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PR_COD_1amOther

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 το σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας σε ποινικές υποθέσεις
(09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία ομάδας κρατών μελών που υπεβλήθη στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (09288/2010),.

– έχοντας υπόψη το άρθρο 76, εδάφιο β) και το άρθρο 82, παράγραφος 1, εδάφιο α) της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει των οποίων του υπεβλήθη 
το σχέδιο πράξης (C7 0185/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφοι 3 και 15 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη [τις αιτιολογημένες γνώμες που απέστειλαν στον Πρόεδρό του τα εθνικά 
κοινοβούλια /την αιτιολογημένη γνώμη που απέστειλε στον Πρόεδρό του ένα εθνικό 
κοινοβούλιο] όσον αφορά το κατά πόσο η πρωτοβουλία είναι συμβατή με την αρχή της 
επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής (…),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 44 και 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2011),

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

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών 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, με σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των διαφορετικών 
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συνταγματικών και νομικών συστημάτων 
και παραδόσεων των κρατών μελών.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση του κειμένου σύμφωνα με το άρθρο 67, παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ το οποίο ορίζει: 
«Η Ένωση συγκροτεί χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και των διαφορετικών νομικών συστημάτων και παραδόσεων των 
κρατών μελών.» Επιδιώκει επίσης να προτάξει, ως πρώτη αιτιολογική σκέψη, τον απόλυτο 
σεβασμό που θα πρέπει να υπάρχει απέναντι στις υφιστάμενες νομικές και συνταγματικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών· σε περίπτωση που τούτο δεν ισχύει, καθίσταται αδύνατη η 
υλοποίηση των επιδιώξεων της οδηγίας.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

(1a) Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης 
της Λισαβόνας, καθιερώθηκε για πρώτη 
φορά στην ποινική νομοθεσία της ΕE ο 
ενδεδειγμένος κοινοβουλευτικός έλεγχος, 
μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως 
συννομοθέτη και των εθνικών 
κοινοβουλίων σε ό, τι αφορά την αρχή της 
επικουρικότητας. Μέσω της Συνθήκης 
της Λισαβόνας, ο Χάρτης των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κατέστη 
νομικά δεσμευτικό έγγραφο, με 
αποτέλεσμα να αρχίσει μια νέα εποχή 
όσον αφορά την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων σε ποινικές διαδικασίες, 
όπως το δικαίωμα στη ζωή (άρθρο 2), το 
δικαίωμα στην ακεραιότητα του 
προσώπου (άρθρο 3), η απαγόρευση των 
βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή 
εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης 
(άρθρο 4), το δικαίωμα στην ελευθερία 
και την ασφάλεια (άρθρο 6), ο σεβασμός 
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της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής 
(άρθρο 7), το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου 
(άρθρο 47), το τεκμήριο αθωότητας και 
τα δικαιώματα της υπεράσπισης (άρθρο 
48), οι αρχές της νομιμότητας και της 
αναλογικότητας αξιοποίνων πράξεων και 
ποινών (άρθρο 49) και το δικαίωμα του 
προσώπου να μη δικάζεται ή να μην 
τιμωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια 
αξιόποινη πράξη (άρθρο 50).

Or. pt

Αιτιολόγηση

Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, καθιερώθηκε ένας καλύτερος 
δημοκρατικός έλεγχος εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων. Παράλληλα, οιαδήποτε μέτρα εγκρίνονται στο τομέα του ποινικού δικαίου 
πρέπει να σέβονται πλήρως το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ως νομικά δεσμευτικό έγγραφο· τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη δεσμεύονται
πλέον, κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, από ένα σύνολο θεμελιωδών δικαιωμάτων 
που προστατεύουν τους πολίτες. 

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1β (νέα)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

(1β) Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ) και η νομολογία 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) 
συνέβαλαν στην ουσιαστική άνοδο του 
επιπέδου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
περιλαμβανομένου του δικαιώματος σε 
μια δίκαιη και ισότιμη δίκη στην 
Ευρώπη. 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 
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θεμελιώδη δικαιώματα της Σύμβασης ως 
γενικές αρχές του νόμου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και στο άρθρο 52 του Χάρτη, 
που εξασφαλίζει εναρμονισμένη ερμηνεία 
μεταξύ του Χάρτη και της Σύμβασης 
όσον αφορά τα εν λόγω δικαιώματα.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Λόγω των σοβαρών επιπτώσεων της οδηγίας για την ευρωπαϊκή εντολή έρευνας σε διάφορα 
θεμελιώδη δικαιώματα, όπως τονίζεται στη γνωμοδότηση του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ΕΕΕ, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο Χάρτης 
αναφέρεται άμεσα στην κατανόηση των δικαιωμάτων αυτών, όπως προβλέπονται στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών 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 εξής, 
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 εξής, 
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, 
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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, 
ενώ οιαδήποτε εφαρμογή της έννοιας της 
αμοιβαίας αναγνώρισης πρέπει επίσης να 
διασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα 
που κατοχυρώνονται στο Χάρτη και στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Οιαδήποτε παρέμβαση στο 
δικαστήριο βασιζόμενη σε εξαίρεση 
θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να 
εφαρμόζεται κατ’ εξαίρεση όταν εκ 
πρώτης όψεως υπάρχει εμφανής 
απόδειξη ότι έχει παραβιαστεί ένα 
θεμελιώδες δικονομικό δικαίωμα που 
κατοχυρώνεται στον Χάρτη ή στην 
Ευρωπαϊκή  Σύμβαση Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων ή η εφαρμογή ενός μέτρου 
πρόκειται να αποτελέσει παραβίαση των 
θεμελιωδών εθνικών συνταγματικών 
δικαιωμάτων.

Or. pt

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

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

Or. pt

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή συνταγματικών προβλημάτων σε συγκεκριμένα κράτη μέλη, πριν από τη 
διαβίβαση της ΕΕΕ απαιτείται διαδικασία επικύρωσης του μέτρου από δικαστήριο. Κατ’ αυτό 
τον τρόπο διασφαλίζεται η νομιμότητα του προς έκδοση μέτρου, καθώς και ο σεβασμός των 
διαφόρων συνταγματικών καθεστώτων και των συνεπειών τους ως προς τη διοίκηση και την 
εφαρμογής της δικαιοσύνης.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2β (νέα)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

2β) Πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός 
ότι, παρόλο που έχει καταργηθεί 
καταρχήν ο έλεγχος της διπλής 
διακινδύνευσης όσον αφορά τον 
κατάλογο 32 αδικημάτων στο πλαίσιο της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, εξακολουθούν 
να υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ως 
προς τους εθνικούς ορισμούς των εν λόγω 
αδικημάτων. Τα κράτη μέλη οφείλουν, ως 
εκ τούτου, να αποφεύγουν την ΕΕΕ εάν 
υπάρχουν ρήτρες εξωεδαφικών 
δικαιοδοσιών, όταν ένα κράτος μέλος 
κινεί δικαστική δίωξη κατά υπηκόων ή 
κατοίκων του για πράξεις τελεσθείσες 
εκτός της εθνικής του επικράτειας και 
όταν η ίδια πράξη δεν επισύρει ποινή 
βάσει της νομοθεσίας του κράτους 
εκτέλεσης. Διώξεις που συνδέονται με 
αδικήματα που αφορούν φόρους, 
τελωνεία και συνάλλαγμα δεν εμπίπτουν 
στην κατηγορία αυτή. 

