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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών
(COM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM2010/0392),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 82 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η 
πρόταση από την Επιτροπή (C7-0189/2010), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που απηύθυναν εθνικά κοινοβούλια στον 
Πρόεδρό του σχετικά με τη συμβατότητα του σχεδίου πράξης με την αρχή της 
επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-
0000/2010),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο,

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο,
στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

                                               
1

2
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε διαδικασίες που διεξάγονται από 
διοικητικές αρχές σχετικά με την 
παράβαση του δικαίου ανταγωνισμού, 
εθνικού ή ευρωπαϊκού, εκτός εάν η 
υπόθεση παραπέμπεται σε δικαστήριο με 
αρμοδιότητα σε ποινικές υποθέσεις.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία πρέπει να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις περιορισμού της προσωπικής 
ελευθερίας, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο τα κράτη μέλη χαρακτηρίζουν τις 
διαδικασίες. 

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία καθορίζει κανόνες 
σχετικά με το δικαίωμα των υπόπτων και 
κατηγορουμένων να ενημερώνονται 
σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις 
κατηγορίες στο πλαίσιο ποινικών 
διαδικασιών εις βάρος τους.

Η παρούσα οδηγία καθορίζει κανόνες 
σχετικά με το δικαίωμα των υπόπτων και 
κατηγορουμένων να ενημερώνονται 
σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις 
κατηγορίες εις βάρος τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολόγηση δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οποιοσδήποτε ύποπτος ή κατηγορούμενος 
για τέλεση αξιόποινης πράξης 
ενημερώνεται άμεσα, σε απλή και προσιτή 
γλώσσα σχετικά με τα δικονομικά του 
δικαιώματα.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οποιοσδήποτε ύποπτος ή κατηγορούμενος 
για τέλεση αξιόποινης πράξης 
ενημερώνεται αμελλητί εγγράφως σχετικά 
με τα δικονομικά του δικαιώματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ύποπτος/κατηγορούμενος πρέπει να έχει δικαίωμα ενημέρωσης όσον αφορά τα δικαιώματά 
του το ταχύτερο δυνατόν.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενημέρωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστο:

2. Η ενημέρωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστο:
– το δικαίωμα σε διερμηνεία και 
μετάφραση,

– το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, 
δωρεάν όπου κρίνεται απαραίτητο,

– το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο,

– τις προϋποθέσεις για δωρεάν πρόσβαση 
σε δικηγόρο,

– το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την 
κατηγορία και, ανάλογα με την 
περίπτωση, το δικαίωμα πρόσβασης στη 
δικογραφία,

– το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την 
κατηγορία,

– το δικαίωμα πρόσβασης στο 
αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης, 
– το δικαίωμα σιωπής.

– το δικαίωμα σε διερμηνεία και 
μετάφραση,
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– το δικαίωμα έγκαιρης παραπομπής σε 
δικαστήριο σε περίπτωση σύλληψης του 
υπόπτου ή του κατηγορουμένου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη δομή φαίνεται περισσότερο λογική. Το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση 
πρέπει να αναφέρεται πρώτο κατά σειρά, δεδομένου ότι έχει ήδη εναρμονιστεί σε επίπεδο ΕΕ.

Η προτεινόμενη δομή φαίνεται περισσότερο λογική.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Tο Έγγραφο Δικαιωμάτων

1. Η ενμέρωση σύμφωνα με το άρθρο 3
παρέχεται εγγράφως και υπό τη μορφή 
ενός Εγγράφου Δικαιωμάτων.
2. Το Έγγραφο Δικαιωμάτων 
συντάσσεται σε απλή γλώσσα και περιέχει 
τουλάχιστον τα στοιχεία που ορίζονται 
στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας.
3. Η ενημέρωση που παρέχεται βάσει της 
παρούσας οδηγίας πρέπει να παρέχεται 
στον ύποπτο ή κατηγορούμενο σε γλώσσα 
που αυτός κατανοεί. Σε περίπτωση 
παιδιού ή ατόμου με διανοητική 
αναπηρία, η ενημέρωση σχετικά με τις 
κατηγορίες παρέχεται με τρόπο 
προσαρμοσμένο στην ηλικία, στον βαθμό 
ωριμότητας και στις πνευματικές και 
συναισθηματικές δυνατότητές του.
4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε 
περίπτωση που ο ύποπτος ή 
κατηγορούμενος δεν ομιλεί ή δεν 
κατανοεί τη γλώσσα των διαδικασιών, 
λαμβάνει το Έγγραφο Δικαιωμάτων σε 
γλώσσα που κατανοεί. Τα κράτη μέλη 
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διασφαλίζουν ότι προβλέπεται 
μηχανισμός για την ενημέρωση των 
υπόπτων ή κατηγορουμένων με μερική ή 
ολική απώλεια όρασης ή όσων δεν 
μπορούν να διαβάσουν.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το 
Έγγραφο Δικαιωμάτων δεν είναι 
διαθέσιμο στην αντίστοιχη γλώσσα, ο 
ύποπτος ή κατηγορούμενος ενημερώνεται 
για τα δικαιώματά του προφορικά σε 
γλώσσα που κατανοεί. Το Έγγραφο 
Δικαιωμάτων πρέπει στη συνέχεια να 
παρέχεται στον εμπλεκόμενο σε γλώσσα 
που αυτός κατανοεί και χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη δομή φαίνεται περισσότερο λογική. Προστέθηκε μια αναφορά στην υγεία ή τη 
διανοητική αναπηρία προκειμένου να καλυφθεί και η περίπτωση αυτή. Το παράρτημα πρέπει να 
είναι δεσμευτικό όσον αφορά το περιεχόμενό του και πρέπει να αντικατοπτρίζει το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3β
Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την 

