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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε πολιτικά και οικονομικά θέματα απαιτεί πλήρη ολοκλήρωση 

στον δικαστικό χώρο και τον χώρο της δικαιοσύνης εν γένει. 

Στο έργο των δικαστικών αρχών δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν πολιτικά όργανα, συνεπώς ο 

συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να 

συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Eurojust. 

Το έγκλημα, ιδίως το έγκλημα οικονομικής φύσεως, αποτελεί τροχοπέδη για την οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη, δεδομένου ότι συνιστά παραβίαση των νόμων που διέπουν την 

κοινωνική συνύπαρξη και στρεβλώνει τους κανόνες της αγοράς. Πρέπει να καταπολεμηθεί 

αποτελεσματικά με την κατάλληλη νομοθεσία και με δικαστήρια που ενεργούν ταχύτατα και 

αμερόληπτα. 

Η γενική ιδέα της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 

(EPPO) δεν είναι μέλος της Eurojust και ότι μπορεί να παρίσταται σε συνεδριάσεις μόνον ως 

παρατηρητής, «χωρίς δικαίωμα ψήφου», σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 και το 

άρθρο 16 παράγραφος 7.  

Εν τούτοις, σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα 

πρέπει να προέρχεται «εκ της Eurojust»· συνεπώς, προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η 

σύνδεση και να διασφαλιστεί ότι θα τεθεί ουσιαστικό τέρμα στο διασυνοριακό έγκλημα, η 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να είναι μέλος της Eurojust.  

Το άρθρο 41 παράγραφος 2 της πρότασης προβλέπει ότι «η Eurojust χειρίζεται τυχόν 

αιτήσεις προερχόμενες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση 

και τις διεκπεραιώνει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, ως εάν είχαν προέλθει από εθνική αρχή 

αρμόδια για τη δικαστική συνεργασία». Ωστόσο, η Eurojust και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα 

πρέπει να έχουν στενότερη συνεργασία. 

Το Παράρτημα 1 της πρότασης παραθέτει τις μορφές σοβαρού εγκλήματος που εμπίπτουν 

στην αρμοδιότητα της Eurojust. Σε αυτές περιλαμβάνονται «αδικήματα εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης». 

Ωστόσο, το άρθρο 3 παράγραφος 1 της πρότασης ορίζει ότι το πεδίο αρμοδιότητας της 

Eurojust «δεν περιλαμβάνει τα αδικήματα για τα οποία είναι αρμόδια η Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία».  

Τα αδικήματα αυτά περιγράφονται στο άρθρο 86 ΣΛΕΕ ακριβώς ως «αδικήματα που θίγουν 

τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης», γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα ενδεχόμενης 

σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο φορέων.  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, σε περιπτώσεις που αφορούν τόσο τα οικονομικά συμφέροντα της 

Ένωσης όσο και αυτά των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 13 της πρότασης 

κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (COM 

(2013) 534), τα εν λόγω αδικήματα είναι δυνατόν να αναπεμφθούν ενώπιον των εθνικών 

αρχών.  

Στις περιπτώσεις αυτές, η Eurojust μπορεί να ενεργεί ως συντονιστής, καθώς είναι επίσης 

αρμόδια για αδικήματα τα οποία ενδέχεται να θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.  

Ωστόσο η εξήγηση που δίδεται από την Επιτροπή δεν ευσταθεί, διότι: 
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α) η σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι ακόμα υπό συζήτηση και είναι μάλλον 

απίθανο να διατηρηθεί στην τελική έκδοση η λύση που προτείνεται στο άρθρο 13·  

β) σε κάθε περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ασκεί δραστηριότητα μόνο σε 

περιορισμένο αριθμό κρατών μελών (με στενότερη συνεργασία)·  

γ) η διαδικασία αυτή ενδέχεται να είναι υπερβολικά αργή για να είναι αποτελεσματική. 

Παρά το γεγονός ότι η πρόταση επιβεβαιώνει την «πλήρη αυτονομία και ανεξαρτησία της 

Eurojust» (βλ. αιτιολογική σκέψη 30), η Επιτροπή θα ήθελε να γίνει η Eurojust οργανισμός 

της ΕΕ που θα υπάγεται στην κοινή προσέγγιση των οργανισμών η οποία συμφωνήθηκε από 

το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή το 2012.  

Σύμφωνα με αυτό το όραμα, για παράδειγμα, η Επιτροπή θα συμμετέχει με δύο εκπροσώπους 

της στις διοικητικές πράξεις, στις «διαχειριστικές αρμοδιότητες», της Eurojust (βλ. άρθρο 10 

παράγραφος 1 στοιχείο β) και άρθρο 16 παράγραφος 4). 

Κατά την άποψη της Επιτροπής, ωστόσο, οι αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνουν επίσης την 

εκλογή των προέδρων και των αντιπροέδρων της Eurojust (άρθρο 14 παράγραφος 1 

στοιχείο ια)), το οποίο συνεπάγεται σαφώς αρμοδιότητες πέραν των αμιγώς διοικητικών.  

Το άρθρο 17 παράγραφος 2 προβλέπει ότι ο διοικητικός διευθυντής διορίζεται από το 

συλλογικό όργανο της Eurojust, από κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, με 

αποτέλεσμα να περιορίζονται οι επιλογές του συλλογικού οργάνου. 

Στην πρόταση δεν γίνεται αναφορά στην επίλυση συγκρούσεων δικαιοδοσίας, που συνιστά 

μία από τις κύριες αρμοδιότητες της Eurojust σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) ΣΛΕΕ.  

Η πρόταση δεν αναφέρει πώς συμβιβάζεται με την απόφαση-πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, η οποία σκοπεί στη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας, με στόχο να 

προλαμβάνεται το ενδεχόμενο κίνησης ποινικής διαδικασίας κατά του ίδιου προσώπου, 

συγχρόνως ή παράλληλα, από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, βάσει των ίδιων πραγματικών 

περιστατικών.  

Η απόφαση αυτή προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και 

να διαβουλεύονται απευθείας μεταξύ τους σχετικά με ποινικές διαδικασίες. Εφόσον δεν 

επιτυγχάνεται συμφωνία, η υπόθεση παραπέμπεται στην Eurojust, ως ενδείκνυται, υπό την 

προϋπόθεση ότι το ζήτημα εμπίπτει στην αρμοδιότητά της.  

Η πρόταση για την Eurojust δεν τροποποιεί ούτε ανακαλεί την απόφαση-πλαίσιο, και η 

πρόταση της Επιτροπής δεν αναφέρεται στον δικαστικό έλεγχο των αποφάσεων της Eurojust 

όσον αφορά τις συγκρούσεις δικαιοδοσίας. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 

ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 

πρέπει να συσταθεί εκ της Eurojust, ο 

παρών κανονισμός περιλαμβάνει τις 

διατάξεις που απαιτούνται για τη ρύθμιση 

των σχέσεων μεταξύ της Eurojust και της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

(4) Ωστόσο, δεδομένου ότι η 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συστήνεται μέσω 

ενισχυμένης συνεργασίας, ο κανονισμός 

για την εφαρμογή της ενισχυμένης 

συνεργασίας στη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι 

δεσμευτικός και εφαρμόζεται άμεσα μόνο 

στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην εν 

λόγω ενισχυμένη συνεργασία.  Επομένως, 

για τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν 

στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Εurojust 

παραμένει πλήρως αρμόδια για τις 

μορφές αξιόποινων πράξεων που 

παρατίθενται στο παράρτημα Ι του 

παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Θα πρέπει επίσης να ληφθεί 

υπόψη η αξιολόγηση της απόφασης του 

Συμβουλίου 2002/187/ΔΕΥ και οι 

δραστηριότητες που διεξάγει η Eurojust 

(τελική έκθεση της 30ης Ιουνίου 2015). 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Η αποστολή της Eurojust, που 

συνίσταται στη διευκόλυνση της 

συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών 

αρχών, εκτελείται στο πλαίσιο άλλων 

νομικών μέσων, όπως της απόφασης-

πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ1α του 

Συμβουλίου1α, οι διατάξεις της οποίας θα 
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πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τον 

παρόντα κανονισμό.  

