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Υπόμνημα για ηα σπηζιμοποιούμενα ζύμβολα 

 * Γηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο 

 *** Γηαδηθαζία έγθξηζεο 

 ***I πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (πξώηε αλάγλσζε) 

 ***II πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (δεύηεξε αλάγλσζε) 

 ***III πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (ηξίηε αλάγλσζε) 

 

(Η ελδεηθλπόκελε δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζηε λνκηθή βάζε πνπ πξνηείλεηαη 

ζην ζρέδην πξάμεο.) 

 

 

 

 

 

Τποπολογίερ ζε ζσέδιο ππάξηρ 

Τποπολογίερ ηος Κοινοβοςλίος ζε δύο ζηήλερ 
 

Η δηαγξαθή θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε πλάγιοςρ ένηονοςρ σαπακηήπερ ζηελ 

αξηζηεξή ζηήιε. Η αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε πλάγιοςρ 

ένηονοςρ σαπακηήπερ θαη ζηηο δύν ζηήιεο. Σν λέν θείκελν ζεκαίλεηαη κε 

πλάγιοςρ ένηονοςρ σαπακηήπερ ζηε δεμηά ζηήιε. 

 

Η πξώηε θαη ε δεύηεξε γξακκή ηεο επηθεθαιίδαο θάζε ηξνπνινγίαο 

πξνζδηνξίδνπλ ην ζρεηηθό ηκήκα ηνπ εμεηαδόκελνπ ζρεδίνπ πξάμεο. Δάλ κία 

ηξνπνινγία αλαθέξεηαη ζε ήδε πθηζηάκελε πξάμε ηελ νπνία ην ζρέδην 

πξάμεο απνζθνπεί λα ηξνπνπνηήζεη, ε επηθεθαιίδα πεξηέρεη επηπιένλ θαη κία 

ηξίηε θαη κία ηέηαξηε γξακκή πνπ πξνζδηνξίδνπλ αληίζηνηρα ηελ πθηζηάκελε 

πξάμε θαη ηε δηάηαμή ηεο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ηξνπνινγία. 

 

Τποπολογίερ ηος Κοινοβοςλίος με μοπθή ενοποιημένος κειμένος 

 

Σα λέα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ ζεκαίλνληαη κε πλάγιοςρ ένηονοςρ 

σαπακηήπερ. Σα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηαγξάθνληαη ζεκαίλνληαη κε ην 

ζύκβνιν ▌ ή κε δηαγξαθή. Η αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε 

πλάγιοςρ ένηονοςρ σαπακηήπερ  πνπ ππνδειώλνπλ ην λέν θείκελν θαη κε 

δηαγξαθή ηνπ θεηκέλνπ πνπ αληηθαζίζηαηαη. 

Καη’ εμαίξεζε, δελ ζεκαίλνληαη νη ηξνπνπνηήζεηο απζηεξά ηερληθήο θύζεο 

πνπ επηθέξνπλ νη ππεξεζίεο θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηειηθνύ θεηκέλνπ. 
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ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηο ζσέδιο εκηελεζηικήρ απόθαζηρ ηος Σςμβοςλίος για ηην έγκπιζη ηηρ 

ζύνατηρ από ηην Eurojust ηηρ ζςμθυνίαρ ζςνεπγαζίαρ μεηαξύ ηηρ Eurojust και ηηρ 

Οςκπανίαρ 

(11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)) 

(Γιαβούλεςζη) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ην ζρέδην ηνπ πκβνπιίνπ (11592/2015), 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 39 παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, θαη ην άξζξν 9 ηνπ 

πξσηνθόιινπ αξηζ. 36 ζρεηηθά κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο, ζύκθσλα κε ηα νπνία 

θιήζεθε από ην πκβνύιην λα γλσκνδνηήζεη (C8-0300/2015),  

– Έρνληαο ππόςε ηελ απόθαζε 2002/187/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 28εο Φεβξνπαξίνπ 

2002, ζρεηηθά κε ηε ζύζηαζε ηεο Eurojust πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε θαηαπνιέκεζε 

ησλ ζνβαξώλ κνξθώλ εγθιήκαηνο
1
, θαη ηδίσο ην άξζξν 26α παξάγξαθνο 2,  

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 59 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

– έρνληαο ππόςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηθώλ Διεπζεξηώλ, Γηθαηνζύλεο θαη 

Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ (A8-0007/2016), 

1. εγθξίλεη ην ζρέδην ηνπ πκβνπιίνπ· 

2. θαιεί ην πκβνύιην, ζε πεξίπησζε πνπ πξνηίζεηαη λα παξεθθιίλεη από ην θείκελν πνπ 

ελέθξηλε ην Κνηλνβνύιην, λα ην ελεκεξώζεη ζρεηηθά· 

3. δεηεί λα θιεζεί εθ λένπ λα γλσκνδνηήζεη εθόζνλ ην πκβνύιην πξνηίζεηαη λα επηθέξεη 

ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην θείκελν πνπ ελέθξηλε ην Κνηλνβνύιην· 

4. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ηε ζέζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζην πκβνύιην, 

ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηελ Eurojust. 