κατηγορία
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
ύποπτος ή κατηγορούμενος ενημερώνεται 
επαρκώς σχετικά με την κατηγορία ώστε 
να διασφαλίζεται ο δίκαιος χαρακτήρας 
των ποινικών διαδικασιών και η 
αποτελεσματική άσκηση των 
δικαιωμάτων υπεράσπισής του.
2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
κατηγορούμενος για την τέλεση 
αξιόποινης πράξης να ενημερώνεται 
επαρκώς σχετικά με τη φύση και την 
αιτία της κατηγορίας, από τη στιγμή που, 
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σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, δικαιούται 
να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι από 
τη στιγμή που ένα πρόσωπο στερείται της 
ελευθερίας του, τυγχάνει ενημέρωσης για 
τους λόγους της κράτησής του, στην 
οποία συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες 
για το αδίκημα που φέρεται ότι έχει 
διαπράξει, σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
παρούσας οδηγίας.
4. Η παρεχόμενη ενημέρωση 
περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) περιγραφή των περιστάσεων υπό τις 
οποίες φέρεται ότι τελέστηκε η αξιόποινη 
πράξη, περιλαμβανομένου του χρόνου, 
του τόπου και του είδους συμμετοχής του 
υπόπτου ή κατηγορουμένου στην 
αξιόποινη πράξη και
β) τη φύση και τον νομικό χαρακτηρισμό 
της αξιόποινης πράξης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη δομή φαίνεται περισσότερο λογική. Η στιγμή κατά την οποία ενεργοποιείται το 
δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τις κατηγορίες πρέπει να είναι η στιγμή κατά την οποία, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ο ύποπτος/κατηγορούμενος δικαιούται να λάβει υπερασπιστικά 
μέτρα ή στερείται της ελευθερίας του.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δικαίωμα σε γραπτή ενημέρωση σχετικά 
με τα δικαιώματα κατά τη σύλληψη

Δικαίωμα σε γραπτή ενημέρωση σχετικά 
με τα δικαιώματα σε περίπτωση στέρησης 
της ελευθερίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διατύπωση είναι ευρύτερη.
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένα πρόσωπο συλλαμβάνεται από 
τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους κατά 
τη διάρκεια ποινικής διαδικασίας, πρέπει 
να ενημερώνεται άμεσα σχετικά με τα 
δικονομικά του δικαιώματα γραπτώς 
(έγγραφο δικαιωμάτων). Ο συλληφθείς 
πρέπει να μπορεί να διαβάζει το έγγραφο 
δικαιωμάτων και να το διατηρεί καθόλη τη 
διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας του.

1. Όταν ένα πρόσωπο υπόκειται σε 
στέρηση της ελευθερίας του από τις 
αρμόδιες αρχές κράτους μέλους κατά τη 
διάρκεια ποινικής διαδικασίας, πρέπει να 
ενημερώνεται αμελλητί σχετικά με τα 
δικονομικά του δικαιώματα γραπτώς 
(έγγραφο δικαιωμάτων). Ο συλληφθείς 
πρέπει να μπορεί να διαβάζει το έγγραφο 
δικαιωμάτων και να το διατηρεί καθόλη τη 
διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας του. 
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες άτομα 
υπόκεινται σε στέρηση της ελευθερίας 
τους από τις δημόσιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε υπόθεση στέρησης της ελευθερίας, 
ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο χαρακτηρίζεται η διαδικασία σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το έγγραφο δικαιωμάτων συντάσσεται 
σε απλή γλώσσα και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον την ενημέρωση που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2. 
Στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας 
περιλαμβάνεται ενδεικτικό υπόδειγμα του 
εγγράφου δικαιωμάτων.

