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Απόφαση του Συµβουλίου για την ενίσχυση της Eurojust και την τροποποίηση
της απόφασης 2002/187/∆ΕΥ σχετικά µε τη σύσταση της Eurojust προκειµένου
να ενισχυθεί η καταπολέµηση των σοβαρών µορφών εγκλήµατος
Επισυνάπτεται στο παράρτηµα για τις αντιπροσωπίες ενοποιηµένη µορφή της απόφασης 2002/187/∆ΕΥ του
Συµβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά µε τη σύσταση της Eurojust προκειµένου να ενισχυθεί η
καταπολέµηση των σοβαρών µορφών εγκλήµατος, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2003/659/∆ΕΥ
του Συµβουλίου και από την απόφαση 2009/426/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, για την
ενίσχυση της Eurojust1.

Σηµειωτέον ότι οι αιτιολογικές παράγραφοι οι οποίες ενσωµατώνονται στο έγγραφο λαµβάνονται από την
απόφαση 2009/426/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2008 για την ενίσχυση της Eurojust και την
τροποποίηση της απόφασης 2002/187/∆ΕΥ του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύσταση της Eurojust
προκειµένου να ενισχυθεί η καταπολέµηση των σοβαρών µορφών εγκλήµατος.

Το ενοποιηµένο κείµενο της απόφασης του Συµβουλίου δεν αντικαθιστά τις αποφάσεις 2002/187/∆ΕΥ,
2003/659/∆ΕΥ ή 2009/426/∆ΕΥ του Συµβουλίου. Προετοιµάζεται για ενηµερωτικούς σκοπούς κατ’ αίτηση
αντιπροσωπειών.

___________________
1

Απόφαση 2009/426/∆ΕΥ (ΕΕ L 138, 4.6.2009, σ. 14).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Απόφαση του Συµβουλίου για την ενίσχυση της Eurojust και
την τροποποίηση της απόφασης 2002/187/∆ΕΥ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τα άρθρα 31 παράγραφος 2 στοιχείο γ),
την πρωτοβουλία του Βασιλείου του Βελγίου, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της
Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας, του
Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της ∆ηµοκρατίας της
Αυστρίας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της
Σλοβενίας, της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας και του Βασιλείου της Σουηδίας,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1,

1

Γνώµη η οποία διατυπώθηκε στις 2 Σεπτεµβρίου 2008 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).

5347/3/09 REV 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

∆Π/αγ
DG H 2B

2

EL

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Eurojust συστήθηκε µε την απόφαση 2002/187/∆ΕΥ1 ως οργανισµός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που διαθέτει νοµική προσωπικότητα, προκειµένου να τονωθεί και να βελτιωθεί ο
συντονισµός και η συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων δικαστικών αρχών των κρατών
µελών.

(2)

Βάσει αξιολόγησης της εµπειρίας που έχει κτηθεί από την Eurojust απαιτείται περαιτέρω
βελτίωση της επιχειρησιακής της ικανότητας λαµβανοµένης υπόψη της πείρας αυτής.

(3)

Πρέπει να εξασφαλισθεί η µεγαλύτερη λειτουργικότητα της Eurojust και η προσέγγιση του
καθεστώτος των εθνικών µελών.

(4)

Για να εξασφαλιστεί η συνεχής και αποτελεσµατική υποβοήθηση της Eurojust από τα
κράτη µέλη προκειµένου να επιτύχει τους σκοπούς της, θα πρέπει να απαιτείται από τα
εθνικά µέλη να έχουν την κανονική τους θέση εργασίας στην έδρα της Eurojust.

(5)

Είναι ανάγκη να καθορισθεί κοινή βάση εξουσιών τις οποίες θα πρέπει να έχει κάθε εθνικό
µέλος υπό την ιδιότητά του ως αρµόδιας εθνικής αρχής που ενεργεί σύµφωνα µε το εθνικό
δίκαιο. Ορισµένες από τις εξουσίες αυτές θα πρέπει να χορηγούνται στα εθνικά µέλη για
έκτακτες περιπτώσεις στις οποίες το εθνικό µέλος δεν είναι σε θέση να εντοπίσει την
αρµόδια αρχή ή να έλθει σε επαφή µαζί της εγκαίρως. Εξυπακούεται ότι αυτές οι εξουσίες
δεν χρειάζεται να ασκηθούν στην περίπτωση που είναι δυνατός ο εντοπισµός της αρµόδιας
αρχής και η επαφή µαζί της.

(6)

Η παρούσα απόφαση δεν επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο τα κράτη µέλη οργανώνουν το
εσωτερικό τους σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης ή τις διοικητικές διαδικασίες για τον
διορισµό του εθνικού µέλους και τον καθορισµό των εσωτερικών εργασιών των εθνικών
θυρίδων της Eurojust.

1

ΕΕ L 63, 6.3.2002, σ. 1.
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(7)

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 ενεργούν σε καθηµερινή
εικοσιτετράωρη βάση.

(8)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνούν ώστε οι αρµόδιες εθνικές αρχές να
ανταποκρίνονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε αιτήσεις που υποβάλλονται
δυνάµει της παρούσας απόφασης, ακόµα και όταν οι αρµόδιες εθνικές αρχές αρνηθούν να
συµµορφωθούν µε αιτήσεις που υποβάλλει το εθνικό µέλος.

(9)

Θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του συλλογικού οργάνου σε περιπτώσεις διαφορών περί
τη δικαιοδοσία και σε περιπτώσεις επανειληµµένων αρνήσεων ή δυσκολιών όσον αφορά
την εκτέλεση αιτήσεων και αποφάσεων για δικαστική συνεργασία, µεταξύ άλλων όσον
αφορά πράξεις µε τις οποίες υλοποιείται η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης.

(10)

Θα πρέπει να θεσπισθούν εθνικά συστήµατα συντονισµού της Eurojust στα κράτη µέλη
για να συντονίζονται οι εργασίες που διεξάγονται από τους εθνικούς ανταποκριτές για την
Eurojust, τον εθνικό ανταποκριτή για την Eurojust για θέµατα τροµοκρατίας, τον εθνικό
ανταποκριτή για το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο, και το πολύ τρία άλλα σηµεία επαφής
για το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο, καθώς και αντιπροσώπους στο δίκτυο για κοινές
οµάδες ερευνών, εγκλήµατα πολέµου, υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και
διαφθοράς.

5347/3/09 REV 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

∆Π/αγ
DG H 2B

4

EL

(11)

Το εθνικό σύστηµα συντονισµού θα πρέπει να µεριµνά ώστε το σύστηµα διαχείρισης
υποθέσεων να παραλαµβάνει µε αποτελεσµατικό και αξιόπιστο τρόπο πληροφορίες που
αφορούν το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος. Ωστόσο, το εθνικό σύστηµα συντονισµού της
Eurojust δεν θα πρέπει να ευθύνεται για την καθαυτό διαβίβαση πληροφοριών στην
Eurojust. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να αποφασίσουν ποια δίαυλος για τη διαβίβαση
πληροφοριών στην Eurojust είναι η καλύτερη.

(12)

Για να µπορεί το εθνικό σύστηµα συντονισµού Eurojust να εκτελεί τα καθήκοντά του, θα
πρέπει να διασφαλίζεται η διασύνδεση µε το σύστηµα διαχείρισης υποθέσεων. Η σύνδεση
µε το σύστηµα διαχείρισης υποθέσεων θα πρέπει να γίνεται λαµβανοµένων δεόντως
υπόψη των εθνικών συστηµάτων τεχνολογίας πληροφοριών. Η πρόσβαση στο σύστηµα
διαχείρισης υποθέσεων σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να βασίζεται στον κεντρικό ρόλο του
εθνικού µέλους που ευθύνεται για το άνοιγµα και τη διαχείριση των προσωρινών αρχείων
εργασίας.

(13)

Η απόφαση-πλαίσιο 2008/977/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2008, σχετικά
µε την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε
επεξεργασία στο πλαίσιο της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές
υποθέσεις1 εφαρµόζεται για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που
µεταφέρονται µεταξύ κρατών µελών και Eurojust. Η σχετική δέσµη διατάξεων περί
προστασίας των δεδοµένων στην απόφαση 2002/187/∆ΕΥ δεν επηρεάζεται από την
απόφαση-πλαίσιο 2008/977/∆ΕΥ και περιέχει ειδικές διατάξεις για την προστασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα οι οποίες ρυθµίζουν λεπτοµερέστερα αυτά τα θέµατα
λόγω της ιδιαιτερότητας του χαρακτήρα, των λειτουργιών και των αρµοδιοτήτων της
Eurojust.

1

ΕΕ L 350, 30.12.2008, σ. 60
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(14)

Η Eurojust θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί για την επεξεργασία ορισµένων δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα που αφορούν πρόσωπα τα οποία, κατά την εθνική νοµοθεσία των οικείων κρατών
µελών, εικάζεται ότι έχουν διαπράξει ή έχουν συµµετάσχει σε αξιόποινη πράξη για την οποία είναι
αρµόδια η Eurojust ή τα οποία έχουν καταδικασθεί για τέτοια πράξη. Ο κατάλογος αυτών των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να περιλαµβάνει αριθµούς τηλεφώνου, διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, δεδοµένα σχετικά µε τις άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων, προφίλ DNA
που έχουν καταρτισθεί από το µη κωδικοποιητικό τµήµα του DNA, φωτογραφίες και δακτυλικά
αποτυπώµατα. Ο κατάλογος θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει δεδοµένα κίνησης και δεδοµένα
θέσης καθώς και τα συναφή δεδοµένα που χρειάζονται για την αναγνώριση του συνδροµητή ή
χρήστη διαθέσιµης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών· σε αυτά δεν θα πρέπει να
συγκαταλέγονται δεδοµένα που αποκαλύπτουν το περιεχόµενο της επικοινωνίας. ∆εν υπονοείται
ότι η Eurojust προβαίνει σε αυτόµατη σύγκριση προφίλ DNA ή δακτυλικών αποτυπωµάτων.

(15)

Θα πρέπει να δοθεί στην Eurojust η δυνατότητα να παρατείνει τις προθεσµίες για την αποθήκευση
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ούτως ώστε να επιτυγχάνει τους στόχους της. Οι σχετικές
αποφάσεις θα πρέπει να λαµβάνονται ύστερα από προσεκτική εξέταση των συγκεκριµένων
αναγκών. 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 αποφασίζεται µόνον όταν υπάρχει συγκεκριµένη ανάγκη να παρασχεθεί
συνδροµή δυνάµει των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

(16)

Οι κανονισµοί του κοινού εποπτικού οργάνου θα πρέπει να διευκολύνουν τη λειτουργία του.

(17)

Για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητάς της, η διαβίβαση πληροφοριών στην Eurojust θα
πρέπει να βελτιωθεί µε την πρόβλεψη υποχρεώσεων σαφούς και οριοθετηµένου χαρακτήρα για τις
εθνικές αρχές.

(18)

Η Eurojust θα πρέπει να υλοποιεί τις προτεραιότητες που έχει καθορίσει το Συµβούλιο, ιδίως τις
υποχρεώσεις βάσει της αξιολόγησης απειλών σε σχέση µε το οργανωµένο έγκληµα (OCTA), όπως
αναφέρεται στο Πρόγραµµα της Χάγης1.

1

ΕΕ L 53, 3.3.2005, σ. 1.
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(19)

Η Eurojust θα διατηρεί προνοµιακές σχέσεις µε το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο,
βασισµένες στη διαβούλευση και τη συµπληρωµατικότητα. Η παρούσα απόφαση θα
πρέπει να συµβάλλει στη διευκρίνιση των αντίστοιχων ρόλων της Eurojust και του
ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου και στη, µεταξύ αυτών, σχέση, µε ταυτόχρονη διαφύλαξη
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου.

(20)

Ουδεµία διάταξη της παρούσας απόφασης δεν θα πρέπει να νοείται κατά τρόπο που θα
θίγει την αυτονοµία των γραµµατειών των δικτύων που αναφέρονται στην παρούσα
απόφαση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως προσωπικό της Eurojust σύµφωνα
µε τον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
που καθορίζει ο κανονισµός (ΕΟΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/681.

(21)

Είναι επίσης ανάγκη να ενισχυθεί η ικανότητα της Eurojust να συνεργάζεται µε
εξωτερικούς εταίρους, όπως τρίτα κράτη, η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία (Ευρωπόλ),
η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF), το Κέντρο ∆ιαχείρισης
Κρίσεων του Συµβουλίου και ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τη ∆ιαχείριση της
Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Frontex).

(22)

Θα πρέπει να προβλεφθεί για την Eurojust η δυνατότητα απόσπασης δικαστικών
συνδέσµων σε τρίτα κράτη, για την επίτευξη στόχων ανάλογων µε εκείνους που
ανατίθενται στους δικαστικούς συνδέσµους οι οποίοι αποσπώνται από τα κράτη µέλη
βάσει της κοινής δράσης 96/277/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Απριλίου 1996, που
θέσπισε το Συµβούλιο βάσει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
σχετικά µε ένα πλαίσιο ανταλλαγής δικαστικών-συνδέσµων, µε σκοπό τη βελτίωση της
δικαστικής συνεργασίας των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης2.

(23)

Η παρούσα απόφαση επιτρέπει να λαµβάνεται υπόψη η αρχή της πρόσβασης του κοινού
στα επίσηµα έγγραφα,

1
2

ΕΕ L 56, 4.3.1968, σ. 1.
ΕΕ L 105, 27.4.1996, σ. 1.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Άρθρο 1
Σύσταση και νοµική προσωπικότητα
Η παρούσα απόφαση ιδρύει Μονάδα, αποκαλούµενη «Eurojust», ως οργανισµό της Ένωσης. Η
Eurojust έχει νοµική προσωπικότητα.
Άρθρο 2
Σύνθεση της Eurojust
1.

Η Eurojust απαρτίζεται από ένα εθνικό µέλος από κάθε κράτος µέλος, το οποίο
αποσπάται σύµφωνα µε την έννοµη τάξη του και είναι εισαγγελέας, δικαστής ή
αξιωµατικός της αστυνοµίας µε ισοδύναµες αρµοδιότητες.

2.

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν συνεχή και αποτελεσµατική συµβολή στην επίτευξη
των στόχων της Eurojust από την ίδια δυνάµει του άρθρου 3. Για την εκπλήρωση
αυτών των στόχων:
α)

το εθνικό µέλος απαιτείται να έχει ως τακτικό τόπο εργασίας του την έδρα της
Eurojust·

β)

κάθε εθνικό µέλος επικουρείται από έναν αναπληρωτή και ένα άλλο πρόσωπο
ως βοηθό. Ο αναπληρωτής και ο βοηθός µπορούν να έχουν ως τακτικό τόπο
εργασίας την Eurojust. Περισσότεροι αναπληρωτές ή βοηθοί µπορούν να
επικουρούν το εθνικό µέλος και να έχουν, εφόσον απαιτείται, και µε τη
συµφωνία του συλλογικού οργάνου, ως τακτικό τόπο εργασίας την Eurojust.

3.

Το εθνικό µέλος έχει θέση η οποία του παρέχει τις εξουσίες που αναφέρονται στην
παρούσα απόφαση ώστε να µπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του.

4.

Τα εθνικά µέλη, οι αναπληρωτές και βοηθοί υπόκεινται στο εθνικό δίκαιο του
κράτους µέλους τους όσον αφορά το καθεστώς τους.
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5.

Ο αναπληρωτής πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 1 και είναι σε θέση να ενεργεί
εξ ονόµατος του εθνικού µέλους ή να το αντικαθιστά. Ο βοηθός µπορεί επίσης να
ενεργεί εξ ονόµατος του εθνικού µέλους ή να το αντικαθιστά εφόσον πληροί τα
κριτήρια της παραγράφου 1.

6.

Η Eurojust συνδέεται µε εθνικό σύστηµα συντονισµού της Eurojust σύµφωνα µε το
άρθρο 12.

7.

Η Eurojust έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης δικαστικών συνδέσµων σε τρίτα κράτη
σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση.

8.

Η Eurojust έχει, σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση, γραµµατεία µε επικεφαλής
διοικητικό διευθυντή.
Άρθρο 3
Στόχοι

1.

Στο πλαίσιο ερευνών και διώξεων εγκληµατικών πράξεων, που αναφέρονται στο άρθρο 4
στον τοµέα του σοβαρού εγκλήµατος, ιδίως του οργανωµένου, οι οποίες αφορούν δύο ή
περισσότερα κράτη µέλη, η Eurojust έχει ως στόχους:
α)

να προωθεί και να βελτιώνει τον συντονισµό µεταξύ των αρµοδίων αρχών των κρατών
µελών, όσον αφορά τις έρευνες και τις διώξεις εντός των κρατών µελών, λαµβάνοντας
υπόψη κάθε αίτηση προερχόµενη από αρµόδια αρχή κράτους µέλους και κάθε
πληροφορία παρεχόµενη από αρµόδιο όργανο δυνάµει διατάξεων που έχουν θεσπισθεί
στο πλαίσιο των συνθηκών,

β)

να βελτιώνει τη συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών,
διευκολύνοντας ιδίως την υλοποίηση της εκτέλεσης των αιτήσεων και των αποφάσεων
περί δικαστικής συνεργασίας, µεταξύ άλλων όσον αφορά πράξεις µε τις οποίες
υλοποιείται η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης,

γ)

να υποστηρίζει, κατ' άλλους τρόπους, τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ώστε να
ενισχύεται η αποτελεσµατικότητα των ερευνών και των διώξεών τους.
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2.

Σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και κατόπιν αιτήσεως
µιας αρµόδιας αρχής κράτους µέλους, η Eurojust µπορεί επίσης να παρέχει την υποστήριξή
της σε έρευνες ή διώξεις που αφορούν µόνο το συγκεκριµένο κράτος µέλος και ένα τρίτο
κράτος, εφόσον έχει συναφθεί µε το εν λόγω κράτος συµφωνία συνεργασίας δυνάµει του
άρθρου 26 παράγραφος 2 ή εφόσον, σε ειδική περίπτωση, υπάρχει ουσιώδες συµφέρον που
επιβάλλει την παροχή της υποστήριξης αυτής.

3.

Σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και 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 Κοινότητα.

Άρθρο 4
Αρµοδιότητες
1.

Το πεδίο γενικής αρµοδιότητας της Eurojust καλύπτει:
α)

τις µορφές εγκληµατικότητας και τις αξιόποινες πράξεις για τις οποίες η Ευρωπόλ έχει
ανά πάσα στιγµή αρµοδιότητα δράσης, 1

β)

τις αξιόποινες πράξεις οι οποίες τελέσθηκαν σε συνάρτηση µε τις µορφές
εγκληµατικότητας και τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο στοιχείο α).

2.

Για άλλες µορφές αξιόποινων πράξεων, πέραν αυτών που µνηµονεύονται στην παράγραφο 1,
η Eurojust δύναται συµπληρωµατικά, σύµφωνα µε τους στόχους της, και κατόπιν αιτήσεως
αρµόδιας αρχής κράτους µέλους, να συµπράττει σε έρευνες ή διώξεις.

1

Κατά τη θέσπιση της παρούσας απόφασης, η αρµοδιότητα της Ευρωπόλ έχει όπως ορίζεται στο άρθρο
2 παράγραφος 1 της σύµβασης της 26ης Ιουλίου 1995 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής
Υπηρεσίας (σύµβαση Ευρωπόλ) (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 2), όπως τροποποιήθηκε µε το
πρωτόκολλο του 2003 (ΕΕ C 2 της 6.1.2004, σ. 1), και στο παράρτηµά της. Ωστόσο, µόλις η απόφαση
του Συµβουλίου για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) αρχίσει να
ισχύει, η αρµοδιότητα της Eurojust θα έχει ως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της εν λόγω
απόφασης και στο παράρτηµά της.
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Άρθρο 5
Καθήκοντα της Eurojust
1.

Για την επίτευξη των στόχων της, η Eurojust εκτελεί τα καθήκοντά της:
α)

µέσω ενός ή περισσοτέρων από τα οικεία εθνικά µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 6 ή

β)

ως συλλογικό όργανο, σύµφωνα µε το άρθρο 7, όταν :
(i)

το ζητούν ένα ή περισσότερα εκ των οικείων εθνικών µελών, τα οποία αφορά µία
υπόθεση που χειρίζεται η Eurojust, ή

(ii)

η υπόθεση συνεπάγεται τη διενέργεια ερευνών ή διώξεων που έχουν επιπτώσεις
στο επίπεδο της Ένωσης ή που µπορεί να αφορούν και άλλα κράτη µέλη εκτός
των άµεσα ενεχοµένων, ή

(iii) τίθεται ένα γενικό ζήτηµα που αφορά την επίτευξη των στόχων της, ή
(iv) προβλέπεται από άλλες διατάξεις της παρούσας απόφασης.
2.

Η Eurojust, όταν εκτελεί τα καθήκοντά της, δηλώνει εάν ενεργεί µέσω ενός ή περισσοτέρων
εθνικών µελών κατά την έννοια του άρθρου 6 ή ως συλλογικό όργανο κατά την έννοια του
άρθρου 7.

5347/3/09 REV 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

∆Π/αγ
DG H 2B

11

EL

Άρθρο 5a
Επιφυλακή συντονισµού (ΕΣ)
1.

Προκειµένου να εκπληρώνει τα καθήκοντά της σε επείγουσες περιπτώσεις, η Eurojust
συστήνει µια επιφυλακή συντονισµού (ΕΣ), ικανή να λαµβάνει και να διεκπεραιώνει ανά
πάσα στιγµή τυχόν αιτήσεις που της διαβιβάζονται. Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας µε την
ΕΣ, µέσω ενιαίου σηµείου επαφής της ΕΣ στην Eurojust, σε καθηµερινή εικοσιτετράωρη
βάση.

2.

Η ΕΣ βασίζεται σε έναν αντιπρόσωπο (αντιπρόσωπο ΕΣ) ανά κράτος µέλος, ο οποίος µπορεί
να είναι το εθνικό µέλος, ο αναπληρωτής του ή βοηθός που δικαιούται να αντικαταστήσει το
εθνικό µέλος. Ο αντιπρόσωπος ΕΣ µπορεί να ενεργεί σε καθηµερινή εικοσιτετράωρη βάση.

3.

Όταν, σε επείγουσες περιπτώσεις, η αίτηση ή η απόφαση δικαστικής συνεργασίας, µεταξύ
άλλων όσον αφορά πράξεις µε τις οποίες υλοποιείται η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης,
πρέπει να εκτελεσθεί σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, η αιτούσα ή εκδίδουσα αρµόδια
αρχή µπορεί να τη διαβιβάζει στην ΕΣ. Το σηµείο επαφής ΕΣ τη διαβιβάζει αµέσως στον
αντιπρόσωπο του κράτους µέλους από το οποίο προέρχεται η αίτηση και, εφόσον το ζητεί
ρητώς η διαβιβάζουσα ή εκδίδουσα αρχή, προς αντιπροσώπους ΕΣ των κρατών µελών στο
έδαφος των οποίων πρόκειται να εκτελεσθεί η αίτηση. Οι αντιπρόσωποι ΕΣ ενεργούν
αµελλητί, σε σχέση µε την εκτέλεση της αίτησης στο κράτος µέλος τους, µε την άσκηση των
καθηκόντων ή εξουσιών που διαθέτουν σύµφωνα µε το άρθρο 6 και τα άρθρα 9α έως 9στ.
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Άρθρο 6
Εκτέλεση των καθηκόντων της Eurojust µέσω των εθνικών µελών της
1.

Η Eurojust, όταν ενεργεί µέσω των οικείων εθνικών µελών της:
α)

δύναται, αιτιολογώντας το αίτηµά της, να ζητήσει από τις αρµόδιες αρχές των οικείων
κρατών µελών,
(i)

να προβούν σε έρευνα ή δίωξη για συγκεκριµένες πράξεις,

(ii)

να δεχθούν ότι είναι ίσως προτιµότερο να προβεί ένα εξ αυτών σε έρευνα ή
δίωξη για συγκεκριµένες πράξεις,

(iii) να αναλάβουν το συντονισµό µεταξύ των αρµόδιων αρχών των οικείων
κρατών µελών,
(iv) να συστήσουν κοινή οµάδα έρευνας στο πλαίσιο των οικείων µέσων
συνεργασίας,
v)

να της παράσχουν κάθε πληροφορία απαραίτητη για την εκτέλεση των
καθηκόντων της,

(vi) να λάβουν ειδικά µέτρα για τη διεξαγωγή της έρευνας,
(vii) να λάβουν κάθε άλλο δικαιολογηµένο µέτρο για την έρευνα ή τη δίωξη.
β)

εξασφαλίζει την αµοιβαία ενηµέρωση των αρµοδίων αρχών των οικείων κρατών µελών
σχετικά µε τις έρευνες και τις διώξεις των οποίων έχει γνώση·

γ)

επικουρεί τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, κατόπιν αιτήσεώς τους, προκειµένου
να εξασφαλίσει τον καλύτερο δυνατό συντονισµό των ερευνών και των διώξεων·

δ)

παρέχει υποστήριξη για τη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των αρµοδίων αρχών των
κρατών µελών·

ε)

συνεργάζεται και διαβουλεύεται µε το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο, µεταξύ άλλων
χρησιµοποιώντας τη βάση τεκµηρίωσης του δικτύου και συµβάλλοντας στη βελτίωσή
της·
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στ)

παρέχει την υποστήριξή της, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3
παράγραφοι 2 και 3, και εφόσον συµφωνεί το συλλογικό όργανο, σε έρευνες και
διώξεις που αφορούν τις αρµόδιες αρχές ενός µόνο κράτους µέλους·

2.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι αρµόδιες εθνικές αρχές να ανταποκρίνονται, χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάµει του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 7
Εκτέλεση των καθηκόντων της Eurojust ως συλλογικό όργανο

1.

Η Eurojust, όταν ενεργεί ως συλλογικό όργανο:
α)

σε σχέση µε τις µορφές εγκληµατικότητας και τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται
στο άρθρο 4 παράγραφος 1, δύναται να ζητεί αιτιολογηµένα από τις αρµόδιες αρχές των
οικείων κρατών µελών:
(i)

να προβούν σε έρευνα ή δίωξη για συγκεκριµένες πράξεις,

(ii)

να δεχθούν ότι είναι ίσως προτιµότερο να προβεί ένα εξ αυτών σε έρευνα ή δίωξη
για συγκεκριµένες πράξεις,

(iii) να αναλάβουν τον συντονισµό µεταξύ των αρµόδιων αρχών των οικείων κρατών
µελών,
(iv) να συστήσουν κοινή οµάδα έρευνας σύµφωνα µε τα σχετικά µέσα συνεργασίας,
v)

να της παράσχουν κάθε πληροφορία απαραίτητη για την εκτέλεση των
καθηκόντων της·

β)

εξασφαλίζει την αµοιβαία ενηµέρωση των αρµοδίων αρχών 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·
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γ)

επικουρεί τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, κατόπιν αιτήσεώς τους, προκειµένου
να εξασφαλίσει τον καλύτερο δυνατό συντονισµό των ερευνών και των διώξεων·

δ)

παρέχει υποστήριξη για τη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των αρµοδίων αρχών των
κρατών µελών, ιδίως βάσει της ανάλυσης που πραγµατοποιεί η Ευρωπόλ·

ε)

συνεργάζεται και διαβουλεύεται µε το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο, µεταξύ άλλων
χρησιµοποιώντας τη βάση τεκµηρίωσης του δικτύου και συµβάλλοντας στη βελτίωσή
της·

στ)

µπορεί να συνδράµει την Ευρωπόλ, στην οποία παρέχει ιδίως γνώµες βασιζόµενες στις
αναλύσεις που πραγµατοποίησε·

ζ)

δύναται να παρέχει υλικοτεχνική στήριξη στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα
στοιχεία α), γ) και δ). Η υποστήριξη αυτή διοικητικής µέριµνας δύναται ιδίως να
περιλαµβάνει βοήθεια για τη µετάφραση, τη διερµηνεία και τη διοργάνωση
συντονιστικών συνεδριάσεων.

2.

Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ δύο ή περισσοτέρων εθνικών µελών ως προς τον τρόπο
επίλυσης περίπτωσης σύγκρουσης δικαιοδοσίας όσον αφορά την ανάληψη έρευνας ή δίωξης
σύµφωνα µε το άρθρο 6, και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ), ζητείται από το
συλλογικό όργανο να εκδώσει γραπτή µη δεσµευτική γνωµοδότηση ως προς την υπόθεση,
υπό την προϋπόθεση ότι το ζήτηµα δεν κατέστη δυνατό να επιλυθεί µε αµοιβαία συµφωνία
µεταξύ των οικείων αρµόδιων εθνικών αρχών. Η γνώµη του συλλογικού οργάνου
διαβιβάζεται αµέσως στα οικεία κράτη µέλη. Η παρούσα παράγραφος ισχύει υπό την
επιφύλαξη της παραγράφου 1 στοιχείο α), περίπτωση ii).

3.

Παρά τις διατάξεις που περιλαµβάνονται σε τυχόν πράξεις εκδιδόµενες από την Ευρωπαϊκή
Ένωση όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία, µια αρµόδια αρχή µπορεί να αναφέρει στην
Eurojust επαναλαµβανόµενες αρνήσεις ή δυσκολίες σχετικά µε την εκτέλεση αιτήσεων και
αποφάσεων δικαστικής συνεργασίας, µεταξύ άλλων όσον αφορά πράξεις µε τις οποίες
υλοποιείται η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης, και να ζητεί από το συλλογικό όργανο την
έκδοση γραπτής µη δεσµευτικής γνωµοδότησης ως προς το ζήτηµα, 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 του συλλογικού
οργάνου διαβιβάζεται αµέσως στα οικεία κράτη µέλη.
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Άρθρο 8
Συνέχεια που δίδεται σε αιτήσεις και γνώµες της Eurojust
Αν οι αρµόδιες αρχές των οικείων κρατών µελών αποφασίσουν να µη συµµορφωθούν προς αίτηση
από τις προβλεπόµενες στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή στο άρθρο 7 παράγραφος 1
στοιχείο α), ή αποφασίσουν να µη δώσουν συνέχεια σε γραπτή γνώµη από τις προβλεπόµενες στο
άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3, ενηµερώνουν την Eurojust χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για την
απόφασή τους, την οποία και αιτιολογούν. Όταν δεν είναι δυνατόν να δοθούν εξηγήσεις ως προς
την άρνηση συµµόρφωσης προς αίτηση διότι η πράξη αυτή θα έβλαπτε ουσιαστικά συµφέροντα
εθνικής ασφάλειας ή θα διακύβευε την ασφάλεια προσώπων, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών
δύνανται να επικαλούνται επιχειρησιακούς λόγους.
Άρθρο 9
Εθνικά µέλη
1.

Η διάρκεια της θητείας των εθνικών µελών είναι τουλάχιστον τετραετής. Τα κράτη µέλη
προέλευσης έχουν τη δυνατότητα ανανέωσης της θητείας. Τα εθνικά µέλη δεν
αποµακρύνονται πριν από το τέλος της θητείας αν δεν ενηµερώσουν προηγουµένως το
Συµβούλιο και δεν αναφέρουν τους λόγους που το αιτιολογούν. Όταν το εθνικό µέλος είναι ο
πρόεδρος ή αντιπρόεδρος της Eurojust, η θητεία του θα πρέπει να διαρκέσει τόσο ώστε να
µπορέσει να εκπληρώσει το έργο του πριν από το τέλος της θητείας του ως πρόεδρος ή
αντιπρόεδρος.

2.

Όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται µεταξύ της Eurojust και των κρατών µελών
διοχετεύονται µέσω του εθνικού µέλους.

3.

Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Eurojust, το εθνικό µέλος έχει τουλάχιστον
ισοδύναµη πρόσβαση ή τουλάχιστον τη δυνατότητα να λαµβάνει τις πληροφορίες που
περιέχονται στους ακόλουθους τύπους µητρώων στο κράτος µέλος του και που θα ήταν στη
διάθεσή του µε την ιδιότητα που είχε ως εισαγγελέας, δικαστής ή αξιωµατικός της
αστυνοµίας, ανάλογα µε την περίπτωση, σε εθνικό επίπεδο:
α) ποινικό µητρώο,
β) αρχεία συλληφθέντων,
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γ)

αρχεία ερευνών,

δ)

αρχεία DNA,

ε)

άλλα µητρώα του κράτους µέλους του, οσάκις κρίνει αυτές τις πληροφορίες
απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

4.

Tο εθνικό µέλος δύναται να έρχεται σε άµεση επαφή µε τις αρµόδιες αρχές του κράτους
µέλους του.
Άρθρο 9α
Εξουσίες που χορηγούνται στο εθνικό µέλος σε εθνικό επίπεδο

1.

Όταν ένα εθνικό µέλος ασκεί τις αναφερόµενες στα άρθρα 9β, 9γ και 9δ εξουσίες, ενεργεί µε
την ιδιότητά του ως αρµόδιας εθνικής αρχής που δρα σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο και
υπόκειται στους όρους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 9β έως 9ε. Κατά
την άσκηση των καθηκόντων του, το εθνικό µέλος γνωστοποιεί, ενδεχοµένως, εάν ενεργεί
δυνάµει των εξουσιών που χορηγούνται στα εθνικά µέλη σύµφωνα µε το παρόν άρθρο και
στα άρθρα 9β, 9γ και 9δ.

2.

Κάθε κράτος µέλος προσδιορίζει τη φύση και την έκταση των εξουσιών που αναθέτει στο
εθνικό του µέλος όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία σε σχέση µε το κράτος µέλος αυτό.
Ωστόσο, κάθε κράτος µέλος χορηγεί στο εθνικό του µέλος τουλάχιστον τις εξουσίες που
περιγράφονται στο άρθρο 9β και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 9ε, τις εξουσίες που
περιγράφονται στα άρθρα 9γ και 9δ, οι οποίες θα ήταν στη διάθεσή του µε την ιδιότητα που
είχε ως δικαστής, εισαγγελέας ή αξιωµατικός της αστυνοµίας, ανάλογα µε την περίπτωση, σε
εθνικό επίπεδο.

3.

