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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΝΟΨΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ

Διαδικασία και πηγές

Η απόφαση-πλαίσιο του 2002 για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (ΕΕΣ) είναι το πρώτο 
μέσο αμοιβαίας αναγνώρισης στον τομέα του ποινικού δικαίου της ΕΕ και, επομένως, το 
μέσο στο οποίο υπάρχει η μεγαλύτερη πείρα όσον αφορά το ζήτημα της αμοιβαίας 
αναγνώρισης. Βασίζεται στο άρθρο 31 στοιχεία α) και β) και στο άρθρο 34 παράγραφος 2 
στοιχείο β) της πρώην ΣΕΕ και προτάθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο του πρώην τρίτου 
πυλώνα. Έπρεπε να μεταφερθεί από τα κράτη μέλη στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2003. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη διαθέτουν πείρα 16 ετών με το 
προαναφερθέν μέσο. Όλα τα κράτη μέλη συμμετέχουν στο μέσο. Η παρούσα έκθεση 
αποτελεί ευκαιρία για να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο μηχανισμός που θεσπίστηκε με 
την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ εφαρμόστηκε στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.
 
Όπως προαναφέρθηκε, το μέσο αυτό βασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η 
οποία σημαίνει ότι τα ΕΕΣ που εκδίδονται σε ένα κράτος μέλος πρέπει να αναγνωρίζονται 
και να εκτελούνται άμεσα σε άλλο κράτος μέλος, εκτός από ορισμένες ειδικές περιπτώσεις. 

Στην έκθεση θα εξεταστούν:

 τα εμπόδια που προκύπτουν κατά την εφαρμογή σε επίπεδο κρατών μελών·

 η σύνδεση με συμπληρωματικά μέσα·

 προκλήσεις που συνδέονται με την ποικιλομορφία των μέτρων που μπορεί να 
εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη κατά την εκτέλεση των ΕΕΣ·

 ο αντίκτυπος του μέσου όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

 συστάσεις για την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων που παρουσιάζονται 
κατά την εφαρμογή·

Ο εισηγητής έχει συγκεντρώσει πληροφορίες και έχει βασιστεί, μεταξύ άλλων, στις 
ακόλουθες πηγές:

 εκτενή ανταλλαγή απόψεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη συνεδρίαση της 
επιτροπής LIBE που πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2020·

 εκ των υστέρων εκτίμηση επιπτώσεων από την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (EPRS), που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2020·

 ανταλλαγή πληροφοριών με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η Eurojust, ο FRA, ακαδημαϊκοί (συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης του 
ΕΚ του 2016 για το ΕΕΣ) και επαγγελματίες που χρησιμοποιούν το μέσο· 

- έκθεση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2020.
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Γενική επισκόπηση της εφαρμογής του ΕΕΣ

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΕΕ για το ΕΕΣ, το 2004, έχει 
συλλεγεί σημαντικός όγκος δεδομένων, αν και, ενίοτε, τίθεται ζήτημα συνοχής και ορθής 
κατανόησης των δεδομένων που συλλέγονται, λόγω, για παράδειγμα της διαφοράς μεταξύ 
του αριθμού των ΕΕΣ που εκδίδονται και του αριθμού των ΕΕΣ που εκτελούνται, με 
αποτέλεσμα η απλή ανάγνωση αριθμών να δημιουργεί τη λανθασμένη εντύπωση ότι το 
ποσοστό συμμόρφωσης είναι χαμηλό. Όπως εξήγησε η Επιτροπή, αυτό δεν ισχύει. Επιπλέον, 
υπάρχει μεγάλος αριθμός εθνικών αποφάσεων και αποφάσεων του Δικαστηρίου που 
αποσαφηνίζουν περαιτέρω ορισμένα ζητήματα και καταδεικνύουν την ανάγκη για πιθανές 
βελτιώσεις ή ενοποιήσεις. Επίσης, επαγγελματίες και οργανισμοί της ΕΕ, όπως η Eurojust, 
έχουν συγκεντρώσει σημαντική εμπειρογνωσία, η δε Eurojust δημοσίευσε μάλιστα και οδηγό 
για τη νομολογία του ΔΕΕ σχετικά με το ΕΕΣ. Το ζήτημα έχει επίσης αναλυθεί σε μεγάλο 
βαθμό από ΜΚΟ, όπως για παράδειγμα η Fair Trials International, καθώς και σε έγγραφα, 
όπως για παράδειγμα η έκθεση που δημοσίευσε το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Council of Bars and Law Societies of Europe – CCBE) το 2016.

Με βάση την εν λόγω συνεισφορά δεδομένων, μπορεί να διαπιστωθεί ότι, κατ’ αρχήν, το 
σύστημα του ΕΕΣ λειτουργεί ικανοποιητικά. Ωστόσο, από την εφαρμογή των μέσων σε 
ορισμένους τομείς προέκυψε ότι είναι αναγκαίο να παρασχεθούν περαιτέρω διευκρινίσεις. 
Αυτές αφορούν:

- τον ορισμό της αρχής ne bis in idem· στο παρελθόν, το ΔΕΕ αποφάνθηκε με σαφήνεια 
επί του ζητήματος της υποχρεωτικής μη αναγνώρισης βάσει της αρχής ne bis in idem 
που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της απόφασης-πλαισίου για το ΕΕΣ, ενώ, 
στο πλαίσιο αυτό, χρειάστηκε επίσης να αποσαφηνιστεί το ζήτημα των «ίδιων 
πράξεων» και της «εκτέλεσης της ποινής»·