2. Όταν ένα άτομο έχει στερηθεί της 
ελευθερίας του, το έγγραφο δικαιωμάτων 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι της 
παρούσας οδηγίας καθώς και τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με την παράγραφο 2α.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το παράρτημα πρέπει να είναι δεσμευτικό. Οι υπόλοιπες διατάξεις έχουν μεταφερθεί σε μια 
οριζόντια διάταξη.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εκτός από την ενημέρωση που 
παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 3, το 
πρόσωπο που στερείται της ελευθερίας 
του ενημερώνεται για τα εξής:
α) για πόσες ώρες/ημέρες δύναται να 
στερηθεί της ελευθερίας του προτού 
προσαχθεί ενώπιον μιας δικαστικής 
αρχής· 
β) με ποιο τρόπο μπορεί να προσφύγει 
κατά της σύλληψης και με ποιο τρόπο 
μπορεί να επανεξετασθεί η κράτησή του·
γ) για το μέγιστο χρόνο της 
προδικαστικής κράτησης που ισχύει στην 
περίπτωσή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη δομή φαίνεται περισσότερο λογική.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Το άτομο που στερείται της 
ελευθερίας του πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να πληροφορείται το 
περιεχόμενο του εγγράφου δικαιωμάτων 
και να το διατηρεί στην κατοχή του 
καθόλη τη διάρκεια της στέρησης της 
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ελευθερίας του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ύποπτος/κατηγορούμενος πρέπει να έχει το δικαίωμα να κατέχει αντίγραφο του Εγγράφου 
Δικαιωμάτων προκειμένου να έχει στη διάθεσή του χρόνο να εξετάσει τα δικαιώματά του και να 
σχεδιάσει μια αμυντική στρατηγική, έχοντας υπόψη του τις δυνατότητες  που του παρέχει ο 
νόμος.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε 
περίπτωση που ο ύποπτος ή 
κατηγορούμενος δεν ομιλεί ή δεν 
κατανοεί τη γλώσσα των διαδικασιών, 
λαμβάνει το έγγραφο δικαιωμάτων σε 
γλώσσα που κατανοεί. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι προβλέπεται 
μηχανισμός για την ενημέρωση των 
υπόπτων ή κατηγορουμένων με μερική 
απώλεια όρασης ή όσων δεν μπορούν να 
διαβάσουν. Όταν ο ύποπτος ή 
κατηγορούμενος είναι παιδί, οι 
πληροφορίες που περιέχονται στο 
έγγραφο δικαιωμάτων παρέχονται επίσης 
προφορικά και με τρόπο προσαρμοσμένο 
στην ηλικία, στον βαθμό ωριμότητας και 
στις πνευματικές και συναισθηματικές 
δυνατότητες του παιδιού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη δομή φαίνεται περισσότερο λογική. Οι διατάξεις αυτές έχουν μεταφερθεί σε μια 
οριζόντια διάταξη.
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν το έγγραφο δικαιωμάτων δεν 
είναι διαθέσιμο στην αντίστοιχη γλώσσα, 
ο ύποπτος ή κατηγορούμενος 
ενημερώνεται για τα δικαιώματά του 
προφορικά σε γλώσσα που κατανοεί.
Το έγγραφο δικαιωμάτων πρέπει στη 
συνέχεια να παρέχεται στον εμπλεκόμενο 
σε γλώσσα που αυτός κατανοεί και χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη δομή φαίνεται περισσότερο λογική. Οι διατάξεις αυτές έχουν μεταφερθεί σε μια 
οριζόντια διάταξη.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υποκείμενοι στις διαδικασίες εκτέλεσης 
του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, 
λαμβάνουν κατάλληλο έγγραφο 
δικαιωμάτων στο οποίο καθορίζονται τα 
δικαιώματά τους όπως θεσπίζονται στην 
απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ. Το
παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας 
περιλαμβάνει ενδεικτικό υπόδειγμα του 
εγγράφου δικαιωμάτων.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υποκείμενοι στις διαδικασίες εκτέλεσης 
του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, 
λαμβάνουν κατάλληλο έγγραφο 
δικαιωμάτων στο οποίο καθορίζονται τα 
δικαιώματά τους όπως θεσπίζονται στην 
απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ. Το 
Έγγραφο Δικαιωμάτων συντάσσεται σε 
απλή γλώσσα και περιέχει τουλάχιστον τα 
στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα πρέπει να είναι δεσμευτικό όσον αφορά το περιεχόμενό του και πρέπει να 
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αντικατοπτρίζει το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δικαίωμα πρόσβασης στη δικογραφία Δικαίωμα πρόσβασης στο αποδεικτικό 
υλικό της υπόθεσης

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στο «αποδεικτικό υλικό» είναι σαφέστερη από την αναφορά στη «δικογραφία».

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένας ύποπτος ή κατηγορούμενος 
συλλαμβάνεται σε οποιοδήποτε στάδιο της 
ποινικής διαδικασίας, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι χορηγείται στον ίδιο ή 
στον συνήγορό του πρόσβαση στα 
έγγραφα της δικογραφίας τα οποία 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον 
προσδιορισμό της νομιμότητας της 
σύλληψης ή της κράτησης.

1. Όταν ένας ύποπτος ή κατηγορούμενος 
συλλαμβάνεται σε οποιοδήποτε στάδιο της 
ποινικής διαδικασίας, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι το αποδεικτικό υλικό 
της υπόθεσης που βρίσκεται σην κατοχή 
των αρμόδιων αρχών και το οποίο 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 
προσδιορισμό της νομιμότητας της 
σύλληψης ή της κράτησης, χορηγείται
στον συλληφθέντα ή στο συνήγορό του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στο «αποδεικτικό υλικό» είναι σαφέστερη από την αναφορά στη «δικογραφία». Όλο 
το αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης πρέπει να διατίθεται στον κατηγορούμενο.
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
χορηγείται στον ύποπτο ή στον συνήγορό 
του πρόσβαση στη δικογραφία, μόλις
ολοκληρωθεί η έρευνα επί της αξιόποινης 
πράξης. Η αρμόδια δικαστική αρχή 
μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση σε 
ορισμένα έγγραφα της δικογραφίας όταν 
η πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα 
ενδέχεται να συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο 
για τη ζωή άλλου προσώπου ή να 
υπονομεύει σοβαρά την εσωτερική 
ασφάλεια του κράτους μέλους στο οποίο 
λαμβάνει χώρα η διαδικασία. Όταν αυτό 
υπαγορεύεται από το συμφέρον της 
δικαιοσύνης, ο κατηγορούμενος ή ο 
συνήγορός του μπορεί να ζητά ευρετήριο
των εγγράφων που περιέχονται στη 
δικογραφία.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
χορηγείται στον ύποπτο ή στον 
κατηγορούμενο ή στον συνήγορό του 
πλήρης πρόσβαση στο αποδεικτικό υλικό 
της υπόθεσης που βρίσκεται στην κατοχή 
των αρμόδιων αρχών το αργότερο όταν
ολοκληρωθεί η έρευνα επί της αξιόποινης 
πράξης. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος ή 
ο συνήγορός του μπορεί να ζητά κατάλογο 
του αποδεικτικού υλικού που βρίσκεται 
στην κατοχή των αρμόδιων αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στο «αποδεικτικό υλικό» είναι σαφέστερη από την αναφορά στη «δικογραφία». Όλο 
το αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης χωρίς εξαίρεση πρέπει να διατίθεται στον κατηγορούμενο.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η πρόσβαση στη δικογραφία πρέπει να 
παρέχεται εγκαίρως ώστε ο ύποπτος ή 
κατηγορούμενος να μπορεί να 
προετοιμάσει την υπεράσπισή του ή να 
προσβάλλει προδικαστικές αποφάσεις. Η 
πρόσβαση στη δικογραφία παρέχεται 
δωρεάν.

