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Θέμα: Γωμοδότηση υπό μορφή επιστολής σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής 
απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της 
συμφωνίας σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας.  
(2018/0813(CNS))

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, κλήθηκε να 
υποβάλει γνωμοδότηση στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων όσον αφορά την απόφαση σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ 
της Eurojust και της Γεωργίας (2018/0813 (CNS)). Η κ. Joëlle Bergeron ορίστηκε συντάκτρια 
γνωμοδότησης. Για λόγους που σχετίζονται με τις προθεσμίες για την έγκριση της έκθεσης 
στην επιτροπή σας, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε να αποστείλει τη 
γνωμοδότησή της υπό μορφή επιστολής.

Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της 
Γεωργίας προκειμένου να ενισχυθεί η δικαστική συνεργασία στο πλαίσιο της  
καταπολέμησης του σοβαρού εγκλήματος και της διαφθοράς. Η συμφωνία περιλαμβάνει 
διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εγκρίθηκε από το 
Συμβούλιο της Eurojust στις 20 Σεπτεμβρίου 2018.

Βάσει του άρθρου 26α παράγραφος 2 της απόφασης του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 
2002 περί σύστασης της Eurojust, όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με την από 16 
Δεκεμβρίου 2008 απόφαση 2009/426/ΔΕΥ του Συμβουλίου, στο Συμβούλιο εναπόκειται να 
εγκρίνει τις συμφωνίες που η Eurojust συνάπτει με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Οι 
όροι που προβλέπονται στο άρθρο 26α πρέπει να πληρούνται.  Πρέπει επίσης να ζητηθεί η 
γνώμη του Κοινοβουλίου για την εν λόγω έγκριση.
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Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων πιστεύει ότι η επιχειρησιακή συνεργασία της Eurojust με τη 
Γεωργία είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας και 
την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας στην Ευρώπη. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
υποστηρίζει τη συμφωνία και, συνεπώς, μετά την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 
συντονιστών μέσω γραπτής διαδικασίας και την υιοθέτηση της γνωμοδότησης στη 
συνεδρίαση της 23ης Ιανουαρίου 20191, προτείνει την έγκριση της εκτελεστικής απόφασης 
του Συμβουλίου χωρίς τροποποίηση. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να προτείνει την αποδοχή του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου 
σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ 
της Eurojust και της Γεωργίας.

Πιστεύω ότι οι παρατηρήσεις αυτές θα συμβάλουν εποικοδομητικά στην έκθεση που 
συντάσσει η επιτροπή σας.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pavel Svoboda
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