                                                 
1
  ΔΔ L 63, 6.3.2002, ζ. 1. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

Η πξόηαζε αθνξά ηελ πξνηεηλόκελε έγθξηζε κηαο ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο 

Eurojust  

θαη ηεο Οπθξαλίαο, κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ αγώλα θαηά 

ησλ ζνβαξώλ κνξθώλ εγθιήκαηνο θαη εηδηθόηεξα θαηά ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Σν ζρέδην ζπκθσλίαο πεξηέρεη δηαηάμεηο γηα ηελ επηρεηξεζηαθή ζπλεξγαζία 

κεηαμύ Eurojust θαη Οπθξαλίαο, όπσο π.ρ. ηελ απόζπαζε ελόο αμησκαηηθνύ-ζπλδέζκνπ από 

ηελ Οπθξαλία ζηελ Eurojust θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 

 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 26α παξάγξαθνο 2 ηεο απόθαζεο Eurojust, ε Κνηλή Δπνπηηθή Αξρή (JSB) 

ηεο Eurojust ελέθξηλε ην ζρέδην ζπκθσλίαο· ε γλσκνδόηεζή ηεο επηζπλάπηεηαη ζην ζρέδην 

ζπκθσλίαο. Η JSB έιαβε γλώζε εηδηθόηεξα όηη όιεο νη ηξνπνινγίεο από ηελ Eurojust ζην 

ζρέδην ζπκθσλίαο ειήθζεζαλ ππόςε θαη όηη ε Οπθξαλία είλαη ζπκβαιιόκελν κέξνο ζηε 

ύκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο ηεο 28εο Ιαλνπαξίνπ 1981 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

αηόκνπ από ηελ απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη 

ζην Πξσηόθνιιό ηεο γηα ηηο επνπηηθέο αξρέο θαη ηε δηακεζνξηαθή ξνή δεδνκέλσλ. Δπ’απηνύ 

ηνπ ηειεπηαίνπ ζεκείνπ, ε JSB ζπλεπέξαλε όηη ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ αλεμαξηεζία 

ηεο αξκόδηαο επνπηηθήο αξρήο ζηελ Οπθξαλία θαιύθζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά κε ηε κεηαθνξά 

ησλ θαζεθόλησλ ζηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, πνπ δηαζέηεη πιήξε αλεμαξηεζία βάζεη ηνπ 

νπθξαληθνύ πληάγκαηνο.  

 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αγώλα θαηά ηνπ δηαζπλνξηαθνύ εγθιήκαηνο θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο 

δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ Δπξώπε, ππάξρεη κηα ζαθήο επηρεηξεζηαθή αλάγθε λα 

ζπλεξγαζηεί ε Eurojust κε ηελ Οπθξαλία.  

 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 26α παξάγξαθνο 2 ηεο απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28εο Φεβξνπαξίνπ 

2002 πεξί ζύζηαζεο ηεο Eurojust, όπσο ηξνπνπνηήζεθε γηα ηειεπηαία θνξά κε ηελ από 16 

Γεθεκβξίνπ 2008 απόθαζε 2009/426/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ζην πκβνύιην ελαπόθεηηαη λα 

εγθξίλεη κε εηδηθή πιεηνςεθία ηηο ζπκθσλίεο πνπ ε Eurojust ζπλάπηεη κε ηξίηεο ρώξεο ή 

δηεζλείο νξγαληζκνύο. 

 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 39(1) ηεο πξώελ πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ ην Γηθαζηήξην 

απνθάζηζε ζηηο 16 Απξηιίνπ 2015 όηη εμαθνινπζεί λα ηζρύεη, ζε ζπκθσλία κε ην άξζξν 9 ηνπ 

Πξσηνθόιινπ 36, ην πκβνύιην νθείιεη λα δεηάεη ηε γλσκνδόηεζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ όπνηε 

εγθξίλεη εθηειεζηηθά κέηξα δπλάκεη ηνπ θεθηεκέλνπ ηνπ ηξίηνπ ππιώλα θαη δύλαηαη λα 

νξίζεη ζην Κνηλνβνύιην κηα πξνζεζκία γηα ηε γλσκνδόηεζή ηνπ (ΓΔΔ C-317/13 θαη C-

679/13, ηεο 15εο Απξηιίνπ 2015).  

