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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 απαλείφονται 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 τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά ένα μηχανοργανωμένο σύστημα επικοινωνίας σε διασυνοριακές αστικές και 
ποινικές διαδικασίες (σύστημα e-CODEX), και την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1726
(COM(2020)0712 – C9-0389/2020 – 2020/0345(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2020)0712),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 81 παράγραφος 2 και το άρθρο 
82 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα 
με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0389/2020),

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

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
27ης Απριλίου 20211,

– 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 58 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
(A9-0000/2021),

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

2. 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 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

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

1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) από τη σκοπιά του χρήστη, η 
πρόσβαση στα συστήματα απονομής 
δικαιοσύνης συχνά αποδυναμώνεται από 
ορισμένες πτυχές όπως οι τυπολατρικές 
και δαπανηρές νομικές διαδικασίες, οι 
μεγάλες διαδικαστικές καθυστερήσεις και 
το απαγορευτικό κόστος της χρήσης των 
δικαστικών συστημάτων.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Είναι συνεπώς σημαντικό να 
αναπτυχθούν οι κατάλληλοι δίαυλοι ώστε 
να διασφαλίζεται ότι τα συστήματα 
δικαιοσύνης μπορούν να συνεργάζονται 
αποτελεσματικά με ψηφιακό τρόπο. 
Επομένως, είναι απαραίτητο να 
καθιερωθεί, σε επίπεδο Ένωσης, ένα μέσο 
τεχνολογίας πληροφοριών που θα 
επιτρέπει ταχεία, άμεση, διαλειτουργική, 
αξιόπιστη και ασφαλή διασυνοριακή 
ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων 
σχετικών με υποθέσεις. Ένα τέτοιο 
σύστημα, που επιτρέπει στους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις να ανταλλάσσουν έγγραφα 
και αποδεικτικά στοιχεία σε ψηφιακή 
μορφή με δικαστικές ή άλλες αρμόδιες 
αρχές, όταν αυτό προβλέπεται από το 
εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο, συμβάλλει στη 
βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη.

(2) Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν οι 
κατάλληλοι δίαυλοι ώστε να διασφαλίζεται 
ότι τα συστήματα δικαιοσύνης μπορούν να 
συνεργάζονται αποτελεσματικά με 
ψηφιακό τρόπο. Επομένως, είναι 
απαραίτητο να καθιερωθεί, σε επίπεδο 
Ένωσης, ένα μέσο τεχνολογίας 
πληροφοριών που θα επιτρέπει ταχεία, 
άμεση, διαλειτουργική, βιώσιμη, 
αξιόπιστη και ασφαλή διασυνοριακή 
ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων 
σχετικών με υποθέσεις. Ένα τέτοιο 
σύστημα, που επιτρέπει στους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις να ανταλλάσσουν έγγραφα 
και αποδεικτικά στοιχεία σε ψηφιακή 
μορφή με δικαστικές ή άλλες αρμόδιες 
αρχές, όταν αυτό προβλέπεται από το 
εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο, συμβάλλει στη 
βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη 
και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ 
των δικαστικών αρχών των κρατών 
μελών.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Με τη βελτίωση της πρόσβασης 
στη δικαιοσύνη, η ψηφιοποίηση των 
διαδικασιών σε αστικές και ποινικές 
υποθέσεις θα συμβάλει επίσης στην 
ενίσχυση του κράτους δικαίου στην 
Ένωση, διασφαλίζοντας παράλληλα την 
προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και δίκαιης 
δίκης.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Το σύστημα e-CODEX θα πρέπει 
να είναι η προτιμώμενη λύση για ένα 
διαλειτουργικό, ασφαλές και 
αποκεντρωμένο δίκτυο επικοινωνίας 
μεταξύ των εθνικών συστημάτων ΤΠ 
στον τομέα της διασυνοριακής 
δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και 
ποινικές υποθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το σύστημα e-CODEX αποτελείται 
από δύο στοιχεία λογισμικού: το λογισμικό 
πύλης Domibus για την ανταλλαγή 
μηνυμάτων με άλλες πύλες και το 
λογισμικό-σύνδεσμο Domibus, το οποίο 
παρέχει μια σειρά λειτουργιών που 
σχετίζονται με τη διαβίβαση μηνυμάτων 
μεταξύ των εθνικών συστημάτων. Η πύλη 
βασίζεται στο δομικό τμήμα της υπηρεσίας 
eDelivery που τηρείται από την Επιτροπή, 
ενώ η λειτουργική διαχείριση του 
συνδέσμου πραγματοποιείται από 
κοινοπραξία κρατών μελών και 
οργανισμών με χρηματοδότηση από 
προγράμματα της Ένωσης (την οντότητα 
που διαχειρίζεται το σύστημα e-CODEX). 
Το λογισμικό-σύνδεσμος παρέχει 
λειτουργίες όπως επαλήθευση 
ηλεκτρονικών υπογραφών μέσω 
βιβλιοθήκης ασφαλείας και αποδεικτικό 
παράδοσης. Επιπλέον, η οντότητα που 
διαχειρίζεται το σύστημα e-CODEX έχει 
αναπτύξει υποδείγματα για ψηφιακά 
έντυπα που θα χρησιμοποιούνται στις 
συγκεκριμένες αστικές και ποινικές 
διαδικασίες για τις οποίες το σύστημα e-
CODEX έχει δοκιμαστεί πιλοτικά.

(5) Το σύστημα e-CODEX αποτελείται 
από δύο στοιχεία λογισμικού: το λογισμικό 
πύλης Domibus για την ανταλλαγή 
μηνυμάτων με άλλες πύλες και το 
λογισμικό-σύνδεσμο Domibus, το οποίο 
παρέχει μια σειρά λειτουργιών που 
σχετίζονται με τη διαβίβαση μηνυμάτων 
μεταξύ των εθνικών συστημάτων. Η πύλη 
βασίζεται στο δομικό τμήμα της υπηρεσίας 
eDelivery που τηρείται από την Επιτροπή, 
ενώ η λειτουργική διαχείριση του 
συνδέσμου πραγματοποιείται από 
κοινοπραξία κρατών μελών και 
οργανισμών με χρηματοδότηση από 
προγράμματα της Ένωσης (την οντότητα 
που διαχειρίζεται το σύστημα e-CODEX). 
Το λογισμικό-σύνδεσμος θα πρέπει να 
παρέχει λειτουργίες όπως επαλήθευση 
ηλεκτρονικών υπογραφών ή σφραγίδων 
μέσω βιβλιοθήκης ασφαλείας και 
αποδεικτικό παράδοσης. Επιπλέον, η 
οντότητα που διαχειρίζεται το σύστημα e-
CODEX θα πρέπει να αναπτύξει ψηφιακά 
διαδικαστικά πρότυπα για τον καθορισμό 
της ηλεκτρονικής διάρθρωσης των 
δεδομένων που ανταλλάσσονται στο 
πλαίσιο του συστήματος e-CODEX, που 
θα χρησιμοποιούνται στις συγκεκριμένες 
αστικές και ποινικές διαδικασίες. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα 
εν λόγω ψηφιακά διαδικαστικά πρότυπα 
καθορίζονται σε εκτελεστική πράξη για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με 
τη χρήση του συστήματος e-CODEX.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Δεδομένης της σημασίας του 
συστήματος e-CODEX για τις 
διασυνοριακές ανταλλαγές στον τομέα της 
δικαιοσύνης στην Ένωση, θα πρέπει να 
υπάρχει βιώσιμο ενωσιακό νομικό πλαίσιο 
για τη θέσπιση του συστήματος e-CODEX 
και την παροχή κανόνων σχετικά με τη 
λειτουργία και την ανάπτυξή του. Ένα 
τέτοιο νομικό πλαίσιο θα πρέπει να 
καθορίζει και να πλαισιώνει με σαφήνεια 
τα στοιχεία του συστήματος e-CODEX 
προκειμένου να διασφαλίζεται η τεχνική 
του βιωσιμότητα. Το σύστημα θα πρέπει 
να ορίζει τα στοιχεία ΤΠ ενός σημείου 
πρόσβασης, το οποίο θα πρέπει να 
αποτελείται από πύλη με σκοπό την 
ασφαλή επικοινωνία με άλλες 
αναγνωρισμένες πύλες και σύνδεσμο με 
σκοπό την υποστήριξη των ανταλλαγών 
μηνυμάτων. Θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει ψηφιακά διαδικαστικά 
πρότυπα που θα αποτελούνται από τα 
μοντέλα επιχειρηματικών διεργασιών και 
τα υποδείγματα που ορίζουν την 
ηλεκτρονική μορφή των εγγράφων τα 
οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των 
εν λόγω διαδικασιών, ώστε να στηριχθεί η 
χρήση σημείων πρόσβασης e-CODEX για 
νομικές διαδικασίες που προβλέπονται από 
νομικές πράξεις οι οποίες εκδίδονται στον 
τομέα της δικαστικής συνεργασίας, αλλά 
και να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των σημείων 
πρόσβασης.

