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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών
Μεγαλύτερη ελευθερία σε ασφαλέστερο περιβάλλον
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι πολίτες επιθυµούν να ζουν σε µια ευηµερούσα και ειρηνική Ευρωπαϊκή Ένωση εντός της
οποίας να γίνονται σεβαστά τα δικαιώµατά τους και να προστατεύεται η ασφάλειά τους.
Επιθυµούν να µπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα και να επιλέγουν να εγκατασταθούν
προσωρινά ή µόνιµα σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος για να σπουδάσουν, να εργασθούν, να
κάνουν οικογένεια, να δηµιουργήσουν µια επιχείρηση ή να συνταξιοδοτηθούν. Ωστόσο, οι
πολίτες ανησυχούν διότι βλέπουν ότι το πλαίσιο της σταθερότητας και της ασφάλειας που
κυριαρχούσε στην Ευρώπη κατά τα τελευταία έτη απειλείται από παγκόσµιες κρίσεις και
φαινόµενα.
Οι οικονοµικές και πολιτικές δυσκολίες τις οποίες αντιµετωπίζει όλος ο πλανήτης και
ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και οι πολύπλοκες προκλήσεις του µέλλοντος
απαιτούν παγκόσµιες και βιώσιµες λύσεις. Σε ένα κόσµο όπου η κινητικότητα αναπτύσσεται
σε παγκόσµια κλίµακα, οι ευρωπαίοι πολίτες δικαιούνται εφεξής να περιµένουν την ανάληψη
αποτελεσµατικής και υπεύθυνης δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε αυτούς τους
τοµείς που τους επηρεάζουν εκ του σύνεγγυς.
Προς µια Ευρώπη των πολιτών εντός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Η ελευθερία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη είναι σηµαντικές αξίες και αποτελούν τις µείζονες
συνιστώσες του µοντέλου της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Συνιστούν τους ακρογωνιαίους λίθους
του ευρωπαϊκού µοντέλου ολοκλήρωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη δηµιουργήσει για
τους πολίτες της µια ενιαία αγορά, µια οικονοµική και νοµισµατική ένωση, και την ικανότητα
αντιµετώπισης των παγκόσµιων πολιτικών και οικονοµικών προκλήσεων. Επίσης, η ΕΕ
σηµείωσε µεγάλη πρόοδο όσον αφορά την εγκαθίδρυση χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης. Σήµερα, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο να αποτελέσει ο πολίτης κεντρικό
στόχο αυτού του σχεδίου.
Επίτευξη σηµαντικών βηµάτων προόδου
Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ εισήχθησαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα θέµατα
της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, που µέχρι τότε αναπτύσσονταν σε επίπεδο
καθαρά διακυβερνητικό. Έκτοτε, ο βαθµός ολοκλήρωσης µεταξύ των κρατών µελών σχετικά
µε τα θέµατα αυτά, καθώς και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ∆ικαστηρίου
δεν έχουν παύσει να ενισχύονται. Τα προγράµµατα του Τάµπερε και της Χάγης έδωσαν
σηµαντική πολιτική ώθηση για την ενοποίηση αυτών των θεµελιωδών πολιτικών για τους
πολίτες.
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Τα παραδείγµατα επιτυχιών των τελευταίων δέκα ετών είναι πολλά:
–

Η άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν επιτρέπει σήµερα
σε περισσότερα από 400 εκατοµµύρια πολίτες των είκοσι πέντε κρατών να
ταξιδεύουν από την ιβηρική χερσόνησο µέχρι τις βαλτικές χώρες και από την
Ελλάδα στη Φινλανδία χωρίς ελέγχους στα σύνορα. Η διαχείριση των εξωτερικών
συνόρων της Ένωσης ασκείται µε συνεκτικότερο τρόπο, ιδίως µε τη δηµιουργία και
την επιχειρησιακή λειτουργία του Οργανισµού Frontex.

–

Θεσπίστηκαν οι βάσεις της κοινής πολιτικής µετανάστευσης. Οι βάσεις αυτές
περιλαµβάνουν ιδίως την κατάρτιση κανόνων που διασφαλίζουν µεγαλύτερη
ισοτιµία και προβλεψιµότητα για τη νόµιµη µετανάστευση, κοινή ατζέντα για την
προώθηση της ένταξης των µεταναστών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κοινωνιών
καθώς και ενισχυµένη δράση κατά της παράνοµης µετανάστευσης και της εµπορίας
ανθρώπων. Επίσης, δηµιουργήθηκαν εταιρικές σχέσεις µε τρίτες χώρες για την από
κοινού διαχείριση των θεµάτων που άπτονται της µετανάστευσης.

