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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)

***ΙΙΙ Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Ôñïðïëïãßåò ôïõ Êïéíïâïõëßïõ óå äýï óôÞëåò

Ç äéáãñáöÞ êåéìÝíïõ óçìáßíåôáé ìå ðëÜãéïõò Ýíôïíïõò ÷áñáêôÞñåò óôçí 
áñéóôåñÞ óôÞëç. Ç áíôéêáôÜóôáóç êåéìÝíïõ óçìáßíåôáé ìå ðëÜãéïõò Ýíôïíïõò 
÷áñáêôÞñåò êáé óôéò äýï óôÞëåò. Ôï íÝï êåßìåíï óçìáßíåôáé ìå ðëÜãéïõò 
Ýíôïíïõò ÷áñáêôÞñåò óôç äåîéÜ óôÞëç.

Ç ðñþôç êáé ç äåýôåñç ãñáììÞ ôçò åðéêåöáëßäáò êÜèå ôñïðïëïãßáò 
ðñïóäéïñßæïõí ôï ó÷åôéêü ôìÞìá ôïõ åîåôáæüìåíïõ ó÷åäßïõ ðñÜîçò. ÅÜí ìßá 
ôñïðïëïãßá áíáöÝñåôáé óå Þäç õöéóôÜìåíç ðñÜîç ôçí ïðïßá ôï ó÷Ýäéï ðñÜîçò 
áðïóêïðåß íá ôñïðïðïéÞóåé, ç åðéêåöáëßäá ðåñéÝ÷åé åðéðëÝïí êáé ìßá ôñßôç 
êáé ìßá ôÝôáñôç ãñáììÞ ðïõ ðñïóäéïñßæïõí áíôßóôïé÷á ôçí õöéóôÜìåíç ðñÜîç 
êáé ôç äéÜôáîÞ ôçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôáé ç ôñïðïëïãßá.

Ôñïðïëïãßåò ôïõ Êïéíïâïõëßïõ ìå ìïñöÞ åíïðïéçìÝíïõ êåéìÝíïõ

Ôá íÝá ôìÞìáôá ôïõ êåéìÝíïõ óçìáßíïíôáé ìå ðëÜãéïõò Ýíôïíïõò ÷áñáêôÞñåò. 
Ôá ôìÞìáôá ôïõ êåéìÝíïõ ðïõ äéáãñÜöïíôáé óçìáßíïíôáé ìå ôï óýìâïëï ▌ Þ ìå 
äéáãñáöÞ (ðáñÜäåéãìá: «ÁÂÃÄ»). Ç áíôéêáôÜóôáóç êåéìÝíïõ óçìáßíåôáé ìå 
ðëÜãéïõò Ýíôïíïõò ÷áñáêôÞñåò ðïõ õðïäçëþíïõí ôï íÝï êåßìåíï êáé ìå äéáãñáöÞ 
ôïõ êåéìÝíïõ ðïõ áíôéêáèßóôáôáé. 
Êáô’ åîáßñåóç, äåí óçìáßíïíôáé ïé ôñïðïðïéÞóåéò áõóôçñÜ ôå÷íéêÞò öýóçò ðïõ 
åðéöÝñïõí ïé õðçñåóßåò êáôÜ ôçí åðåîåñãáóßá ôïõ ôåëéêïý êåéìÝíïõ.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου για την προσχώρηση της 
Κροατίας στη Σύμβαση της 29ης Μαΐου 2000, που καταρτίστηκε από το Συμβούλιο 
βάσει του άρθρου 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αμοιβαία 
δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πρωτόκολλό της της 16ης Οκτωβρίου 2001
(COM(2014)0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2014)0685),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 4 και το άρθρο 3, παράγραφος 5 της Πράξης 
Προσχώρησης της Κροατίας, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να 
γνωμοδοτήσει (C8-0275/2014),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0000/2015),

