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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

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιοσύνη»
(COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2018)0384),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 81 παράγραφος 1 και 2 και το 
άρθρο 82 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0235/2018),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σύμφωνα 
με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων (A8-0068/2019),

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

2. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: 
προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 20201· εκφράζει εκ 
νέου την υποστήριξή του σε προγράμματα στους τομείς του πολιτισμού, της 
εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης, της νεολαίας, του αθλητισμού, της δημοκρατίας, 
της ιθαγένειας και της κοινωνίας των πολιτών, τα οποία έχουν αποδείξει με σαφή τρόπο 
την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους και παραμένουν δημοφιλή για τους 
δικαιούχους· επισημαίνει εκ νέου ότι μια ισχυρότερη και πιο φιλόδοξη Ευρώπη μπορεί 
να επιτευχθεί μόνον εφόσον της παρέχονται ενισχυμένα χρηματοδοτικά μέσα· ζητεί, ως 
εκ τούτου, την παροχή συνεχούς στήριξης σε υφιστάμενες πολιτικές, αύξηση πόρων για 
ενωσιακά εμβληματικά προγράμματα, και πρόσθετες ευθύνες σε συνδυασμό με 
πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα·

3. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2018)0075.
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προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(«ΣΕΕ»), «η Ένωση βασίζεται στις αξίες 
του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου, καθώς και του σεβασμού των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των προσώπων που ανήκουν σε 
μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές 
στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που 
χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την 
απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, 
τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών». 
Περαιτέρω, το άρθρο 3 της ΣΕΕ ορίζει ότι 
«η Ένωση έχει σκοπό να προάγει την 
ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των 
λαών της» και ότι, μεταξύ άλλων, «σέβεται 
τον πλούτο της πολιτιστικής και 
γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνά 
για την προστασία και ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς». 
Οι αξίες αυτές επιβεβαιώνονται και 
ενσωματώνονται και στα δικαιώματα, τις 
ελευθερίες και τις αρχές που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο «Χάρτης»).

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(«ΣΕΕ»), «η Ένωση βασίζεται στις αξίες 
του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου, καθώς και του σεβασμού των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των προσώπων που ανήκουν σε 
μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές 
στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που 
χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την 
απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, 
τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών». 
Περαιτέρω, το άρθρο 3 της ΣΕΕ ορίζει ότι 
«η Ένωση έχει σκοπό να προάγει την 
ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των 
λαών της» και ότι, μεταξύ άλλων, «σέβεται 
τον πλούτο της πολιτιστικής και 
γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνά 
για την προστασία και ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς». 
Το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ αναφέρει 
περαιτέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
επιδιώκει, σε όλες τις δράσεις της, να 
εξαλειφθούν οι ανισότητες, να προαχθεί η 
ισότητα των φύλων και να 
καταπολεμηθούν οι διακρίσεις κατά τον 
ορισμό και την υλοποίηση των πολιτικών 
και των δραστηριοτήτων της. Οι αξίες 
αυτές επιβεβαιώνονται και 
ενσωματώνονται και στα δικαιώματα, τις 
ελευθερίες και τις αρχές που 
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κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο «Χάρτης») και 
στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι 
δραστηριότητες του προγράμματος 
«Δικαιοσύνη» θα πρέπει να στηρίζουν την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, 
περιλαμβανομένης της συνεκτίμησης της 
διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό, και την ενσωμάτωση των 
στόχων που αφορούν την απαγόρευση 
των διακρίσεων.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Αυτά τα δικαιώματα και οι αξίες 
πρέπει να εξακολουθήσουν να προάγονται 
και να επιβάλλονται, να είναι κοινά για 
τους πολίτες και τους λαούς εντός της 
Ένωσης, και να βρίσκονται στον πυρήνα 
των κοινωνιών της Ευρώπης. Για τους 
σκοπούς αυτούς, δημιουργείται στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης ένα νέο 
ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα 
και τις αξίες, αποτελούμενο από τα 
προγράμματα «Δικαιώματα και αξίες» και 
«Δικαιοσύνη». Σε μια εποχή κατά την 
οποία οι ευρωπαϊκές κοινωνίες βρίσκονται 
αντιμέτωπες με τον εξτρεμισμό, τη 
ριζοσπαστικοποίηση και τους διχασμούς, 

(2) Αυτά τα δικαιώματα και οι αξίες 
πρέπει να εξακολουθήσουν να 
καλλιεργούνται, να προστατεύονται και 
να προάγονται ενεργά από την Ένωση και 
κάθε κράτος μέλος σε όλες τις πολιτικές 
τους, κατά τρόπο συνεπή, καθώς και να 
επιβάλλονται και να είναι κοινά για τους 
πολίτες και τους λαούς εντός της Ένωσης, 
και να βρίσκονται στον πυρήνα των 
κοινωνιών της Ευρώπης.Ταυτόχρονα, η 
ύπαρξη ενός λειτουργικού ευρωπαϊκού 
χώρου δικαιοσύνης και 
αποτελεσματικών, ανεξάρτητων και 
ποιοτικών εθνικών δικαστικών 
συστημάτων, καθώς και η ενίσχυση της 
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είναι σημαντικότερη από ποτέ η 
προώθηση, ενίσχυση και προάσπιση της 
δικαιοσύνης, των δικαιωμάτων και των 
αξιών της ΕΕ: των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, 
της δημοκρατίας, της ισότητας, του 
κράτους δικαίου. Αυτό θα έχει σημαντικές 
και άμεσες συνέπειες για την πολιτική, την 
κοινωνική, την πολιτιστική και την 
οικονομική ζωή στην ΕΕ. Ως τμήμα του 
νέου ταμείου, το πρόγραμμα «Δικαιώματα 
και αξίες» θα συνενώσει το πρόγραμμα 
«Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια» για 
την περίοδο 2014-2020, το οποίο 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1381/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου10, και το πρόγραμμα 
«Ευρώπη για τους πολίτες» για την 
περίοδο 2014-2020, το οποίο θεσπίστηκε 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 390/2014 του 
Συμβουλίου11. Το πρόγραμμα 
«Δικαιοσύνη» (στο εξής το «πρόγραμμα») 
θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη 
ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού χώρου 
δικαιοσύνης και της διασυνοριακής 
συνεργασίας, σε συνέχεια του 
προγράμματος «Δικαιοσύνη» για την 
περίοδο 2014-2020, το οποίο θεσπίστηκε 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου12 (στο εξής το «προκάτοχο 
πρόγραμμα»).

αμοιβαίας εμπιστοσύνης είναι αναγκαία 
για μια ακμάζουσα εσωτερική αγορά και 
για τον σεβασμό των κοινών αξιών της 
Ένωσης. Για τους σκοπούς αυτούς, 
δημιουργείται στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης ένα νέο ταμείο για τη δικαιοσύνη, 
τα δικαιώματα και τις αξίες, αποτελούμενο 
από τα προγράμματα «Δικαιώματα και 
αξίες» και «Δικαιοσύνη». Σε μια εποχή 
κατά την οποία οι ευρωπαϊκές κοινωνίες 
βρίσκονται αντιμέτωπες με τον 
εξτρεμισμό, τη ριζοσπαστικοποίηση, την 
πόλωση και τους διχασμούς, και οι 
διαδικασίες βάσει του άρθρου 7 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
που αφορούν συστηματικές παραβιάσεις 
του κράτους δικαίου, καθώς και 
διαδικασίες επί παραβάσει για ζητήματα 
που σχετίζονται με το κράτος δικαίου στα 
κράτη μέλη, βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι 
σημαντικότερη από ποτέ η προώθηση, 
ενίσχυση και προάσπιση της δικαιοσύνης, 
των δικαιωμάτων και των αξιών της ΕΕ: 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα , ο σεβασμός της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ελευθερία, η 
δημοκρατία, η ισότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 
φύλων , η απαγόρευση των διακρίσεων 
και το κράτος δικαίου , επειδή η 
επιδείνωση των εν λόγω δικαιωμάτων και 
αξιών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
μπορεί να έχει επιζήμιες επιπτώσεις για 
την Ένωση στο σύνολό της . Αυτό θα έχει 
σημαντικές και άμεσες συνέπειες για την 
πολιτική, την κοινωνική, την πολιτιστική 
και την οικονομική ζωή στην ΕΕ. Ως 
τμήμα του νέου ταμείου, το πρόγραμμα 
«Δικαιώματα και αξίες» θα συνενώσει το 
πρόγραμμα «Δικαιώματα, ισότητα και 
ιθαγένεια» για την περίοδο 2014-2020, το 
οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1381/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10, και 
το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» 
για την περίοδο 2014-2020, το οποίο 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
390/2014 του Συμβουλίου11. Το 
πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» (στο εξής το 
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«πρόγραμμα») θα συνεχίσει να στηρίζει 
την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 
ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης και της 
διασυνοριακής συνεργασίας, σε συνέχεια 
του προγράμματος «Δικαιοσύνη» για την 
περίοδο 2014-2020, το οποίο θεσπίστηκε 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου12 (στο εξής το «προκάτοχο 
πρόγραμμα»). 

__________________ __________________
10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση του Προγράμματος 
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για 
την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 354 της 
28.12.2013, σ. 62).

10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση του Προγράμματος 
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για 
την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 354 της 
28.12.2013, σ. 62).

11 Κανονισμός (EE) αριθ. 390/2014 του 
Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για 
τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη 
για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-
2020 (ΕΕ L 115 της 17.4.2014, σ. 3).

11 Κανονισμός (EE) αριθ. 390/2014 του 
Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για 
τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη 
για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-
2020 (ΕΕ L 115 της 17.4.2014, σ. 3).

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση του Προγράμματος 
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για 
την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 354 της 
28.12.2013, σ. 62).

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση του Προγράμματος 
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για 
την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 354 της 
28.12.2013, σ. 62).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα 
δικαιώματα και τις αξίες, καθώς και τα δύο 
υποκείμενα χρηματοδοτικά προγράμματά 
του, θα επικεντρωθούν κυρίως σε 
πρόσωπα και οντότητες που συμβάλλουν 
στη ζωογόνηση και στην τόνωση των 
κοινών μας αξιών και δικαιωμάτων, καθώς 
και της πλούσιας πολυμορφίας μας. Ο 

(3) Το ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα 
δικαιώματα και τις αξίες, καθώς και τα δύο 
υποκείμενα χρηματοδοτικά προγράμματά 
του, θα επικεντρωθούν σε πρόσωπα και 
οντότητες που συμβάλλουν στη 
ζωογόνηση και στην τόνωση των κοινών 
μας αξιών και δικαιωμάτων, καθώς και της 
πλούσιας πολυμορφίας μας. Ο απώτερος 
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απώτερος στόχος είναι να καλλιεργηθεί και 
να διατηρηθεί η βασιζόμενη σε 
δικαιώματα, ισότιμη, χωρίς αποκλεισμούς 
και δημοκρατική κοινωνία μας. Αυτό 
περιλαμβάνει μια δραστήρια κοινωνία των 
πολιτών, την ενθάρρυνση της 
δημοκρατικής, πολιτικής και κοινωνικής 
συμμετοχής τους, και την καλλιέργεια της 
πλούσιας πολυμορφίας της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας, η οποία βασίζεται, μεταξύ 
άλλων, και στην κοινή μας ιστορία και 
μνήμη. Περαιτέρω, το άρθρο 11 της ΣΕΕ 
ορίζει ότι τα θεσμικά όργανα δίδουν, με τα 
κατάλληλα μέσα, στους πολίτες και στις 
αντιπροσωπευτικές ενώσεις τη δυνατότητα 
να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν 
δημόσια τις γνώμες τους σε όλους τους 
τομείς δράσης της Ένωσης.

στόχος είναι να καλλιεργηθεί και να 
διατηρηθεί η βασιζόμενη σε δικαιώματα, 
ισότιμη, ανοικτή, χωρίς αποκλεισμούς και 
δημοκρατική κοινωνία μας, ιδίως με τη 
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που 
προωθούν μια δραστήρια, καλά 
ανεπτυγμένη, ανθεκτική και με μέσα 
δράσης κοινωνία των πολιτών, η οποία 
επιτρέπει τη δημοκρατική, πολιτική και 
κοινωνική συμμετοχή των ατόμων, και 
την ορθή εφαρμογή και υλοποίηση των 
ανθρωπίνων και θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, και την καλλιέργεια της 
πλούσιας πολυμορφίας της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας, η οποία βασίζεται, μεταξύ 
άλλων, και στην κοινή μας ιστορία και 
μνήμη. Το άρθρο 11 της ΣΕΕ απαιτεί από 
τα θεσμικά όργανα να διατηρούν ανοικτό 
διάλογο, με διαφάνεια και σε τακτική 
βάση με την κοινωνία των πολιτών και να 
δίδουν, με τα κατάλληλα μέσα, στους 
πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές 
ενώσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιούν 
και να ανταλλάσσουν δημόσια τις γνώμες 
τους σε όλους τους τομείς δράσης της 
Ένωσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
υπό το πρίσμα της διαρκώς 
συρρικνούμενης θέσης της ανεξάρτητης 
κοινωνίας των πολιτών σε ορισμένα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») προβλέπει 
τη συγκρότηση χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης, με σεβασμό 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
διαφορετικών νομικών συστημάτων και 
παραδόσεων των κρατών μελών. Προς τον 
σκοπό αυτόν, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει 
μέτρα για την ανάπτυξη της δικαστικής 
συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις και της 

(4) Η Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») προβλέπει 
τη συγκρότηση χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης, με σεβασμό 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
διαφορετικών νομικών συστημάτων και 
παραδόσεων των κρατών μελών. Ο 
σεβασμός και η προώθηση του κράτους 
δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και της δημοκρατίας στο εσωτερικό της 



RR\1176371EL.docx 11/117 PE630.382v02-00

EL

δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις, καθώς και για την ενθάρρυνση 
και στήριξη της δράσης των κρατών μελών 
στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος. 
Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
καθώς και κοινών αρχών και αξιών, όπως 
η απαγόρευση των διακρίσεων, η ισότητα 
των φύλων, η αποτελεσματική πρόσβαση 
όλων στη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου 
και ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα 
που λειτουργεί σωστά, πρέπει να 
εξασφαλίζεται στο πλαίσιο της περαιτέρω 
ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού χώρου 
δικαιοσύνης.

Ένωσης αποτελούν προϋποθέσεις για τον 
σεβασμό όλων των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων που κατοχυρώνονται στις 
Συνθήκες, και για την οικοδόμηση της 
εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ένωση. 
Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται το 
κράτος δικαίου στα κράτη μέλη 
διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην 
εξασφάλιση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
μεταξύ κρατών μελών και των νομικών 
συστημάτων τους. Προς τον σκοπό αυτόν, 
η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα για την 
ανάπτυξη της δικαστικής συνεργασίας σε 
αστικές και ποινικές υποθέσεις και, κατά 
περίπτωση, για διοικητικά θέματα καθώς 
και για την ενθάρρυνση και στήριξη της 
δράσης των κρατών μελών στον τομέα της 
πρόληψης του εγκλήματος, με ιδιαίτερη 
έμφαση σε σοβαρά διασυνοριακά 
εγκλήματα, φορολογικά εγκλήματα, 
περιβαλλοντικά εγκλήματα, τρομοκρατία 
και παραβιάσεις θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, όπως η εμπορία 
ανθρώπων, καθώς και στον τομέα της 
προστασίας των δικαιωμάτων των 
θυμάτων. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων 
και των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς 
και κοινών αρχών και αξιών, όπως η 
απαγόρευση των διακρίσεων, η 
αλληλεγγύη, η ίση μεταχείριση με βάση 
οποιονδήποτε από τους λόγους που 
απαριθμούνται στο άρθρο 21 του Χάρτη, 
η αποτελεσματική πρόσβαση όλων στη 
δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου, η 
δημοκρατία και ένα ανεξάρτητο δικαστικό 
σύστημα που λειτουργεί σωστά, θα πρέπει 
να εξασφαλίζεται και να ενισχύεται στο 
πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης ενός 
ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(4α) Το άρθρο 81 τη ΣΛΕΕ ορίζει 
ρητώς ότι η Ένωση δύναται να εκδίδει 
νομικές πράξεις για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών. 
Σύμφωνα με τη Συνθήκη, τέτοιες πράξεις 
δύνανται να εκδίδονται, μεταξύ άλλων, 
για την αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ των 
κρατών µελών των δικαστικών και 
εξώδικων αποφάσεων και την εκτέλεσή 
τους· τη διασυνοριακή επίδοση και 
κοινοποίηση δικαστικών και εξώδικων 
πράξεων· τη συμβατότητα των κανόνων 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που 
εφαρμόζονται στα κράτη μέλη σχετικά με 
συγκρούσεις ως προς το εφαρμοστέο 
δίκαιο και τη δικαιοδοσία· τη συνεργασία 
κατά την αποδεικτική διαδικασία· την 
ουσιαστική πρόσβαση στη δικαιοσύνη· 
την άρση των εμποδίων στην κανονική 
λειτουργία των αστικών, ποινικών και 
διοικητικών διαδικασιών, η οποία μπορεί 
να περιλαμβάνει τη βελτίωση της 
συμβατότητας των διαδικασιών των 
εθνικών δικαστηρίων· την ανάπτυξη 
εναλλακτικής μεθόδου επίλυσης των 
διαφορών (ΕΕΔ)· και την υποστήριξη της 
κατάρτισης των δικαστών και του 
προσωπικού των δικαστηρίων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η χρηματοδότηση θα πρέπει να 
παραμείνει ένα από τα σημαντικά μέσα για 
την επιτυχή επιδίωξη των φιλόδοξων 
στόχων που ορίζονται στις Συνθήκες. Οι 
στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιδιωχθούν, 
μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση ενός 
ευέλικτου και αποτελεσματικού 
προγράμματος «Δικαιοσύνη», το οποίο θα 
πρέπει να διευκολύνει τον 
προγραμματισμό και την επιδίωξη των εν 
λόγω στόχων.

(5) Η χρηματοδότηση είναι ένα από τα 
πιο σημαντικά μέσα για την επιτυχή 
επιδίωξη των φιλόδοξων στόχων που 
ορίζονται στις Συνθήκες. Οι στόχοι αυτοί 
θα πρέπει να επιδιωχθούν, μεταξύ άλλων, 
με τη θέσπιση ενός ευέλικτου και 
αποτελεσματικού προγράμματος 
«Δικαιοσύνη», το οποίο θα πρέπει να 
διευκολύνει τον προγραμματισμό και την 
επιδίωξη των εν λόγω στόχων, 
λαμβάνοντας υπόψη ποιες 
δραστηριότητες αποφέρουν την 
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υψηλότερη ενωσιακή προστιθέμενη αξία, 
με τη χρήση κύριων δεικτών επιδόσεων, 
όπου αυτό είναι εφικτό.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην αύξηση της ευελιξίας και 
της προσβασιμότητας των πόρων του και 
να παρέχει στις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, τόσο εντός όσο 
και εκτός της Ένωσης, τις ίδιες 
δυνατότητες και τους ίδιους όρους 
χρηματοδότησης.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για την προοδευτική εγκαθίδρυση 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, η Ένωση πρέπει να θεσπίσει 
μέτρα στον τομέα της δικαστικής 
συνεργασίας σε αστικές και ποινικές 
υποθέσεις στη βάση της αρχής της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών 
αποφάσεων, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο 
λίθο της δικαστικής συνεργασίας εντός της 
Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Τάμπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 
1999 και εφεξής. Η αμοιβαία αναγνώριση 
απαιτεί υψηλό επίπεδο αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών. 
Για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας 
αναγνώρισης και την προώθηση της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, έχουν θεσπιστεί 
μέτρα για την προσέγγιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σε σειρά τομέων. Ένας 
χώρος δικαιοσύνης ο οποίος λειτουργεί 

(6) Για την προοδευτική εγκαθίδρυση 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης για όλους, η Ένωση πρέπει να 
θεσπίσει μέτρα στον τομέα της δικαστικής 
συνεργασίας σε αστικές και ποινικές 
υποθέσεις στη βάση της αρχής της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών 
αποφάσεων, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο 
λίθο της δικαστικής συνεργασίας εντός της 
Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Τάμπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 
1999 και εφεξής. Η αμοιβαία αναγνώριση 
απαιτεί υψηλό επίπεδο αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών. 
Για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας 
αναγνώρισης και την προώθηση της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, έχουν θεσπιστεί 
μέτρα για την προσέγγιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σε σειρά τομέων. Ένας 
χώρος δικαιοσύνης ο οποίος λειτουργεί 
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εύρυθμα και στον οποίο έχουν αρθεί τα 
εμπόδια στις διασυνοριακές δικαστικές 
διαδικασίες και στην πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη σε υποθέσεις με διασυνοριακό 
χαρακτήρα είναι επίσης κρίσιμης σημασίας 
για τη διασφάλιση της οικονομικής 
ανάπτυξης.

εύρυθμα και στον οποίο έχουν αρθεί τα 
εμπόδια στις διασυνοριακές δικαστικές 
διαδικασίες και στην πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη σε υποθέσεις με διασυνοριακό 
χαρακτήρα είναι επίσης κρίσιμης σημασίας 
για τη διασφάλιση της οικονομικής 
ανάπτυξης και της περαιτέρω 
ολοκλήρωσης.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Όπως υπενθυμίζει το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νομολογία 
του1α, η ανεξαρτησία των δικαστών 
αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του 
θεμελιώδους δικαιώματος σε δίκαιη δίκη 
και συνιστά τη βάση για αμοιβαία 
εμπιστοσύνη και αμοιβαία αναγνώριση.
_________________
1α ΔΕΕ, τμήμα μείζονος συνθέσεως, 27 
Φεβρουαρίου 2018, C-64/16 Asociação 
Sindical dos Juízes Portugueses, 
ECLI:EU:C:2018:117· ΔΕΕ, τμήμα 
μείζονος συνθέσεως, 25 Ιουλίου 2018, C-
216/18 PPU, L.M., ECLI:EU:C:2018:586.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη θα 
πρέπει να περιλαμβάνει, ιδίως, πρόσβαση 
σε δικαστήρια, σε εναλλακτικές μεθόδους 
επίλυσης διαφορών καθώς και σε 
αξιωματούχους οι οποίοι θα είναι 
υποχρεωμένοι από τον νόμο να 
παράσχουν στα μέρη ανεξάρτητες και 
αμερόληπτες νομικές συμβουλές.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6γ) Η συμπερίληψη της διάστασης 
του φύλου στα συστήματα δικαιοσύνης 
θα πρέπει να θεωρηθεί σημαντικός 
στόχος για την περαιτέρω ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης. Η 
διατομεακή διάκριση στο σύστημα 
δικαιοσύνης εξακολουθεί να αποτελεί 
έναν από τους κύριους φραγμούς όσον 
αφορά την ίση πρόσβαση των γυναικών 
στη δικαιοσύνη. Για τον λόγο αυτόν, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει 
ενεργά στην εξάλειψη όλων των 
διακρίσεων και των φραγμών που 
αντιμετωπίζουν οι μειονότητες, τα άτομα 
με αναπηρίες, οι μετανάστες, οι αιτούντες 
άσυλο, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα που ζουν 
σε απομακρυσμένες περιοχές ή οι 
οιεσδήποτε ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού, που αντιμετωπίζουν 
ενδεχομένως περιορισμένη πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη, και να υποστηρίζει 
διαδικασίες και αποφάσεις στα δικαστικά 
συστήματα που είναι φιλικές προς τα 
θύματα και συνεκτιμούν τη διάσταση του 
φύλου.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο σεβασμός του κράτους δικαίου 
έχει κρίσιμη σημασία για ένα υψηλό 
επίπεδο αμοιβαίας εμπιστοσύνης στον 
τομέα της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων, ιδίως για την 
αποτελεσματική δικαστική συνεργασία σε 

(7) Ο πλήρης σεβασμός και η 
προώθηση του κράτους δικαίου έχουν 
κρίσιμη σημασία για ένα υψηλό επίπεδο 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης στον τομέα της 
ελευθερίας, της ασφάλειας και της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών 
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αστικές και ποινικές υποθέσεις που 
βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση. Το 
κράτος δικαίου αποτελεί μία από τις κοινές 
αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της 
ΣΕΕ, ενώ η αρχή της πραγματικής 
δικαστικής προστασίας, η οποία 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 παράγραφος 
1 της ΣΕΕ και στο άρθρο 47 των Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αποτελεί 
απτή πραγμάτωση του κράτους δικαίου. Η 
υποστήριξη των προσπαθειών ενίσχυσης 
της ανεξαρτησίας, της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των εθνικών 
συστημάτων δικαιοσύνης προάγει το 
κράτος δικαίου και, με τον τρόπο αυτό, 
αυξάνει την αμοιβαία εμπιστοσύνη, η 
οποία είναι απαραίτητη για τη δικαστική 
συνεργασία σε αστικές και ποινικές 
υποθέσεις.

υποθέσεων, ιδίως για την αποτελεσματική 
δικαστική συνεργασία σε αστικές και 
ποινικές υποθέσεις που βασίζεται στην 
αμοιβαία αναγνώριση. Το κράτος δικαίου 
αποτελεί μία από τις κοινές αξίες που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, ενώ 
η αρχή της πραγματικής δικαστικής 
προστασίας, η οποία κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 1 της ΣΕΕ και στο 
άρθρο 47 των Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, αποτελεί απτή πραγμάτωση 
του κράτους δικαίου. Η υποστήριξη των 
προσπαθειών ενίσχυσης της ανεξαρτησίας, 
της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της 
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 
των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης 
προάγει το κράτος δικαίου και, με τον 
τρόπο αυτό, αυξάνει την αμοιβαία 
εμπιστοσύνη, η οποία είναι απαραίτητη για 
τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και 
ποινικές υποθέσεις. 