 

Η εηζεγήηξηα ππνζηεξίδεη ηε ζύλαςε ηεο ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Οπθξαλία, δηόηη ζα 

βνεζήζεη θαη ζα εληζρύζεη ηνλ αγώλα θαηά ησλ ζνβαξώλ κνξθώλ εγθιήκαηνο θαη ζα 

ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο, εηδηθά ζην πεδίν ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο. 
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12.1.2016 

ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Πνιηηηθώλ Διεπζεξηώλ, Γηθαηνζύλεο θαη Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ην ζρέδην εθηειεζηηθήο απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο 

ζύλαςεο από ηελ Eurojust ηεο ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Eurojust θαη ηεο 

Οπθξαλίαο 

(11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)) 

πληάθηεο γλσκνδόηεζεο: Jiří Maštálka 

 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

Η παξνύζα απόθαζε πξνηείλεη ηελ έγθξηζε ηεο ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Eurojust 

θαη ηεο Οπθξαλίαο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ ζνβαξνύ εγθιήκαηνο θαη ηεο δηαθζνξάο. Η ζπκθσλία πεξηέρεη ιεπηνκεξείο δηαηάμεηο γηα 

ηελ επηρεηξεζηαθή ζπλεξγαζία κεηαμύ Eurojust θαη Οπθξαλίαο, όπσο ηελ απόζπαζε ελόο 

αμησκαηηθνύ ζπλδέζκνπ από ηελ Οπθξαλία ζηελ Eurojust θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ. 

Σν άξζξν 26α παξάγξαθνο 2 ηεο απόθαζεο Eurojust αλαθέξεη όηη ηέηνηεο ζπκθσλίεο κε 

ηξίηεο ρώξεο ή δηεζλείο νξγαληζκνύο πξέπεη λα εγθξίλνληαη από ην πκβνύιην. Σν άξζξν 39 

παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε όπσο ίζρπε πξηλ από ηελ έλαξμε 

ηζρύνο ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβόλαο πξνβιέπεη όηη πξέπεη λα δεηεζεί ε γλώκε ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ γηα απηήλ ηελ έγθξηζε. Απηή ε δηαδηθαζία εμαθνινπζεί λα ηζρύεη πξνζσξηλά, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ πξσηνθόιινπ αξηζ. 36. 

Ο ζπληάθηεο ζεσξεί όηη πθίζηαηαη ζαθήο επηρεηξεζηαθή αλάγθε ζπλεξγαζίαο ηεο Eurojust κε 

ηελ Οπθξαλία πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκεζεί ην δηεζληθό έγθιεκα θαη λα εληζρπζεί ε 

δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζηελ Δπξώπε. Ο ζπληάθηεο ππνζηεξίδεη ηε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο 

θαη, σο εθ ηνύηνπ, πξνηείλεη ηελ έγθξηζε ηεο εθηειεζηηθήο απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ρσξίο 

ηξνπνπνίεζε. 

****** 

Η Δπηηξνπή Ννκηθώλ Θεκάησλ θαιεί ηελ Δπηηξνπή Πνιηηηθώλ Διεπζεξηώλ, Γηθαηνζύλεο θαη 

Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ, πνπ είλαη αξκόδηα επί ηεο νπζίαο, λα πξνηείλεη ηελ έγθξηζε ηνπ 

ζρεδίνπ εθηειεζηηθήο απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο ζύλαςεο από 

ηελ Eurojust ηεο ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Eurojust θαη ηεο Οπθξαλίαο. 
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ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
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ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΡΜΟΓΙΑ ΔΠΙ ΣΗ ΟΤΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Τίηλορ πκθσλία γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ Eurojust θαη Οπθξαλίαο 

Έγγπαθα αναθοπάρ 11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS) 

Ημεπομηνία κλήζηρ ηος ΔΚ ππορ 
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       Ηκεξνκ. αλαγγειίαο ζηελ νινκέιεηα 

AFET 

14.10.2015 

JURI 

14.10.2015 
  

Αποθάζιζε να μη γνυμοδοηήζει 

       Ηκεξνκελία ηεο απόθαζεο 

AFET 

13.10.2015 
   

Διζηγηηέρ 

       Ηκεξνκελία νξηζκνύ 

Sylvia-Yvonne 

Kaufmann 

19.11.2015 

   

Δξέηαζη ζηην επιηποπή 1.12.2015    

Ημεπομηνία έγκπιζηρ 14.1.2016    
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Βοςλεςηέρ παπόνηερ καηά ηην ηελική 

τηθοθοπία 

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, 

Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura 

Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana 

Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia 

in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara 

Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López 

Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Claude 

Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, 

Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, 

Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Мария 

Габриел, Илияна Йотова, Филиз Хюсменова 

Αναπληπυηέρ παπόνηερ καηά ηην ηελική 

τηθοθοπία 

Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska 

Keller, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault 

D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina 

Αναπληπυηέρ (άπθπο 200, παπ. 2) 

παπόνηερ καηά ηην ηελική τηθοθοπία 

Petri Sarvamaa 

Ημεπομηνία καηάθεζηρ 19.1.2016 

 
 