–

∆ηµιουργήθηκαν οι βάσεις του κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου για τα
πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, και από επιχειρησιακή άποψη χάρη
στην Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. Αναπτύχθηκε µε επιτυχία κοινή
πολιτική θεωρήσεων, αυξάνοντας τη διαφάνεια και την ασφάλεια του δικαίου για
όλους τους ενδιαφερόµενους.

–

Προωθήθηκε το αυξηµένο επίπεδο εµπιστοσύνης µεταξύ των εθνικών αρχών. Στον
ποινικό τοµέα βελτιώθηκαν ιδιαίτερα οι ανταλλαγές πληροφοριών. Για παράδειγµα,
οι αστυνοµικές αρχές µπορούν να λάβουν πληροφορίες από άλλο κράτος µέλος, εάν
αυτές είναι διαθέσιµες, χωρίς µείζονες περιορισµούς.

–

Με το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης ελαττώθηκαν επίσης σε µεγάλο βαθµό οι
απαιτούµενες προσπάθειες για την έκδοση των εγκληµατιών και µειώθηκαν οι
διαδικαστικές προθεσµίες από ένα έτος σε χρονικό διάστηµα µεταξύ 11 ηµερών και
6 εβδοµάδων.

–

Καταβλήθηκαν προσπάθειες για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και του
οργανωµένου εγκλήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του εγκλήµατος στον
κυβερνοχώρο, καθώς και για την προστασία των υποδοµών ζωτικής σηµασίας.

–

Επίσης, σηµειώθηκε πρόοδος στον τοµέα των αστικών και εµπορικών υποθέσεων,
Εφεξής, οι πολίτες της Ένωσης διαθέτουν απλούστερα και ταχύτερα µέσα για την
διεκδίκηση των αξιώσεών τους σε διασυνοριακές υποθέσεις. Θεσπίστηκαν κοινοί
κανόνες για το δίκαιο που εφαρµόζεται για την αστική ευθύνη και τις συβάσεις.
Βελτιώθηκε η προστασία των παιδιών, ιδίως για να εξασφαλίζεται η δυνατότητα
διατήρησης τακτικών επαφών µε τους γονείς τους µετά από ένα χωρισµό, και για να
αποτρέπονται οι απαγωγές παιδιών εντός της ΕΕ.