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί 
ότι δικαιοσύνη σημαίνει κατοχύρωση του 
κράτους δικαίου στην κοινωνία και 
διασφάλιση του δικαιώματος όλων σε 
διεξαγωγή δίκαιης δίκης από ανεξάρτητο 
και αμερόληπτο δικαστήριο με σκοπό την 
προστασία των ευρωπαϊκών αξιών.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σύμφωνα με τα άρθρο 81 
παράγραφος 2 στοιχείο η) και το άρθρο 82 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) της Συνθήκης 

(8) Σύμφωνα με τα άρθρο 81 
παράγραφος 2 στοιχείο η) και το άρθρο 82 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) της Συνθήκης 
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για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Ένωση υποστηρίζει την 
κατάρτιση των δικαστών και των άλλων 
λειτουργών και υπαλλήλων του τομέα 
απονομής της δικαιοσύνης, ως μέσο για τη 
βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας σε 
αστικές και ποινικές υποθέσεις βάσει της 
αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των 
δικαστικών αποφάσεων και διαταγών. Η 
κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα 
απονομής της δικαιοσύνης αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη 
κοινής αντίληψης σχετικά με τον βέλτιστο 
τρόπο προάσπισης του κράτους δικαίου. 
Συμβάλλει στην οικοδόμηση του 
ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης με τη 
διαμόρφωση ενός κοινού δικαστικού 
πολιτισμού μεταξύ των επαγγελματιών του 
τομέα απονομής της δικαιοσύνης των 
κρατών μελών. Η διασφάλιση της ορθής 
και συνεκτικής εφαρμογής του δικαίου 
στην Ένωση, καθώς και της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ των επαγγελματιών 
του τομέα απονομής της δικαιοσύνης στις 
διασυνοριακές υποθέσεις είναι κρίσιμης 
σημασίας. Οι δραστηριότητες κατάρτισης 
που θα στηριχθούν από το πρόγραμμα θα 
πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστες 
εκτιμήσεις των αναγκών κατάρτισης, να 
ακολουθούν τις πλέον σύγχρονες μεθόδους 
κατάρτισης, να συμπεριλαμβάνουν 
διασυνοριακές εκδηλώσεις που θα 
συγκεντρώνουν επαγγελματίες του τομέα 
απονομής της δικαιοσύνης από διάφορα 
κράτη μέλη, να εμπεριέχουν συνιστώσες 
ενεργού μάθησης και δικτύωσης, και να 
είναι βιώσιμες.

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Ένωση υποστηρίζει την 
κατάρτιση των δικαστών και των άλλων 
λειτουργών και υπαλλήλων του τομέα 
απονομής της δικαιοσύνης, ως μέσο για τη 
βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας σε 
αστικές και ποινικές υποθέσεις και, κατά 
περίπτωση, διοικητικές υποθέσεις βάσει 
της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των 
δικαστικών αποφάσεων και διαταγών. Η 
κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα 
απονομής της δικαιοσύνης αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη 
κοινής αντίληψης σχετικά με τον βέλτιστο 
τρόπο εφαρμογής και προάσπισης του 
κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Συμβάλλει στην 
οικοδόμηση του ευρωπαϊκού χώρου 
δικαιοσύνης με τη διαμόρφωση ενός 
κοινού δικαστικού πολιτισμού μεταξύ των 
επαγγελματιών του τομέα απονομής της 
δικαιοσύνης των κρατών μελών. Η 
διασφάλιση της μη διακριτικής, ορθής και 
συνεκτικής εφαρμογής του δικαίου στην 
Ένωση, καθώς και της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και κατανόησης μεταξύ των 
επαγγελματιών του τομέα απονομής της 
δικαιοσύνης στις διασυνοριακές υποθέσεις 
είναι κρίσιμης σημασίας. Οι 
δραστηριότητες κατάρτισης που θα 
στηριχθούν από το πρόγραμμα θα πρέπει 
να βασίζονται σε αξιόπιστες εκτιμήσεις 
των αναγκών κατάρτισης, να ακολουθούν 
τις πλέον σύγχρονες μεθόδους κατάρτισης, 
να συμπεριλαμβάνουν διασυνοριακές 
εκδηλώσεις που θα συγκεντρώνουν 
επαγγελματίες του τομέα απονομής της 
δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων όσων 
εργάζονται για οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, από διάφορα κράτη μέλη, να 
εμπεριέχουν συνιστώσες ενεργού μάθησης 
και δικτύωσης, και να είναι βιώσιμες. Θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν μαθήματα 
κατάρτισης για δικαστές, δικηγόρους, 
εισαγγελείς και αστυνομικούς σχετικά με 
τις προκλήσεις και τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα που βρίσκονται 
σε ευάλωτη κατάσταση, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των 
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εθνοτικών μειονοτήτων, των ΛΟΑΔΜ, 
των ατόμων με αναπηρία, των θυμάτων 
βίας λόγω φύλου και άλλων μορφών 
διαπροσωπικής βίας και των θυμάτων 
εμπορίας, και σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί η 
δέουσα προστασία των θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων. Παρόμοια 
μαθήματα κατάρτισης θα πρέπει να 
παρέχονται με την άμεση συμμετοχή 
αυτών των ατόμων και των οργανώσεων 
που τα εκπροσωπούν ή τα συνδράμουν.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Εύλογες προθεσμίες για την 
έκδοση δικαστικών αποφάσεων 
εξυπηρετούν τον σκοπό της ασφάλειας 
δικαίου, η οποία αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για το κράτος δικαίου.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 
2017/865 του Συμβουλίου, της 11ης 
Μαΐου 2017, σχετικά με την υπογραφή, εξ 
ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 
σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας όσον αφορά 
θέματα που άπτονται της δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, και 
σύμφωνα με την αντίστοιχη απόφαση 
όσον αφορά το άσυλο και τη μη 
επαναπροώθηση, το πρόγραμμα στηρίζει 
την κατάρτιση για δικαστές και άλλους 
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λειτουργούς και υπαλλήλους του τομέα 
απονομής δικαιοσύνης, με γνώμονα την 
ευαισθητοποίηση και την προώθηση της 
πρακτικής εφαρμογής της σύμβασης στο 
πλαίσιο αυτό, για την καλύτερη 
προστασία των θυμάτων της βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στην κατάρτιση των δικαστικών 
μπορεί να συμμετέχουν διάφοροι 
παράγοντες, όπως νομικές, δικαστικές και 
διοικητικές αρχές των κρατών μελών, 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, εθνικοί φορείς 
υπεύθυνοι για την κατάρτιση των 
δικαστικών, εκπαιδευτικοί οργανισμοί ή 
δίκτυα ευρωπαϊκού επιπέδου ή δίκτυα 
δικαστικών συντονιστών ενωσιακής 
νομοθεσίας. Οι οργανισμοί και οι φορείς 
που επιδιώκουν στόχους γενικού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τομέα της 
κατάρτισης των δικαστικών, όπως το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης 
Δικαστικών (ΕΔΚΔ), η Ακαδημία 
Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA), το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών 
Συμβουλίων (ENCJ), η Ένωση των 
Συμβουλίων Επικρατείας και των 
Ανώτατων Διοικητικών Δικαστηρίων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACA-Ευρώπη), το 
Δίκτυο των Προέδρων των Ανώτατων 
Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(RPCSJUE) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Δημόσιας Διοίκησης (EIPA), θα πρέπει να 
συνεχίσουν να ασκούν τον ρόλο τους στην 
προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης με 
πραγματική ευρωπαϊκή διάσταση για τους 
δικαστές και τους άλλους λειτουργούς και 
υπαλλήλους του τομέα απονομής 
δικαιοσύνης, και, συνεπώς, θα μπορούσε 
να τους χορηγηθεί επαρκής οικονομική 

(9) Στην κατάρτιση των δικαστικών 
μπορεί να συμμετέχουν διάφοροι 
παράγοντες, όπως νομικές, δικαστικές και 
διοικητικές αρχές των κρατών μελών, 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, εθνικοί φορείς 
υπεύθυνοι για την κατάρτιση των 
δικαστικών, εκπαιδευτικοί οργανισμοί ή 
δίκτυα ευρωπαϊκού επιπέδου ή δίκτυα 
δικαστικών συντονιστών ενωσιακής 
νομοθεσίας, καθώς και σχετικές 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
προωθούν αντιπροσωπευτικές αγωγές. Οι 
οργανισμοί και οι φορείς που επιδιώκουν 
στόχους γενικού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος στον τομέα της κατάρτισης 
των δικαστικών, όπως το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ), η 
Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA), το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών 
Συμβουλίων (ENCJ), η Ένωση των 
Συμβουλίων Επικρατείας και των 
Ανώτατων Διοικητικών Δικαστηρίων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACA-Ευρώπη), το 
Δίκτυο των Προέδρων των Ανώτατων 
Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(RPCSJUE) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Δημόσιας Διοίκησης (EIPA), θα πρέπει να 
συνεχίσουν να ασκούν τον ρόλο τους στην 
προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης με 
πραγματική ευρωπαϊκή διάσταση για τους 
δικαστές και τους άλλους λειτουργούς και 
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στήριξη σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα 
κριτήρια που ορίζονται στα ετήσια 
προγράμματα εργασίας που εκδίδονται από 
την Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

υπαλλήλους του τομέα απονομής 
δικαιοσύνης, και, συνεπώς, θα μπορούσε 
να τους χορηγηθεί επαρκής οικονομική 
στήριξη σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα 
κριτήρια που ορίζονται στα ετήσια 
προγράμματα εργασίας που εκδίδονται από 
την Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Επιπλέον, οι οργανισμοί στους 
τομείς των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
οι επαγγελματίες που εργάζονται με 
θύματα βίας καθώς και εξειδικευμένα 
ακαδημαϊκά ιδρύματα θα μπορούσαν 
επίσης να συνεισφέρουν στα εν λόγω 
προγράμματα κατάρτισης και, ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να συνδέονται, εφόσον 
αυτό κρίνεται σκόπιμο. Δεδομένου ότι οι 
γυναίκες δικαστές υποεκπροσωπούνται 
στις ανώτατες θέσεις, οι γυναίκες 
δικαστές, εισαγγελείς και επαγγελματίες 
του νομικού κλάδου θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες κατάρτισης.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επενδύσουν περισσότερο στην ανάπτυξη 
κύκλων νομικής κατάρτισης και συνεχούς 
επιμόρφωσης των δικαστών, καθώς 
παρόμοιες δραστηριότητες αποτελούν τη 
βάση για ένα αποδοτικό, ανεξάρτητο και 
αμερόληπτο σύστημα απονομής 
δικαιοσύνης.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)



RR\1176371EL.docx 21/117 PE630.382v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης 
να στηρίζει την προώθηση των βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ δικαστηρίων που 
ασχολούνται ειδικά με την έμφυλη βία, 
καθώς και την ανταλλαγή κοινών πόρων 
και υλικού κατάρτισης σχετικά με την 
έμφυλη βία για δικαστές, εισαγγελείς, 
δικηγόρους, αστυνομικούς και άλλους 
επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με 
θύματα έμφυλης βίας.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα μέτρα στο πλαίσιο του 
προγράμματος θα πρέπει να συμβάλουν 
στην προαγωγή της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων 
και διαταγών και της αναγκαίας 
προσέγγισης των νομοθεσιών, οι οποίες θα 
διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ όλων 
των αρμόδιων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένων των μονάδων 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών, και τη 
δικαστική προστασία των ατομικών 
δικαιωμάτων σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης 
να συμβάλει στη βελτίωση των 
δικονομικών κανόνων για τις 
διασυνοριακές υποθέσεις και στην αύξηση 
της σύγκλισης στο αστικό δίκαιο, στοιχεία 
τα οποία θα συμβάλουν στην εξάλειψη 
εμποδίων στην καλή και αποτελεσματική 
λειτουργία των δικαστικών και 
εξωδικαστικών διαδικασιών, προς όφελος 
όλων των μερών των σχετικών αστικών 
διαφορών. Τέλος, προκειμένου να 
υποστηριχθεί η αποτελεσματική επιβολή 
και εφαρμογή στην πράξη του ενωσιακού 
δικαίου για τη δικαστική συνεργασία σε 
αστικές υποθέσεις, το πρόγραμμα θα 

(11) Τα μέτρα στο πλαίσιο του 
προγράμματος θα πρέπει να συμβάλουν 
στην προαγωγή της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων 
και διαταγών, της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ κρατών μελών και 
της αναγκαίας προσέγγισης των 
νομοθεσιών, οι οποίες θα διευκολύνουν τη 
συνεργασία μεταξύ όλων των αρμόδιων 
αρχών, συμπεριλαμβανομένων των 
μονάδων χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών, και τη δικαστική προστασία 
των ατομικών δικαιωμάτων σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις. Το πρόγραμμα θα 
πρέπει επίσης να συμβάλει στη βελτίωση 
των δικονομικών κανόνων για τις 
διασυνοριακές υποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
διαμεσολάβησης, με ιδιαίτερη έμφαση 
στη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων 
στη δικαιοσύνη χωρίς διακρίσεις και στην 
αύξηση της σύγκλισης, ιδίως στο αστικό 
δίκαιο, στοιχεία τα οποία θα συμβάλουν 
στην εξάλειψη εμποδίων στην καλή και 
αποτελεσματική λειτουργία των 
δικαστικών και εξωδικαστικών 
διαδικασιών, προς όφελος όλων των μερών 
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πρέπει να υποστηρίξει τη λειτουργία του 
ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για 
αστικές και εμπορικές υποθέσεις, το οποίο 
συστάθηκε με την απόφαση 2001/470/ΕΚ 
του Συμβουλίου.

των σχετικών αστικών διαφορών. Τέλος, 
προκειμένου να υποστηριχθεί η 
αποτελεσματική επιβολή και εφαρμογή 
στην πράξη του ενωσιακού δικαίου για τη 
δικαστική συνεργασία σε αστικές 
υποθέσεις, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
υποστηρίξει τη λειτουργία του ευρωπαϊκού 
δικαστικού δικτύου για αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις, το οποίο συστάθηκε 
με την απόφαση 2001/470/ΕΚ του 
Συμβουλίου.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 3 της ΣΕΕ, το άρθρο 24 του 
Χάρτη και τη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών του 1989 για τα δικαιώματα του 
παιδιού, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
προαγάγει την προστασία των 
δικαιωμάτων του παιδιού και να 
ενσωματώσει τη διάσταση της προαγωγής 
των δικαιωμάτων του παιδιού στην 
εκτέλεση όλων των δράσεών του.

(12) Σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 3 της ΣΕΕ, το άρθρο 24 του 
Χάρτη και τη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών του 1989 για τα δικαιώματα του 
παιδιού, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
προαγάγει την προστασία των 
δικαιωμάτων του παιδιού και να 
ενσωματώσει τη διάσταση της προαγωγής 
των δικαιωμάτων του παιδιού στην 
εκτέλεση όλων των δράσεών του. Για τον 
σκοπό αυτό, θα πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή σε δράσεις και 
ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία 
των δικαιωμάτων των παιδιών στο 
πλαίσιο της αστικής και ποινικής 
δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας παιδιών που συγκατοικούν με 
τους κρατουμένους γονείς τους και 
παιδιών φυλακισμένων γονιών. Πρέπει 
επίσης να προβλεφθεί κατάλληλη στήριξη 
δραστηριοτήτων επιμόρφωσης με στόχο 
τη δέουσα εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 
2016/800 σχετικά με τις δικονομικές 
εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι 
ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών 
διαδικασιών.
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 3 της ΣΕΕ, το άρθρο 23 του 
Χάρτη και τη Σύμβαση σχετικά με την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης), το πρόγραμμα θα 
πρέπει να προαγάγει την προστασία των 
δικαιωμάτων των γυναικών και να 
ενσωματώσει τη διάσταση της 
προαγωγής των θεμάτων που σχετίζονται 
με το φύλο στην υλοποίηση όλων των 
δράσεών του. Τα κράτη μέλη για να 
διασφαλίσουν και να ενισχύσουν την 
πρόσβαση των γυναικών και των 
κοριτσιών στη δικαιοσύνη σε 
περιπτώσεις έμφυλης βίας, θα πρέπει να 
κυρώσουν τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης και να εγκρίνουν 
ολοκληρωμένη νομοθεσία για την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας στην 
Ένωση·

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Σύμφωνα με την οδηγία 
2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης 
Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης προσώπων 
ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους 
καταγωγής, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
υποστηρίζει την προστασία των ατόμων 
φυλετικών ή εθνοτικών μειονοτήτων, 
όπως των Ρομά, και να εντάξει την 
προαγωγή των δικαιωμάτων τους στην 
εφαρμογή όλων των δράσεών του, ιδίως 
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μέσω της ενίσχυσης μέτρων 
καταπολέμησης των διακρίσεων.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το πρόγραμμα για την περίοδο 
2014-2020 κατέστησε δυνατή την 
υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης 
στο δίκαιο της Ένωσης, ιδίως με 
αντικείμενο την εμβέλεια και την 
εφαρμογή του Χάρτη, οι οποίες 
απευθύνονταν σε δικαστικούς και άλλους 
επαγγελματίες του νομικού κλάδου. Στα 
συμπεράσματά του της 12 Οκτωβρίου 
2017 σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη 
το 2016, το Συμβούλιο υπενθύμισε τη 
σημασία της ευαισθητοποίησης όσον 
αφορά την εφαρμογή του Χάρτη σε εθνικό 
και ενωσιακό επίπεδο μεταξύ των 
υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των 
νομικών και των ίδιων των δικαιούχων. Ως 
εκ τούτου, για την ενσωμάτωση της 
διάστασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
με συνεκτικό τρόπο, είναι αναγκαίο να 
επεκταθεί η χρηματοδοτική στήριξη και σε 
δραστηριότητες αύξησης της 
ευαισθητοποίησης που θα απευθύνονται σε 
άλλες δημόσιες αρχές, πέραν των 
δικαστικών αρχών και των επαγγελματιών 
του νομικού κλάδου.

(13) Το πρόγραμμα για την περίοδο 
2014-2020 κατέστησε δυνατή την 
υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης 
στο δίκαιο της Ένωσης, ιδίως με 
αντικείμενο την εμβέλεια και την 
εφαρμογή του Χάρτη, οι οποίες 
απευθύνονταν σε δικαστικούς και άλλους 
επαγγελματίες του νομικού κλάδου. Στα 
συμπεράσματά του της 12 Οκτωβρίου 
2017 σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη 
το 2016, το Συμβούλιο υπενθύμισε τη 
σημασία της ευαισθητοποίησης όσον 
αφορά την εφαρμογή του Χάρτη σε εθνικό 
και ενωσιακό επίπεδο μεταξύ των 
υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των 
νομικών και των ίδιων των δικαιούχων. Ως 
εκ τούτου, για την ενσωμάτωση της 
διάστασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
με συνεκτικό τρόπο, είναι αναγκαίο να 
επεκταθεί η χρηματοδοτική στήριξη και σε 
δραστηριότητες αύξησης της 
ευαισθητοποίησης που θα απευθύνονται σε 
άλλες δημόσιες αρχές, πέραν των 
δικαστικών αρχών και των επαγγελματιών 
του νομικού κλάδου, και σε ΜΚΟ που 
αναλαμβάνουν επίσης αυτό το καθήκον.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Σύμφωνα με το άρθρο 67 της 
ΣΛΕΕ, η Ένωση συγκροτεί χώρο 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με 

(14) Σύμφωνα με το άρθρο 67 της 
ΣΛΕΕ, η Ένωση συγκροτεί χώρο 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με 
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σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
στον οποίο η πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
είναι ζωτικής σημασίας. Προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ουσιαστική πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη, καθώς και για να ενισχυθεί η 
αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία είναι 
απαραίτητη για την καλή λειτουργία του 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, είναι αναγκαίο να επεκταθεί 
η δυνατότητα χρηματοδοτικής στήριξης 
και σε δραστηριότητες άλλων αρχών, 
πέραν των δικαστικών αρχών και των 
επαγγελματιών του νομικού κλάδου, 
καθώς και σε δραστηριότητες οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, που 
συμβάλλουν στην επιδίωξη των εν λόγω 
στόχων.

σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
στον οποίο η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη για όλους είναι ζωτικής 
σημασίας. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
ουσιαστική πρόσβαση στη δικαιοσύνη, 
καθώς και για να ενισχυθεί η αμοιβαία 
εμπιστοσύνη, η οποία είναι απαραίτητη για 
την καλή λειτουργία του χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, 
είναι αναγκαίο να επεκταθεί η δυνατότητα 
χρηματοδοτικής στήριξης και σε 
δραστηριότητες άλλων αρχών, πέραν των 
δικαστικών αρχών, σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και των 
επαγγελματιών του νομικού κλάδου, 
καθώς και σε δραστηριότητες οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
εκπροσωπούν τα δικαιώματα των 
θυμάτων εγκληματικών πράξεων, που 
συμβάλλουν στην επιδίωξη των εν λόγω 
στόχων. Προκειμένου να επιτευχθεί η 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους, θα 
πρέπει να παρέχεται στήριξη, ιδίως, σε 
δραστηριότητες που διευκολύνουν την 
αποτελεσματική και ισότιμη πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη για άτομα που βρίσκονται 
σε ευάλωτη κατάσταση, όπως τα παιδιά, 
οι εθνοτικές μειονότητες, τα άτομα 
ΛΟΑΔΜ, τα άτομα με αναπηρία, τα 
θύματα βίας λόγω φύλου και άλλες 
μορφές διαπροσωπικής βίας, καθώς και 
τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων και οι 
μετανάστες, ανεξάρτητα από το 
καθεστώς διαμονής τους.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 8 και 
10 της ΣΛΕΕ, το πρόγραμμα θα πρέπει 
επίσης να ενσωματώνει την επιδίωξη των 
στόχων της ισότητας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών και της απαγόρευσης των 

(15) Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 8 και 
10 της ΣΛΕΕ, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
ακολουθεί μια εγκάρσια προσέγγιση για 
την προαγωγή της ισότητας των φύλων 
και τη στήριξη της ενσωμάτωσης της 
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διακρίσεων σε όλες του τις 
δραστηριότητες.

ισότητας του φύλου καθώς και την 
απαγόρευση των διακρίσεων σε όλες του 
τις δραστηριότητες. Θα πρέπει να 
διεξάγεται τακτική παρακολούθηση και 
αξιολόγηση, για την εκτίμηση του τρόπου 
με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι στόχοι 
αυτοί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
του προγράμματος.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι δράσεις στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
συμβάλουν στην εγκαθίδρυση ενός 
ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, 
ενισχύοντας τη διασυνοριακή συνεργασία 
και δικτύωση και προάγοντας την ορθή, 
συνεκτική και συνεπή εφαρμογή του 
δικαίου της Ένωσης. Οι δραστηριότητες 
χρηματοδότησης θα πρέπει να συμβάλουν 
επίσης στην ανάπτυξη μιας κοινής 
αντίληψης για τις αξίες της Ένωσης, στην 
προαγωγή του κράτους δικαίου, στην 
καλύτερη γνώση του δικαίου και των 
πολιτικών της Ένωσης, στην ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών 
όσον αφορά τη χρήση των νομικών 
πράξεων για τη δικαστική συνεργασία από 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και 
στην εξάπλωση των διαλειτουργικών 
ψηφιακών λύσεων που στηρίζουν την 
απρόσκοπτη και αποδοτική διασυνοριακή 
συνεργασία, ενώ θα πρέπει, επιπλέον, να 
παρέχουν μια αξιόπιστη βάση ανάλυσης 
για την υποστήριξη της ανάπτυξης, της 
επιβολής και της ορθής εφαρμογής του 
δικαίου και των πολιτικών της Ένωσης. Η 
παρέμβαση της Ένωσης επιτρέπει τη 
συνεκτική υλοποίηση των σχετικών 
δράσεων στο σύνολο της Ένωσης και 
αποφέρει οικονομίες κλίμακας. Επιπλέον, 
η Ένωση βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη 
θέση σε σύγκριση με τα κράτη μέλη για να 

(16) Οι δράσεις στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
συμβάλουν στην εγκαθίδρυση ενός 
ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, 
προωθώντας την ανεξαρτησία και 
αποτελεσματικότητα του νομικού 
συστήματος, ενισχύοντας τη διασυνοριακή 
συνεργασία και δικτύωση καθώς την 
αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των 
δικαστικών συστημάτων των κρατών 
μελών και προάγοντας την ορθή, 
συνεκτική και συνεπή εφαρμογή του 
δικαίου της Ένωσης. Ιδιαίτερη προσοχή 
θα πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή του 
ενωσιακού δικαίου περί ισότητας και 
στην καλύτερη υλοποίηση και συντονισμό 
μεταξύ των διαφόρων μέσων της Ένωσης 
για την προστασία των θυμάτων . Οι 
δραστηριότητες χρηματοδότησης θα 
πρέπει να συμβάλουν επίσης στην 
ανάπτυξη μιας κοινής αντίληψης για τις 
αξίες της Ένωσης, στην προαγωγή του 
κράτους δικαίου, στην καλύτερη γνώση 
του δικαίου και των πολιτικών της 
Ένωσης, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη 
χρήση των νομικών πράξεων για τη 
δικαστική συνεργασία από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και στην 
εξάπλωση και προώθηση των 
διαλειτουργικών ψηφιακών λύσεων που 
στηρίζουν την απρόσκοπτη και αποδοτική 



RR\1176371EL.docx 27/117 PE630.382v02-00

EL

διευθετεί διασυνοριακές καταστάσεις και 
να παρέχει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα 
ανταλλαγής γνώσεων.

διασυνοριακή συνεργασία, ενώ θα πρέπει, 
επιπλέον, να παρέχουν μια αξιόπιστη βάση 
ανάλυσης για την υποστήριξη της 
ανάπτυξης, της επιβολής και της ορθής 
κατανόησης και εφαρμογής του δικαίου 
και των πολιτικών της Ένωσης. Η 
παρέμβαση της Ένωσης επιτρέπει τη 
συνεκτική υλοποίηση των σχετικών 
δράσεων στο σύνολο της Ένωσης και 
αποφέρει οικονομίες κλίμακας. Επιπλέον, 
η Ένωση βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη 
θέση σε σύγκριση με τα κράτη μέλη για να 
διευθετεί διασυνοριακές καταστάσεις και 
να παρέχει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα 
ανταλλαγής γνώσεων και συμμερισμού 
των βέλτιστων πρακτικών.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης 
να συμβάλει στην ενίσχυση της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες, όταν το 
δίκαιο της Ένωσης έχει εξωεδαφική 
εφαρμογή, ώστε να βελτιωθεί η 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να 
διευκολυνθεί η αντιμετώπιση των 
δικαστικών και διαδικαστικών 
προκλήσεων, ιδίως σε περιπτώσεις 
εμπορίας ανθρώπων, και όσον αφορά την 
κλιματική αλλαγή και την εταιρική 
ευθύνη.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Όπως επισημαίνεται στην έκθεση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά 
με τον πίνακα αποτελεσμάτων της 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της 
δικαιοσύνης για το 2017, εξακολουθούν 
να υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον 
αφορά την ισόρροπη εκπροσώπηση 
ανδρών και γυναικών μεταξύ των 
δικαστών και άλλων λειτουργών και 
υπαλλήλων του τομέα απονομής της 
δικαιοσύνης των κρατών μελών, ιδίως 
αλλά όχι αποκλειστικά, σε σχέση με τα 
ακόλουθα ζητήματα: την αναλογία 
γυναικών δικαστών σε υψηλότερες 
βαθμίδες του δικαστικού σώματος, τη 
διαφάνεια στους διορισμούς, τη 
συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικών και 
μη επαγγελματικών ευθυνών και την 
ύπαρξη πρακτικών καθοδήγησης. 
Επομένως, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
υποστηρίξει δραστηριότητες κατάρτισης 
με στόχο την αντιμετώπιση των εν λόγω 
διαφορών. Παρόμοιες δραστηριότητες 
μπορούν, παραδείγματος χάριν, να 
προσαρμοστούν για τις επαγγελματίες 
γυναίκες δικαστές και άλλες λειτουργούς 
και υπαλλήλους του τομέα απονομής της 
δικαιοσύνης των κρατών μελών ή, στις 
περιπτώσεις που αυτό επαρκεί, να 
απευθύνονται τόσο σε γυναίκες όσο και 
σε άνδρες επαγγελματίες, σε μια 
προσπάθεια ευαισθητοποίησης του 
συνόλου του σχετικού προσωπικού.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16γ) Το σύστημα δικαιοσύνης της 
Ένωσης δεν παρέχει επαρκή δικαιοσύνη 
και προστασία στις γυναίκες και τα 
κορίτσια και, κατά συνέπεια, τα θύματα 
έμφυλης βίας δεν λαμβάνουν την 
αναγκαία υποστήριξη. Αυτό επίσης 
περιλαμβάνει την έλλειψη προστασίας και 
στήριξης για τα θύματα της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, τις γυναίκες πρόσφυγες 
και τις μετανάστριες, τα άτομα ΛΟΑΔΜ 
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και τα άτομα με αναπηρίες.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξασφαλίσει τη συνολική συνοχή, 
συμπληρωματικότητα και συνέργειες με το 
έργο οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών 
της Ένωσης, όπως η EUROJUST, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη 
Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ 
Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 
(«eu-LISA») και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 
και θα πρέπει να συνεκτιμά το έργο άλλων 
εθνικών και διεθνών παραγόντων στους 
τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα.