 ____________________ 

 1α Απόφαση-πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, 

για την πρόληψη και τον διακανονισμό 

συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές 

υποθέσεις. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 

που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(8) Ο παρών κανονισμός σέβεται 

πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 

θεμελιώδεις ελευθερίες και διαφυλάσσει 

πλήρως τις αρχές που αναγνωρίζονται 

ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Οι μορφές σοβαρού εγκλήματος 

που έχουν επιπτώσεις σε δύο ή 

περισσότερα κράτη μέλη και για τις οποίες 

είναι αρμόδια η Eurojust πρέπει να 

αναφέρονται ρητά. Επιπλέον, πρέπει να 

ορίζονται οι υποθέσεις οι οποίες δεν 

αφορούν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 

αλλά απαιτούν δίωξη σε κοινές βάσεις. Οι 

υποθέσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν 

έρευνες και διώξεις με επιπτώσεις για ένα 

μόνο κράτος μέλος και ένα τρίτο κράτος, 

καθώς και υποθέσεις με επιπτώσεις για ένα 

μόνο κράτος μέλος και την Ένωση. 

(9) Οι μορφές σοβαρού εγκλήματος 

που έχουν επιπτώσεις σε δύο ή 

περισσότερα κράτη μέλη και για τις οποίες 

είναι αρμόδια η Eurojust πρέπει να 

αναφέρονται σαφώς. Επιπλέον, πρέπει να 

ορίζονται οι υποθέσεις οι οποίες δεν 

αφορούν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 

αλλά απαιτούν δίωξη σε κοινές βάσεις. Οι 

υποθέσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν 

έρευνες και διώξεις με επιπτώσεις για ένα 

μόνο κράτος μέλος και ένα τρίτο κράτος, 

καθώς και υποθέσεις με επιπτώσεις για ένα 

μόνο κράτος μέλος και την Ένωση. 
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Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Κατά την άσκηση των 

επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων της επί 

συγκεκριμένων ποινικών υποθέσεων, 

κατόπιν αίτησης των αρμόδιων αρχών των 

κρατών μελών ή αυτεπάγγελτα, η Eurojust 

πρέπει να ενεργεί είτε μέσω ενός ή 

περισσότερων εθνικών μελών είτε ως 

συλλογικό όργανο. 

(10) Κατά την άσκηση των 

επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων της επί 

συγκεκριμένων ποινικών υποθέσεων, 

κατόπιν αίτησης των αρμόδιων αρχών των 

κρατών μελών ή αυτεπάγγελτα, η Eurojust 

πρέπει να ενεργεί είτε μέσω ενός ή 

περισσότερων εθνικών μελών είτε ως 

συλλογικό όργανο. Ομοίως, κατόπιν 

αίτησης μιας αρμόδιας αρχής κράτους 

μέλους ή της Επιτροπής, η Eurojust θα 

πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει 

στήριξη σε έρευνες που αφορούν μόνον 

ένα κράτος μέλος αλλά έχουν επιπτώσεις 

σε όλη την Ένωση. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Για να διασφαλίζεται η ικανότητα 

της Eurojust να στηρίζει και να συντονίζει 

ορθά διασυνοριακές έρευνες, είναι 

απαραίτητο να έχουν όλα τα εθνικά μέλη 

τις ίδιες επιχειρησιακές αρμοδιότητες ώστε 

να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά, 

τόσο μεταξύ τους όσο και με τις εθνικές 

αρχές. Τα εθνικά μέλη πρέπει να διαθέτουν 

τις αρμοδιότητες εκείνες που επιτρέπουν 

στη Eurojust την ορθή εκπλήρωση της 

αποστολής της. Οι αρμοδιότητες αυτές 

πρέπει να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα 

πρόσβασης στις συναφείς πληροφορίες 

των εθνικών δημόσιων μητρώων, την 

έκδοση και εκτέλεση αιτήσεων αμοιβαίας 

συνδρομής και αναγνώρισης, την 

απευθείας επικοινωνία και ανταλλαγή 

πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές, τη 

συμμετοχή σε κοινές ομάδες ερευνών και, 

(11) Για να διασφαλίζεται η ικανότητα 

της Eurojust να στηρίζει και να συντονίζει 

ορθά διασυνοριακές έρευνες, είναι 

απαραίτητο να έχουν όλα τα εθνικά μέλη 

τις ίδιες επιχειρησιακές αρμοδιότητες ώστε 

να συνεργάζονται πιο συνεκτικά και 

αποτελεσματικά, τόσο μεταξύ τους όσο και 

με τις εθνικές αρχές. Τα εθνικά μέλη 

πρέπει να διαθέτουν τις αρμοδιότητες 

εκείνες που επιτρέπουν στη Eurojust την 

ορθή εκπλήρωση της αποστολής της. Οι 

αρμοδιότητες αυτές πρέπει να 

περιλαμβάνουν τη δυνατότητα πρόσβασης 

στις συναφείς πληροφορίες των εθνικών 

δημόσιων μητρώων, την έκδοση και 

εκτέλεση αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής 

και αναγνώρισης, την απευθείας 

επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών 

με τις αρμόδιες αρχές, τη συμμετοχή σε 
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σε συμφωνία με την αρμόδια εθνική αρχή 

ή σε επείγουσες περιπτώσεις, την 

παραγγελία μέτρων για τη διεξαγωγή 

έρευνας και την πραγματοποίηση 

ελεγχόμενων παραδόσεων. 

κοινές ομάδες ερευνών και, σε συμφωνία 

με την αρμόδια εθνική αρχή ή σε 

επείγουσες περιπτώσεις, την παραγγελία 

μέτρων για τη διεξαγωγή έρευνας και την 

πραγματοποίηση ελεγχόμενων 

παραδόσεων. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Είναι αναγκαίο να αποκτήσει η 

Eurojust μια διοικητική και διαχειριστική 

δομή η οποία θα της επιτρέπει να εκτελεί 

τα καθήκοντά της αποτελεσματικότερα και 

να είναι συνεπής προς τις αρχές που 

διέπουν τους οργανισμούς της Ένωσης, με 

ταυτόχρονη διατήρηση των ειδικών 

χαρακτηριστικών της και διασφάλιση της 

ανεξαρτησίας της κατά την άσκηση των 

επιχειρησιακών της αρμοδιοτήτων. Προς 

τούτο, πρέπει να αποσαφηνιστούν τα 

καθήκοντα των εθνικών μελών, του 

συλλογικού οργάνου και του διοικητικού 

διευθυντή και να συσταθεί ένα εκτελεστικό 

συμβούλιο. 