Or. pt
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2γ (νέα)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

2γ) Οι αστυνομικές αρχές δεν μπορούν να 
θεωρούνται δικαστικές αρχές κατά την 
έννοια του άρθρου 82, παράγραφος 1, 
εδάφιο α) της ΣΛΕΕ. Οιοδήποτε 
δικονομικό αίτημα της αστυνομίας του 
κράτους έκδοσης στο πλαίσιο ΕΕΕ 
πρέπει να επικυρώνεται από εισαγγελέα ή 
δικαστή, λαμβανομένων υπόψη των 
θεμελιωδών απαιτήσεων του κράτους 
εκτέλεσης. Η αρχή που διεξάγει την 
έρευνα σε ποινικές διαδικασίες με 
αρμοδιότητα να παραγγέλλει τη 
συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων 
είναι αρχή που ασκεί δικαστική εξουσία, 
ήτοι αρχή που, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που καθορίζει ο νόμος, 
εκδίδει δεσμευτικές αποφάσεις οι οποίες 
χαρακτηρίζονται ως «δικαστικές 
αποφάσεις».

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη έχει ζωτική σημασία προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
οιοδήποτε αίτημα για ΕΕΕ θα αξιολογείται από εισαγγελέα ή δικαστή σε πλαίσιο σεβασμού της 
αρχής της νομιμότητας. Από το άρθρο 82, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ προκύπτει σαφώς ότι η 
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης περιορίζεται στις αποφάσεις που αποτελούν το 
αντικείμενο δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις  και ότι δεν προβλέπεται η εφαρμογή 
της σε πράξεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας με βάση το άρθρο 87 
της ΣΛΕΕ. 
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

(6) Στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το 
οποίο εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2009, 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ότι 
θα πρέπει να επιδιωχθεί περαιτέρω η 
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος συγκέντρωσης αποδεικτικών 
στοιχείων σε υποθέσεις με διασυνοριακή 
διάσταση, βασιζόμενου στην αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο δήλωσε ότι τα υπάρχοντα 
μέσα σε αυτόν τον τομέα διαμορφώνουν
ένα διάσπαρτο καθεστώς και ότι 
απαιτείται μια νέα προσέγγιση, που θα 
βασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας 
αναγνώρισης αλλά και θα λαμβάνει 
υπόψη την ευελιξία του παραδοσιακού 
συστήματος της αμοιβαίας δικαστικής 
συνδρομής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ζήτησε συνεπώς ένα συνεκτικό σύστημα 
που θα αντικαταστήσει όλα τα υπάρχοντα
νομικά στο συγκεκριμένο τομέα, 
περιλαμβανομένης της απόφασης πλαισίου
για το ευρωπαϊκό ένταλμα συγκέντρωσης 
αποδεικτικών στοιχείων, που θα καλύπτει 
κατά το δυνατόν όλα τα είδη αποδεικτικών 
στοιχείων και θα ορίζει προθεσμίες για την 
εκτέλεση, θα περιορίζει δε όσο το δυνατό
περισσότερο τους λόγους άρνησης.

(6) Στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το 
οποίο εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2009, 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ότι 
θα πρέπει να επιδιωχθεί περαιτέρω η 
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος συγκέντρωσης αποδεικτικών 
στοιχείων σε υποθέσεις με διασυνοριακή 
διάσταση, βασιζόμενου στην αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, ζητώντας ένα 
συνεκτικό σύστημα που θα αντικαταστήσει 
όλα τα υπάρχοντα νομικά στο 
συγκεκριμένο τομέα, περιλαμβανομένης 
της απόφασης πλαίσιο για το ευρωπαϊκό 
ένταλμα συγκέντρωσης αποδεικτικών 
στοιχείων, που θα καλύπτει κατά το 
δυνατόν όλα τα είδη αποδεικτικών 
στοιχείων και θα ορίζει προθεσμίες για την 
εκτέλεση, θα περιορίζει δε όσο το δυνατόν 
περισσότερο τους λόγους άρνησης.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα οδηγία επιδιώκεται η δημιουργία ενιαίου και αποτελεσματικού μέσου 
συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών έτσι ώστε να 
ξεπεραστεί το πρόβλημα του κατακερματισμού και της πολυπλοκότητας του ισχύοντος 
νομοθετικού πλαισίου και το περιορισμένο εύρος εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας 
αναγνώρισης στον τομέα αυτό. Με βάση την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, οι λόγοι 
άρνησης εκτέλεσης μιας απόφασης ξένης χώρας απαριθμούνται πλέον σε εξαντλητικό αλλά και 
αντικειμενικό κατάλογο και οι προθεσμίες είναι σαφώς καθορισμένες ούτως ώστε να 
διευκολύνεται η δικαστική συνεργασία στον τομέα αυτό.
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

7α. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι 
επίσης να παράσχει ένα αποτελεσματικό
και ευέλικτο μέσο, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται μεγαλύτερη ταχύτητα, 
νομιμότητα των αποδεικτικών στοιχείων, 
απλούστευση της διαδικασίας, αυξημένη 
προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, ιδίως των δικονομικών 
δικαιωμάτων, μείωση του οικονομικού 
κόστους, αύξηση της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και της συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών και επιπλέον η 
διατήρηση των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των εθνικών 
συστημάτων και του νομικού πολιτισμού, 
πάντα σε πλαίσιο σεβασμού των 
συνταγματικών και νομικών συστημάτων 
των κρατών μελών.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να τονίζονται οι στόχοι της υπό εξέταση οδηγίας. Για να εξασφαλίζεται η ταχεία και 
αποτελεσματική καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας και άλλων μορφών
ιδιαίτερα σοβαρής εγκληματικότητας, που διαθέτει μεγάλη ευχέρεια στη διακίνηση προσώπων 
και αγαθών, οι εθνικές αρχές χρειάζονται σαφείς και ευέλικτους κανόνες συνεργασίας, αλλά για 
μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται η ανάγκη τούτο να γίνεται σε πλαίσιο σεβασμού των νομικών 
και συνταγματικών διαφορών των κρατών.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

(10) Η ΕΕΕ θα πρέπει να εστιάζεται στο (10) Η ΕΕΕ θα πρέπει να εστιάζεται στο 
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ερευνητικό μέτρο που πρέπει να 
εκτελεσθεί. Η αρχή έκδοσης είναι η 
αρμοδιότερη να αποφασίζει, βάσει των 
γνώσεων που διαθέτει όσον αφορά τις 
λεπτομέρειες της σχετικής έρευνας, ποιο 
μέτρο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
Εντούτοις, η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει 
άλλο είδος μέτρου είτε επειδή το μέτρο 
που ζητήθηκε δεν υπάρχει ή δεν είναι 
διαθέσιμο βάσει του εθνικού της δικαίου, 
είτε επειδή το άλλο είδος μέτρου θα 
επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα με το μέτρο 
που προβλέπει η ΕΕΕ χρησιμοποιώντας 
λιγότερο καταναγκαστικά μέσα.

ερευνητικό μέτρο που πρέπει να 
εκτελεσθεί. Η αρχή έκδοσης είναι η 
αρμοδιότερη να αποφασίζει, βάσει των 
γνώσεων που διαθέτει όσον αφορά τις 
λεπτομέρειες της σχετικής έρευνας, ποιο 
μέτρο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
Εντούτοις, η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει 
άλλο είδος μέτρου είτε επειδή το μέτρο 
που ζητήθηκε δεν υπάρχει ή δεν είναι 
διαθέσιμο στη συγκεκριμένη υπόθεση
βάσει του εθνικού της δικαίου, είτε επειδή 
το άλλο είδος μέτρου θα επιτύχει το ίδιο 
αποτέλεσμα με το μέτρο που προβλέπει η 
ΕΕΕ χρησιμοποιώντας λιγότερο 
καταναγκαστικά μέσα, όταν το προς 
επίτευξη αποτέλεσμα είναι το ίδιο με μία 
ΕΕΕ και συνεπάγεται μικρότερη 
παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα 
του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Μολονότι η αρχή έκδοσης είναι αυτή που θα αποφασίζει το είδος του μέτρου του οποίου θα 
γίνει χρήση, η αρχή εκτέλεσης, σε πλαίσιο σεβασμού της αναλογικότητας, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να ασκεί άλλο, λιγότερο εξαναγκαστικό μέτρο που σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα -
ιδίως  εάν το ζητούμενο μέτρο δεν είναι εφικτό βάσει της έννομης τάξης της ή δεν θα ήταν 
δυνατόν στη συγκεκριμένη υπόθεση - και το οποίο αναμένεται ότι θα έχει τα ίδια αποτελέσματα. 

