρέπει να 
αξιολογηθούν από τη δικαστική αρχή του 
κράτους εκτέλεσης σε συμφωνία με το 
εθνικό δίκαιο.

Or. it

Τροπολογία 181
Rosario Crocetta

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

β) να προβεί στην εξακρίβωση της 
ταυτότητας του μάρτυρα ή του 
πραγματογνώμονα, 

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 182
Birgit Sippel

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

γα) ενημερώνει αμέσως το πρόσωπο που 
θα εξετασθεί για τα δικονομικά του 
δικαιώματα που απορρέουν από τον 
Χάρτη και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
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Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR), 
συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και βασικών αρχών περί 
δίκαιης δίκης, ισότητας των μέσων και 
δικαιώματος μη κατάθεσης.

Or. en

Τροπολογία 183
Rosario Crocetta

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

γα) εάν η χρήση της τηλεδιάσκεψης 
αντίκειται στις συνταγματικές αρχές του 
κράτους εκτέλεσης.

Or. it

Τροπολογία 184
Rosario Crocetta

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Η εξέταση μαρτύρων, συνεργατών της 
δικαιοσύνης ή άλλων ατόμων που 
τυγχάνουν μέτρων ειδικής προστασίας 
δύναται να λάβει χώρα, υπό τον όρο να 
διαφυλαχθεί το δικαίωμά τους να μην 
εμφανισθεί καμία εικόνα ή γενική 
σκιαγράφησή τους.

Or. it

Τροπολογία 185
Sonia Alfano
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Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

4. Η υποχρέωση που θεσπίζεται με το 
παρόν άρθρο ισχύει μόνο στο βαθμό που 
οι πληροφορίες ευρίσκονται στην κατοχή 
της τράπεζας που διαχειρίζεται το 
λογαριασμό.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 186
Rosario Crocetta

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

α) δεν είναι αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή 
στερητική της ελευθερίας ή εντολή 
κράτησης ανώτατης διάρκειας τεσσάρων 
τουλάχιστον ετών στο κράτος έκδοσης και 
δύο τουλάχιστον ετών στο κράτος 
εκτέλεσης,

α) δεν είναι αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή 
στερητική της ελευθερίας ή εντολή 
κράτησης ανώτατης διάρκειας δυο 
τουλάχιστον ετών στο κράτος έκδοσης, ή 
εφόσον η εκτέλεση αυτού του μέτρου θα 
αντίκειτο στον Ευρωπαϊκό Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ή στις 
συνταγματικές αρχές του κράτους 
εκτέλεσης,

Or. it

Τροπολογία 187
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

6a. Είναι δυνατή επίσης η έκδοση ΕΕΕ 
προκειμένου να προσδιοριστεί εάν ένα 
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φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποτελεί 
αντικείμενο της ποινικής διαδικασίας 
διατηρεί έναν ή περισσότερους 
λογαριασμούς, σε μη τραπεζικό 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ευρισκόμενο 
στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης. 
Ισχύουν τηρουμένων των αναλογιών οι 
παράγραφοι 3 έως 6. Σε αυτή την 
περίπτωση και επί πλέον των λόγων για 
άρνηση αναγνώρισης ή εκτέλεσης που 
προβλέπονται στο άρθρο 10, χωρεί επίσης 
άρνηση εκτέλεσης της ΕΕΕ εάν η 
εκτέλεση του μέτρου δεν επιτρέπεται σε 
παρεμφερή εσωτερική υπόθεση.

Or. en

Τροπολογία 188
Sonia Alfano

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

3. Η υποχρέωση που θεσπίζεται με το 
παρόν άρθρο ισχύει μόνο στο βαθμό που 
οι πληροφορίες ευρίσκονται στην κατοχή 
της τράπεζας που διαχειρίζεται το 
λογαριασμό.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 189
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

4α. Είναι επίσης δυνατή η έκδοση ΕΕΕ 
για πληροφορίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 όσον αφορά τις τραπεζικές 
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πράξεις που διενεργούνται από μη 
τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
Ισχύουν τηρουμένων των αναλογιών οι 
παράγραφοι 3 έως 4. Σε αυτή την 
περίπτωση και επί πλέον των λόγων για 
άρνηση αναγνώρισης ή εκτέλεσης που 
προβλέπονται στο άρθρο 10, χωρεί επίσης 
άρνηση εκτέλεσης της ΕΕΕ εάν η 
εκτέλεση του μέτρου δεν επιτρέπεται σε 
παρεμφερή εσωτερική υπόθεση.