(12) Είναι αναγκαίο να αποκτήσει η 

Eurojust μια διοικητική και διαχειριστική 

δομή η οποία θα της επιτρέπει να εκτελεί 

τα καθήκοντά της αποτελεσματικότερα και 

να είναι απόλυτα συνεπής προς τις αρχές 

που διέπουν τους οργανισμούς της Ένωσης 

καθώς και προς τα θεμελιώδη 

δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 

ελευθερίες, με ταυτόχρονη διατήρηση των 

ειδικών χαρακτηριστικών της και 

διασφάλιση της ανεξαρτησίας της κατά την 

άσκηση των επιχειρησιακών της 

αρμοδιοτήτων. Προς τούτο, πρέπει να 

αποσαφηνιστούν τα καθήκοντα των 

εθνικών μελών, του συλλογικού οργάνου 

και του διοικητικού διευθυντή και να 

συσταθεί ένα εκτελεστικό συμβούλιο. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Είναι απαραίτητη η σύσταση 

επιφυλακής συντονισμού (ΕΣ) στο πλαίσιο 

της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η 

μόνιμη παρουσία της Eurojust και η 

ικανότητα παρέμβασής της σε επείγουσες 

περιπτώσεις. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 

να είναι υπεύθυνο να διασφαλίζει ότι οι 

αντιπρόσωποί τους στην ΕΣ είναι ικανοί να 

(17) Είναι απαραίτητη η σύσταση 

επιφυλακής συντονισμού (ΕΣ) στο πλαίσιο 

της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η 

μόνιμη και αποδοτική παρουσία της 

Eurojust και η ικανότητα παρέμβασής της 

σε επείγουσες περιπτώσεις. Κάθε κράτος 

μέλος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι 

αντιπρόσωποί τους στην ΕΣ είναι ικανοί να 
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ενεργούν σε καθημερινή εικοσιτετράωρη 

βάση. 

ενεργούν σε καθημερινή εικοσιτετράωρη 

βάση. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Οσάκις η Eurojust διαβιβάζει 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αρχή 

τρίτης χώρας, σε διεθνή οργανισμό ή στην 

Interpol δυνάμει διεθνούς συμφωνίας που 

έχει συναφθεί βάσει του άρθρου 218 της 

Συνθήκης, οι κατάλληλες εγγυήσεις που 

παρέχονται σε ό,τι αφορά την προστασία 

της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών των ατόμων 

πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση 

προς τις διατάξεις περί προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 

παρόντος κανονισμού. 

(21) Οσάκις η Eurojust διαβιβάζει 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αρχή 

τρίτης χώρας, σε διεθνή οργανισμό ή στην 

Interpol δυνάμει διεθνούς συμφωνίας που 

έχει συναφθεί βάσει του άρθρου 218 της 

Συνθήκης, οι κατάλληλες εγγυήσεις που 

παρέχονται σε ό,τι αφορά την προστασία 

της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών πρέπει να 

διασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωση 

προς τις διατάξεις περί προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 

παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Θα πρέπει να δοθεί στην Eurojust η 

δυνατότητα να παρατείνει τις προθεσμίες 

για την διατήρηση δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι 

τηρείται η αρχή της οριοθέτησης του 

σκοπού η οποία ισχύει για την επεξεργασία 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων της 

Eurojust, ούτως ώστε να επιτυγχάνει τους 

στόχους της. Οι σχετικές αποφάσεις θα 

πρέπει να λαμβάνονται ύστερα από 

προσεκτική εξέταση όλων των σχετικών 

συμφερόντων, περιλαμβανομένων εκείνων 

των υποκειμένων των δεδομένων. Η τυχόν 

παράταση των προθεσμιών για την 

(23) Θα πρέπει να δοθεί στην Eurojust η 

δυνατότητα να παρατείνει τις προθεσμίες 

για την διατήρηση δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι 

τηρείται η αρχή της οριοθέτησης του 

σκοπού η οποία ισχύει για την επεξεργασία 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων της 

Eurojust, ούτως ώστε να επιτυγχάνει τους 

στόχους της. Οι σχετικές αποφάσεις θα 

πρέπει να λαμβάνονται ύστερα από 

προσεκτική και αντικειμενική εξέταση 

των εν λόγω υποθέσεων, όλων των 

σχετικών συμφερόντων, καθώς και των 

συμφερόντων των υποκειμένων των 



 

PE607.846v02-00 10/35 AD\1136523EL.docx 

EL 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, σε περιπτώσεις που η ποινική 

δίωξη έχει παραγραφεί σε όλα τα 

ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, θα πρέπει να 

αποφασίζεται μόνον όταν υπάρχει 

συγκεκριμένη ανάγκη να παρασχεθεί 

συνδρομή δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού. 

δεδομένων. Η τυχόν παράταση των 

προθεσμιών για την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε 

περιπτώσεις που η ποινική δίωξη έχει 

παραγραφεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα 

κράτη μέλη, θα πρέπει να αποτελεί 

αντικείμενο επίσημης και αιτιολογημένης 

απόφασης, και να αποφασίζεται μόνον 

όταν υπάρχει συγκεκριμένη και σαφώς 

αιτιολογημένη ανάγκη να παρασχεθεί 

συνδρομή δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Η Eurojust πρέπει να διατηρεί 

σχέσεις συνεργασίας με τα όργανα και 

τους οργανισμούς της Ένωσης, με την 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τις αρμόδιες 

αρχές τρίτων χωρών, καθώς και με διεθνείς 

οργανισμούς, στον βαθμό που απαιτείται 

για την άσκηση των καθηκόντων της. 

(25) Η Eurojust πρέπει να συνεργάζεται 

με τα όργανα και τους οργανισμούς της 

Ένωσης, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με 

τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, καθώς 

και με διεθνείς οργανισμούς, στον βαθμό 

που απαιτείται για την άσκηση των 

καθηκόντων της. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (25α) Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας θα 

πρέπει να έχει δικαίωμα συμμετοχής σε 

όλες τις συνεδριάσεις της Eurojust, υπό 

την προϋπόθεση ότι συζητούνται 

ζητήματα τα οποία θεωρεί συναφή προς 

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας. 
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Αιτιολόγηση 

Απαιτείται αιτιολογική σκέψη που να αποτυπώνει ρητά τα περιεχόμενα του άρθρου 12 

παράγραφος 3 και του άρθρου 16 παράγραφος 7 της πρότασης. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Για να ενισχυθεί η επιχειρησιακή 

συνεργασία μεταξύ της Eurojust και της 

Ευρωπόλ και ιδίως για να δημιουργηθούν 

συνδέσεις μεταξύ των δεδομένων που ήδη 

βρίσκονται στην κατοχή του ενός ή του 

άλλου οργανισμού, η Eurojust πρέπει να 

δώσει στην Ευρωπόλ τη δυνατότητα 

πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα 

που βρίσκονται στην κατοχή της. 

(26) Για να ενισχυθεί η επιχειρησιακή 

συνεργασία μεταξύ της Eurojust και της 

Ευρωπόλ και ιδίως για να δημιουργηθούν 

συνδέσεις μεταξύ των δεδομένων που ήδη 

βρίσκονται στην κατοχή του ενός ή του 

άλλου οργανισμού, η Eurojust πρέπει να 

δώσει στην Ευρωπόλ τη δυνατότητα 

πρόσβασης, βάσει συστήματος 

αντιστοιχίας/μη αντιστοιχίας (hit/no hit), 
στα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή 

της.  Η Eurojust και η Ευρωπόλ θα 

πρέπει να μπορούν να συνάψουν 

συμφωνία συνεργασίας που εξασφαλίζει 

με αμοιβαίο τρόπο και στο πλαίσιο των 

αντίστοιχων εντολών τους, την πρόσβαση 

σε κάθε πληροφορία που έχει παρασχεθεί 

για τους σκοπούς της διασταύρωσης 

στοιχείων, καθώς και τη δυνατότητα 

αναζήτησης κάθε τέτοιας πληροφορίας, 

σύμφωνα με ειδικές διασφαλίσεις και 

εγγυήσεις περί προστασίας δεδομένων 

που προβλέπονται στον παρόντα 

κανονισμό.  Κάθε πρόσβαση στα 

δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή 

της Eurojust θα πρέπει να περιορίζεται, 

με τεχνικά μέσα, σε πληροφορίες που 

εμπίπτουν στις αντίστοιχες εντολές των 

εν λόγω οργανισμών της Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Η αιτιολογική σκέψη 26 του παρόντος κανονισμού πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την αιτιολογική 

σκέψη 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794. 
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Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Recital 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Η Eurojust πρέπει να μπορεί να 

ανταλλάσσει δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα με άλλα όργανα της Ένωσης 

στον βαθμό που απαιτείται για την άσκηση 

των καθηκόντων της. 