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

10α) Η ΕΕΕ θα πρέπει να επιλέγεται σε 
περιπτώσεις όπου η εκτέλεση ενός 
ερευνητικού μέτρου φαίνεται να είναι 
αναλογική, αναγκαία και ενδεδειγμένη 
στη συγκεκριμένη υπόθεση. Η αρχή 
έκδοσης θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
ελέγχει κατά πόσον τα ζητούμενα 
αποδεικτικά στοιχεία είναι απαραίτητα 
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και αναλογικά για τους σκοπούς της  
διαδικασίας, κατά πόσον το επιλεγέν 
μέτρο είναι αναγκαίο και αναλογικό για 
τους σκοπούς της συγκέντρωσης 
αποδεικτικών στοιχείων και κατά πόσον, 
με την έκδοση ΕΕΕ, άλλο κράτος μέλος 
μπορεί να αναμειχθεί στη συγκέντρωση 
αποδεικτικών στοιχείων. Η ενδεδειγμένη 
αξιολόγηση της αναλογικότητας αποτελεί 
συνταγματική απαίτηση σε διάφορα 
κράτη μέλη καθώς και απαίτηση βάσει 
του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κατά 
συνέπεια, σαφής και καταφανής έλλειψη 
αναλογικότητας ενδέχεται να συνιστά 
παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και/ή παραβίαση των 
θεμελιωδών εθνικών συνταγματικών 
αρχών. 

Or. pt

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10β (νέα)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

10β) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
διαβίβαση μιας ΕΕΕ στην αρμόδια αρχή 
του κράτους εκτέλεσης, η αρχή έκδοσης 
μπορεί να χρησιμοποιεί οιοδήποτε δυνατό 
ή συναφές μέσο διαβίβασης, 
συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, 
του συστήματος τηλεπικοινωνιών του 
Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, της 
Eurojust, της Ιντερπόλ ή άλλων διαύλων 
που χρησιμοποιούν οι αρμόδιες 
δικαστικές αρχές. Σε περίπτωση που μια 
ΕΕΕ έχει επικυρωθεί από δικαστική 
αρχή, η αρχή αυτή μπορεί να θεωρείται 
επίσης ως αρχή έκδοσης για τους 
σκοπούς της διαβίβασης μιας ΕΕΕ.

Or. pt
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

(11) Η εκτέλεση μιας ΕΕΕ θα πρέπει, στον 
ευρύτερο δυνατό βαθμό και χωρίς να 
θίγονται θεμελιώδεις αρχές του δικαίου 
του κράτους εκτέλεσης, να διενεργείται 
σύμφωνα με τις διατυπώσεις και 
διαδικασίες που ρητώς ορίζει το κράτος 
έκδοσης. 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 δυνατότητα 
αυτή δεν προσδίδει στις αρχές του κράτους 
έκδοσης κανενός είδους εξουσία επιβολής 
του νόμου στο έδαφος του κράτους 
εκτέλεσης.

(11) Η εκτέλεση μιας ΕΕΕ θα πρέπει, στον 
ευρύτερο δυνατό βαθμό και χωρίς να 
θίγονται θεμελιώδεις αρχές του δικαίου 
του κράτους εκτέλεσης, να διενεργείται 
σύμφωνα με τις διατυπώσεις και 
διαδικασίες που ρητώς ορίζει το κράτος 
έκδοσης. 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 δυνατότητα 
αυτή δεν προσδίδει στις αρχές του κράτους 
έκδοσης κανενός είδους εξουσία επιβολής 
του νόμου στο έδαφος του κράτους 
εκτέλεσης. Η αρχή εκτέλεσης οφείλει να 
συμμορφώνεται με το αίτημα αυτό, αν 
κριθεί απαραίτητο με τον καθορισμό 
όρων ως προς την έκταση και τη φύση 
της παρουσίας των αρχών του κράτους 
έκδοσης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, 
διαμορφώνεται ένα σύστημα που 
ενθαρρύνει τις δικαστικές αρχές να 
συνεργάζονται μεταξύ τους, σε πνεύμα 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, μέσω της 
προαγωγής μηχανισμών που όχι μόνο 
διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ 
αρχών, αλλά βελτιώνουν επίσης τη 
δικαστική προστασία των ατομικών 
δικαιωμάτων.  

Or. pt
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Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

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

(12) Για να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματικότητα της δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, οι 
δυνατότητες άρνησης της αναγνώρισης ή 
της εκτέλεσης της ΕΕΕ, καθώς και οι λόγοι 
αναβολής της εκτέλεσης, θα πρέπει να
περιορίζονται στα αναγκαία για την 
πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων από την 
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας 
αναγνώρισης σε ένα νομικό χώρο μη 
εναρμονισμένο ως προς το ποινικό δίκαιο 
και τις ποινικές διαδικασίες, ιδίως όσον 
αφορά την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
συνταγματικών κανόνων των κρατών 
μελών.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δίνεται εξήγηση για την ύπαρξη λόγων άρνησης, που οφείλεται στην εφαρμογή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, σε ένα νομικό χώρο στον οποίο δεν υπάρχει εναρμόνιση ως προς τις 
ποινικές διαδικασίες.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

12α) Η παρούσα οδηγία σέβεται την αρχή 
ne bis in idem, πράγμα που σημαίνει ότι 
κανείς δεν μπορεί να διώκεται ή να 
δικάζεται δύο φορές για τις ίδιες πράξεις 
και την ίδια αξιόποινη συμπεριφορά.
Τούτο θεσπίζεται ως ατομικό δικαίωμα 
στις διεθνείς νομικές πράξεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, όπως στο 
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Πρωτόκολλο αριθ.  7 στην Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
των Θεμελιωδών Ελευθεριών (άρθρο 4) 
και στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(άρθρο 50), και αναγνωρίζεται σε όλα τα 
νομικά συστήματα που βασίζονται στην 
έννοια του σεβασμού και της προστασίας 
των θεμελιωδών ελευθεριών. Κατά 
συνέπεια, η αρχή ne bis in idem είναι 
βασική αρχή του δικαίου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, η αρχή 
εκτέλεσης πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
αρνείται την εκτέλεση μιας ΕΕΕ όταν 
αυτή αντίκειται στην εν λόγω αρχή και σε 
περίπτωση που επιβεβαιώνεται ότι το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει δικαστεί
τελεσιδίκως για τις ίδιες πράξεις και υπό 
τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 54 
της Σύμβασης της 19ης Ιουνίου 1990 που 
θέτει σε εφαρμογή τη συμφωνία του 
Σένγκεν και λαμβανομένης επίσης υπόψη 
της νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω του 
προκαταρκτικού χαρακτήρα των 
διαδικασιών στις οποίες βασίζεται μια 
ΕΕΕ και της πολυπλοκότητας που ενέχει 
η ανάλυση των όρων που απαιτούνται 
βάσει του άρθρου 54, η αρχή εκτέλεσης 
θα πρέπει να ενημερώνει την αρχή 
έκδοσης και να διαβουλεύεται με αυτή, η 
οποία θα πρέπει από την πλευρά της να 
εξετάζει αυτή την πληροφορία και να 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σε σχέση με 
τις διαδικασίες για την έκδοση ΕΕΕ. Η 
διαβούλευση αυτή πρέπει να 
πραγματοποιείται με την επιφύλαξη της 
υποχρέωσης της αρχής εκτέλεσης να 
διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης 
σύμφωνα με την απόφαση πλαίσιο 
2009/948/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής 
Νοεμβρίου 2009, για την πρόληψη και τον 
διακανονισμό συγκρούσεων δικαιοδοσίας 
σε ποινικές διαδικασίες.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Εισάγεται ένας πρόσθετος λόγος άρνησης με βάση την αρχή «ne bis in idem» ήτοι ότι κανείς 
δεν πρέπει να δικάζεται δύο φορές για τις ίδιες πράξεις και την ίδια αξιόποινη συμπεριφορά, 
που έχει θεσπιστεί ως ατομικό δικαίωμα στις διεθνείς νομικές πράξεις που αφορούν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών 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 
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. pt
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13β (νέα)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