- την έκδοση πολλών ΕΕΣ από διαφορετικά κράτη μέλη και την ιεράρχησή τους·

- το ζήτημα της αναλογικότητας – έκδοση ΕΕΣ για ήσσονος σημασίας αδικήματα σε 
ορισμένα κράτη μέλη· το ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί μέσω του εγχειριδίου για το 
ΕΕΣ·

- το ζήτημα των πρόσθετων λόγων μη αναγνώρισης που δεν προβλέπονται ρητά στην 
απόφαση-πλαίσιο για το ΕΕΣ και αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως, για 
παράδειγμα, οι συνθήκες κράτησης στις φυλακές ή η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης· 
το ΔΕΕ, χρησιμοποιώντας ένα λιγότερο αυστηρό πρότυπο αξιολόγησης (και όχι την 
κατάφωρη αρνησιδικία κατά το ΕΔΔΑ), έχει διευκρινίσει ότι το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ 
(άρθρο 4 του Χάρτη) εφαρμόζεται πλήρως όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης στις 
φυλακές, καθώς και ορισμένες βασικές εγγυήσεις για δίκαιη δίκη, όπως, για 
παράδειγμα, η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του δικαστικού σώματος·

- ζητήματα σχετικά με τον ορισμό της έννοιας της δικαστικής αρχής – το ΔΕΕ 
διευκρίνισε ότι οι αρχές έκδοσης μπορούν να είναι μόνο ανεξάρτητοι εισαγγελείς και 
δικαστές· στο πλαίσιο αυτό, η Eurojust εκπόνησε οδηγό για την ερμηνεία των 
διαφόρων εθνικών εισαγγελικών συστημάτων·

- το ζήτημα του διττού αξιοποίνου όσον αφορά την αξιολόγηση αδικημάτων που δεν 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 32 αδικημάτων για τα οποία δεν 
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πραγματοποιείται έλεγχος του διττού αξιοποίνου·

- το ζήτημα της συνοχής με άλλες πράξεις όσον αφορά τα δικαιώματα του υπόπτου, 
όπως η οδηγία για τη διερμηνεία και τη μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία, η 
οδηγία για το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, και η οδηγία 
για την πρόσβαση σε δικηγόρο, καθώς και άλλες πράξεις αμοιβαίας αναγνώρισης, 
όπως η απόφαση-πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, 
σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές 
αποφάσεις οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά 
της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή η οδηγία 
2014/41/ΕΕ σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή έρευνας:

- - το ζήτημα της κοινής αντίληψης όσον αφορά ορισμένες έννοιες του ΕΕΣ, όπως η 
κοινή αντίληψη όσον αφορά τα ΕΕΣ κατά τη διάρκεια ποινικής διαδικασίας (και όσον 
αφορά την έννοια ότι το ΕΕΣ «πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή 
δίκης»), το ζήτημα των παρεπόμενων αδικημάτων, των προθεσμιών και των 
απαιτήσεων κοινοποίησης κ.λπ.

Κύρια πορίσματα και συστάσεις του εισηγητή

Με βάση τα ανωτέρω, ο εισηγητής επιθυμεί να επισημάνει τα εξής:

α. Γενικά ζητήματα

Το σύστημα του ΕΕΣ, το οποίο βασίζεται σε διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, είναι επιτυχές και 
τα υφιστάμενα περιορισμένα προβλήματα δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση το γεγονός αυτό. Ένα 
από τα κύρια σημεία προστιθέμενης αξίας είναι η δυνατότητα εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ· επομένως, τυχόν διορθώσεις και βελτιώσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός 
αυτό και να βασίζονται σε αυτό.

β. Προηγούμενα νομικά ζητήματα και ο ρόλος του ΔΕΕ και άλλα μη δεσμευτικά μέσα

Σημαντικό μέρος των εκκρεμών νομικών ζητημάτων θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί μέσω της 
συνεργασίας μεταξύ των εθνικών δικαστηρίων και του ΔΕΕ μέσω προδικαστικών 
ερωτημάτων· στο πλαίσιο αυτό, δόθηκαν απαντήσεις σχετικά με τον ορισμό της έννοιας της 
«δικαστικής αρχής έκδοσης» (δικαστήρια και ανεξάρτητοι εισαγγελείς)· έχει επισημανθεί η 
σημασία της απαγόρευσης των βασανιστηρίων, της απάνθρωπης και εξευτελιστικής 
μεταχείρισης όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές, καθώς και η σημασία της 
ανεξαρτησίας των εθνικών δικαστικών συστημάτων· η αρχή ne bis in idem έχει αποσαφηνιστεί: 
ομοίως, έχει αποσαφηνιστεί η σύνδεση με άλλα μέσα (όσον αφορά την αναγνώριση ποινών 
φυλάκισης) κ.λπ. Επιπλέον, κάποια ερωτήματα θα μπορούσαν να έχουν αποσαφηνιστεί στο 
παρελθόν με τη λήψη μη δεσμευτικών μέτρων, όπως με εγχειρίδια για το ΕΕΣ, με ενημερωτικά 
σημειώματα της Eurojust και με την κατάρτιση δικαστών και εμπειρογνωμόνων.
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γ. Διττό αξιόποινο και περαιτέρω ανάπτυξη του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