(6) Δεδομένης της σημασίας του 
συστήματος e-CODEX για τις 
διασυνοριακές ανταλλαγές στον τομέα της 
δικαιοσύνης στην Ένωση, θα πρέπει να 
υπάρχει βιώσιμο ενωσιακό νομικό πλαίσιο 
για τη θέσπιση του συστήματος e-CODEX 
και την παροχή κανόνων σχετικά με τη 
λειτουργία και την ανάπτυξή του. Ένα 
τέτοιο νομικό πλαίσιο θα πρέπει να 
καθορίζει και να πλαισιώνει με σαφήνεια 
τα στοιχεία του συστήματος e-CODEX 
προκειμένου να διασφαλίζονται η τεχνική 
του βιωσιμότητα και η ασφάλειά του. Το 
σύστημα θα πρέπει να ορίζει τα στοιχεία 
ΤΠ ενός σημείου πρόσβασης, το οποίο θα 
πρέπει να αποτελείται από πύλη με σκοπό 
την ασφαλή επικοινωνία με άλλες 
αναγνωρισμένες πύλες και σύνδεσμο με 
σκοπό την υποστήριξη των ανταλλαγών 
μηνυμάτων. Θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει ψηφιακά διαδικαστικά 
πρότυπα που θα αποτελούνται από τα 
μοντέλα επιχειρηματικών διεργασιών και 
τα υποδείγματα που ορίζουν την 
ηλεκτρονική μορφή δεδομένων που 
ανταλλάσσονται στο πλαίσιο των εν λόγω 
διαδικασιών, ώστε να στηριχθεί η χρήση 
σημείων πρόσβασης e-CODEX για νομικές 
διαδικασίες που προβλέπονται από νομικές 
πράξεις οι οποίες εκδίδονται στον τομέα 
της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές 
και σε ποινικές υποθέσεις, αλλά και να 
καταστεί δυνατή η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των σημείων 
πρόσβασης.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Δεδομένου ότι είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστούν η μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα του συστήματος e-CODEX 
και η διακυβέρνησή του, με παράλληλη 
συνεκτίμηση της ανεξαρτησίας των 
εθνικών δικαστικών αρχών, θα πρέπει να 
οριστεί κατάλληλη οντότητα για τη 
λειτουργική διαχείριση του συστήματος.

(7) Δεδομένου ότι είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστούν η μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα του συστήματος e-CODEX 
και η διακυβέρνησή του, με παράλληλη 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εθνικών 
δικαστικών αρχών, θα πρέπει να οριστεί 
κατάλληλη οντότητα για τη λειτουργική 
διαχείριση του συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726, ο ρόλος του 
διοικητικού συμβουλίου του eu-LISA είναι 
να διασφαλίζει ότι σε όλες τις αποφάσεις 
και τις δράσεις του Οργανισμού που 
επηρεάζουν μεγάλης κλίμακας συστήματα 
ΤΠ στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης γίνεται σεβαστή η αρχή της 
ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Η δομή 
διακυβέρνησης του Οργανισμού και το 
πρόγραμμα χρηματοδότησης εγγυώνται 
περαιτέρω την τήρηση αυτής της αρχής. 
Είναι επίσης σημαντικό να συμμετέχουν τα 
νομικά επαγγέλματα και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη στη διακυβέρνηση 
του συστήματος e-CODEX μέσω του 
συμβουλίου διαχείρισης του 
προγράμματος.

(9) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726, ο ρόλος του 
διοικητικού συμβουλίου του eu-LISA 
είναι, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζει ότι σε 
όλες τις αποφάσεις και τις δράσεις του 
Οργανισμού που επηρεάζουν μεγάλης 
κλίμακας συστήματα ΤΠ στον χώρο 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 
γίνεται σεβαστή η αρχή της ανεξαρτησίας 
της δικαιοσύνης. Η δομή διακυβέρνησης 
του Οργανισμού και το πρόγραμμα 
χρηματοδότησης θα πρέπει να εγγυώνται 
περαιτέρω την τήρηση αυτής της αρχής. 
Είναι επίσης σημαντικό να συμμετέχουν τα 
νομικά επαγγέλματα και άλλα συναφή 
ενδιαφερόμενα μέρη στη διακυβέρνηση 
του συστήματος e-CODEX μέσω του 
συμβουλίου διαχείρισης του 
προγράμματος.

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το σύστημα e-CODEX μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε διασυνοριακές αστικές 
και ποινικές διαδικασίες. Ωστόσο, 
δεδομένου του χαρακτήρα ανοιχτού 
κώδικα, θα μπορούσε επίσης να 
χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις. 
Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται σε οιαδήποτε χρήση του 
συστήματος e-CODEX η οποία δεν 
βασίζεται στις νομικές πράξεις που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I.

(11) Το σύστημα e-CODEX μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε διασυνοριακές αστικές 
και ποινικές διαδικασίες. Θα πρέπει να 
είναι δυνατή η χρήση του συστήματος e-
CODEX και των συνιστωσών του 
συστήματος e-CODEX για άλλους 
σκοπούς εκτός του πεδίου της δικαστικής 
συνεργασίας βάσει του εθνικού ή του 
ενωσιακού δικαίου, εφόσον η χρήση αυτή 
δεν θίγει τη χρήση του συστήματος e-
CODEX για δικαστικές διαδικασίες. Ο 
παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στη 
διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων 
μεταξύ συνδεδεμένων συστημάτων μέσω 
εξουσιοδοτημένων σημείων πρόσβασης e-
CODEX, σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
ψηφιακά διαδικαστικά πρότυπα .

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο eu-LISA θα πρέπει να φέρει την 
ευθύνη για τα στοιχεία του συστήματος e-
CODEX, εκτός από τη [...] διαχείριση του 
λογισμικού πύλης [...], δεδομένου ότι το 
λογισμικό αυτό παρέχεται επί του 
παρόντος σε διατομεακή βάση στο πλαίσιο 
του δομικού τμήματος της υπηρεσίας 
eDelivery από την Επιτροπή. Ο eu-LISA 
θα πρέπει να αναλάβει την πλήρη ευθύνη 
για τη [...] διαχείριση του λογισμικού-
συνδέσμου [...] και των ψηφιακών 
διαδικαστικών προτύπων από την οντότητα 
που διαχειρίζεται το σύστημα e-CODEX. 

(12) Ο eu-LISA θα πρέπει να φέρει την 
ευθύνη για τα στοιχεία του συστήματος e-
CODEX, εκτός από τη [...] διαχείριση του 
λογισμικού πύλης [...], δεδομένου ότι το 
λογισμικό αυτό παρέχεται επί του 
παρόντος σε διατομεακή βάση στο πλαίσιο 
του δομικού τμήματος της υπηρεσίας 
eDelivery από την Επιτροπή. Ο eu-LISA 
θα πρέπει να αναλάβει την πλήρη ευθύνη 
για τη [...] διαχείριση του λογισμικού-
συνδέσμου [...] και των ψηφιακών 
διαδικαστικών προτύπων από την οντότητα 
που διαχειρίζεται το σύστημα e-CODEX. 