Ωστόσο, η πρόοδος σε ορισµένα θέµατα υπήρξε βραδεία και ασαφής
Η πρόοδος επιτεύχθηκε µε σχετικά αργούς ρυθµούς σε ορισµένους τοµείς και ειδικότερα
στον τοµέα των ποινικών υποθέσεων και του οικογενειακού δικαίου. Αυτή η σχετική
βραδύτητα οφείλεται στο γεγονός ότι για τις πολιτικές αυτές απαιτείται οµοφωνία στο
Συµβούλιο και ως εκ τούτου συχνά διεξήχθησαν µακρές συζητήσεις που δεν κατέληξαν σε
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σαφή αποτελέσµατα ή οδήγησαν σε πράξεις που θα µπορούσαν να είναι περισσότερο
φιλόδοξες.
Η διασφάλιση της αποτελεσµατικής υλοποίησης της νοµοθεσίας συνιστά συµπληρωµατική
πρόκληση. Ιδίως στον ποινικό τοµέα, η δικαιοδοσία του ∆ικαστηρίου είναι περιορισµένη και
η Επιτροπή δεν µπορεί να κινήσει διαδικασίες παράβασης. Συνεπώς, παρατηρούνται
σηµαντικές καθυστερήσεις στη µεταφορά των κανόνων της ΕΕ στο εθνικό επίπεδο, µε
αποτέλεσµα αυτοί οι κανόνες να έχουν κάπως «εικονικό» χαρακτήρα.
Πρέπει να καταβληθούν ακόµα σηµαντικές προσπάθειες πέρα από τα διαδικαστικούς και
θεσµικούς περιορισµούς. Στις αστικές και εµπορικές υποθέσεις, εξακολουθούν µέχρι σήµερα
να υπάρχουν ενδιάµεσες διαδικασίες που εµποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των
αποφάσεων στην Ευρώπη, για παράδειγµα όσον αφορά τις αµφισβητούµενες αξιώσεις. Η
προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων σε περίπτωση ύπαρξης διαφοράς µε µέρη που
έχουν την κατοικία τους σε τρίτες χώρες παρουσιάζει ελλείψεις. Εξακολουθούν να υπάρχουν
εµπόδια για την αναγνώριση των ληξιαρχικών πράξεων που αφορούν τους πολίτες πέρα από
τα εθνικά σύνορα. Η υλοποίηση από όλα τα κράτη µέλη της οδηγίας για την ελεύθερη
κυκλοφορία των προσώπων δεν έχει επιτύχει ακόµα το επιθυµητό επίπεδο. Στον τοµέα της
ποινικής δικαιοσύνης, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές σχετικά µε το επίπεδο
προστασίας των προσώπων κατά τη διάρκεια δικαστικών διαδικασιών. ∆εν κατέστη δυνατό
να εγκριθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου ελάχιστες διαδικαστικές εγγυήσεις στις ποινικές
υποθέσεις. Επιπλέον, οι ανταλλαγές πληροφοριών µεταξύ εθνικών αρχών σχετικά µε
καταδικασθέντες δεν είναι πλήρως αποτελεσµατικές. Εξάλλου, σε επιχειρησιακό επίπεδο, η
δράση της αστυνοµίας πέραν των εθνικών συνόρων αντιµετωπίζει πολλά εµπόδια.
Οι µελλοντικές προκλήσεις
Ο στόχος έγκειται στη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής παροχής υπηρεσιών στον πολίτη.
Η αυξανόµενη πολυµορφία µιας Ένωσης αποτελούµενης από 27 ή περισσότερα κράτη µέλη
πρέπει να αντανακλάται στον τρόπο διαχείρισης των τοµέων της δικαιοσύνης, της ελευθερίας
και της ασφάλειας. Το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής εντός της Ένωσης
µπορεί να ασκηθεί σήµερα από 500 εκατοµµύρια ανθρώπους. Εποµένως, ο αριθµός των
προσωπικών και εµπορικών περιπτώσεων µε διακρατική διάσταση αυξάνεται. Εξάλλου, οι
µεταναστευτικές πιέσεις, ιδίως στα νότια σύνορα της Ένωσης εµφανίζουν καθαρή αύξηση.
Τα ακόλουθα παραδείγµατα είναι αντιπροσωπευτικά των πολλαπλών µελλοντικών
προκλήσεων:
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–

Περισσότερα από 8 εκατοµµύρια Ευρωπαίων ασκούν σήµερα το δικαίωµά τους να
ζουν στο κράτος µέλος που επέλεξαν, µια τάση που πρόκειται να ενισχυθεί στο
µέλλον. Ωστόσο, οι πολίτες αντιµετωπίζουν συχνά πολλά εµπόδια κατά την άσκηση
αυτού του δικαιώµατος, το οποίο αποτελεί µείζονα έκφραση της ιθαγένειας της
Ένωσης.

–

Τα θέµατα των αστικών υποθέσεων θα γίνουν περισσότερο σηµαντικά. Ήδη µία στις
δέκα κληρονοµικές διαδοχές στην Ένωση έχει διεθνή διάσταση.
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–

Το έγκληµα στον κυβερνοχώρο δεν γνωρίζει σύνορα και αναπτύσσεται σταθερά. Το
2008, καταγράφηκαν 1500 εµπορικοί ή µη εµπορικοί δικτυακοί τόποι µε υλικό
παιδικής πορνογραφίας.

–

Η τροµοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την Ένωση. Το 2007,
καταµετρήθηκαν περίπου 600 τροµοκρατικές επιθέσεις (οι οποίες απέτυχαν,
αποτράπηκαν ή πραγµατοποιήθηκαν) σε έντεκα κράτη µέλη της Ένωσης.