Το διττό αξιόποινο αποτέλεσε πρόβλημα σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως όσον αφορά τη 
διαφορετική ερμηνεία της έκτασης του ελέγχου και το ζήτημα του καταλόγου των 32 
αδικημάτων για τα οποία δεν θα πρέπει να διενεργείται έλεγχος· στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται να 
είναι αναγκαία η παροχή ορισμένων πρακτικών και δικαστικών διευκρινίσεων. Στο πλαίσιο 
αυτό, ενόψει της περαιτέρω ολοκλήρωσης, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να διευρυνθεί 
ο κατάλογος των 32 αδικημάτων (ώστε να καλύπτονται, για παράδειγμα, εγκλήματα μίσους ή 
εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης και της συνταγματικής ακεραιότητας των κρατών μελών) 
ή ακόμη και να υιοθετηθεί μια διαφορετική προσέγγιση, σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 
για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, όσον αφορά τον λεγόμενο «αρνητικό κατάλογο», ο 
οποίος προβλεπόταν στα άρθρα 27/28 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής για το ΕΕΣ 
(COM(2001)0522 final). Εκεί η Επιτροπή ανέφερε τα εξής: «Δυνάμει του άρθρου 27, κάθε 
κράτος μέλος μπορεί να καταρτίσει κατάλογο συμπεριφορών για τις οποίες δηλώνει ότι 
αρνείται a priori την εκτέλεση των ευρωπαϊκών ενταλμάτων συλλήψεως (σύστημα «αρνητικού 
καταλόγου»). Ο κατάλογος αυτός μπορεί να περιλαμβάνει μόνον συμπεριφορές που δεν 
στοιχειοθετούν αδίκημα στο κράτος μέλος που καταρτίζει τον κατάλογο, αλλά για τις οποίες 
άλλα κράτη μέλη επιβάλλουν κυρώσεις. Το τυπικό παράδειγμα συμπεριφορών που μπορούν 
να περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο είναι αδικήματα τα οποία αποποινικοποιήθηκαν 
με το πέρασμα του χρόνου (άμβλωση, χρήση ναρκωτικών, ευθανασία...). Πράγματι, μπορεί να 
θεωρηθεί ότι στις περιπτώσεις αυτές, η αποποινικοποίηση απετέλεσε αντικείμενο 
δημοκρατικής συζήτησης στο εσωτερικό του κράτους το οποίο, ως εκ τούτου, δεν δέχεται 
πλέον να προσφέρει τη συνδρομή του σε άλλα κράτη μέλη που συνεχίζουν να τιμωρούν τις εν 
λόγω δραστηριότητες. Στον κατάλογο αυτό μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται γενικότερα 
θέματα συνδεόμενα με το ποινικό αδίκημα, όπως για παράδειγμα, η ελάχιστη ηλικία ποινικής 
ευθύνης. Ο κατάλογος των αδικημάτων που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο πρέπει να 
κοινοποιείται στη γενική γραμματεία του Συμβουλίου και στην Επιτροπή και να δημοσιεύεται. 
Εντούτοις, τάσσεται προθεσμία τουλάχιστον τριών μηνών από τη δημοσίευση του καταλόγου 
ή της τροποποιήσεώς του, πριν την εκπνοή της οποίας το κράτος μέλος δεν μπορεί να 
επικαλεστεί τις εξαιρέσεις του καταλόγου.».

δ. Συνοχή

Ο εισηγητής θεωρεί ότι ένα από τα κύρια ζητήματα είναι η συνοχή της εφαρμογής. Συχνά το 
ζήτημα δεν είναι η απόφαση-πλαίσιο για το ΕΕΣ καθαυτή, αλλά κυρίως η διαφορετική 
αντίληψη όσον αφορά ορισμένες έννοιες, καθώς και η ανάγκη να παρασχεθούν από την 
Επιτροπή ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές και, εφόσον είναι σκόπιμο, να κινηθούν 
διαδικασίες επί παραβάσει για την επίτευξη κοινής αντίληψης·

Επομένως, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σαφές συνεκτικό όραμα για το ποινικό δίκαιο της 
ΕΕ και την αμοιβαία αναγνώριση στον τομέα του ποινικού δικαίου, στο πλαίσιο του οποίου θα 
λαμβάνεται επίσης υπόψη το υφιστάμενο επίπεδο εναρμόνισης των δικονομικών και 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στον τομέα του ποινικού δικαίου. Ένα τέτοιο συνεκτικό όραμα 
προϋποθέτει την εφαρμογή της ίδιας λύσης σε διάφορες πράξεις αμοιβαίας αναγνώρισης, 
καθώς ένα συνονθύλευμα ειδικών για κάθε περίπτωση διατάξεων δεν αποτελεί καλή νομοθεσία 
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ούτε είναι χρήσιμο για τους επαγγελματίες. Ενδεικτικά αναφέρονται η χρήση υποχρεωτικών 
και προαιρετικών λόγων μη αναγνώρισης στην απόφαση-πλαίσιο για το ΕΕΣ, αλλά μόνο 
προαιρετικών λόγων σε άλλες πράξεις, η συστηματική χρήση και ο καθορισμός ενός λόγου μη 
αναγνώρισης σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, η χρήση ενιαίου καταλόγου λόγων μη 
αναγνώρισης κ.λπ. 