Κατά το διορισµό του εθνικού του µέλους και ανά πάσα άλλη στιγµή, εφόσον ενδείκνυται, το
κράτος µέλος κοινοποιεί στην Eurojust και τη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου την
απόφασή του όσον αφορά την εφαρµογή της παραγράφου 2, ώστε η τελευταία αυτή να
µπορεί να ενηµερώσει τα λοιπά κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη αναλαµβάνουν να αποδεχθούν
και να αναγνωρίσουν τις ούτω απονεµόµενες προνοµίες εφόσον συνάδουν προς τις διεθνείς
δεσµεύσεις.

4.

Κάθε κράτος µέλος ορίζει το δικαίωµα εθνικού µέλους να ενεργεί σε σχέση µε αλλοδαπές
δικαστικές αρχές, σύµφωνα µε τις διεθνείς του δεσµεύσεις.

5347/3/09 REV 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

∆Π/αγ
DG H 2B

17

EL

Άρθρο 9β
Συνήθεις εξουσίες
1.

Τα εθνικά µέλη, µε την ιδιότητά τους ως αρµόδιων εθνικών αρχών, δικαιούνται να
λαµβάνουν, να διαβιβάζουν, να διευκολύνουν και να παρακολουθούν την εκτέλεση καθώς
και να παρέχουν συµπληρωµατικές πληροφορίες όσον αφορά την εκτέλεση των αιτήσεων και
των αποφάσεων δικαστικής συνεργασίας, µεταξύ άλλων όσον αφορά πράξεις µε τις οποίες
υλοποιείται η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης. Όταν ασκούνται εξουσίες αναφερόµενες
στην παρούσα παράγραφο, η αρµόδια εθνική αρχή ενηµερώνεται ταχέως.

2.

Σε περιπτώσεις µερικής ή ατελούς εκτέλεσης αιτήσεως δικαστικής συνεργασίας, τα εθνικά
µέλη, µε την ιδιότητά τους ως αρµόδιων εθνικών αρχών, δικαιούνται να ζητήσουν από την
αρµόδια δικαστική αρχή του κράτους µέλους τους να λάβει συµπληρωµατικά µέτρα
προκειµένου να εκτελεσθεί πλήρως η αίτηση.
Άρθρο 9γ
Εξουσίες που ασκούνται σε συµφωνία µε αρµόδια εθνική αρχή
1.

Τα εθνικά µέλη, µε την ιδιότητά τους ως αρµόδιων εθνικών αρχών, σε συµφωνία µε
αρµόδια εθνική αρχή ή κατόπιν αιτήσεώς της και ανάλογα µε την περίπτωση,
δύνανται να ασκούν τις ακόλουθες εξουσίες:
α)

έκδοση/ υποβολή και συµπλήρωση αιτήσεων και αποφάσεων δικαστικής
συνεργασίας, µεταξύ άλλων όσον αφορά πράξεις µε τις οποίες υλοποιείται η
αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης,

β)

εκτέλεση, στο κράτος µέλος τους, αιτήσεων και αποφάσεων δικαστικής
συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένων πράξεων όσον αφορά την υλοποίηση της
αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης,

γ)

παραγγελία, στο κράτος µέλος προς, µέτρων για τη διεξαγωγή έρευνας τα
οποία κρίνονται αναγκαία σε συνεδρίαση συντονισµού την οποία διοργανώνει
η Eurojust προς παροχή συνδροµής σε αρµόδιες εθνικές αρχές που
συµµετέχουν σε συγκεκριµένη έρευνα και όπου καλούνται να συµµετάσχουν
οι αρµόδιες εθνικές αρχές τις οποίες αφορά η έρευνα,
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δ)

εξουσιοδότηση για την πραγµατοποίηση ελεγχόµενων παραδόσεων στο κράτος
µέλος τους και συντονισµός των παραδόσεων αυτών.

2.

Οι εξουσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο ασκούνται κατ’ αρχήν από αρµόδια
εθνική αρχή.
Άρθρο 9δ
Εξουσίες που ασκούνται σε επείγουσες περιπτώσεις

Τα εθνικά µέλη, µε την ιδιότητά τους ως αρµόδιων εθνικών αρχών, δικαιούνται, σε
επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι σε θέση να εντοπίσουν εγκαίρως την
αρµόδια εθνική αρχή ή να έλθουν εγκαίρως σε επαφή µαζί της:
α)

να επιτρέπουν την πραγµατοποίηση ελεγχόµενων παραδόσεων στο κράτος µέλος
τους και να συντονίζουν τις παραδόσεις αυτές,

β)

να εκτελούν, σε σχέση µε το κράτος µέλος τους, αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής
συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένων πράξεων όσον αφορά την υλοποίηση της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης.

Μόλις εντοπισθεί η αρµόδια εθνική αρχή ή πραγµατοποιηθεί επαφή µαζί τους,
ενηµερώνεται για την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Άρθρο 9ε
Αιτήσεις από εθνικά µέλη στα οποία δεν µπορούν να ασκηθούν οι εξουσίες
1.

Τα εθνικά µέλη, µε την ιδιότητά τους ως αρµόδια εθνική αρχή, είναι τουλάχιστον
αρµόδιο για την υποβολή προτάσεως προς την αρχή η οποία είναι αρµόδια για την
άσκηση των εξουσιών που προβλέπονται στα άρθρα 9γ και 9δ όταν η χορήγηση των
εξουσιών αυτών στα εθνικά µέλη είναι αντίθετη προς:
α)

τους συνταγµατικούς κανόνες,
ή

β)

θεµελιώδεις πτυχές του συστήµατος ποινικής δικαιοσύνης :
(i)

όσον αφορά την κατανοµή εξουσιών µεταξύ αστυνοµίας, εισαγγελέων
και δικαστών,
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(ii)

όσον αφορά τη λειτουργική κατανοµή καθηκόντων µεταξύ των
εισαγγελικών αρχών,
ή

(iii) όσον αφορά την οµοσπονδιακή δοµή του σχετικού κράτους µέλους.
2.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο 1, η αίτηση που υποβάλλει το εθνικό µέλος να διεκπεραιώνεται αµελλητί
από την αρµόδια εθνική αρχή.
Άρθρο 9στ
Συµµετοχή του εθνικού µέλους σε κοινές οµάδες ερευνών

Τα εθνικά µέλη δικαιούνται να συµµετέχουν σε κοινές οµάδες ερευνών,
συµπεριλαµβανοµένης της σύστασής τους, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της σύµβασης της
29ης Μαΐου 2000 περί αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής σε ποινικές υποθέσεις µεταξύ των
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της απόφασης-πλαισίου 2002/465/∆ΕΥ του
Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, σχετικά µε τις κοινές οµάδες έρευνας1, όσον αφορά
το κράτος µέλος του οικείου εθνικού µέλους. Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να
εξαρτούν τη συµµετοχή του εθνικού µέλους από τη συµφωνία της αρµόδιας εθνικής
αρχής. Τα εθνικά µέλη ή οι αναπληρωτές ή οι βοηθοί τους καλούνται να συµµετέχουν σε
κάθε κοινή οµάδα ερευνών στην οποία συµµετέχει το κράτος µέλος τους και για την οποία
παρέχεται κοινοτική χρηµατοδότηση δυνάµει των εφαρµοστέων χρηµατοδοτικών µέσων.
Κάθε κράτος µέλος καθορίζει κατά πόσον το εθνικό µέλος συµµετέχει στην κοινή οµάδα
ερευνών ως αρµόδια εθνική αρχή ή για λογαριασµό της Eurojust.

Άρθρο 10
Συλλογικό όργανο
1.

Το συλλογικό όργανο απαρτίζεται από όλα τα εθνικά µέλη. Κάθε εθνικό µέλος έχει µία ψήφο.

1

ΕΕ, L 162, 20.06.2002, σ. 1.
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2.

Το Συµβούλιο εγκρίνει µε ειδική πλειοψηφία τον εσωτερικό κανονισµό της Eurojust κατόπιν
προτάσεως του συλλογικού οργάνου. Το συλλογικό όργανο εγκρίνει την πρότασή του µε
πλειοψηφία δύο τρίτων αφού διαβουλευθεί µε το κοινό εποπτικό όργανο που αναφέρεται στο
άρθρο 23 όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα. Οι διατάξεις του εσωτερικού κανονισµού που αφορούν την επεξεργασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µπορούν να εγκρίνονται χωριστά από το Συµβούλιο.

3.

Όταν αποφασίζει σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α), παράγραφος 2 και 3, το
συλλογικό όργανο λαµβάνει τις αποφάσεις του µε πλειοψηφία δύο τρίτων. Οι άλλες
αποφάσεις του συλλογικού οργάνου λαµβάνονται σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό.

Άρθρο 11
Ρόλος της Επιτροπής
1.

Η Επιτροπή συµπράττει πλήρως στις εργασίες της Eurojust σύµφωνα µε το άρθρο 36
παράγραφος 2 της συνθήκης. Συµµετέχει, στους τοµείς που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της,
στις εργασίες αυτές.

2.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Eurojust για τον συντονισµό των ερευνών και διώξεων, η
Επιτροπή µπορεί να καλείται να εισφέρει την εµπειρογνωµοσύνη της.

3.

Η Eurojust µπορεί να συµφωνεί µε την Επιτροπή τις πρακτικές λεπτοµέρειες που είναι
αναγκαίες για την ενίσχυση της συνεργασίας τους.

Άρθρο 12
Εθνικό σύστηµα συντονισµού της Eurojust
1.

Κάθε κράτος µέλος ορίζει έναν ή περισσότερους εθνικούς ανταποκριτές για την
Eurojust.

2.

Κάθε κράτος µέλος θεσπίζει, πριν από τις 4 Ιουνίου 2011, εθνικό σύστηµα
συντονισµού της Eurojust για το συντονισµό των εργασιών που διεξάγονται από:
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α)

τους εθνικούς ανταποκριτές για την Eurojust,

β)

τον εθνικό ανταποκριτή της Eurojust για θέµατα τροµοκρατίας,

γ)

τον εθνικό ανταποκριτή για το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο και έως τρία άλλα
σηµεία επαφής του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου,

δ)

τα εθνικά µέλη ή σηµεία επαφής του δικτύου για τις κοινές οµάδες ερευνών
και των δικτύων που δηµιουργούνται µε την απόφαση 2002/494/∆ΕΥ του
Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την ίδρυση ευρωπαϊκού δικτύου
σηµείων επαφής σχετικά µε πρόσωπα που ευθύνονται για γενοκτονία,
εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήµατα πολέµου1, την απόφαση
2007/845/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 6ης ∆εκεµβρίου 2007, σχετικά µε τη
συνεργασία των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στα κράτη
µέλη προς ανίχνευση και εντοπισµό προϊόντων εγκλήµατος ή άλλων συναφών
περιουσιακών στοιχείων2 και την απόφαση 2008/852/∆ΕΥ του Συµβουλίου,
της 24ης Οκτωβρίου 2008, για ένα δίκτυο σηµείων επαφής κατά της
διαφθοράς3.

3.

Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 διατηρούν τη θέση τους
και το καθεστώς τους σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο.

4.

Οι εθνικοί ανταποκριτές για την Eurojust είναι αρµόδιοι για τη λειτουργία του
εθνικού συστήµατος συντονισµού της Eurojust. Όταν ορίζονται περισσότεροι του
ενός ανταποκριτές για την Eurojust, ένας από αυτούς είναι αρµόδιος για τη
λειτουργία του εθνικού συστήµατος συντονισµού της Eurojust.

5.

Το εθνικό σύστηµα συντονισµού της Eurojust διευκολύνει εντός του κράτους µέλους
την άσκηση των καθηκόντων της Eurojust, ιδίως :
α)

εξασφαλίζοντας ότι το σύστηµα διαχείρισης υποθέσεων που αναφέρεται στο
άρθρο 16 λαµβάνει τις πληροφορίες που συνδέονται µε το οικείο κράτος µέλος
κατά αποτελεσµατικό και αξιόπιστο τρόπο,

1
2
3

ΕΕ L 167, 26.6.2002, σ.1
ΕΕ L 332, 18.12.2007, σ. 103.
ΕΕ L301, 12.11.2008, σ. 38.
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β)

βοηθώντας στον καθορισµό του κατά πόσον µια υπόθεση θα πρέπει να εξετασθεί µε
τη συνδροµή της Eurojust ή του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου,

γ)

παρέχοντας συνδροµή προς το εθνικό µέλος προκειµένου να εντοπίσει τις κατάλληλες
αρχές για την εκτέλεση αιτήσεων και αποφάσεων δικαστικής συνεργασίας, µεταξύ
άλλων όσον αφορά πράξεις µε τις οποίες υλοποιείται η αρχή της αµοιβαίας
αναγνώρισης,

δ)
6.

διατηρώντας στενές σχέσεις µε την Εθνική Μονάδα της Ευρωπόλ.

Προκειµένου να πληρωθούν οι στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 5, τα πρόσωπα
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 στοιχεία α) έως γ) συνδέονται,
και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ) µπορούν να συνδεθούν, µε
το σύστηµα διαχείρισης υποθέσεων σύµφωνα µε το παρόν άρθρο και τα άρθρα 16, 16α, 16β
και 18 καθώς και τον εσωτερικό κανονισµό της Eurojust. Η σύνδεση µε το σύστηµα
διαχείρισης υποθέσεων επιβαρύνει το γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7.

Ουδεµία διάταξη του παρόντος άρθρου νοείται ότι επηρεάζει τις άµεσες επαφές µεταξύ των
αρµοδίων δικαστικών αρχών, όπως προβλέπονται σε πράξεις περί δικαστικής συνεργασίας,
όπως το άρθρο 6 της σύµβασης για την αµοιβαία δικαστική συνδροµή επί ποινικών θεµάτων
µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σχέσεις µεταξύ του εθνικού µέλους
και των εθνικών ανταποκριτών δεν αποκλείουν άµεσες επαφές µεταξύ του εθνικού µέλους
και των αρµόδιων αρχών του.
Άρθρο 13
Ανταλλαγή πληροφοριών µε τα κράτη µέλη και µεταξύ των εθνικών µελών

1.

Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ανταλλάσσουν µε την Eurojust οποιαδήποτε
πληροφορία αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων της σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5
καθώς και µε τους κανόνες περί προστασίας δεδοµένων που ορίζονται µε την παρούσα
απόφαση. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις αναφερόµενες στις
παραγράφους 5, 6 και 7 πληροφορίες.

2.

Η διαβίβαση πληροφοριών στην Eurojust ερµηνεύεται ως αίτηση συνδροµής προς την
Eurojust στη συγκεκριµένη υπόθεση µόνο εφόσον αυτό προσδιορίζεται από αρµόδια αρχή.
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3.

Τα εθνικά µέλη της Εurojust δικαιούνται, χωρίς προηγούµενη άδεια, να
ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων της
Εurojust µεταξύ τους ή µε τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους τους. Ιδίως, τα
εθνικά µέλη ενηµερώνονται ταχέως για τις υποθέσεις που τα αφορούν.

4.

Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις λοιπές υποχρεώσεις όσον αφορά τη διαβίβαση
πληροφοριών στην Eurojust, συµπεριλαµβανοµένης της απόφασης 2005/671/∆ΕΥ
του Συµβουλίου, της 20ής Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την ανταλλαγή
πληροφοριών και τη συνεργασία όσον αφορά τα τροµοκρατικά αδικήµατα1.

5.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα εθνικά µέλη να ενηµερώνονται για τη σύσταση
κοινής οµάδας ερευνών, ανεξάρτητα από το εάν η οµάδα συγκροτείται δυνάµει του
άρθρου 13 της Συµβάσεως για την αµοιβαία δικαστική συνδροµή επί ποινικών
θεµάτων µεταξύ κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δυνάµει της αποφάσεωςπλαισίου 2002/465/∆ΕΥ2, και για τα αποτελέσµατα των εργασιών των οµάδων
αυτών.

6.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε το εθνικό µέλος τους να ενηµερώνεται, χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για οποιαδήποτε υπόθεση που αφορά άµεσα
τουλάχιστον τρία κράτη µέλη και για την οποία έχουν διαβιβασθεί σε δύο
τουλάχιστον κράτη µέλη αιτήσεις ή αποφάσεις δικαστικής συνεργασίας, µεταξύ
άλλων όσον αφορά πράξεις µε τις οποίες υλοποιείται η αρχή της αµοιβαίας
αναγνώρισης, και
α)

η αξιόποινη πράξη επισύρει στο εκδίδον ή αιτούν κράτος ποινή στερητική της
ελευθερίας ή ασφαλιστικό µέτρο στερητικό της ελευθερίας ανώτατης
διαρκείας τουλάχιστον πέντε ή έξι ετών, κατά την κρίση του οικείου κράτους
µέλους, και περιλαµβάνεται στον εξής κατάλογο:
(i)

εµπορία ανθρώπων,

(ii)

σεξουαλική εκµετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία,

(iii) εµπορία ναρκωτικών,

1
2

ΕΕ L 167, 26.6.2002, σ.1
ΕΕ L 253, 29.9.2005, σ. 22
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(iv)

παράνοµη διακίνηση πυροβόλων όπλων, των εξαρτηµάτων τους και µερών τους
και πυροµαχικών,

v)

διαφθορά,

(vi)

απάτη στρεφόµενη κατά των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων,

(vii) παραχάραξη και κιβδηλεία του ευρώ,
(viii) νοµιµοποίηση παράνοµων εσόδων,
(ix)

επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών,

ή
β)

υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις για την εµπλοκή εγκληµατικής οργάνωσης,

ή
γ)

υπάρχουν ενδείξεις ότι η υπόθεση ενδέχεται να έχει σοβαρή διασυνοριακή διάσταση ή
αντίκτυπο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ότι ενδέχεται να επηρεάσει και άλλα
κράτη µέλη εκτός από εκείνα τα οποία αφορά άµεσα.