3. Η πρόσβαση στο αποδεικτικό υλικό της 
υπόθεσης που βρίσκεται στην κατοχή των 
αρμόδιων αρχών πρέπει να παρέχεται 
εγκαίρως ώστε ο ύποπτος ή 
κατηγορούμενος να μπορεί να 
προετοιμάσει την υπεράσπισή του ή να 
προσβάλλει προδικαστικές αποφάσεις. Η 
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πρόσβαση στη δικογραφία παρέχεται 
δωρεάν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολόγηση είναι ίδια με την αιτιολόγηση στις προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν 
παρέχονται πληροφορίες στον ύποπτο ή 
κατηγορούμενο σύμφωνα με την παρούσα
οδηγία, αυτό θα καταγράφεται σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται από το 
δίκαιο του οικείου κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι ο ύποπτος/κατηγορούμενος έχει ενημερωθεί για τα δικαιώματά του πρέπει να 
καταγράφεται.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ύπαρξη διαδικασίας μέσω της οποίας 
ελέγχεται εάν ο ύποπτος ή 
κατηγορούμενος έχει λάβει όλες τις 
συναφείς για εκείνον πληροφορίες, 
σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 7.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ύπαρξη διαδικασίας μέσω της οποίας 
ελέγχεται εάν ο ύποπτος ή 
κατηγορούμενος έχει λάβει όλες τις 
συναφείς για εκείνον πληροφορίες, 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή πρέπει να καλύπτει ολόκληρη την οδηγία.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
ύποπτος ή κατηγορούμενος έχει το 
δικαίωμα προσφυγής, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες στο εθνικό δίκαιο 
διαδικασίες, κατά της ενδεχόμενης 
παράλειψης ή άρνησης της αρμόδιας 
αρχής να του παράσχει τις πληροφορίες 
που απαιτούνται σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή φαίνεται σαφέστερη από το άρθρο 8 παράγραφος 2 της πρότασης της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
ύποπτος ή κατηγορούμενος διαθέτει 
κάποιο ένδικο μέσο σε περίπτωση που 
δεν έχει λάβει την προβλεπόμενη 
ενημέρωση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολόγηση είναι ίδια με την αιτιολόγηση στην προηγούμενη τροπολογία.
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Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το αποδεικτικό υλικό που 
συγκεντρώθηκε κατά παράβαση των 
δικαιωμάτων που παρέχει η παρούσα 
οδηγία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ενώπιον του δικαστηρίου.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα του ύποπτου/κατηγορούμενου, το αποδεικτικό υλικό που 
συγκεντρώθηκε πρέπει να θεωρείται μη παραδεκτό.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ενδεικτικό1 υπόδειγμα εγγράφου δικαιωμάτων για υπόπτους και κατηγορουμένους κατά 
τη σύλληψη:

Εάν έχετε συλληφθεί από την αστυνομία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
Α. να ενημερωθείτε για ποια αξιόποινη πράξη θεωρείστε ύποπτος
Β. να λάβετε βοήθεια από δικηγόρο
Γ. σε διερμηνέα και στη μετάφραση εγγράφων, αν δεν καταλαβαίνετε τη γλώσσα
Δ. να γνωρίζετε για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να διαρκέσει η κράτησή σας
Έχετε το δικαίωμα να κρατήσετε το παρόν έγγραφο δικαιωμάτων μαζί σας για όσο 
διάστημα παραμένετε υπό κράτηση.
A. Ενημέρωση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους θεωρείστε ύποπτος
- Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε τους λόγους για τους οποίους θεωρείστε ύποπτος για 
τέλεση αξιόποινης πράξης αμέσως μόλις στερηθείτε την ελευθερία σας, ακόμη και αν η 
αστυνομία δεν σας ανακρίνει.
- Εσείς ή ο συνήγορός σας μπορείτε να ζητήσετε να δείτε τμήματα της δικογραφίας 
σχετικά με τη σύλληψη και την κράτησή σας ή να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με το 
                                               
1 Συμπληρώνεται με άλλα συναφή δικονομικά δικαιώματα που ισχύουν στα κράτη μέλη.
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περιεχόμενό της. 
Β. Βοήθεια δικηγόρου
- Έχετε το δικαίωμα να μιλήσετε με δικηγόρο προτού να αρχίσουν να σας ανακρίνουν οι 
αστυνομικοί.
- Εάν ζητήσετε επικοινωνία με δικηγόρο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχετε κάνει οπωσδήποτε 
κάποια αξιόποινη πράξη.
- Η αστυνομία πρέπει να σας βοηθήσει να έρθετε σε επικοινωνία με κάποιον δικηγόρο.

- Ο δικηγόρος είναι ανεξάρτητος από την αστυνομία και δεν θα αποκαλύψει καμία από τις 
πληροφορίες που του δίνετε χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
- Έχετε το δικαίωμα να μιλάτε με τον δικηγόρο σας κατ’ ιδίαν είτε στο αστυνομικό τμήμα 
είτε και τηλεφωνικώς.
- Εάν δεν έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε τα έξοδα του δικηγόρου, η αστυνομία πρέπει 
να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με την εν όλω ή εν μέρει δωρεάν νομική συνδρομή.
Γ. Βοήθεια διερμηνέα
- Εάν δεν μιλάτε ή δεν κατανοείτε τη γλώσσα, θα ζητηθεί για λογαριασμό σας διερμηνέας. 
Ο διερμηνέας είναι ανεξάρτητος από την αστυνομία και δεν θα αποκαλύψει καμία από τις 
πληροφορίες που του δίνετε χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
- Μπορείτε επίσης να ζητήσετε διερμηνέα ώστε να συνεννοηθείτε με τον δικηγόρο σας.
- Η βοήθεια του διερμηνέα είναι δωρεάν.
- Δικαιούστε μετάφραση οποιασδήποτε δικαστικής εντολής για τη σύλληψη ή την κράτησή 
σας. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη μετάφραση άλλων σημαντικών εγγράφων της 
έρευνας.
Δ. Για πόσο διάστημα μπορείτε να στερηθείτε την ελευθερία σας;
- Εάν δεν αφεθείτε ελεύθερος, πρέπει να οδηγηθείτε ενώπιον δικαστή εντός *1 ωρών 
αφότου έχετε στερηθεί την ελευθερία σας.