Or. en

Τροπολογία 190
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 26

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Ελεγχόμενες παραδόσεις διαγράφεται
1. Είναι δυνατή η έκδοση ΕΕΕ για την 
πραγματοποίηση ελεγχόμενης παράδοσης 
στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης.
2. Το δικαίωμα διενέργειας, καθοδήγησης 
και ελέγχου επιχειρήσεων σχετικών με 
την εκτέλεση ΕΕΕ που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 έχουν οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους εκτέλεσης.

Or. en

Τροπολογία 191
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 26

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Ελεγχόμενες παραδόσεις διαγράφεται
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1. Είναι δυνατή η έκδοση ΕΕΕ για την 
πραγματοποίηση ελεγχόμενης παράδοσης 
στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης.
2. Το δικαίωμα διενέργειας, καθοδήγησης 
και ελέγχου επιχειρήσεων σχετικών με 
την εκτέλεση ΕΕΕ που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 έχουν οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους εκτέλεσης.

Or. en

Τροπολογία 192
Sonia Alfano

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 27

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Ερευνητικά μέτρα που συνεπάγονται τη 
συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε 

πραγματικό χρόνο, συνεχώς και για 
ορισμένο χρονικό διάστημα

διαγράφεται

1. Όταν εκδίδεται ΕΕΕ με σκοπό την 
εκτέλεση ενός μέτρου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αναφέρονται στα άρθρα 25 και 26, που 
συνεπάγεται τη συγκέντρωση 
αποδεικτικών στοιχείων σε πραγματικό 
χρόνο, συνεχώς και για ορισμένο χρονικό 
διάστημα, η εκτέλεσή της μπορεί να 
απορριφθεί βάσει των λόγων άρνησης 
που αναφέρονται στο άρθρο 10 
παράγραφος 1, αλλά και στην περίπτωση 
που η εκτέλεση του σχετικού μέτρου δεν 
επιτρέπεται σε παρεμφερή εθνική 
υπόθεση.
2. Το άρθρο 10, παράγραφος 2 ισχύει κατ’ 
αναλογία στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3. Η αρχή εκτέλεσης μπορεί να εξαρτήσει 
την εκτέλεση ΕΕΕ κατά τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 1 από μια συμφωνία για 
την κατανομή των δαπανών.
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Or. it

Τροπολογία 193
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

1. Όταν εκδίδεται ΕΕΕ με σκοπό την 
εκτέλεση ενός μέτρου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αναφέρονται στα άρθρα 25 και 26, που 
συνεπάγεται τη συγκέντρωση 
αποδεικτικών στοιχείων σε πραγματικό 
χρόνο, συνεχώς και για ορισμένο χρονικό 
διάστημα, η εκτέλεσή της μπορεί να 
απορριφθεί βάσει των λόγων άρνησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, 
αλλά και στην περίπτωση που η εκτέλεση 
του σχετικού μέτρου δεν επιτρέπεται σε 
παρεμφερή εθνική υπόθεση.

1. Όταν εκδίδεται ΕΕΕ με σκοπό την 
εκτέλεση ενός μέτρου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 25, που 
συνεπάγεται τη συγκέντρωση 
αποδεικτικών στοιχείων σε πραγματικό 
χρόνο, συνεχώς και για ορισμένο χρονικό 
διάστημα, η εκτέλεσή της μπορεί να 
απορριφθεί βάσει των λόγων άρνησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, 
αλλά και στην περίπτωση που η εκτέλεση 
του σχετικού μέτρου δεν επιτρέπεται σε 
παρεμφερή εθνική υπόθεση.

Or. en

Τροπολογία 194
Cornelis de Jong

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 27 α (νέο)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Άρθρο 27α
Προσωρινά μέτρα