(17) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξασφαλίσει τη συνολική συνοχή, 
συμπληρωματικότητα και συνέργειες με το 
έργο οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών 
της Ένωσης, όπως η EUROJUST, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη 
Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ 
Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 
(«eu-LISA») και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 
προκειμένου να συνεκτιμά το έργο άλλων 
εθνικών και διεθνών παραγόντων στους 
τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα και να 
προτείνει βελτιώσεις, όταν αυτό είναι 
απαραίτητο.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όλων των 
δράσεων και δραστηριοτήτων που θα 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος, η συμπληρωματικότητά 
τους με τις δραστηριότητες των κρατών 
μελών και η συνέπειά τους με τις άλλες 
δραστηριότητες της Ένωσης. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί η αποδοτική διάθεση των 
κονδυλίων του γενικού προϋπολογισμού 
της Ένωσης, θα πρέπει να επιδιωχθούν η 
συνοχή, η συμπληρωματικότητα και οι 
συνέργειες μεταξύ των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων που στηρίζουν τομείς 
πολιτικής οι οποίοι συνδέονται στενά 

(18) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα, η προβολή, η θεμελιώδης 
αρχή της ευρωπαϊκής προστιθέμενης 
αξίας, και η χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση κατά την εκτέλεση όλων των 
δράσεων και δραστηριοτήτων που θα 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Δικαιοσύνη», καθώς και 
η συμπληρωματικότητά τους με τις 
δραστηριότητες των κρατών μελών και η 
συνέπειά τους με τις άλλες δραστηριότητες 
της Ένωσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί 
η αποδοτική και με βάση τις επιδόσεις 
διάθεση των κονδυλίων του γενικού 
προϋπολογισμού της Ένωσης, θα πρέπει να 
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μεταξύ τους, ιδίως στο πλαίσιο του 
ταμείου για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα 
και τις αξίες –επομένως, με το πρόγραμμα 
«Δικαιώματα και αξίες» –, καθώς και 
μεταξύ του προγράμματος και του 
προγράμματος για την ενιαία αγορά, του 
προγράμματος για τη διαχείριση των 
συνόρων και την ασφάλεια, ιδίως του 
ταμείου για το άσυλο, τη μετανάστευση 
και την ένταξη (ΤΑΜΕ) και του ταμείου 
για την εσωτερική ασφάλεια, του 
προγράμματος για τις στρατηγικές 
υποδομές, ιδίως του προγράμματος για την 
ψηφιακή Ευρώπη, του προγράμματος 
Erasmus+, του προγράμματος-πλαισίου για 
την έρευνα και την καινοτομία, του 
μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας και 
του κανονισμού LIFE13.

επιδιωχθούν η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες 
μεταξύ των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων που στηρίζουν τομείς 
πολιτικής οι οποίοι συνδέονται στενά 
μεταξύ τους, ιδίως στο πλαίσιο του 
ταμείου για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα 
και τις αξίες – επομένως, με το πρόγραμμα 
«Δικαιώματα και αξίες» –, καθώς και 
μεταξύ του προγράμματος και του 
προγράμματος για την ενιαία αγορά, του 
προγράμματος για τη διαχείριση των 
συνόρων και την ασφάλεια, ιδίως του 
ταμείου για το άσυλο, τη μετανάστευση 
και την ένταξη (ΤΑΜΕ) και του ταμείου 
για την εσωτερική ασφάλεια, του 
προγράμματος για τις στρατηγικές 
υποδομές, ιδίως του προγράμματος για την 
ψηφιακή Ευρώπη, του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+, του προγράμματος 
Erasmus+, του προγράμματος-πλαισίου για 
την έρευνα και την καινοτομία, του 
μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας και 
του κανονισμού LIFE13. Η εκτέλεση του 
προγράμματος «Δικαιοσύνη» θα πρέπει 
να μη θίγει, και να συμπληρώνεται από, 
τη νομοθεσία της Ένωσης και πολιτικές 
που αφορούν την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων αδυναμιών όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη.

__________________ __________________
13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για 
το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα 
(LIFE) και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 (ΕΕ L 
347 της 20.12.2013, σ. 185).

13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για 
το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα 
(LIFE) και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 (ΕΕ L 
347 της 20.12.2013, σ. 185).

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Οι μηχανισμοί για τη διασφάλιση 
της σύνδεσης μεταξύ των ενωσιακών 
πολιτικών χρηματοδότησης και των 
ενωσιακών αξιών θα πρέπει να 
βελτιωθούν περαιτέρω, επιτρέποντας 
στην Επιτροπή να υποβάλλει πρόταση 
στο Συμβούλιο ώστε να μεταφέρονται στο 
πρόγραμμα οι πόροι που διατίθενται σε 
ένα κράτος μέλος στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης, όταν το εν 
λόγω κράτος μέλος υπόκειται σε 
διαδικασίες σχετικά με τις αξίες της 
Ένωσης. Ένας ολοκληρωμένος 
ενωσιακός μηχανισμός για τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να 
εγγυάται την τακτική και ισότιμη 
επισκόπηση όλων των κρατών μελών, 
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες 
για την ενεργοποίηση μέτρων σε 
περίπτωση γενικών ελλείψεων των 
κρατών μελών όσον αφορά τις ενωσιακές 
αξίες. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
υλοποίηση και λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημασία των δημοσιονομικών συνεπειών 
των επιβαλλόμενων μέτρων, θα πρέπει να 
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στο Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να 
ενεργεί βάσει πρότασης της Επιτροπής. 
Για να διευκολυνθεί η έκδοση των 
αποφάσεων που απαιτούνται για τη 
διασφάλιση αποτελεσματικής δράσης, θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται ψηφοφορία με 
αντίστροφη ειδική πλειοψηφία.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19β) Είναι σημαντικό να 
διασφαλιστούν η χρηστή οικονομική 
διαχείριση του προγράμματος και η όσο 
το δυνατόν αποτελεσματικότερη και 
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απλούστερη για τους συμμετέχοντες 
εφαρμογή του, ενώ παράλληλα πρέπει να 
κατοχυρώνονται η ασφάλεια δικαίου και 
η πρόσβαση όλων των συμμετεχόντων 
στο πρόγραμμα.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19γ) Η βελτίωση της εκτέλεσης και η 
ποιότητα των δαπανών θα πρέπει να 
αποτελούν κατευθυντήριες αρχές για την 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος, 
ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση των 
χρηματοδοτικών πόρων.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) [ο 
νέος δημοσιονομικός κανονισμός] (ο 
«δημοσιονομικός κανονισμός») 
εφαρμόζεται στο παρόν πρόγραμμα. 
Θεσπίζει κανόνες για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης, στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονται κανόνες για 
τις επιδοτήσεις, τα έπαθλα, τις συμβάσεις, 
την έμμεση εκτέλεση, τη , τα 
χρηματοδοτικά μέσα και τις εγγυήσεις από 
τον προϋπολογισμό.

(20) Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) [ο 
νέος δημοσιονομικός κανονισμός] (ο 
«δημοσιονομικός κανονισμός») 
εφαρμόζεται στο παρόν πρόγραμμα. 
Θεσπίζει κανόνες για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης, στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονται κανόνες για 
τις επιχορηγήσεις, τα βραβεία, τις 
συμβάσεις, την έμμεση εκτέλεση, τη 
χρηματοδοτική συνδρομή, τα 
χρηματοδοτικά μέσα και τις εγγυήσεις από 
τον προϋπολογισμό και απαιτεί πλήρη 
διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των 
πόρων, χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
και συνετή χρήση των πόρων. 
Ειδικότερα, οι κανόνες σχετικά με τη 
δυνατότητα χρηματοδότησης των 
τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και 
διεθνικών οργανώσεων της κοινωνίας 
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των πολιτών μέσω πολυετών 
επιδοτήσεων λειτουργίας, κλιμακωτών 
επιχορηγήσεων, διατάξεων που 
διασφαλίζουν ταχείες και ευέλικτες 
διαδικασίες χορήγησης επιδοτήσεων, 
όπως η διαδικασία υποβολής αίτησης σε 
δύο στάδια, φιλικών προς τον χρήστη 
εφαρμογών και διαδικασιών υποβολής 
εκθέσεων, θα πρέπει να τίθενται σε 
εφαρμογή και να ενισχυθούν περαιτέρω 
στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
παρόντος προγράμματος. Τα κριτήρια 
συγχρηματοδότησης θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη την εθελοντική 
εργασία.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα είδη χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους 
να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων των δράσεων και να αποφέρουν 
αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, 
ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του 
διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου 
κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα 
πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο 
χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή 
συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, 
καθώς και χρηματοδότησης που δεν 
συνδέεται με τις δαπάνες κατά τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 125 παράγραφος 
1 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(21) Τα είδη χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους 
να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων των δράσεων και να αποφέρουν τα 
επιθυμητά αποτελέσματα, λαμβανομένων 
υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, 
του διοικητικού φόρτου, του μεγέθους και 
της ικανότητας των σχετικών 
ενδιαφερομένων και των στοχευόμενων 
δικαιούχων, και του αναμενόμενου 
κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα 
πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο 
χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή 
συντελεστών, μοναδιαίων δαπανών και 
κλιμακωτών επιδοτήσεων, καθώς και 
χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις 
δαπάνες κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 
125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

Τροπολογία 39
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, τον 
κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 
του Συμβουλίου16, τον κανονισμό 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου17 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939 του Συμβουλίου18 τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
πρέπει να προστατεύονται μέσω 
αναλογικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του 
εντοπισμού, της διόρθωσης και της 
διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων 
απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν 
χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 
και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, 
μεταξύ των οποίων και επιτόπιους 
ελέγχους και εξακριβώσεις, με στόχο να 
διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή 
οποιαδήποτε άλλη παράνομη 
δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά 
και να ασκεί διώξεις για περιπτώσεις 
απάτης και άλλων ποινικών αδικημάτων 
που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία 
(ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19. 
Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που 
είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης 
υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως για 
την προστασία των οικονομικών 

(22) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, τον 
κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 
του Συμβουλίου16, τον κανονισμό 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου17 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939 του Συμβουλίου18, τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
πρέπει να προστατεύονται μέσω 
αναλογικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων της πλήρους 
διαφάνειας των διαδικασιών 
χρηματοδότησης και επιλογής που 
εφαρμόζονται στο πρόγραμμα, της 
πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης 
και της διερεύνησης παρατυπιών και 
περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των 
απολεσθέντων, αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν 
χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 
και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) θα 
πρέπει να διενεργεί διοικητικές έρευνες, 
μεταξύ των οποίων και επιτόπιους 
ελέγχους και εξακριβώσεις, με στόχο να 
διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή 
οποιαδήποτε άλλη παράνομη 
δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να 
διερευνά και να ασκεί διώξεις για 
περιπτώσεις απάτης και άλλων ποινικών 
αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου19. Σύμφωνα με τον 
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συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα 
αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση 
που απαιτείται στην Επιτροπή, στην 
OLAF, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να 
διασφαλίζει ότι κάθε τρίτος που 
συμμετέχει στην εκτέλεση κονδυλίων της 
Ένωσης παρέχει ισοδύναμα δικαιώματα.

δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο 
ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων 
της Ένωσης υποχρεούται να συνεργάζεται 
πλήρως για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και 
την πρόσβαση που απαιτείται στην 
Επιτροπή, στην OLAF, στην Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, 
και να διασφαλίζει ότι κάθε τρίτος που 
συμμετέχει στην εκτέλεση κονδυλίων της 
Ένωσης παρέχει ισοδύναμα δικαιώματα.

_________________ _________________
15 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις 
έρευνες που πραγματοποιούνται από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 
1).

15 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις 
έρευνες που πραγματοποιούνται από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 
1).

16 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 
της 23.12.95, σ.1).

16 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 
της 23.12.95, σ.1).

17 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.96, 
σ. 2).

17 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.96, 
σ. 2).

18 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 
σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 
συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 

18 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 
σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 
συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 
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31.10.2017, σ. 1). 31.10.2017, σ. 1).
19 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 (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

19 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 (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Τρίτες χώρες που είναι μέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο της συνεργασίας 
που εγκαθιδρύεται από τη συμφωνία για 
τον ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την 
υλοποίηση των προγραμμάτων με 
απόφαση που λαμβάνεται βάσει της εν 
λόγω συμφωνίας. Τρίτες χώρες μπορούν 
επίσης να συμμετέχουν βάσει άλλων 
νομικών πράξεων. Στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να περιληφθεί ειδική 
διάταξη ώστε να χορηγηθούν στον αρμόδιο 
διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και 
στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τα 
αναγκαία δικαιώματα και η πρόσβαση για 
να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

(23) Τρίτες χώρες που είναι μέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο της συνεργασίας 
που εγκαθιδρύεται από τη συμφωνία για 
τον ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την 
υλοποίηση των προγραμμάτων με 
απόφαση που λαμβάνεται βάσει της εν 
λόγω συμφωνίας. Τρίτες χώρες μπορούν 
επίσης να συμμετέχουν βάσει άλλων 
νομικών πράξεων. Στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να περιληφθεί ειδική 
διάταξη ώστε να χορηγηθούν στον αρμόδιο 
διατάκτη, στους φορείς και στα δίκτυα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
οργάνων που είναι αρμόδια για την 
προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε κάθε κράτος μέλος, 
στους φορείς και στα δίκτυα που είναι 
αρμόδια για τις πολιτικές κατά των 
διακρίσεων και τις πολιτικές ισότητας, 
στους διαμεσολαβητές, στον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), στην 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) καθώς και στο 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τα 
αναγκαία δικαιώματα και η πρόσβαση για 
να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητές τους και να 
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ενισχύουν τις συνέργειες και τη 
συνεργασία τους. Θα πρέπει να είναι 
δυνατή η συμμετοχή τρίτων χωρών, 
ιδίως όταν η συμμετοχή τους προωθεί 
τους στόχους του προγράμματος, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σύμφωνο με 
τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους 
και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των 
χωρών αυτών στα προγράμματα της 
Ένωσης που καθορίζονται στις 
αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις 
αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης ή σε 
παρόμοιες συμφωνίες.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Η πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλειμμάτων 
όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη έχει ως στόχο να παράσχει στην 
Ένωση τη δυνατότητα να προστατεύει 
καλύτερα τον προϋπολογισμό της, όταν οι 
αδυναμίες σε συνάρτηση με το κράτος 
δικαίου θίγουν ή απειλούν να θίξουν τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ή τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Ο 
κανονισμός θα πρέπει να συμπληρώνει το 
πρόγραμμα «Δικαιοσύνη», ο ρόλος του 
οποίου είναι διαφορετικός, δηλαδή να 
στηρίζει περαιτέρω την ανάπτυξη ενός 
ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης με βάση 
το κράτος δικαίου και την αμοιβαία 
εμπιστοσύνη και να διασφαλίζει ότι οι 
πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν τα 
δικαιώματά τους.
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Σύμφωνα με το [η παραπομπή να 
αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με νέα 
απόφαση σχετικά με τις ΥΧΕ: [το άρθρο 
94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του 
Συμβουλίου1], τα πρόσωπα και οι 
οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) είναι 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την 
επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του 
προγράμματος και των ενδεχόμενων 
συμφωνιών που ισχύουν στο κράτος μέλος 
με το οποίο είναι συνδεδεμένη η 
υπερπόντια χώρα ή το έδαφος.

(25) Σύμφωνα με το [η παραπομπή να 
αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με νέα 
απόφαση σχετικά με τις ΥΧΕ: [το άρθρο 
94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του 
Συμβουλίου1], τα πρόσωπα και οι 
οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) είναι 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την 
επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του 
προγράμματος και των ενδεχόμενων 
συμφωνιών που ισχύουν στο κράτος μέλος 
με το οποίο είναι συνδεδεμένη η 
υπερπόντια χώρα ή το έδαφος. Είναι 
σημαντικό το πρόγραμμα να διασφαλίζει 
ότι τα εν λόγω πρόσωπα και οντότητες 
είναι επαρκώς ενήμερα σχετικά με την 
επιλεξιμότητά τους για χρηματοδότηση.

__________________ __________________
1 Απόφαση 2013/755/EE του Συμβουλίου, 
της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση 
των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη 
σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 
19.12.2013, σ. 1). 

1 Απόφαση 2013/755/EE του Συμβουλίου, 
της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση 
των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη 
σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 
19.12.2013, σ. 1). 

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Με βάση τη σημασία και τη 
συνάφειά τους, το πρόγραμμα αυτό θα 
πρέπει να συμβάλλει στην εκπλήρωση της 
δέσμευσης της Ένωσης και των κρατών 
μελών της όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 
της διοργανικής συμφωνίας για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13 
Απριλίου 2016, υφίσταται η ανάγκη 
παρακολούθησης του προγράμματος με 
βάση πληροφορίες που θα συλλέγονται 
μέσω ειδικών απαιτήσεων 
παρακολούθησης, ενώ παράλληλα θα 
αποφεύγονται η υπερβολική ρύθμιση και ο 
διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη 
μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις 
αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν 
μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων του 
προγράμματος στην πράξη.

(27) Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 
της διοργανικής συμφωνίας για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 
Απριλίου 2016, υφίσταται η ανάγκη 
παρακολούθησης του προγράμματος με 
βάση πληροφορίες που θα συλλέγονται 
μέσω ειδικών απαιτήσεων 
παρακολούθησης, ενώ παράλληλα θα 
αποφεύγονται η υπερβολική ρύθμιση και ο 
διοικητικός φόρτος, ιδίως για τους 
δικαιούχους του προγράμματος. Οι 
απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν, όπου αυτό είναι δυνατό, 
μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος στην πράξη.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθορίζει τους στόχους του 
προγράμματος, τον προϋπολογισμό του για 
την περίοδο 2021-2027, τις μορφές 
ενωσιακής χρηματοδότησης και τους 
κανόνες για την παροχή της εν λόγω 
χρηματοδότησης.

Καθορίζει τους στόχους του 
προγράμματος, τον προϋπολογισμό του για 
την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2021 – 31η 
Δεκεμβρίου 2027, τις μορφές ενωσιακής 
χρηματοδότησης και τους κανόνες για την 
παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. «Δικαστές και άλλοι λειτουργοί και 
υπάλληλοι του τομέα απονομής της 

1. «Δικαστές και άλλοι λειτουργοί και 
υπάλληλοι του τομέα απονομής της 
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δικαιοσύνης»: οι δικαστές, οι εισαγγελείς 
και οι δικαστικοί υπάλληλοι, καθώς και οι 
άλλοι επαγγελματίες του τομέα της 
δικαιοσύνης που σχετίζονται με τη 
δικαστική απονομή της δικαιοσύνης, για 
παράδειγμα οι δικηγόροι, οι 
συμβολαιογράφοι, οι δικαστικοί 
επιμελητές, οι διαχειριστές διαδικασιών 
αφερεγγυότητας, οι διαμεσολαβητές, οι 
δικαστικοί διερμηνείς και μεταφραστές, οι 
δικαστικοί πραγματογνώμονες, οι 
σωφρονιστικοί υπάλληλοι και οι 
επιμελητές κοινωνικής αρωγής.

δικαιοσύνης»: οι δικαστές, οι εισαγγελείς 
και οι δικαστικοί υπάλληλοι, καθώς και οι 
άλλοι επαγγελματίες του τομέα της 
δικαιοσύνης που σχετίζονται με τη 
δικαστική απονομή της δικαιοσύνης, για 
παράδειγμα οι συνήγοροι υπεράσπισης 
και οι εισαγγελείς, οι συμβολαιογράφοι, οι 
δικαστικοί επιμελητές, οι διαχειριστές 
διαδικασιών αφερεγγυότητας, οι 
διαμεσολαβητές, οι δικαστικοί διερμηνείς 
και μεταφραστές, οι δικαστικοί 
πραγματογνώμονες, οι σωφρονιστικοί 
υπάλληλοι και οι επιμελητές κοινωνικής 
αρωγής.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα έχει ως γενικό 
στόχο να συμβάλει στην περαιτέρω 
ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου 
δικαιοσύνης που βασίζεται στο κράτος 
δικαίου, την αμοιβαία αναγνώριση και την 
αμοιβαία εμπιστοσύνη.

1. Το πρόγραμμα έχει ως γενικό 
στόχο να συμβάλει στην περαιτέρω 
ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 
που βασίζεται στο κράτος δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας 
των δικαστών και της αμεροληψίας της 
δικαιοσύνης, την ανεξαρτησία των 
δικαστών, την αμεροληψία της 
δικαιοσύνης, την αμοιβαία αναγνώριση, 
την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη 
διασυνοριακή συνεργασία, συμβάλλοντας 
έτσι επίσης στην ανάπτυξη της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόγραμμα έχει τους 
ακόλουθους ειδικούς στόχους, όπως 

2. Το πρόγραμμα έχει τους 
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ορίζονται αναλυτικότερα στο παράρτημα 
Ι:

ακόλουθους ειδικούς στόχους:

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να διευκολύνει και να στηρίξει τη 
δικαστική συνεργασία σε αστικές και 
ποινικές υποθέσεις, καθώς και να 
προαγάγει το κράτος δικαίου, μεταξύ 
άλλων στηρίζοντας τις προσπάθειες 
βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των 
εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης και της 
εκτέλεσης των αποφάσεων·

α) Στο πλαίσιο της δημοκρατίας και 
του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, να διευκολύνει και να 
στηρίξει τη δικαστική συνεργασία σε 
αστικές και ποινικές υποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
πέραν των συνόρων της Ένωσης όταν το 
ενωσιακό δίκαιο έχει εξωεδαφικές 
εφαρμογές, να ενισχύσει την πρόσβαση 
φυσικών και νομικών προσώπων στη 
δικαιοσύνη, καθώς και να προαγάγει το 
κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία της 
δικαστικής εξουσίας, μεταξύ άλλων 
στηρίζοντας τις προσπάθειες βελτίωσης 
της αποτελεσματικότητας των εθνικών 
συστημάτων δικαιοσύνης, της επαρκούς 
εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων 
και της προστασίας των θυμάτων·

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να στηρίξει και να προωθήσει την 
κατάρτιση των δικαστικών, με στόχο τη 
διαμόρφωση ενός κοινού νομικού και 
δικαστικού πολιτισμού και μιας κοινής 
νοοτροπίας κράτους δικαίου·

β) να στηρίξει και να προωθήσει την 
εθνική και διακρατική κατάρτιση των 
δικαστικών, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης στην νομική ορολογία, με 
στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού νομικού 
και δικαστικού πολιτισμού και μιας κοινής 
νοοτροπίας κράτους δικαίου, καθώς και 
τη συνεπή και ουσιαστική εφαρμογή των 
νομικών μέσων της ΕΕ σχετικά με την 
αμοιβαία αναγνώριση και τις δικονομικές 
εγγυήσεις. Η εν λόγω κατάρτιση πρέπει 
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να είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα 
φύλου, να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές 
ανάγκες των παιδιών και των ατόμων με 
αναπηρία, να είναι προσανατολισμένη, 
όπου αρμόζει, στα θύματα, και να 
καλύπτει, ιδίως, το αστικό και ποινικό 
δίκαιο και, κατά περίπτωση, το 
διοικητικό δίκαιο, τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, καθώς και την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της 
ριζοσπαστικοποίησης·

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να διευκολύνει την ουσιαστική 
πρόσβαση για όλους στη δικαιοσύνη και τη 
δυνατότητα ουσιαστικής έννομης 
προστασίας, μεταξύ άλλων και με 
ηλεκτρονικά μέσα, με την προώθηση 
αποδοτικών αστικών και ποινικών 
διαδικασιών και με την προώθηση και τη 
στήριξη των δικαιωμάτων των θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων, καθώς και των 
δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων 
και των κατηγορουμένων σε ποινικές 
διαδικασίες.