7.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε το εθνικό τους µέλος να ενηµερώνεται επίσης για:
α)

υποθέσεις στις οποίες έχει ανακύψει ή ενδέχεται να ανακύψει σύγκρουση
δικαιοδοσίας,

β)

ελεγχόµενες παραδόσεις που επηρεάζουν τρία τουλάχιστον κράτη, από τα οποία δύο
τουλάχιστον είναι κράτη µέλη,

γ)

επανειληµµένες δυσχέρειες ή αρνήσεις όσον αφορά την εκτέλεση αιτήσεων και
αποφάσεων δικαστικής συνεργασίας, µεταξύ άλλων όσον αφορά πράξεις µε τις οποίες
υλοποιείται η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης.

8.

Οι εθνικές αρχές δεν υποχρεούνται να παράσχουν πληροφορίες στο πλαίσιο συγκεκριµένης
υπόθεσης εφόσον αυτό θα συνεπαγόταν :
α)

βλάβη ουσιαστικών συµφερόντων εθνικής ασφάλειας, ή

β)

διακύβευση της ασφάλειας προσώπων.
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9.

Το παρόν άρθρο δεν θίγει τους όρους που τίθενται σε διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες ή διακανονισµούς µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών,
περιλαµβανοµένων ενδεχόµενων όρων που έχουν θέσει τρίτες χώρες όσον αφορά τη
χρήση των παρεχόµενων πληροφοριών.

10.

Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Eurojust δυνάµει των παραγράφων 5, 6 και
7 περιλαµβάνουν τουλάχιστον, όταν είναι διαθέσιµοι, τους τύπους πληροφοριών που
περιέχονται στον κατάλογο του παραρτήµατος.

11.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο διαβιβάζονται στην Eurojust
κατά διαρθρωµένο τρόπο.

12.

Μέχρι τις 4 Ιουνίου 20141, η Επιτροπή εκπονεί, βάσει των πληροφοριών που
διαβιβάζει η Eurojust, έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου,
συνοδευόµενη από οποιαδήποτε πρόταση την οποία κρίνει σκόπιµη, µεταξύ άλλων
προκειµένου να εξετασθεί η τροποποίηση των παραγράφων 5, 6 και 7 και του
παραρτήµατος.

Άρθρο 13α
Πληροφορίες που παρέχονται από την Eurojust στις αρµόδιες εθνικές αρχές
1.

Η Eurojust παρέχει στις αρµόδιες εθνικές αρχές πληροφορίες και στοιχεία για τα
αποτελέσµατα της επεξεργασίας των πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων των
διασυνδέσεων µε υποθέσεις που έχουν ήδη αποθηκευθεί στο σύστηµα διαχείρισης
υποθέσεων.

2.

Επιπλέον, όταν η αρµόδια εθνική αρχή καλεί την Eurojust να της παράσχει
πληροφορίες, η Eurojust τις διαβιβάζει εντός της προθεσµίας που τάσσει η εν λόγω
αρχή.

1

ΕΕ L 253, 29.09.2009, σ. 22.
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Άρθρο 14
Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
1.

Εφόσον είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των στόχων της, η Eurojust δύναται, στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, και προκειµένου να φέρει εις πέρας τα καθήκοντά της, να
επεξεργάζεται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µε αυτοµατοποιηµένα µέσα ή σε
διαρθρωµένα µη αυτοµατοποιηµένα αρχεία.

2.

Η Eurojust λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίσει ένα επίπεδο προστασίας των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα τουλάχιστον ισοδύναµο µε το επίπεδο που προκύπτει από
την εφαρµογή των αρχών της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου
1981 και των µεταγενέστερων τροποποιήσεών της, που θα έχουν τεθεί σε ισχύ µεταξύ των
κρατών µελών.

3.

Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται η Eurojust είναι πρόσφορα,
συναφή και όχι υπέρµετρα σε σχέση µε τους σκοπούς της επεξεργασίας, και, εάν ληφθούν
υπόψη οι πληροφορίες που παρέχουν οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ή άλλοι εταίροι
βάσει των άρθρων 13, 26 και 26α, είναι επίσης ακριβή και ενηµερωµένα. Η επεξεργασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται από την Eurojust κατά τρόπο θεµιτό και σύννοµο.
Άρθρο 15
Περιορισµοί στην επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα

1.

Κατά την επεξεργασία των δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 1 η Eurojust
µπορεί να επεξεργάζεται µόνον τα ακόλουθα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν
πρόσωπα τα οποία, κατά το εθνικό δίκαιο των οικείων κρατών µελών, εικάζεται ότι έχουν
διαπράξει ή έχουν συµµετάσχει σε αξιόποινη πράξη για την οποία είναι αρµόδια η Eurojust ή
τα οποία έχουν καταδικασθεί για σχετική αξιόποινη πράξη :
α)

επώνυµο, γένος, όνοµα και, ενδεχοµένως, ψευδώνυµο ή υποκοριστικό,

β)

ηµεροµηνία και τόπο γεννήσεως,

γ)

ιθαγένεια,

δ)

φύλο,
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ε)

τόπο κατοικίας, επάγγελµα και τόπο άσκησης του επαγγέλµατος του προσώπου,

στ)

αριθµούς κοινωνικής ασφάλισης, άδειες οδήγησης, έγγραφα ταυτότητας και στοιχεία
του διαβατηρίου,

ζ)

πληροφορίες σχετικά µε νοµικά πρόσωπα, εφόσον περιλαµβάνουν πληροφορίες για
άτοµα των οποίων η ταυτότητα είναι ή µπορεί να γίνει γνωστή, για τα οποία διεξάγεται
έρευνα ή κατά των οποίων έχει κινηθεί δικαστική δίωξη,

η)

λογαριασµούς σε τράπεζες και σε άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα,

θ)

την περιγραφή και τη φύση των πράξεων που τους καταλογίζονται, την ηµεροµηνία
τέλεσης αυτών, τον ποινικό χαρακτηρισµό τους και την πορεία των ερευνών,

ι)

τις πράξεις βάσει των οποίων προβλέπεται η διεθνής διάσταση της υπόθεσης,

ια)

στοιχεία που σχετίζονται µε την εικαζόµενη συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,

ιβ)

αριθµούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, δεδοµένα που
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2006/24/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη
διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση
µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή
δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών1,

ιγ)

δεδοµένα σχετικά µε τις άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων,

ιδ)

προφίλ DNA που έχουν καταρτισθεί από το µη κωδικοποιητικό τµήµα του DNA,
φωτογραφίες και δακτυλικά αποτυπώµατα.

2.

Κατά την επεξεργασία των δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 1 η Eurojust
µπορεί να επεξεργάζεται µόνον τα ακόλουθα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν
πρόσωπα τα οποία, κατά το εθνικό δίκαιο 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 4 :

1

ΕΕ L 105, 13.4.2006, σ. 54
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α)

επώνυµο, γένος, όνοµα και, ενδεχοµένως, ψευδώνυµο ή υποκοριστικό,

β)

ηµεροµηνία και τόπο γεννήσεως,

γ)

ιθαγένεια,

δ)

φύλο,

ε)

τόπο κατοικίας, επάγγελµα και τόπο άσκησης του επαγγέλµατος του προσώπου,

στ)

την περιγραφή και τη φύση των πράξεων που τα αφορούν, την ηµεροµηνία τέλεσης
αυτών, τον ποινικό χαρακτηρισµό τους και την πορεία των ερευνών.

3.

Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Eurojust µπορεί επίσης να επεξεργάζεται, για
περιορισµένο χρονικό διάστηµα, και άλλα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία
αφορούν τις περιστάσεις µιας αξιόποινης πράξης, εφόσον παρουσιάζουν άµεσο ενδιαφέρον
για τις διενεργούµενες έρευνες στο συντονισµό των οποίων συµβάλλει η Eurojust και
λαµβάνονται υπόψη εν προκειµένω, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία αυτών των
ειδικών δεδοµένων είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21. Ο υπεύθυνος
προστασίας των δεδοµένων, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 17, ενηµερώνεται αµέσως
σχετικά µε την προσφυγή στην παρούσα παράγραφο. Όταν τα δεδοµένα αυτά αφορούν
µάρτυρες ή θύµατα κατά την έννοια της παραγράφου 2, η απόφαση για την επεξεργασία τους
λαµβάνεται από κοινού από δύο τουλάχιστον εθνικά µέλη.

4.

Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε υφίστανται επεξεργασία µε αυτοµατοποιηµένα
µέσα είτε όχι, τα οποία αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά
φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συµµετοχή σε συνδικαλιστικές
οργανώσεις, καθώς και τα δεδοµένα σχετικά µε την υγεία και τη σεξουαλική ζωή µπορούν να
υποστούν επεξεργασία από την Eurojust µόνον εφόσον είναι αναγκαία για τις οικείες εθνικές
έρευνες και για το συντονισµό στο πλαίσιο της Eurojust. Ο υπεύθυνος προστασίας των
δεδοµένων ενηµερώνεται αµέσως σχετικά µε την προσφυγή στην παρούσα παράγραφο. Τα
δεδοµένα αυτά δεν µπορούν να αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας στον πίνακα που
προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1. Όταν τα άλλα αυτά δεδοµένα αφορούν µάρτυρες ή
θύµατα κατά την έννοια της παραγράφου 2, η απόφαση για την επεξεργασία τους λαµβάνεται
από τα συλλογικό όργανο.
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Άρθρο 16
Σύστηµα διαχείρισης υποθέσεων, πίνακας και προσωρινά αρχεία εργασίας
1.

Σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση, η Εurojust καταρτίζει σύστηµα διαχείρισης υποθέσεων
αποτελούµενο από προσωρινά αρχεία εργασίας και πίνακα που περιέχουν και δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα και µη προσωπικού χαρακτήρα.

2.

Το σύστηµα διαχείρισης υποθέσεων έχει στόχο:
α)

να στηρίζει τη διαχείριση και το συντονισµό των ερευνών και διώξεων στις οποίες
παρέχει συνδροµή η Eurojust, ιδίως µε τη διασταύρωση πληροφοριών,

β)

να διευκολύνει την πρόσβαση στα στοιχεία σχετικά µε διεξαγόµενες έρευνες και
διώξεις,

γ)

να διευκολύνει τον έλεγχο ως προς το ότι η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα εκτελείται κατά τρόπο σύννοµο και σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση.

3.

Το σύστηµα διαχείρισης υποθέσεων, εφόσον συνάδει µε τους κανόνες περί προστασίας
δεδοµένων που περιέχονται στην παρούσα απόφαση, µπορεί να συνδέεται µε την ασφαλή
τηλεπικοινωνιακή σύνδεση που αναφέρεται στο άρθρο 10 της απόφασης 2008/976/∆ΕΥ του
Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, για το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο1.

4.

Ο πίνακας περιλαµβάνει αναφορές στα προσωρινά αρχεία εργασίας που αποτελούν
αντικείµενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της Eurojust και δύναται να περιέχει δεδοµένα µη
προσωπικού χαρακτήρα εκτός από εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1
στοιχεία α) έως θ), ια) και ιγ) και στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

5.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση, τα εθνικά
µέλη της Εurojust µπορούν να επεξεργάζονται σε προσωρινό αρχείο εργασίας δεδοµένα
σχετικά µε τις επιµέρους υποθέσεις επί των οποίων εργάζονται. Παρέχουν στον υπεύθυνο
προστασίας δεδοµένων πρόσβαση στο αρχείο εργασίας. Ο υπεύθυνος προστασίας
δεδοµένων ενηµερώνεται από το οικείο εθνικό µέλος για το άνοιγµα κάθε νέου αρχείου
εργασίας που περιέχει δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα.

1

ΕΕ L 348, 24.12.2008, σ. 130
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6.

Για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν υπόθεση, η Eurojust
δύναται να µη συνιστά κανένα αυτοµατοποιηµένο αρχείο πλην του συστήµατος διαχείρισης
υποθέσεων.

Άρθρο 16α
Λειτουργία των προσωρινών αρχείων εργασίας και του πίνακα
1.

Το οικείο εθνικό µέλος ανοίγει προσωρινό αρχείο εργασίας για κάθε περίπτωση για την
οποία του διαβιβάζονται πληροφορίες, εφόσον η διαβίβαση αυτή συνάδει µε την παρούσα
απόφαση ή µε τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 13, παράγραφος 4. Το εθνικό µέλος
είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των προσωρινών αρχείων εργασίας που έχει ανοίξει.

2.

Το εθνικό µέλος που έχει ανοίξει προσωρινό αρχείο εργασίας αποφασίζει, ανά περίπτωση,
εάν θα περιορίσει την πρόσβαση στο προσωρινό αρχείο εργασίας ή θα παράσχει πρόσβαση
σε αυτό, εν όλω ή εν µέρει, εφόσον απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της
Eurojust, σε άλλα εθνικά µέλη ή σε εξουσιοδοτηµένα µέλη του προσωπικού της Eurojust.

3.

Το εθνικό µέλος που έχει ανοίξει προσωρινό αρχείο εργασίας αποφασίζει επίσης ποιες
πληροφορίες σχετικά µε το προσωρινό αυτό αρχείο εργασίας πρέπει να περιλαµβάνονται
στον πίνακα.
Άρθρο 16β
Πρόσβαση στο σύστηµα διαχείρισης υποθέσεων σε εθνικό επίπεδο

1.

Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2, στο βαθµό που είναι
συνδεδεµένα µε το σύστηµα διαχείρισης υποθέσεων σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος
6, µπορούν να έχουν πρόσβαση µόνο :
α)

στον πίνακα, εκτός εάν το εθνικό µέλος που αποφάσισε να εισαγάγει τα δεδοµένα
στον πίνακα έχει αρνηθεί ρητώς την πρόσβαση αυτή,

β)

στα προσωρινά αρχεία εργασίας τα οποία έχει ανοίξει ή διαχειρίζεται το εθνικό µέλος
του κράτους µέλους τους,
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γ)

στα προσωρινά αρχεία εργασίας, τα οποία ανοίγουν ή διαχειρίζονται τα εθνικά
µέλη άλλων κρατών µελών και στα οποία έχει πρόσβαση το εθνικό µέλος των
κρατών µελών τους, εκτός εάν το εθνικό µέλος το οποίο άνοιξε ή διαχειρίζεται
το προσωρινό αρχείο εργασίας έχει αρνηθεί ρητώς την πρόσβαση αυτή.

2.

Το εθνικό µέλος, εντός των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, αποφασίζει
σχετικά µε το βαθµό πρόσβασης στους προσωρινούς φακέλους εργασίας που
παρέχεται στο κράτος µέλος του στα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 12
παράγραφος 2, εφόσον είναι συνδεδεµένα µε το σύστηµα διαχείρισης υποθέσεων
σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 6.

3.

Κάθε κράτος µέλος αποφασίζει, µετά από διαβούλευση µε το εθνικό µέλος ως προς
το βαθµό πρόσβασης στον πίνακα που παρέχεται στο κράτος µέλος του στα
πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2, εφόσον είναι
συνδεδεµένα µε το σύστηµα διαχείρισης υποθέσεων σύµφωνα µε το άρθρο 12
παράγραφος 6. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Eurojust και τη Γενική Γραµµατεία
του Συµβουλίου την απόφασή τους όσον αφορά την εφαρµογή της παρούσας
παραγράφου, ώστε η τελευταία αυτή να µπορεί να ενηµερώσει τα λοιπά κράτη µέλη.
Ωστόσο, τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2, εφόσον
συνδέονται µε το σύστηµα διαχείρισης υποθέσεων σύµφωνα προς το άρθρο 12
παράγραφος 6, τουλάχιστον την απαιτούµενη πρόσβαση στον πίνακα για τους
προσωρινούς φακέλους εργασίας για τους οποίους τους έχει χορηγηθεί πρόσβαση
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4.

Μέχρι τις 4 Ιουνίου 2013, η Eurojust υποβάλει έκθεση στο Συµβούλιο και στην
Επιτροπή ως προς την εφαρµογή της παραγράφου 3. Τα κράτη µέλη εξετάζουν,
βάσει της ως άνω έκθεσης, τη σκοπιµότητα επανεξέτασης του βαθµού πρόσβασης
που παρέχεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
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Άρθρο 17
Υπεύθυνος προστασίας των δεδοµένων
1.

Η Eurojust διαθέτει έναν υπεύθυνο προστασίας των δεδοµένων, µέλος του προσωπικού, ο
οποίος έχει διορισθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Στα πλαίσια αυτά, υπάγεται απ’ ευθείας στο
συλλογικό όργανο. Κατά την άσκηση των καθηκόντων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο,
δρα ανεξάρτητα.

2.