(27) Η Eurojust πρέπει να μπορεί να 

ανταλλάσσει δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα με άλλα όργανα της Ένωσης 

στον βαθμό που απαιτείται για την άσκηση 

των καθηκόντων της με πλήρη σεβασμό 

για την προστασία της ιδιωτικότητας και 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 

ελευθεριών. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Για να ενισχυθεί η διαφάνεια και η 

δημοκρατική εποπτεία της Eurojust είναι 

αναγκαίο να προβλεφθούν μηχανισμοί για 

τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των εθνικών 

κοινοβουλίων στην αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων της Eurojust. Αυτό δεν 

πρέπει να αποτελεί εμπόδιο ως προς τις 

αρχές της ανεξαρτησίας σε ό,τι αφορά 

μέτρα που λαμβάνονται σε συγκεκριμένες 

επιχειρησιακές υποθέσεις ή ως προς τις 

υποχρεώσεις εχεμύθειας και 

εμπιστευτικότητας.  

(31) Για να ενισχυθεί η διαφάνεια και η 

δημοκρατική εποπτεία της Eurojust είναι 

αναγκαίο να προβλεφθούν μηχανισμοί για 

τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων της Eurojust, ειδικότερα 

όσον αφορά τη διαβίβαση της ετήσιας 

έκθεσης της Eurojust. Ανάλογη 

διαδικασία θα πρέπει να προβλεφθεί και 

για τα εθνικά κοινοβούλια. Ωστόσο, οι 

μηχανισμοί αυτοί δεν πρέπει να 

αποτελούν εμπόδιο ως προς τις αρχές της 

ανεξαρτησίας σε ό,τι αφορά μέτρα που 

λαμβάνονται σε συγκεκριμένες 

επιχειρησιακές υποθέσεις ή ως προς τις 

υποχρεώσεις εχεμύθειας και 

εμπιστευτικότητας. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Eurojust υποστηρίζει και 

ενισχύει τον συντονισμό και τη 

συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για 

την έρευνα και τη δίωξη σοβαρών 

εγκλημάτων που έχουν επιπτώσεις σε δύο 

ή περισσότερα κράτη μέλη ή απαιτούν 

δίωξη σε κοινές βάσεις, βάσει 

επιχειρήσεων που διεξάγονται και 

πληροφοριών που παρέχονται από τις 

αρχές των κρατών μελών και την 

Ευρωπόλ. 

1. Η Eurojust υποστηρίζει και 

ενισχύει τον συντονισμό και τη 

συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για 

την έρευνα και τη δίωξη σοβαρών 

εγκλημάτων, τα οποία η Eurojust είναι 

αρμόδια να αντιμετωπίζει σύμφωνα με το 

άρθρο 3 παράγραφος 1, και που έχουν 

επιπτώσεις σε δύο ή περισσότερα κράτη 

μέλη ή απαιτούν δίωξη σε κοινές βάσεις, 

βάσει επιχειρήσεων που διεξάγονται και 

πληροφοριών που παρέχονται από τις 

αρχές των κρατών μελών την Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία και την Ευρωπόλ. 

(Βλ. την τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 3) 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Eurojust ασκεί τα καθήκοντά της 

κατόπιν αιτήσεως των αρμόδιων αρχών 

των κρατών μελών ή με δική της 

πρωτοβουλία. 

3. Η Eurojust ασκεί τα καθήκοντά της 

κατόπιν αιτήσεως των αρμόδιων αρχών 

των κρατών μελών ή της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας ή με δική της πρωτοβουλία.  

(Βλ. την τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 1) 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το πεδίο αρμοδιότητας της 

Eurojust καλύπτει τις μορφές αδικημάτων 

που παρατίθενται στο παράρτημα 1. 

Ωστόσο, το πεδίο αρμοδιότητάς της δεν 

περιλαμβάνει τα αδικήματα για τα οποία 

1.  Μέχρι την ημερομηνία κατά την 

οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα 

αναλάβει τα καθήκοντα έρευνας και 

δίωξης που τις ανατίθενται σύμφωνα με 
το άρθρο [75] του κανονισμού [σχετικά με 
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είναι αρμόδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας 

για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας], το πεδίο αρμοδιότητας της 

Eurojust καλύπτει τα ποινικά αδικήματα 

που παρατίθενται στο παράρτημα 1. Από 

την ημερομηνία κατά την οποία η 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναλαμβάνει τα 

καθήκοντά της και όσον αφορά τις 

μορφές αδικημάτων για τα οποία αυτή 

είναι αρμόδια, η Εurojust ασκεί μόνο τις 

αρμοδιότητές της στο πλαίσιο της 

αντίστοιχης εντολής της, αποφεύγοντας 

τυχόν επικαλύψεις με δράσεις που 

αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 

 Ωστόσο, η Εurojust ασκεί τις 

αρμοδιότητές της σε περιπτώσεις στις 

οποίες εμπλέκονται κράτη μέλη τα οποία 

δεν συμμετέχουν στην ενισχυμένη 

συνεργασία για τη σύσταση της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κατόπιν 

αίτησης των εν λόγω κρατών μελών ή 

αίτησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 

πρακτικές λεπτομέρειες για την άσκηση 

αρμοδιότητας σύμφωνα με την παρούσα 

παράγραφο καθορίζονται με ρύθμιση 

εργασίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 

παράγραφος 2α.  

 Η αναφορά σε "αδικήματα εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης» 

στο παράρτημα 1 του παρόντος 

κανονισμού ερμηνεύεται σύμφωνα με την 

παρούσα παράγραφο. 

(Βλ. την τροπολογία στο άρθρο 3 παράγραφος 4) 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η Eurojust παραμένει αρμόδια: 

 α) για τα αδικήματα που ορίζονται 

στην οδηγία [(ΕΕ) 2017/... σχετικά με την 

καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
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μέσω του ποινικού δικαίου («οδηγία 

ΠΟΣ»)], στον βαθμό που η Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία δεν είναι αρμόδια ή δεν ασκεί 

την αρμοδιότητά της· 

 β) σε περιπτώσεις που αφορούν 

αδικήματα τα οποία διατυπώνονται στην 

οδηγία ΠΟΣ, για αιτήματα από κράτη 

μέλη που δεν συμμετέχουν στην 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία· 

 γ) σε περιπτώσεις που αφορούν τόσο 

συμμετέχοντα κράτη μέλη όσο και κράτη 

μέλη που δεν συμμετέχουν στην 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για αιτήματα από 

τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για αιτήματα 

από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 

Αιτιολόγηση 

Από τη στιγμή που η Eurojust θα έχει μια εναπομένουσα αρμοδιότητα για τα αδικήματα που 

αφορούν την ΠΟΣ, η οποία προκύπτει από την ενισχυμένη συνεργασία για την EPPO και το 

κείμενο της εν λόγω πρότασης κανονισμού, έχει καίρια σημασία να καταστεί σαφής η φύση της 

εναπομένουσας αρμοδιότητας της Eurojust. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το πεδίο αρμοδιότητας της 

Eurojust καλύπτει τις συναφείς αξιόποινες 

πράξεις. Ως συναφείς αξιόποινες πράξεις 

λογίζονται οι ακόλουθες: 

2. Το πεδίο αρμοδιότητας της 

Eurojust καλύπτει τις αξιόποινες πράξεις οι 

οποίες είναι συναφείς με τις αξιόποινες 

πράξεις που παρατίθενται στο 

παράρτημα 1. Ως συναφείς αξιόποινες 

πράξεις λογίζονται οι ακόλουθες: 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Κατόπιν αιτήσεως είτε μιας 

αρμόδιας αρχής κράτους μέλους είτε της 

Επιτροπής, η Eurojust μπορεί επίσης να 

παρέχει την υποστήριξή της σε έρευνες ή 

διώξεις που αφορούν μόνο το 

συγκεκριμένο κράτος μέλος και την 

Ένωση. 