γ) να διευκολύνει την ουσιαστική και 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση για όλους στη 
δικαιοσύνη, με έμφαση στις ανισότητες 
και τις διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο, 
όπως οι λόγοι που απαριθμούνται στο 
άρθρο 21 του Χάρτη, και τη δυνατότητα 
ουσιαστικής έννομης προστασίας, μεταξύ 
άλλων και με ηλεκτρονικά μέσα 
(ηλεκτρονική δικαιοσύνη - e-justice), με 
την προώθηση αποδοτικών αστικών και 
ποινικών διαδικασιών και, κατά 
περίπτωση, με διοικητικές διαδικασίες, 
και με την προώθηση και τη στήριξη των 
δικαιωμάτων όλων των θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων, καθώς και των 
δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων 
και των κατηγορουμένων σε ποινικές 
διαδικασίες, με ιδιαίτερη έμφαση στα 
παιδιά και τις γυναίκες.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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γ α) να προωθήσει την πρακτική 
εφαρμογή της έρευνας σχετικά με τα 
ναρκωτικά, να υποστηρίξει τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
να διευρύνει τη γνωστική βάση στον εν 
λόγω τομέα, και να αναπτύξει καινοτόμες 
μεθόδους αντιμετώπισης του φαινομένου 
των νέων ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς 
και της εμπορίας ανθρώπων και της 
παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά την υλοποίηση όλων των 
δράσεών του, το πρόγραμμα επιδιώκει να 
στηρίξει και να προωθήσει, ως οριζόντιο 
στόχο, την προστασία των ίσων 
δικαιωμάτων και την αρχή της 
απαγόρευσης των διακρίσεων που 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 του Χάρτη.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του προγράμματος για το 
διάστημα 2021-2027 ανέρχεται σε 
[305 000 000] EUR σε τρέχουσες τιμές.

1. Κατά την έννοια του [να 
επικαιροποιηθεί κατάλληλα η παραπομπή 
σύμφωνα με τη νέα διοργανική 
συμφωνία], το σημείο 17 της διοργανικής 
συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία 
σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση, το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή 
του προγράμματος για το διάστημα 2021-
2027, που αντιπροσωπεύει την 
προνομιακή αναφορά για την αρμόδια για 
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τον προϋπολογισμό αρχή κατά την ετήσια 
διαδικασία του προϋπολογισμού, 
ανέρχεται σε 316 000 000 EUR σε τιμές 
2018 (356 000 000 EUR σε τρέχουσες 
τιμές). 

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο προϋπολογισμός που διατίθεται 
για δράσεις οι οποίες συνδέονται με την 
προαγωγή της ισότητας των φύλων 
επισημαίνεται σε ετήσια βάση·

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πόροι που έχουν διατεθεί στα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο επιμερισμένης 
διαχείρισης μπορούν, κατόπιν αιτήματος 
των κρατών μελών, να μεταφερθούν στο 
πρόγραμμα. Η Επιτροπή εκτελεί τους εν 
λόγω πόρους άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 
62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, ή έμμεσα, 
σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Όταν είναι δυνατόν, οι πόροι 
αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του 
οικείου κράτους μέλους.

4. Πόροι που έχουν διατεθεί στα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο επιμερισμένης 
διαχείρισης μπορούν, κατόπιν αιτήματος 
των κρατών μελών ή της Επιτροπής, να 
μεταφερθούν στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή 
εκτελεί τους εν λόγω πόρους άμεσα, 
σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Όταν είναι δυνατόν, οι πόροι 
αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του 
οικείου κράτους μέλους.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Μηχανισμός στήριξης αξιών

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν 
υπάρχει σοβαρή και ταχεία επιδείνωση σε 
ένα κράτος μέλος όσον αφορά τη 
συμμόρφωση με τις αξίες της Ένωσης 
που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της 
ΣΕΕ, και υπάρχει ο κίνδυνος οι αξίες 
αυτές να μην προστατεύονται και να μην 
προάγονται επαρκώς, η Επιτροπή μπορεί 
να προκηρύξει πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων με τη μορφή ταχείας 
διαδικασίας για την υποβολή αιτήσεων 
επιδότησης σε οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, με σκοπό τη διευκόλυνση, 
τη στήριξη και την ενίσχυση του 
δημοκρατικού διαλόγου στο εν λόγω 
κράτος μέλος και την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της ανεπαρκούς 
συμμόρφωσης με τις αξίες που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ.
2. Η Επιτροπή προβλέπει τη διάθεση 
ποσοστού έως 5% των ποσών που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
στοιχείο -α) στον μηχανισμό στήριξης 
αξιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου. Στο τέλος κάθε 
οικονομικού έτους, η Επιτροπή μεταφέρει 
τυχόν μη δεσμευθέντες πόρους στο 
πλαίσιο του μηχανισμού αυτού για την 
υποστήριξη άλλων δράσεων που 
εμπίπτουν στους στόχους του 
προγράμματος.
3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16, 
προκειμένου να υπάρξει κινητοποίηση 
του μηχανισμού στήριξης αξιών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου. Η κινητοποίηση του 
μηχανισμού βασίζεται σε πλήρη, τακτική 
και βάσει αποδείξεων παρακολούθηση 
και αξιολόγηση της κατάστασης σε όλα 
τα κράτη μέλη όσον αφορά τη 
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δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει 
χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις 
μορφές που καθορίζονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό.

2. Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει 
χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις 
μορφές που καθορίζονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό, πρωτίστως 
μέσω επιδοτήσεων δράσης, καθώς και 
ετήσιων και πολυετών επιδοτήσεων 
λειτουργίας. Η χρηματοδότηση 
εξασφαλίζει ορθή οικονομική διαχείριση, 
συνετή χρήση δημόσιων κονδυλίων, 
χαμηλό διοικητικό φόρτο για τον φορέα 
λειτουργίας του προγράμματος και τους 
δικαιούχους, καθώς και δυνατότητα 
πρόσβασης στα κονδύλια του 
προγράμματος από πιθανούς 
δικαιούχους. Μπορεί να χρησιμοποιεί 
εφάπαξ ποσά, μοναδιαίες δαπάνες, κατ’ 
αποκοπή ποσοστά, κλιμακωτές 
επιδοτήσεις και οικονομική ενίσχυση 
προς τρίτους. Η συγχρηματοδότηση 
γίνεται δεκτή σε είδος και μπορεί να 
αίρεται σε περιπτώσεις περιορισμένης 
συμπληρωματικής χρηματοδότησης.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 Άρθρο 7

Είδη δράσεων Είδη δράσεων

Δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη 
ειδικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 3 
μπορούν να χρηματοδοτούνται βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Ιδίως, οι δράσεις 

Δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη 
ειδικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 3 
μπορούν να χρηματοδοτούνται βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Ιδίως, οι ακόλουθες 
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που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι 
είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

δράσεις είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση:
(1) ευαισθητοποίηση και διάδοση 
πληροφοριών με στόχο τη βελτίωση των 
γνώσεων σχετικά με τις πολιτικές της 
Ένωσης και το δίκαιο της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων του ουσιαστικού 
και του δικονομικού δικαίου, των 
νομικών πράξεων σχετικά με τη 
δικαστική συνεργασία και της σχετικής 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του 
συγκριτικού δικαίου και των ευρωπαϊκών 
και διεθνών προτύπων, με έμφαση ιδίως 
στην ενίσχυση της κατανόησης των 
διακλαδικών, διατομεακών και 
διεπιστημονικών τομέων του δικαίου, 
όπως το εμπόριο και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και στους τρόπους 
διευκόλυνσης των εξωεδαφικών 
διαφορών·
(2) αμοιβαία μάθηση μέσω της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ 
των ενδιαφερομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, για τη 
βελτίωση της γνώσης και της αμοιβαίας 
κατανόησης του αστικού και ποινικού 
δικαίου και των νομικών και δικαστικών 
συστημάτων των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένου του κράτους 
δικαίου και της πρόσβασης στη 
δικαιοσύνη, και μέσω της ενίσχυσης της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, καθώς και 
μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών 
για μια φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη 
και την προώθηση και ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου σε όλο το δικαστικό 
σύστημα·
(3) μαθήματα κατάρτισης για 
δικαστές, δικηγόρους, εισαγγελείς και 
αστυνομικούς και άλλα άτομα που 
εργάζονται στο δικαστικό σύστημα 
σχετικά με τις προκλήσεις και τα εμπόδια 
που αντιμετωπίζουν τα άτομα που 
βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των 
εθνοτικών μειονοτήτων, των ΛΟΑΔΜ, 
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των ατόμων με αναπηρία, των θυμάτων 
βίας λόγω φύλου και άλλων μορφών 
διαπροσωπικής βίας και των θυμάτων 
εμπορίας, και σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί η 
δέουσα προστασία των θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων·
(4) δραστηριότητες ανάλυσης και 
παρακολούθησης με στόχους τη βελτίωση 
της γνώσης και της κατανόησης των 
πιθανών εμποδίων στην ομαλή λειτουργία 
ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, 
καθώς και τη βελτίωση της εφαρμογής 
του δικαίου και των πολιτικών της 
Ένωσης στα κράτη μέλη, λαμβανομένων, 
επίσης, υπόψη των επιπτώσεων του 
ενωσιακού δικαίου στις τρίτες χώρες·
(5) δραστηριότητες για τη βελτίωση 
της ομαλής λειτουργίας ενός ευρωπαϊκού 
χώρου δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων μέσω 
της παρακολούθησης της δημοκρατίας, 
του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στα κράτη μέλη και της 
έρευνας σχετικά με τον τρόπο εξάλειψης 
των εμποδίων για την καθολική, χωρίς 
διακρίσεις και αποτελεσματική πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη για όλους·
(6) πρωτοβουλίες για την 
αντιμετώπιση των διαφορών στην 
ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και 
γυναικών μεταξύ των δικαστών και 
άλλων λειτουργών και υπαλλήλων του 
τομέα απονομής της δικαιοσύνης των 
κρατών μελών μέσω κατάρτισης που είτε 
είναι προσαρμοσμένη ειδικά για τις 
γυναίκες επαγγελματίες είτε απευθύνεται 
σε άνδρες και γυναίκες επαγγελματίες, 
αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση για 
θέματα όπως το χαμηλό ποσοστό 
γυναικών δικαστών σε υψηλότερες 
βαθμίδες του δικαστικού σώματος ή την 
ανάγκη για διαφάνεια και αντικειμενικά 
κριτήρια κατά τις διαδικασίες διορισμού·
(7) κατάρτιση των σχετικών 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών που 
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δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
υπεράσπισης των θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων και στην άσκηση αγωγών 
προσφυγής, με σκοπό τη βελτίωση της 
γνώσης των πολιτικών και της 
νομοθεσίας της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων του ουσιαστικού 
και του δικονομικού δικαίου, των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της 
υποστήριξης και προστασίας των 
θυμάτων της εγκληματικότητας, της 
χρήσης συλλογικών ένδικων μέσων και 
της διεθνούς δικαιοδοσίας, της χρήσης 
μέσων δικαστικής συνεργασίας της 
Ένωσης, της σχετικής νομολογίας του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
της νομικής γλώσσας και του συγκριτικού 
δικαίου·
(8) πολυεπιστημονική κατάρτιση των 
λειτουργών και υπαλλήλων του τομέα 
απονομής της δικαιοσύνης και άλλων 
σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων στον 
τομέα του σωφρονιστικού δικαίου, της 
κράτησης και της διαχείρισης φυλακών, 
με στόχο τη διευκόλυνση της διάδοσης 
βέλτιστων πρακτικών·
(9) πολυεπιστημονική κατάρτιση των 
λειτουργών και υπαλλήλων του τομέα 
απονομής της δικαιοσύνης και άλλων 
σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων στον 
τομέα της δικαιοσύνης των ανηλίκων, με 
στόχο την προετοιμασία και προαγωγή 
της δέουσας εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 
2016/800 σχετικά με τις δικονομικές 
εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι 
ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών 
διαδικασιών·
(10) τεχνολογία πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και η 
ανάπτυξη και συντήρηση εργαλείων 
ηλεκτρονικής δικαιοσύνης για τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
δικαστικών συστημάτων και της 
συνεργασίας τους μέσω της τεχνολογίας 
των πληροφοριών και επικοινωνιών, 
συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής 
διαλειτουργικότητας συστημάτων και 
εφαρμογών, της προστασίας της 
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ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των 
δεδομένων·
(11) ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
κύριων δικτύων που λειτουργούν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και των ευρωπαϊκών 
δικαστικών δικτύων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικτύων που 
έχουν δημιουργηθεί βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής και 
επιβολής του δικαίου της Ένωσης, την 
προώθηση και την περαιτέρω ανάπτυξη 
του δικαίου, των πολιτικών στόχων και 
των στρατηγικών της Ένωσης στους 
τομείς του προγράμματος·
(12) διαρθρωτική στήριξη προς τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους 
φορείς που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς που καλύπτονται από το 
πρόγραμμα και ανάπτυξη ικανοτήτων και 
κατάρτιση των νομικών 
εμπειρογνωμόνων που εργάζονται για 
τους εν λόγω οργανισμούς, καθώς και για 
συγκεκριμένες δραστηριότητες αυτών 
των οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της προάσπισης, των δραστηριοτήτων 
δικτύωσης, των διαφορών που 
σχετίζονται με παραβιάσεις της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της 
δημόσιας κινητοποίησης και 
εκπαίδευσης, και της παροχής των 
σχετικών υπηρεσιών· 
(13) βελτίωση της γνώσης του 
προγράμματος, καθώς και της διάδοσης, 
της δυνατότητας μεταφοράς και της 
διαφάνειας των αποτελεσμάτων του, και 
ενίσχυση της απήχησής του στους 
πολίτες, μεταξύ άλλων, με τη συγκρότηση 
και την υποστήριξη ανεξάρτητων 
γραφείων / εθνικού δικτύου επαφής του 
προγράμματος·
(14) μελέτες με δείκτες αναφοράς, 
έρευνα, αναλύσεις και έρευνες σε 
συγκεκριμένους τομείς, αξιολογήσεις, 
εκτίμηση επιπτώσεων, κατάρτιση και 
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δημοσίευση οδηγών, εκθέσεων και 
εκπαιδευτικού υλικού.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δράση που έχει λάβει 
χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο 
του προγράμματος μπορεί επίσης να λάβει 
χρηματοδοτική συνεισφορά από 
οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένων ταμείων υπό 
επιμερισμένη διαχείριση, με την 
προϋπόθεση ότι οι δύο συνεισφορές δεν 
καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. [Η σωρευτική 
χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει το σύνολο 
των επιλέξιμων δαπανών της δράσης και η 
στήριξη από διάφορα προγράμματα της 
Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται κατ’ 
αναλογία].

1. Δράση που έχει λάβει 
χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο 
του προγράμματος μπορεί επίσης να λάβει 
χρηματοδοτική συνεισφορά από 
οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένων ταμείων υπό 
επιμερισμένη διαχείριση, με την 
προϋπόθεση ότι οι δύο συνεισφορές δεν 
καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες, και ότι 
αποφεύγεται η διπλή χρηματοδότηση από 
τα ταμεία με σαφή αναφορά των πηγών 
χρηματοδότησης για κάθε κατηγορία 
δαπανών, σύμφωνα με την αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. [Η 
σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει 
το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών της 
δράσης και η στήριξη από διάφορα 
προγράμματα της Ένωσης μπορεί να 
υπολογίζεται κατ’ αναλογία].

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχουν αξιολογηθεί σε πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του 
προγράμματος·

α) έχουν αξιολογηθεί δεόντως σε 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο 
πλαίσιο του προγράμματος·

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Επιδότηση λειτουργίας μπορεί να 
χορηγηθεί, χωρίς πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων, προς το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Κατάρτισης Δικαστικών για την κάλυψη 
δαπανών που συνδέονται με το μόνιμο 
πρόγραμμα εργασίας του.

3. Επιδότηση λειτουργίας χορηγείται, 
χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων, 
προς το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης 
Δικαστικών για την κάλυψη δαπανών που 
συνδέονται με το μόνιμο πρόγραμμα 
εργασίας του.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόγραμμα εργασίας εγκρίνεται 
από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. 
Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17.

2. Το πρόγραμμα εργασίας εγκρίνεται 
από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη. Η εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Διάλογος με τους πολίτες

1. Σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή 
συγκροτεί «ομάδα διαλόγου με τους 
πολίτες» με στόχο να εξασφαλίσει 
τακτικό, ανοικτό και διαφανή διάλογο με 
τους δικαιούχους του προγράμματος και 
με άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους 
φορείς, συμπεριλαμβανομένων των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
που δραστηριοποιούνται στην 
υπεράσπιση των θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων και την προώθηση αγωγών 
αποζημίωσης, με σκοπό την ανταλλαγή 
εμπειριών και ορθών πρακτικών, και τη 
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συζήτηση της εφαρμογής των 
προτεραιοτήτων του προγράμματος, της 
διάδοσης των αποτελεσμάτων και των 
πολιτικών εξελίξεων εντός των πεδίων 
και των στόχων που καλύπτονται από το 
πρόγραμμα και τους συναφείς τομείς. 
2. Η Επιτροπή διαβουλεύεται επίσης 
με την ομάδα διαλόγου των πολιτών 
σχετικά με την προετοιμασία και την 
εφαρμογή του προγράμματος εργασίας 
που αναφέρεται στο άρθρο 11.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο παράρτημα II καθορίζονται 
δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων 
σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος 
ως προς την επίτευξη των ειδικών στόχων 
που καθορίζονται στο άρθρο 3.

1. Στο παράρτημα II καθορίζονται 
δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων 
σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος 
ως προς την επίτευξη των ειδικών στόχων 
που καθορίζονται στο άρθρο 3. Τα 
δεδομένα που συγκεντρώνονται για 
σκοπούς παρακολούθησης και υποβολής 
εκθέσεων αναλύονται, κατά περίπτωση, 
ανά φύλο, ηλικία και κατηγορία 
προσωπικού.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρακολούθηση παρέχει επίσης 
μέσο εκτίμησης του τρόπου 
αντιμετώπισης της ισότητας των φύλων 
και της απαγόρευσης των διακρίσεων στο 
πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος.
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Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 
για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα 
στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η 
υλοποίηση και τα αποτελέσματα του 
προγράμματος συλλέγονται κατά τρόπο 
αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. 
Προς τον σκοπό αυτόν, επιβάλλονται 
αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 
στους αποδέκτες των πόρων της Ένωσης 
και στα κράτη μέλη.

3. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 
για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα σωστά 
στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η 
υλοποίηση και τα αποτελέσματα του 
προγράμματος συλλέγονται κατά τρόπο 
αποδοτικό, αποτελεσματικό, ακριβή και 
έγκαιρο. Προς τον σκοπό αυτόν, 
επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις 
υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των 
πόρων της Ένωσης και στα κράτη μέλη. Η 
Επιτροπή παρέχει εύχρηστους 
μορφότυπους, καθώς και 
προσανατολισμό και στήριξη, ιδίως σε 
αιτούντες και δικαιούχους που δύναται να 
μην διαθέτουν επαρκείς πόρους και 
προσωπικό για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων. 

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αξιολογήσεις διενεργούνται 
εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με 
στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

1. Οι αξιολογήσεις διενεργούνται 
εγκαίρως και με καλά τεκμηριωμένο 
τρόπο ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να 
παρακολουθούν την υλοποίηση των 
δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο 
του προγράμματος και την επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3.  Όλες 
οι αξιολογήσεις συνεκτιμούν τη διάσταση 
του φύλου και συμπεριλαμβάνουν 
λεπτομερή ανάλυση του προϋπολογισμού 
του προγράμματος που αφορά τις 
δραστηριότητες που συνδέονται με την 
ισότητα των φύλων.
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Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος διενεργείται μόλις 
καταστούν διαθέσιμες επαρκείς 
πληροφορίες για την υλοποίηση του 
προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα 
έτη από την έναρξη της υλοποίησης του 
προγράμματος.

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος διενεργείται μόλις 
καταστούν διαθέσιμες επαρκείς 
πληροφορίες για την υλοποίηση του 
προγράμματος, αλλά το αργότερο τρία έτη 
από την έναρξη της υλοποίησης του 
προγράμματος.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση 
του προγράμματος, αλλά το αργότερο 
τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της 
περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η 
Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση 
του προγράμματος.

3. Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση 
του προγράμματος, αλλά το αργότερο τρία 
έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που 
καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή 
προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του 
προγράμματος.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η ενδιάμεση και η τελική 
αξιολόγηση του προγράμματος εκτιμούν, 
μεταξύ άλλων:
α) τον αντίκτυπο που θεωρείται ότι 
έχει το Πρόγραμμα όσον αφορά την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη βάσει 
ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων που 
συλλέγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
β) τον αριθμό και την ποιότητα των 
μέσων και εργαλείων που αναπτύχθηκαν 



PE630.382v02-00 56/117 RR\1176371EL.docx

EL

μέσω δράσεων οι οποίες 
χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα·
γ) την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
του προγράμματος·
δ) το ύψος χρηματοδότησης σε 
σχέση με τα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν·
ε) τα δυνητικά διοικητικά, 
οργανωτικά ή/και διαρθρωτικά εμπόδια 
στην απρόσκοπτη, αποτελεσματικότερη 
και αποδοτικότερη εφαρμογή του 
προγράμματος.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν από την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες που 
ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με 
τις αρχές που προβλέπονται στη 
διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 
2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου.

4. Πριν από την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες που 
ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με 
τις αρχές που προβλέπονται στη 
διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 
2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της 
οποίας ζητείται η γνώμη, είναι ισόρροπη 
ως προς την εκπροσώπηση των φύλων.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αποδέκτες ενωσιακής 
χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την 
προέλευση της χρηματοδότησης και 
εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά 
την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας 
συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική 

1. Οι αποδέκτες ενωσιακής 
χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την 
προέλευση της χρηματοδότησης και 
εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά 
την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας 
συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική 
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στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 
ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

στοχευμένη πληροφόρηση σχετικά με την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του 
προγράμματος σε πολλαπλά ακροατήρια, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
ενημέρωσης και του κοινού, 
καταδεικνύοντας έτσι την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία και συμβάλλοντας 
στις προσπάθειες συλλογής δεδομένων 
που καταβάλλει η Επιτροπή για την 
ενίσχυση της δημοσιονομικής 
διαφάνειας.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από 
γνωμοδοτική επιτροπή. Η εν λόγω 
γνωμοδοτική επιτροπή αποτελεί επιτροπή 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από 
γνωμοδοτική επιτροπή. Η εν λόγω 
γνωμοδοτική επιτροπή αποτελεί επιτροπή 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011, και επικουρείται από τις 
σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών και τις οργανώσεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Διασφαλίζεται η 
ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων και η 
δέουσα εκπροσώπηση των μειονοτικών 
και άλλων αποκλεισμένων ομάδων στην 
Επιτροπή.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα I διαγράφεται
Δραστηριότητες του προγράμματος
Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
θα επιδιωχθούν, ιδίως, μέσω της 
στήριξης δραστηριοτήτων με τα εξής 
αντικείμενα:
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1. ευαισθητοποίηση και διάδοση 
πληροφοριών με στόχο τη βελτίωση των 
γνώσεων σχετικά με τις πολιτικές της 
Ένωσης και το δίκαιο της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων του ουσιαστικού 
και του δικονομικού δικαίου, των 
νομικών πράξεων σχετικά με τη 
δικαστική συνεργασία και της σχετικής 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του 
συγκριτικού δικαίου και των ευρωπαϊκών 
και διεθνών προτύπων·
2. αμοιβαία μάθηση μέσω της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ 
των ενδιαφερόμενων μερών, με στόχους, 
αφενός, τη βελτίωση της γνώσης και της 
αμοιβαίας κατανόησης του αστικού και 
του ποινικού δικαίου καθώς και των 
νομικών και δικαστικών συστημάτων 
των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένου του κράτους 
δικαίου, και, αφετέρου, την ενίσχυση της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης·
3. δραστηριότητες ανάλυσης και 
παρακολούθησης25 με στόχους τη 
βελτίωση της γνώσης και της 
κατανόησης των πιθανών εμποδίων στην 
ομαλή λειτουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου 
δικαιοσύνης, καθώς και τη βελτίωση της 
εφαρμογής του δικαίου και των 
πολιτικών της Ένωσης στα κράτη μέλη·
4. κατάρτιση σχετικών 
ενδιαφερόμενων μερών με στόχο τη 
βελτίωση των γνώσεών τους σχετικά με 
τις πολιτικές της Ένωσης και το δίκαιο 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, του ουσιαστικού και του 
δικονομικού δικαίου, της χρήσης των 
ενωσιακών νομικών πράξεων σχετικά με 
τη δικαστική συνεργασία, της σχετικής 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της νομικής 
ορολογίας και του συγκριτικού δικαίου·
5. ανάπτυξη και συντήρηση 
εργαλείων της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), με στόχο τη βελτίωση της 
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αποδοτικότητας των δικαστικών 
συστημάτων και της μεταξύ τους 
συνεργασίας μέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών, 
συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής 
διαλειτουργικότητας συστημάτων και 
εφαρμογών·
6. ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
κύριων δικτύων που λειτουργούν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και των ευρωπαϊκών 
δικαστικών δικτύων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικτύων που 
έχουν δημιουργηθεί βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής και 
επιβολής του δικαίου της Ένωσης, την 
προώθηση και την περαιτέρω ανάπτυξη 
του δικαίου, των πολιτικών στόχων και 
των στρατηγικών της Ένωσης στους 
τομείς του προγράμματος, καθώς και 
στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα·
7. βελτίωση της γνώσης του 
προγράμματος, καθώς και της διάδοσης 
και της δυνατότητας μεταφοράς των 
αποτελεσμάτων του, και ενίσχυση της 
απήχησής του στους πολίτες, μεταξύ 
άλλων, με τη συγκρότηση και την 
υποστήριξη γραφείων / εθνικού δικτύου 
επαφής του προγράμματος.
__________________
25 Οι δραστηριότητες αυτές 
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη 
συλλογή δεδομένων και στατιστικών· την 
ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών και, όπου 
συντρέχει περίπτωση, δεικτών ή σημείων 
αναφοράς για συγκριτική αξιολόγηση· 
μελέτες, έρευνες, αναλύσεις και 
επισκοπήσεις· αξιολογήσεις· εκτιμήσεις 
επιπτώσεων· την κατάρτιση και 
δημοσίευση οδηγών, εκθέσεων και 
εκπαιδευτικού υλικού.
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Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα θα παρακολουθείται στη 
βάση μιας δέσμης δεικτών που 
αποσκοπούν στη μέτρηση του βαθμού 
κατά τον οποίο θα έχουν επιτευχθεί οι 
γενικοί και οι ειδικοί στόχοι του 
προγράμματος, ενώ θα ελαχιστοποιούνται 
ο διοικητικός φόρτος και το διοικητικό 
κόστος. Προς τον σκοπό αυτόν, θα 
συλλέγονται στοιχεία όσον αφορά την 
ακόλουθη δέσμη κύριων δεικτών:

