
CM\925877EL.doc PE504.268v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

30.1.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα : Αναφορά  0755/2012 του L.Μ., ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με ανεπάρκειες 
του νομικού συστήματος στην Ουγγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, η κόρη του οποίου σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, περιγράφει με 
λεπτομέρειες τις ελλείψεις που θεωρεί ότι υφίστανται στις ερευνητικές και τις νομικές 
διαδικασίες. Υποστηρίζει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά του, και ιδίως το δικαίωμα σε δίκαιη 
δίκη, έχουν παραβιαστεί και ζητεί τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013.

Κατ' αρχήν, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής όσον αφορά πράξεις και παραλείψεις των κρατών 
μελών περιορίζονται στην επίβλεψη της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης υπό τον έλεγχο 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. άρθρο 17, παράγραφος 1, ΣΕΕ). Βάσει των 
πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων, δεν προκύπτει ότι εν προκειμένω το οικείο κράτος 
μέλος ενήργησε στο πλαίσιο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ.
Η ΕΕ ενέκρινε την Απόφαση-Πλαίσιο («ΑΠ») 2001/220/ΔΕΥ σχετικά με το καθεστώς των 
θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες, η οποία ασχολείται με τα δικαιώματα και την προστασία 
των θυμάτων. Δεδομένου ότι η Ουγγαρία εντάχθηκε στην ΕΕ την 1η Μαΐου του 2004, η 
εθνική της νομοθεσία οφείλει να συμμορφούται πλήρως με τις απαιτήσεις της εν λόγω ΑΠ.  
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ΑΠ δεν έχουν άμεση ισχύ και απαιτείται μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο. Επιπλέον, ακόμη και στην περίπτωση μη ικανοποιητικής εφαρμογής μιας ΑΠ από 
πλευράς Ουγγαρίας, η παρούσα πράξη αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο 
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της λεγόμενης διαδικασίας του «τρίτου πυλώνα», γεγονός που σημαίνει ότι η Επιτροπή, μέχρι 
την 1η Δεκεμβρίου 2014 (ημερομηνία λήξεως ισχύος της μεταβατικής περιόδου κατόπιν της 
θέσεως σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας) και σε περίπτωση μη μεταφοράς της, δεν 
δύναται να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει.

Λόγω της γενικής εφαρμογής χαμηλής ποιότητας στα κράτη μέλη1, η Επιτροπή υπέβαλε 
νομοθετική πρόταση για μια νέα οδηγία που αφορά θύματα (οδηγία 2012/29/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση 
ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου 
2001/220/ΔΕΥ), η οποία μόλις δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με προθεσμία μεταφοράς την 16η Νοεμβρίου 2015. Η εν λόγω θεμελιώδης 
νομοθετική πράξη θα συμβάλλει στη διασφάλιση του σεβασμού των θυμάτων και των μελών 
της οικογένειας τους, τα οποία θα αποκτήσουν δικονομικά δικαιώματα ενημέρωσης, στήριξης 
και προστασίας, καθώς και πρόσβαση στη δικαιοσύνη και τη δυνατότητα ενεργούς 
συμμετοχής στην ποινική διαδικασία. Μετά το πέρας της προθεσμίας εφαρμογής και σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της οδηγίας, θα είναι δυνατή η προσφυγή 
ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ.