13β) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται 
για την εκτέλεση ΕΕΕ στο έδαφος του 
κράτους εκτέλεσης πρέπει να βαρύνουν 
αποκλειστικά το συγκεκριμένο κράτος 
μέλος. Τούτο συνάδει προς τη γενική 
αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. 
Εντούτοις, η εκτέλεση μιας ΕΕΕ μπορεί 
να επιβαρύνει με εξαιρετικά υψηλές 
δαπάνες το κράτος εκτέλεσης. Οι 
εξαιρετικά υψηλές αυτές δαπάνες 
προκύπτουν π.χ. από την ανάγκη 
σύνθετων γνωματεύσεων 
εμπειρογνωμόνων, αστυνομικές 
επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας ή 
δραστηριότητες επαγρύπνησης. Τούτο 
δεν πρέπει να παρεμποδίζει την εκτέλεση 
μιας ΕΕΕ και ως εκ τούτου η αρχή 
έκδοσης και η αρχή εκτέλεσης πρέπει να 
επιζητούν να προσδιορίζεται ποιες 
δαπάνες θεωρούνται εξαιρετικά υψηλές. 
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 
επίτευξη συμφωνίας, η αρχή έκδοσης 
μπορεί να αποφασίσει να αποσύρει την 
ΕΕΕ ή να τη διατηρήσει καλύπτοντας το 
τμήμα των δαπανών τις οποίες το κράτος 
εκτέλεσης κρίνει εξαιρετικά υψηλές. Ο 
μηχανισμός αυτό δεν αποτελεί πρόσθετο 
λόγο άρνησης και δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται καταχρηστικά 
προκειμένου να καθυστερεί ή να 
παρεμποδίζεται η εκτέλεση μιας ΕΕΕ.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα των δαπανών που πραγματοποιούνται στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης είναι 
εξαιρετικής σημασίας προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αναγνώριση της αρχής της αμοιβαίας 
αναγνώρισης. Η καταβολή προσπαθειών για την αναγνώριση και την εκτέλεση μιας ΕΕΕ 
σημαίνει, αφετέρου, την ανάληψη των δαπανών εκτέλεσής της, δεδομένου ότι τόσο το κράτος 
έκδοσης όσο και το κράτος εκτέλεσης συμβάλλουν στον ίδιο στόχο: στην υλοποίηση ενός χώρου 
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δικαιοσύνης και ελευθερίας ο οποίος θα είναι, αναμφίβολα, προς όφελος όλων.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

14α) Στο πλαίσιο δήλωσης στην οποία θα 
προβούν τα κράτη μέλη όσον αφορά το 
γλωσσικό καθεστώς, θα ενθαρρυνθούν να 
περιλάβουν τουλάχιστον μία ευρέως 
διαδεδομένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
γλώσσα, πέραν της επίσημης γλώσσας 
τους. Η χρήση αυτής της γλώσσας δεν 
πρέπει επ’ ουδενί να αποβαίνει εις βάρος 
των δικαιωμάτων του υπόπτου σε σχέση 
με τη διερμηνεία και τη μετάφραση κατά 
την ποινική διαδικασία, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία 2010/64/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, 
σχετικά με το δικαίωμα διερμηνείας και 
μετάφρασης κατά την ποινική 
διαδικασία.

Or. pt

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

(16) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας 
οδηγίας, ήτοι η αμοιβαία αναγνώριση 
αποφάσεων που λαμβάνονται για τη λήψη 
αποδεικτικών στοιχείων, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό από τα 
κράτη μέλη και μπορεί, κατά συνέπεια, 
λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθεί 
καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση 

(16) Η αρχή της επικουρικότητας, που 
προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
καθιερώθηκε με τη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ, στην πράξη σημαίνει ότι δεν 
πρέπει να ρυθμίζεται σε κοινοτικό 
επίπεδο οιοδήποτε θέμα για το οποίο 
υπάρχει η δυνατότητα λήψης καλύτερης 
απόφασης ή καλύτερης διαχείρισης σε 
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μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου.

εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.  
Με βάση την αρχή αυτή, οι κοινοτικές 
αποφάσεις περιορίζονται, κατά συνέπεια, 
στις περιπτώσεις όπου επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερη απόδοση και 
αποτελεσματικότητα σε σχέση με την 
εθνική δράση.  Δεδομένου ότι απαιτείται 
η ενίσχυση της διαδικασίας ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης μέσω της θέσπισης μέτρων 
που θα αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητα της δικαστικής 
συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και
ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η 
αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων που 
λαμβάνονται για τη λήψη αποδεικτικών 
στοιχείων, δεν μπορεί να επιτευχθεί σε 
ικανοποιητικό βαθμό από τα κράτη μέλη 
και μπορεί, κατά συνέπεια, λόγω της 
κλίμακας και των αποτελεσμάτων της 
δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο 
Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει 
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο 
άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει 
τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του 
στόχου.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να τονίζεται ότι, απέναντι στο χαρακτήρα του ζητήματος και λόγω της εμφάνισης 
μιας ολοένα πιο σύνθετης εγκληματικότητας με διασυνοριακές διαστάσεις, η 
αποτελεσματικότητα των μηχανισμών συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων δεν επιτυγχάνεται 
καταλλήλως με τις μεμονωμένες και ατομικές προσπάθειες κάθε κράτους. Η 
αναποτελεσματικότητα ενός κράτους στην έρευνα είναι δυνάμει επιζήμια για όλο το χώρο της 
ΕΕ, με αποτέλεσμα να δικαιολογείται ο συντονισμός των προσπαθειών και η μέγιστη 
συνεργασία.
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Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

1. Η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (ΕΕΕ) 
είναι δικαστική απόφαση εκδιδόμενη από 
αρμόδια αρχή κράτους μέλους (εφεξής: 
κράτος έκδοσης) με σκοπό την εκτέλεση 
ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων 
ερευνητικών μέτρων σε άλλο κράτος μέλος
(εφεξής: κράτος εκτέλεσης) για τη 
συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων στο 
πλαίσιο των διαδικασιών που αναφέρονται 
στο άρθρο 4.

1. Η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (ΕΕΕ) 
είναι δικαστική απόφαση εκδιδόμενη από 
αρμόδια δικαστική αρχή κράτους μέλους
(εφεξής: κράτος έκδοσης) με σκοπό την 
εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων 
συγκεκριμένων ερευνητικών μέτρων σε 
άλλο κράτος μέλος (εφεξής: κράτος 
εκτέλεσης) για τη συγκέντρωση 
αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ιδίως
στο πλαίσιο των διαδικασιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 4.

Or. pt

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 3

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

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

3. Η παρούσα οδηγία δεν μεταβάλλει την 
υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών νομικών 
αρχών, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
υπεράσπισης των προσώπων τα οποία 
υπόκεινται σε ποινικές διαδικασίες, και 
δεν θίγει τις τυχόν υποχρεώσεις που 
βαρύνουν τις δικαστικές αρχές ως προς το 
θέμα αυτό. Ομοίως, η παρούσα οδηγία δεν 
θα έχει ως αποτέλεσμα να απαιτήσει από 
τα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα τα 
οποία θα αντιτίθενται στους θεμελιώδεις
συνταγματικούς τους κανόνες, που 
περιλαμβάνουν  την ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία του Τύπου 
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και την ελευθερία της έκφρασης σε άλλα 
μέσα.

