Μπορώ να απευθύνω
ερωτήματα προς την Επιτροπή
PC-OC;
Κάθε ερώτημα, που αφορά στην εφαρμογή ή την ερμηνεία των νομοθετικών
κειμένων του Συμβουλίου της Ευρώπης
σε ζητήματα διεθνούς συνεργασίας επί
ποινικών υποθέσεων, είναι ευπρόσδεκτο.
Κάθε τέτοιο ερώτημα βοηθά την
Επιτροπή PC-OC στη συνέχιση της προσπάθειας εξέλιξης των δράσεων της.
Τα ερωτήματά σας μπορούν να υποβάλλονται στον αντιπρόσωπο της χώρας
σας στην Επιτροπή PC-OC.
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Ερωτήματα για τη λειτουργία και
τις δραστηριότητες της Επιτροπής
μπορούν να αποστέλλονται στη
Γραμματεία της Επιτροπής, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
Dg1.tcj@coe.int.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης διατηρεί όλα τα
δικαιώματα της πρωτότυπης έκδοσης:
© Συμβούλιο της Ευρώπης.

Αρωγή και συμβολή στην
προώθηση εξέλιξης της
δικαστικής συνεργασίας σε
ποινικές υποθέσεις
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Η παρούσα μετάφραση δημοσιεύεται κατόπιν
εξουσιοδότησης του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Το πρωτότυπο κείμενο μεταφράστηκε και αποδόθηκε
στην ελληνική γλώσσα υπ’ ευθύνη του Παναγιώτη
Μανιάτη, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά,
εθνικού μέλους της Ελλάδος στην Επιτροπή PC-OC.
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Αρωγή και συμβολή στην
προώθηση εξέλιξης της δικαστικής
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις
Η διεθνής δικαστική συνεργασία βασίζεται
στις εξής τρεις θεμελιώδεις αρχές:
> πνεύμα συνεργασίας,
> γνώση των εφαρμοζόμενων νομικών κειμένων,
> προσήκουσα χρήση των προσφερόμενων μέσων, με στόχο την προώθηση της
συνεργασίας.
Η Επιτροπή PC-OC (Επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή των
ευρωπαϊκών συνθηκών επί θεμάτων
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τομέα της
διεθνούς συνεργασίας επί ποινικών υποθέσεων.

Τι είναι η Επιτροπή PC-OC;

Ιστοσελίδα

Η Επιτροπή PC-OC (Ποινικά Ζητήματα κατά
την Εφαρμογή των Συνθηκών) είναι μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της
Ευρώπης στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας επί ποινικών υποθέσεων, που λειτουργεί
υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για Ποινικές Υποθέσεις (CD-PC).

Ο διαδικτυακός τόπος της Επιτροπής
(www.coe.int/tcj) έχει διαμορφωθεί
κατάλληλα, ώστε να περιέχει χρήσιμες
πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τη
διεθνή συνεργασία αυτού του είδους.

Η Επιτροπή PC-OC παρακολουθεί την εφαρμογή των συνθηκών του Συμβουλίου της
Ευρώπης σχετικά με τη διεθνή συνεργασία
σε ποινικές υποθέσεις (και ειδικότερα για την
έκδοση, την αμοιβαία δικαστική συνδρομή και
τη μεταφορά καταδίκων) και υποβάλλει προτάσεις για την υιοθέτηση νέων μεθόδων δράσης στα ζητήματα αυτά. Επιπλέον, δημιουργεί
χρήσιμα βοηθήματα, όπως πληροφόρηση για
επιμέρους κράτη, υποδείγματα εγγράφων,
πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές κ.α. προς
υποβοήθηση των ενδιαφερόμενων επαγγελματιών, που τα χρησιμοποιούν στην πράξη.
Η Επιτροπή αποτελείται από αντιπροσώπους
των αρμόδιων κεντρικών αρχών των 47 κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης,
καθώς και από παρατηρητές.
Πρόσωπα ή κατηγορίες επαγγελματιών από
τα κράτη-μέλη μπορούν να επωφεληθούν από
τη συναφή εξειδίκευση της Γραμματείας της
Επιτροπής και των εθνικών μελών της.
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Προσκαλούμε ενδιαφερόμενους επαγγελματίες απ’ όλα τα Κράτη-μέλη των συνθηκών του Συμβουλίου της Ευρώπης επί
θεμάτων διεθνούς συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Επιτροπής PC-OC.
Η ιστοσελίδα της Επιτροπής PC-OC περιλαμβάνει:
> ενημέρωση για τις δραστηριότητες της
Επιτροπής, που αφορά τόσο σε προηγούμενες όσο και σε επόμενες συνεδριάσεις
ή εκδηλώσεις της,
> νομικά δεδομένα και χρήσιμο υποβοηθητικό υλικό για ενδιαφερόμενους επαγγελματίες (πληροφόρηση για επιμέρους
κράτη-μέλη, εργαλεία εφαρμογής) στις
βασικές κατηγορίες ενασχόλησης της
Επιτροπής,
>
συναφή νομολογία του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου,
> αρχεία προηγούμενων δραστηριοτήτων,
μελέτες, κείμενα εργασίας και εκδηλώσεις ενδιαφέροντος,
> χρήσιμους συνδέσμους για άλλες ιστοσε
λίδες συναφείς με τις δραστηριότητες της
Επιτροπής PC-OC.
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