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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 

στην έκθεση 

για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής 

δικαιοσύνης (Eurojust) 

(COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD)) 

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

Εισηγητής: Axel Voss 

A8-0320/2017 

 

H τροπολογία 27 διατυπώνεται ως εξής: 

Τροπολογία 27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η Eurojust παραμένει αρμόδια: 

 α)  για αδικήματα που διατυπώνονται 

στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, 

σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του 

ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 

των οικονομικών συμφερόντων της 

Ένωσης* («οδηγία ΠΟΣ»), εφόσον η 

EPPO δεν είναι αρμόδια ή δεν ασκεί την 

αρμοδιότητά της· 
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 β)  σε περιπτώσεις που αφορούν 

αδικήματα τα οποία διατυπώνονται στην 

οδηγία ΠΟΣ, για αιτήματα από κράτη 

μέλη που δεν συμμετέχουν στην EPPO· 

 γ)  σε περιπτώσεις που αφορούν τόσο 

συμμετέχοντα κράτη μέλη όσο και κράτη 

μέλη που δεν συμμετέχουν στην EPPO, 

για αιτήματα από τα κράτη μέλη που δεν 

συμμετέχουν στην EPPO και για 

αιτήματα από την ίδια την EPPO. 

 ––––––––––––––––––– 

 * ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29. 

 

 

H τροπολογία 37 διατυπώνεται ως εξής: 

Τροπολογία 37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Κατόπιν αίτησης αρμόδιας αρχής, η 

Eurojust εκδίδει γραπτή γνώμη επί 

επαναλαμβανόμενων αρνήσεων ή 

δυσκολιών σχετικά με την εκτέλεση 

αιτήσεων και αποφάσεων δικαστικής 

συνεργασίας, μεταξύ άλλων, όσον αφορά 

πράξεις με τις οποίες υλοποιείται η αρχή 

της αμοιβαίας αναγνώρισης, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτό δεν κατέστη δυνατό 

να επιλυθεί με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ 

των αρμόδιων εθνικών αρχών ή χάρη στην 

παρέμβαση των οικείων εθνικών μελών. Η 

γνώμη διαβιβάζεται αμέσως στα οικεία 

κράτη μέλη. 

5. Κατόπιν αίτησης αρμόδιας αρχής ή 

με δική της πρωτοβουλία, η Eurojust 

εκδίδει γραπτή γνώμη επί 

επαναλαμβανόμενων αρνήσεων ή 

δυσκολιών σχετικά με την εκτέλεση 

αιτήσεων και αποφάσεων δικαστικής 

συνεργασίας, μεταξύ άλλων, όσον αφορά 

πράξεις με τις οποίες υλοποιείται η αρχή 

της αμοιβαίας αναγνώρισης, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτό δεν κατέστη δυνατό 

να επιλυθεί με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ 

των αρμόδιων εθνικών αρχών ή χάρη στην 

παρέμβαση των οικείων εθνικών μελών. Η 

γνώμη διαβιβάζεται αμέσως στα οικεία 

κράτη μέλη. 

 

Η τροπολογία 39 διατυπώνεται ως εξής: 
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Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η θητεία των εθνικών μελών και 

των αναπληρωτών τους είναι τετραετούς 

διάρκειας, ανανεώσιμη άπαξ. 

 Κατά τη λήξη της θητείας τους ή σε 

περίπτωση παραίτησης, τα μέλη 

συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους 

μέχρις ότου ανανεωθεί η θητεία τους ή 

αντικατασταθούν. 

 

Η τροπολογία 48 διαγράφεται. 

 

Η ακόλουθη τροπολογία παρεμβάλλεται μετά την τροπολογία 51: 

Τροπολογία  194 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η διάρκεια της θητείας των μελών 

και των αναπληρωτών τους είναι 

τουλάχιστον τετραετής με δυνατότητα 

μίας ανανέωσης. Κατά τη λήξη της 

θητείας τους ή σε περίπτωση 

παραίτησης, τα μέλη συνεχίζουν να 

ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρις ότου 

ανανεωθεί η θητεία τους ή 

αντικατασταθούν. 

διαγράφεται 

 

Η τροπολογία 90 διατυπώνεται ως εξής: 

Τροπολογία  90 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 21 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 

μελών ανταλλάσσουν με τη Eurojust 

οποιαδήποτε πληροφορία αναγκαία για την 

εκτέλεση των καθηκόντων της σύμφωνα 

με τα άρθρα 2 και 4 καθώς και με τους 

κανόνες περί προστασίας δεδομένων που 

ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό. Στις 

εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνονται 

τουλάχιστον οι αναφερόμενες στις 

παραγράφους 5, 6 και 7 πληροφορίες. 

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 

μελών ανταλλάσσουν με τη Eurojust 

οποιαδήποτε πληροφορία αναγκαία για την 

εκτέλεση των καθηκόντων της σύμφωνα 

με τα άρθρα 2 και 4 καθώς και με το 

ενωσιακό δίκαιο περί προστασίας 

δεδομένων που ορίζονται με τον παρόντα 

κανονισμό. Στις εν λόγω πληροφορίες 

περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι 

αναφερόμενες στις παραγράφους 4, 5 και 6 

πληροφορίες. 

 

Η τροπολογία 96 διατυπώνεται ως εξής: 

Τροπολογία  96 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές 

ανταποκρίνονται, χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση, σε αιτήσεις που 

υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 4. Αν οι 

αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών 

αποφασίσουν να μη συμμορφωθούν προς 

αίτηση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 2 ή αποφασίσουν να μη 

δώσουν συνέχεια σε γραπτή γνώμη της 

Eurojust επί αίτησης προβλεπόμενης στο 

άρθρο 4 παράγραφος 4 ή 5, ενημερώνουν 

τη Eurojust χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση για την απόφασή τους, την 

οποία και αιτιολογούν. Όταν δεν είναι 

δυνατόν να δοθούν εξηγήσεις ως προς 

την άρνηση συμμόρφωσης προς αίτηση 

διότι η πράξη αυτή θα έβλαπτε 

ουσιαστικά συμφέροντα εθνικής 

ασφάλειας ή θα διακύβευε την ασφάλεια 

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές 

ανταποκρίνονται, χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση, σε αιτήσεις της Eurojust 

που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 4, 

ενώ σε επείγουσες υποθέσεις η Eurojust 

μπορεί να ορίσει προθεσμία απάντησης. 

Οι αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών 

μελών συμμορφώνονται προς την αίτηση 

που υπέβαλε η Eurojust και η οποία 

προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 ή 

δίνουν συνέχεια σε γραπτή γνώμη της 

Eurojust επί αίτησης προβλεπόμενης στο 

άρθρο 4 παράγραφοι 4 ή 5, εκτός εάν 

μπορούν να αιτιολογήσουν στην Eurojust, 

με αιτιολογημένη γνώμη, ότι η άμεση 

συμμόρφωση θα θέσει σε κίνδυνο την 

επιτυχή έκβαση τρέχουσας έρευνας ή την 

ασφάλεια ενός προσώπου. Τυχόν 

καθυστέρηση συμμόρφωσης προς 
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προσώπων, οι αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών δύνανται να επικαλούνται 

επιχειρησιακούς λόγους. 

αιτήσεις και γνώμες που υποβάλλονται 

από την Eurojust σύμφωνα με το άρθρο 4 

πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη. 

 

(Αφορά όλες τις γλώσσες.) 