Τα προβλήματα συνοχής που εντοπίζονται αντιμετωπίζονται με τη λήψη πρακτικών μέτρων 
(κατάρτιση επαγγελματιών) και με τη θέσπιση μη δεσμευτικών κανόνων (εγχειρίδια και 
συστάσεις), πολύ στοχευμένης, ενδεχομένως, νομοθεσίας (για τον ορισμό της έννοιας της 
δικαστικής αρχής, την αρχή ne bis in idem, τα θεμελιώδη δικαιώματα κ.λπ.) και 
συμπληρωματικής νομοθεσίας (για την προσωρινή κράτηση). Σε μεσοπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα, θα θεσπιστεί επίσης κώδικας της ΕΕ για ποινικές υποθέσεις.

ε. Κατάρτιση

Η κατάρτιση είναι ένα μία από τις κύριες συνιστώσες της ορθής εφαρμογής του ΕΕΣ. Κατά τα 
τελευταία έτη, έχουν υπάρξει πολλές πρωτοβουλίες από πλατφόρμες όπως το ΕΔΚΔ, οι οποίες, 
με τη συγχρηματοδότηση της Επιτροπής, παρέχουν ειδική κατάρτιση για δικαστές και 
εισαγγελείς σχετικά με τα μέσα αμοιβαίας αναγνώρισης της ΕΕ, και γλωσσική κατάρτιση. 
Δυστυχώς, σε αυτά τα προγράμματα κατάρτισης δεν συμμετέχουν τακτικά όλα τα κράτη μέλη 
και οι σχολές δικαστών. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί μια 
πρόσθετη πλατφόρμα της ΕΕ, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και θα έχει 
ως σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και τη μάθηση, καθώς και να εκπονηθεί μια 
επισκόπηση των διαφόρων εθνικών νομολογιών σχετικά με το ΕΕΣ.

στ. Εναρμόνιση των δικονομικών δικαιωμάτων και εγγυήσεων και αμοιβαία εμπιστοσύνη

Συχνά το ζήτημα δεν είναι η απόφαση-πλαίσιο για το ΕΕΣ, αλλά η έλλειψη αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης η οποία οφείλεται στην έλλειψη εναρμόνισης ορισμένων κοινών θεμελιωδών 
δικονομικών δικαιωμάτων και προτύπων. Με τη θέσπιση των έξι οδηγιών για τα δικονομικά 
δικαιώματα των υπόπτων και της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων, καθώς και με την 
εναρμόνιση ορισμένων ποινικών αδικημάτων δυνάμει του άρθρου 83 παράγραφος 1 της 
ΣΛΕΕ, σημειώθηκε κάποια πρόοδος στο πλαίσιο αυτό. Ωστόσο, η συμπληρωματική 
νομοθεσία στον τομέα του παραδεκτού των αποδεικτικών στοιχείων (σημασία των κοινών 
προτύπων όσον αφορά τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και την αμοιβαία αναγνώρισή 
τους) και ειδικότερα όσον αφορά την προσωρινή κράτηση θα πρέπει να αξιολογείται κατά 
προτεραιότητα. Για τις συνθήκες στις φυλακές κατά το στάδιο της προσωρινής κράτησης 
υπάρχει νομική βάση στο άρθρο 82 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να 
έχουν ως σημείο αναφοράς τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα και όχι τον ελάχιστο κοινό 
παρονομαστή. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στο παρελθόν σε ορισμένες οδηγίες, θα πρέπει να 
αποφεύγονται οι ασαφείς εξαιρέσεις (όπως είναι οι περιορισμοί του δικαιώματος πρόσβασης 
σε δικηγόρο κατά το προδικαστικό στάδιο), καθώς τα κράτη μέλη τείνουν να τις 
χρησιμοποιούν ευρέως. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να προειδοποιεί το 
συντομότερο δυνατό τα κράτη μέλη που δεν μετέφεραν στο εθνικό τους δίκαιο τα κοινά 
πρότυπα και, εφόσον χρειάζεται, να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει. Η αμοιβαία 
εμπιστοσύνη μπορεί να ενισχυθεί μόνο με την πλήρη τήρηση των από κοινού συμφωνημένων 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και των διαδικασιών 
παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών 
(2019/2207(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) 
και το άρθρο 82 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 
2002, σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης 
μεταξύ των κρατών μελών1,

– έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 26ης 
Φεβρουαρίου 2009, για την τροποποίηση των αποφάσεων-πλαισίων 2002/584/ΔΕΥ, 
2005/214/ΔΕΥ, 2006/783/ΔΕΥ, 2008/909/ΔΕΥ και 2008/947/ΔΕΥ και την 
κατοχύρωση, δια του τρόπου αυτού, των δικονομικών δικαιωμάτων των προσώπων και 
την προώθηση της εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων που 
εκδίδονται ερήμην του ενδιαφερόμενου προσώπου στη δίκη2,

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού 
εντάλματος σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών 
(COM(2005)0063 και SEC(2005)0267, COM(2006)0008 και SEC(2006)0079, 
COM(2007)0407 και SEC(2007)0979 και COM(2011)0175 και SEC(2011)0430),

– έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη έκδοση του εγχειριδίου για τον τρόπο έκδοσης και 
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις συνθήκες 
κράτησης στην ΕΕ3 και της 27ης Φεβρουαρίου 2014 με συστάσεις προς την Επιτροπή 
για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης4,