–

Υπάρχουν 1636 σηµεία τα οποία έχουν καθοριστεί ως σηµεία εισόδου στην
επικράτεια της Ένωσης και το 2006 ο αριθµός των διελεύσεων ανήλθε περίπου σε
900 εκατοµµύρια. Σε έναν ανοικτό κόσµο, στον οποίο αυξάνεται η κινητικότητα των
ανθρώπων, η διασφάλιση της αποτελεσµατικής διαχείρισης των εξωτερικών
συνόρων της Ένωσης αντιπροσωπεύει µείζονα πρόκληση.

–

Το 2006, 18,5 εκατοµµύρια υπήκοοι τρίτων χωρών καταγράφηκαν στην Ένωση,
δηλαδή ποσοστό περίπου 3,8% του συνολικού πληθυσµού και ενδέχεται να
αυξηθούν οι µεταναστευτικές πιέσεις. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αύξηση του
πληθυσµού και τη φτώχεια σε πολλές χώρες καταγωγής καθώς και στη γήρανση του
ευρωπαϊκού πληθυσµού. Μεταξύ του 2008 και του 2060, ο αριθµός του ενεργού
πληθυσµού θα µειωθεί κατά 15% δηλαδή κατά περίπου 50 εκατοµµύρια ανθρώπους.

–

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, περίπου 8 εκατοµµύρια παράνοµοι µετανάστες ζουν
στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων πολλοί εργάζονται στην
παραοικονοµία. Η αντιµετώπιση των παραγόντων έλξης των λαθροµεταναστών και
η εξασφάλιση αποτελεσµατικών πολιτικών για την καταπολέµηση της παράνοµης
µετανάστευσης θα αποτελέσουν µείζονα θέµατα κατά τα προσεχή έτη.

–

Παρά την ύπαρξη κοινού συστήµατος ασύλου, πρέπει να επιτευχθεί µεγαλύτερη
οµοιοµορφία στην επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου από τα κράτη µέλη, διότι προς
το παρόν τα ποσοστά αναγνώρισης διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό. Το 2007, το 25%
των αποφάσεων σε πρώτο βαθµό χορήγησε καθεστώς προστασίας (καθεστώς
πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας). Αυτός ο µέσος όρος καλύπτει
µεγάλες διαφορές διότι ορισµένα κράτη µέλη αναγνωρίζουν την προστασία µόνο σε
ελάχιστες περιπτώσεις, ενώ άλλα έχουν ποσοστό αναγνώρισης που πλησιάζει το
50%.

Νέο πολυετές πρόγραµµα
Η Ένωση πρέπει να εκπονήσει νέο πολυετές πρόγραµµα, το οποίο µε σηµείο εκκίνησης τη
σηµειωθείσα πρόοδο και µε βάση τα διδάγµατα που εξάγονται από τις υφιστάµενες
αδυναµίες, θα στοχεύει µε φιλοδοξία στο µέλλον. Αυτό το νέο πρόγραµµα πρέπει να
καθορίσει τις προτεραιότητες για τα επόµενα πέντε έτη ώστε να αντιµετωπισθούν οι
µελλοντικές προκλήσεις και να καταστούν τα οφέλη του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης περισσότερο απτά για τους πολίτες.
Η οικοδόµηση χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς
µια δυνατή εξωτερική διάσταση η οποία πρέπει να συνάδει µε την εξωτερική πολιτική της
Ένωσης και να συµβάλλει στην προβολή των αξιών µας µε την προώθησή τους, σεβόµενη τις
διεθνείς υποχρεώσεις που αφορούν τα δικαιώµατα του ανθρώπου. Κανένας από τους
επιδιωκόµενους στόχους στο πλαίσιο αυτού του χώρου δεν θα επιτευχθεί χωρίς την
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αποτελεσµατική χρήση των κατάλληλων µέσων εξωτερικής πολιτικής. Αντίθετα, η Ένωση
ενισχύει την αποτελεσµατικότητα της εξωτερικής πολιτικής της, µε τη συνεργασία της µε
τρίτες χώρες στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων και µε διεθνείς οργανισµούς στους τοµείς της
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.
Οι πολιτικές προτεραιότητες
Το κεντρικό θέµα του νέου προγράµµατος θα είναι «η οικοδόµηση της Ευρώπης των
πολιτών». Κάθε µελλοντική δράση θα επικεντρώνεται στον πολίτη και πρέπει να συνεκτιµά
τις ακόλουθες κύριες προτεραιότητες:

EL

1.