1. Μια ΕΕΕ μπορεί να εκδοθεί 
προκειμένου να ληφθεί οιοδήποτε μέτρο 
με σκοπό την προσωρινή πρόληψη της 
καταστροφής, μετατροπής, μετακίνησης, 
μεταφοράς ή διάθεσης ενός στοιχείου, το 
οποίο μπορεί να χρησιμεύσει ως 
απόδειξη.
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2. Η αρχή εκτέλεσης αποφασίζει και 
κοινοποιεί την απόφασή της περί των 
προσωρινών μέτρων το συντομότερο 
δυνατόν και, εφόσον είναι εφικτό, εντός 
24 ωρών από τη λήψη της ΕΕΕ.
3. Σε περίπτωση που ζητείται το 
προσωρινό μέτρο που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, η αρχή έκδοσης αναγράφει
στην ΕΕΕ αν τα αποδεικτικά στοιχεία θα 
μεταβιβασθούν στο κράτος έκδοσης, ή αν 
θα παραμείνουν στο κράτος εκτέλεσης . 
Η αρχή εκτέλεσης αναγνωρίζει και 
εκτελεί αυτήν την ΕΕΕ και μεταβιβάζει 
τα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που καθορίζονται στην 
οδηγία.
4. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, η ΕΕΕ συνοδεύεται από 
εντολή να παραμείνουν στο κράτος 
εκτέλεσης τα αποδεικτικά στοιχεία, η 
αρχή έκδοσης αναγράφει την ημερομηνία 
άρσης του προσωρινού μέτρου που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1, ή την 
προβλεπόμενη ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης για τη μεταφορά των 
αποδεικτικών στοιχείων στο κράτος 
έκδοσης.
5. Μετά από διαβούλευση με την αρχή 
έκδοσης, η αρχή εκτέλεσης μπορεί, 
σύμφωνα με τις εθνικές της νομοθετικές 
διατάξεις και πρακτικές, να ορίσει 
κατάλληλες προϋποθέσεις ανάλογα με τις 
περιστάσεις της υπόθεσης, για να μειωθεί 
το διάστημα για το οποίο θα διατηρηθεί 
το προσωρινό μέτρο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Αν, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις αυτές, προτίθεται να άρει 
το προσωρινό μέτρο, ενημερώνει σχετικά 
την αρχή έκδοσης, η οποία πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις της. Η αρχή έκδοσης 
κοινοποιεί αμέσως στην αρχή εκτέλεσης 
την άρση των μέτρων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

Or. en
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Τροπολογία 195
Birgit Sippel

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

2a. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων 
αυτών και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ 
των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 196
Sonia Alfano

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

3. Μέχρι ...*, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν 
στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου 
και στην Επιτροπή το κείμενο των 
διατάξεων με τις οποίες μεταφέρουν στο 
εθνικό τους δίκαιο τις υποχρεώσεις που 
τους επιβάλλει η παρούσα οδηγία.

3. Μέχρι ...*, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν 
στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων 
με τις οποίες μεταφέρουν στο εθνικό τους 
δίκαιο τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει 
η παρούσα οδηγία.

Or. it

Τροπολογία 197
Sonia Alfano

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

4. Η Επιτροπή υποβάλλει, μέχρι ...***, στο 4. Η Επιτροπή υποβάλλει, μέχρι ...**, στο 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση με την οποία αξιολογείται κατά 
πόσον τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, 
συνοδευόμενη, εν ανάγκη, από 
νομοθετικές προτάσεις.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση με την οποία αξιολογείται κατά 
πόσον τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, 
συνοδευόμενη, εν ανάγκη, από 
νομοθετικές προτάσεις και να τη θέσουν 
σε εφαρμογή.

Or. it

Τροπολογία 198
Sonia Alfano

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 32

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Έκθεση περί εφαρμογής διαγράφεται
Το αργότερο πέντε έτη από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
περί εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
βάσει ποιοτικών και ποσοτικών 
πληροφοριών. Εάν απαιτείται, η έκθεση 
αυτή συνοδεύεται από προτάσεις 
τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.

Or. it

Τροπολογία 199
Sarah Ludford

Σχέδιο οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο της πρωτοβουλίας Τροπολογία

Το αργότερο πέντε έτη από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έκθεση περί εφαρμογής 

Το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, και εν 
συνεχεία σε τακτικά χρονικά διαστήματα, 
η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
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της παρούσας οδηγίας, βάσει ποιοτικών 
και ποσοτικών πληροφοριών. Εάν 
απαιτείται, η έκθεση αυτή συνοδεύεται από 
προτάσεις τροποποίησης της παρούσας 
οδηγίας.

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
περί εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
βάσει ποιοτικών και ποσοτικών 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης 
ειδικότερα της αξιολόγησης του 
αντικτύπου της στη συνεργασία επί 
ποινικών υποθέσεων, στα θεμελιώδη 
δικαιώματα, στα δικαιώματα της 
υπεράσπισης και στην προστασία των 
δεδομένων. Εάν απαιτείται, η έκθεση αυτή 
συνοδεύεται από προτάσεις τροποποίησης 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον η ΕΕΕ μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα 
δικαιώματα υπεράσπισης και την προστασία των δεδομένων, πρέπει ένα ή δυο έτη μετά την 
έναρξη εφαρμογής της Οδηγίας στα κράτη μέλη να γίνει μια σοβαρή αξιολόγηση επιπτώσεων.