– έχοντας υπόψη τον οδικό χάρτη του Συμβουλίου για την ενίσχυση των δικονομικών 
δικαιωμάτων των υπόπτων ή κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες5,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και 
μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία6,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

1 ΕΕ L 190 της 18.7.2002 σ. 1.
2 ΕΕ L 81 της 27.3.2009, σ. 24.
3 ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 82.
4 ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 135.
5 ΕΕ C 295 της 4.12.2009, σ. 3.
6 ΕΕ L 280 της 26.10.2010, σ. 1.
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Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο 
ποινικών διαδικασιών7,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε 
δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού 
εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου 
προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας 
με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της 
ελευθερίας8,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη δικαστική αρωγή για υπόπτους 
και κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητουμένους σε 
διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης9,

– έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής που εκπόνησε η Υπηρεσία 
Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα 
σύλληψης, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2020,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2020, σχετικά με την 
εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το 
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών 
μελών (COM(2020)0270),

– έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που 
ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2014 κατόπιν αιτήματος της Υπηρεσίας Έρευνας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης,

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2009, σχετικά με 
τον τέταρτο γύρο αμοιβαίων αξιολογήσεων – η πρακτική εφαρμογή του ευρωπαϊκού 
εντάλματος σύλληψης και των συναφών διαδικασιών παράδοσης μεταξύ των κρατών 
μελών, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε 
δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού 
εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου 
προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας 
με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της 
ελευθερίας (COM(2019)0560), 

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά 
με την αμοιβαία αναγνώριση σε ποινικές υποθέσεις με θέμα «Προώθηση της αμοιβαίας 
αναγνώρισης μέσω της ενίσχυσης της αμοιβαίας εμπιστοσύνης»10, 

7 ΕΕ L 142 της 1.6.2012, σ. 1.
8 ΕΕ L 294 της 6.11.2013, σ. 1.
9 ΕΕ L 297 της 4.11.2016, σ. 1.
10 ΕΕ C 449 της 13.12.2018, σ. 6.
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– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων (2020-2025) 
(COM(2020)0258),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust)11,

– έχοντας υπόψη το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 
κατά των βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης 
ή τιμωρίας, το οποίο υιοθετήθηκε το 2002,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 
στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 
12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία για την εξουσιοδότηση εκπόνησης 
εκθέσεων πρωτοβουλίας,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΕΣ είναι μια απλουστευμένη και ταχεία δικαστική 
διαδικασία παράδοσης, η οποία, από τη θέσπισή της, αποτελεί το εμβληματικό και 
περισσότερο χρησιμοποιούμενο μέσο αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές υποθέσεις·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΕΣ έχει στεφθεί με επιτυχία και έχει αντικαταστήσει τις 
παραδόσεις έκδοσης με μεταφορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος χρόνος μεταφοράς, 
όταν το πρόσωπο δεν συναινεί, έχει μειωθεί σε 40 ημέρες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαστική συνεργασία της ΕΕ σε ποινικές υποθέσεις 
βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση που θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
του Τάμπερε το 1999· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας τροποποίησε 
σημαντικά τα προνόμια της ΕΕ και παρείχε ρητή νομική βάση στο άρθρο 82 της ΣΛΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμοιβαία αναγνώριση δεν είναι κάτι νέο, αλλά αναπτύχθηκε 
στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και 
κεφαλαίων (λογική της απόφασης Cassis de Dijon)·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ως αμοιβαία αναγνώριση νοείται η άμεση αναγνώριση 
δικαστικών αποφάσεων από άλλα κράτη μέλη, με τη μη αναγνώριση να αποτελεί 
εξαίρεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεπάγεται επίσης συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων δικαστικών αρχών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμοιβαία αναγνώριση αποτελεί συνέπεια της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης που βασίζεται σε μια κοινή αντίληψη όσον αφορά το κράτος δικαίου και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης είναι 
καίριας σημασίας για την ομαλή λειτουργία του ΕΕΣ·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΕΣ αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία ενός χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσφαλμένη 
εφαρμογή του θα μπορούσε να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στη λειτουργία του 

11 ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 138.
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χώρου Σένγκεν·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια Ένωση ισότητας και προστασίας πρέπει να διασφαλίζει την 
προστασία όλων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων12·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΕΕ έχει αποσαφηνίσει τα περισσότερα ζητήματα που 
εγείρει η εφαρμογή του ΕΕΣ, όπως η αρχή ne bis in idem13, ο ορισμός της έννοιας της 
δικαστικής αρχής14, η υπεροχή και η εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ15, η ανεξαρτησία της 
δικαιοσύνης16, τα θεμελιώδη δικαιώματα17, το διττό αξιόποινο18 και η έκδοση πολιτών 
της ΕΕ σε τρίτες χώρες19·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διττό αξιόποινο αποτελεί έννοια του διεθνούς δικαίου περί 
εκδόσεως ουδόλως συμβατή με την αμοιβαία αναγνώριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κατάλογος των αδικημάτων για τα οποία δεν ελέγχεται το διττό αξιόποινο θα πρέπει να 
επανεξεταστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην αρχική της πρόταση, η Επιτροπή είχε 
ταχθεί υπέρ της κατάρτισης ενός εξαντλητικού καταλόγου αδικημάτων για τα οποία θα 
ήταν δυνατή η άρνηση παράδοσης («αρνητικός κατάλογος»)·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμοιβαία αναγνώριση προϋποθέτει εναρμόνιση του 
ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 
χρόνια έχει σημειωθεί πρόοδος, μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση των έξι οδηγιών για τα 
δικονομικά δικαιώματα και της οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων20, 
καθώς και με την εναρμόνιση των ποινικών αδικημάτων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2013/48/ΕΕ σχετικά με το 
δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης ΕΕΣ 
παρουσιάζουν δυσκολίες·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες πράξεις, όπως η οδηγία 2014/41/ΕΕ περί της ευρωπαϊκής 
εντολής έρευνας21 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1805/2018 σχετικά με την αμοιβαία 
αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης22, έχουν αποσαφηνίσει ορισμένα 
ζητήματα που αφορούν το ΕΕΣ·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμοιβαία αναγνώριση προϋποθέτει την κατάρτιση των 
επαγγελματιών στο δίκαιο της ΕΕ· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διευκόλυνση και ο συντονισμός από την Eurojust έχουν 
αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο για την αμοιβαία αναγνώριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