Ο υπεύθυνος προστασίας των δεδοµένων µεριµνά ιδίως για την εκτέλεση των ακόλουθων
καθηκόντων:
α)

διασφαλίζει κατά ανεξάρτητο τρόπο ότι η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα εκτελείται κατά τρόπο σύννοµο και σύµφωνα µε τις διατάξεις που
προβλέπει σχετικά η παρούσα απόφαση,

β)

ελέγχει κατά πόσον διατηρούνται, σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που προβλέπονται
στον εσωτερικό κανονισµό, γραπτά ίχνη σχετικά µε τη διαβίβαση και παραλαβή, ιδίως
για τους σκοπούς της εφαρµογής του άρθρου 19 παράγραφος 3, των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τους όρους ασφάλειας του άρθρου 22,

γ)

διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα τα οποία αφορούν τα δεδοµένα µπορούν να
πληροφορηθούν, κατόπιν αιτήσεώς τους, τα δικαιώµατά τους στα πλαίσια της
παρούσας απόφασης.

3.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων έχει πρόσβαση
σε όλα τα δεδοµένα που επεξεργάζεται η Εurojust και σε όλους τους χώρους της Eurojust.

4.

Όταν διαπιστώσει µια επεξεργασία για την οποία φρονεί ότι δεν συµµορφώνεται µε την
παρούσα απόφαση, ο υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων:
α)

ενηµερώνει το συλλογικό όργανο που βεβαιώνει ότι έλαβε την πληροφορία,

β)

προσφεύγει στο κοινό εποπτικό όργανο στην περίπτωση που το συλλογικό όργανο δεν
επανόρθωσε τη µη συµµόρφωση της επεξεργασίας εντός εύλογης προθεσµίας.
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Άρθρο 18
Επιτρεπόµενη πρόσβαση στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
Μόνο τα εθνικά µέλη, οι αναπληρωτές και οι βοηθοί τους που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 2α, τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 εφόσον είναι
συνδεδεµένα µε το σύστηµα διαχείρισης υποθέσεων σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 6 και το
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Eurojust µπορούν, προς επίτευξη των στόχων της Eurojust και
εντός των ορίων που προβλέπουν τα άρθρα 16, 16α και 16β, να έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Eurojust.

Άρθρο 19
∆ικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
1.

Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το
αφορούν, τα οποία αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας από την Eurojust υπό τους όρους
που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

2.

Κάθε πρόσωπο που επιθυµεί να ασκήσει το δικαίωµα πρόσβασης στα αποθηκευµένα στην
Eurojust δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν ή να τα επαληθεύσει σύµφωνα µε
το άρθρο 20, µπορεί να απευθύνει, προς το σκοπό αυτό, δωρεάν αίτηση στο κράτος µέλος της
επιλογής του, στην αρχή που έχει ορισθεί από το κράτος αυτό, η οποία παραπέµπει το θέµα
αµελλητί στην Eurojust.

3.

Το δικαίωµα κάθε προσώπου να έχει πρόσβαση στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το
αφορούν ή να τα επαληθεύει, ασκείται µε σεβασµό και σύµφωνα µε τις διαδικασίες του
δικαίου του κράτους µέλους, στο οποίο ο αιτών υπέβαλε την αίτησή του. Ωστόσο, εάν η
Eurojust µπορεί να διαπιστώσει ποιά αρχή ενός κράτους µέλους διαβίβασε τα εν λόγω
δεδοµένα, η αρχή αυτή µπορεί να απαιτήσει το δικαίωµα πρόσβασης να ασκείται µε σεβασµό
και σύµφωνα µε τις διαδικασίες του δικαίου του κράτους µέλους αυτού.
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4.

5.

Η πρόσβαση στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα απορρίπτεται εάν:
α)

η πρόσβαση αυτή µπορεί να διακυβεύσει µία από τις δραστηριότητες της Eurojust,

β)

η πρόσβαση αυτή µπορεί να διακυβεύσει οποιαδήποτε εθνική έρευνα,

γ)

η πρόσβαση αυτή µπορεί να απειλήσει τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες τρίτων,

Η απόφαση για τη χορήγηση του δικαιώµατος πρόσβασης λαµβάνει δεόντως υπόψη την
ιδιότητα, σε σχέση µε τα αποθηκευµένα από την Eurojust δεδοµένα, των προσώπων που
υποβάλλουν την αίτηση.

6.

Τα εθνικά µέλη, τα οποία αφορά η αίτηση, την επεξεργάζονται και αποφασίζουν εξ ονόµατος
της Eurojust. Η αίτηση υποβάλλεται σε πλήρη επεξεργασία εντός τριών µηνών από την
παραλαβή της. Σε περίπτωση διαφωνίας, φέρουν το θέµα στο συλλογικό όργανο το οποίο
αποφασίζει επί της αιτήσεως µε πλειοψηφία δύο τρίτων.

7.

Εάν η πρόσβαση απορριφθεί ή εάν κανένα δεδοµένο προσωπικού χαρακτήρα που αφορά τον
αιτούντα δεν έχει αποτελέσει αντικείµενο επεξεργασίας από την Eurojust, η Eurojust
κοινοποιεί στον αιτούντα ότι προέβη στις επαληθεύσεις, χωρίς να δίδει στοιχεία που µπορούν
να αποκαλύψουν εάν ο αιτών είναι γνωστός ή όχι.

8.

Εάν ο αιτών δεν ικανοποιηθεί µε την απάντηση που δίδεται στην αίτησή του, δύναται να
ασκεί προσφυγή κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του κοινού εποπτικού οργάνου. Το κοινό
εποπτικό όργανο διαπιστώνει εάν η απόφαση που έλαβε η Eurojust είναι σύµφωνη µε την
παρούσα απόφαση.

9.

Ζητείται η γνώµη των αρµόδιων ποινικών αρχών των κρατών µελών πριν να ληφθεί απόφαση
από την Eurojust. Οι αρχές αυτές ενηµερώνονται εν συνεχεία για το περιεχόµενό της από τα
οικεία εθνικά µέλη.
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Άρθρο 20
∆ιόρθωση και διαγραφή των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
1.

Σύµφωνα µε το άρθρο 19 παράγραφος 3, κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωµα να ζητεί από την
Eurojust να διορθώσει, να κλειδώσει ή να διαγράψει λανθασµένα ή ελλιπή δεδοµένα που το
αφορούν, η εισαγωγή ή η διατήρηση των οποίων αντίκειται στην παρούσα απόφαση.

2.

Η Eurojust γνωστοποιεί στον αιτούντα εάν προέβη στη διόρθωση, το κλείδωµα ή τη
διαγραφή των δεδοµένων που τον αφορούν. Εάν ο αιτών δεν ικανοποιηθεί µε την απάντηση
της Eurojust, µπορεί να προσφεύγει στο κοινό εποπτικό όργανο, εντός προθεσµίας τριάντα
ηµερών από την παραλαβή της απόφασης της Eurojust.

3.

Κατόπιν αιτήσεως των αρµοδίων αρχών ενός κράτους µέλους, του εθνικού του µέλους ή του
εθνικού του ανταποκριτή, εφόσον υφίσταται, και υπό την ευθύνη τους, η Eurojust, σύµφωνα
µε τον εσωτερικό κανονισµό της, διορθώνει ή διαγράφει τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
τα οποία επεξεργάζεται και τα οποία διαβιβάζονται ή εισάγονται από το κράτος µέλος αυτό,
το εθνικό του µέλος ή τον εθνικό του ανταποκριτή. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών και
η Eurojust, συµπεριλαµβανοµένου του εθνικού µέλους ή του εθνικού ανταποκριτή, εφόσον
υφίσταται, µεριµνούν στο πλαίσιο αυτό για την τήρηση των αρχών που θεσπίζονται στο
άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3 και στο άρθρο 15 παράγραφος 4.

4.

Εάν αποδειχθεί ότι δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έτυχαν επεξεργασίας από την
Eurojust είναι εσφαλµένα ή ελλιπή ή ότι η εισαγωγή και η διατήρησή τους αντίκειται στις
διατάξεις της παρούσας απόφασης, η Eurojust οφείλει να τα κλειδώνει, να τα διορθώνει ή να
τα διαγράφει.

5.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, όλοι οι παρέχοντες και
αποδέκτες των δεδοµένων αυτών ενηµερώνονται αµελλητί. Οι αποδέκτες αυτοί οφείλουν
τότε να προβαίνουν, σύµφωνα µε τους κανόνες που εφαρµόζονται στην περίπτωσή τους, στη
διόρθωση, το κλείδωµα ή τη διαγραφή των δεδοµένων στο δικό τους σύστηµα.
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Άρθρο 21
Προθεσµίες διατήρησης των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
1.

Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο επεξεργασίας από
την Eurojust, διατηρούνται από την Eurojust µόνον για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται για
την επίτευξη των στόχων της.

2.

Τα αναφερόµενα στο άρθρο 14 παράγραφος 1 δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία
αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας από την Eurojust, δεν µπορούν να διατηρηθούν πέραν
της πρώτης από τις κατωτέρω ηµεροµηνίες που θα ισχύσει:
α)

την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραγραφής της ποινικής δίωξης σε όλα τα
οικεία κράτη µέλη, τα οποία αφορά η έρευνα και οι διώξεις,

αα) την ηµεροµηνία κατά την οποία αθωώθηκε το πρόσωπο ή η απόφαση κατέστη
αµετάκλητη,
β)

τρία έτη µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία η δικαστική απόφαση του τελευταίου
κράτους µέλους το οποίο αφορούν η έρευνα ή οι διώξεις κατέστη αµετάκλητη,

γ)

την ηµεροµηνία κατά την οποία η Eurojust και τα οικεία κράτη µέλη διαπίστωσαν ή
συµφώνησαν από κοινού ότι δεν ήταν πλέον απαραίτητος ο συντονισµός της έρευνας
και των διώξεων από την Eurojust, εκτός εάν υπάρχει υποχρέωση παροχής των
πληροφοριών αυτών στην Eurojust σύµφωνα µε το άρθρο 13, παράγραφοι 6 και 7 ή
σύµφωνα µε τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 13, παράγραφος 4,

δ)

τρία έτη µετά τη διαβίβαση των δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 13, παράγραφοι 6 και
7 ή σύµφωνα µε τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 13, παράγραφος 4.

3.

α)

Η τήρηση των προθεσµιών διατήρησης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία
α), β), γ) και δ) ελέγχεται µονίµως µε κατάλληλη αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία. Εν
πάση περιπτώσει, διενεργείται έλεγχος της ανάγκης διατήρησης των δεδοµένων ανά
τριετία, µετά την εισαγωγή τους.
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β)

Εάν λήξει µια εκ των προθεσµιών διατήρησης που αναφέρονται στην παράγραφο 2
στοιχεία α), β), γ) και δ), η Eurojust ελέγχει εάν είναι ανάγκη να διατηρηθούν τα
δεδοµένα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ώστε να µπορέσουν να πραγµατοποιηθούν
οι στόχοι της και µπορεί να αποφασίσει να διατηρήσει κατά παρέκκλιση τα δεδοµένα
αυτά µέχρι τον επόµενο έλεγχο. Άπαξ όµως και παρέλθει η προθεσµία παραγραφής της
δίωξης σε όλα τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2
στοιχείο α), τα δεδοµένα µπορούν να αποθηκευθούν µόνον εάν είναι απαραίτητα
προκειµένου η Eurojust να παράσχει συνδροµή σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση.

γ)

Εφόσον τα δεδοµένα διατηρούνται κατά παρέκκλιση σύµφωνα µε το στοιχείο β),
διενεργείται έλεγχος της ανάγκης διατήρησης των δεδοµένων αυτών ανά τριετία.

4.

Εάν υπάρχει φάκελος ο οποίος περιέχει µη αυτοµατοποιηµένα και µη διαρθρωµένα δεδοµένα
και εάν έχει παρέλθει η προθεσµία διατήρησης του τελευταίου αυτοµατοποιηµένου
δεδοµένου που προήλθε από αυτό το φάκελο, κάθε έγγραφο του εν λόγω φακέλου
επιστρέφεται στην αρχή που το είχε ανακοινώσει και καταστρέφονται τα τυχόν αντίγραφα.

5.

Στην περίπτωση κατά την οποία η Eurojust έχει συντονίσει έρευνα ή διώξεις, τα οικεία εθνικά
µέλη ενηµερώνουν την Eurojust και τα άλλα οικεία κράτη µέλη για όλες τις δικαστικές
αποφάσεις σχετικά µε την υπόθεση αυτή, οι οποίες έχουν καταστεί αµετάκλητες,
προκειµένου ιδίως να εφαρµοσθεί η παράγραφος 2 στοιχείο β).
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Άρθρο 22
Ασφάλεια των δεδοµένων
1.

Όσον αφορά την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της παρούσας
απόφασης, η Eurojust και κάθε κράτος µέλος, στο βαθµό που το αφορούν τα δεδοµένα που
διαβιβάζονται από την Eurojust, εξασφαλίζουν την προστασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, µη επιτρεπόµενη κοινολόγηση,
αλλοίωση και πρόσβαση ή από κάθε άλλη µη επιτρεπόµενη επεξεργασία.

2.

Ο εσωτερικός κανονισµός περιέχει τα τεχνικά µέτρα και τις οργανωτικές διατάξεις που απαιτούνται
για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης όσον αφορά την ασφάλεια των δεδοµένων, και ιδίως µέτρα
τα οποία είναι κατάλληλα προκειµένου:
α)

να απαγορεύεται η είσοδος στις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε µη εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο,

β)

να εµποδίζεται η ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή αφαίρεση των υποθεµάτων δεδοµένων
από µη εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο,

γ)

να εµποδίζεται η εισαγωγή στο αρχείο χωρίς τη σχετική άδεια, καθώς και η χωρίς άδεια
ανακοίνωση, τροποποίηση ή διαγραφή των εισαγοµένων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,

δ)

να εµποδίζεται η χρησιµοποίηση των συστηµάτων αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας
δεδοµένων από µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα µε τη βοήθεια εξοπλισµού διαβίβασης
δεδοµένων,

ε)

να εξασφαλίζεται ότι, για τη χρησιµοποίηση ενός συστήµατος αυτοµατοποιηµένης
επεξεργασίας δεδοµένων, τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα έχουν πρόσβαση µόνο στα δεδοµένα
που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά τους,

στ)

να εξασφαλίζεται ότι µπορεί να εξακριβώνεται και να διαπιστώνεται σε ποιά όργανα
διαβιβάζονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση διαβίβασης δεδοµένων,

ζ)

να εξασφαλίζεται ότι µπορεί να εξακριβώνεται και να διαπιστώνεται εκ των υστέρων ποια
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν εισαχθεί στα συστήµατα αυτοµατοποιηµένης
επεξεργασίας δεδοµένων, πότε και από ποιο πρόσωπο,

η)

να εµποδίζεται κατά τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και κατά τη µεταφορά
υποθεµάτων δεδοµένων, η µη επιτρεποµένη ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή
των δεδοµένων.
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Άρθρο 23
Κοινό εποπτικό όργανο
1.

∆ηµιουργείται ανεξάρτητο κοινό εποπτικό όργανο το οποίο ελέγχει κατά συλλογικό τρόπο, τις
δραστηριότητες της Eurojust που αναφέρονται στα άρθρα 14 έως 22, 26, 26α και 27 προκειµένου να
εξασφαλίζει ότι η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα εκτελείται σύµφωνα µε την
παρούσα απόφαση. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, το κοινό εποπτικό όργανο δικαιούται να
έχει ανεπιφύλακτη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία στα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία αυτά τα
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Η Eurojust παρέχει στο κοινό εποπτικό όργανο όλες τις
πληροφορίες τις οποίες ζητεί από τα εν λόγω αρχεία και µε όλα τα µέσα επικουρεί το όργανο αυτό
στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Το κοινό εποπτικό όργανο συνέρχεται τουλάχιστον µια φορά
ανά εξάµηνο. Επιπλέον, συνέρχεται εντός 3 µηνών από την άσκηση µιας προσφυγής που αναφέρεται
στο άρθρο 19 παράγραφος 8 ή εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία που η υπόθεση παραπέµφθηκε
στο όργανο αυτό σύµφωνα µε το άρθρο 20 παράγραφος 2. Το κοινό εποπτικό όργανο µπορεί επίσης
να συγκαλείται από τον πρόεδρό του εφόσον το ζητούν τουλάχιστον δύο κράτη µέλη. Εν όψει της
συγκρότησης αυτού του κοινού εποπτικού οργάνου, κάθε κράτος µέλος διορίζει, σύµφωνα µε το
νοµικό του σύστηµα, έναν δικαστή, µη µέλος της Eurojust, ή εφόσον το απαιτεί το συνταγµατικό ή
εθνικό του σύστηµα, ένα πρόσωπο το οποίο κατέχει αξίωµα που του παρέχει την κατάλληλη
ανεξαρτησία, προκειµένου να συµπεριληφθεί στον κατάλογο των δικαστών που θα µπορούν να
συµµετέχουν στο εποπτικό όργανο µε την ιδιότητα του µέλους ή του δικαστή ad hoc. Η διάρκεια του
διορισµού δε µπορεί να είναι µικρότερη των τριών ετών. Η ανάκληση του διορισµού διέπεται από τις
αρχές ανάκλησης που ισχύουν δυνάµει του εσωτερικού δικαίου του κράτους µέλους προέλευσης. Ο
διορισµός και η ανάκλησή του κοινοποιούνται στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου και στην
Eurojust.