4. Κατόπιν αιτήσεως είτε μιας 

αρμόδιας αρχής κράτους μέλους είτε της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είτε της 
Επιτροπής, η Eurojust μπορεί επίσης να 

παρέχει την υποστήριξή της σε έρευνες ή 

διώξεις που αφορούν μόνο το 

συγκεκριμένο κράτος μέλος και την 

Ένωση. 

(Βλ. την τροπολογία στο άρθρο 3 παράγραφος 1) 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών σχετικά με τις έρευνες και 

τις διώξεις των οποίων έχει γνώση και οι 

οποίες έχουν επιπτώσεις στο επίπεδο της 

Ένωσης ή θα μπορούσαν να αφορούν και 

άλλα κράτη μέλη πέραν των άμεσα 

ενεχομένων· 

α) ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία σχετικά με τις έρευνες και τις 

διώξεις των οποίων έχει γνώση και οι 

οποίες έχουν επιπτώσεις στο επίπεδο της 

Ένωσης ή θα μπορούσαν να αφορούν και 

άλλα κράτη μέλη πέραν των άμεσα 

ενεχομένων·  

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) επικουρεί τις αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών προκειμένου να 

εξασφαλίσει τον καλύτερο δυνατό 

συντονισμό των ερευνών και των διώξεων· 

β) εξασφαλίζει τον βέλτιστο δυνατό 

συντονισμό των ερευνών και των διώξεων 

που διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές 

των κρατών μελών· 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) παρέχει υποστήριξη για τη 

βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 

αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, ιδίως 

βάσει των αναλύσεων που πραγματοποιεί 

η Ευρωπόλ· 

γ) βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ 

των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, 

ιδίως βάσει των αναλύσεων που 

πραγματοποιεί η Ευρωπόλ· 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) παρέχει συνδρομή στην 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με το 

άρθρο 41. 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συστάθηκε «εκ της Eurojust» (βλ. άρθρο 86 ΣΛΕΕ), 

ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της Eurojust είναι η παροχή συνδρομής στην Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε β) συνεργάζεται και διαβουλεύεται, 

όταν είναι αναγκαίο, με τις υπηρεσίες και 

τους οργανισμούς της Ένωσης που έχουν 

συσταθεί στον χώρο ελευθερίας, 

ασφάλειας και δικαιοσύνης ο οποίος 

διέπεται από τον τίτλο V της ΣΛΕΕ· 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε γ (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε γ) υποστηρίζει τα εξειδικευμένα 

κέντρα της Ένωσης, τα οποία έχουν 

αναπτύξει η Ευρωπόλ και οι λοιποί 

οργανισμοί της Ένωσης, και εφόσον είναι 

αναγκαίο συμμετέχει σε αυτά. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όταν δύο ή περισσότερα κράτη 

μέλη δεν μπορούν να συμφωνήσουν ποιο 

από αυτά πρέπει να προβεί σε έρευνα ή 

δίωξη κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται 

δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχείο β), η 

Eurojust εκδίδει σχετική γραπτή γνώμη. Η 

γνώμη διαβιβάζεται αμέσως στα οικεία 

κράτη μέλη. 

4. Όταν δύο ή περισσότερα κράτη 

μέλη δεν μπορούν να συμφωνήσουν ποιο 

από αυτά πρέπει να προβεί σε έρευνα ή 

δίωξη κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται 

δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχείο β), η 

Eurojust λαμβάνει σχετική απόφαση. Η 

απόφαση διαβιβάζεται αμέσως στα οικεία 

κράτη μέλη. 

(Βλ. την τροπολογία στο άρθρο 4 παράγραφος 5 και παράγραφος 5 στοιχείο α)) 

Αιτιολόγηση 

Καθώς το άρθρο 85 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ΣΛΕΕ ορίζει σαφώς ότι η Eurojust είναι 

αρμόδια να επιλύει συγκρούσεις δικαιοδοσίας, θα πρέπει η Eurojust να έχει τη δυνατότητα να 

λαμβάνει αποφάσεις, και όχι να εκδίδει γνώμες, και οι αποφάσεις αυτές να μπορούν να είναι 

δεσμευτικές για τα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Κατόπιν αίτησης αρμόδιας αρχής, η 

Eurojust εκδίδει γραπτή γνώμη επί 

επαναλαμβανόμενων αρνήσεων ή 

δυσκολιών σχετικά με την εκτέλεση 

5. Κατόπιν αίτησης αρμόδιας αρχής ή 

με δική της πρωτοβουλία, η Eurojust 

λαμβάνει απόφαση επί 

επαναλαμβανόμενων αρνήσεων ή 
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αιτήσεων και αποφάσεων δικαστικής 

συνεργασίας, μεταξύ άλλων, όσον αφορά 

πράξεις με τις οποίες υλοποιείται η αρχή 

της αμοιβαίας αναγνώρισης, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτό δεν κατέστη δυνατό 

να επιλυθεί με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ 

των αρμόδιων εθνικών αρχών ή χάρη στην 

παρέμβαση των οικείων εθνικών μελών. Η 

γνώμη διαβιβάζεται αμέσως στα οικεία 

κράτη μέλη.  

δυσκολιών σχετικά με την εκτέλεση 

αιτήσεων και αποφάσεων δικαστικής 

συνεργασίας, μεταξύ άλλων, όσον αφορά 

πράξεις με τις οποίες υλοποιείται η αρχή 

της αμοιβαίας αναγνώρισης, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτό δεν κατέστη δυνατό 

να επιλυθεί με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ 

των αρμόδιων εθνικών αρχών ή χάρη στην 

παρέμβαση των οικείων εθνικών μελών.  Η 

απόφαση διαβιβάζεται αμέσως στα οικεία 

κράτη μέλη. 

(Βλ. την τροπολογία στο άρθρο 4 παράγραφος 4 και παράγραφος 5 στοιχείο α)) 

Αιτιολόγηση 

Καθώς το άρθρο 85 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ΣΛΕΕ ορίζει σαφώς ότι η Eurojust είναι 

αρμόδια να επιλύει συγκρούσεις δικαιοδοσίας, θα πρέπει η Eurojust να έχει τη δυνατότητα να 

λαμβάνει αποφάσεις, και όχι να εκδίδει γνώμες, και οι αποφάσεις αυτές να μπορούν να είναι 

δεσμευτικές για τα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 2, το συλλογικό όργανο 

εστιάζει σε επιχειρησιακά θέματα και 

τυχόν άλλα θέματα που συνδέονται άμεσα 

με επιχειρησιακά ζητήματα. 

Επιλαμβάνονται διοικητικών  θεμάτων 

στο βαθμό που αυτό απαιτείται ώστε να 

εκπληρώνει τα επιχειρησιακά του 

καθήκοντα.  