Το πρόγραμμα θα παρακολουθείται στη 
βάση μιας δέσμης ποσοτικών και 
ποιοτικών δεικτών που αποσκοπούν στη 
μέτρηση του βαθμού κατά τον οποίο θα 
έχουν επιτευχθεί οι γενικοί και οι ειδικοί 
στόχοι του προγράμματος, ενώ θα 
ελαχιστοποιούνται ο διοικητικός φόρτος 
και το διοικητικό κόστος και θα 
μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα 
των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης. 
Προς τον σκοπό αυτόν, παράλληλα με τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων που 
σχετίζονται με την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, θα 
συλλέγονται στοιχεία και, κατά 
περίπτωση, θα αναλύονται ανά φύλο, 
ηλικία και κατηγορία προσωπικού όσον 
αφορά την ακόλουθη δέσμη κύριων 
δεικτών:

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αριθμός των δικαστών και άλλων 
λειτουργών και υπαλλήλων του τομέα 
απονομής της δικαιοσύνης που 
συμμετείχαν σε δραστηριότητες 
κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων των 
ανταλλαγών προσωπικού, των επισκέψεων 
μελέτης, των σεμιναρίων και των 
εργαστηρίων) που χρηματοδοτήθηκαν από 
το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της 
επιδότησης λειτουργίας του ΕΔΚΔ

Αριθμός των δικαστών και άλλων 
λειτουργών και υπαλλήλων του τομέα 
απονομής της δικαιοσύνης που 
συμμετείχαν σε δραστηριότητες 
κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων των 
ανταλλαγών προσωπικού, των επισκέψεων 
μελέτης, των σεμιναρίων και των 
εργαστηρίων) που χρηματοδοτήθηκαν από 
το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της 
επιδότησης λειτουργίας του ΕΔΚΔ

Αριθμός των υπαλλήλων και των μελών 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
που συμμετείχαν σε δραστηριότητες 
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κατάρτισης
Αριθμός των ανταλλαγών πληροφοριών 
στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών 
Ποινικού Μητρώου (ECRIS) 

Αριθμός των ανταλλαγών πληροφοριών 
στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών 
Ποινικού Μητρώου (ECRIS)

αριθμός περιπτώσεων και 
δραστηριοτήτων και επίπεδο παραγωγής 
της διασυνοριακής συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
μέσω εργαλείων και διαδικασιών της 
τεχνολογίας των πληροφοριών που 
θεσπίζονται σε επίπεδο Ένωσης

Αριθμός των θετικών αποτελεσμάτων 
αναζητήσεων στη διαδικτυακή πύλη / τις 
σελίδες της διαδικτυακής πύλης για την 
ευρωπαϊκή ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-
Justice) με τις οποίες αναζητούνταν 
πληροφορίες σχετικά με διασυνοριακές 
αστικές υποθέσεις
Αριθμός των ατόμων που προσεγγίστηκαν 
μέσω:

Αριθμός των ατόμων που προσεγγίστηκαν 
μέσω:

i) δραστηριοτήτων αμοιβαίας 
μάθησης και ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών·

i) δραστηριοτήτων αμοιβαίας 
μάθησης και ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών·

ii) δραστηριοτήτων 
ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και 
διάδοσης·

ii) δραστηριοτήτων 
ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και 
διάδοσης·
ii α) δραστηριοτήτων δημιουργίας 
ικανοτήτων που απευθύνονται σε 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·
ii β) δραστηριοτήτων που σχετίζονται 
με την παροχή πληροφοριών στους 
πολίτες σχετικά με την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη·
ii γ) δραστηριοτήτων για τους 
δικαστές σχετικά με δικαστικές 
προκλήσεις και με τον τρόπο εφαρμογής 
του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου και του 
ενωσιακού δικαίου σε 
διασυνοριακές/πολυτομεακές υποθέσεις·
ii δα) δραστηριοτήτων 
ευαισθητοποίησης που 
χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα.
Γεωγραφική κάλυψη των 
δραστηριοτήτων που χρηματοδοτήθηκαν 
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από το πρόγραμμα.
Αξιολογήσεις των συμμετεχόντων όσον 
αφορά τις δραστηριότητες στις οποίες 
έλαβαν μέρος και την αναμενόμενη 
βιωσιμότητά τους·

5.11.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΏΝ

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση του προγράμματος «Δικαιοσύνη»
(COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Esteban González Pons

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδιες επί της 
ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1a. επισημαίνει το ψήφισμά του της 
14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το 
επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης 
του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 
20201a· εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή 
του σε προγράμματα στους τομείς του 
πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των μέσων 
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ενημέρωσης, της νεολαίας, του 
αθλητισμού, της δημοκρατίας, της 
ιθαγένειας και της κοινωνίας των 
πολιτών, τα οποία έχουν αποδείξει με 
σαφή τρόπο την ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία τους και παραμένουν δημοφιλή για 
τους δικαιούχους· επισημαίνει εκ νέου ότι 
μια ισχυρότερη και πιο φιλόδοξη Ευρώπη 
μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον της 
παρέχονται ενισχυμένα χρηματοδοτικά 
μέσα· ζητεί, ως εκ τούτου, την παροχή 
συνεχούς στήριξης σε υφιστάμενες 
πολιτικές, αύξηση πόρων για ενωσιακά 
εμβληματικά προγράμματα, και 
πρόσθετες ευθύνες σε συνδυασμό με 
πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα·
_____________
1a Κείμενα που εγκρίθηκαν 
P8_TA(2018)0075.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19 α) Είναι σημαντικό να 
διασφαλιστούν η χρηστή οικονομική 
διαχείριση του προγράμματος και η όσο 
το δυνατόν αποτελεσματικότερη και 
απλούστερη για τους συμμετέχοντες 
εφαρμογή του, ενώ παράλληλα πρέπει να 
κατοχυρώνονται η ασφάλεια δικαίου και 
η πρόσβαση όλων των συμμετεχόντων 
στο πρόγραμμα.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19 β) Η βελτίωση της εκτέλεσης και της 
ποιότητας των δαπανών θα πρέπει να 
αποτελούν κατευθυντήρια αρχή για την 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος, 
ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση των 
χρηματοδοτικών πόρων·

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Η πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλειμμάτων 
όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη έχει ως στόχο να παράσχει στην 
Ένωση τη δυνατότητα να προστατεύει 
καλύτερα τον προϋπολογισμό της, όταν οι 
αδυναμίες σε συνάρτηση με το κράτος 
δικαίου θίγουν ή απειλούν να θίξουν τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ή τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Ο 
κανονισμός θα πρέπει να συμπληρώνει το 
πρόγραμμα «Δικαιοσύνη», ο ρόλος του 
οποίου είναι διαφορετικός, δηλαδή να 
στηρίζει περαιτέρω την ανάπτυξη ενός 
ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης με βάση 
το κράτος δικαίου και την αμοιβαία 
εμπιστοσύνη και να διασφαλίζει ότι οι 
πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν τα 
δικαιώματά τους.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εφαρμογή του προγράμματος για το 
διάστημα 2021-2027 ανέρχεται σε 
[305 000 000] EUR σε τρέχουσες τιμές.

1. Κατά την έννοια του [αναφορά 
που πρέπει να επικαιροποιηθεί 
καταλλήλως σύμφωνα με τη νέα 
διοργανική συμφωνία: σημείο 17 της 
διοργανικής συμφωνίας της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία, τη συνεργασία σε 
δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση], το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή 
του προγράμματος για το διάστημα 2021 
έως 2027, το οποίο αντιπροσωπεύει την 
προνομιακή αναφορά για την αρμόδια για 
τον προϋπολογισμό αρχή κατά την ετήσια 
διαδικασία του προϋπολογισμού, 
ανέρχεται σε 316 000 000 EUR σε τιμές 
2018 (356 000 000 EUR). σε τρέχουσες 
τιμές).

Αιτιολόγηση

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο προτείνεται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΕΚ 
της 14ης Μαρτίου και της 30ής Μαΐου σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ, με βάση μια προκαταρκτική 
τεχνική κατανομή ανά πρόγραμμα που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω 
προσαρμογών, χωρίς ταυτόχρονα να μεταβληθεί η συνολική θέση του ΕΚ όπως εκτίθεται στα 
ψηφίσματα αυτά καθώς και το συνολικό επίπεδο του 1,3% του ΑΕΕ της ΕΕ-27.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δράση που έχει λάβει 
χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο 
του προγράμματος μπορεί επίσης να λάβει 
χρηματοδοτική συνεισφορά από 
οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, 

1. Δράση που έχει λάβει 
χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο 
του προγράμματος μπορεί επίσης να λάβει 
χρηματοδοτική συνεισφορά από 
οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, 
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συμπεριλαμβανομένων ταμείων υπό 
επιμερισμένη διαχείριση, με την 
προϋπόθεση ότι οι δύο συνεισφορές δεν 
καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. [Η σωρευτική 
χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει το σύνολο 
των επιλέξιμων δαπανών της δράσης και η 
στήριξη από διάφορα προγράμματα της 
Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται κατ’ 
αναλογία].

συμπεριλαμβανομένων ταμείων υπό 
επιμερισμένη διαχείριση, με την 
προϋπόθεση ότι οι δύο συνεισφορές δεν 
καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες και ότι η 
διπλή χρηματοδότηση από τα ταμεία 
αποφεύγεται με σαφή αναφορά των 
πηγών χρηματοδότησης για κάθε 
κατηγορία δαπανών, σύμφωνα με την 
αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης. [Η σωρευτική 
χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει το σύνολο 
των επιλέξιμων δαπανών της δράσης και η 
στήριξη από διαφορετικά προγράμματα 
της Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται 
κατ’ αναλογία].

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αποδέκτες ενωσιακής 
χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την 
προέλευση της χρηματοδότησης και 
εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά 
την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας 
συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική 
στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 
ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

1. Οι αποδέκτες της ενωσιακής 
χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την 
προέλευση της χρηματοδότησης και 
εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά 
την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας 
συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική 
στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 
ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού, 
καταδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία και 
συμβάλλοντας στις προσπάθειες που 
καταβάλλει η Επιτροπή για τη 
συγκέντρωση δεδομένων με σκοπό την 
ενίσχυση της δημοσιονομικής 
διαφάνειας.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»

Έγγραφα αναφοράς COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD)

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας
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5.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή 25.9.2018

Ημερομηνία έγκρισης 5.11.2018

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

24
3
1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Jean Arthuis, Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, Gérard Deprez, 
André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, 
Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, 
Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, 
Paul Rübig, Ελευθέριος Συναδινός, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, 
Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, 
Andrey Novakov

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Detjen



PE630.382v02-00 68/117 RR\1176371EL.docx

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24 +

ALDE Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR Zbigniew Kuźmiuk

PPE Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika 
Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey 
Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, 
Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE Indrek Tarand

3 -

ECR Bernd Kölmel

ENF André Elissen, Marco Zanni

1 0

NI Eleftherios Synadinos

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή



RR\1176371EL.docx 69/117 PE630.382v02-00

EL

19.11.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιοσύνη»
(COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Dennis de Jong

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και την 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Αυτά τα δικαιώματα και οι αξίες 
πρέπει να εξακολουθήσουν να προάγονται 
και να επιβάλλονται, να είναι κοινά για 
τους πολίτες και τους λαούς εντός της 
Ένωσης, και να βρίσκονται στον πυρήνα 
των κοινωνιών της Ευρώπης. Για τους 
σκοπούς αυτούς, δημιουργείται στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης ένα νέο 
ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα 
και τις αξίες, αποτελούμενο από τα 
προγράμματα «Δικαιώματα και αξίες» και 
«Δικαιοσύνη». Σε μια εποχή κατά την 
οποία οι ευρωπαϊκές κοινωνίες βρίσκονται 
αντιμέτωπες με τον εξτρεμισμό, τη 
ριζοσπαστικοποίηση και τους διχασμούς, 

(2) Αυτά τα δικαιώματα και οι αξίες 
πρέπει να εξακολουθήσουν να προάγονται 
και να επιβάλλονται ενεργά, να είναι κοινά 
για τους πολίτες και τους λαούς εντός της 
Ένωσης, και να βρίσκονται στον πυρήνα 
των κοινωνιών της Ευρώπης. Για τους 
σκοπούς αυτούς, δημιουργείται στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης ένα νέο 
ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα 
και τις αξίες, αποτελούμενο από τα 
προγράμματα «Δικαιώματα και αξίες» και 
«Δικαιοσύνη». Σε μια εποχή κατά την 
οποία οι ευρωπαϊκές κοινωνίες βρίσκονται 
αντιμέτωπες με τον εξτρεμισμό, τη 
ριζοσπαστικοποίηση, την πόλωση και τους 
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είναι σημαντικότερη από ποτέ η 
προώθηση, ενίσχυση και προάσπιση της 
δικαιοσύνης, των δικαιωμάτων και των 
αξιών της ΕΕ: των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, 
της δημοκρατίας, της ισότητας, του 
κράτους δικαίου. Αυτό θα έχει σημαντικές 
και άμεσες συνέπειες για την πολιτική, την 
κοινωνική, την πολιτιστική και την 
οικονομική ζωή στην ΕΕ. Ως τμήμα του 
νέου ταμείου, το πρόγραμμα «Δικαιώματα 
και αξίες» θα συνενώσει το πρόγραμμα 
«Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια» για 
την περίοδο 2014-2020, το οποίο 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1381/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου10, και το πρόγραμμα 
«Ευρώπη για τους πολίτες» για την 
περίοδο 2014-2020, το οποίο θεσπίστηκε 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 390/2014 του 
Συμβουλίου11. Το πρόγραμμα 
«Δικαιοσύνη» (στο εξής το «πρόγραμμα») 
θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη 
ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού χώρου 
δικαιοσύνης και της διασυνοριακής 
συνεργασίας, σε συνέχεια του 
προγράμματος «Δικαιοσύνη» για την 
περίοδο 2014-2020, το οποίο θεσπίστηκε 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου12 (στο εξής το «προκάτοχο 
πρόγραμμα»).

διχασμούς, είναι σημαντικότερη από ποτέ 
η προώθηση, ενίσχυση και προάσπιση της 
δικαιοσύνης, των δικαιωμάτων και των 
κοινών αξιών της ΕΕ: των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, 
της δημοκρατίας, της ισότητας, του 
κράτους δικαίου. Αυτό θα έχει σημαντικές 
και άμεσες συνέπειες για την πολιτική, την 
κοινωνική, την πολιτιστική και την 
οικονομική ζωή στην ΕΕ. Ως τμήμα του 
νέου ταμείου, το πρόγραμμα «Δικαιώματα 
και αξίες» θα συνενώσει το πρόγραμμα 
«Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια» για 
την περίοδο 2014-2020, το οποίο 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1381/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου10, και το πρόγραμμα 
«Ευρώπη για τους πολίτες» για την 
περίοδο 2014-2020, το οποίο θεσπίστηκε 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 390/2014 του 
Συμβουλίου11. Το πρόγραμμα 
«Δικαιοσύνη» (στο εξής το «πρόγραμμα») 
θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη 
ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού χώρου 
δικαιοσύνης και της διασυνοριακής 
συνεργασίας, σε συνέχεια του 
προγράμματος «Δικαιοσύνη» για την 
περίοδο 2014-2020, το οποίο θεσπίστηκε 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου12 (στο εξής το «προκάτοχο 
πρόγραμμα»).

_________________ _________________
10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση του Προγράμματος 
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για 
την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 354 της 
28.12.2013, σ. 62).

10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση του Προγράμματος 
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για 
την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 354 της 
28.12.2013, σ. 62).

11 Κανονισμός (EE) αριθ. 390/2014 του 
Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για 
τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη 
για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-
2020 (ΕΕ L 115 της 17.4.2014, σ. 3).

11 Κανονισμός (EE) αριθ. 390/2014 του 
Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για 
τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη 
για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-
2020 (ΕΕ L 115 της 17.4.2014, σ. 3).

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του 12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση του Προγράμματος 
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για 
την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 354 της 
28.12.2013, σ. 62).

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση του Προγράμματος 
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για 
την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 354 της 
28.12.2013, σ. 62).

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα 
δικαιώματα και τις αξίες, καθώς και τα δύο 
υποκείμενα χρηματοδοτικά προγράμματά 
του, θα επικεντρωθούν κυρίως σε πρόσωπα 
και οντότητες που συμβάλλουν στη 
ζωογόνηση και στην τόνωση των κοινών 
μας αξιών και δικαιωμάτων, καθώς και της 
πλούσιας πολυμορφίας μας. Ο απώτερος 
στόχος είναι να καλλιεργηθεί και να 
διατηρηθεί η βασιζόμενη σε δικαιώματα, 
ισότιμη, χωρίς αποκλεισμούς και 
δημοκρατική κοινωνία μας. Αυτό 
περιλαμβάνει μια δραστήρια κοινωνία των 
πολιτών, την ενθάρρυνση της 
δημοκρατικής, πολιτικής και κοινωνικής 
συμμετοχής τους, και την καλλιέργεια της 
πλούσιας πολυμορφίας της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας, η οποία βασίζεται, μεταξύ 
άλλων, και στην κοινή μας ιστορία και 
μνήμη. Περαιτέρω, το άρθρο 11 της ΣΕΕ 
ορίζει ότι τα θεσμικά όργανα δίδουν, με τα 
κατάλληλα μέσα, στους πολίτες και στις 
αντιπροσωπευτικές ενώσεις τη δυνατότητα 
να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν 
δημόσια τις γνώμες τους σε όλους τους 
τομείς δράσης της Ένωσης.

(3) Το ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα 
δικαιώματα και τις αξίες, καθώς και τα δύο 
υποκείμενα χρηματοδοτικά προγράμματά 
του, θα επικεντρωθούν κυρίως σε πρόσωπα 
και οντότητες που συμβάλλουν στη 
ζωογόνηση και στην τόνωση των κοινών 
μας αξιών και δικαιωμάτων, καθώς και της 
πλούσιας πολυμορφίας μας. Ο απώτερος 
στόχος είναι να καλλιεργηθεί και να 
διατηρηθεί η βασιζόμενη σε δικαιώματα 
και ελευθερίες, ισότιμη, χωρίς 
αποκλεισμούς και δημοκρατική κοινωνία 
μας. Αυτό περιλαμβάνει την παρότρυνση 
μιας δραστήριας κοινωνίας των πολιτών, 
την ενθάρρυνση της δημοκρατικής, 
πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής 
τους, την προστασία των ανεξάρτητων 
μέσων ενημέρωσης και την καλλιέργεια 
της πλούσιας πολυμορφίας της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας, η οποία βασίζεται, μεταξύ 
άλλων, και στην κοινή μας ιστορία και 
μνήμη. Περαιτέρω, το άρθρο 11 της ΣΕΕ 
ορίζει ότι τα θεσμικά όργανα δίδουν, με τα 
κατάλληλα μέσα, στους πολίτες και στις 
αντιπροσωπευτικές ενώσεις τη δυνατότητα 
να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν 
δημόσια τις γνώμες τους σε όλους τους 
τομείς δράσης της Ένωσης.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») προβλέπει 
τη συγκρότηση χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης, με σεβασμό 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
διαφορετικών νομικών συστημάτων και 
παραδόσεων των κρατών μελών. Προς τον 
σκοπό αυτόν, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει 
μέτρα για την ανάπτυξη της δικαστικής 
συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις και της 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις, καθώς και για την ενθάρρυνση 
και στήριξη της δράσης των κρατών μελών 
στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος. 
Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
καθώς και κοινών αρχών και αξιών, όπως 
η απαγόρευση των διακρίσεων, η ισότητα 
των φύλων, η αποτελεσματική πρόσβαση 
όλων στη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου 
και ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα 
που λειτουργεί σωστά, πρέπει να 
εξασφαλίζεται στο πλαίσιο της περαιτέρω 
ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού χώρου 
δικαιοσύνης.

(4) Η Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») προβλέπει 
τη συγκρότηση χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης, με σεβασμό 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
διαφορετικών νομικών συστημάτων και 
παραδόσεων των κρατών μελών. Προς τον 
σκοπό αυτόν, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει 
μέτρα για την ανάπτυξη της δικαστικής 
συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις και της 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις, καθώς και για την ενθάρρυνση 
και στήριξη της δράσης των κρατών μελών 
στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος. 
Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
καθώς και κοινών αρχών και αξιών, όπως 
η απαγόρευση των διακρίσεων, η ισότητα 
των φύλων, η ίση και αποτελεσματική 
πρόσβαση όλων στη δικαιοσύνη, το κράτος 
δικαίου και ένα ανεξάρτητο δικαστικό 
σύστημα που λειτουργεί σωστά, πρέπει να 
εξασφαλίζεται στο πλαίσιο της περαιτέρω 
ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού χώρου 
δικαιοσύνης.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η χρηματοδότηση θα πρέπει να 
παραμείνει ένα από τα σημαντικά μέσα για 
την επιτυχή επιδίωξη των φιλόδοξων 
στόχων που ορίζονται στις Συνθήκες. Οι 
στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιδιωχθούν, 
μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση ενός 
ευέλικτου και αποτελεσματικού 
προγράμματος «Δικαιοσύνη», το οποίο θα 
πρέπει να διευκολύνει τον 
προγραμματισμό και την επιδίωξη των εν 
λόγω στόχων.

(5) Η χρηματοδότηση είναι ένα από τα 
πιο σημαντικά μέσα για την επιτυχή 
επιδίωξη των φιλόδοξων στόχων που 
ορίζονται στις Συνθήκες. Οι στόχοι αυτοί 
θα πρέπει να επιδιωχθούν, μεταξύ άλλων, 
με τη θέσπιση ενός ευέλικτου και 
αποτελεσματικού προγράμματος 
«Δικαιοσύνη», το οποίο θα πρέπει να 
διευκολύνει τον προγραμματισμό και την 
επιδίωξη των εν λόγω στόχων, 
λαμβάνοντας υπόψη ποιες 
δραστηριότητες αποφέρουν την 
υψηλότερη ενωσιακή προστιθέμενη αξία, 
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με τη χρήση κύριων δεικτών επιδόσεων, 
όπου αυτό είναι εφικτό.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για την προοδευτική εγκαθίδρυση 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, η Ένωση πρέπει να θεσπίσει 
μέτρα στον τομέα της δικαστικής 
συνεργασίας σε αστικές και ποινικές 
υποθέσεις στη βάση της αρχής της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών 
αποφάσεων, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο 
λίθο της δικαστικής συνεργασίας εντός της 
Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Τάμπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 
1999 και εφεξής. Η αμοιβαία αναγνώριση 
απαιτεί υψηλό επίπεδο αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών. 
Για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας 
αναγνώρισης και την προώθηση της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, έχουν θεσπιστεί 
μέτρα για την προσέγγιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σε σειρά τομέων. Ένας 
χώρος δικαιοσύνης ο οποίος λειτουργεί 
εύρυθμα και στον οποίο έχουν αρθεί τα 
εμπόδια στις διασυνοριακές δικαστικές 
διαδικασίες και στην πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη σε υποθέσεις με διασυνοριακό 
χαρακτήρα είναι επίσης κρίσιμης σημασίας 
για τη διασφάλιση της οικονομικής 
ανάπτυξης.

(6) Για την προοδευτική εγκαθίδρυση 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης για όλους, η Ένωση πρέπει να 
θεσπίσει μέτρα στον τομέα της δικαστικής 
συνεργασίας σε αστικές και ποινικές 
υποθέσεις στη βάση της αρχής της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών 
αποφάσεων, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο 
λίθο της δικαστικής συνεργασίας εντός της 
Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Τάμπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 
1999 και εφεξής. Η αμοιβαία αναγνώριση 
απαιτεί υψηλό επίπεδο αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών. 
Για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας 
αναγνώρισης και την προώθηση της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, έχουν θεσπιστεί 
μέτρα για την προσέγγιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σε σειρά τομέων. Ένας 
χώρος δικαιοσύνης ο οποίος λειτουργεί 
εύρυθμα και στον οποίο έχουν αρθεί τα 
εμπόδια στις διασυνοριακές δικαστικές 
διαδικασίες και στην πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη σε υποθέσεις με διασυνοριακό 
χαρακτήρα είναι επίσης κρίσιμης σημασίας 
για τη διασφάλιση της οικονομικής 
ανάπτυξης και της περαιτέρω 
ολοκλήρωσης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο σεβασμός του κράτους δικαίου (7) Ο σεβασμός του κράτους δικαίου 



PE630.382v02-00 74/117 RR\1176371EL.docx

EL

έχει κρίσιμη σημασία για ένα υψηλό 
επίπεδο αμοιβαίας εμπιστοσύνης στον 
τομέα της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων, ιδίως για την 
αποτελεσματική δικαστική συνεργασία σε 
αστικές και ποινικές υποθέσεις που 
βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση. Το 
κράτος δικαίου αποτελεί μία από τις κοινές 
αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της 
ΣΕΕ, ενώ η αρχή της πραγματικής 
δικαστικής προστασίας, η οποία 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 παράγραφος 
1 της ΣΕΕ και στο άρθρο 47 των Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αποτελεί 
απτή πραγμάτωση του κράτους δικαίου. Η 
υποστήριξη των προσπαθειών ενίσχυσης 
της ανεξαρτησίας, της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των εθνικών 
συστημάτων δικαιοσύνης προάγει το 
κράτος δικαίου και, με τον τρόπο αυτό, 
αυξάνει την αμοιβαία εμπιστοσύνη, η 
οποία είναι απαραίτητη για τη δικαστική 
συνεργασία σε αστικές και ποινικές 
υποθέσεις.