- Ο δικαστής πρέπει να σας ακούσει και να αποφασίσει εάν πρέπει να παραμείνετε υπό 
κράτηση ή να αφεθείτε ελεύθερος. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε μετάφραση της 
απόφασης του δικαστή για την παραμονή σας υπό κράτηση.
- Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την απελευθέρωσή σας ανά πάσα στιγμή. Ο δικηγόρος 
σας μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε.

Τροπολογία

Υπόδειγμα εγγράφου δικαιωμάτων για υπόπτους και κατηγορουμένους:
Εάν φέρεστε ως ύποπτος ή έχετε συλληφθεί, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
Α. το δικαίωμα να λάβετε υπηρεσίες διερμηνέα και μετάφραση των εγγράφων, εάν δεν 
κατανοείτε τη γλώσσα
Β. το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο 

                                               
1 (…)
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Γ. το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις δωρεάν πρόσβασης σε 
δικηγόρο
Δ. – το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την κατηγορία
Ε. το δικαίωμα πρόσβασης στο αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης 
ΣΤ. το δικαίωμα σιωπής.
Σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας, ο συλληφθείς έχει επιπλέον τα ακόλουθα 
δικαιώματα:
Α. το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με το πόσες ώρες/ημέρες μπορείτε να στερηθείτε 
την ελευθερία σας προτού προσαχθείτε ενώπιον μιας δικαστικής αρχής 
Β.  το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε 
προσφυγή κατά της σύλληψης και τον τρόπο με τον οποίο η κράτησή σας μπορεί να 
επανεξεταστεί
Γ. το δικαίωμα να ενημερωθείτε για το μέγιστο χρόνο προδικαστικής κράτησης που ισχύει 
στην περίπτωσή σας.
Έχετε το δικαίωμα να διατηρείτε το έγγραφο δικαιωμάτων καθόλη τη διάρκεια του 
χρόνου κατά τον οποίο έχετε στερηθεί της ελευθερίας σας.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ενδεικτικό1 υπόδειγμα Εγγράφου Δικαιωμάτων για πρόσωπα που συλλαμβάνονται βάσει 
Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης:
Εάν συλληφθείτε από την αστυνομία βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, έχετε τα 
ακόλουθα δικαιώματα:
Α. να γνωρίζετε τους λόγους για τους οποίους έχετε συλληφθεί
Β. να λάβετε βοήθεια από δικηγόρο
Γ. να λάβετε υπηρεσίες διερμηνέα και μετάφραση των εγγράφων, εάν δεν κατανοείτε τη 
γλώσσα
Δ. να ενημερωθείτε σχετικά με το δικαίωμά σας να δεχτείτε να παραδοθείτε
Ε. να σας παρασχεθεί ακρόαση, εάν δεν συμφωνείτε να παραδοθείτε
ΣΤ. να αφεθείτε ελεύθερος (μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας)
Έχετε το δικαίωμα να κρατήσετε το παρόν έγγραφο δικαιωμάτων μαζί σας για όσο 
διάστημα παραμένετε υπό κράτηση.
Α. Το δικαίωμά σας να γνωρίζετε τους λόγους της σύλληψής σας
- Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε για ποιους λόγους καταζητείστε από μια άλλη χώρα.
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Β. Βοήθεια δικηγόρου
- Έχετε το δικαίωμα να έρθετε σε επαφή με δικηγόρο. Η αστυνομία πρέπει να σας 
βοηθήσει να έρθετε σε επικοινωνία με κάποιον δικηγόρο.
- Ο δικηγόρος είναι ανεξάρτητος από την αστυνομία και δεν θα αποκαλύψει καμία από τις 
πληροφορίες που του δίνετε χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
- Έχετε το δικαίωμα να μιλάτε με τον δικηγόρο σας κατ’ ιδίαν είτε στο αστυνομικό τμήμα 
είτε και τηλεφωνικώς.
- Εάν δεν έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε τα έξοδα του δικηγόρου, η αστυνομία πρέπει 
να σας ενημερώσει σχετικά με δωρεάν νομική συνδρομή.
Γ. Βοήθεια διερμηνέα
- Εάν δεν μιλάτε ή δεν κατανοείτε τη γλώσσα, θα ζητηθεί για λογαριασμό σας διερμηνέας. 
Ο διερμηνέας είναι ανεξάρτητος από την αστυνομία και δεν θα αποκαλύψει καμία από τις 
πληροφορίες που του δίνετε χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
- Μπορείτε επίσης να ζητήσετε διερμηνέα ώστε να συνεννοηθείτε με τον δικηγόρο σας.
- Η βοήθεια του διερμηνέα είναι δωρεάν.
- Δικαιούστε μετάφραση οποιασδήποτε δικαστικής εντολής για τη σύλληψη ή την κράτησή 
σας. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη μετάφραση άλλων σημαντικών εγγράφων της 
έρευνας.
Δ. Το δικαίωμά σας να δεχθείτε να παραδοθείτε 
- Έχετε δικαίωμα να δεχθείτε να παραδοθείτε στο πλαίσιο ευρωπαϊκού εντάλματος 
σύλληψης. Αυτό επιταχύνει κατά κανόνα τις διαδικασίες. 
- Εάν δεχθείτε να παραδοθείτε, ενδέχεται να είναι δύσκολο στη συνέχεια να αλλάξετε 
γνώμη. Προτού αποφασίσετε εάν θα δεχθείτε ή όχι να παραδοθείτε, απευθυνθείτε σε 
δικηγόρο. 
Ε. Το δικαίωμά σας για ακρόαση 
- Εάν δεν συναινείτε στην παράδοσή σας στο κράτος μέλος που σας αναζητά, έχετε 
δικαίωμα να εμφανιστείτε ενώπιον δικαστή και να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους 
δεν συναινείτε στην παράδοσή σας.
ΣΤ. Το δικαίωμά σας να αφεθείτε ελεύθερος μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης 
προθεσμίας
- Κατά κανόνα, η παράδοσή σας πρέπει να λάβει χώρα εντός 10 ημερών από την έκδοση 
οριστικής απόφασης δικαστηρίου για την παράδοσή σας. Εάν δεν έχει γίνει η παράδοσή 
σας εντός 10 ημερών, κατά κανόνα οι αρχές πρέπει να σας αφήσουν ελεύθερο. Παρόλα 
αυτά, συνιστάται να απευθυνθείτε σε δικηγόρο σχετικά με το θέμα, δεδομένου ότι 
υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα. 
______________
1 Συμπληρώνεται με άλλα συναφή δικονομικά δικαιώματα που ισχύουν στα κράτη μέλη.