Προώθηση των δικαιωµάτων των πολιτών – µια Ευρώπη των δικαιωµάτων: ο
χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης πρέπει να αποτελεί πρώτα από όλα
ένα ενιαίο χώρο προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων, εντός του οποίου ο
σεβασµός του προσώπου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας καθώς και των άλλων
δικαιωµάτων που κατοχυρώνονται στο Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων αποτελεί
ουσιώδη αξία. Πρόκειται για παράδειγµα για τη διατήρηση της άσκησης αυτών των
ελευθεριών και της ιδιωτικής σφαίρας του πολίτη πέρα από τα εθνικά σύνορα, ιδίως
µέσω της προστασίας των δεδοµένων του προσωπικού χαρακτήρα, για τον
συνυπολογισµό των ειδικών αναγκών των ευάλωτων προσώπων και για τη
διασφάλιση της πλήρους άσκησης των ειδικών τους δικαιωµάτων, ακόµα και σε
τρίτες χώρες.

2.

∆ιευκόλυνση της ζωής των πολιτών – µια Ευρώπη της δικαιοσύνης: η εµβάθυνση
του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης είναι απαραίτητη για την υπέρβαση του
σηµερινού κατακερµατισµού του. Κατά πρώτο λόγο, πρέπει να δηµιουργηθούν
µηχανισµοί για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ανθρώπων στη δικαιοσύνη ώστε
αυτοί να µπορούν να διεκδικούν τα δικαιώµατά τους σε όλη την Ένωση. Σε
συµβατικές και εµπορικές υποθέσεις, αυτό θα επιτρέψει τη χορήγηση στους
οικονοµικούς παράγοντες των απαραίτητων εργαλείων για την πλήρη εκµετάλλευση
των ευκαιριών της εσωτερικής αγοράς. Πρέπει επίσης να βελτιωθεί η συνεργασία
µεταξύ των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλµατα και να
κινητοποιηθούν µέσα για την κατάργηση των εµποδίων στην αναγνώριση των
νοµικών πράξεων σε άλλα κράτη µέλη.

3.

Προστασία των πολιτών – µια Ευρώπη που προστατεύει: πρέπει να αναπτυχθεί µια
στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας για τη µεγαλύτερη βελτίωση της ασφάλειας εντός
της Ένωσης και την προστασία µε αυτόν τον τρόπο της ζωής και της ακεραιότητας
των ευρωπαίων πολιτών. Η στρατηγική δράσης θα αφορά την ενίσχυση της
συνεργασίας στον τοµέα της αστυνοµίας και της ποινικής δικαιοσύνης καθώς και
την ασφαλέστερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή επικράτεια.

4.