2.

Το κοινό εποπτικό όργανο απαρτίζεται από 3 µόνιµα µέλη και, σύµφωνα µε προβλεπόµενα στη
παράγραφο 4, από δικαστές ad hoc.

3.

Ο δικαστής τον οποίο διορίζει ένα κράτος µέλος γίνεται µόνιµο µέλος αφού εκλεγεί από την
ολοµέλεια των προσώπων που διορίσθηκαν από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και
παραµένει ως µόνιµο µέλος για τρία χρόνια. Οι εκλογές διεξάγονται ετησίως για ένα µόνιµο µέλος του
κοινού εποπτικού οργάνου µε µυστική ψηφοφορία. Το µέλος που διανύει το τρίτο έτος της θητείας
του προεδρεύει του κοινού εποπτικού οργάνου έπειτα από την εκλογή του. Τα µόνιµα µέλη µπορούν
να επανεκλέγονται. Οι διορισµένοι που επιθυµούν να εκλεγούν υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους
γραπτά στη γραµµατεία του κοινού εποπτικού οργάνου δέκα ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση κατά την
οποία θα διεξαχθεί η εκλογή.
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4.

Στις συνεδριάσεις µετέχουν επίσης ένας ή περισσότεροι δικαστές ad hoc, µόνο κατά τη διάρκεια της
εξέτασης προσφυγής σχετικής µε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που προέρχεται από το κράτος
µέλος που τους διόρισε.

4α.

Το κοινό εποπτικό όργανο θεσπίζει µέτρα στο πλαίσιο του εσωτερικού κανονισµού του για την
εφαρµογή των παραγράφων 3 και 4.

5.

Η σύνθεση του κοινού εποπτικού οργάνου παραµένει αµετάβλητη για το διάστηµα µιας διαδικασίας
προσφυγής ακόµη και εάν τα µόνιµα µέλη έχουν υπερβεί το όριο της θητείας τους σύµφωνα µε την
παράγραφο 3.

6.

Κάθε µέλος και κάθε δικαστής ad hoc έχει δικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του
Προέδρου υπερισχύει.

7.

Το κοινό εποπτικό όργανο εξετάζει τις προσφυγές που του υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 19
παράγραφος 8 και το άρθρο 20 παράγραφος 2 και διεξάγει τους ελέγχους σύµφωνα µε το πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Εάν το κοινό εποπτικό όργανο φρονεί ότι µία
απόφαση την οποία έχει λάβει η Εurojust ή η επεξεργασία δεδοµένων την οποία έχει πραγµατοποιήσει
δεν συνάδει προς την παρούσα απόφαση, το ζήτηµα παραπέµπεται στην Eurojust, η οποία
συµµορφώνεται µε την απόφαση του κοινού εποπτικού οργάνου.

8.

Οι αποφάσεις του κοινού εποπτικού οργάνου είναι αµετάκλητες και δεσµευτικές για την Eurojust.

9.

Τα πρόσωπα που διορίζονται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε την παράγραφο 1, τρίτο εδάφιο, υπό την
προεδρία του Προέδρου του κοινού εποπτικού οργάνου, εγκρίνουν εσωτερικό κανονισµό και
κανονισµό διαδικασίας, ο οποίος, για την εξέταση µιας προσφυγής, προβλέπει αντικειµενικά κριτήρια
για το διορισµό των µελών του οργάνου.

10.

Τα έξοδα της γραµµατείας καλύπτονται από τον προϋπολογισµό της Eurojust. Η γραµµατεία του
κοινού εποπτικού οργάνου είναι ανεξάρτητη κατά τη λειτουργία της στο πλαίσιο της γραµµατείας της
Eurojust. Η γραµµατεία του κοινού εποπτικού οργάνου µπορεί να βασίζεται στην εµπειρογνωµοσύνη
της γραµµατείας που δηµιουργείται µε την απόφαση 2000/641/∆ΕΥ1.

11.

Τα µέλη του κοινού εποπτικού οργάνου υπέχουν την προβλεπόµενη στο άρθρο 25 υποχρέωση
εµπιστευτικότητας.

1

Απόφαση 2000/641/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου 2000, για τη σύσταση γραµµατείας των κοινών
ελεγκτικών αρχών προστασίας των δεδοµένων, που έχουν συσταθεί από τη σύµβαση για τη δηµιουργία
ευρωπαϊκής αστυνοµικής υπηρεσίας (σύµβασης Ευρωπόλ), τη σύµβαση σχετικά µε τη χρησιµοποίηση της
τεχνολογίας των πληροφοριών στον τοµέα των τελωνείων και τη σύµβαση εφαρµογής της συµφωνίας του
Σένγκεν σχετικά µε τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα (σύµβαση Σένγκεν) (ΕΕ L 271,
24.10.2000, σ. 1).
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12.

Το κοινό εποπτικό όργανο υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Συµβούλιο.
Άρθρο 24
Ευθύνη λόγω µη επιτρεπόµενης ή λανθασµένης επεξεργασίας δεδοµένων

1.

Η Eurojust ευθύνεται, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο βρίσκεται
η έδρα της, για κάθε ζηµία που υπέστη πρόσωπο λόγω µη επιτρεπόµενης ή λανθασµένης
επεξεργασίας δεδοµένων που προέρχονται από αυτή.

2.

Οι καταγγελίες κατά της Εurojust στο πλαίσιο της ευθύνης που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, εγείρονται ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους µέλους στο οποίο αυτή
εδρεύει.

3.

Κάθε κράτος µέλος είναι υπεύθυνο, σύµφωνα µε το εθνικό του δίκαιο, για κάθε ζηµία που
υπέστη πρόσωπο λόγω µη επιτρεποµένης ή λανθασµένης επεξεργασίας δεδοµένων που
προέρχονται από αυτό και διαβιβάσθηκαν στην Eurojust.
Άρθρο 25
Εµπιστευτικότητα

1.

Τα εθνικά µέλη, οι αναπληρωτές και οι βοηθοί τους που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 2α, το προσωπικό της Eurojust και οι εθνικοί ανταποκριτές καθώς και ο
υπεύθυνος προστασίας των δεδοµένων έχουν υποχρέωση εµπιστευτικότητας, µε την
επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 4.

2.

Η υποχρέωση εµπιστευτικότητας ισχύει για όλα τα πρόσωπα και τους οργανισµούς που
καλούνται να συνεργασθούν µε την Eurojust.

3.

Η υποχρέωση εµπιστευτικότητας παραµένει και µετά τη λήξη των καθηκόντων τους, της
σύµβασης εργασίας ή της δραστηριότητας των προσώπων που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2.

4.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 4, η υποχρέωση εµπιστευτικότητας
εφαρµόζεται σε όλες τις πληροφορίες που λαµβάνει η Eurojust.
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Άρθρο 25α
Συνεργασία µε το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο
και άλλα δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συµµετέχουν στη συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
1.

Η Eurojust διατηρεί προνοµιακές σχέσεις µε το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο οι
οποίες βασίζονται στη διαβούλευση και τη συµπληρωµατικότητα, ιδίως µεταξύ του
εθνικού µέλους, των σηµείων επαφής του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου του ιδίου
κράτους µέλους και των εθνικών ανταποκριτών της Eurojust και του ευρωπαϊκού
δικαστικού δικτύου. Προκειµένου να εξασφαλίζεται αποτελεσµατική συνεργασία,
λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα:
α)

τα εθνικά µέλη ενηµερώνουν, κατά περίπτωση, τους συνδέσµους του
ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για όλες τις υποθέσεις τις οποίες εκτιµούν ότι
το δίκτυο µπορεί να τις αντιµετωπίσει καλύτερα·

β)

η γραµµατεία του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου αποτελεί τµήµα του
προσωπικού της Eurojust. Λειτουργεί ως χωριστή µονάδα. Μπορεί να
χρησιµοποιεί τους διοικητικούς πόρους της Eurojust που είναι απαραίτητοι για
την εκπλήρωση του έργου του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου, µεταξύ άλλων,
για την κάλυψη των εξόδων των συνεδριάσεων της ολοµέλειας του δικτύου.
Όταν οι ολοµέλειες πραγµατοποιούνται στα κτίρια του Συµβουλίου στις
Βρυξέλλες, τα έξοδα µπορούν να καλύπτουν µόνον έξοδα ταξιδιού και έξοδα
διερµηνείας. Όταν οι ολοµέλειες πραγµατοποιούνται στο κράτος µέλος που
ασκεί την προεδρία, τα έξοδα µπορούν να καλύπτουν µόνον τµήµα του
συνολικού κόστους της συνεδρίασης·

γ)

οι σύνδεσµοι του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου µπορούν να καλούνται,
κατά περίπτωση, στις συνεδριάσεις της Eurojust.
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2.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 1, η γραµµατεία του δικτύου για τις
κοινές οµάδες ερευνών και των δικτύων που δηµιουργούνται µε την απόφαση
2002/494/∆ΕΥ αποτελούν µέρος του προσωπικού της Eurojust. Οι γραµµατείες
αυτές λειτουργούν ως χωριστές µονάδες. Έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν
τους διοικητικούς πόρους της Eurojust που είναι απαραίτητοι για την εκπλήρωση
του έργου τους. Η Eurojust διασφαλίζει τον συντονισµό µεταξύ των γραµµατειών.
Η παρούσα παράγραφος ισχύει για τη γραµµατεία κάθε νέου δικτύου που
συστήνεται µε απόφαση του Συµβουλίου εφόσον η εν λόγω απόφαση ορίζει ότι η
γραµµατεία εξασφαλίζεται από την Eurojust.

3.

Το δίκτυο που δηµιουργείται µε την απόφαση 2008/852/∆ΕΥ µπορεί να ζητήσει από
την Eurojust να εξασφαλίσει γραµµατεία για το δίκτυο. Σε περίπτωση υποβολής
τέτοιου αιτήµατος, εφαρµόζεται η παράγραφος 2.
Άρθρο 26
Σχέσεις µε όργανα, οργανισµούς και υπηρεσίες της Κοινότητας ή της Ένωσης

1.

Στο βαθµό που είναι χρήσιµο για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Eurojust
δύναται να συνάπτει και να διατηρεί σχέσεις συνεργασίας µε όργανα, οργανισµούς
και υπηρεσίες που έχουν ιδρυθεί δυνάµει, ή επί τη βάσει, των συνθηκών για την
ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Eurojust συνάπτει και διατηρεί σχέσεις συνεργασίας τουλάχιστον µε:
α)

την Ευρωπόλ,

β)

την OLAF,

γ)

τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας
στα εξωτερικά σύνορα των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(FRONTEX),

δ)
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Η Eurojust επίσης συνάπτει και διατηρεί σχέσεις συνεργασίας µε το ευρωπαϊκό δίκτυο
κατάρτισης δικαστικών.
2.

Η Eurojust δύναται να συνάπτει συµφωνίες ή ρυθµίσεις συνεργασίας µε τους φορείς που
µνηµονεύονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω συµφωνίες ή ρυθµίσεις συνεργασίας
µπορούν να αφορούν ιδίως την ανταλλαγή πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, και την απόσπαση αξιωµατικών συνδέσµων στην
Eurojust. Οι εν λόγω συµφωνίες ή ρυθµίσεις συνεργασίας µπορούν να συναφθούν µόνο
αφού εγκριθούν από το Συµβούλιο µε ειδική πλειοψηφία, κατόπιν διαβουλεύσεως της
Eurojust µε το κοινό εποπτικό όργανο όσον αφορά τις διατάξεις περί προστασίας των
δεδοµένων. Η Eurojust ενηµερώνει το Συµβούλιο σχετικά µε τυχόν σχέδιά της για την
ανάληψη τέτοιων διαπραγµατεύσεων και το Συµβούλιο µπορεί να συνάγει τα δέοντα
συµπεράσµατα.

3.

Πριν από την έναρξη ισχύος της συµφωνίας ή της ρύθµισης που αναφέρεται στην
παράγραφο 2, η Eurojust δύναται να λαµβάνει άµεσα και να χρησιµοποιεί πληροφορίες,
συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, από τους φορείς της
παραγράφου 1, εφόσον είναι απαραίτητο για τη νόµιµη εκτέλεση των καθηκόντων της, και
δύναται να διαβιβάζει άµεσα τις πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, στους εν λόγω φορείς, εφόσον τούτο είναι απαραίτητο για τη
νόµιµη εκτέλεση των καθηκόντων του αποδέκτη και συνάδει µε τους κανόνες περί
προστασίας των δεδοµένων που περιέχονται στην παρούσα απόφαση.

4.

Η OLAF δύναται να συµβάλλει στις εργασίες της Eurojust για τον συντονισµό των ερευνών
και διώξεων όσον αφορά την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, είτε κατόπιν πρωτοβουλίας της Eurojust είτε κατόπιν αιτήσεως της OLAF,
εφόσον οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών δεν αντιτίθενται στην εν λόγω συµµετοχή.

5.

Για τις ανάγκες της παραλαβής και της διαβίβασης των πληροφοριών µεταξύ της Eurojust
και της OLAF και µε την επιφύλαξη του άρθρου 9, τα κράτη µέλη µεριµνούν προκειµένου
τα εθνικά µέλη της Eurojust να θεωρούνται ως αρµόδιες αρχές των κρατών µελών µόνον για
τις ανάγκες του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 και του κανονισµού (Ευρατόµ)
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αριθ. 1074/1999 του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά µε τις έρευνες που
πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης
(OLAF)1. Η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της OLAF και των εθνικών µελών δεν
θίγει τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε άλλες αρµόδιες αρχές δυνάµει
των κανονισµών αυτών.
Άρθρο 26α
Σχέσεις προς τρίτα κράτη και οργανισµούς
1.

Εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Eurojust δύναται
επίσης να δηµιουργεί και να διατηρεί σχέσεις συνεργασίας µε τις ακόλουθες
οντότητες:
α)

τρίτα κράτη,

β)

οργανισµούς όπως:
(i)

διεθνείς οργανισµούς και τους υπαγόµενους σε αυτούς φορείς δηµοσίου
δικαίου·

(ii)

άλλους φορείς δηµοσίου δικαίου, οι οποίοι υφίστανται δυνάµει
συµφωνίας µεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών· και

(iii) το διεθνή Οργανισµό Εγκληµατολογικής Αστυνοµίας (Interpol).
2.

Η Eurojust δύναται να συνάπτει συµφωνίες µε τους φορείς που µνηµονεύονται στην
παράγραφο 1. Οι εν λόγω συµφωνίες µπορούν να αφορούν ιδίως την ανταλλαγή
πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, και
την απόσπαση αξιωµατικών συνδέσµων στην Eurojust. Οι εν λόγω συµφωνίες
µπορούν να συναφθούν µόνο αφού εγκριθούν από το Συµβούλιο µε ειδική
πλειοψηφία, κατόπιν διαβουλεύσεως της Eurojust µε το κοινό εποπτικό όργανο όσον
αφορά τις διατάξεις περί προστασίας των δεδοµένων. Η Eurojust ενηµερώνει το
Συµβούλιο σχετικά µε τυχόν σχέδιά της για την ανάληψη τέτοιων
διαπραγµατεύσεων και το Συµβούλιο µπορεί να συνάγει τα δέοντα συµπεράσµατα.

1

ΕΕ L 136, 31.5.1999, σ. 8.
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3.

Οι συµφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και περιέχουν διατάξεις περί ανταλλαγής
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µπορούν να συνάπτονται µόνο όταν ο οικείος φορέας
υπάγεται στις διατάξεις της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου
1981 ή, µετά από αξιολόγηση που επιβεβαιώνει την ύπαρξη ικανοποιητικού επιπέδου
προστασίας των δεδοµένων από τον εν λόγω φορέα.

4.

Οι συµφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιλαµβάνουν διατάξεις για την
παρακολούθηση της εφαρµογής τους, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής των κανόνων
περί προστασίας δεδοµένων.

5.

Πριν από την έναρξη ισχύος των συµφωνιών κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2, η
Eurojust δύναται να λαµβάνει απευθείας πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον τούτο είναι απαραίτητο για τη νόµιµη εκτέλεση
των καθηκόντων της.

6.

Πριν από την έναρξη ισχύος των συµφωνιών κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2, η
Eurojust δύναται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 27 παράγραφος 1, να διαβιβάζει
απευθείας πληροφορίες, εξαιρουµένων των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, στους εν
λόγω φορείς, εφόσον τούτο είναι απαραίτητο για τη νόµιµη εκτέλεση των καθηκόντων του
αποδέκτη.

7.

Η Eurojust δύναται, υπό τους όρους του άρθρου 27 παράγραφος 1, να διαβιβάζει δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα στους φορείς που µνηµονεύονται στην παράγραφο 1, εφόσον:
α)

τούτο είναι αναγκαίο σε µεµονωµένες περιπτώσεις για την πρόληψη ή την
καταπολέµηση αξιόποινων πράξεων για τις οποίες είναι αρµόδια η Eurojust, και

β)

η Eurojust έχει συνάψει συµφωνία όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 µε τον οικείο
φορέα η οποία έχει τεθεί σε ισχύ και επιτρέπει τη διαβίβαση των εν λόγω δεδοµένων.