Τροπολογία

Υπόδειγμα Εγγράφου Δικαιωμάτων για πρόσωπα που συλλαμβάνονται βάσει Ευρωπαϊκού 
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Εντάλματος Σύλληψης:
Εάν έχετε συλληφθεί από την αστυνομία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
Α. το δικαίωμα να λάβετε υπηρεσίες διερμηνέα και μετάφραση των εγγράφων, εάν δεν 
κατανοείτε τη γλώσσα
Β. το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο
Γ. το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις δωρεάν πρόσβασης σε 
δικηγόρο
Δ. το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την κατηγορία
Ε. το δικαίωμα πρόσβασης στο αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης 
ΣΤ. το δικαίωμα σιωπής
Ζ. το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με το πόσες ώρες/ημέρες μπορείτε να στερηθείτε 
την ελευθερία σας προτού προσαχθείτε ενώπιον δικαστηρίου
Η. το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε 
προσφυγή κατά του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης
Θ. το δικαίωμα να ενημερωθείτε για το μέγιστο χρόνο κράτησης ενόψει της παράδοσης
Έχετε το δικαίωμα να διατηρείτε το έγγραφο δικαιωμάτων καθόλη τη διάρκεια του 
χρόνου κατά τον οποίο έχετε στερηθεί της ελευθερίας σας.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η θέσπιση κοινών ελάχιστων κανόνων στο πεδίο της ποινικής δικονομίας θα κατοχύρωνε 
αποτελεσματικότερα τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και θα συνέβαλε στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της αρχής της 
αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές υποθέσεις λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ των 
δικαστικών αρχών.

Μετά την αποτυχία της έκδοσης ενός οριζόντιου νομικού μέσου για τα δικονομικά 
δικαιώματα σε ποινικές διαδικασίες (πρόταση απόφασης πλαίσιο της Επιτροπής του 2004), το 
Συμβούλιο επέλεξε μια σταδιακή προσέγγιση και στις 30 Νοεμβρίου 2009 ενέκρινε έναν 
οδικό χάρτη σχετικά με τα δικονομικά δικαιώματα καλώντας την Επιτροπή να υποβάλει μια 
σειρά νομοθετικών προτάσεων που να αντιστοιχούν στα μέτρα που αναγράφονται στον οδικό 
χάρτη. Η πρόταση οδηγίας σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών 
διαδικασιών που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2010 αποτελεί το δεύτερο 
στάδιο του καταλόγου των μέτρων που περιλαμβάνει ο οδικός χάρτης για τα δικονομικά 
δικαιώματα. Αποσκοπεί στη θέσπιση κοινών ελάχιστων κανόνων όσον αφορά το δικαίωμα 
ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 
πρώτο στάδιο, σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση, είναι η οδηγία που 
εκδόθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2010.

Υπό το φως της πρότασης, η οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται από τη στιγμή που ένα πρόσωπο 
ενημερώνεται από τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους, μέσω επίσημης ειδοποίησης ή με 
άλλο τρόπο, ότι θεωρείται ύποπτο ή κατηγορείται για τέλεση αξιόποινης πράξης μέχρι την 
ολοκλήρωση των δικονομικών διαδικασιών (συμπεριλαμβανομένης τυχόν προσφυγής). Οι 
διαδικασίες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης πρέπει 
επίσης να εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας ενώ, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 15 της 
πρότασης, η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε διαδικασίες που διεξάγονται από 
διοικητικές αρχές σχετικά με την παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού, εθνικού ή 
ευρωπαϊκού, εκτός εάν η υπόθεση παραπέμπεται σε δικαστήριο με αρμοδιότητα σε ποινικές
υποθέσεις.

Ο κύριος σκοπός της πρότασης έγκειται στο να επιβεβαιωθεί ότι ο ύποπτος/κατηγορούμενος 
έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για τα δικαιώματά του. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να παρέχεται 
σε απλή και κατανοητή γλώσσα, προφορικώς ή εγγράφως, σε γλώσσα που ο ύποπτος ή 
κατηγορούμενος κατανοεί.  Ειδικές διατάξεις ισχύουν για παιδιά και άτομα που έχουν 
προβλήματα όρασης ή είναι τυφλά ή δεν μπορούν να διαβάσουν. Η ενημέρωση πρέπει να 
περιλαμβάνεται στο λεγόμενο «Έγγραφο δικαιωμάτων».