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) να επικοινωνούν απευθείας και να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες με τυχόν 

β) να επικοινωνούν απευθείας και να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες με τυχόν 
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εθνικές αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους· 

εθνικές αρμόδιες αρχές του κράτους 

μέλους ή τυχόν άλλους 

οργανισμούς/αρμόδιους φορείς της 

Ένωσης· 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) διατάσσουν μέτρα για τη διεξαγωγή 

της έρευνας· 

α) να διατάσσουν ή να αιτούνται και 

να εκτελούν μέτρα για τη διεξαγωγή της 

έρευνας, όπως προβλέπεται στην οδηγία 

2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α· 

 __________________ 

 1α Οδηγία 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

3ης Απριλίου 2014, περί της ευρωπαϊκής 

εντολής έρευνας σε ποινικές υποθέσεις 

(ΕΕ L 130 της 1.5.2014, σ. 1). 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το συλλογικό όργανο απαρτίζεται 

από: 

1. Το συλλογικό όργανο απαρτίζεται 

από όλα τα εθνικά μέλη. 

α)  όλα τα εθνικά μέλη, όταν ασκεί τις 

επιχειρησιακές του αρμοδιότητες δυνάμει 

του άρθρου 4· 

 

β)  όλα τα εθνικά μέλη και δύο 

εκπροσώπους της Επιτροπής, όταν το 

συλλογικό όργανο ασκεί τις διαχειριστικές 

του αρμοδιότητες δυνάμει του άρθρου 14. 

 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή σκοπεί στη μείωση του κινδύνου από παρεμβάσεις της Επιτροπής. 
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Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το συλλογικό όργανο δύναται να 

προσκαλέσει στις συνεδριάσεις του 

οποιοδήποτε πρόσωπο, η γνώμη του 

οποίου μπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον, 

με την ιδιότητα του παρατηρητή. 

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 

του άρθρου 39 παράγραφος 1 στοιχείο γ), 
το συλλογικό όργανο δύναται να 

προσκαλέσει στις συνεδριάσεις του 

οποιοδήποτε πρόσωπο, η γνώμη του 

οποίου μπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον, 

με την ιδιότητα του παρατηρητή. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή σκοπεί στη διατήρηση του ρόλου των συνδέσμων του Ευρωπαϊκού 

Δικαστικού Δικτύου, στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της 

πρότασης. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια  

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ια) εκλέγει τον πρόεδρο και τους 

αντιπροέδρους σύμφωνα με το άρθρο 11· 

διαγράφεται 

(Βλ. την τροπολογία στο άρθρο 11) 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διατηρηθεί η αυτονομία και η ανεξαρτησία της Eurojust, κανένας εκπρόσωπος 

της Επιτροπής δεν συμμετέχει στην εκλογή του προέδρου και των αντιπροέδρων. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Έως [τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους] 

το συλλογικό όργανο εκδίδει έγγραφο 

προγραμματισμού, το οποίο προβλέπει 

ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό βάσει 

σχεδίου το οποίο υποβάλλεται από τον 

διοικητικό διευθυντή, λαμβάνοντας υπόψη 

τη γνώμη της Επιτροπής. Το συλλογικό 

όργανο διαβιβάζει το έγγραφο 

προγραμματισμού στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. Το έγγραφο προγραμματισμού 

οριστικοποιείται μετά την τελική έγκριση 

του γενικού προϋπολογισμού και, εφόσον 

κρίνεται απαραίτητο, προσαρμόζεται 

ανάλογα.  

1. Έως [τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους] 

το συλλογικό όργανο εκδίδει έγγραφο 

προγραμματισμού, το οποίο προβλέπει 

ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό βάσει 

σχεδίου το οποίο υποβάλλεται από τον 

διοικητικό διευθυντή, αφού ζητήσει τη 

γνώμη της Επιτροπής. Το συλλογικό 

όργανο διαβιβάζει το έγγραφο 

προγραμματισμού στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. Το έγγραφο προγραμματισμού 

οριστικοποιείται μετά την τελική έγκριση 

του γενικού προϋπολογισμού και, εφόσον 

κρίνεται απαραίτητο, προσαρμόζεται 

ανάλογα. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή σκοπεί στη μείωση του κινδύνου από παρεμβάσεις της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών 

περιλαμβάνει λεπτομερείς στόχους και 

προσδοκώμενα αποτελέσματα, καθώς και 

δείκτες επιδόσεων. Περιλαμβάνει επίσης 

περιγραφή των δράσεων που θα 

χρηματοδοτηθούν, καθώς και αναφορά των 

χρηματοοικονομικών και των ανθρώπινων 

πόρων που διατίθενται για κάθε δράση, 

σύμφωνα με τις αρχές κατάρτισης και 

διαχείρισης του προϋπολογισμού βάσει 

δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμα 

εργασιών πρέπει να συμβαδίζει με το 

πολυετές πρόγραμμα εργασιών που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4. Πρέπει να 

υποδεικνύει με σαφήνεια τα καθήκοντα 

που προστίθενται, τροποποιούνται ή 

καταργούνται σε σχέση με το προηγούμενο 

οικονομικό έτος. 

2. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών 

περιλαμβάνει λεπτομερείς στόχους και 

προσδοκώμενα αποτελέσματα, καθώς και 

δείκτες επιδόσεων. Περιλαμβάνει επίσης 

σαφή περιγραφή των δράσεων που θα 

χρηματοδοτηθούν, καθώς και αναφορά των 

χρηματοοικονομικών και των ανθρώπινων 

πόρων που διατίθενται για κάθε δράση, 

σύμφωνα με τις αρχές κατάρτισης και 

διαχείρισης του προϋπολογισμού βάσει 

δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμα 

εργασιών πρέπει να συμβαδίζει με το 

πολυετές πρόγραμμα εργασιών που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4. Πρέπει να 

υποδεικνύει με σαφήνεια τα καθήκοντα 

που προστίθενται, τροποποιούνται ή 

καταργούνται σε σχέση με το προηγούμενο 

οικονομικό έτος. 
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Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 7 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Ο διοικητικός διευθυντής μπορεί να 

απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνο με 

απόφαση του συλλογικού οργάνου βάσει 

πρότασης της Επιτροπής. 

7. Ο διοικητικός διευθυντής μπορεί να 

απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνο με 

απόφαση του συλλογικού οργάνου. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή σκοπεί στη μείωση του κινδύνου από παρεμβάσεις της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι αντιπρόσωποι ΕΣ ενεργούν 

αμελλητί, σε σχέση με την εκτέλεση της 

αίτησης στο κράτος μέλος τους. 

3. Οι αντιπρόσωποι ΕΣ ενεργούν 

αποτελεσματικά, και αμελλητί, σε σχέση 

με την εκτέλεση της αίτησης στο κράτος 

μέλος τους. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Για τους σκοπούς των 

παραγράφων 3 έως 6, οι αρμόδιες αρχές 

των κρατών μελών ανταλλάσσουν τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στις 

παραγράφους αυτές το αργότερο εντός 14 

ημερών. 
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Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Eurojust παρέχει στις αρμόδιες 

εθνικές αρχές πληροφορίες για τα 

αποτελέσματα της επεξεργασίας των 

πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των 

διασυνδέσεων με υποθέσεις που έχουν ήδη 

αποθηκευθεί στο σύστημα διαχείρισης 

υποθέσεων. Οι πληροφορίες αυτές 

ενδέχεται να περιέχουν δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα. 