PE693.869v01-00 12/36 PR\1234105EL.docx

EL

Δεδομένου ότι το λογισμικό πύλης 
Domibus και ο σύνδεσμος Domibus 
αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία του e-
CODEX, ο eu-LISA θα πρέπει να 
διασφαλίζει τη συμβατότητα του 
συνδέσμου με την τελευταία έκδοση της 
πύλης. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα 
πρέπει να συμπεριλάβει τον eu-LISA στον 
σχετικό φορέα διακυβέρνησης του δομικού 
τμήματος της υπηρεσίας eDelivery από τη 
στιγμή της έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Δεδομένου ότι το λογισμικό πύλης 
Domibus και ο σύνδεσμος Domibus 
αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία του e-
CODEX, ο eu-LISA θα πρέπει να 
διασφαλίζει τη συμβατότητα του 
συνδέσμου με την τελευταία έκδοση της 
πύλης. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα 
πρέπει να συμπεριλάβει τον eu-LISA στο 
προπαρασκευαστικό έργο που θα 
αναληφθεί ενόψει της ανάληψης του 
συστήματος e-CODEX από τον eu-LISA 
καθώς και στον σχετικό φορέα 
διακυβέρνησης του δομικού τμήματος της 
υπηρεσίας eDelivery από τη στιγμή της 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Προκειμένου να συμπληρωθεί ο 
παρών κανονισμός, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσον αφορά την επέκταση των 
δικαστικών διαδικασιών που 
καλύπτονται από το σύστημα e-CODEX . 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές 
της εργασίες, τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 
αρχές που ορίζονται στη διοργανική 
συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου1α. Πιο 
συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
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οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.
_______________________
1α ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να εξασφαλισθούν 
ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου34. Οι εκτελεστικές πράξεις 
που εκδίδονται σ’ αυτό το πλαίσιο θα 
πρέπει να καθορίζουν τις ελάχιστες 
τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την ασφάλεια, 
επί των οποίων βασίζονται τα στοιχεία του 
συστήματος e-CODEX· να θεσπίζουν τις 
απαιτήσεις σε επίπεδο υπηρεσιών για τις 
δραστηριότητες που εκτελούνται από τον 
eu-LISA και άλλες απαραίτητες τεχνικές 
προδιαγραφές για τις εν λόγω 
δραστηριότητες· αλλά και να καθορίζουν 
τις λεπτομέρειες της διαδικασίας 
παράδοσης/ανάληψης. Εκτελεστικές 
πράξεις ενδέχεται επίσης να θεσπίζουν τις 
τεχνικές ρυθμίσεις που υποστηρίζουν τη 
χρήση του συστήματος e-CODEX στις 
διαδικασίες στον τομέα της δικαστικής 
συνεργασίας.

(13) Προκειμένου να εξασφαλισθούν 
ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου34. Οι εκτελεστικές πράξεις 
που εκδίδονται σ· αυτό το πλαίσιο θα 
πρέπει να καθορίζουν τα ψηφιακά 
διαδικαστικά πρότυπα· τις ελάχιστες 
τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την ασφάλεια, 
επί των οποίων βασίζονται τα στοιχεία του 
συστήματος e-CODEX· να θεσπίζουν τις 
απαιτήσεις σε επίπεδο υπηρεσιών για τις 
δραστηριότητες που εκτελούνται από τον 
eu-LISA και άλλες απαραίτητες τεχνικές 
προδιαγραφές για τις εν λόγω 
δραστηριότητες· αλλά και να καθορίζουν 
τις λεπτομέρειες της διαδικασίας 
παράδοσης/ανάληψης. Εκτελεστικές 
πράξεις θα πρέπει επίσης να θεσπίζουν τις 
τεχνικές ρυθμίσεις που υποστηρίζουν τη 
χρήση του συστήματος e-CODEX στις 
διαδικασίες στον τομέα της δικαστικής 
συνεργασίας.
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__________________ __________________
34 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

34 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) Θα πρέπει να παρασχεθούν 
επαρκείς πόροι στον eu-LISA ώστε να 
διασφαλιστεί ότι είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί με τον κατάλληλο τρόπο 
στην πρόκληση που θέτει η εκτέλεση των 
νέων καθηκόντων του.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
τηρούν κατάλογο των εγκεκριμένων 
σημείων πρόσβασης e-CODEX που 
λειτουργούν στην επικράτειά τους και να 
τα κοινοποιούν στον eu-LISA προκειμένου 
να καθίσταται δυνατή η μεταξύ τους 
αλληλεπίδραση στο πλαίσιο των σχετικών 
διαδικασιών. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
τηρεί παρόμοιο κατάλογο των 
εγκεκριμένων σημείων πρόσβασης e-

(15) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
τηρούν κατάλογο των εγκεκριμένων 
σημείων πρόσβασης e-CODEX που 
λειτουργούν στην επικράτειά τους και να 
τα κοινοποιούν στον eu-LISA προκειμένου 
να καθίσταται δυνατή η μεταξύ τους 
αλληλεπίδραση στο πλαίσιο των σχετικών 
διαδικασιών. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
τηρεί παρόμοιο κατάλογο των 
εγκεκριμένων σημείων πρόσβασης e-
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CODEX τα οποία τελούν υπό τη 
διαχείριση των θεσμικών οργάνων, φορέων 
και οργανισμών της Ένωσης, για τον ίδιο 
λόγο. Οι οντότητες που χειρίζονται τα 
σημεία πρόσβασης σε εθνικό επίπεδο 
μπορεί να είναι δημόσιες αρχές, 
οργανώσεις που εκπροσωπούν νομικούς ή 
ιδιωτικές εταιρείες. Λαμβάνοντας υπόψη 
τον αποκεντρωμένο χαρακτήρα του 
συστήματος e-CODEX, παρότι ο eu-LISA 
θα πρέπει να διασφαλίζει τη λειτουργική 
διαχείριση του συστήματος e-CODEX, η 
ευθύνη για τη δημιουργία και τη 
λειτουργία των εγκεκριμένων σημείων 
πρόσβασης e-CODEX θα πρέπει να 
βαρύνει αποκλειστικά τις οντότητες που 
χειρίζονται τα σχετικά σημεία πρόσβασης. 
Οι οντότητες που χειρίζονται τα 
εγκεκριμένα σημεία πρόσβασης e-CODEX 
θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για 
οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη 
λειτουργία του εγκεκριμένου σημείου 
πρόσβασης e-CODEX.

CODEX τα οποία τελούν υπό τη 
διαχείριση των θεσμικών οργάνων, φορέων 
και οργανισμών της Ένωσης, για τον ίδιο 
λόγο. Οι οντότητες που χειρίζονται τα 
σημεία πρόσβασης σε εθνικό επίπεδο 
μπορεί να είναι δημόσιες αρχές ή νομικά 
πρόσωπα, όπως οργανώσεις που 
εκπροσωπούν νομικούς και ιδιωτικές 
εταιρείες, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί 
βάσει της εθνικής νομοθεσίας να 
διαχειρίζονται τα σημεία πρόσβασης. Τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί 
της Ένωσης που διαχειρίζονται 
εγκεκριμένα σημεία πρόσβασης e-
CODEX πρέπει να συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις και τις αρχές προστασίας 
δεδομένων που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α. Οι 
οντότητες που διαχειρίζονται εγκεκριμένα 
σημεία πρόσβασης e-CODEX σε εθνικό 
επίπεδο πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις και τις αρχές προστασίας 
δεδομένων που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1β. 
Λαμβάνοντας υπόψη τον αποκεντρωμένο 
χαρακτήρα του συστήματος e-CODEX, 
παρότι ο eu-LISA θα πρέπει να 
διασφαλίζει τη λειτουργική διαχείριση του 
συστήματος e-CODEX, η ευθύνη για τη 
δημιουργία και τη λειτουργία των 
εγκεκριμένων σημείων πρόσβασης e-
CODEX θα πρέπει να βαρύνει 
αποκλειστικά τις οντότητες που χειρίζονται 
τα σχετικά σημεία πρόσβασης. Οι 
οντότητες που χειρίζονται τα εγκεκριμένα 
σημεία πρόσβασης e-CODEX θα πρέπει να 
φέρουν την ευθύνη για οιαδήποτε ζημία 
προκύψει από τη λειτουργία του 
εγκεκριμένου σημείου πρόσβασης e-
CODEX. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 
οντότητες που διαχειρίζονται τα 
εξουσιοδοτημένα σημεία πρόσβασης e-
CODEX διαθέτουν τον τεχνικό εξοπλισμό 
και του ανθρώπινους πόρους που 
απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η 
ορθή λειτουργία του συστήματος e-
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CODEX.
__________
1a Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης και την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών, και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της 
απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 
της 21.11.2018, σ. 39).
1β Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων) 
(ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εποπτεύουν τα εγκεκριμένα τους σημεία 
πρόσβασης e-CODEX, ιδίως όταν τα 
χειρίζονται οντότητες οι οποίες δεν είναι 
δημόσιες αρχές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται 
επαρκή μέτρα ασφάλειας των δεδομένων.