Σύμφωνα με την πρόταση, ειδική ενημέρωση πρέπει να παρέχεται σε περίπτωση κατά την 
οποία ένα πρόσωπο υπόκειται σε στέρηση της ελευθερίας του από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών που αφορούν υποψίες για την τέλεση 
αξιόποινης πράξης (π.χ. κατά τη σύλληψη από την αστυνομία και τη θέση σε προδικαστική 
κράτηση με δικαστική απόφαση). Μόνο στην περίπτωση αυτή τα κράτη μέλη καλούνται να 
παράσχουν ενημέρωση για τα δικονομικά δικαιώματα εγγράφως.
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Εκτός από το γενικό δικαίωμα ενημέρωσης για τα δικονομικά δικαιώματα, η πρόταση 
αποσκοπεί να εξειδικεύσει δύο συγκεκριμένα δικαιώματα: το δικαίωμα ενημέρωσης για την 
κατηγορία και το δικαίωμα της πρόσβασης στη δικογραφία. Το τελευταίο αυτό δικαίωμα 
είναι ωστόσο περιορισμένο δεδομένου ότι η πρόταση αναφέρει ότι η πρόσβαση σε ορισμένα 
έγγραφα της δικογραφίας μπορεί να αποκλειστεί όταν αυτό μπορεί να θέσει σε σοβαρό 
κίνδυνο τη ζωή ενός άλλου προσώπου ή ενδέχεται να προξενήσει σοβαρή βλάβη στην 
εσωτερική ασφάλεια του κράτους μέλους στο οποίο λαμβάνει χώρα η διαδικασία.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το δικαίωμα ενημέρωσης παρέχεται κατά τρόπο 
αποτελεσματικό, η πρόταση προβλέπει τη θέσπιση μιας διαδικασίας προκειμένου να 
αξιολογηθεί κατά πόσον ο ύποπτος ή κατηγορούμενος έχει τύχει ενημέρωσης και ότι, σε 
αντίθετη περίπτωση, έχει στη διάθεσή του ένα αποτελεσματικό ένδικο μέσο.

Έτερες διατάξεις αφορούν την κατάρτιση και τη ρήτρα μη υποβάθμισης των προτύπων.

Η πρόταση περιλαμβάνει δύο παραρτήματα: Το παράρτημα Ι περιλαμβάνει ένα ενδεικτικό
υπόδειγμα εγγράφου δικαιωμάτων για υπόπτους και κατηγορουμένους κατά τη σύλληψη, το 
δε παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνει ένα ενδεικτικό υπόδειγμα εγγράφου δικαιωμάτων για 
συλληφθέντες βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Δεδομένου ότι τα υποδείγματα αυτά είναι "ενδεικτικά", τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να τα 
χρησιμοποιήσουν. Επισημαίνεται ότι τα δύο παραρτήματα περιλαμβάνουν στοιχεία που 
υπερβαίνουν το περιεχόμενο της πρότασης.
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ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ

Οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να ταξιδεύουν, να σπουδάζουν και να εργάζονται στην 
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ελευθερίες αυτές ωστόσο υπόκεινται σε 
περιορισμούς λόγω ύπαρξης 27 διαφορετικών εννόμων τάξεων στα κράτη μέλη. Η ΕΕ έχει 
συνεπώς ως στόχο να εγκαθιδρύσει ένα ενιαίο χώρο δικαιοσύνης με κοινούς κανόνες και 
στενή συνεργασία. Ενώ το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα της δικαιοσύνης 
επικεντρώνεται κυρίως στην ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών των 
κρατών μελών, η οδηγία εστιάζει την προσοχή της στους πολίτες της ΕΕ και στα δικαιώματά 
τους σε περίπτωση εμπλοκής σε ποινικές διαδικασίες. Εάν αυτό συμβεί στη χώρα καταγωγής 
ενός πολίτη ή σε ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, πρέπει να κατοχυρώνεται η δίκαιη δίκη 
σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτό 
συνεπάγεται τήρηση των βασικών δικονομικών δικαιωμάτων, όπως πρόσβαση σε δικηγόρο ή 
παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης, εφόσον απαιτούνται. 

Η επίγνωση των δικαιωμάτων αποτελεί το πρώτο βήμα για την τήρησή τους. Η μη τήρηση 
των δικαιωμάτων αυτών από τις δημόσιες αρχές θέτει σε κίνδυνο το δίκαιο χαρακτήρα των 
ποινικών διαδικασιών και ενδέχεται να οδηγήσει σε δικαστικές πλάνες. Η εισηγήτρια 
χαιρετίζει συνεπώς το στόχο της πρότασης της Επιτροπής που έγκειται στη θέσπιση κοινών 
ελάχιστων κανόνων όσον αφορά το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν εκδοθεί και εφαρμοστεί ορθά, θα ενισχύσει τα 
δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων διασφαλίζοντας ότι αυτοί ενημερώνονται 
για τα δικαιώματά τους.