Or. pt

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, 
νοείται ως:

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, 
νοείται ως:

-αα) «κράτος έκδοσης» : το κράτος μέλος 
στο οποίο εκδόθηκε η ΕΕΕ,
- α β) «κράτος εκτέλεσης» : το κράτος 
μέλος που εκτελεί την ΕΕΕ, στο οποίο 
βρίσκεται το άτομο το οποίο αφορά το 
ζητούμενο ερευνητικό μέτρο ή το προς 
κατάσχεση, εξέταση ή επιθεώρηση 
έγγραφο, αντικείμενο ή δεδομένο,

α) «αρχή έκδοσης»: α) «αρχή έκδοσης» : δικαστής, δικαστήριο, 
ανακριτής ή εισαγγελέας με αρμοδιότητα 
στη συγκεκριμένη υπόθεση,

(i) δικαστής, δικαστήριο, ανακριτής ή 
εισαγγελέας με αρμοδιότητα στη 
συγκεκριμένη υπόθεση, ή
(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,
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» : δικαστική αρχή με 
αρμοδιότητα να αναγνωρίζει ή να εκτελεί 
ΕΕΕ σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Η 
αρχή εκτέλεσης είναι αρχή που έχει την 
αρμοδιότητα να παραγγέλλει το 
ερευνητικό μέτρο που αναφέρεται στην 
ΕΕΕ και σε παρεμφερείς εθνικές 
υποθέσεις.
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Or. pt

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών 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, όπως παρατίθεται στο 
έντυπο του Παραρτήματος Α, 
συμπληρώνεται και υπογράφεται από την 
αρχή έκδοσης, η οποία πιστοποιεί την 
ακρίβεια και βεβαιώνει την ορθότητα του 
περιεχομένου της.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Με την προσθήκη επιδιώκεται όχι μόνο να πιστοποιείται αλλά επίσης να βεβαιώνεται ότι το 
περιεχόμενο του εντύπου που θα οδηγήσει στην ΕΕΕ είναι ορθό.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5α (νέο)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών 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 
παρόμοια εγχώρια υπόθεση.
2. Οι προϋποθέσεις αυτές αξιολογούνται 
σε κάθε υπόθεση από την αρχή έκδοσης. 
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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 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. pt

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 1 αιτιολογείται λόγω της αυξημένης σημασίας που έχει η αρχή της 
αναλογικότητας ως συνταγματική απαίτηση σε πολλά κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (οιαδήποτε παρέμβαση στο δικαίωμα 
ιδιωτικής ζωής σε μία δημοκρατική κοινωνία δικαιολογείται μόνο εάν είναι αναγκαία). Τούτο 
σημαίνει ότι η ένταση της δράσης πρέπει πάντα να συνδέεται με τον επιδιωκόμενο σκοπό. 
Επιβεβαιώνεται επίσης ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της επικύρωσης μιας ΕΕΕ από δικαστή, 
δικαστήριο, ανακριτή δικαστή ή εισαγγελέα.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

1. Η ΕΕΕ διαβιβάζεται από την αρχή 
έκδοσης στην αρχή εκτέλεσης με 
οιοδήποτε μέσο δυνάμενο να τεκμηριωθεί 
εγγράφως κατά τρόπον ώστε το κράτος 
εκτέλεσης να μπορεί να πιστοποιήσει τη 
γνησιότητα. Κάθε περαιτέρω επίσημη 
επικοινωνία γίνεται απευθείας μεταξύ της 
αρχής έκδοσης και της αρχής εκτέλεσης.

Η ΕΕΕ, αφού συμπληρωθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 5, διαβιβάζεται από την αρχή 
έκδοσης στην αρχή εκτέλεσης με 
οποιοδήποτε μέσο δυνάμενο να 
τεκμηριωθεί εγγράφως κατά τρόπον ώστε 
το κράτος εκτέλεσης να μπορεί να 
πιστοποιήσει τη γνησιότητα.

Or. pt
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Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1α (νέα)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

1a. Κάθε περαιτέρω επίσημη επικοινωνία 
γίνεται απευθείας μεταξύ της αρχής 
έκδοσης και της αρχής εκτέλεσης.

Or. pt

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – εδάφιο 3

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

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

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

Or. pt

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

6α. Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, θα 
πρέπει να δημιουργηθούν συστήματα 
πιστοποίησης για να διασφαλίζεται ότι 
μόνο οι εξουσιοδοτημένες αρχές έχουν 
πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων που 
περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα και 
μπορούν να τις χειρίζονται.

Or. pt
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Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 2

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

2. Εάν, σύμφωνα με το άρθρο 8, 
παράγραφος 3, η αρχή έκδοσης συνδράμει
στην εκτέλεση της ΕΕΕ στο κράτος 
εκτέλεσης, μπορεί, με την επιφύλαξη των 
κοινοποιήσεων που υποβάλλονται δυνάμει 
του άρθρου 28, παράγραφος 1, στοιχείο γ), 
να απευθύνει την ΕΕΕ που συμπληρώνει 
την προγενέστερη ΕΕΕ απευθείας στην 
αρχή εκτέλεσης, καθ’ ον χρόνον είναι 
παρούσα σε αυτό το κράτος.

2. Όταν  η αρχή έκδοσης συνδράμει στην 
εκτέλεση της ΕΕΕ στο κράτος εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 3,
μπορεί, με την επιφύλαξη των 
κοινοποιήσεων που υποβάλλονται δυνάμει 
του άρθρου 28, παράγραφος 1, στοιχείο γ), 
να απευθύνει την ΕΕΕ που συμπληρώνει 
την προγενέστερη ΕΕΕ απευθείας στην 
αρχή εκτέλεσης, καθ’ ον χρόνον είναι 
παρούσα σε αυτό το κράτος.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο προβλέπει τη δυνατότητα έκδοσης ΕΕΕ για τη συμπλήρωση ΕΕΕ που 
διαβιβάσθηκε προγενέστερα (παρ. 1). Επίσης, διευκρινίζει τη δυνατότητα της αρχής έκδοσης, 
εφόσον είναι παρούσα κατά την εκτέλεση του ερευνητικού μέτρου στο κράτος εκτέλεσης, να 
απευθύνει την ΕΕΕ που συμπληρώνει την προγενέστερη ΕΕΕ απευθείας στην αρχή εκτέλεσης. 
Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται έκδοση νέας ΕΕΕ στο κράτος έκδοσης ούτε, εν προκειμένω, 
διαβίβαση της ΕΕΕ μέσω κεντρικών αρχών όπου αυτές υπάρχουν σύμφωνα με το άρθρο 6,  
παράγραφος 2.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

1. Η αρχή εκτέλεσης αναγνωρίζει άνευ 
περαιτέρω διατυπώσεων μια ΕΕΕ που έχει 
διαβιβασθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 και 
λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για 
την εκτέλεσή της κατά τον ίδιο τρόπο και 
υπό τις ίδιες συνθήκες με αυτές που θα 
ίσχυαν εάν το συγκεκριμένο ερευνητικό 
μέτρο είχε διαταχθεί από αρχή του κράτους 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο) 
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εκτέλεσης, εκτός εάν η αρχή αυτή 
επικαλεστεί έναν από τους λόγους μη 
αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης του άρθρου 
10 ή έναν από τους λόγους αναβολής του 
άρθρου 14.

Or. pt

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εδάφιο 3

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών 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 στον βαθμό που οι 
οριζόμενες αρχές του κράτους έκδοσης 
είναι σε θέση να βοηθήσουν κατά την 
εκτέλεση των ερευνητικών μέτρων που 
αναφέρονται στην ΕΕΕ σε παρόμοια 
εγχώρια υπόθεση. Η αρχή εκτέλεσης 
συμμορφώνεται με αυτό το αίτημα εφόσον 
η συμμετοχή αυτή δεν αντιτίθεται στις 
θεμελιώδεις αρχές του δικαίου του 
κράτους εκτέλεσης ούτε βλάπτει ουσιώδη 
συμφέροντά του εθνικής ασφάλειας.

Or. pt

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

3α. Οι αρχές του κράτος έκδοσης που 
είναι παρούσες στο κράτος εκτέλεσης 
πρέπει να έχουν ως γνώμονα το δίκαιο 
του κράτους εκτέλεσης κατά την 
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εκτέλεση της ΕΕΕ. Το κράτος έκδοσης 
δεν έχει εξουσία εφαρμογής του νόμου 
στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης.