έχει κρίσιμη σημασία για ένα υψηλό 
επίπεδο αμοιβαίας εμπιστοσύνης στον 
τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και 
της δικαιοσύνης και των εσωτερικών 
υποθέσεων, ιδίως για την αποτελεσματική 
δικαστική συνεργασία σε αστικές και 
ποινικές υποθέσεις που βασίζεται στην 
αμοιβαία αναγνώριση. Το κράτος δικαίου 
αποτελεί μία από τις κοινές αξίες που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, ενώ 
η αρχή της πραγματικής δικαστικής 
προστασίας, η οποία κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 1 της ΣΕΕ και στο 
άρθρο 47 των Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, αποτελεί απτή πραγμάτωση 
του κράτους δικαίου. Η υποστήριξη των 
προσπαθειών ενίσχυσης της ανεξαρτησίας, 
της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της 
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 
των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης 
προάγει το κράτος δικαίου και, με τον 
τρόπο αυτό, αυξάνει την αμοιβαία 
εμπιστοσύνη, η οποία είναι απαραίτητη για 
τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και 
ποινικές υποθέσεις.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σύμφωνα με τα άρθρο 81 
παράγραφος 2 στοιχείο η) και το άρθρο 82 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Ένωση υποστηρίζει την 
κατάρτιση των δικαστών και των άλλων 
λειτουργών και υπαλλήλων του τομέα 
απονομής της δικαιοσύνης, ως μέσο για τη 
βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας σε 
αστικές και ποινικές υποθέσεις βάσει της 
αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των 
δικαστικών αποφάσεων και διαταγών. Η 
κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα 
απονομής της δικαιοσύνης αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη 

(8) Σύμφωνα με τα άρθρο 81 
παράγραφος 2 στοιχείο η) και το άρθρο 82 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Ένωση υποστηρίζει την 
κατάρτιση των δικαστών και των άλλων 
λειτουργών και υπαλλήλων του τομέα 
απονομής της δικαιοσύνης, ως μέσο για τη 
βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας σε 
αστικές και ποινικές υποθέσεις βάσει της 
αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των 
δικαστικών αποφάσεων και διαταγών. Η 
εναρμονισμένη κατάρτιση των 
επαγγελματιών του τομέα απονομής της 
δικαιοσύνης αποτελεί σημαντικό εργαλείο 



RR\1176371EL.docx 75/117 PE630.382v02-00

EL

κοινής αντίληψης σχετικά με τον βέλτιστο 
τρόπο προάσπισης του κράτους δικαίου. 
Συμβάλλει στην οικοδόμηση του 
ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης με τη 
διαμόρφωση ενός κοινού δικαστικού 
πολιτισμού μεταξύ των επαγγελματιών του 
τομέα απονομής της δικαιοσύνης των 
κρατών μελών. Η διασφάλιση της ορθής 
και συνεκτικής εφαρμογής του δικαίου 
στην Ένωση, καθώς και της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ των επαγγελματιών 
του τομέα απονομής της δικαιοσύνης στις 
διασυνοριακές υποθέσεις είναι κρίσιμης 
σημασίας. Οι δραστηριότητες κατάρτισης 
που θα στηριχθούν από το πρόγραμμα θα 
πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστες 
εκτιμήσεις των αναγκών κατάρτισης, να 
ακολουθούν τις πλέον σύγχρονες μεθόδους 
κατάρτισης, να συμπεριλαμβάνουν 
διασυνοριακές εκδηλώσεις που θα 
συγκεντρώνουν επαγγελματίες του τομέα 
απονομής της δικαιοσύνης από διάφορα 
κράτη μέλη, να εμπεριέχουν συνιστώσες 
ενεργού μάθησης και δικτύωσης, και να 
είναι βιώσιμες.

για την ανάπτυξη κοινής αντίληψης 
σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο προάσπισης 
του κράτους δικαίου. Συμβάλλει στην 
οικοδόμηση του ευρωπαϊκού χώρου 
δικαιοσύνης με τη διαμόρφωση ενός 
κοινού δικαστικού πολιτισμού μεταξύ των 
επαγγελματιών του τομέα απονομής της 
δικαιοσύνης των κρατών μελών. Η 
διασφάλιση της ορθής και συνεκτικής 
εφαρμογής του δικαίου στην Ένωση, 
καθώς και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 
κατανόησης μεταξύ των επαγγελματιών 
του τομέα απονομής της δικαιοσύνης στις 
διασυνοριακές υποθέσεις είναι κρίσιμης 
σημασίας. Οι δραστηριότητες κατάρτισης 
που θα στηριχθούν από το πρόγραμμα θα 
πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστες 
εκτιμήσεις των αναγκών κατάρτισης, να 
ακολουθούν τις πλέον σύγχρονες μεθόδους 
κατάρτισης, να συμπεριλαμβάνουν 
διασυνοριακές εκδηλώσεις που θα 
συγκεντρώνουν επαγγελματίες του τομέα 
απονομής της δικαιοσύνης από διάφορα 
κράτη μέλη, να εμπεριέχουν συνιστώσες 
ενεργού μάθησης και δικτύωσης, και να 
είναι βιώσιμες.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στην κατάρτιση των δικαστικών 
μπορεί να συμμετέχουν διάφοροι 
παράγοντες, όπως νομικές, δικαστικές και 
διοικητικές αρχές των κρατών μελών, 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, εθνικοί φορείς 
υπεύθυνοι για την κατάρτιση των 
δικαστικών, εκπαιδευτικοί οργανισμοί ή 
δίκτυα ευρωπαϊκού επιπέδου ή δίκτυα 
δικαστικών συντονιστών ενωσιακής 
νομοθεσίας. Οι οργανισμοί και οι φορείς 
που επιδιώκουν στόχους γενικού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τομέα της 
κατάρτισης των δικαστικών, όπως το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης 

(9) Στην κατάρτιση των δικαστικών 
μπορεί να συμμετέχουν διάφοροι 
παράγοντες, όπως νομικές, δικαστικές και 
διοικητικές αρχές των κρατών μελών, 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, εθνικοί φορείς 
υπεύθυνοι για την κατάρτιση των 
δικαστικών, εκπαιδευτικοί οργανισμοί ή 
δίκτυα ευρωπαϊκού επιπέδου ή δίκτυα 
δικαστικών συντονιστών ενωσιακής 
νομοθεσίας. Οι οργανισμοί και οι φορείς 
που επιδιώκουν στόχους γενικού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τομέα της 
κατάρτισης των δικαστικών, όπως το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης 



PE630.382v02-00 76/117 RR\1176371EL.docx

EL

Δικαστικών (ΕΔΚΔ), η Ακαδημία 
Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA), το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών 
Συμβουλίων (ENCJ), η Ένωση των 
Συμβουλίων Επικρατείας και των 
Ανώτατων Διοικητικών Δικαστηρίων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACA-Ευρώπη), το 
Δίκτυο των Προέδρων των Ανώτατων 
Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(RPCSJUE) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Δημόσιας Διοίκησης (EIPA), θα πρέπει 
να συνεχίσουν να ασκούν τον ρόλο τους 
στην προώθηση προγραμμάτων 
κατάρτισης με πραγματική ευρωπαϊκή 
διάσταση για τους δικαστές και τους 
άλλους λειτουργούς και υπαλλήλους του 
τομέα απονομής δικαιοσύνης, και, 
συνεπώς, θα μπορούσε να τους χορηγηθεί 
επαρκής οικονομική στήριξη σύμφωνα με 
τις διαδικασίες και τα κριτήρια που 
ορίζονται στα ετήσια προγράμματα 
εργασίας που εκδίδονται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Δικαστικών (ΕΔΚΔ), το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων (ENCJ), η 
Ένωση των Συμβουλίων Επικρατείας και 
Ανώτατων Διοικητικών Δικαστηρίων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACA-Ευρώπη), και 
το Δίκτυο των Προέδρων των Ανώτατων 
Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(RPCSJUE) πρέπει να συνεχίσουν να 
ασκούν τον ρόλο τους στον συντονισμό 
και στην προώθηση ποιοτικών εθνικών 
προγραμμάτων κατάρτισης με πραγματική 
ευρωπαϊκή διάσταση για μέλη του 
δικαστικού σώματος και άλλους 
λειτουργούς και υπαλλήλους του τομέα 
απονομής δικαιοσύνης, και, συνεπώς, θα 
μπορούσε να τους χορηγηθεί επαρκής 
οικονομική στήριξη σύμφωνα με τις 
διαδικασίες και τα κριτήρια που ορίζονται 
στα ετήσια προγράμματα εργασίας που 
εκδίδονται από την Επιτροπή σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, 
εξειδικευμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα θα 
μπορούσαν επίσης να συμβάλουν σε αυτά 
τα προγράμματα κατάρτισης και θα 
πρέπει να λάβουν επαρκή χρηματοδότηση 
για τις σχετικές δραστηριότητές τους.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 3 της ΣΕΕ, το άρθρο 24 του 
Χάρτη και τη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών του 1989 για τα δικαιώματα του 
παιδιού, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
προαγάγει την προστασία των 
δικαιωμάτων του παιδιού και να 
ενσωματώσει τη διάσταση της προαγωγής 
των δικαιωμάτων του παιδιού στην 
εκτέλεση όλων των δράσεών του.

(12) Σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 3 της ΣΕΕ, το άρθρο 24 του 
Χάρτη και τη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών του 1989 για τα δικαιώματα του 
παιδιού, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
προαγάγει την προστασία των 
δικαιωμάτων του παιδιού και να 
ενσωματώσει τη διάσταση της προαγωγής 
των δικαιωμάτων του παιδιού στην 
εκτέλεση όλων των δράσεών του. Για τον 
σκοπό αυτό, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή σε ενέργειες που στοχεύουν στην 
προστασία των δικαιωμάτων των 
παιδιών στο πλαίσιο της ποινικής και 



RR\1176371EL.docx 77/117 PE630.382v02-00

EL

αστικής δικαιοσύνης, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
παιδιών που συγκατοικούν με τους 
κρατουμένους γονείς τους και παιδιών 
φυλακισμένων γονιών. Πρέπει επίσης να 
προβλεφθεί κατάλληλη στήριξη 
δραστηριοτήτων επιμόρφωσης με στόχο 
τη δέουσα εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 
2016/800 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου1α.
_________________
1α Οδηγία (ΕΕ) 2016/800 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, 
σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για 
τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή 
κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών 
διαδικασιών (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 
1).

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το πρόγραμμα για την περίοδο 
2014-2020 κατέστησε δυνατή την 
υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης 
στο δίκαιο της Ένωσης, ιδίως με 
αντικείμενο την εμβέλεια και την 
εφαρμογή του Χάρτη, οι οποίες 
απευθύνονταν σε δικαστικούς και άλλους 
επαγγελματίες του νομικού κλάδου. Στα 
συμπεράσματά του της 12 Οκτωβρίου 
2017 σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη 
το 2016, το Συμβούλιο υπενθύμισε τη 
σημασία της ευαισθητοποίησης όσον 
αφορά την εφαρμογή του Χάρτη σε εθνικό 
και ενωσιακό επίπεδο μεταξύ των 
υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των 
νομικών και των ίδιων των δικαιούχων. Ως 
εκ τούτου, για την ενσωμάτωση της 
διάστασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
με συνεκτικό τρόπο, είναι αναγκαίο να 
επεκταθεί η χρηματοδοτική στήριξη και 

(13) Το πρόγραμμα για την περίοδο 
2014-2020 κατέστησε δυνατή την 
υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης 
στο δίκαιο της Ένωσης, ιδίως με 
αντικείμενο την εμβέλεια και την 
εφαρμογή του Χάρτη, οι οποίες 
απευθύνονταν σε δικαστικούς και άλλους 
επαγγελματίες του νομικού κλάδου. Στα 
συμπεράσματά του της 12ης Οκτωβρίου 
2017 σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη 
το 2016, το Συμβούλιο υπενθύμισε τη 
σημασία της ευαισθητοποίησης όσον 
αφορά την εφαρμογή του Χάρτη σε εθνικό 
και ενωσιακό επίπεδο μεταξύ των 
υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των 
νομικών και των ίδιων των δικαιούχων.
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σε δραστηριότητες αύξησης της 
ευαισθητοποίησης που θα απευθύνονται 
σε άλλες δημόσιες αρχές, πέραν των 
δικαστικών αρχών και των 
επαγγελματιών του νομικού κλάδου.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Σύμφωνα με το άρθρο 67 της 
ΣΛΕΕ, η Ένωση συγκροτεί χώρο 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
στον οποίο η πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
είναι ζωτικής σημασίας. Προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ουσιαστική πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη, καθώς και για να ενισχυθεί η 
αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία είναι 
απαραίτητη για την καλή λειτουργία του 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, είναι αναγκαίο να επεκταθεί 
η δυνατότητα χρηματοδοτικής στήριξης 
και σε δραστηριότητες άλλων αρχών, 
πέραν των δικαστικών αρχών και των 
επαγγελματιών του νομικού κλάδου, 
καθώς και σε δραστηριότητες 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
που συμβάλλουν στην επιδίωξη των εν 
λόγω στόχων.

(14) Σύμφωνα με το άρθρο 67 της 
ΣΛΕΕ, η Ένωση συγκροτεί χώρο 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
στον οποίο η πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
είναι ζωτικής σημασίας. Προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ίση και ουσιαστική 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους, 
καθώς και για να ενισχυθεί η αμοιβαία 
εμπιστοσύνη, η οποία είναι απαραίτητη για 
την καλή λειτουργία του χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, 
είναι αναγκαίο να επεκταθεί η δυνατότητα 
χρηματοδοτικής στήριξης και σε 
δραστηριότητες άλλων αρχών, πέραν των 
δικαστικών αρχών και των επαγγελματιών 
του νομικού κλάδου, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών και των 
ακαδημαϊκών κύκλων, που συμβάλλουν 
στην επιδίωξη των εν λόγω στόχων.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι δράσεις στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
συμβάλουν στην εγκαθίδρυση ενός 
ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, 
ενισχύοντας τη διασυνοριακή συνεργασία 

(16) Οι δράσεις στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
συμβάλουν στην εγκαθίδρυση ενός 
ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, 
ενισχύοντας τη διασυνοριακή συνεργασία 
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και δικτύωση και προάγοντας την ορθή, 
συνεκτική και συνεπή εφαρμογή του 
δικαίου της Ένωσης. Οι δραστηριότητες 
χρηματοδότησης θα πρέπει να συμβάλουν 
επίσης στην ανάπτυξη μιας κοινής 
αντίληψης για τις αξίες της Ένωσης, στην 
προαγωγή του κράτους δικαίου, στην 
καλύτερη γνώση του δικαίου και των 
πολιτικών της Ένωσης, στην ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών 
όσον αφορά τη χρήση των νομικών 
πράξεων για τη δικαστική συνεργασία από 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και 
στην εξάπλωση των διαλειτουργικών 
ψηφιακών λύσεων που στηρίζουν την 
απρόσκοπτη και αποδοτική διασυνοριακή 
συνεργασία, ενώ θα πρέπει, επιπλέον, να 
παρέχουν μια αξιόπιστη βάση ανάλυσης 
για την υποστήριξη της ανάπτυξης, της 
επιβολής και της ορθής εφαρμογής του 
δικαίου και των πολιτικών της Ένωσης. Η 
παρέμβαση της Ένωσης επιτρέπει τη 
συνεκτική υλοποίηση των σχετικών 
δράσεων στο σύνολο της Ένωσης και 
αποφέρει οικονομίες κλίμακας. Επιπλέον, 
η Ένωση βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη 
θέση σε σύγκριση με τα κράτη μέλη για να 
διευθετεί διασυνοριακές καταστάσεις και 
να παρέχει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα 
ανταλλαγής γνώσεων.

και δικτύωση και προάγοντας την ορθή, 
συνεκτική και συνεπή εφαρμογή του 
δικαίου της Ένωσης. Οι δραστηριότητες 
χρηματοδότησης θα πρέπει να συμβάλουν 
επίσης στην ανάπτυξη μιας κοινής 
αντίληψης για τις αξίες της Ένωσης, στην 
προαγωγή του κράτους δικαίου, στην 
καλύτερη γνώση του δικαίου και των 
πολιτικών της Ένωσης, στην ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών 
όσον αφορά τη χρήση των νομικών 
πράξεων για τη δικαστική συνεργασία από 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και 
στην προώθηση διαλειτουργικών 
ψηφιακών λύσεων που στηρίζουν την 
απρόσκοπτη και αποδοτική διασυνοριακή 
συνεργασία, ενώ θα πρέπει, επιπλέον, να 
παρέχουν μια αξιόπιστη βάση ανάλυσης 
για την υποστήριξη της ανάπτυξης, της 
επιβολής και της ορθής εφαρμογής του 
δικαίου και των πολιτικών της Ένωσης. Η 
χρηματοδοτική παρέμβαση της Ένωσης 
επιτρέπει τη συνεκτική υλοποίηση των 
σχετικών δράσεων στο σύνολο της 
Ένωσης και αποφέρει οικονομίες 
κλίμακας. Επιπλέον, η Ένωση βρίσκεται 
σε πλεονεκτικότερη θέση σε σύγκριση με 
τα κράτη μέλη για να διευθετεί 
διασυνοριακές καταστάσεις και να παρέχει 
μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα ανταλλαγής 
γνώσεων.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξασφαλίσει τη συνολική συνοχή, 
συμπληρωματικότητα και συνέργειες με το 
έργο οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών 
της Ένωσης, όπως η EUROJUST, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη 
Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ 
Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 

(17) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξασφαλίσει τη συνολική συνοχή, 
συμπληρωματικότητα και συνέργειες με το 
έργο οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών 
της Ένωσης, όπως η EUROJUST, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη 
Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ 
Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο 
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 
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(«eu-LISA») και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 
και θα πρέπει να συνεκτιμά το έργο άλλων 
εθνικών και διεθνών παραγόντων στους 
τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα.

(«eu-LISA»), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
καταπολέμησης της απάτης (OLAF) και 
η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και θα πρέπει να 
συνεκτιμά το έργο άλλων εθνικών και 
διεθνών παραγόντων στους τομείς που 
καλύπτει το πρόγραμμα.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όλων των 
δράσεων και δραστηριοτήτων που θα 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος, η συμπληρωματικότητά 
τους με τις δραστηριότητες των κρατών 
μελών και η συνέπειά τους με τις άλλες 
δραστηριότητες της Ένωσης. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί η αποδοτική διάθεση των 
κονδυλίων του γενικού προϋπολογισμού 
της Ένωσης, θα πρέπει να επιδιωχθούν η 
συνοχή, η συμπληρωματικότητα και οι 
συνέργειες μεταξύ των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων που στηρίζουν τομείς 
πολιτικής οι οποίοι συνδέονται στενά 
μεταξύ τους, ιδίως στο πλαίσιο του 
ταμείου για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα 
και τις αξίες —επομένως, με το πρόγραμμα 
«Δικαιώματα και αξίες»—, καθώς και 
μεταξύ του προγράμματος και του 
προγράμματος για την ενιαία αγορά, του 
προγράμματος για τη διαχείριση των 
συνόρων και την ασφάλεια, ιδίως του 
ταμείου για το άσυλο, τη μετανάστευση 
και την ένταξη (ΤΑΜΕ) και του ταμείου 
για την εσωτερική ασφάλεια, του 
προγράμματος για τις στρατηγικές 
υποδομές, ιδίως του προγράμματος για την 
ψηφιακή Ευρώπη, του προγράμματος 
Erasmus+, του προγράμματος-πλαισίου για 
την έρευνα και την καινοτομία, του 
μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας και 
του κανονισμού LIFE13.

(18) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα, η προβολή, η θεμελιώδης 
αρχή της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας 
και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
κατά την εκτέλεση όλων των δράσεων και 
δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιοσύνη», 
η συμπληρωματικότητά τους με τις 
δραστηριότητες των κρατών μελών και η 
συνέπειά τους με τις άλλες δραστηριότητες 
της Ένωσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί 
η αποδοτική και βάσει επιδόσεων διάθεση 
των κονδυλίων του γενικού 
προϋπολογισμού της Ένωσης, θα πρέπει να 
επιδιωχθούν η συνοχή, η 
συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες 
μεταξύ των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων που στηρίζουν τομείς 
πολιτικής οι οποίοι συνδέονται στενά 
μεταξύ τους, ιδίως στο πλαίσιο του 
ταμείου για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα 
και τις αξίες —επομένως, με το πρόγραμμα 
«Δικαιώματα και αξίες»—, καθώς και 
μεταξύ του προγράμματος και του 
προγράμματος για την ενιαία αγορά, του 
προγράμματος για τη διαχείριση των 
συνόρων και την ασφάλεια, ιδίως του 
ταμείου για το άσυλο, τη μετανάστευση 
και την ένταξη (ΤΑΜΕ) και του ταμείου 
για την εσωτερική ασφάλεια, του 
προγράμματος για τις στρατηγικές 
υποδομές, ιδίως του προγράμματος για την 
ψηφιακή Ευρώπη, του προγράμματος 
Erasmus+, του προγράμματος-πλαισίου για 
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την έρευνα και την καινοτομία, του 
μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας και 
του κανονισμού LIFE13. Η εκτέλεση του 
προγράμματος «Δικαιοσύνη» θα πρέπει, 
όταν χρειάζεται, να συμπληρώνει ή να 
συντονίζεται με την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων αδυναμιών όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη.

__________________ __________________
13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για 
το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα 
(LIFE) και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 (ΕΕ L 
347 της 20.12.2013, σ. 185).

13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για 
το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα 
(LIFE) και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 (ΕΕ L 
347 της 20.12.2013, σ. 185).

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα είδη χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους 
να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων των δράσεων και να αποφέρουν 
αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, 
ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του 
διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου 
κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα 
πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο 
χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή 
συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, 
καθώς και χρηματοδότησης που δεν 
συνδέεται με τις δαπάνες κατά τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 125 παράγραφος 
1 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(21) Τα είδη χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους 
να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων των δράσεων και να αποφέρουν τα 
επιθυμητά αποτελέσματα, λαμβανομένων 
υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, 
της διοικητικής επιβάρυνσης και του 
αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. 
Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ 
αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων 
δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που 
δεν συνδέεται με τις δαπάνες κατά τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 125 παράγραφος 
1 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία 16
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, τον 
κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 
του Συμβουλίου16, τον κανονισμό 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου17 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939 του Συμβουλίου18, τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
πρέπει να προστατεύονται μέσω 
αναλογικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του 
εντοπισμού, της διόρθωσης και της 
διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων 
απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν 
χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 
και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 
2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, 
μεταξύ των οποίων και επιτόπιους 
ελέγχους και εξακριβώσεις, με στόχο να 
διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή 
οποιαδήποτε άλλη παράνομη 
δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά 
και να ασκεί διώξεις για περιπτώσεις 
απάτης και άλλων ποινικών αδικημάτων 
που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία 
(ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19. 
Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που 
είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης 
υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως για 
την προστασία των οικονομικών 

(22) Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, τον 
κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 
του Συμβουλίου16, τον κανονισμό 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου17 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/1939 του Συμβουλίου18, τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
πρέπει να προστατεύονται μέσω 
αναλογικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων της πλήρους 
διαφάνειας των διαδικασιών 
χρηματοδότησης και επιλογής που 
εφαρμόζονται στο πρόγραμμα, της 
πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης 
και της διερεύνησης παρατυπιών και 
περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των 
απολεσθέντων, αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν 
χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 
και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) θα 
πρέπει να διενεργεί διοικητικές έρευνες, 
μεταξύ των οποίων και επιτόπιους 
ελέγχους και εξακριβώσεις, με στόχο να 
διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή 
οποιαδήποτε άλλη παράνομη 
δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να 
διερευνά και να ασκεί διώξεις για 
περιπτώσεις απάτης και άλλων ποινικών 
αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου19. Σύμφωνα με τον 
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συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα 
αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση 
που απαιτείται στην Επιτροπή, στην 
OLAF, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να 
διασφαλίζει ότι κάθε τρίτος που 
συμμετέχει στην εκτέλεση κονδυλίων της 
Ένωσης παρέχει ισοδύναμα δικαιώματα.

δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο 
ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων 
της Ένωσης υποχρεούται να συνεργάζεται 
πλήρως για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και 
την πρόσβαση που απαιτείται στην 
Επιτροπή, στην OLAF, στην Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, 
και να διασφαλίζει ότι κάθε τρίτος που 
συμμετέχει στην εκτέλεση κονδυλίων της 
Ένωσης παρέχει ισοδύναμα δικαιώματα.

_________________ _________________
15 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις 
έρευνες που πραγματοποιούνται από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 
1).

15 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις 
έρευνες που πραγματοποιούνται από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 
1).

16 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 
της 23.12.95, σ.1).

16 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 
της 23.12.95, σ.1).

17 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.96, 
σ. 2).

17 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.96, 
σ. 2).

18 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 
σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 
συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 

18 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 
σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 
συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 
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31.10.2017, σ. 1). 31.10.2017, σ. 1).
19 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 (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

19 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 (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Τρίτες χώρες που είναι μέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο της συνεργασίας 
που εγκαθιδρύεται από τη συμφωνία για 
τον ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την 
υλοποίηση των προγραμμάτων με 
απόφαση που λαμβάνεται βάσει της εν 
λόγω συμφωνίας. Τρίτες χώρες μπορούν 
επίσης να συμμετέχουν βάσει άλλων 
νομικών πράξεων. Στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να περιληφθεί ειδική 
διάταξη ώστε να χορηγηθούν στον αρμόδιο 
διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και 
στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τα 
αναγκαία δικαιώματα και η πρόσβαση για 
να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

(23) Με την επιφύλαξη της 
συμμόρφωσης προς όλους τους κανόνες 
και κανονισμούς, οι τρίτες χώρες που είναι 
μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετέχουν 
σε ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο της 
συνεργασίας που εγκαθιδρύεται από τη 
συμφωνία για τον ΕΟΧ, η οποία προβλέπει 
την υλοποίηση των προγραμμάτων με 
απόφαση που λαμβάνεται βάσει της εν 
λόγω συμφωνίας. Τρίτες χώρες μπορούν 
επίσης να συμμετέχουν βάσει άλλων 
νομικών πράξεων. Στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να περιληφθεί ειδική 
διάταξη ώστε να χορηγηθούν στον αρμόδιο 
διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και 
στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τα 
αναγκαία δικαιώματα και η πρόσβαση για 
να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 (27) Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 
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της διοργανικής συμφωνίας για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13 
Απριλίου 2016, υφίσταται η ανάγκη 
παρακολούθησης του προγράμματος με 
βάση πληροφορίες που θα συλλέγονται 
μέσω ειδικών απαιτήσεων 
παρακολούθησης, ενώ παράλληλα θα 
αποφεύγονται η υπερβολική ρύθμιση και ο 
διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη 
μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις 
αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν 
μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων του 
προγράμματος στην πράξη.

της διοργανικής συμφωνίας για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13 
Απριλίου 2016, υφίσταται η ανάγκη 
παρακολούθησης του προγράμματος με 
βάση πληροφορίες που θα συλλέγονται 
μέσω ειδικών απαιτήσεων 
παρακολούθησης, ενώ παράλληλα θα 
αποφεύγονται η υπερβολική ρύθμιση και ο 
διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη 
μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες, 
όποτε είναι δυνατόν, ως βάση για την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων του 
προγράμματος στην πράξη.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να διευκολύνει την ουσιαστική 
πρόσβαση για όλους στη δικαιοσύνη και τη 
δυνατότητα ουσιαστικής έννομης 
προστασίας, μεταξύ άλλων και με 
ηλεκτρονικά μέσα, με την προώθηση 
αποδοτικών αστικών και ποινικών 
διαδικασιών και με την προώθηση και τη 
στήριξη των δικαιωμάτων των θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων, καθώς και των 
δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων 
και των κατηγορουμένων σε ποινικές 
διαδικασίες.