Or. en
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα εθνικά συστήματα που 
διασυνδέονται μέσω του συστήματος e-
CODEX θα πρέπει να καθιστούν δυνατή 
την παρακολούθηση της αποδοτικότητας 
και αποτελεσματικότητάς του, παρέχοντας 
μηχανισμό παρακολούθησης των εκροών, 
αποτελεσμάτων και επιπτώσεων των 
μέσων που επιτρέπουν τη διαβίβαση 
ηλεκτρονικών δεδομένων στο πλαίσιο 
διασυνοριακών αστικών και ποινικών 
διαδικασιών στην Ένωση. Τα συστήματα 
που συνδέονται με τα εγκεκριμένα σημεία 
πρόσβασης e-CODEX θα πρέπει, 
επομένως, να είναι σε θέση να συλλέγουν 
και να τηρούν συστηματικά 
ολοκληρωμένα δεδομένα σχετικά με τη 
χρήση διασυνοριακών αστικών και 
ποινικών διαδικασιών σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις των νομικών πράξεων 
που παρατίθενται στο παράρτημα I. Αυτό 
όχι μόνο θα ελαττώσει το έργο των κρατών 
μελών όσον αφορά τη συλλογή των 
σχετικών δεδομένων και τη διασφάλιση 
αμοιβαίας λογοδοσίας και διαφάνειας, 
αλλά και θα διευκολύνει σημαντικά την εκ 
των υστέρων παρακολούθηση των νομικών 
πράξεων που εκδίδονται στον τομέα της 
αστικής και ποινικής συνεργασίας από την 
Επιτροπή. Οι πληροφορίες που 
συλλέγονται θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
μόνο συγκεντρωτικά δεδομένα και δεν θα 
πρέπει να αποτελούν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα.

(16) Τα εθνικά συστήματα που 
διασυνδέονται μέσω του συστήματος e-
CODEX θα πρέπει να καθιστούν δυνατή 
την παρακολούθηση της αποδοτικότητας 
και αποτελεσματικότητάς του, παρέχοντας 
μηχανισμό παρακολούθησης των εκροών, 
αποτελεσμάτων και επιπτώσεων των 
μέσων που επιτρέπουν τη διαβίβαση 
ηλεκτρονικών δεδομένων στο πλαίσιο 
διασυνοριακών αστικών και ποινικών 
διαδικασιών στην Ένωση. Τα συστήματα 
που συνδέονται με τα εγκεκριμένα σημεία 
πρόσβασης e-CODEX θα πρέπει, 
επομένως, να είναι σε θέση να συλλέγουν 
και να τηρούν συστηματικά 
ολοκληρωμένα δεδομένα σχετικά με τη 
χρήση διασυνοριακών αστικών και 
ποινικών διαδικασιών σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις των νομικών πράξεων 
που έχουν εγκριθεί στον τομέα της 
διασυνοριακής συνεργασίας σε αστικές 
και σε ποινικές υποθέσεις στο πλαίσιο 
των εξουσιών της Ένωσης. Αυτό όχι μόνο 
θα ελαττώσει το έργο των κρατών μελών 
όσον αφορά τη συλλογή των σχετικών 
δεδομένων και τη διασφάλιση αμοιβαίας 
λογοδοσίας και διαφάνειας, αλλά και θα 
διευκολύνει σημαντικά την εκ των 
υστέρων παρακολούθηση των νομικών 
πράξεων που εκδίδονται στον τομέα της 
αστικής και ποινικής συνεργασίας από την 
Επιτροπή. Οι πληροφορίες που 
συλλέγονται θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
μόνο συγκεντρωτικά δεδομένα και δεν θα 
πρέπει να αποτελούν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ο eu-LISA θα πρέπει να διατηρεί 
υψηλό επίπεδο ασφάλειας κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του. Κατά την 
πραγματοποίηση περαιτέρω τεχνικών 
εξελίξεων επί του λογισμικού, ο eu-LISA 
θα πρέπει να εφαρμόζει τις αρχές της 
ασφάλειας ήδη από τον σχεδιασμό και της 
προστασίας δεδομένων ήδη από τον 
σχεδιασμό και εξ ορισμού, σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725. Οι 
οντότητες που χειρίζονται το εγκεκριμένο 
σημείο πρόσβασης e-CODEX θα πρέπει να 
φέρουν την ευθύνη για την ασφάλεια των 
δεδομένων που διαβιβάζονται μέσω των 
σημείων πρόσβασής τους.

(17) Ο eu-LISA θα πρέπει να διατηρεί 
υψηλό επίπεδο ασφάλειας κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του. Κατά την 
πραγματοποίηση περαιτέρω τεχνικών 
εξελίξεων επί του λογισμικού, ο eu-LISA 
θα πρέπει να εφαρμόζει τις αρχές της 
ασφάλειας ήδη από τον σχεδιασμό και της 
προστασίας δεδομένων ήδη από τον 
σχεδιασμό και εξ ορισμού, σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725. Οι 
οντότητες που χειρίζονται το εγκεκριμένο 
σημείο πρόσβασης e-CODEX θα πρέπει να 
φέρουν την ευθύνη για την ασφάλεια και 
την προστασία των δεδομένων που 
διαβιβάζονται μέσω των σημείων 
πρόσβασής τους.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Για να είναι η Επιτροπή σε θέση να 
αξιολογεί το σύστημα e-CODEX σε 
τακτική βάση, ο eu-LISA θα πρέπει να 
υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή κάθε δύο 
χρόνια σχετικά με την τεχνική εξέλιξη και 
την τεχνική λειτουργία του συστήματος e-
CODEX. Για να συνεισφέρουν στην 
έκθεση αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παρέχουν στον eu-LISA τις σχετικές 
πληροφορίες σχετικά με τα σημεία 
πρόσβασης που λειτουργούν στην 
επικράτειά τους, η δε Επιτροπή θα πρέπει 
να παρέχει παρόμοιες πληροφορίες σχετικά 
με τα σημεία πρόσβασης που χειρίζονται 

(21) Για να είναι η Επιτροπή σε θέση να 
αξιολογεί το σύστημα e-CODEX σε 
τακτική βάση, ο eu-LISA θα πρέπει να 
υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή κάθε δύο 
χρόνια σχετικά με την τεχνική εξέλιξη και 
την τεχνική λειτουργία του συστήματος e-
CODEX. Για να συνεισφέρουν στην 
έκθεση αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παρέχουν στον eu-LISA τις σχετικές 
πληροφορίες σχετικά με τα σημεία 
πρόσβασης που λειτουργούν στην 
επικράτειά τους, η δε Επιτροπή θα πρέπει 
να παρέχει παρόμοιες πληροφορίες σχετικά 
με τα σημεία πρόσβασης που χειρίζονται 
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τα θεσμικά όργανα, οι φορείς και οι 
οργανισμοί της Ένωσης.

τα θεσμικά όργανα, οι φορείς και οι 
οργανισμοί της Ένωσης. Οι πληροφορίες 
σχετικά με την αξιολόγηση του 
συστήματος e-CODEX θα πρέπει να 
διαβιβάζονται τακτικά από την Επιτροπή 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα 
αποκεντρωμένο σύστημα ΤΠ για τη 
διασυνοριακή επικοινωνία με σκοπό τη 
διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
εγγράφων, αιτημάτων, νομικών εντύπων, 
αποδεικτικών στοιχείων ή άλλων 
πληροφοριών με ασφαλή και αξιόπιστο 
τρόπο σε διασυνοριακές αστικές και 
ποινικές διαδικασίες (Επικοινωνία μέσω 
επιγραμμικής ανταλλαγής δεδομένων στον 
τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης - 
σύστημα e-CODEX).

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα 
αποκεντρωμένο σύστημα ΤΠ για τη 
διασυνοριακή επικοινωνία με σκοπό τη 
διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
εγγράφων, αιτημάτων, νομικών εντύπων, 
αποδεικτικών στοιχείων ή άλλων 
πληροφοριών με ταχύ, ασφαλή και 
αξιόπιστο τρόπο σε διασυνοριακές αστικές 
και ποινικές διαδικασίες (Επικοινωνία 
μέσω επιγραμμικής ανταλλαγής δεδομένων 
στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης 
- σύστημα e-CODEX).