Or. pt

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

5. Οι αρχές έκδοσης και εκτέλεσης πρέπει 
να συνεννοούνται με οιοδήποτε μέσο 
κρίνουν πρόσφορο προκειμένου να 
διευκολύνουν την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου.

Or. pt

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών 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 δεν είναι παραδεκτό σε 
παρόμοια εγχώρια υπόθεση, 

Or. pt
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Τροπολογία 35

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

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

-αα) εάν η εκτέλεσή του είναι αντίθετη 
προς την αρχή ne bis in idem, 

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ο πρώτος λόγος αφορά την αρχή ne bis in idem – σύμφωνα με την οποία κανείς δεν μπορεί να 
διώκεται ή να δικάζεται δύο φορές για τις ίδιες πράξεις και την ίδια αξιόποινη συμπεριφορά. Η 
αρχή αυτή ορίζεται ως ατομικό δικαίωμα στις διεθνείς νομικές πράξεις που αφορούν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι το Πρωτόκολλο 7 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (άρθρο 4) και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(άρθρο 50) και αναγνωρίζεται σε όλες τις έννομες τάξεις που βασίζονται στην έννοια του 
σεβασμού και της προστασίας των θεμελιωδών ελευθεριών. Η αρχή ne bis in idem αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή που η διασυνοριακή εγκληματικότητα καλπάζει και τα
προβλήματα δικαιοδοσίας όσον αφορά τις ποινικές διώξεις γίνονται όλο και πιο περίπλοκα. 

Τροπολογία 36

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

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

- α β) εάν η ΕΕΕ αφορά πράξεις που δεν 
συνιστούν ποινικό αδίκημα ή παράβαση 
κατά το εθνικό δίκαιο του κράτους 
εκτέλεσης·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ο δεύτερος λόγος: εάν η ΕΕΕ αφορά πράξεις που δεν συνιστούν ποινικό αδίκημα ή παράβαση 
κατά το εθνικό δίκαιο του κράτους εκτέλεσης.
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Τροπολογία 37

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

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

-αγ) Η ΕΕΕ αφορά αξιόποινες πράξεις οι 
οποίες:
(i) σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους 
εκτέλεσης θεωρούνται τελεσθείσες, εν 
όλω ή κατά μέγα ή ουσιώδες μέρος, στο 
έδαφός του, ή σε τόπο ισοδύναμο προς 
αυτό,
(ii) έχουν τελεσθεί εκτός του εδάφους του 
κράτους έκδοσης και το δίκαιο του 
κράτους εκτέλεσης δεν επιτρέπει δίωξη 
για τέτοιες παραβάσεις εάν έχουν 
τελεσθεί εκτός του εδάφους του εν λόγω 
κράτους,

Or. pt

Αιτιολόγηση

Τρίτος λόγος: (i) εάν η ΕΕΕ αφορά αξιόποινες πράξεις οι οποίες, σύμφωνα με το δίκαιο του 
κράτους εκτέλεσης θεωρούνται τελεσθείσες, εν όλω ή κατά μέγα ή ουσιώδες μέρος, στο έδαφός 
του, ή σε τόπο ισοδύναμο προς αυτό. Προφανώς, στην περίπτωση αυτή το κράτος εκτέλεσης 
διεκδικεί αποκλειστική αρμοδιότητα για την κίνηση διαδικασίας και την έναρξη των σχετικών 
ερευνών. (ii) εάν η ΕΕΕ αφορά αξιόποινες πράξεις οι οποίες έχουν τελεσθεί εκτός του εδάφους 
του κράτους έκδοσης και το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης δεν επιτρέπει δίωξη για τέτοιες 
παραβάσεις εάν έχουν τελεσθεί εκτός του εδάφους του εν λόγω κράτους. 

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

α) εάν υπάρχει ασυλία ή προνόμιο 
σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους 
εκτέλεσης, που καθιστά αδύνατη την 
εκτέλεση της ΕΕΕ,

α) εάν υπάρχει ασυλία ή προνόμιο 
σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους 
εκτέλεσης, που καθιστά αδύνατη την 
εκτέλεση της ΕΕΕ. Στις περιπτώσεις που 
η αρμοδιότητα άρσης προνομίου ή 
ασυλίας ανήκει σε αρχή του κράτους 
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εκτέλεσης, η αρχή εκτέλεσης μπορεί να 
ζητήσει την άμεση άσκησή της.  Όταν η 
αρμοδιότητα άρσης προνομίου ή ασυλίας 
ανήκει σε αρχή άλλου κράτους ή σε 
διεθνή οργανισμό, η εν λόγω αρχή ή 
οργανισμός αποτελεί την αρχή έκδοσης 
που ζητεί την άσκηση της εν λόγω 
αρμοδιότητας.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ο τέταρτος λόγος αφορά ασυλία ή προνόμιο που υφίσταται σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους 
εκτέλεσης. Εξυπακούεται ότι, όταν υπάρχει πιθανότητα άρσης της ασυλίας ή του προνομίου 
εντός ευλόγου διαστήματος, η αρχή εκτέλεσης μπορεί να αποφασίζει να αναβάλει την εκτέλεση 
σύμφωνα με το άρθρο 14.

Τροπολογία 39

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

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

αα) όταν υπάρχουν κανόνες που 
καθορίζουν ή περιορίζουν την ποινική 
ευθύνη σε σχέση με την ελευθερία του 
Τύπου ή την ελευθερία έκφρασης σε άλλα 
μέσα επικοινωνίας, με αποτέλεσμα να 
καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση της ΕΕΕ·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ο πέμπτος λόγος αφορά την ύπαρξη κανόνων καθοριστικής ή περιοριστικής φύσεως που 
σχετίζονται με την ελευθερία του Τύπου ή την ελευθερία έκφρασης σε άλλα μέσα επικοινωνίας, 
με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση της ΕΕΕ.
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Τροπολογία 40

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

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

βα) εάν έχουν διαπιστωθεί σαφείς και 
αντικειμενικές ενδείξεις παραβίασης 
θεμελιώδους δικαιώματος, όπως 
προβλέπεται στο Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων ή στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή σε 
περίπτωση που η εφαρμογή ενός μέτρου 
είναι καταφανώς αντίθετη προς τις 
θεμελιώδεις εθνικές συνταγματικές αρχές
περί ποινικών διαδικασιών.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ο έβδομος λόγος άρνησης αφορά παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται 
στις βασικές διεθνείς πράξεις όπως ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και τη μη τήρηση 
θεμελιωδών εθνικών συνταγματικών αρχών που αφορούν τις ποινικές διαδικασίες.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

ββ) εάν το μέτρο δεν έχει επικυρωθεί από 
δικαστή σε περίπτωση που στο κράτος 
έκδοσης το μέτρο δεν έχει εκδοθεί από 
δικαστή αλλά υφίσταται αυτή η απαίτηση 
στο κράτος εκτέλεσης·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ο όγδοος λόγος άρνησης αφορά την περίπτωση που το ερευνητικό μέτρο δεν έχει επικυρωθεί 
από δικαστική αρχή, συγκεκριμένα δικαστή, όταν αυτό απαιτείται στο κράτος εκτέλεσης, ιδίως 
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στο πλαίσιο των συνταγματικών του παραδόσεων.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

δ) εάν η ΕΕΕ έχει εκδοθεί στο πλαίσιο 
διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 
στοιχεία β) και γ) και το μέτρο δεν θα 
επιτρεπόταν σε αντίστοιχη εθνική 
υπόθεση.

