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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 όζον αθοπά ηην έγκπιζη 

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

Μαςποβοςνίος 

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS)) 

(Γιαβούλεςζη) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ην ζρέδην ηνπ πκβνπιίνπ (11596/2015),  

– 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 (C8-0299/2015),  

– 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 -0008/2016), 

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 ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ ζνβαξώλ κνξθώλ εγθιήκαηνο θαη εηδηθόηεξα ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο. Σν ζρέδην ζπκθσλίαο πεξηέρεη δηαηάμεηο γηα ηελ 

επηρεηξεζηαθή ζπλεξγαζία κεηαμύ ηεο Eurojust θαη ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, όπσο π.ρ. ηελ 

απόζπαζε ελόο εηζαγγειέα-ζπλδέζκνπ από ην Μαπξνβνύλην 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 επηζήκαλε, εηδηθόηεξα, όηη όιεο νη ηξνπνπνηήζεηο από ηελ Eurojust ζην 

ζρέδην ζπκθσλίαο ειήθζεζαλ ππόςε θαη όηη ην Μαπξνβνύλην 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.   

Η JSB ζπκπέξαλε όηη νη δηαηάμεηο ηνπ ζρεδίνπ ζπκθσλίαο πνπ αθνξνύλ ηελ αληαιιαγή 

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ είλαη νη θαηάιιειεο.  

 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δηαζπλνξηαθνύ εγθιήκαηνο θαη γηα ηε βειηίσζε 

ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ Δπξώπε, ππάξρεη κηα ζαθήο επηρεηξεζηαθή αλάγθε λα 

ζπλεξγαζηεί ε Eurojust κε ην Μαπξνβνύλην.  

 

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 παξάγξαθνο 1 ηεο πξώελ πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ ην 

Γηθαζηήξην απνθάζηζε ζηηο 16 Απξηιίνπ 2015 όηη εμαθνινπζεί λα ηζρύεη, θαη ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 9 ηνπ Πξσηνθόιινπ αξηζ. 36, ην πκβνύιην νθείιεη λα δεηεί ηε γλώκε ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ όπνηε εγθξίλεη εθηειεζηηθά κέηξα δπλάκεη ηνπ θεθηεκέλνπ ηνπ ηξίηνπ ππιώλα 

θαη δύλαηαη λα νξίδεη 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 ην Μαπξνβνύλην, 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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