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών στο 
πλαίσιο διασυνοριακών αστικών και 
ποινικών διαδικασιών μέσω του 
συστήματος e-CODEX σύμφωνα με τις 
νομικές πράξεις που εκδίδονται στον τομέα 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών στο 
πλαίσιο διασυνοριακής συνεργασίας σε 
αστικές και σε ποινικές υποθέσεις μέσω 
του συστήματος e-CODEX σύμφωνα με 
τις νομικές πράξεις που εκδίδονται στον 
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της δικαστικής συνεργασίας και 
παρατίθενται στο παράρτημα I.

τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε 
αστικές και σε ποινικές υποθέσεις στο 
πλαίσιο της εξουσιών της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «εγκεκριμένο σημείο πρόσβασης e-
CODEX»: το σημείο πρόσβασης e-
CODEX που έχει κοινοποιηθεί στον eu-
LISA σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 
4 ή το άρθρο 7 παράγραφος 1 και το οποίο 
χρησιμοποιεί ψηφιακό διαδικαστικό 
πρότυπο όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 3·

β) «εγκεκριμένο σημείο πρόσβασης e-
CODEX»: το σημείο πρόσβασης e-
CODEX που έχει εγκριθεί δυνάμει του 
εθνικού δικαίου ή του δικαίου της 
Ένωσης, το οποίο έχει κοινοποιηθεί στον 
eu-LISA από την Επιτροπή ή από κράτος 
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4 ή το άρθρο 7 παράγραφος 1 
και χρησιμοποιεί ένα ή περισσότερα 
ψηφιακά διαδικαστικά πρότυπα όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3·

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) «ανταποκριτής e-CODEX»: 
οντότητα που ορίζεται από κράτος μέλος 
ή την Επιτροπή ως αρμόδια για να ζητεί 
και να λαμβάνει τεχνική υποστήριξη, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 2 στοιχείο στ), από τον eu-
LISA σε σχέση με το σύστημα e-CODEX·

Or. en
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «οντότητα που χειρίζεται 
εγκεκριμένο σημείο πρόσβασης e-
CODEX»: το θεσμικό όργανο, ο φορέας ή 
ο οργανισμός της Ένωσης, η εθνική 
δημόσια αρχή ή το νομικό πρόσωπο που 
χειρίζεται εγκεκριμένο σημείο πρόσβασης 
e-CODEX·

γ) «οντότητα που χειρίζεται 
εγκεκριμένο σημείο πρόσβασης e-
CODEX»: το θεσμικό όργανο, ο φορέας, η 
υπηρεσία ή ο οργανισμός της Ένωσης, η 
εθνική δημόσια αρχή ή το νομικό πρόσωπο 
που έχει εγκριθεί δυνάμει του εθνικού 
δικαίου για να χειρίζεται εγκεκριμένο 
σημείο πρόσβασης e-CODEX·

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) «ψηφιακό διαδικαστικό 
πρότυπο»: οι τεχνικές προδιαγραφές για 
τα μοντέλα επιχειρηματικών διεργασιών 
και τα σχήματα δεδομένων που 
βασίζονται στο βασικό λεξιλόγιο της 
Ένωσης για την e-Justice και καθορίζουν 
την ηλεκτρονική δομή των δεδομένων 
που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του 
συστήματος e-CODEX·

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ψηφιακό διαδικαστικό πρότυπο 3. Το ψηφιακό διαδικαστικό πρότυπο 



PE693.869v01-00 22/36 PR\1234105EL.docx

EL

αποτελείται από τα μοντέλα 
επιχειρηματικών διεργασιών και τα 
υποδείγματα που ορίζουν την ηλεκτρονική 
μορφή των εγγράφων τα οποία 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των 
διαδικασιών που ορίζονται από τις νομικές 
πράξεις οι οποίες απαριθμούνται στο 
παράρτημα I.

αποτελείται από τα μοντέλα 
επιχειρηματικών διεργασιών που ορίζουν 
την ηλεκτρονική μορφή των εγγράφων τα 
οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των 
διαδικασιών που ορίζονται από τις νομικές 
πράξεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 
2, αναπτύσσεται από τον eu-LISA 
καθορίζεται με εκτελεστικές πράξεις της 
Επιτροπής. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 17 παράγραφος 2. 

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17α, προς 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, 
με την επέκταση των δικαστικών 
διαδικασιών που καλύπτονται από το 
σύστημα e-CODEX.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή τηρεί κατάλογο των 
εγκεκριμένων σημείων πρόσβασης e-
CODEX που χειρίζονται τα θεσμικά 
όργανα, οι φορείς και οι οργανισμοί της 
Ένωσης, των διασυνοριακών αστικών και 
ποινικών διαδικασιών, καθώς και των 

4. Η Επιτροπή τηρεί κατάλογο των 
εγκεκριμένων σημείων πρόσβασης e-
CODEX που χειρίζονται τα θεσμικά 
όργανα, οι φορείς, οι υπηρεσίες και οι 
οργανισμοί της Ένωσης, των 
διασυνοριακών αστικών και ποινικών 
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εντύπων, που επιτρέπεται να εφαρμόζει 
κάθε σημείο πρόσβασης. Κοινοποιεί 
αμελλητί τις αλλαγές στον eu-LISA, χωρίς 
αυτό να επηρεάζει την ετήσια ενημέρωση 
η οποία προβλέπεται στο άρθρο 14.

υποθέσεων, καθώς και των ψηφιακών 
διαδικαστικών προτύπων με τα οποία 
λειτουργεί κάθε σημείο πρόσβασης. 
Κοινοποιεί αμελλητί τις αλλαγές στον eu-
LISA, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ετήσια 
ενημέρωση η οποία προβλέπεται στο 
άρθρο 14.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο eu-LISA είναι υπεύθυνος για τη 
λειτουργική διαχείριση των στοιχείων του 
συστήματος e-CODEX που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) και 
άρθρο 4 παράγραφος 3, καθώς και του 
λογισμικού υποστήριξης που αναφέρεται 
στο παράρτημα II.

1. Ο eu-LISA είναι υπεύθυνος για τη 
λειτουργική διαχείριση των στοιχείων του 
συστήματος e-CODEX που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) και 
άρθρο 4 παράγραφος 3 και στο άρθρο 10, 
καθώς και του λογισμικού υποστήριξης 
που αναφέρεται στο παράρτημα II.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) συντήρηση και διανομή στα 
εγκεκριμένα σημεία πρόσβασης e-CODEX 
των μοντέλων επιχειρηματικών 
διεργασιών, των υποδειγμάτων που 
ορίζουν την ηλεκτρονική μορφή των 
εγγράφων τα οποία αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 3 και της 
υποκείμενης προκαθορισμένης συλλογής 
μοντέλων δεδομένων·

ζ) συντήρηση και διανομή στα 
εγκεκριμένα σημεία πρόσβασης e-CODEX 
των ψηφιακών διαδικαστικών προτύπων 
που ορίζουν την ηλεκτρονική μορφή των 
δεδομένων τα οποία αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 3 και της 
υποκείμενης προκαθορισμένης συλλογής 
μοντέλων δεδομένων·

Or. en
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) εκπόνηση και διανομή στα 
εγκεκριμένα σημεία πρόσβασης e-CODEX 
νέων μοντέλων επιχειρηματικών 
διεργασιών και υποδειγμάτων που 
ορίζουν την ηλεκτρονική μορφή των 
εγγράφων τα οποία αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 3, μεταξύ άλλων με 
τη διοργάνωση και τη διευκόλυνση 
εργαστηρίων με τους ανταποκριτές του e-
CODEX.

ι) εκπόνηση και διανομή στα 
εγκεκριμένα σημεία πρόσβασης e-CODEX 
νέων ψηφιακών διαδικαστικών 
προτύπων, μεταξύ άλλων με τη 
διοργάνωση και τη διευκόλυνση 
εργαστηρίων με τους ανταποκριτές του e-
CODEX.

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. eu-LISA και η Επιτροπή 
συνάπτουν μνημόνιο συνεννόησης 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή 
μεταξύ της άσκησης των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων τους όσον αφορά τις 
συνιστώσες του συστήματος e-CODEX 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη τηρούν κατάλογο 
των εγκεκριμένων σημείων πρόσβασης e-
CODEX που λειτουργούν εντός της 
επικράτειάς τους, των διασυνοριακών 
αστικών και ποινικών διαδικασιών, καθώς 
και των εντύπων, που επιτρέπεται να 
εφαρμόζει κάθε σημείο πρόσβασης. 
Κοινοποιούν αμελλητί τις αλλαγές στον 
eu-LISA, χωρίς αυτό να επηρεάζει την 
ετήσια ενημέρωση η οποία προβλέπεται 
στο άρθρο 14.