γ) να διευκολύνει την ίση και 
ουσιαστική πρόσβαση για όλους στη 
δικαιοσύνη και τη δυνατότητα ουσιαστικής 
έννομης προστασίας, μεταξύ άλλων και με 
ηλεκτρονικά μέσα, με την προώθηση 
αποδοτικών αστικών και ποινικών 
διαδικασιών και με την προώθηση και τη 
στήριξη των δικαιωμάτων των θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων, καθώς και των 
δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων 
και των κατηγορουμένων σε ποινικές 
διαδικασίες.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δράση που έχει λάβει συνεισφορά 
στο πλαίσιο του προγράμματος μπορεί 
επίσης να λάβει συνεισφορά από 
οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 

1. Δράση που έχει λάβει συνεισφορά 
στο πλαίσιο του προγράμματος μπορεί 
επίσης να λάβει συνεισφορά από 
οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
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ταμείων υπό επιμερισμένη διαχείριση, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι δύο συνεισφορές 
δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. [Η 
σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει 
το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών της 
δράσης και η στήριξη από διαφορετικά 
προγράμματα της Ένωσης μπορεί να 
υπολογίζεται κατ’ αναλογία].

ταμείων υπό επιμερισμένη διαχείριση, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι δύο συνεισφορές 
τυγχάνουν αποτελεσματικής διαχείρισης 
προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή 
χρηματοδότηση και δεν καλύπτουν τις 
ίδιες δαπάνες και οι στόχοι των 
χρηματοδοτούμενων δράσεων είναι 
συμπληρωματικοί. [Η σωρευτική 
χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει το σύνολο 
των επιλέξιμων δαπανών της δράσης και η 
στήριξη από διαφορετικά προγράμματα 
της Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται 
κατ’ αναλογία].

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόγραμμα εργασίας εγκρίνεται 
από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. 
Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17.

2. Το πρόγραμμα εργασίας εγκρίνεται 
από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη. Η εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 
για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα 
στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η 
υλοποίηση και τα αποτελέσματα του 
προγράμματος συλλέγονται κατά τρόπο 
αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. 
Προς τον σκοπό αυτόν, επιβάλλονται 
αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 
στους αποδέκτες των πόρων της Ένωσης 
και στα κράτη μέλη.

3. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 
για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα σωστά 
στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η 
υλοποίηση και τα αποτελέσματα του 
προγράμματος συλλέγονται κατά τρόπο 
αποδοτικό, αποτελεσματικό, ακριβή και 
έγκαιρο. Προς τον σκοπό αυτόν, 
επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις 
υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των 
πόρων της Ένωσης και στα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος διενεργείται μόλις 
καταστούν διαθέσιμες επαρκείς 
πληροφορίες για την υλοποίηση του 
προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα 
έτη από την έναρξη της υλοποίησης του 
προγράμματος.

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος διενεργείται μόλις 
καταστούν διαθέσιμες επαρκείς 
πληροφορίες για την υλοποίηση του 
προγράμματος, αλλά το αργότερο τρία έτη 
από την έναρξη της υλοποίησης του 
προγράμματος.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση 
του προγράμματος, αλλά το αργότερο 
τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της 
περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η 
Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση 
του προγράμματος.

3. Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του 
προγράμματος, αλλά το αργότερο τρία έτη 
ύστερα από τη λήξη της περιόδου που 
καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή 
προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του 
προγράμματος.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αποδέκτες ενωσιακής 
χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την 
προέλευση της χρηματοδότησης και 
εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά 
την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας 
συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική 
στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 
ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

1. Οι αποδέκτες ενωσιακής 
χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την 
προέλευση της χρηματοδότησης και 
εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά 
την προώθηση των δράσεων και των 
αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας 
συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική 
στοχευμένη πληροφόρηση για την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του 
προγράμματος σε πολλαπλά ακροατήρια, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
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ενημέρωσης και του κοινού.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ 
ΙΣΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΎΛΩΝ

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιοσύνη» 
(COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Angelika Mlinar

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(«ΣΕΕ»), «η Ένωση βασίζεται στις αξίες 
του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου, καθώς και του σεβασμού των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των προσώπων που ανήκουν σε 
μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές 
στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που 
χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την 
απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, 

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(«ΣΕΕ»), «η Ένωση βασίζεται στις αξίες 
του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου, καθώς και του σεβασμού των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των προσώπων που ανήκουν σε 
μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές 
στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που 
χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την 
απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, 
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τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών». 
Περαιτέρω, το άρθρο 3 της ΣΕΕ ορίζει ότι 
«η Ένωση έχει σκοπό να προάγει την 
ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των 
λαών της» και ότι, μεταξύ άλλων, «σέβεται 
τον πλούτο της πολιτιστικής και 
γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνά 
για την προστασία και ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς». 
Οι αξίες αυτές επιβεβαιώνονται και 
ενσωματώνονται και στα δικαιώματα, τις 
ελευθερίες και τις αρχές που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο «Χάρτης»).

τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών». 
Περαιτέρω, το άρθρο 3 της ΣΕΕ ορίζει ότι 
«η Ένωση έχει σκοπό να προάγει την 
ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των 
λαών της» και ότι, μεταξύ άλλων, «σέβεται 
τον πλούτο της πολιτιστικής και 
γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνά 
για την προστασία και ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς». 
Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει, σε όλες τις 
δράσεις της, να εξαλειφθούν οι 
ανισότητες, να προαχθεί η ισότητα των 
φύλων και να καταπολεμηθούν οι 
διακρίσεις κατά τον ορισμό και την 
υλοποίηση των πολιτικών και των 
δραστηριοτήτων της. Οι αξίες αυτές 
επιβεβαιώνονται και ενσωματώνονται και 
στα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις 
αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο «Χάρτης»).

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι 
δραστηριότητες του προγράμματος 
«Δικαιοσύνη» θα πρέπει να στηρίζουν την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, 
περιλαμβανομένης της συνεκτίμησης της 
διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό, και την ενσωμάτωση των 
στόχων που αφορούν την απαγόρευση 
των διακρίσεων.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Αυτά τα δικαιώματα και οι αξίες 
πρέπει να εξακολουθήσουν να προάγονται 
και να επιβάλλονται, να είναι κοινά για 
τους πολίτες και τους λαούς εντός της 
Ένωσης, και να βρίσκονται στον πυρήνα 
των κοινωνιών της Ευρώπης. Για τους 
σκοπούς αυτούς, δημιουργείται στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης ένα νέο 
ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα 
και τις αξίες, αποτελούμενο από τα 
προγράμματα «Δικαιώματα και αξίες» και 
«Δικαιοσύνη». Σε μια εποχή κατά την 
οποία οι ευρωπαϊκές κοινωνίες βρίσκονται 
αντιμέτωπες με τον εξτρεμισμό, τη 
ριζοσπαστικοποίηση και τους διχασμούς, 
είναι σημαντικότερη από ποτέ η 
προώθηση, ενίσχυση και προάσπιση της 
δικαιοσύνης, των δικαιωμάτων και των 
αξιών της ΕΕ: των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, 
της δημοκρατίας, της ισότητας, του 
κράτους δικαίου. Αυτό θα έχει σημαντικές 
και άμεσες συνέπειες για την πολιτική, την 
κοινωνική, την πολιτιστική και την 
οικονομική ζωή στην ΕΕ. Ως τμήμα του 
νέου ταμείου, το πρόγραμμα «Δικαιώματα 
και αξίες» θα συνενώσει το πρόγραμμα 
«Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια» για 
την περίοδο 2014-2020, το οποίο 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1381/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου10, και το πρόγραμμα 
«Ευρώπη για τους πολίτες» για την 
περίοδο 2014-2020, το οποίο θεσπίστηκε 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 390/2014 του 
Συμβουλίου11. Το πρόγραμμα 
«Δικαιοσύνη» (στο εξής το «πρόγραμμα») 
θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη 
ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού χώρου 
δικαιοσύνης και της διασυνοριακής 
συνεργασίας, σε συνέχεια του 
προγράμματος «Δικαιοσύνη» για την 
περίοδο 2014-2020, το οποίο θεσπίστηκε 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

(2) Αυτά τα δικαιώματα και οι αξίες 
πρέπει να εξακολουθήσουν να προάγονται 
και να επιβάλλονται, να είναι κοινά για 
τους πολίτες και τους λαούς εντός της 
Ένωσης, και να βρίσκονται στον πυρήνα 
των κοινωνιών της Ευρώπης. Για τους 
σκοπούς αυτούς, δημιουργείται στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης ένα νέο 
ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα 
και τις αξίες, αποτελούμενο από τα 
προγράμματα «Δικαιώματα και αξίες» και 
«Δικαιοσύνη». Σε μια εποχή κατά την 
οποία οι ευρωπαϊκές κοινωνίες βρίσκονται 
αντιμέτωπες με τον εξτρεμισμό, τη 
ριζοσπαστικοποίηση και τους διχασμούς, 
είναι σημαντικότερη από ποτέ η 
προώθηση, ενίσχυση και προάσπιση της 
δικαιοσύνης, της ισότητας, των 
δικαιωμάτων και των αξιών της ΕΕ: των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας 
των φύλων, του κράτους δικαίου και της 
αρχής της μη εφαρμογής διακρίσεων. 
Αυτό θα έχει σημαντικές και άμεσες 
συνέπειες για την πολιτική, την κοινωνική, 
την πολιτιστική και την οικονομική ζωή 
στην ΕΕ. Ως τμήμα του νέου ταμείου, το 
πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» θα 
συνενώσει το πρόγραμμα «Δικαιώματα, 
ισότητα και ιθαγένεια» για την περίοδο 
2014-2020, το οποίο θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου10, και το πρόγραμμα «Ευρώπη 
για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-
2020, το οποίο θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 390/2014 του 
Συμβουλίου11. Το πρόγραμμα 
«Δικαιοσύνη» (στο εξής το «πρόγραμμα») 
θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη 
ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού χώρου 
δικαιοσύνης και της διασυνοριακής 
συνεργασίας, σε συνέχεια του 
προγράμματος «Δικαιοσύνη» για την 
περίοδο 2014-2020, το οποίο θεσπίστηκε 
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Συμβουλίου12 (στο εξής το «προκάτοχο 
πρόγραμμα»).

με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου12 (στο εξής το «προκάτοχο 
πρόγραμμα»).

__________________ __________________
10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση του Προγράμματος 
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για 
την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 354 της 
28.12.2013, σ. 62).

10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση του Προγράμματος 
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για 
την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 354 της 
28.12.2013, σ. 62).

11 Κανονισμός (EE) αριθ. 390/2014 του 
Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για 
τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη 
για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-
2020 (ΕΕ L 115 της 17.4.2014, σ. 3).

11 Κανονισμός (EE) αριθ. 390/2014 του 
Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για 
τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη 
για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-
2020 (ΕΕ L 115 της 17.4.2014, σ. 3).

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση του Προγράμματος 
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για 
την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 354 της 
28.12.2013, σ. 62).

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση του Προγράμματος 
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για 
την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 354 της 
28.12.2013, σ. 62).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα 
δικαιώματα και τις αξίες, καθώς και τα δύο 
υποκείμενα χρηματοδοτικά προγράμματά 
του, θα επικεντρωθούν κυρίως σε πρόσωπα 
και οντότητες που συμβάλλουν στη 
ζωογόνηση και στην τόνωση των κοινών 
μας αξιών και δικαιωμάτων, καθώς και της 
πλούσιας πολυμορφίας μας. Ο απώτερος 
στόχος είναι να καλλιεργηθεί και να 
διατηρηθεί η βασιζόμενη σε δικαιώματα, 
ισότιμη, χωρίς αποκλεισμούς και 
δημοκρατική κοινωνία μας. Αυτό 
περιλαμβάνει μια δραστήρια κοινωνία των 
πολιτών, την ενθάρρυνση της 

(3) Το ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα 
δικαιώματα και τις αξίες, καθώς και τα δύο 
υποκείμενα χρηματοδοτικά προγράμματά 
του, θα επικεντρωθούν κυρίως σε πρόσωπα 
και οντότητες που συμβάλλουν στη 
ζωογόνηση και στην τόνωση των κοινών 
μας αξιών και δικαιωμάτων, καθώς και της 
πλούσιας πολυμορφίας μας. Ο απώτερος 
στόχος είναι να καλλιεργηθεί και να 
διατηρηθεί η βασιζόμενη σε δικαιώματα, 
ισότιμη, χωρίς αποκλεισμούς και 
δημοκρατική κοινωνία μας. Αυτό 
περιλαμβάνει μια δραστήρια κοινωνία των 
πολιτών, την ενθάρρυνση της 
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δημοκρατικής, πολιτικής και κοινωνικής 
συμμετοχής τους, και την καλλιέργεια της 
πλούσιας πολυμορφίας της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας, η οποία βασίζεται, μεταξύ 
άλλων, και στην κοινή μας ιστορία και 
μνήμη. Περαιτέρω, το άρθρο 11 της ΣΕΕ 
ορίζει ότι τα θεσμικά όργανα δίδουν, με τα 
κατάλληλα μέσα, στους πολίτες και στις 
αντιπροσωπευτικές ενώσεις τη δυνατότητα 
να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν 
δημόσια τις γνώμες τους σε όλους τους 
τομείς δράσης της Ένωσης.

δημοκρατικής, πολιτικής και κοινωνικής 
συμμετοχής τους, και την καλλιέργεια της 
πλούσιας πολυμορφίας της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας, η οποία βασίζεται, μεταξύ 
άλλων, και στην κοινή μας ιστορία και 
μνήμη. Είναι απαραίτητο για τη βελτίωση 
της ισότητας των φύλων ένα ισχυρό και 
ανεξάρτητο κίνημα για τα δικαιώματα 
των γυναικών και των ΛΟΑΔΜ. Είναι 
καίριας σημασίας να παράσχει η ΕΕ, 
σύμφωνα με τις βασικές αξίες της, 
επαρκή στήριξη στις οργανώσεις, τις 
τοπικές ομάδες και τους υπερασπιστές 
των δικαιωμάτων των γυναικών, 
ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται σε 
προβληματικά περιβάλλοντα. Περαιτέρω, 
το άρθρο 11 της ΣΕΕ ορίζει ότι τα θεσμικά 
όργανα δίδουν, με τα κατάλληλα μέσα, 
στους πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές 
ενώσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιούν 
και να ανταλλάσσουν δημόσια τις γνώμες 
τους σε όλους τους τομείς δράσης της 
Ένωσης.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») προβλέπει 
τη συγκρότηση χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης, με σεβασμό 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
διαφορετικών νομικών συστημάτων και 
παραδόσεων των κρατών μελών. Προς τον 
σκοπό αυτόν, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει 
μέτρα για την ανάπτυξη της δικαστικής 
συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις και της 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις, καθώς και για την ενθάρρυνση 
και στήριξη της δράσης των κρατών μελών 
στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος. 
Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
καθώς και κοινών αρχών και αξιών, όπως 
η απαγόρευση των διακρίσεων, η ισότητα 

(4) Η Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») προβλέπει 
τη συγκρότηση χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης, με σεβασμό 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
διαφορετικών νομικών συστημάτων και 
παραδόσεων των κρατών μελών. Προς τον 
σκοπό αυτόν, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει 
μέτρα για την ανάπτυξη της δικαστικής 
συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις και της 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις, καθώς και για την ενθάρρυνση 
και στήριξη της δράσης των κρατών μελών 
στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος 
και την προστασία των δικαιωμάτων των 
θυμάτων, με τον δέοντα σεβασμό για την 
προοπτική που συνεκτιμά τη διάσταση 



PE630.382v02-00 96/117 RR\1176371EL.docx

EL

των φύλων, η αποτελεσματική πρόσβαση 
όλων στη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου 
και ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα 
που λειτουργεί σωστά, πρέπει να 
εξασφαλίζεται στο πλαίσιο της περαιτέρω 
ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού χώρου 
δικαιοσύνης.

του φύλου. Ο σεβασμός των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων καθώς και κοινών αρχών και 
αξιών, όπως η απαγόρευση των 
διακρίσεων, η αλληλεγγύη, η ισότητα των 
φύλων, η ίση μεταχείριση ανεξάρτητα 
από το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, τη θρησκεία ή τις 
πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή 
τον γενετήσιο προσανατολισμό, η 
προστασία των ευάλωτων ομάδων του 
πληθυσμού, η αποτελεσματική, καθολική 
και ευαίσθητη σε θέματα φύλου 
πρόσβαση όλων στη δικαιοσύνη, η 
ισότητα απέναντι στον νόμο, το κράτος 
δικαίου και ένα ανεξάρτητο δικαστικό 
σύστημα που λειτουργεί σωστά, πρέπει να 
εξασφαλίζεται στο πλαίσιο της περαιτέρω 
ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού χώρου 
δικαιοσύνης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η χρηματοδότηση θα πρέπει να 
παραμείνει ένα από τα σημαντικά μέσα για 
την επιτυχή επιδίωξη των φιλόδοξων 
στόχων που ορίζονται στις Συνθήκες. Οι 
στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιδιωχθούν, 
μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση ενός 
ευέλικτου και αποτελεσματικού 
προγράμματος «Δικαιοσύνη», το οποίο θα 
πρέπει να διευκολύνει τον 
προγραμματισμό και την επιδίωξη των εν 
λόγω στόχων.

(5) Η χρηματοδότηση θα πρέπει να 
παραμείνει ένα από τα σημαντικά μέσα για 
την επιτυχή επιδίωξη των φιλόδοξων 
στόχων που ορίζονται στις Συνθήκες. Οι 
στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιδιωχθούν, 
μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση ενός 
ευέλικτου και αποτελεσματικού 
προγράμματος «Δικαιοσύνη», το οποίο θα 
πρέπει να διευκολύνει τον 
προγραμματισμό και την επιδίωξη των εν 
λόγω στόχων. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
στηρίζει το έργο των οργανώσεων για τα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην ΕΕ και παγκοσμίως, 
με την προάσπιση του κράτους δικαίου 
και των πρωτοβουλιών που αντιπαλεύουν 
την όλο και μεγαλύτερη συρρίκνωση του 
χώρου για την ανεξάρτητη κοινωνία των 
πολιτών. Θα πρέπει να ληφθεί δεόντως 
υπόψη η ειδική κατάσταση των μικρών 
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και μεσαίου μεγέθους οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες 
χρειάζονται πολυετείς επιχειρησιακές 
επιδοτήσεις και χρηματοδότηση χωρίς 
ειδικό προορισμό, για την κάλυψη 
βασικών και διαρθρωτικών δαπανών, 
αντί για βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση 
συγκεκριμένων έργων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην αύξηση της ευελιξίας και 
της προσβασιμότητας των πόρων του και 
να παρέχει στις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, τόσο εντός όσο 
και εκτός ΕΕ, τις ίδιες δυνατότητες και 
τους ίδιους όρους χρηματοδότησης.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η συμπερίληψη της διάστασης 
του φύλου στα συστήματα δικαιοσύνης 
θα πρέπει να θεωρηθεί σημαντικός 
στόχος για την περαιτέρω ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού χώρου της δικαιοσύνης. Οι 
διατομεακές διακρίσεις στο σύστημα 
δικαιοσύνης εξακολουθούν να αποτελούν 
έναν από τους κύριους φραγμούς όσον 
αφορά την ίση πρόσβαση των γυναικών 
στη δικαιοσύνη. Για τον λόγο αυτόν, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει 
ενεργά στην εξάλειψη όλων των 
διακρίσεων και των φραγμών που 
αντιμετωπίζουν οι μειονότητες, τα άτομα 
με αναπηρίες, οι μετανάστες, οι αιτούντες 
άσυλο, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα που ζουν 
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σε απομακρυσμένες περιοχές ή οι 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, με 
ενδεχομένως περιορισμένη πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη, και να υποστηρίζει 
διαδικασίες και αποφάσεις στα δικαστικά 
συστήματα που είναι φιλικές προς τα 
θύματα και συνεκτιμούν τη διάσταση του 
φύλου.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σύμφωνα με τα άρθρο 81 
παράγραφος 2 στοιχείο η) και το άρθρο 82 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Ένωση υποστηρίζει την 
κατάρτιση των δικαστών και των άλλων 
λειτουργών και υπαλλήλων του τομέα 
απονομής της δικαιοσύνης, ως μέσο για τη 
βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας σε 
αστικές και ποινικές υποθέσεις βάσει της 
αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των 
δικαστικών αποφάσεων και διαταγών. Η 
κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα 
απονομής της δικαιοσύνης αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη 
κοινής αντίληψης σχετικά με τον βέλτιστο 
τρόπο προάσπισης του κράτους δικαίου. 
Συμβάλλει στην οικοδόμηση του 
ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης με τη 
διαμόρφωση ενός κοινού δικαστικού 
πολιτισμού μεταξύ των επαγγελματιών του 
τομέα απονομής της δικαιοσύνης των 
κρατών μελών. Η διασφάλιση της ορθής 
και συνεκτικής εφαρμογής του δικαίου 
στην Ένωση, καθώς και της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ των επαγγελματιών 
του τομέα απονομής της δικαιοσύνης στις 
διασυνοριακές υποθέσεις είναι κρίσιμης 
σημασίας. Οι δραστηριότητες κατάρτισης 
που θα στηριχθούν από το πρόγραμμα θα 
πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστες 
εκτιμήσεις των αναγκών κατάρτισης, να 

(8) Σύμφωνα με τα άρθρο 81 
παράγραφος 2 στοιχείο η) και το άρθρο 82 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Ένωση υποστηρίζει την 
κατάρτιση των δικαστών και των άλλων 
λειτουργών και υπαλλήλων του τομέα 
απονομής της δικαιοσύνης, ως μέσο για τη 
βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας σε 
αστικές και ποινικές υποθέσεις βάσει της 
αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των 
δικαστικών αποφάσεων και διαταγών. Η 
κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα 
απονομής της δικαιοσύνης αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη 
κοινής αντίληψης σχετικά με τον βέλτιστο 
τρόπο προάσπισης του κράτους δικαίου 
και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
καθώς και για την ευαισθητοποίηση όσον 
αφορά την πρακτική εφαρμογή της 
ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα. 
Συμβάλλει στην οικοδόμηση του 
ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης με τη 
διαμόρφωση ενός κοινού δικαστικού 
πολιτισμού μεταξύ των επαγγελματιών του 
τομέα απονομής της δικαιοσύνης των 
κρατών μελών. Η διασφάλιση της ορθής 
και συνεκτικής εφαρμογής του δικαίου 
στην Ένωση, καθώς και της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ των επαγγελματιών 
του τομέα απονομής της δικαιοσύνης στις 
διασυνοριακές υποθέσεις είναι κρίσιμης 
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ακολουθούν τις πλέον σύγχρονες μεθόδους 
κατάρτισης, να συμπεριλαμβάνουν 
διασυνοριακές εκδηλώσεις που θα 
συγκεντρώνουν επαγγελματίες του τομέα 
απονομής της δικαιοσύνης από διάφορα 
κράτη μέλη, να εμπεριέχουν συνιστώσες 
ενεργού μάθησης και δικτύωσης, και να 
είναι βιώσιμες.