1. Η Eurojust παρέχει αμελλητί στις 

αρμόδιες εθνικές αρχές πληροφορίες για τα 

αποτελέσματα της επεξεργασίας των 

πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των 

διασυνδέσεων με υποθέσεις που έχουν ήδη 

αποθηκευθεί στο σύστημα διαχείρισης 

υποθέσεων. Οι πληροφορίες αυτές 

ενδέχεται να περιέχουν δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Eurojust μπορεί να 

επεξεργάζεται μόνον τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που παρατίθενται 

στο σημείο 2 του παραρτήματος 2 και τα 

οποία αφορούν πρόσωπα τα οποία, κατά 

την εθνική νομοθεσία των οικείων κρατών 

μελών, θεωρούνται ως μάρτυρες ή θύματα 

σε έρευνα ή ποινική δίωξη που αφορά μία 

ή περισσότερες από τις μορφές 

εγκληματικότητας ή αξιόποινες πράξεις 

που ορίζονται στο άρθρο 3 ή πρόσωπα 

ηλικίας κάτω των 18 ετών. Η επεξεργασία 

τέτοιου είδους δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα μπορεί να γίνεται μόνο εφόσον 

είναι απολύτως αναγκαία για την 

εκπλήρωση της ρητά διατυπωμένης 

αποστολής της Eurojust, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της, και προκειμένου να 

φέρει εις πέρας τα επιχειρησιακά 

καθήκοντά της. 

2. Η Eurojust μπορεί να 

επεξεργάζεται μόνον τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που παρατίθενται 

στο σημείο 2 του παραρτήματος 2 και τα 

οποία αφορούν πρόσωπα τα οποία, κατά 

την εθνική νομοθεσία των οικείων κρατών 

μελών, θεωρούνται ως μάρτυρες ή θύματα 

σε έρευνα ή ποινική δίωξη που αφορά μία 

ή περισσότερες από τις μορφές 

εγκληματικότητας ή αξιόποινες πράξεις 

που ορίζονται στο άρθρο 3 ή πρόσωπα 

ηλικίας κάτω των 18 ετών. Η επεξεργασία 

τέτοιου είδους δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα μπορεί να γίνεται μόνο εφόσον 

είναι απολύτως αναγκαία για την 

εκπλήρωση της ρητά διατυπωμένης 

αποστολής της Eurojust, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της, και προκειμένου να 

φέρει εις πέρας τα επιχειρησιακά 

καθήκοντά της. Η προστασία της 

ιδιωτικότητας καθώς επίσης και τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και οι 

θεμελιώδεις ελευθερίες διασφαλίζονται 

πλήρως. 
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Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο επεξεργασίας από τη Eurojust 

δεν μπορούν να διατηρηθούν πέραν από 

την πρώτη ισχύουσα ημερομηνία μεταξύ 

των ακολούθων: 

1. Τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα τα οποία αποτέλεσαν 

αντικείμενο επεξεργασίας από τη Eurojust 

αποθηκεύονται από τη Eurojust μόνο για 

όσο διάστημα είναι αναγκαίο και ανάλογα 

με τον σκοπό για τον οποίο τα δεδομένα 

αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα 

οποία αποτέλεσαν αντικείμενο 

επεξεργασίας από τη Eurojust δεν 

μπορούν να διατηρηθούν πέραν από την 

πρώτη ισχύουσα ημερομηνία μεταξύ των 

ακολούθων: 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν η καταγγελία που 

υποβάλλεται από υποκείμενο δεδομένων 

σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 αφορά 

απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 32 ή 33, ο 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 

Δεδομένων ζητά τη γνώμη των εθνικών 

εποπτικών αρχών ή της αρμόδιας 

δικαστικής αρχής του κράτους μέλους από 

το οποίο προέρχονται τα δεδομένα ή του 

άμεσα ενδιαφερομένου κράτους μέλους. Η 

απόφαση του Ευρωπαίου Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων, η οποία μπορεί 

να συνίσταται και σε άρνηση κοινοποίησης 

οποιασδήποτε πληροφορίας, λαμβάνεται 

σε στενή συνεργασία με την εθνική 

εποπτική αρχή ή την αρμόδια δικαστική 

αρχή. 

1. Τα υποκείμενα των δεδομένων 

έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν 

καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων, εφόσον θεωρούν 

ότι η επεξεργασία από την Eurojust 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

τα αφορούν, δεν συμμορφώνεται προς τις 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού.  
Όταν η καταγγελία που υποβάλλεται από 

υποκείμενο δεδομένων σύμφωνα με το 

άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 45/2001 αφορά απόφαση 

σύμφωνα με τα άρθρα 32 ή 33, ο 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 

Δεδομένων ζητά τη γνώμη των εθνικών 

εποπτικών αρχών ή της αρμόδιας 

δικαστικής αρχής του κράτους μέλους από 

το οποίο προέρχονται τα δεδομένα ή του 
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άμεσα ενδιαφερομένου κράτους μέλους. Η 

απόφαση του Ευρωπαίου Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων, η οποία μπορεί 

να συνίσταται και σε άρνηση κοινοποίησης 

οποιασδήποτε πληροφορίας, λαμβάνεται 

σε στενή συνεργασία με την εθνική 

εποπτική αρχή ή την αρμόδια δικαστική 

αρχή. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Για τους σκοπούς των 

παραγράφων 1 και 2, η Eurojust δύναται 

να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με 

τους φορείς της παραγράφου 1. Οι εν 

λόγω συμφωνίες συνεργασίας δεν 

αποτελούν τη βάση που επιτρέπει την 

ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και δεν δεσμεύουν την Ένωση 

ή τα κράτη μέλη της. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η μη επιβολή από το κράτος μέλος 

ρητού περιορισμού στην περαιτέρω 

διαβίβαση μπορεί να εκληφθεί ως 

έγκριση· ή 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) οι σύνδεσμοι του ευρωπαϊκού 

δικαστικού δικτύου μπορούν να καλούνται, 

κατά περίπτωση, στις συνεδριάσεις της 

Eurojust.  

γ) οι σύνδεσμοι του ευρωπαϊκού 

δικαστικού δικτύου μπορούν να καλούνται, 

κατά περίπτωση, στις συνεδριάσεις της 

Eurojust, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή σκοπεί στην αποσαφήνιση του ρόλου των συνδέσμων του Ευρωπαϊκού 

Δικαστικού Δικτύου. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 40 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Η Εurojust και η Ευρωπόλ 

μπορούν να συνάπτουν συμφωνία 

συνεργασίας που εξασφαλίζει, στο 

πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους, 

την αμοιβαία πρόσβαση σε όλες τις 

πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί για 

την άσκηση των καθηκόντων τους 

σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 4 του 

παρόντος κανονισμού καθώς και τη 

δυνατότητα αναζήτησης των 

πληροφοριών αυτών. Τούτο ισχύει με την 

επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών 

μελών, των φορέων της Ένωσης, τρίτων 

χωρών και διεθνών οργανισμών να 

επιβάλλουν περιορισμούς στην πρόσβαση 

και στη χρήση των δεδομένων αυτών και 

σύμφωνα με τις εγγυήσεις για την 

προστασία των δεδομένων που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.  

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 41 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Eurojust χειρίζεται τυχόν 

αιτήσεις προερχόμενες από την Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση και τις διεκπεραιώνει, 

εφόσον κρίνεται σκόπιμο, ως εάν είχαν 

προέλθει από εθνική αρχή αρμόδια για τη 

δικαστική συνεργασία. 

2. Η Eurojust χειρίζεται τυχόν 

αιτήσεις προερχόμενες από την Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση και τις διεκπεραιώνει ως εάν 

είχαν προέλθει από εθνική αρχή αρμόδια 

για τη δικαστική συνεργασία. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. O Frontex συμβάλλει στο έργο της 

Eurojust μεταξύ άλλων μέσω της 

διαβίβασης πληροφοριών που έχουν 

υποβληθεί σε επεξεργασία σύμφωνα με 

τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του 

δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 2016/16241α.  