12 Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων (2020-25).
13 C-261/09, Mantello.
14 C-453/16 PPU, Özçelik; C-452/16 PPU, Poltorak; C-477/16 PPU, Kovalkovas; Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 
C-508/18 και C-82/19 PPU, OG και PI.
15 C-399/11, Melloni ή C-42/17, M.A.S. και M.B.
16 C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality.
17 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-404/15 και C-659/15 PPU, Aranyosi και Căldăraru; C-128/18, Dorobantu.
18 C-289/15, Grundza.
19 C-182/15, Petruhhin, απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2016· C-191/16, Pisciotti, απόφαση της 10ης Απριλίου 
2018· C-247/17 Raugevicius, απόφαση της 13ης Νοεμβρίου 2018 και C-897/19 PPU, Ruska Federacija, 
απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 2ας Απριλίου 2020, κ.λπ.
20 ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57. 
21 ΕΕ L 130 της 1.5.2014, σ. 1.
22 ΕΕ L 303 της 28.11.2018, σ. 1.
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εντολή της Eurojust είναι ανεξάρτητη από την εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρίσεις δεδομένων δείχνουν μια τάση αύξησης των ΕΕΣ·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εναρμονισμένη εφαρμογή του ΕΕΣ θα αποτρέψει την 
αναζήτηση ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας («forum shopping»)·

Γενική αξιολόγηση της εφαρμογής του ΕΕΣ

1. επισημαίνει ότι το ΕΕΣ αποτελεί μείζον επίτευγμα και αποτελεσματικό και απαραίτητο 
μέσο· δηλώνει ότι το ΕΕΣ έχει βελτιώσει σημαντικά τη συνεργασία όσον αφορά τις 
παραδόσεις·

2. επισημαίνει την ύπαρξη ιδιαίτερων προβλημάτων· διαπιστώνει ότι αυτά δεν θέτουν το 
σύστημα υπό αμφισβήτηση·

3. σημειώνει ότι τα προβλήματα αυτά αφορούν τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές, την 
αναλογικότητα, την εκτέλεση στερητικών της ελευθερίας ποινών23, τις προθεσμίες24 και 
τις αποφάσεις που εκδίδονται ερήμην· αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες υποθέσεις τέθηκε 
το ζήτημα του διττού αξιοποίνου25·

4. σημειώνει ότι τα ζητήματα επιλύθηκαν με τον συνδυασμό μη δεσμευτικών κανόνων 
(εγχειρίδιο ΕΕΣ), αμοιβαίων αξιολογήσεων, συνδρομής της Eurojust, νομολογίας του 
ΔΕΕ και συμπληρωματικής νομοθεσίας (απόφαση πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ και οδηγία 
2013/48/ΕΕ)·

5. επισημαίνει ότι το σύστημα του ΕΕΣ θα πρέπει να ενισχυθεί, καθώς όλα τα κράτη μέλη 
συμμετέχουν σε αυτό·

6. σημειώνει ότι οι Συνθήκες (πρωτόκολλα 21 και 22) προβλέπουν ειδικό καθεστώς για 
δύο κράτη μέλη – η Ιρλανδία έχει δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής και η Δανία 
δεν συμμετέχει στο ποινικό δίκαιο της ΕΕ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 
η συνοχή στον τομέα ΔΕΥ·

7. υπογραμμίζει ότι το ΕΕΣ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται καταχρηστικά για ήσσονος 
σημασίας αδικήματα· ζητεί επιτακτικά να χρησιμοποιούνται λιγότερο παρεμβατικά 
νομικά μέσα· επισημαίνει ότι οι αρχές έκδοσης θα πρέπει να διενεργούν ελέγχους 
αναλογικότητας·

8. τονίζει ότι, σύμφωνα με το ΔΕΕ, η άρνηση εκτέλεσης ΕΕΣ αποτελεί εξαίρεση στην 
αμοιβαία αναγνώριση και πρέπει να ερμηνεύεται στενά26·

Συστάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΕΕΣ

9. καλεί την Επιτροπή να παράσχει κατανοητά δεδομένα, δεδομένου ότι τα υφιστάμενα 
δεδομένα προκαλούν σύγχυση και μπορούν να προσφέρουν εσφαλμένη εντύπωση όσον 