Η παρούσα έκθεση τροποποιεί την πρόταση της Επιτροπής προκειμένου να διασφαλίσει ότι η 
οδηγία καλύπτει όλες τις περιπτώσεις περιορισμού της ατομικής ελευθερίας, ανεξαρτήτως 
του τρόπου με τον οποίο τα κράτη μέλη χαρακτηρίζουν τη διαδικασία βάσει της οποίας ο 
ύποπτος στερείται της ελευθερίας του. Ουδείς γνωρίζει εκ των προτέρων για πόσο χρονικό 
διάστημα ο ύποπτος θα κρατηθεί από την αστυνομία ή για πόσο χρόνο το πρόσωπο θα 
στερηθεί της ελευθερίας του. Ενώ τα διάφορα δικαιώματα που αναφέρονται στο έγγραφο 
δικαιωμάτων ενδέχεται να μην εφαρμόζονται πάντοτε, ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος 
δικαιούται ωστόσο να πληροφορείται άμεσα και εγγράφως τα δικονομικά του δικαιώματα.

Το άρθρο 3 της οδηγίας που θεσπίζει τα ελάχιστα δικονομικά δικαιώματα για τα οποία πρέπει 
να ενημερώνονται οι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι σε ποινικές υποθέσεις, πρέπει να διευρυνθεί 
ώστε να περιλάβει και τα ακόλουθα δικαιώματα:

- το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση,
- το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο,
- το δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης σε δικηγόρο,
- το δικαίωμα ενημέρωσης για την κατηγορία,
- το δικαίωμα πρόσβασης στο αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης,
- το δικαίωμα σιωπής.

Το έγγραφο δικαιωμάτων πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον τις ακόλουθες πληροφορίες για 
τους συλληφθέντες που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία:

α) για πόσες ώρες/ημέρες το άτομο μπορεί να στερηθεί της ελευθερίας του προτού προσαχθεί 
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ενώπιον μιας δικαστικής αρχής· 
β) με ποιο τρόπο το άτομο μπορεί να προσβάλει τη σύλληψη και με ποιο τρόπο μπορεί να 
επανεξετασθεί η κράτησή του·
γ) τη μέγιστη διάρκεια της προδικαστικής κράτησης που ισχύει στην περίπτωσή του.
Ο συλληφθείς πρέπει να μπορεί να διαβάζει το έγγραφο δικαιωμάτων και να το διατηρεί 
καθόλη τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας του.

Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ο ύποπτος ή κατηγορούμενος τυγχάνει 
επαρκούς ενημέρωσης όσον αφορά την κατηγορία προκειμένου να κατοχυρώνεται ο δίκαιος 
χαρακτήρας των ποινικών διαδικασιών και να μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά το 
υπερασπιστικό του δικαίωμα. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι ένα άτομο 
που κατηγορείται σε μια ποινική υπόθεση τυγχάνει επαρκούς ενημέρωσης όσον αφορά το 
χαρακτήρα και την αιτία της κατηγορίας, από τη στιγμή κατά την οποία, σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο, έχει το δικαίωμα να λάβει μέτρα για την υπεράσπισή του. Ο συλληφθείς πρέπει 
επίσης, από τη στιγμή που στερείται της ελευθερίας του, να πληροφορείται τους λόγους για 
τη σύλληψή του, καθώς και το αδίκημα το οποίο φέρεται ότι έχει διαπράξει, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της οδηγίας αυτής.

Εξάλλου, η έννοια του φακέλου της δικογραφίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 της πρότασης της 
Επιτροπής, η οποία δεν αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη μέλη, μπορεί να εκφραστεί 
καλύτερα με τον όρο «το αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης» το οποίο διευρύνει το πεδίο 
εφαρμογής του όρου. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν πάντοτε ότι ο ύποπτος ή 
κατηγορούμενος ή ο δικηγόρος του έχει απεριόριστη πρόσβαση στο αποδεικτικό υλικό της 
υπόθεσης που βρίσκεται στην κατοχή των αρμόδιων αρχών, το αργότερο κατά το χρόνο 
ολοκλήρωσης της διερεύνησης του ποινικού αδικήματος. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος ή ο 
δικηγόρος του μπορεί να ζητήσει κατάλογο του αποδεικτικού υλικού που έχουν στην κατοχή 
τους οι αρμόδιες αρχές. 

Δεδομένου ότι η ύπαρξη διαφόρων Εγγράφων Δικαιωμάτων για διαφορετικές καταστάσεις θα 
προκαλούσε σύγχυση, πρέπει να υπάρχει ένα υπόδειγμα Εγγράφου Δικαιωμάτων. Το 
υπόδειγμα αυτό, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας πρέπει να είναι 
υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη και να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα δικαιώματα που 
θεσπίζει η παρούσα οδηγία. Η οδηγία περιλαμβάνει ένα δεύτερο παράδειγμα με ένα 
ξεχωριστό Έγγραφο Δικαιωμάτων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, δεδομένου 
ότι η εκτέλεσή του δεν θεωρείται ποινική διαδικασία σε κάθε κράτος μέλος. Η διάκριση αυτή 
έχει επίσης πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του μέτρου Α και συνεπώς είναι συνεπής με τον 
οδικό χάρτη.

Η παρούσα οδηγία αποτελεί το δεύτερο μόνο βήμα σε μια σειρά μέτρων που περιλαμβάνει ο 
οδικός χάρτης για τα δικονομικά δικαιώματα και θεωρείται ότι αποτελεί μέρος μιας 
συνεκτικής δέσμης νομοθετικών μέτρων που θα υποβάλει η Επιτροπή κατά τα επόμενα 
χρόνια και η οποία θα θεσπίσει μια ελάχιστη δέσμη δικονομικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο 
των ποινικών διαδικασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το λόγο αυτό, θα ήταν εξαιρετικά 
ευπρόσδεκτο εάν η Επιτροπή μπορούσε να προτείνει ένα υπόδειγμα του Εγγράφου 
Δικαιωμάτων στο τέλος του οδικού χάρτη σύμφωνα με τα δικονομικά δικαιώματα που 
αναμένεται να εγκριθούν τα προσεχή χρόνια.