1. Τα κράτη μέλη τηρούν κατάλογο 
των εγκεκριμένων σημείων πρόσβασης e-
CODEX που λειτουργούν εντός της 
επικράτειάς τους, των διασυνοριακών 
αστικών και ποινικών διαδικασιών, καθώς 
και των ψηφιακών διαδικαστικών 
προτύπων,που επιτρέπεται να εφαρμόζει 
κάθε σημείο πρόσβασης. Όλα τα 
εξουσιοδοτημένα σημεία πρόσβασης e-
CODEX σε ένα κράτος μέλος εφαρμόζουν 
όλα τα ψηφιακά διαδικαστικά πρότυπα 
που εγκρίνονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Κοινοποιούν αμελλητί τις 
αλλαγές στον eu-LISA, χωρίς αυτό να 
επηρεάζει την ετήσια ενημέρωση η οποία 
προβλέπεται στο άρθρο 14.

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έως και 
πέντε ανταποκριτές e-CODEX. Μόνον οι 
ανταποκριτές αυτοί έχουν το δικαίωμα να 
ζητούν και να λαμβάνουν την τεχνική 
υποστήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 2 στοιχείο στ).

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έως και 
δέκα ανταποκριτές e-CODEX. Μόνον οι 
ανταποκριτές αυτοί έχουν το δικαίωμα να 
ζητούν και να λαμβάνουν την τεχνική 
υποστήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 2 στοιχείο στ). Κάθε κράτος 
μέλος κοινοποιεί στον eu-LISA κατάλογο 
των εντεταλμένων από αυτό 
ανταποκριτών e-CODEX καθώς και κάθε 
τροποποίηση του εν λόγω καταλόγου.

Or. en
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η οντότητα που χειρίζεται 
εγκεκριμένο σημείο πρόσβασης e-CODEX 
είναι υπεύθυνη για την ασφαλή 
εγκατάσταση και λειτουργία του. Η 
αρμοδιότητα αυτή περιλαμβάνει τις 
απαραίτητες προσαρμογές στον σύνδεσμο 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχείο β) ώστε να 
καταστεί συμβατός με τα όποια 
συνδεδεμένα συστήματα, καθώς και τις 
όποιες άλλες απαραίτητες τεχνικές 
προσαρμογές στα συνδεδεμένα συστήματά 
του.

1. Η οντότητα που χειρίζεται 
εγκεκριμένο σημείο πρόσβασης e-CODEX 
είναι υπεύθυνη για την ασφαλή 
εγκατάσταση και λειτουργία του. Η 
αρμοδιότητα αυτή περιλαμβάνει τις 
απαραίτητες προσαρμογές στον σύνδεσμο 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχείο β) ώστε να 
καταστεί συμβατός με τα όποια συναφή 
συνδεδεμένα συστήματα, καθώς και τις 
όποιες άλλες απαραίτητες τεχνικές 
προσαρμογές στα συνδεδεμένα συστήματά 
του.

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η οντότητα που χειρίζεται 
εγκεκριμένο σημείο πρόσβασης e-CODEX 
παρέχει μηχανισμό στο ή στα συνδεδεμένα 
συστήματά της που επιτρέπει την 
ανάκτηση σχετικών δεδομένων όσον 
αφορά τη χρήση διασυνοριακών αστικών 
και ποινικών διαδικασιών σύμφωνα με τις 
οικείες διατάξεις των νομικών πράξεων 
που απαριθμούνται στο παράρτημα I.

2. Η οντότητα που χειρίζεται 
εγκεκριμένο σημείο πρόσβασης e-CODEX 
παρέχει μηχανισμό στο ή στα συνδεδεμένα 
συστήματά της που επιτρέπει την 
ανάκτηση σχετικών δεδομένων όσον 
αφορά τη χρήση διασυνοριακών αστικών 
και ποινικών διαδικασιών σύμφωνα με τις 
οικείες διατάξεις των νομικών πράξεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 2.

Or. en
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ευθύνη για τυχόν ζημιά που 
προκύπτει από τη λειτουργία εγκεκριμένου 
σημείου πρόσβασης e-CODEX και των 
όποιων συνδεδεμένων συστημάτων 
βαρύνει την οντότητα που χειρίζεται το εν 
λόγω εγκεκριμένο σημείο πρόσβασης e-
CODEX.

3. Η ευθύνη για τυχόν ζημιά που 
προκύπτει από τη λειτουργία εγκεκριμένου 
σημείου πρόσβασης e-CODEX και των 
όποιων συνδεδεμένων συστημάτων 
βαρύνει την οντότητα που χειρίζεται το εν 
λόγω εγκεκριμένο σημείο πρόσβασης e-
CODEX, η οποία μπορεί να απαιτήσει 
αποκατάσταση από υπεύθυνο τρίτο 
πρόσωπο ή οντότητα.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το συμβούλιο διαχείρισης του 
προγράμματος αποτελείται από οκτώ μέλη 
διορισμένα από το διοικητικό συμβούλιο, 
τον πρόεδρο της συμβουλευτικής ομάδας 
που αναφέρεται στο άρθρο 11 και ένα 
μέλος διορισμένο από την Επιτροπή. Το 
διοικητικό συμβούλιο διασφαλίζει ότι τα 
μέλη που διορίζει στο συμβούλιο 
διαχείρισης του προγράμματος διαθέτουν 
την απαραίτητη εμπειρία και 
εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με το σύστημα 
e-CODEX.

2. Το συμβούλιο διαχείρισης του 
προγράμματος αποτελείται από οκτώ μέλη 
διορισμένα από το διοικητικό συμβούλιο 
μεταξύ των μελών του, τον πρόεδρο της 
συμβουλευτικής ομάδας που αναφέρεται 
στο άρθρο 11 και ένα μέλος διορισμένο 
από την Επιτροπή. Το διοικητικό 
συμβούλιο διασφαλίζει ότι τα μέλη που 
διορίζει στο συμβούλιο διαχείρισης του 
προγράμματος διαθέτουν την απαραίτητη 
εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη σχετικά 
με το σύστημα e-CODEX.

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 - παράγραφος 2α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η θητεία των μελών του 
συμβουλίου διαχείρισης του 
προγράμματος και των αναπληρωτών 
τους είναι τετραετής και μπορεί να 
ανανεωθεί.

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο eu-LISA συμμετέχει στις 
εργασίες του συμβουλίου διαχείρισης του 
προγράμματος. Για τον σκοπό αυτόν, 
εκπρόσωποι του eu-LISA παρίστανται 
στις συνεδριάσεις του συμβουλίου 
διαχείρισης του προγράμματος, 
προκειμένου να υποβάλλουν εκθέσεις 
σχετικά με τις εργασίες που αφορούν το 
σύστημα e-CODEX και τυχόν άλλες 
συναφείς εργασίες και δραστηριότητες.

3. Ο eu-LISA συμμετέχει στις 
εργασίες του συμβουλίου διαχείρισης του 
προγράμματος. Για τον σκοπό αυτόν, ένας 
εκπρόσωπος του eu-LISA παρίσταται στις 
συνεδριάσεις του συμβουλίου διαχείρισης 
του προγράμματος, προκειμένου να 
υποβάλει έκθεση σχετικά με τις εργασίες 
που αφορούν το σύστημα e-CODEX και 
τυχόν άλλες συναφείς εργασίες και 
δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το συμβούλιο διαχείρισης του 
προγράμματος συνέρχεται τουλάχιστον μία 
φορά το τρίμηνο, και συχνότερα όταν αυτό 
απαιτείται. Διασφαλίζει την κατάλληλη 
διαχείριση του συστήματος e-CODEX, 
ιδίως κατά τη διαδικασία 
παράδοσης/ανάληψης και όσον αφορά την 

4. Το συμβούλιο διαχείρισης του 
προγράμματος συνέρχεται τουλάχιστον μία 
φορά το τρίμηνο, και συχνότερα όταν αυτό 
απαιτείται. Διασφαλίζει την κατάλληλη 
διαχείριση του συστήματος e-CODEX, 
ιδίως κατά τη διαδικασία 
παράδοσης/ανάληψης και όσον αφορά την 
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εφαρμογή των πράξεων που εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2. Το 
συμβούλιο διαχείρισης του προγράμματος 
υποβάλλει γραπτές εκθέσεις τακτικά, και 
εάν είναι δυνατόν κάθε δεύτερο μήνα, στο 
διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA 
σχετικά με την πρόοδο του έργου. Το 
συμβούλιο διαχείρισης του προγράμματος 
δεν έχει εξουσία λήψης αποφάσεων ούτε 
εντολή να εκπροσωπεί τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου.