8.

Εάν το τρίτο κράτος ή οι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν εκπληρώσουν εν
συνεχεία ή ευλόγως πιθανολογείται ότι δεν θα εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 3, ενηµερώνεται αµέσως το κοινό εποπτικό όργανο και τα οικεία κράτη µέλη
από την Eurojust. Το κοινό εποπτικό όργανο δύναται να αναστείλει την ανταλλαγή
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε τις οικείες οντότητες, έως ότου διαπιστώσει ότι έχουν
ληφθεί µέτρα αντιµετώπισης της κατάστασης.
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9.

Ωστόσο, ακόµα και εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 7, ένα εθνικό µέλος, ενεργώντας µε την ιδιότητά του ως αρµόδια εθνική
αρχή και σύµφωνα µε τις διατάξεις του εθνικού του δίκαιου, κατ’ εξαίρεση και
µόνον προκειµένου να ληφθούν επείγοντα µέτρα για την πρόληψη άµεσου και
σοβαρού κινδύνου για ένα πρόσωπο ή για τη δηµόσια ασφάλεια, δύναται να
προβαίνει σε ανταλλαγή πληροφοριών που περιλαµβάνουν δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα. Το εθνικό µέλος είναι υπεύθυνο να διαπιστώνει εάν είναι νόµιµο να
επιτρέψει τη διαβίβαση. Το εθνικό µέλος τηρεί αρχείο των διαβιβάσεων δεδοµένων
και των λόγων αυτών των διαβιβάσεων. Τα δεδοµένα διαβιβάζονται µόνον
επιτρέπεται µόνον εάν ο αποδέκτης αναλάβει τη δέσµευση ότι τα δεδοµένα θα
χρησιµοποιηθούν µόνον για το σκοπό για τον οποίο διαβιβάσθηκαν.

Άρθρο 27
∆ιαβίβαση δεδοµένων
1.

Πριν από κάθε ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της Eurojust και των φορέων που
αναφέρονται στο άρθρο 26α, δίνει τη συναίνεσή του για τη διαβίβαση των
πληροφοριών το εθνικό µέλος του κράτους µέλους το οποίο παρείχε τις
πληροφορίες. Εφόσον χρειάζεται, το εθνικό µέλος διαβουλεύεται µε τις αρµόδιες
αρχές των κρατών µελών.

2.

Η Eurojust φέρει την ευθύνη για τη νοµιµότητα της διαβίβασης των δεδοµένων. Η
Eurojust τηρεί µητρώο όπου καταγράφονται όλες οι διαβιβάσεις δεδοµένων βάσει
των άρθρων 26 και 26α και οι λόγοι της διαβίβασης. Τα δεδοµένα διαβιβάζονται
µόνον εφόσον ο αποδέκτης αναλαµβάνει τη δέσµευση ότι τα δεδοµένα θα
χρησιµοποιηθούν µόνο για το σκοπό για τον οποίο διαβιβάστηκαν.
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Άρθρο 27α
∆ικαστικοί σύνδεσµοι τοποθετηµένοι σε τρίτα κράτη
1.

Με σκοπό τη διευκόλυνση της δικαστικής συνεργασίας µε τρίτα κράτη σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες η Eurojust παρέχει συνδροµή σύµφωνα µε την παρούσα
απόφαση, το συλλογικό όργανο µπορεί να τοποθετεί δικαστικούς συνδέσµους σε
τρίτο κράτος, µε την επιφύλαξη συµφωνίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 26α µε το
εν λόγω τρίτο κράτος. Πριν από την ανάληψη διαπραγµατεύσεων µε τρίτο κράτος,
το Συµβούλιο παρέχει την έγκρισή του µε ειδική πλειοψηφία. Η Eurojust ενηµερώνει
το Συµβούλιο σχετικά µε τυχόν σχέδιά της για την ανάληψη τέτοιων
διαπραγµατεύσεων και το Συµβούλιο µπορεί να συνάγει τα δέοντα συµπεράσµατα.

2.

Ο δικαστικός σύνδεσµος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να διαθέτει
εµπειρία για την εργασία στην Eurojust και επαρκή γνώση της δικαστικής
συνδροµής και του τρόπου λειτουργίας της Eurojust. Για την τοποθέτηση προσώπου
ως δικαστικού συνδέσµου εξ ονόµατος της Eurojust, απαιτείται η προηγούµενη
συγκατάθεση του δικαστή και του κράτους µέλους του.

3.

Εάν ο δικαστικός σύνδεσµος που έχει τοποθετηθεί από την Eurojust επιλέγεται
µεταξύ εθνικών µελών, αναπληρωτών ή βοηθών:
(i)

αντικαθίσταται από το κράτος µέλος στο έργο του εθνικού µέλους, του
αναπληρωτή ή του βοηθού,

(ii)

εκπίπτει του δικαιώµατος άσκησης των εξουσιών που του παρέχονται δυνάµει
των άρθρων 9α έως 9ε.
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4.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 110 του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης των
υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που ορίζει ο κανονισµός (ΕΟΚ, Ευρατόµ,
ΕΚΑΧ) αριθ. 259/681, το συλλογικό όργανο θεσπίζει κανόνες για την τοποθέτηση
δικαστικών συνδέσµων και υιοθετεί τις αναγκαίες σχετικές λεπτοµέρειες εφαρµογής
σε συνεννόηση µε την Επιτροπή.

5.

Οι δραστηριότητες των δικαστικών συνδέσµων που τοποθετούνται από την Eurojust
υπόκεινται στην εποπτεία του Κοινού Εποπτικού Οργάνου. Οι δικαστικοί σύνδεσµοι
υποβάλλουν έκθεση στο συλλογικό όργανο, το οποίο ενηµερώνει δεόντως το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο
της ετήσιας έκθεσης. Οι δικαστικοί σύνδεσµοι ενηµερώνουν τα εθνικά µέλη και τις
εθνικές αρµόδιες αρχές για όλες τις υποθέσεις που αφορούν το κράτος µέλος τους.

6.

Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών και οι δικαστικοί σύνδεσµοι που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 µπορούν να έρχονται σε άµεση επαφή. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
ο δικαστικός σύνδεσµος ενηµερώνει το οικείο εθνικό µέλος για τις επαφές αυτές.

7.

Οι δικαστικοί σύνδεσµοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι συνδεδεµένοι µε
το σύστηµα διαχείρισης υποθέσεων.
Άρθρο 27β
Αιτήσεις δικαστικής συνεργασίας από και προς τρίτα κράτη

1.

Η Eurojust δύναται, εφόσον συµφωνούν τα οικεία κράτη µέλη, να συντονίζει την
εκτέλεση αιτήσεων δικαστικής συνεργασίας που εκδίδονται από τρίτο κράτος όταν
οι αιτήσεις αυτές αποτελούν µέρος της αυτής έρευνας και απαιτούν την εκτέλεση
τους σε δύο τουλάχιστον κράτη µέλη. Οι αιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα
παράγραφο µπορούν επίσης να διαβιβάζονται στην Eurojust από αρµόδια εθνική
αρχή.

1

ΕΕ L 56, 4.3.1968, σ. 1
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2.

Σε περίπτωση επείγοντος και σύµφωνα µε το άρθρο 5α, η µονάδα αντιµετώπισης
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης µπορεί να παραλαµβάνει και να διεκπεραιώνει αιτήσεις
αναφερόµενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τρίτο
κράτος το οποίο έχει συνάψει συµφωνία συνεργασίας µε την Eurojust.

3.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 2, όταν πρέπει να υποβάλλονται αιτήσεις
δικαστικής συνεργασίας οι οποίες αφορούν την αυτή έρευνα και απαιτούν εκτέλεση σε τρίτο
κράτος, η Eurojust δύναται, µε τη συµφωνία των οικείων κρατών µελών, να διευκολύνει τη
δικαστική συνεργασία µε το εν λόγω τρίτο κράτος.

4.

Οι αιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 µπορούν να διαβιβάζονται µέσω
της Eurojust εφόσον είναι σύµφωνες προς τις πράξεις που ισχύουν για τη σχέση µεταξύ του
τρίτου αυτού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των οικείων κρατών µελών.
Άρθρο 27γ
Ευθύνη διάφορη της ευθύνης για αναρµόδια ή εσφαλµένη επεξεργασία δεδοµένων

1.

Η συµβατική ευθύνη της Eurojust διέπεται από το εφαρµοστέο στη συγκεκριµένη σύµβαση
δίκαιο.

2.

Σε περίπτωση εξωσυµβατικής ευθύνης, η Eurojust υποχρεούται, ασχέτως ευθύνης δυνάµει
του άρθρου 24, να αποκαθιστά οιαδήποτε ζηµία προκληθείσα λόγω υπαιτιότητας του
συλλογικού οργάνου ή του προσωπικού της Eurojust κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους, εφόσον µπορεί να τους καταλογισθεί και ανεξάρτητα από τις διάφορες διαδικασίες
αποζηµίωσης, οι οποίες υφίστανται δυνάµει του δικαίου των κρατών µελών.

3.

Η παράγραφος 2 ισχύει επίσης για ζηµία προκληθείσα λόγω υπαιτιότητας εθνικού µέλους,
αναπληρωτή ή βοηθού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ωστόσο, εάν ενεργεί βάσει
των εξουσιών που του έχουν χορηγηθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 9α έως 9ε, το κράτος µέλος
καταγωγής του επιστρέφει στην Eurojust τα ποσά που η τελευταία έχει καταβάλει για την
επανόρθωση της ζηµίας.

4.

Ο ζηµιωθείς δικαιούται να ζητήσει από την Eurojust να απόσχει από ή να αποσύρει ή να
παύσει οιαδήποτε αγωγή.
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5.

Τα εθνικά δικαστήρια των κρατών µελών που είναι αρµόδια επί διαφορών που
αφορούν την ευθύνη της Eurojust, όπως αναφέρεται στο παρόν άρθρο, καθορίζονται
µε βάση τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου
2000, περί διεθνούς δικαιοδοσίας και αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε
αστικές και εµπορικές υποθέσεις1.
Άρθρο 28
Οργάνωση και λειτουργία

1.

Το συλλογικό όργανο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και τη λειτουργία της Eurojust.

2.

Το συλλογικό όργανο εκλέγει ένα πρόεδρο µεταξύ των εθνικών µελών και δύναται, εάν το
κρίνει αναγκαίο, να εκλέξει το πολύ δύο αντιπροέδρους. Το αποτέλεσµα της εκλογής αυτής
υποβάλλεται στο Συµβούλιο προς έγκριση µε ειδική πλειοψηφία.

3.

Ο Πρόεδρος ασκεί τα καθήκοντά του εξ ονόµατος του συλλογικού οργάνου και υπό την
εποπτεία του, διεξάγει τις εργασίες του και ελέγχει την καθηµερινή διαχείριση που διενεργεί
ο διοικητικός διευθυντής. Ο εσωτερικός κανονισµός προσδιορίζει τις περιπτώσεις όπου, για
τις αποφάσεις ή τις ενέργειές του, απαιτείται προηγούµενη άδεια ή έκθεση προς το συλλογικό
όργανο.

4.

Η διάρκεια της θητείας του προέδρου είναι τριετής. ∆ύναται να επανεκλεγεί µία φορά. Η
διάρκεια της θητείας του(των) ενδεχόµενου(ων) αντιπροέδρου(ων) διέπεται από το εσωτερικό
κανονισµό.

5.

Η Eurojust επικουρείται από γραµµατεία, της οποίας προσταται ένας διοικητικός διευθυντής.

6.

Η Eurujust ασκεί έναντι του προσωπικού της τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στην αρµόδια
για τους διορισµούς αρχή. Το συλλογικό όργανο θεσπίζει τους κατάλληλους κανόνες για την
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό.

1

ΕΕ L 12, 16.1.2001, σ. 1
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Άρθρο 29
∆ιοικητικός διευθυντής
1.

Ο διοικητικός διευθυντής της Eurojust διορίζεται µε πλειοψηφία δύο τρίτων από το
συλλογικό όργανο. Το συλλογικό όργανο συνιστά µία επιτροπή επιλογής, η οποία, κατόπιν
προκηρύξεως υποβολής υποψηφιοτήτων, καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων µεταξύ των
οποίων το συλλογικό όργανο επιλέγει τον διοικητικό διευθυντή. Η Επιτροπή δικαιούται να
συµµετέχει στη διαδικασία επιλογής και να είναι µέλος της επιτροπής επιλογής.

2.

Η διάρκεια της θητείας του διοικητικού διευθυντή είναι πενταετής. Παρατείνεται δε άπαξ
χωρίς να απαιτείται πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων, εφόσον το συλλογικό όργανο λάβει
σχετική απόφαση µε πλειοψηφία τριών τετάρτων και διορίσει τον διοικητικό διευθυντή µε
την αυτή πλειοψηφία.

3.

Ο διοικητικός διευθυντής υπόκειται στους κανόνες και τις ρυθµίσεις που εφαρµόζονται στους
υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4.

Ο διοικητικός διευθυντής εργάζεται υπό την εποπτεία της συλλογικού οργάνου και του
Προέδρου του ο οποίος ενεργεί σύµφωνα µε το άρθρο 28 παράγραφος 3. Μπορεί να
ανακληθεί από το συλλογικό όργανο µε πλειοψηφία των δύο τρίτων.

5.

Ο διοικητικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την καθηµερινή διοίκηση της Eurojust και για
τη διαχείριση του προσωπικού, υπό τον έλεγχο του Προέδρου. Προς το σκοπό αυτό, είναι
υπεύθυνος για τη σύσταση και εφαρµογή, σε συνεργασία µε το συλλογικό όργανο,
αποτελεσµατικής διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης ως προς την απόδοση της
διοίκησης της Eurojust όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της. Ο διοικητικός διευθυντής
υποβάλλει τακτικά έκθεση στο συλλογικό όργανο για τα αποτελέσµατα αυτής της
παρακολούθησης.
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Άρθρο 30
Προσωπικό
1.

Το προσωπικό της Eurojust υπόκειται, ιδίως όσον αφορά την πρόσληψη και το καθεστώς του,
στους κανονισµούς και τις ρυθµίσεις που εφαρµόζονται στους υπαλλήλους και το λοιπό
προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2.

Το προσωπικό της Eurojust προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις ρυθµίσεις
της παραγράφου 1, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 27 του
Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως
ορίζεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68, συµπεριλαµβανοµένης
της γεωγραφικής κατανοµής τους. Έχουν καθεστώς µονίµων, εκτάκτων ή τοπικών
υπαλλήλων. Κατόπιν αιτήσεως του διοικητικού διευθυντή, και σε συµφωνία µε τον Πρόεδρο
εξ ονόµατος του συλλογικού οργάνου, τα κοινοτικά όργανα δύνανται να αποσπούν
κοινοτικούς υπαλλήλους και να τους τοποθετούν στην Eurojust ως εκτάκτους υπαλλήλους.
Τα κράτη µέλη δύνανται να αποσπούν εθνικούς εµπειρογνώµονες στην Eurojust, οι οποίοι
δύνανται επίσης να επικουρούν το εθνικό µέλος. Το συλλογικό όργανο θεσπίζει τις αναγκαίες
λεπτοµέρειες εφαρµογής για τους αποσπασµένους εθνικούς εµπειρογνώµονες.

3.

Υπό την εποπτεία του συλλογικού οργάνου, το προσωπικό φέρει εις πέρας τα καθήκοντά του
έχοντας υπόψη τους στόχους και την εντολή της Eurojust, χωρίς να ζητεί ούτε να δέχεται
οδηγίες από κυβέρνηση, αρχή, οργάνωση ή πρόσωπο πέραν της Eurojust µε την επιφύλαξη
του άρθρου 25α, παράγραφοι 1, στοιχείο γ) και 2.
Άρθρο 31
Παροχή βοήθειας όσον αφορά τη διερµηνεία και τη µετάφραση

1.

Στις εργασίες της Eurojust, εφαρµόζεται το επίσηµο γλωσσικό καθεστώς της Ένωσης.

2.

Η ετήσια έκθεση προς το Συµβούλιο, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1
δεύτερο εδάφιο, συντάσσεται στις επίσηµες γλώσσες των οργάνων της Ένωσης.
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Άρθρο 32
Ενηµέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής
1.

Ο Πρόεδρος, εξ ονόµατος του συλλογικού οργάνου, λογοδοτεί εγγράφως στο Συµβούλιο, µία
φορά το χρόνο, σχετικά µε τις δραστηριότητες και τη διαχείριση, συµπεριλαµβανοµένης της
διαχείρισης του προϋπολογισµού, της Eurojust.
Για το σκοπό αυτό, το συλλογικό όργανο συντάσσει ετήσια έκθεση σχετικά µε τις
δραστηριότητες της Eurojust και µε τα προβλήµατα της πολιτικής για το έγκληµα στο πλαίσιο
της Ένωσης, τα οποία επισηµάνθηκαν κατόπιν των ενεργειών της Eurojust. Στην έκθεση
αυτή, η Eurojust µπορεί επίσης να υποβάλλει προτάσεις για τη βελτίωση της δικαστικής
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.
Ο Πρόεδρος υποβάλλει επίσης έκθεση ή κάθε άλλη πληροφορία που ενδέχεται να του
ζητήσει το Συµβούλιο σχετικά µε τη λειτουργία της Eurojust.