δ) εάν η ΕΕΕ έχει εκδοθεί στο πλαίσιο 
διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 
στοιχεία β) και γ) και το μέτρο δεν θα 
επιτρεπόταν από τη νομοθεσία του 
κράτους εκτέλεσης σε αντίστοιχη εθνική 
υπόθεση.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ο δέκατος λόγος άρνησης αφορά το γεγονός ότι η ΕΕΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων όχι μόνο σε ποινικές διαδικασίες αλλά και σε ορισμένες 
διοικητικές διαδικασίες με ποινική διάσταση (άρθρο 4). Δεν είναι εύλογος ο συνδυασμός αυτής 
της εφαρμογής σε διοικητικές διαδικασίες μαζί με διεύρυνση σε όλα τα ερευνητικά μέτρα. 
Κάποιο περιθώριο ευελιξίας θα πρέπει να αφεθεί στο κράτος εκτέλεσης εν προκειμένω. 
Επομένως, το γεγονός ότι η ΕΕΕ εκδίδεται στο πλαίσιο όχι ποινικής αλλά διοικητικής 
διαδικασίας αναφέρεται ως πιθανός λόγος άρνησης.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

1α. Όσον αφορά αδικήματα στον 
φορολογικό, τελωνειακό ή τραπεζικό 
τομέα, η αναγνώριση ή η εκτέλεση δεν 
μπορεί να απορριφθεί με το επιχείρημα  
ότι η νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης 
δεν επιβάλλει το ίδιο είδος φόρου ή 
υποχρέωση, τελωνειακό δασμό ή 
συναλλαγματικό τέλος με το δίκαιο του 
κράτους έκδοσης.
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Or. pt

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

1β. Όταν η ΕΕΕ είναι ελλιπής ως προς 
τον τύπο ή έχει συμπληρωθεί κατά τρόπο 
προδήλως εσφαλμένο και επιπλέον στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία αα), βα) β) και γ), 
η αρχή εκτέλεσης, πριν αποφασίσει να 
μην αναγνωρίσει ή να μην εκτελέσει, εν 
όλω ή εν μέρει, μια ΕΕΕ, συμβουλεύεται 
την αρχή έκδοσης με κάθε πρόσφορο 
μέσο και, εάν χρειάζεται, της ζητεί να της 
παράσχει αμελλητί κάθε απαραίτητη 
πληροφορία.

Or. pt

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών 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 υπεράσπιση νόμιμων 
συμφερόντων, ενώπιον δικαστηρίου του 
κράτους εκτέλεσης.
2. Οι ουσιαστικοί λόγοι για την έκδοση 
της ΕΕΕ μπορούν να προσβληθούν μόνο 
με ένδικο μέσο ενώπιον δικαστηρίου του 
κράτους έκδοσης.
3. Εφόσον ασκηθεί προσφυγή, σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, η δικαστική αρχή 
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πρέπει να ενημερωθεί για την άσκησή της 
και τους προβαλλόμενους λόγους, ώστε 
να είναι σε θέση να ασκήσει τα 
δικονομικά της δικαιώματα.
4. 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.
5. Το κράτος εκτέλεσης αναστέλλει τη 
διαβίβαση των αποδεικτικών στοιχείων 
που έχουν συγκεντρωθεί κατ’ εκτέλεση 
της ΕΕΕ ενόσω εκκρεμεί η έκδοση 
απόφασης για την προσφυγή. 

Or. pt

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

α) η εκτέλεσή της μπορεί να παραβλάψει 
μια διεξαγόμενη ποινική έρευνα ή δίωξη, 
για όσο χρονικό διάστημα κρίνει αναγκαίο 
το κράτος εκτέλεσης, ή

α) τα συγκεντρωθέντα αποδεικτικά 
στοιχεία είναι επίσης σημαντικά για τους 
σκοπούς διεξαγόμενης έρευνας ή ποινικής 
δίωξης ή παραβλάπτουν την εν λόγω
έρευνα ή ποινική δίωξη, για όσο χρονικό 
διάστημα κρίνει αναγκαίο το κράτος 
εκτέλεσης, ή

Or. pt
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Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

1α. Σε περίπτωση που αντικείμενα, 
έγγραφα ή συναφή δεδομένα είναι επίσης 
σημαντικά για άλλη διαδικασία, η αρχή 
εκτέλεσης, κατόπιν ρητής αιτήσεως και 
έπειτα από διαβουλεύσεις 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 συμφωνηθεί μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 14 αφορά την αναβολή της αναγνώρισης ή της εκτέλεσης της ΕΕΕ. Η αναβολή αυτή 
είναι δυνατή αν η εκτέλεση της ΕΕΕ θα έβλαπτε μία εν εξελίξει ποινική έρευνα ή δίωξη ή αν τα 
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία χρησιμοποιούνται ήδη σε άλλες ποινικές διαδικασίες. Να 
σημειωθεί ότι η αναβολή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη όπως προβλέπει το 
δεύτερο εδάφιο του ιδίου άρθρου.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

Όταν είναι παρόντες στο έδαφος του
κράτους εκτέλεσης στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, οι 
υπάλληλοι του κράτους έκδοσης 
θεωρούνται ως υπάλληλοι του κράτους 
εκτέλεσης όσον αφορά αδικήματα που 
διαπράττονται εις βάρος τους ή από τους 
ίδιους.

Όταν είναι παρόντες στο έδαφος του 
κράτους εκτέλεσης στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, οι 
υπάλληλοι του κράτους έκδοσης
εξομοιώνονται με τους υπαλλήλους του 
κράτους εκτέλεσης όσον αφορά αδικήματα 
που διαπράττονται εις βάρος τους ή από 
τους ίδιους.
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Or. pt

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις στις οποίες οι υπάλληλοι του κράτους έκδοσης μπορούν να 
είναι παρόντες στο κράτος εκτέλεσης κατά την εκτέλεση της ΕΕΕ. Το άρθρο 8, παρ. 3, 
προβλέπει ρητά τη δυνατότητα αυτή, ενώ η παρουσία υπαλλήλων μπορεί επίσης να επιτρέπεται 
φερ’ ειπείν κατά τη διάρκεια μυστικών επιχειρήσεων ή ελεγχόμενων παραδόσεων. Απαιτούνται 
επομένως κανόνες περί αστικής και ποινικής ευθύνης. Το άρθρο 16 αφορά τη διάπραξη 
ποινικών αδικημάτων κατά ή υπό των υπαλλήλων του κράτους έκδοσης και τους εξομοιώνει με 
υπαλλήλους του κράτους εκτέλεσης.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

2α. Το κράτος μέλος έκδοσης οι 
υπάλληλοι του οποίου προξένησαν ζημία 
σε οιοδήποτε πρόσωπο στο έδαφος του 
κράτους εκτέλεσης επιστρέφει στο εν 
λόγω κράτος μέλος το σύνολο των ποσών 
που αυτό κατέβαλε στους παθόντες ή σε 
δικαιούχους εξ ονόματός του.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να ορίσει διατάξεις που θα επιτρέπουν την αξίωση 
αποζημίωσης που θα μπορεί να διεκδικείται μετά από ενέργειες υπαλλήλων κράτους μέλους σε 
άλλο κράτος μέλος. Ωστόσο, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου έλαβε χώρα η βλάβη 
καλείται να αποζημιώσει τη βλάβη σαν να είχε προκληθεί από δικούς του υπαλλήλους. Στην 
περίπτωση αυτή το άλλο κράτος μέλος επιστρέφει στο ακέραιο οιαδήποτε καταβληθείσα 
αποζημίωση. 
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Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – τίτλος

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

Εμπιστευτικότητα Εμπιστευτικός χαρακτήρας και 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Or. pt

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

2α. Η αρχή έκδοσης, σύμφωνα με το 
εθνικό της δίκαιο και εφόσον δεν υπάρχει 
αντίθετη υπόδειξη από την αρχή 
εκτέλεσης, πρέπει να τηρεί εμπιστευτικά 
τα αποδεικτικά στοιχεία και τις 
πληροφορίες που της έχει παράσχει η 
αρχή εκτέλεσης, πλην εκείνων των 
οποίων η κοινοποίηση είναι αναγκαία για 
τις έρευνες ή τις διαδικασίες που 
περιγράφονται στην ΕΕΕ.