εφαρμογή των πράξεων που εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2. Το 
συμβούλιο διαχείρισης του προγράμματος 
υποβάλλει γραπτές εκθέσεις τακτικά, 
τουλάχιστον μετά από κάθε επίσημη 
συνεδρίαση, στο διοικητικό συμβούλιο του 
eu-LISA σχετικά με την κατάσταση του 
συστήματος e-CODEX. Το συμβούλιο 
διαχείρισης του προγράμματος δεν έχει 
εξουσία λήψης αποφάσεων ούτε εντολή να 
εκπροσωπεί τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την επιλογή του/της προέδρου· α) την επιλογή του/της προέδρου και 
του/της αναπληρωτή προέδρου και τη 
διάρκεια της θητείας τους·

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αποδοχή εμπειρογνωμόνων στις 
συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
επαγγελματικών οργανώσεων και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν 
στη διαχείριση του συστήματος e-CODEX 
κατά τη στιγμή της παράδοσής του·

δ) αποδοχή εμπειρογνωμόνων στις 
συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
επαγγελματικών οργανώσεων ή άλλων 
σχετικών ενδιαφερόμενων μερών που 
συμμετέχουν στη διαχείριση του 
συστήματος e-CODEX κατά τη στιγμή της 
παράδοσής του·

Or. en
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Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Όλα τα έξοδα ταξιδιού και 
παραμονής που πραγματοποιούνται από τα 
μέλη του συμβουλίου διαχείρισης του 
προγράμματος καταβάλλονται από τον eu-
LISA. Το άρθρο 10 του εσωτερικού 
κανονισμού του eu-LISA εφαρμόζεται, 
τηρουμένων των αναλογιών.

7. Όλα τα έξοδα ταξιδιού και 
παραμονής που πραγματοποιούνται από τα 
μέλη του συμβουλίου διαχείρισης του 
προγράμματος είναι εύλογα και αναλογικά 
και καταβάλλονται από τον eu-LISA. Το 
άρθρο 10 του εσωτερικού κανονισμού του 
eu-LISA εφαρμόζεται, τηρουμένων των 
αναλογιών.

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Διάκριση των εξουσιών και ανεξαρτησία 

της δικαστικής εξουσίας
Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 
όλες οι οντότητες τηρούν την αρχή της 
διάκρισης των εξουσιών και 
διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις και οι 
ενέργειές τους σέβονται την αρχή της 
ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας.

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον αριθμό των μηνυμάτων που 
αποστέλλονται και λαμβάνονται από κάθε 
εγκεκριμένο σημείο πρόσβασης e-CODEX 
το οποίο λειτουργεί εντός της επικράτειάς 
τους, ομαδοποιημένα ανά αντίστοιχο 
εγκεκριμένο σημείο πρόσβασης e-CODEX 
και διασυνοριακή αστική και ποινική 
διαδικασία·

γ) τον αριθμό των επίσημων 
μηνυμάτων που αποστέλλονται και 
λαμβάνονται από κάθε εγκεκριμένο σημείο 
πρόσβασης e-CODEX το οποίο λειτουργεί 
εντός της επικράτειάς τους, 
ομαδοποιημένα ανά αντίστοιχο 
εγκεκριμένο σημείο πρόσβασης e-CODEX 
και διασυνοριακή αστική και ποινική 
διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 616 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16a
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 
παράγραφος 3α εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα 
από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού].
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 5 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
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ισχύουν ήδη.
4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.
5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
6. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 
παράγραφος 3α τίθεται σε ισχύ εφόσον 
δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός δύο μηνών από την ημέρα που η 
πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν 
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι εισηγητές θα παρουσιάσουν κατωτέρω τους κύριους λόγους για τις τροπολογίες που 
παρουσιάζονται στο σχέδιο έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ένα ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας στο πλαίσιο 
διασυνοριακών αστικών διαδικασιών και ποινικών διαδικασιών (ανακοίνωση για την 
ηλεκτρονική δικαιοσύνη μέσω της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων — σύστημα e-
CODEX), και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726 σχετικά με τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ 
Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA).

Εισαγωγή
Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της 
αποτελεσματικής λειτουργίας των δικαστικών συστημάτων στα κράτη μέλη και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελεί ουσιαστικό μέσο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη 
δικαιοσύνη και την παροχή νομικής προστασίας στους ευρωπαίους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις στην ψηφιακή εποχή. Είναι συνεπώς σημαντικό να αναπτυχθούν οι κατάλληλοι 
δίαυλοι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα συστήματα δικαιοσύνης μπορούν να συνεργάζονται 
αποτελεσματικά με ψηφιακό τρόπο.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης , μια 
εργαλειοθήκη ευκαιριών, της 2ας Δεκεμβρίου 2020, καθορίζει μια νέα προσέγγιση για την 
ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, η οποία βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο 
χρηματοοικονομικών και ηλεκτρονικών νομικών μέσων που θα χρησιμοποιούνται από 
διάφορους φορείς των δικαστικών συστημάτων. Η Επιτροπή παρουσίασε επίσης την 
«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα 
μηχανοργανωμένο σύστημα επικοινωνίας σε διασυνοριακές αστικές και ποινικές διαδικασίες 
(σύστημα e-CODEX)», (κανονισμός e-CODEX).
Στις 29 Απριλίου 2021 ανακοινώθηκε ότι ο φάκελος θα εξεταστεί από κοινού από δύο 
επιτροπές –την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
(LIBE) και την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI). Εισηγητές για τον κανονισμό ορίστηκαν 
οι Emil Radev (JURI) και Nuno Melo (LIBE).
Το e-CODEX αποτελεί το βασικό τεχνολογικό πρότυπο/καταλύτη για τον εκσυγχρονισμό, 
μέσω της ψηφιοποίησης, των επικοινωνιών στο πλαίσιο διασυνοριακών δικαστικών 
διαδικασιών.
Από την έναρξη του έργου, τον Δεκέμβριο του 2010, το e-CODEX έχει μετατραπεί από ένα 
φιλόδοξο έργο σε μια λειτουργική υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών (DSI) στον δικαστικό 
τομέα. Επί του παρόντος, η έμφαση δίνεται στη μετάβαση του έργου e-CODEX προς μια 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη και ασφαλή λύση για τη συντήρηση του e-CODEX.
Οι εισηγητές πιστεύουν ότι ο παρών κανονισμός, ως μέσο άμεσα εφαρμόσιμο σε όλα τα 
κράτη μέλη και δεσμευτικό ως προς όλα τα μέρη του, θα διασφαλίσει την ομοιόμορφη 
εφαρμογή των κανόνων για το e-CODEX σε ολόκληρη την ΕΕ και την ταυτόχρονη έναρξη 
ισχύος τους. Χαιρετίζουν τον στόχο της παροχής ασφάλειας δικαίου με την αποφυγή 
αποκλινουσών ερμηνειών στα κράτη μέλη, ώστε να αποτραπεί έτσι ο νομικός 
κατακερματισμός. Με την καθιέρωση του συστήματος e-CODEX, η έγκριση του κανονισμού 
θα συμβάλει στην υιοθέτηση του e-CODEX από περισσότερα κράτη μέλη για διαδικασίες 
στις οποίες ήδη χρησιμοποιείται το σύστημα, αλλά και για μελλοντικές.
Το σχέδιο e-CODEX αποσκοπεί στη βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης των πολιτών 
και των επιχειρήσεων στη δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στη βελτίωση της 
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διαλειτουργικότητας μεταξύ των δικαστικών αρχών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει 
σχεδιαστεί ως αποκεντρωμένο σύστημα που βασίζεται σε κατανεμημένη αρχιτεκτονική που 
επιτρέπει τη συνδεσιμότητα μεταξύ των εθνικών συστημάτων. 
Οι εισηγητές θεωρούν ότι το σύστημα e-CODEX θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως η 
προτιμώμενη λύση για την καθιέρωση ενός διαλειτουργικού και ασφαλούς αποκεντρωμένου 
δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των εθνικών συστημάτων ΤΠ στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις.
Στόχος της πρότασης είναι να ανατεθεί η περαιτέρω ανάπτυξη και συντήρηση του e-CODEX 
στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ 
Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) από τον 
Ιούλιο του 2023.