2.

Η Προεδρία του Συµβουλίου απευθύνει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά
µε τις εργασίες της Eurojust καθώς και τις δραστηριότητες του κοινού εποπτικού οργάνου.

3.

Η Επιτροπή ή το Συµβούλιο µπορούν να ζητούν τη γνώµη της Eurojust ως προς όλα τα
σχέδια πράξεων που καταρτίζονται δυνάµει του Τίτλου VI της συνθήκης.
Άρθρο 33
Οικονοµικά θέµατα

1.

Οι µισθοί και οι αποδοχές των εθνικών µελών, των αναπληρωτών και των βοηθών τους που

αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 βαρύνουν τα κράτη µέλη προέλευσης.
2.

Όταν τα εθνικά µέλη, οι αναπληρωτές και οι βοηθοί δρουν στο πλαίσιο της εντολής της

Eurojust, οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται ως λειτουργικές δαπάνες κατά την έννοια του άρθρου 41
παράγραφος 3 της συνθήκης.

5347/3/09 REV 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

∆Π/αγ
DG H 2B

55

EL

Άρθρο 34
Προϋπολογισµός
1.

Για όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Eurojust υπάρχουν προβλέψεις για κάθε οικονοµικό έτος.
Το οικονοµικό έτος συµπίπτει µε το ηµερολογιακό. Τα έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται στον
προϋπολογισµό της Eurojust, ο οποίος περιλαµβάνει τον πίνακα προσωπικού που
υποβάλλεται στη δηµοσιονοµική αρχή που είναι αρµόδια για τον γενικό προϋπολογισµό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πίνακας θέσεων, αποτελούµενος από τις θέσεις απασχόλησης
µόνιµου ή προσωρινού χαρακτήρα, καθώς και από στοιχεία σχετικά µε τους αποσπασµένους
εθνικούς εµπειρογνώµονες, προσδιορίζει τον αριθµό, τον βαθµό και την κατηγορία του
προσωπικού που απασχολείται από την Εurojust κατά το σχετικό οικονοµικό έτος.

2.

Τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισµού της Eurojust πρέπει να είναι ισοσκελισµένα.

3.

Τα έσοδα της Eurojust δύνανται να περιλαµβάνουν, υπό την επιφύλαξη άλλων εσόδων,
επιδότηση η οποία εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.

Τα έξοδα της Eurojust περιλαµβάνουν ιδίως τα έξοδα που συνδέονται µε τη διερµηνεία και τη
µετάφραση, τα έξοδα ασφαλείας, τις διοικητικές δαπάνες και τις δαπάνες υποδοµής, τα έξοδα
λειτουργίας και µίσθωσης, τα έξοδα ταξιδίου των µελών και του προσωπικού της Eurojust
και τις δαπάνες σχετικά µε τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί µε τρίτους.
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Άρθρο 35
Κατάρτιση του προϋπολογισµού
1.

Κάθε έτος το συλλογικό σώµα, βάσει σχεδίου που καταρτίζεται από τον διοικητικό
διευθυντή, συντάσσει κατάσταση των προβλεπόµενων εσόδων και δαπανών της Eurojust για
το επόµενο οικονοµικό έτος. Αυτή η κατάσταση προβλέψεων, που περιλαµβάνει σχέδιο του
πίνακα προσωπικού, διαβιβάζεται από το συλλογικό σώµα στην Επιτροπή στις 10
Φεβρουαρίου το αργότερο. Το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο και τα δίκτυα που αναφέρονται
στο άρθρο 25α, παράγραφος 2 ενηµερώνονται για τα τµήµατα που αφορούν τις
δραστηριότητές των γραµµατειών τους εν ευθέτω χρόνω πριν από την αποστολή της
κατάστασης στην Επιτροπή.

2.

Βάσει της κατάστασης προβλέψεων η Επιτροπή προτείνει στο προσχέδιο του γενικού
προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσό της ετήσιας επιδότησης, καθώς και τις
θέσεις απασχόλησης µόνιµου ή προσωρινού χαρακτήρα, καταθέτει δε το προσχέδιο αυτό
στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 272 της συνθήκης για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

3.

Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις για την επιδότηση που
προορίζεται για την Eurojust και ορίζει τις θέσεις απασχόλησης µόνιµου ή προσωρινού
χαρακτήρα στο πλαίσιο του κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό.

4.

Πριν από την έναρξη του οικονοµικού έτους, το συλλογικό σώµα της Eurojust εγκρίνει τον
προϋπολογισµό, συµπεριλαµβανοµένου του πίνακα προσωπικού όπως ορίζεται στο άρθρο 34
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο, βάσει της ετήσιας επιδότησης και των θέσεων απασχόλησης που
εγκρίθηκαν από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου, προσαρµόζοντάς τον στις διάφορες εισφορές που χορηγούνται στην
Eurojust και στα ποσά που προέρχονται από άλλες πηγές.
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Άρθρο 36
Εκτέλεση του προϋπολογισµού και απαλλαγή
1.

Ο διοικητικός διευθυντής εκτελεί, ως διατάκτης, τον προϋπολογισµό της Eurojust.
Ενηµερώνει το συλλογικό όργανο για την εκτέλεση του προϋπολογισµού.

2.

Ο υπόλογος της Eurojust κοινοποιεί στον υπόλογο της Επιτροπής και στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, το αργότερο την 1η Μαρτίου µετά το οικονοµικό έτος που έκλεισε, τους
προσωρινούς λογαριασµούς, συνοδευόµενους από την έκθεση για τη δηµοσιονοµική και
χρηµατοοικονοµική διαχείριση του οικονοµικού έτους. Ο υπόλογος της Επιτροπής ενοποιεί
τους προσωρινούς λογαριασµούς των θεσµικών οργάνων και των αποκεντρωµένων
οργανισµών σύµφωνα µε το άρθρο 128 του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού.

3.

Το αργότερο έως την 31η Μαρτίου του εποµένου έτους, η Eurojust αποστέλλει την έκθεση
για τη δηµοσιονοµική και οικονοµική διαχείριση του οικονοµικού έτους στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.

4.

Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε
σχέση µε τους προσωρινούς λογαριασµούς της Eurojust, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 129 του γενικού δηµοσιονοµικού κανονισµού, ο διοικητικός διευθυντής καταρτίζει
τους οριστικούς λογαριασµούς της Eurojust µε δική του ευθύνη και τους διαβιβάζει για
διατύπωση γνώµης στο συλλογικό σώµα της Eurojust.

5.

Το συλλογικό σώµα της Eurojust διατυπώνει τη γνώµη του για τους οριστικούς
λογαριασµούς της Eurojust.

6.

Ο διοικητικός διευθυντής της Eurojust διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο αυτούς τους οριστικούς λογαριασµούς,
συνοδευόµενους από τη γνώµη του συλλογικού σώµατος της Eurojust, το αργότερο την 1η
Ιουλίου µετά το οικονοµικό έτος που έληξε.

7.

Οι οριστικοί λογαριασµοί δηµοσιεύονται.

8.

Ο διοικητικός διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις
του το αργότερο στις 30 Σεπτεµβρίου. Επίσης, αποστέλλει αυτή την απάντηση στο συλλογικό
σώµα της Eurojust.
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9.

Ο διοικητικός διευθυντής της Eurojust, ενεργώντας υπό την εξουσία του συλλογικού
σώµατος και του προέδρου του, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ' αίτησή του,
όπως προβλέπεται από το άρθρο 146 παράγραφος 3 του γενικού δηµοσιονοµικού
κανονισµού, κάθε πληροφορία που απαιτείται για την οµαλή διεξαγωγή της διαδικασίας
απαλλαγής του συγκεκριµένου οικονοµικού έτους.

10.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συµβουλίου που αποφασίζει µε ειδική
πλειοψηφία, προβαίνει έως τις 15 Μαΐου του έτους N+2 στην απαλλαγή του διοικητικού
διευθυντή για την εκτέλεση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους N.
Άρθρο 37
∆ηµοσιονοµικές διατάξεις που εφαρµόζονται στον προϋπολογισµό

Οι δηµοσιονοµικές διατάξεις που εφαρµόζονται στον προϋπολογισµό της Eurojust εγκρίνονται
οµόφωνα από το συλλογικό όργανο, έπειτα από διαβούλευση µε την Επιτροπή. Οι διατάξεις αυτές
µπορούν να αποκλίνουν από τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της
19ης Νοεµβρίου 2002, για τη θέσπιση δηµοσιονοµικού κανονισµού- πλαισίου για τους κοινοτικούς
οργανισµούς του άρθρου 185 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, ο
οποίος θεσπίζει το δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1, µόνον εάν το απαιτούν οι ειδικές ανάγκες λειτουργίας της Eurojust και
µε προηγούµενη συµφωνία της Επιτροπής.

Άρθρο 38
Έλεγχοι
1.

Η ευθύνη για την εφαρµογή των συστηµάτων και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου που
προσαρµόζονται στην εκτέλεση των καθηκόντων αυτών βαρύνει το διατάκτη.

1

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72, µε διορθωτικό στην ΕΕ L 2, 7.1.2003, σ. 39.
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2.

Το συλλογικό όργανο διορίζει έναν εσωτερικό ελεγκτή, ο οποίος είναι υπεύθυνος ιδίως να
παρέχει ένα εχέγγυο, σύµφωνα µε τους σχετικούς διεθνείς κανόνες, όσον αφορά την οµαλή
λειτουργία των συστηµάτων και των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Ο
εσωτερικός ελεγκτής δεν µπορεί να είναι διατάκτης ούτε υπόλογος. Το συλλογικό όργανο
µπορεί να ζητάει από τον εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής να ασκήσει το καθήκον αυτό.

3.

Ο εσωτερικός ελεγκτής υποβάλλει έκθεση για τις διαπιστώσεις και τις συστάσεις του στη
Εurojust και διαβιβάζει αντίγραφο αυτής της έκθεσης στην Επιτροπή. Η Eurojust, βάσει των
εκθέσεων του ελεγκτή, λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να δώσει συνέχεια στις συστάσεις
αυτές.

4.

Οι κανόνες που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 εφαρµόζονται στην
Εurojust. Το συλλογικό όργανο της Εurojust θεσπίζει τα αναγκαία µέτρα εφαρµογής.
Άρθρο 39
Πρόσβαση στα έγγραφα

Βάσει προτάσεως του διοικητικού διευθυντή, το συλλογικό όργανο θεσπίζει τους κανόνες σχετικά
µε την πρόσβαση στα έγγραφα της Eurojust, λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές και τα όρια που
καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής.
Άρθρο 39a
∆ιαβαθµισµένες πληροφορίες ΕΕ
Η Ευρωπόλ εφαρµόζει τις αρχές ασφαλείας και τις στοιχειώδες προδιαγραφές που καθορίζονται
στην απόφαση 2001/264/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την έγκριση
κανονισµών ασφαλείας του Συµβουλίου1, όσον αφορά τη διαχείριση διαβαθµισµένων πληροφοριών
της ΕΕ.

1

ΕΕ L 101, 11.04.2001, σ. 1

5347/3/09 REV 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

∆Π/αγ
DG H 2B

60

EL

Άρθρο 40
Εδαφική εφαρµογή
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στο Γιβραλτάρ, το οποίο εκπροσωπείται από το εθνικό µέλος
που αντιπροσωπεύει το Ηνωµένο Βασίλειο.
Άρθρο 41
Υποβολή εκθέσεων
1.

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Eurojust και στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου τον

διορισµό εθνικών µελών, αναπληρωτών, βοηθών καθώς και των προσώπων που αναφέρονται στο
άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 και οποιαδήποτε αλλαγή του διορισµού αυτού. Η Γενική Γραµµατεία
του Συµβουλίου τηρεί ενηµερωµένο κατάλογο των προσώπων αυτών και γνωστοποιεί τα ονόµατα
και τα στοιχεία επαφής τους που διαθέτει σε όλα τα κράτη µέλη και στην Επιτροπή.
2.

Ο οριστικός διορισµός εθνικού µέλους δεν µπορεί να ισχύει πριν από την ηµέρα κατά την

οποία η Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου παραλαµβάνει τις επίσηµες γνωστοποιήσεις που
προβλέπονται στην παράγραφο 1 και στο άρθρο 9α παράγραφος 3.
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Άρθρο 41a
Αξιολόγηση
1.

Πριν από τις 4 Ιουνίου 2014 και ακολούθως ανά πενταετία, το συλλογικό όργανο αναθέτει

ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση της εφαρµογής της παρούσας απόφασης και των
δραστηριοτήτων που διεξάγει η Eurojust.
2.

Σε κάθε αξιολόγηση εκτιµάται ο αντίκτυπος της παρούσας απόφασης, οι επιδόσεις της

Eurojust ως προς την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση καθώς και η
αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα της Eurojust. Σε συνεννόηση µε τη Επιτροπή, το
συλλογικό όργανο εκδίδει επιµέρους οδηγίες.
3.

Η έκθεση αξιολόγησης περιλαµβάνει διαπιστώσεις και συστάσεις. Η έκθεση αυτή

διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή και δηµοσιοποιείται.

Άρθρο 42
Μεταφορά
1.

Τα κράτη µέλη συµµορφώνουν, εν ανάγκη, το εθνικό τους δίκαιο µε την παρούσα απόφαση
το ταχύτερο δυνατόν, και οπωσδήποτε µέχρι τις 4 Ιουνίου 2011 το αργότερο.

2.

Η Επιτροπή εξετάζει κατά τακτά διαστήµατα την εκ µέρους των κρατών µελών εφαρµογή της
απόφασης 2002/187/∆ΕΥ, όπως τροποποιήθηκε, και υποβάλλει σχετική έκθεση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο καθώς επίσης, εφόσον ενδείκνυται, τις
αναγκαίες προτάσεις για τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας και της λειτουργίας της
Eurojust. Αυτό ισχύει ιδίως για τις ικανότητες της Eurojust να υποστηρίζει τα κράτη µέλη
στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας.
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Άρθρο 43
Ενεργοποίηση
Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσµατα από την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
_________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 10, µε τους ελάχιστους τύπους
πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται, όταν είναι διαθέσιµοι, στην Eurojust, σύµφωνα µε το
άρθρο 13 παράγραφοι 5, 6 και 7
1.

2.

Για τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 5 :
α)

συµµετέχοντα κράτη µέλη,

β)

οικείοι τύποι αξιόποινων πράξεων,

γ)

ηµεροµηνία της συµφωνίας σχετικά µε τη σύσταση της οµάδας,

δ)

προγραµµατισµένη διάρκεια λειτουργίας της οµάδας καθώς και τροποποίηση της
διάρκειας αυτής,

ε)

στοιχεία του αρχηγού της οµάδας για κάθε συµµετέχον κράτος µέλος.

στ)

σύντοµη περίληψη των αποτελεσµάτων της κοινής οµάδας ερευνών.

Για τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 6 :
α)

δεδοµένα τα οποία επιτρέπουν τον προσδιορισµό του προσώπου, της οµάδας ή
οντότητας που αποτελεί το αντικείµενο ποινικής έρευνας ή δίωξης,
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β)

οικεία κράτη µέλη,

γ)

συγκεκριµένη αξιόποινη πράξη και περιστάσεις υπό τις οποίες διαπράχθηκε,

δ)

δεδοµένα σχετικά µε τις υποβαλλόµενες αιτήσεις ή αποφάσεις δικαστικής
συνεργασίας, µεταξύ άλλων όσον αφορά πράξεις µε τις οποίες υλοποιείται η αρχή
της αµοιβαίας αναγνώρισης, τα οποία περιλαµβάνουν τα εξής:
(i)

ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης,

(ii)

αιτούσα ή εκδίδουσα αρχή,

(iii) προς ην η αίτηση αρχή ή εκτελούσα αρχή,
(iv) τύπος αίτησης (ζητούµενα µέτρα),
v)
3.

εκτέλεση ή µη της αίτησης και εάν όχι για ποιους λόγους.

Για τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 7 στοιχείο α) :
α)

οικεία κράτη µέλη και αρµόδιες αρχές,

β)

δεδοµένα τα οποία επιτρέπουν τον προσδιορισµό του προσώπου, της οµάδας ή
οντότητας, που αποτελεί το αντικείµενο ποινικής έρευνας ή δίωξης,

γ)

συγκεκριµένη αξιόποινη πράξη και περιστάσεις υπό τις οποίες διαπράχθηκε,
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4.

5.

Για τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 7 στοιχείο β) :
α)

οικεία κράτη µέλη και αρµόδιες αρχές,

β)

δεδοµένα τα οποία επιτρέπουν τον προσδιορισµό του προσώπου, της οµάδας ή
οντότητας, που αποτελεί το αντικείµενο ποινικής έρευνας ή δίωξης,

γ)

τύπος παράδοσης,

δ)

τύπος αξιόποινης πράξης σε σχέση µε την οποία πραγµατοποιείται η ελεγχόµενη
παράδοση.

Για τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 7 στοιχείο γ) :
α)

αιτούν ή εκδίδον κράτος,

β)

προς ο η αίτηση ή εκτελούν κράτος,

γ)

περιγραφή των δυσχερειών.»
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