23 CJEU, C-579/15, Popławski.
24 CJEU, C-168/13 PPU, Jeremy F.
25 Κατευθυντήριες γραμμές στην υπόθεση C-289/15, Grundza, με αναφορά στην απόφαση-πλαίσιο 
2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
26 Βλ., για παράδειγμα, υπόθεση C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality.
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αφορά τη (μη) αποτελεσματικότητα των ΕΕΣ· καλεί τα κράτη μέλη να συλλέξουν και 
να διαβιβάσουν δεδομένα στην Επιτροπή·

10. επισημαίνει ότι ο έλεγχος του διττού αξιοποίνου περιορίζει την αμοιβαία αναγνώριση 
και, σύμφωνα με το ΔΕΕ, πρέπει να ερμηνεύεται στενά· σημειώνει ότι, ιδανικά, η 
αμοιβαία αναγνώριση θα πρέπει να λειτουργεί αυτόματα27·

11. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τα κοινά μεταξύ των κρατών μελών αδικήματα και να 
αξιολογήσει τη δυνατότητα διεύρυνσης του καταλόγου των αδικημάτων για τα οποία 
δεν απαιτείται έλεγχος του διττού αξιοποίνου· τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
αξιολογηθεί η συμπερίληψη πρόσθετων αδικημάτων, όπως, συγκεκριμένα, 
περιβαλλοντικών εγκλημάτων (π.χ. αδικήματα ρύπανσης από πλοία), εγκλημάτων 
μίσους, σεξουαλικών εγκλημάτων, αδικημάτων που διαπράττονται με ψηφιακά μέσα, 
όπως, για παράδειγμα, η κλοπή ταυτότητας, αδικημάτων κατά της δημόσιας τάξης και 
της συνταγματικής ακεραιότητας των κρατών μελών, εγκλημάτων γενοκτονίας, 
εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου· 

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα μείωσης του ορίου των τριών ετών που 
προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης-πλαίσιο για το ΕΕΣ για 
ορισμένα αδικήματα, όπως η εμπορία ανθρώπων και η σεξουαλική εκμετάλλευση 
παιδιών και η παιδική πορνογραφία· 

13. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει το ενδεχόμενο να καταρτιστεί ένας εξαντλητικός 
κατάλογος αδικημάτων για τα οποία θα ήταν δυνατή η άρνηση παράδοσης («αρνητικός 
κατάλογος»), με σκοπό την εν συνεχεία ενσωμάτωσή του στον κατάλογο των 32 
αδικημάτων· 

14. καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τις έννοιες των παρεπόμενων ή συναφών 
αδικημάτων· 

15. τονίζει ότι είναι σημαντικό να καθοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα καθήκοντα και 
οι αρμοδιότητες των φορέων που συμμετέχουν στις διαδικασίες του ΕΕΣ, καθώς και να 
διασφαλιστεί ότι αυτοί διαθέτουν εξειδίκευση και πρακτική εμπειρία· επιβεβαιώνει ότι 
η παραχώρηση ευρείας διακριτικής ευχέρειας στην αρχή εκτέλεσης ουδόλως συνάδει 
με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης· θεωρεί ότι η διακριτική ευχέρεια θα πρέπει να 
περιορίζεται σε περιπτώσεις διττού αξιοποίνου· 

16. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να αξιολογεί τη μεταφορά του ΕΕΣ και άλλων 
πράξεων δικαστικής συνεργασίας και να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει, όπου είναι 
απαραίτητο· 

17. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν το ΕΕΣ και τα εναλλακτικά νομικά μέσα σε 
ποινικές υποθέσεις με έγκαιρο και κατάλληλο τρόπο· 

18. σημειώνει την ανησυχητική έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 
2013/48/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο διαδικασιών 
ΕΕΣ· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να αξιολογεί τη συμμόρφωση των κρατών 
μελών με την οδηγία και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση 

27 Βλ., για παράδειγμα, ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2000, σχετικά με την αμοιβαία 
αναγνώριση των οριστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις (COM(2000)0495).
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των διατάξεών της· 

19. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν έναν ορισμένο βαθμό ευελιξίας όσον αφορά τα 
γλωσσικά καθεστώτα στο πλαίσιο του ΕΕΣ· 

20. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την ενιαία εφαρμογή και αποτελεσματική 
παρακολούθηση των προθεσμιών· 

21. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για την Eurojust και το 
ΕΔΔ με στόχο τη διευκόλυνση και τον συντονισμό του ΕΕΣ· σημειώνει ότι τα 
δημοσιονομικά σχέδια της Επιτροπής για την Eurojust θα είχαν οδηγήσει σε 
στασιμότητα της χρηματοδότησης, παρά τον αυξημένο φόρτο εργασίας· 

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν κατάλληλη χρηματοδότηση για 
την κατάρτιση των επαγγελματιών στον τομέα του ΕΕΣ, συμπεριλαμβανομένων της 
αστυνομίας, των εισαγγελέων, του δικαστικού σώματος και των δικηγόρων 
υπεράσπισης· επισημαίνει την αξία που έχουν τα προγράμματα του ΕΔΚΔ, όπως οι 
προσομοιώσεις ΕΕΣ και η γλωσσική κατάρτιση· 

23. καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει μια πλατφόρμα κατάρτισης για εμπειρογνώμονες 
και επαγγελματίες σχετικά με τα μέσα αμοιβαίας αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένου 
του ΕΕΣ· επιβεβαιώνει ότι θα πρέπει να τους παρέχει γνώσεις σχετικά με τη στενή 
σχέση μεταξύ των μέσων, καθώς και έναν κοινό χώρο για την ανταλλαγή εμπειριών·

24. σημειώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των αρχών, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση της τεχνολογίας και 
της ψηφιοποίησης· ζητεί να αναπτυχθεί μια κεντρική βάση δεδομένων για την 
εφαρμογή του ΕΕΣ σε εθνικό επίπεδο (όπως συμβαίνει σε άλλους τομείς του δικαίου 
της ΕΕ)28·

25. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις γνώμες των εθνικών κοινοβουλίων σύμφωνα με 
το πρωτόκολλο 2, δεδομένου ότι η συμμετοχή τους εξασφαλίζει την άσκηση 
δημοκρατικού ελέγχου επί του ποινικού δικαίου της ΕΕ·

Συστάσεις όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα

26. καλεί τα κράτη μέλη να σεβαστούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 2 της 
ΣΕΕ (σχετικά με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την 
ισότητα, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των μειονοτήτων)·

27. σημειώνει ότι, μολονότι το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ μπορεί να επηρεάσει την 
αμοιβαία αναγνώριση, σύμφωνα με το ΔΕΕ, η αρχή εκτέλεσης πρέπει να αξιολογεί σε 
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση κατά πόσον συντρέχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται 
ότι, μετά την παράδοση, υπάρχει κίνδυνος να παραβιαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα 
του προσώπου· υπογραμμίζει ότι η ενεργοποίηση του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ 
δεν ισοδυναμεί με αυτόματη μη αναγνώριση·

28 Βλ. ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής που εκπόνησε η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(EPRS) σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2020. 
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28. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να θεσπιστεί ένας μηχανισμός της ΕΕ για τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, στο πλαίσιο μιας 
διοργανικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή, σε ετήσια βάση, 
ανεξάρτητης και εμπεριστατωμένης επανεξέτασης με στόχο την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης όλων των κρατών μελών της ΕΕ με το άρθρο 2 της ΣΕΕ, καθώς και την 
έκδοση ειδικών ανά χώρα συστάσεων·

29. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει συμπληρωματικά μέσα σχετικά με τα δικονομικά 
δικαιώματα, όπως, για παράδειγμα, σχετικά με το παραδεκτό και τις συνθήκες 
κράτησης στις φυλακές κατά την προσωρινή κράτηση, την υπέρβαση των προτύπων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης ή την ευθυγράμμιση με αυτά, καθώς και σχετικά με τις 
προθεσμίες όσον αφορά την προσωρινή κράτηση· επισημαίνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει 
να επιδιώξει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα·

30. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση της αρχής ne bis in idem και ενδεχομένως 
να λάβει μέτρα για τη θέσπιση νομοθεσίας·

31. καλεί τα κράτη μέλη να κυρώσουν το προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης του ΟΗΕ 
κατά των βασανιστηρίων·

32. επισημαίνει ότι οι ελλείψεις όσον αφορά το ΕΕΣ μπορούν να οδηγήσουν σε άρνηση 
παροχής πρόσβασης στη δικαιοσύνη, καθώς και στην έλλειψη προστασίας των 
θυμάτων· τονίζει ότι η ατιμωρησία, η οποία οφείλεται σε ελλείψεις στον τομέα της 
δικαστικής συνεργασίας, έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο στο κράτος δικαίου, στα 
δικαστικά συστήματα και στην κοινωνία·

Όσον αφορά ένα συνεκτικό νομικό πλαίσιο για το ΕΕΣ

33. επισημαίνει ότι το ΕΕΣ είναι αποτελεσματικό· πιστεύει, ωστόσο, ότι το κύριο 
πρόβλημα είναι η συνοχή·

34. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια συνεκτική πολιτική για την αμοιβαία αναγνώριση, 
προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο να δίνονται διαφορετικές απαντήσεις στα 
ίδια ζητήματα·

35. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια διατομεακή μελέτη των μέσων, προκειμένου να 
αποφευχθούν ανωμαλίες, όπως στην περίπτωση των κανόνων για τη μεταφορά 
κρατουμένων σε σχέση με το ΕΕΣ·

36. επισημαίνει ότι τα ζητήματα συνοχής πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη λήψη 
πρακτικών μέτρων (κατάρτιση επαγγελματιών) και με τη θέσπιση μη δεσμευτικών 
κανόνων (εγχειρίδια και συστάσεις), πολύ στοχευμένης νομοθεσίας (για τον ορισμό της 
έννοιας της δικαστικής αρχής, την αρχή ne bis in idem, τα θεμελιώδη δικαιώματα κ.λπ.) 
και συμπληρωματικής νομοθεσίας (για την προσωρινή κράτηση)·

37. συνιστά να προωθηθεί, μεσοπρόθεσμα, ένας ευρωπαϊκός δικαστικός κώδικας για 
ποινικές υποθέσεις, ο οποίος θα διασφαλίζει την ασφάλεια δικαίου και τη συνοχή·

Μπρέξιτ

38. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο 
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προκειμένου να εξευρεθεί η καλύτερη λύση που θα εγγυάται την αποτελεσματική 
συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις·

o

o o

39. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.