σημασίας. Οι δραστηριότητες κατάρτισης 
που θα στηριχθούν από το πρόγραμμα θα 
πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστες 
εκτιμήσεις των αναγκών κατάρτισης, να 
ακολουθούν τις πλέον σύγχρονες μεθόδους 
κατάρτισης, να συμπεριλαμβάνουν 
διασυνοριακές εκδηλώσεις που θα 
συγκεντρώνουν επαγγελματίες του τομέα 
απονομής της δικαιοσύνης από διάφορα 
κράτη μέλη, να εμπεριέχουν συνιστώσες 
ενεργού μάθησης και δικτύωσης, και να 
είναι βιώσιμες. Θα πρέπει να διατίθεται 
ειδική κατάρτιση σε θέματα φύλου για 
δικαστές, αστυνομικούς και εισαγγελείς, 
ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων, έμφυλης 
βίας και άλλων εγκληματικών πράξεων 
χαίρουν επαρκούς προστασίας, 
αναγνώρισης και σεβασμού, και να 
προωθούνται οι ορθές πρακτικές και η 
συνεργασία μεταξύ των δικαστικών 
συστημάτων με διαδικασίες που είναι 
φιλικές προς τα θύματα και συνεκτιμούν 
τη διάσταση του φύλου·

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 
2017/865 του Συμβουλίου, της 11ης 
Μαΐου 2017, σχετικά με την υπογραφή, εξ 
ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 
σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας όσον αφορά 
θέματα που άπτονται της δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, και 
σύμφωνα με την αντίστοιχη απόφαση 
όσον αφορά το άσυλο και τη μη 
επαναπροώθηση, το πρόγραμμα στηρίζει 
την κατάρτιση για δικαστές και άλλους 
λειτουργούς και υπαλλήλους του τομέα 
απονομής δικαιοσύνης, με γνώμονα την 
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ευαισθητοποίηση και την προώθηση της 
πρακτικής εφαρμογής της σύμβασης στο 
πλαίσιο αυτό, για την καλύτερη 
προστασία των θυμάτων της βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών σε 
ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στην κατάρτιση των δικαστικών 
μπορεί να συμμετέχουν διάφοροι 
παράγοντες, όπως νομικές, δικαστικές και 
διοικητικές αρχές των κρατών μελών, 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, εθνικοί φορείς 
υπεύθυνοι για την κατάρτιση των 
δικαστικών, εκπαιδευτικοί οργανισμοί ή 
δίκτυα ευρωπαϊκού επιπέδου ή δίκτυα 
δικαστικών συντονιστών ενωσιακής 
νομοθεσίας. Οι οργανισμοί και οι φορείς 
που επιδιώκουν στόχους γενικού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τομέα της 
κατάρτισης των δικαστικών, όπως το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης 
Δικαστικών (ΕΔΚΔ), η Ακαδημία 
Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA), το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών 
Συμβουλίων (ENCJ), η Ένωση των 
Συμβουλίων Επικρατείας και των 
Ανώτατων Διοικητικών Δικαστηρίων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACA-Ευρώπη), το 
Δίκτυο των Προέδρων των Ανώτατων 
Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(RPCSJUE) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Δημόσιας Διοίκησης (EIPA), θα πρέπει να 
συνεχίσουν να ασκούν τον ρόλο τους στην 
προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης με 
πραγματική ευρωπαϊκή διάσταση για τους 
δικαστές και τους άλλους λειτουργούς και 
υπαλλήλους του τομέα απονομής 
δικαιοσύνης, και, συνεπώς, θα μπορούσε 
να τους χορηγηθεί επαρκής οικονομική 
στήριξη σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα 
κριτήρια που ορίζονται στα ετήσια 

(9) Στην κατάρτιση των δικαστικών 
μπορεί να συμμετέχουν διάφοροι 
παράγοντες, όπως νομικές, δικαστικές και 
διοικητικές αρχές των κρατών μελών, 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, εθνικοί φορείς 
υπεύθυνοι για την κατάρτιση των 
δικαστικών, εκπαιδευτικοί οργανισμοί ή 
δίκτυα ευρωπαϊκού επιπέδου ή δίκτυα 
δικαστικών συντονιστών ενωσιακής 
νομοθεσίας και φορείς για την προώθηση 
της ισότητας. Πρέπει να στηρίζεται η 
εγκάρσια συνεργασία μεταξύ δικαστών 
και επαγγελματιών του τομέα της υγείας, 
προκειμένου να παρέχεται η αναγκαία 
κατάρτιση σε δικαστές και άλλους 
λειτουργούς και υπαλλήλους του τομέα 
απονομής δικαιοσύνης που ασχολούνται 
με υποθέσεις έμφυλης βίας και βίας κατά 
των γυναικών. Οι οργανισμοί και οι 
φορείς που επιδιώκουν στόχους γενικού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τομέα της 
κατάρτισης των δικαστικών, όπως το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης 
Δικαστικών (ΕΔΚΔ), η Ακαδημία 
Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA), το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών 
Συμβουλίων (ENCJ), η Ένωση των 
Συμβουλίων Επικρατείας και των 
Ανώτατων Διοικητικών Δικαστηρίων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACA-Ευρώπη), το 
Δίκτυο των Προέδρων των Ανώτατων 
Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(RPCSJUE) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Δημόσιας Διοίκησης (EIPA), θα πρέπει να 
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προγράμματα εργασίας που εκδίδονται από 
την Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

συνεχίσουν να ασκούν τον ρόλο τους στην 
προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης με 
πραγματική ευρωπαϊκή διάσταση για τους 
δικαστές και τους άλλους λειτουργούς και 
υπαλλήλους του τομέα απονομής 
δικαιοσύνης, και, συνεπώς, θα μπορούσε 
να τους χορηγηθεί επαρκής οικονομική 
στήριξη σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα 
κριτήρια που ορίζονται στα ετήσια 
προγράμματα εργασίας που εκδίδονται από 
την Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Δεδομένου ότι οι γυναίκες 
δικαστές υποεκπροσωπούνται στις 
ανώτατες θέσεις, οι γυναίκες δικαστές, 
εισαγγελείς και επαγγελματίες του 
νομικού κλάδου ενθαρρύνονται να 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες 
κατάρτισης.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
υποστηρίζει το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας του ΕΔΚΔ, το οποίο αποτελεί 
σημαντικό φορέα κατάρτισης των 
δικαστικών. Το ΕΔΚΔ αποτελεί 
εξαιρετική περίπτωση, στον βαθμό που 
είναι το μοναδικό δίκτυο σε επίπεδο 
Ένωσης το οποίο συγκεντρώνει τους 
φορείς κατάρτισης δικαστικών των κρατών 
μελών. Βρίσκεται σε μοναδική θέση για να 
διοργανώνει ανταλλαγές νέων και 
έμπειρων δικαστών και εισαγγελέων από 
όλα τα κράτη μέλη και για να συντονίζει το 
έργο των εθνικών φορέων κατάρτισης 
δικαστικών σχετικά με τη διοργάνωση 
δραστηριοτήτων κατάρτισης στο δίκαιο 
της Ένωσης και την προώθηση ορθών 
πρακτικών κατάρτισης. Επιπλέον, το 
ΕΔΚΔ αποτελεί πάροχο δραστηριοτήτων 
κατάρτισης εξαιρετικής ποιότητας, οι 
οποίες παρέχονται με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο σε επίπεδο Ένωσης. 

(10) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
υποστηρίζει το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας του ΕΔΚΔ, το οποίο αποτελεί 
σημαντικό φορέα κατάρτισης των 
δικαστικών. Το ΕΔΚΔ βρίσκεται σε 
απαράμιλλη θέση, στον βαθμό που είναι 
το μοναδικό δίκτυο σε επίπεδο Ένωσης το 
οποίο συγκεντρώνει τους φορείς 
κατάρτισης δικαστικών των κρατών 
μελών. Βρίσκεται σε μοναδική θέση για να 
διοργανώνει ανταλλαγές νέων και 
έμπειρων δικαστών και εισαγγελέων από 
όλα τα κράτη μέλη και για να συντονίζει το 
έργο των εθνικών φορέων κατάρτισης 
δικαστικών σχετικά με τη διοργάνωση 
δραστηριοτήτων κατάρτισης στο δίκαιο 
της Ένωσης και την προώθηση ορθών 
πρακτικών κατάρτισης. Επιπλέον, το 
ΕΔΚΔ αποτελεί πάροχο δραστηριοτήτων 
κατάρτισης εξαιρετικής ποιότητας, οι 
οποίες παρέχονται με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο σε επίπεδο Ένωσης. 
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Εξάλλου, στο ΕΔΚΔ συμμετέχουν ως 
παρατηρητές και οι φορείς κατάρτισης 
δικαστικών των υποψήφιων χωρών.

Εξάλλου, στο ΕΔΚΔ συμμετέχουν ως 
παρατηρητές και οι φορείς κατάρτισης 
δικαστικών των υποψήφιων χωρών.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης 
να στηρίζει την προώθηση των βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ δικαστηρίων που 
ασχολούνται ειδικά με την έμφυλη βία, 
και την ανταλλαγή κοινών πόρων και 
υλικού κατάρτισης σχετικά με την 
έμφυλη βία για δικαστές, εισαγγελείς, 
δικηγόρους, αστυνομικούς και άλλους 
επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με 
θύματα έμφυλης βίας·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Σύμφωνα με το άρθρο 67 της 
ΣΛΕΕ, η Ένωση συγκροτεί χώρο 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
στον οποίο η πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
είναι ζωτικής σημασίας. Προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ουσιαστική πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη, καθώς και για να ενισχυθεί η 
αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία είναι 
απαραίτητη για την καλή λειτουργία του 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, είναι αναγκαίο να επεκταθεί 
η δυνατότητα χρηματοδοτικής στήριξης 
και σε δραστηριότητες άλλων αρχών, 
πέραν των δικαστικών αρχών και των 
επαγγελματιών του νομικού κλάδου, 
καθώς και σε δραστηριότητες οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, που 

(14) Σύμφωνα με το άρθρο 67 της 
ΣΛΕΕ, η Ένωση συγκροτεί χώρο 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
στον οποίο η πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
είναι ζωτικής σημασίας. Προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ουσιαστική πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη και η προστασία των 
θυμάτων εγκληματικών πράξεων, καθώς 
και για να ενισχυθεί η αμοιβαία 
εμπιστοσύνη, η οποία είναι απαραίτητη για 
την καλή λειτουργία του χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, 
είναι αναγκαίο να επεκταθεί η δυνατότητα 
χρηματοδοτικής στήριξης και σε 
δραστηριότητες άλλων αρχών, πέραν των 
δικαστικών αρχών και των επαγγελματιών 
του νομικού κλάδου, καθώς και σε 
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συμβάλλουν στην επιδίωξη των εν λόγω 
στόχων.

δραστηριότητες οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, που συμβάλλουν 
στην επιδίωξη των εν λόγω στόχων.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 8 και 
10 της ΣΛΕΕ, το πρόγραμμα θα πρέπει 
επίσης να ενσωματώνει την επιδίωξη των 
στόχων της ισότητας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών και της απαγόρευσης των 
διακρίσεων σε όλες του τις 
δραστηριότητες.

(15) Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 8 και 
10 της ΣΛΕΕ, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
ακολουθεί μια εγκάρσια προσέγγιση για 
την προαγωγή της ισότητας των φύλων, 
να στηρίζει την επιδίωξη των στόχων που 
αφορούν την ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου, την ισότητα δικαιωμάτων και 
την απαγόρευση των διακρίσεων σε όλες 
του τις δραστηριότητες. Είναι σκόπιμη η 
τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση, 
προκειμένου να εκτιμάται ο τρόπος με 
τον οποίο αντιμετωπίζονται η ισότητα 
των φύλων και η απαγόρευση των 
διακρίσεων στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων του προγράμματος.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι δράσεις στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
συμβάλουν στην εγκαθίδρυση ενός 
ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, 
ενισχύοντας τη διασυνοριακή συνεργασία 
και δικτύωση και προάγοντας την ορθή, 
συνεκτική και συνεπή εφαρμογή του 
δικαίου της Ένωσης. Οι δραστηριότητες 
χρηματοδότησης θα πρέπει να συμβάλουν 
επίσης στην ανάπτυξη μιας κοινής 
αντίληψης για τις αξίες της Ένωσης, στην 
προαγωγή του κράτους δικαίου, στην 

(16) Οι δράσεις στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
συμβάλουν στην εγκαθίδρυση ενός 
ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, 
ενισχύοντας τη διασυνοριακή συνεργασία 
και δικτύωση και προάγοντας την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ορθή, 
συνεκτική και συνεπή εφαρμογή του 
δικαίου της Ένωσης, και ιδίως της 
νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά την 
ισότητα και προωθώντας την καλύτερη 
εφαρμογή και τον συντονισμό μεταξύ των 
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καλύτερη γνώση του δικαίου και των 
πολιτικών της Ένωσης, στην ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών 
όσον αφορά τη χρήση των νομικών 
πράξεων για τη δικαστική συνεργασία από 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και 
στην εξάπλωση των διαλειτουργικών 
ψηφιακών λύσεων που στηρίζουν την 
απρόσκοπτη και αποδοτική διασυνοριακή 
συνεργασία, ενώ θα πρέπει, επιπλέον, να 
παρέχουν μια αξιόπιστη βάση ανάλυσης 
για την υποστήριξη της ανάπτυξης, της 
επιβολής και της ορθής εφαρμογής του 
δικαίου και των πολιτικών της Ένωσης. Η 
παρέμβαση της Ένωσης επιτρέπει τη 
συνεκτική υλοποίηση των σχετικών 
δράσεων στο σύνολο της Ένωσης και 
αποφέρει οικονομίες κλίμακας. Επιπλέον, 
η Ένωση βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη 
θέση σε σύγκριση με τα κράτη μέλη για να 
διευθετεί διασυνοριακές καταστάσεις και 
να παρέχει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα 
ανταλλαγής γνώσεων.

διαφόρων ενωσιακών μέσων προστασίας 
των θυμάτων, και ιδίως της οδηγίας 
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 της 
εγκληματικότητας και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 
οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της 
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 606/2013 για την 
αμοιβαία αναγνώριση μέτρων 
προστασίας σε αστικές υποθέσεις, και 
της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της. Οι δραστηριότητες 
χρηματοδότησης θα πρέπει να συμβάλουν 
επίσης στην ανάπτυξη μιας κοινής 
αντίληψης για τις αξίες της Ένωσης, στην 
προαγωγή του κράτους δικαίου, στην 
καλύτερη γνώση του δικαίου και των 
πολιτικών της Ένωσης, στην ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών 
όσον αφορά τη χρήση των νομικών 
πράξεων για τη δικαστική συνεργασία από 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και 
στην εξάπλωση των διαλειτουργικών 
ψηφιακών λύσεων που στηρίζουν την 
απρόσκοπτη και αποδοτική διασυνοριακή 
συνεργασία, ενώ θα πρέπει, επιπλέον, να 
παρέχουν μια αξιόπιστη βάση ανάλυσης 
για την υποστήριξη της ανάπτυξης, της 
επιβολής και της ορθής εφαρμογής του 
δικαίου και των πολιτικών της Ένωσης. Η 
παρέμβαση της Ένωσης επιτρέπει τη 
συνεκτική υλοποίηση των σχετικών 
δράσεων στο σύνολο της Ένωσης και 
αποφέρει οικονομίες κλίμακας. Επιπλέον, 
η Ένωση βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη 
θέση σε σύγκριση με τα κράτη μέλη για να 
διευθετεί διασυνοριακές καταστάσεις και 
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να παρέχει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα 
ανταλλαγής γνώσεων.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Το ενωσιακό σύστημα 
δικαιοσύνης δεν παρέχει επαρκή 
δικαιοσύνη και προστασία στις γυναίκες 
και τα κορίτσια και, κατά συνέπεια, τα 
θύματα έμφυλης βίας δεν λαμβάνουν την 
αναγκαία υποστήριξη. Ελλιπής είναι 
επίσης η προστασία και η στήριξη για τα 
θύματα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, 
τις γυναίκες πρόσφυγες και τις 
μετανάστριες, τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ και τα 
άτομα με αναπηρίες.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να διευκολύνει και να στηρίξει τη 
δικαστική συνεργασία σε αστικές και 
ποινικές υποθέσεις, καθώς και να 
προαγάγει το κράτος δικαίου, μεταξύ 
άλλων στηρίζοντας τις προσπάθειες 
βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των 
εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης και της 
εκτέλεσης των αποφάσεων·

α) να διευκολύνει και να στηρίξει τη 
δικαστική συνεργασία σε αστικές και 
ποινικές υποθέσεις, καθώς και να 
προαγάγει το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, μεταξύ άλλων 
στηρίζοντας τις προσπάθειες βελτίωσης 
της αποτελεσματικότητας των εθνικών 
συστημάτων δικαιοσύνης και της 
εκτέλεσης των αποφάσεων, καθώς και της 
προστασίας των θυμάτων, με σεβασμό 
για την προσέγγιση που συνεκτιμά τη 
διάσταση του φύλου·

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2– στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) να στηρίξει και να προωθήσει την 
προστασία των ίσων δικαιωμάτων και 
της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, 
την καταπολέμηση της μισογυνίας, του 
ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της 
ομοφοβίας και την ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες 
και των δικαιωμάτων των παιδιών·

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να στηρίξει και να προωθήσει την 
κατάρτιση των δικαστικών, με στόχο τη 
διαμόρφωση ενός κοινού νομικού και 
δικαστικού πολιτισμού και μιας κοινής 
νοοτροπίας κράτους δικαίου·

β) να στηρίξει και να προωθήσει την 
κατάρτιση των δικαστικών με γνώμονα το 
φύλο και τα θύματα, με στόχο τη 
διαμόρφωση ενός κοινού νομικού και 
δικαστικού πολιτισμού και μιας κοινής 
νοοτροπίας κράτους δικαίου, 
λαμβανομένης υπόψη της διάστασης του 
φύλου και της ενωσιακής νομοθεσίας 
σχετικά με την ισότητα· 

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) να διασφαλίσει και να ενισχύσει 
την πρόσβαση των γυναικών και των 
κοριτσιών στη δικαιοσύνη σε 
περιπτώσεις έμφυλης βίας, με την 
κύρωση της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης και την έγκριση 
ολοκληρωμένης νομοθεσίας για την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας στην 
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Ένωση·

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να διευκολύνει την ουσιαστική 
πρόσβαση για όλους στη δικαιοσύνη και τη 
δυνατότητα ουσιαστικής έννομης 
προστασίας, μεταξύ άλλων και με 
ηλεκτρονικά μέσα, με την προώθηση 
αποδοτικών αστικών και ποινικών 
διαδικασιών και με την προώθηση και τη 
στήριξη των δικαιωμάτων των θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων, καθώς και των 
δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων 
και των κατηγορουμένων σε ποινικές 
διαδικασίες.

γ) να διευκολύνει την ουσιαστική, ίση 
και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση για όλους 
στη δικαιοσύνη και τη δυνατότητα 
ουσιαστικής έννομης προστασίας, μεταξύ 
άλλων και με ηλεκτρονικά μέσα, με την 
προώθηση αποδοτικών αστικών και 
ποινικών διαδικασιών και με την 
προώθηση και τη στήριξη των 
δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων, και ιδίως των γυναικών και των 
παιδιών, καθώς και των δικονομικών 
δικαιωμάτων των υπόπτων και των 
κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο προϋπολογισμός που διατίθεται 
για δράσεις οι οποίες συνδέονται με την 
προαγωγή της ισότητας των φύλων 
επισημαίνεται ετησίως σε ανεξάρτητη 
θέση προϋπολογισμού·

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Ενσωμάτωση
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Κατά την υλοποίηση όλων των δράσεών 
του, το πρόγραμμα επιδιώκει την 
προαγωγή της ισότητας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών. Συμμορφώνεται επίσης με 
την απαγόρευση των διακρίσεων για 
οποιονδήποτε από τους λόγους που 
απαριθμούνται στο άρθρο 21 του Χάρτη, 
σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη και 
εντός των ορίων που θέτει το εν λόγω 
άρθρο.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο παράρτημα II καθορίζονται 
δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων 
σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος 
ως προς την επίτευξη των ειδικών στόχων 
που καθορίζονται στο άρθρο 3.

1. Στο παράρτημα II καθορίζονται 
ξεχωριστοί για κάθε φύλο δείκτες για την 
κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την 
πρόοδο του προγράμματος ως προς την 
επίτευξη των ειδικών στόχων που 
καθορίζονται στο άρθρο 3.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρακολούθηση παρέχει επίσης 
μέσο εκτίμησης του τρόπου 
αντιμετώπισης της ισότητας των φύλων 
και της απαγόρευσης των διακρίσεων στο 
πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 3. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 
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για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα 
στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η 
υλοποίηση και τα αποτελέσματα του 
προγράμματος συλλέγονται κατά τρόπο 
αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. 
Προς τον σκοπό αυτόν, επιβάλλονται 
αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 
στους αποδέκτες των πόρων της Ένωσης 
και στα κράτη μέλη.

για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα 
στοιχεία, κατά περίπτωση χωριστά ανά 
φύλο, με τα οποία παρακολουθούνται η 
υλοποίηση και τα αποτελέσματα του 
προγράμματος συλλέγονται κατά τρόπο 
αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. 
Προς τον σκοπό αυτόν, επιβάλλονται 
αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 
στους αποδέκτες των πόρων της Ένωσης 
και στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αξιολογήσεις διενεργούνται 
εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με 
στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

1. Οι αξιολογήσεις διενεργούνται 
εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με 
στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
και να παρακολουθούν την υλοποίηση 
των δράσεων που πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο του προγράμματος και την 
επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 3 και σύμφωνα με το 
άρθρο 5 (ενσωμάτωση). Όλες οι 
αξιολογήσεις συνεκτιμούν τη διάσταση 
του φύλου και συμπεριλαμβάνουν ειδικό 
κεφάλαιο για την ισότητα των φύλων με 
λεπτομερή ανάλυση του προϋπολογισμού 
του προγράμματος που διατίθεται για 
δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στην 
ισότητα των φύλων.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν από την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες που 
ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με 
τις αρχές που προβλέπονται στη 

4. Πριν από την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες που 
ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με 
τις αρχές που προβλέπονται στη 
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διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 
2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου.

διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 
2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου. Στην ομάδα εμπειρογνωμόνων της 
οποίας ζητείται η γνώμη, είναι ισόρροπη 
η εκπροσώπηση των φύλων.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. ευαισθητοποίηση και διάδοση 
πληροφοριών με στόχο τη βελτίωση των 
γνώσεων σχετικά με τις πολιτικές της 
Ένωσης και το δίκαιο της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων του ουσιαστικού 
και του δικονομικού δικαίου, των νομικών 
πράξεων σχετικά με τη δικαστική 
συνεργασία και της σχετικής νομολογίας 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και του συγκριτικού δικαίου και 
των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων·

1. ευαισθητοποίηση και διάδοση 
πληροφοριών με στόχο τη βελτίωση των 
γνώσεων σχετικά με τις πολιτικές της 
Ένωσης και το δίκαιο της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων του ουσιαστικού 
και του δικονομικού δικαίου, των νομικών 
πράξεων σχετικά με τη δικαστική 
συνεργασία και της σχετικής νομολογίας 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και του συγκριτικού δικαίου και 
των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων· 
δραστηριότητες οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, στις οποίες 
περιλαμβάνονται η προώθηση απόψεων, 
η αντιμετώπιση νομικών διαφορών, η 
δημόσια κινητοποίηση και εκπαίδευση, 
καθώς και η παροχή υπηρεσιών που 
βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα· 
στοχευμένη υποστήριξη τοπικών και 
εθνικών οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών που ασχολούνται με τοπικά και 
εθνικά ζητήματα.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. ανταλλαγή ορθών πρακτικών 
σχετικά με τους βέλτιστους τρόπους 
προώθησης και ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια 
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του δικαστικού συστήματος, και σχετικά 
με τους βέλτιστους τρόπους διασφάλισης 
της ίσης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για 
όλους· 

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. δραστηριότητες ανάλυσης και 
παρακολούθησης με στόχους25 τη 
βελτίωση της γνώσης και της κατανόησης 
των πιθανών εμποδίων στην ομαλή 
λειτουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου 
δικαιοσύνης, καθώς και τη βελτίωση της 
εφαρμογής του δικαίου και των πολιτικών 
της Ένωσης στα κράτη μέλη·

3. δραστηριότητες ανάλυσης και 
παρακολούθησης25 με στόχους τη 
βελτίωση της γνώσης και της κατανόησης 
των πιθανών εμποδίων στην ομαλή 
λειτουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου 
δικαιοσύνης, καθώς και τη βελτίωση της 
εφαρμογής του δικαίου και των πολιτικών 
της Ένωσης στα κράτη μέλη, ειδικά στον 
τομέα των ίσων δικαιωμάτων και της 
καθολικής και χωρίς διακρίσεις 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους 
τους ανθρώπους στην Ένωση, 
ανεξάρτητα από το καθεστώς διαμονής 
τους·

__________________ __________________
1 Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν, 
για παράδειγμα, τη συλλογή δεδομένων 
και στατιστικών· την ανάπτυξη κοινών 
μεθοδολογιών και, όπου συντρέχει 
περίπτωση, δεικτών ή σημείων αναφοράς 
για συγκριτική αξιολόγηση· μελέτες, 
έρευνες, αναλύσεις και επισκοπήσεις· 
αξιολογήσεις· εκτιμήσεις επιπτώσεων· την 
κατάρτιση και δημοσίευση οδηγών, 
εκθέσεων και εκπαιδευτικού υλικού.

1 Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν, 
για παράδειγμα, τη συλλογή δεδομένων 
και στατιστικών· την ανάπτυξη κοινών 
μεθοδολογιών και, όπου συντρέχει 
περίπτωση, δεικτών ή σημείων αναφοράς 
για συγκριτική αξιολόγηση· μελέτες, 
έρευνες, αναλύσεις και επισκοπήσεις· 
αξιολογήσεις· εκτιμήσεις επιπτώσεων· την 
κατάρτιση και δημοσίευση οδηγών, 
εκθέσεων και εκπαιδευτικού υλικού.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. κατάρτιση σχετικών 4. κατάρτιση σχετικών 
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ενδιαφερόμενων μερών με στόχο τη 
βελτίωση των γνώσεών τους σχετικά με τις 
πολιτικές της Ένωσης και το δίκαιο της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ 
άλλων, του ουσιαστικού και του 
δικονομικού δικαίου, της χρήσης των 
ενωσιακών νομικών πράξεων σχετικά με 
τη δικαστική συνεργασία, της σχετικής 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της νομικής 
ορολογίας και του συγκριτικού δικαίου·

ενδιαφερόμενων μερών με στόχο τη 
βελτίωση των γνώσεών τους σχετικά με τις 
πολιτικές της Ένωσης και το δίκαιο της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ 
άλλων, του ουσιαστικού και του 
δικονομικού δικαίου, του ενωσιακού 
δικαίου για τα δικαιώματα, τη στήριξη 
και την προστασία των θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων, της χρήσης των 
ενωσιακών νομικών πράξεων σχετικά με 
τη δικαστική συνεργασία, της σχετικής 
νομολογίας του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της νομικής 
ορολογίας και του συγκριτικού δικαίου·

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. ειδική κατάρτιση σε θέματα φύλου 
για δικαστές, δικηγόρους, αστυνομικούς 
και εισαγγελείς όσον αφορά την έμφυλη 
βία και διαδικασίες που είναι φιλικές 
προς τα θύματα, και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
δικαστηρίων που ασχολούνται ειδικά με 
την έμφυλη βία·

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
κύριων δικτύων που λειτουργούν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και των ευρωπαϊκών 
δικαστικών δικτύων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικτύων που 
έχουν δημιουργηθεί βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής 
του δικαίου της Ένωσης, την προώθηση 

6. ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
κύριων δικτύων που λειτουργούν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, των οργανώσεων και 
δικτύων για τα δικαιώματα των 
γυναικών, των οργανώσεων για τα 
δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ, και 
των ευρωπαϊκών δικαστικών δικτύων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικτύων που 
έχουν δημιουργηθεί βάσει της ενωσιακής 
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και την περαιτέρω ανάπτυξη του δικαίου, 
των πολιτικών στόχων και των 
στρατηγικών της Ένωσης στους τομείς του 
προγράμματος, καθώς και στήριξη 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς που 
καλύπτει το πρόγραμμα·

νομοθεσίας για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής 
του δικαίου της Ένωσης, την προώθηση 
και την περαιτέρω ανάπτυξη του δικαίου, 
των πολιτικών στόχων και των 
στρατηγικών της Ένωσης στους τομείς του 
προγράμματος, καθώς και στήριξη 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς που 
καλύπτει το πρόγραμμα·

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – εδάφιο 1 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα θα παρακολουθείται στη 
βάση μιας δέσμης δεικτών που 
αποσκοπούν στη μέτρηση του βαθμού 
κατά τον οποίο θα έχουν επιτευχθεί οι 
γενικοί και οι ειδικοί στόχοι του 
προγράμματος, ενώ θα ελαχιστοποιούνται 
ο διοικητικός φόρτος και το διοικητικό 
κόστος. Προς τον σκοπό αυτόν, θα 
συλλέγονται στοιχεία όσον αφορά την 
ακόλουθη δέσμη κύριων δεικτών:

Το πρόγραμμα θα παρακολουθείται στη 
βάση μιας δέσμης δεικτών που 
αποσκοπούν στη μέτρηση του βαθμού 
κατά τον οποίο θα έχουν επιτευχθεί οι 
γενικοί και οι ειδικοί στόχοι του 
προγράμματος, ενώ θα ελαχιστοποιούνται 
ο διοικητικός φόρτος και το διοικητικό 
κόστος. Προς τον σκοπό αυτόν, θα 
συλλέγονται κατά περίπτωση ξεχωριστά 
ανά φύλο και ηλικία στοιχεία όσον αφορά 
την ακόλουθη δέσμη κύριων δεικτών:
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