1. Πεδίο εφαρμογής
Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού είναι η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων 
στο πλαίσιο της διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις 
(άρθρο 2). 
Το σύστημα e-CODEX θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως η προτιμώμενη λύση για ένα 
διαλειτουργικό, ασφαλές και αποκεντρωμένο δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των εθνικών 
συστημάτων ΤΠ στο συγκεκριμένο πεδίο. 
Οι εισηγητές θεωρούν ότι το παράρτημα Ι, το οποίο περιέχει κατάλογο των μέσων που 
προβλέπουν δικαστικές διαδικασίες που υπόκεινται στο eCodex, θα πρέπει να διαγραφεί . Το 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει αντ’ αυτού να οριστεί στη βάση της 
διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις (άρθρο 2). Αυτό 
επιτρέπει την αποφυγή κάθε κινδύνου να μείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής δικαστικές 
διαδικασίες για τις οποίες είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα χρήσης του e-Codex. 
Επιπλέον, μια απλή αναφορά στο άρθρο 81 και 82 ΣΛΕΕ δεν θα ήταν αρκετή, καθώς δεν θα 
καλύπτονταν πράξεις προγενέστερες της Συνθήκης της Λισαβόνας.  
Τέλος, ο κανονισμός θα πρέπει να αφορά μόνο τη χρήση του e-Codex για τις διαδικασίες σε 
αστικές και ποινικές υποθέσεις. Άλλες χρήσεις του e-Codex που ενδέχεται να θεσπιστούν με 
μελλοντικές νομοθετικές πράξεις δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τον παρόντα 
κανονισμό, καθώς θα απαιτούσαν προσαρμογές που δεν μπορούν να προβλεφθούν επί του 
παρόντος (αιτιολογική σκέψη 11· άρθρο 2). 

2. Ορισμοί
Η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει σαφείς και συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με τους 
όρους λειτουργίας των σημείων πρόσβασης. 
Οι εισηγητές ανέπτυξαν περαιτέρω την ορολογία του e-Codex για να δώσουν μεγαλύτερη 
σαφήνεια στις ακόλουθες εκφράσεις: «εξουσιοδοτημένο σημείο πρόσβασης e-Codex», 
«ανταποκριτές e-Codex» και «ψηφιακά διαδικαστικά πρότυπα” (άρθρο 3). 

3. Κατανομή αρμοδιοτήτων
Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος e-CODEX 
και η αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησής του, με παράλληλη διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας των εθνικών δικαστικών αρχών· για τούτο, πρέπει να οριστεί κατάλληλη 
οντότητα για τη λειτουργική διαχείριση του συστήματος. Η πρόταση προβλέπει τη 
δημιουργία συμβουλευτικής ομάδας e-CODEX και συμβουλίου διαχείρισης προγράμματος 
για το e-CODEX (άρθρο 12). 
Έχουν θεσπιστεί διασφαλίσεις για την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, η οποία δεν 
επηρεάζεται ποτέ αρνητικά από το σύστημα e-CODEX (αιτιολογικές σκέψεις 7 και 9· άρθρο 
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12α νέο). 
Για την ορθή και σαφή λειτουργία του συστήματος eCodex, έχουν κατατεθεί περαιτέρω 
τροπολογίες για την ακριβή οριοθέτηση των ρόλων της Επιτροπής, των κρατών μελών και 
του eu-LISA (αιτιολογικές σκέψεις 5, 12, 15, 21· άρθρα 3 (1) β, 3 (1) βα νέο, 6 (4)α νέο, 7 και 
16α νέο). 

4. Βελτιστοποίηση του συστήματος e-CODEX
Οι εισηγητές εισάγουν, για λόγους αποτελεσματικότητας του e-Codex, ορισμένες 
προδιαγραφές σχετικά με τα εγκεκριμένα σημεία πρόσβασης και τον ορισμό των 
ανταποκριτών από τα κράτη μέλη (άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β), νέο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο βα) και άρθρο 7).

5. Ανάθεση εξουσιών στην Επιτροπή 
Καθώς το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού eCodex θα πρέπει να περιοριστεί στη δικαστική 
συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, αλλά δεδομένου ότι στο μέλλον θα ήταν 
σκόπιμο να υπαχθούν και άλλες διαδικασίες στο σύστημα eCodex, οι δύο εισηγητές θεωρούν 
ότι απαιτείται κάποια ευελιξία όσον αφορά την οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του ίδιου 
του κανονισμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εισήχθησαν διατάξεις σχετικά με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Οι διατάξεις αυτές επιτρέπουν την περαιτέρω επέκταση της 
λειτουργίας του eCodex, ενώ παράλληλα διαφυλάσσουν πλήρως τα προνόμια του 
Κοινοβουλίου όσον αφορά την οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (άρθρο 5 
παράγραφος 3α νέο και 16α νέο).  
Στο δημοσιονομικό δελτίο της Επιτροπής γίνεται αναφορά στην επέκταση του συστήματος 
eCodex σε άλλες διαδικασίες μέσω εκτελεστικών πράξεων (σημείο 2.2.3). Αυτό δεν θα ήταν 
ούτε επιθυμητό ούτε νομικά σωστό. Ωστόσο, δεδομένου ότι το δημοσιονομικό δελτίο δεν 
μπορεί να τροποποιηθεί από τους συννομοθέτες, η προσθήκη διατάξεων που αναθέτουν στην 
Επιτροπή εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις επαρκεί για να διατηρηθεί ο 
κοινοβουλευτικός έλεγχος ανέπαφος.

6. Ιδιωτικοί φορείς που διαχειρίζονται σημεία πρόσβασης και προστασία δεδομένων
Οι δικαστικές αρχές και οι εισαγγελικές αρχές σε πολλά κράτη μέλη προσφεύγουν συνήθως 
στις υπηρεσίες αναδόχων. Συνεπώς, η πρόβλεψη της συμμετοχής ιδιωτικών φορέων και ο 
περιορισμός της στη λειτουργία του συστήματος e-Codex δεν δημιουργεί επικίνδυνο 
προηγούμενο. 
Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχουν διασφαλίσεις λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα της 
απονομής της δικαιοσύνης και των δεδομένων και πληροφοριών που χειρίζονται οι 
δικαστικές αρχές. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι δύο εισηγητές προέβλεψαν ότι ιδιωτικοί φορείς μπορούν 
να διαχειρίζονται σημεία πρόσβασης μόνον εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί από τα κράτη μέλη 
και υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται πλήρως, όπως οι δημόσιες αρχές που είναι 
πιθανόν επιφορτισμένες με το ίδιο καθήκον, με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία 
των δεδομένων (αιτιολογικές σκέψεις 15, 15α νέα, 17· άρθρο 12α νέο). 

7. Βασικό λεξιλόγιο e-Justice
Προκειμένου να ενθαρρυνθούν σθεναρά και ευρέως η δικαστική συνεργασία και η αμοιβαία 
εμπιστοσύνη, θα πρέπει να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα όχι μόνο όσον αφορά τις 
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, αλλά και σε σχέση με την ορολογία. 
Διαφορετικά, ακόμη και το πλέον αποτελεσματικό σύστημα διασύνδεσης δεν θα επαρκούσε 
ώστε οι δικαστικές αρχές, οι ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα, οι πολίτες, 
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οι επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη να κατανοήσουν σωστά το ένα το άλλο. 
Μέσα από το πρίσμα των ανωτέρω, οι δύο εισηγητές επέλεξαν να εισαγάγουν την αναφορά 
στο βασικό λεξιλόγιο ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στον ορισμό του «ψηφιακού διαδικαστικού 
προτύπου» (άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζα, νέο).

Συμπέρασμα 
Οι δύο εισηγητές θεωρούν ότι η πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή κινείται προς τη σωστή 
κατεύθυνση, θέτοντας το ζήτημα της διαλειτουργικότητας στο επίκεντρο των προσπαθειών 
της ΕΕ για την τόνωση και την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας σε ολόκληρη την 
ήπειρο. 
Η ίδια η πρόταση μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά για την εξεύρεση λεπτής και ζωτικής 
ισορροπίας μεταξύ της διαλειτουργικότητας και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, της 
αποτελεσματικότητας και της προστασίας των δεδομένων, της ταχύτητας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της τεχνολογίας και του κράτους δικαίου.