1. εγκρίνει τη σύσταση της Επιτροπής·

2. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να παρεκκλίνει από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο 
και στην Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πράξη του 2012 περί των όρων προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση1 απλοποίησε την προσχώρηση της εν λόγω χώρας στις συμβάσεις (και τα 
πρωτόκολλα) που έχουν συναφθεί από τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 34 της ΣΕΕ (πρώην 
άρθρο Κ. 3 της ΣΕΕ). Πράγματι, δεν απαιτείται πλέον, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, η 
διαπραγμάτευση και σύναψη ειδικών πρωτοκόλλων προσχώρησης (τα οποία θα χρειαζόταν 
να κυρωθούν από τα 28 κράτη μέλη): Το άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5 της πράξης 
προσχώρησης προβλέπει απλώς ότι η Κροατία προσχωρεί στις συμβάσεις και στα 
πρωτόκολλα δυνάμει της εν λόγω πράξης.

Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 3 της πράξης προσχώρησης ορίζουν, προς τούτο, ότι το 
Συμβούλιο εκδίδει απόφαση που ορίζει την ημερομηνία κατά την οποία οι εν λόγω συμβάσεις 
τίθενται σε ισχύ έναντι της Κροατίας και προβαίνει σε όλες τις προσαρμογές που απαιτούνται 
λόγω της προσχώρησης του εν λόγω νέου κράτους μέλους σε αυτές τις συμβάσεις 
(τουλάχιστον, ιδίως, την έκδοση των συμβάσεων στην κροατική γλώσσα, ώστε η εν λόγω 
γλωσσική εκδοχή να «είναι εξίσου αυθεντική»). Το Συμβούλιο ενεργεί κατόπιν σύστασης της 
Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στο παράρτημα I της πράξης προσχώρησης παρατίθεται κατάλογος των έξι σχετικών 
συμβάσεων και πρωτοκόλλων που εμπίπτουν στον τομέα της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει τη Σύμβαση της 29ης Μαΐου 
2000, που καταρτίστηκε βάσει του άρθρου 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για 
την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σχετικό πρωτόκολλο της 16ης Οκτωβρίου 2001, που 
καταρτίστηκε από το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, της Σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στόχος της παρούσας σύστασης της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου είναι να προβεί 
το Συμβούλιο στις προσαρμογές που απαιτούνται λόγω της προσχώρησης της Κροατίας στην 
προαναφερόμενη σύμβαση και στο προαναφερόμενο πρωτόκολλο, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφοι 4 και 5 της πράξης προσχώρησης.

Στην παραπομπή της, η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου επισήμανε στη Γενική 
Γραμματεία του Κοινοβουλίου την ύπαρξη ενός τεχνικού σφάλματος που αφορά τη διάταξη 
της σύστασης της Επιτροπής σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης 
μεταξύ της Κροατίας και των κρατών μελών. Πράγματι, σύμφωνα με το άρθρο 1 της 
Σύστασης, η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ – μεταξύ της Κροατίας και των κρατών μελών έναντι 
των οποίων ισχύει η Σύμβαση την ημερομηνία αυτή – την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα 
μετά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Σύμφωνα με το άρθρο 3, η απόφαση "αρχίζει 
να ισχύει" την 20ή ημέρα από την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

1 ΕΕ L 112 της 24.4.2012, σ. 10.
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Οι διατάξεις αυτές μπορεί να προκαλέσουν ασάφεια όσον αφορά τις προθεσμίες. Η απαίτηση 
της δημοσίευσης αποτελεί ουσιώδη διαδικαστική προϋπόθεση. Χωρίς δημοσίευση, μια 
νομοθετική πράξη θεωρείται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ανυπόστατη. 
Συνεπώς, η απόφαση πρέπει κατ' αρχάς να εγκριθεί και να δημοσιευθεί και στη συνέχεια να 
αρχίσει να ισχύει την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Τέλος, η Σύμβαση θα πρέπει να 
αρχίσει να ισχύει ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η απόφαση έχει δεόντως δημοσιευθεί και 
τεθεί σε ισχύ.

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου έχει ενημερώσει τη Γενική Γραμματεία του 
Κοινοβουλίου ότι το Συμβούλιο θα εξετάσει το ζήτημα αυτό σύμφωνα με τον εσωτερικό του 
Κανονισμό. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής συνιστά να εγκριθεί η εν λόγω σύσταση της 
Επιτροπής.