Or. pt

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών 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 

1. Είναι δυνατή η έκδοση ΕΕΕ για την 
προσωρινή μεταγωγή κρατουμένου  από το 
κράτος εκτέλεσης κατά παραγγελία 
διαδικασίας που έχει κινηθεί σε αυτό εν 
όψει της εκτέλεσης ερευνητικού μέτρου 
για το οποίο απαιτείται η παρουσία του 
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επιστροφή του θα πραγματοποιηθεί εντός 
της προθεσμίας που ορίζει το κράτος 
εκτέλεσης.

στο έδαφος του κράτους έκδοσης, υπό τον 
όρο ότι η επιστροφή του θα 
πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας 
που ορίζει το κράτος εκτέλεσης.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 19 αφορά την περίπτωση κατά την οποία η αρχή έκδοσης ζητά την παρουσία στο 
κράτος έκδοσης προσώπου το οποίο κρατείται στο κράτος εκτέλεσης. Η μορφή αυτή μεταγωγής 
ενσωματώνεται στην παρούσα οδηγία με στόχο, για παράδειγμα, να διασφαλίζεται ότι ένα 
άτομο είναι διαθέσιμο για εξέταση στο κράτος έκδοσης και ότι είναι δυνατή η μεταγενέστερη 
εκτέλεση ερευνητικού μέτρου.

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο α)

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

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

α) η χρήση της τηλεφωνικής διάσκεψης 
αντίκειται στα θεμελιώδη δικαιώματα και 
τις θεμελιώδεις νομικές αρχές του δικαίου 
του κράτους εκτέλεσης, ή

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι εξετάσεις με τηλεφωνική διάσκεψη αποτελούν έναν άλλο τομέα που μπορεί να αποδειχθεί 
ιδιαίτερα χρήσιμος όταν απαιτείται κατάθεση μαρτύρων ή εμπειρογνωμόνων. Το άρθρο 
προβλέπει, ως εκ τούτου, ότι μπορεί να εκδοθεί ΕΕΕ για τη διεξαγωγή εξέτασης με τηλεφωνική 
διάσκεψη όταν το πρόσωπο το οποίο πρέπει να εξετασθεί ως μάρτυρας ή ως 
πραγματογνώμονας από τις δικαστικές αρχές κράτους μέλους βρίσκεται στο έδαφος άλλου 
κράτους μέλους. Ορίζει τους κανόνες που εφαρμόζονται σε αιτήσεις εξέτασης με τηλεφωνική 
διάσκεψη. Το άρθρο 2 προβλέπει δύο λόγους άρνησης εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 10, 
παράγραφος 1.
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Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25

Σχέδιο της ομάδας κρατών μελών Τροπολογία

1. Είναι δυνατή η έκδοση ΕΕΕ για την 
παρακολούθηση, κατά τη διάρκεια 
συγκεκριμένης περιόδου, των τραπεζικών 
πράξεων που διενεργούνται μέσω ενός ή 
περισσοτέρων λογαριασμών που 
προσδιορίζονται στην ΕΕΕ.

1. Είναι δυνατή η έκδοση ΕΕΕ για την 
παρακολούθηση, κατά τη διάρκεια 
συγκεκριμένης περιόδου, των τραπεζικών 
πράξεων που διενεργούνται μέσω ενός ή 
περισσοτέρων λογαριασμών που 
προσδιορίζονται στην ΕΕΕ.

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει, υπό τους 
όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, 
τα μέτρα που είναι αναγκαία προκειμένου 
να είναι σε θέση να παρέχει τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει, υπό τους 
όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, 
τα μέτρα που είναι αναγκαία προκειμένου 
να είναι σε θέση να παρέχει τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης τραπεζικής 
συναλλαγής.

3. Το κράτος έκδοσης αναφέρει στην ΕΕΕ 
τον λόγο για τον οποίο θεωρεί ότι οι 
ζητούμενες πληροφορίες έχουν σημασία 
για τη διερεύνηση του αδικήματος.

3. Το κράτος έκδοσης αναφέρει στην ΕΕΕ 
τον λόγο για τον οποίο θεωρεί ότι οι 
ζητούμενες πληροφορίες έχουν σημασία 
για τη διερεύνηση του αδικήματος.

4. Οι πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με 
την παρακολούθηση συμφωνούνται μεταξύ 
των αρμοδίων αρχών του κράτους έκδοσης 
και του κράτους εκτέλεσης.

4. Οι πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με 
την παρακολούθηση συμφωνούνται μεταξύ 
των αρμοδίων αρχών του κράτους έκδοσης 
και του κράτους εκτέλεσης.

4α. Οι αρχές έκδοσης και εκτέλεσης 
πρέπει να διασφαλίζουν τον ιδιωτικό και 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των στοιχείων 
τράπεζας που περιέρχονται σε αυτές σε 
πλαίσιο άσχετο προς την έρευνα, 
συγκεκριμένα με τη μη κοινοποίηση των 
πληροφοριών αυτών σε τρίτους ή τη μη 
χρήση τους για σκοπούς άλλους από 
αυτούς που δικαιολογεί το αίτημα.

Or. pt
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Λόγω του απρόσφορου χαρακτήρα της κλασικής δικαστικής συνεργασίας σε σχέση με τη 
σημερινή ευρωπαϊκή πραγματικότητα, η έγκριση της παρούσας οδηγίας αποτελεί αναμφίβολα 
ένα θετικό βήμα προόδου, που είναι προφανές ότι μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση του 
ευρωπαϊκού ποινικού χώρου.  Αποκρυσταλλώνει την ένταση μεταξύ της προόδου όσον 
αφορά τη μεταβίβαση της κυριαρχίας στο όνομα της ασφάλειας, και της προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η πρόκληση σε επίπεδο οικοδόμησης του ευρωπαϊκού ποινικού χώρου είναι, ως εκ τούτου, 
να υλοποιηθεί σε πλαίσιο σεβασμού και διασφάλισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων.  Η ρητή 
αναφορά στο προοίμιο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο χώρο «ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης» λόγω του ιδιαίτερα ευαίσθητου χαρακτήρα του όσον αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες κάθε άλλο παρά στερείται σημασίας. Είναι περιττό να 
υπενθυμίσουμε ότι η διασφάλισή του πρέπει να είναι «πραγματική» και όχι «τυπική». Η 
προσεκτικά μελετημένη δημιουργία του ευρωπαϊκού ποινικού χώρου προϋποθέτει, συνεπώς, 
δικαστικό έλεγχο του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση.

Είναι πλέον εμφανής η σημασία που δίνεται στον ευρωπαϊκό ποινικό χώρο ως 
προτεραιότητας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με μια προοδευτική 
αποστασιοποίηση από τους κλασικούς μηχανισμούς συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
αφού προώθησε την αστυνομική και δικαστική συνεργασία ως αντισταθμιστικό μέτρο για την 
κατάργηση των εσωτερικών συνόρων, τώρα θα προχωρήσει πέρα από αυτή τη διακρατική 
συνεργασία, προς όφελος της σταδιακής οικοδόμησης ενός ομοιογενούς  ποινικού χώρου.

Θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος με βάση τους ακόλουθους άξονες: αμοιβαία αναγνώριση, 
συντονισμός των ερευνών και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις ποινικές 
διαδικασίες, κατ’ εφαρμογή των μέτρων που ορίζει η Συνθήκη για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο άρθρο 82. Επιβεβαιώνεται εκ νέου η συμπληρωματική σχέση 
μεταξύ αμοιβαίας αναγνώρισης και εναρμόνισης, ενώ τονίζεται ότι η αμοιβαία αναγνώριση 
δεν επιτυγχάνεται χωρίς εναρμόνιση.

Δεν χρειάζεται να επισημάνουμε ότι ένας από τους στόχους που επιδιώκονται με τη 
διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι ακριβώς να προωθηθεί η ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων, χωρίς να παύσει να κατοχυρώνεται η ασφάλειά  των λαών της 
Ευρώπης, με τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.