 _____________ 

 1α Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, 

για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 

Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της 

απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου 

(ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1). 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 55α  

 Γνώμες σχετικά με προτεινόμενες 

νομοθετικές πράξεις 

 Η Επιτροπή και τα οικεία κράτη μέλη 

δύνανται να ζητήσουν τη γνώμη της 

Eurojust σχετικά με όλες τις 

προτεινόμενες νομοθετικές πράξεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 76 ΣΛΕΕ. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή ενσωματώνει τη διάταξη του άρθρου 32 παράγραφος 3 της απόφασης 

2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε το 2008, η οποία, για ανεξήγητο 

λόγο, δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα πρόταση της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Eurojust διαβιβάζει την ετήσια 

έκθεσή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

το οποίο μπορεί να διατυπώνει 
παρατηρήσεις και συμπεράσματα. 

1. Η Eurojust διαβιβάζει την ετήσια 

έκθεσή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στα εθνικά κοινοβούλια, τα οποία 

μπορούν να διατυπώνουν παρατηρήσεις 

και συμπεράσματα. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο πρόεδρος του συλλογικού 

οργάνου προσέρχεται ενώπιον του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατόπιν 

αίτησής του, για να συζητήσει ζητήματα 

που αφορούν τη Eurojust, ιδίως δε για να 

παρουσιάσει τις ετήσιες εκθέσεις της, 

λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων 

εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Στις 

2. Πριν την ανάληψη των 

καθηκόντων του, ο νεοδιορισθείς 

πρόεδρος του συλλογικού οργάνου 

καλείται να προβεί σε δήλωση ενώπιον 

της αρμόδιας επιτροπής ή των αρμόδιων 

επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και να απαντήσει σε ερωτήσεις των 

μελών της/τους. 
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εν λόγω συζητήσεις δεν γίνονται άμεσες ή 

έμμεσες αναφορές σε συγκεκριμένες 

δράσεις που αφορούν ειδικές 

επιχειρησιακές υποθέσεις. 

 Κατά τη διάρκεια της θητείας του 

προσέρχεται ενώπιον του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, κατόπιν αίτησής του, για 

να συζητήσει ζητήματα που αφορούν τη 

Eurojust, ιδίως δε για να παρουσιάσει τις 

ετήσιες εκθέσεις της, λαμβανομένων 

υπόψη των υποχρεώσεων εχεμύθειας και 

εμπιστευτικότητας. Στις εν λόγω 

συζητήσεις δεν γίνονται άμεσες ή έμμεσες 

αναφορές σε συγκεκριμένες δράσεις που 

αφορούν ειδικές επιχειρησιακές 

υποθέσεις. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Πέραν των λοιπών υποχρεώσεων 

ενημέρωσης και διαβούλευσης που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, η 

Eurojust γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο: 

3. Πέραν των λοιπών υποχρεώσεων 

ενημέρωσης και διαβούλευσης που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, η 

Eurojust γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στα εθνικά κοινοβούλια: 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 55 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Eurojust διαβιβάζει την ετήσια 

έκθεσή της στα εθνικά κοινοβούλια. Η 

Eurojust διαβιβάζει επίσης στα εθνικά 

κοινοβούλια τα έγγραφα που αναφέρονται 

στην παράγραφο 3. 

διαγράφεται 
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Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 59 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας 

ισχύει για όλες τις πληροφορίες που 

λαμβάνονται από τη Eurojust, εκτός εάν 

αυτές έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί ή είναι 

διαθέσιμες στο κοινό. 

4. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας 

ισχύει για όλες τις πληροφορίες που 

λαμβάνονται ή διαβιβάζονται από τη 

Eurojust, εκτός εάν αυτές έχουν ήδη 

δημοσιοποιηθεί ή είναι διαθέσιμες στο 

κοινό. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 67 – τίτλος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατάργηση  Καταργήσεις και τροποποιήσεις 

(Βλ. την τροπολογία στο άρθρο 67 παράγραφος 3 στοιχείο α) και παράγραφος 3 στοιχείο β)) 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 67 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 2α. Στο άρθρο 10 της απόφασης-

πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ, η παράγραφος 3 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«3. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής 

των απευθείας διαβουλεύσεων, οι αρμόδιες 

αρχές που συμμετέχουν στις 

διαβουλεύσεις απαντούν, όποτε είναι 

ευλόγως δυνατό, σε αιτήσεις παροχής 

πληροφοριών που προέρχονται από άλλες 

αρμόδιες αρχές που επίσης συμμετέχουν 

στις διαβουλεύσεις. Εντούτοις, όταν η 

αρμόδια αρχή καλείται να δώσει σε άλλη 

αρμόδια αρχή συγκεκριμένες 

«3. Κατά τη διάρκεια των απευθείας 

διαβουλεύσεων, οι οικείες αρμόδιες αρχές 

απαντούν σε αιτήσεις παροχής 

πληροφοριών άλλων αρμόδιων αρχών που 

επίσης συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις». 
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πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να 

βλάψουν ουσιώδη συμφέροντα εθνικής 

ασφαλείας ή να θέσουν σε κίνδυνο την 

ασφάλεια προσώπων, η τελευταία δεν 

υποχρεούται να δώσει τις πληροφορίες 

αυτές. 

(Βλ. την τροπολογία στο άρθρο 67) 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία στην απόφαση-πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 

2009,για την πρόληψη και τη διευθέτηση συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές υποθέσεις, 

συμπληρώνει τις τροπολογίες στα άρθρα 21 και 23 της παρούσας πρότασης και σκοπεί στην 

εξάλειψη των εξαιρέσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι επιζήμιες για την ανταλλαγή 

χρήσιμων πληροφοριών. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 67 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 2β. Στο άρθρο 12 της απόφασης-

πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ, η παράγραφος 2 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«2. Όταν δεν επιτυγχάνεται συμφωνία 

σύμφωνα με το άρθρο 10, το ζήτημα 

παραπέμπεται, όπου απαιτείται, στη 

Eurojust, από οιαδήποτε αρμόδια αρχή 

των εμπλεκομένων κρατών μελών, 

εφόσον το ζήτημα εμπίπτει στις 

αρμοδιότητες της Eurojust δυνάμει του 

άρθρου 4 παράγραφος 1 της απόφασης 
Eurojust. » 

«2. Οσάκις δεν καθίσταται δυνατή η 

επίτευξη συμφωνίας, σύμφωνα με το 

άρθρο 10, το ζήτημα παραπέμπεται στην 

Eurojust από τα οικεία κράτη μέλη, μέσω 

των αντίστοιχων εθνικών μελών, εφόσον 

το ζήτημα εμπίπτει στην αρμοδιότητα της 

Eurojust, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 

κανονισμού για την Eurojust». 

(Βλ. την τροπολογία στο άρθρο 67) 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία στην απόφαση-πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής 

Νοεμβρίου 2009, για την πρόληψη και τη διευθέτηση συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές 

υποθέσεις, συμπληρώνει τις τροπολογίες στο άρθρο 4 παράγραφοι 4 και 5 της παρούσας 

πρότασης και σκοπεί στην υποχρεωτική παραπομπή ενδεχόμενης σύγκρουσης δικαιοδοσίας 

στην Eurojust, σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ΣΛΕΕ και στην 

ευθυγράμμισή της με τον ρόλο των εθνικών μελών. 
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Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– οργανωμένη ληστεία· – οργανωμένη κλοπή ή ληστεία· 
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