Προώθησης περισσότερο ολοκληρωµένης κοινωνίας για τον πολίτη – µια Ευρώπη
της αλληλεγγύης: µια σηµαντική προτεραιότητα για τα επόµενα έτη θα έγκειται
στην ενοποίηση και στην έµπρακτη εφαρµογή της πολιτικής µετανάστευσης και
ασύλου, η οποία θα εγγυάται την αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών και την
εταιρική σχέση µε τρίτες χώρες. Αυτή η πολιτική πρέπει να προσφέρει σαφές και
κοινό καθεστώς στους νόµιµους µετανάστες. Πρέπει να αναπτυχθούν ισχυρότεροι
σύνδεσµοι µεταξύ της µετανάστευσης και των αναγκών της ευρωπαϊκής αγοράς
εργασίας καθώς και πολιτικές που να εστιάζονται στην ένταξη και την εκπαίδευση.
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Η πραγµατική εφαρµογή των διαθέσιµων µέσων για την καταπολέµηση της
παράνοµης µετανάστευσης πρέπει να βελτιωθεί. Η συνοχή µε την εξωτερική δράση
της Ένωσης είναι ουσιώδης για τη διαχείριση αυτών των πολιτικών. Η Ένωση
πρέπει επίσης να επιβεβαιώσει την ανθρωπιστική της παράδοση προσφέροντας
γενναιόδωρα την προστασία σε αυτούς που τη χρειάζονται.
Τα µέσα
Η εφαρµογή του προσεχούς πολυετούς προγράµµατος προϋποθέτει, προκειµένου να στεφθεί
µε επιτυχία, την τήρηση µιας µεθόδου που θα βασίζεται σε πέντε κύριους άξονες:
i) Οι πολιτικές που αναπτύχθηκαν στους τοµείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών
υποθέσεων, ωριµάζοντας σταδιακά, αλληλοϋποστηρίζονται και ενισχύουν τη συνοχή τους.
Για τα επόµενα έτη, πρέπει να ενταχθούν αρµονικά στις άλλες πολιτικές της Ένωσης.
ii) Για να µειωθεί η σηµαντική απόκλιση µεταξύ των κανόνων και των πολιτικών που
εγκρίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της εφαρµογής τους σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να
δοθεί περισσότερη προσοχή σε αυτή την εφαρµογή. Πέρα από τη νοµική µεταφορά, η
εφαρµογή πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριµένα µέτρα στήριξης (π.χ. ενίσχυση των
επαγγελµατικών δικτύων).
iii) Η βελτίωση της ποιότητας της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας πρέπει να παραµείνει
προτεραιότητα. Η δράση της Ένωσης πρέπει να εστιάζεται εκεί όπου µπορεί να προσφέρει
κατάλληλη απάντηση στα προβλήµατα του πολίτη. Πρέπει να µελετάται ο πιθανός
αντίκτυπος των προτάσεων στους πολίτες και στα θεµελιώδη δικαιώµατά τους, την
οικονοµία, το περιβάλλον, κατά το χρόνο σχεδιασµού τους. Το κεκτηµένο, µολονότι είναι
πρόσφατο, είναι σηµαντικό και οι διαδοχικές θεσµικές εξελίξεις σε αυτόν τον τοµέα αύξησαν
τον πολύπλοκο χαρακτήρα του. Αυτός ο χαρακτήρας αποτελεί σαφώς µία από τις πηγές των
αντιµετωπιζόµενων δυσκολιών εφαρµογής.
iv) Οι πολίτες ευελπιστούν ότι η δράση της Ένωσης θα επιτύχει αποτελέσµατα. Η βελτίωση
της χρήσης της αξιολόγησης των µέσων που εγκρίνονται και των οργανισµών που
δηµιουργούνται αποτελεί προτεραιότητα.
(v) Πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι πολιτικές προτεραιότητες συνοδεύονται από τα κατάλληλα
χρηµατοδοτικά µέσα που επιτρέπουν την εφαρµογή τους και τις υπηρετούν σαφώς. Τα
δηµοσιονοµικά µέσα του µέλλοντος πρέπει να αρθούν στο ύψος των πολιτικών φιλοδοξιών
του νέου πολυετούς προγράµµατος και να βασισθούν σε αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας των παρόντων µέσων.

2.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ο σεβασµός του προσώπου και της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που εκφράζονται στον Χάρτη, συνιστά ουσιώδη αξία. Οι πολίτες
µπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και να απολαύουν πλήρως των δικαιωµάτων τους σε
αυτόν τον χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα.
Το σύστηµα προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην έννοµη τάξη της Ένωσης έχει
αναπτυχθεί ιδιαίτερα. Η Ένωση όπως τα κράτη µέλη µπορούν για παράδειγµα να στηριχθούν
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στην εµπειρογνωµοσύνη του Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. Η προσχώρηση της
Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση δικαιωµάτων του ανθρώπου, που αποτελεί ισχυρό
πολιτικό σύµβολο, θα συµπληρώσει αυτό το σύστηµα προστασίας. Θα ευνοήσει την επιδίωξη
της αρµονικής ανάπτυξης της νοµολογίας του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε
σχέση µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
Η Ένωση αποτελεί έναν χώρο µε κοινές αποδεκτές αξίες. Αυτές οι αξίες δεν συνάδουν µε τα
εγκλήµατα των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Η µνήµη των εγκληµάτων κατά της
ανθρωπότητας πρέπει να είναι κοινή για όλους και να έχει στόχο τη συµφιλίωση. Η Ένωση
πρέπει ως προς το θέµα αυτό να αναλαµβάνει το ρόλο του µεσολαβητή σεβόµενη την
προσέγγιση κάθε κράτους.
Στις αξίες αυτές βασίζεται η ευρωπαϊκή ιθαγένεια και η τήρησή τους αποτελεί ουσιώδες
κριτήριο για την προσχώρηση στην Ένωση. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια προστίθεται στην εθνική
ιθαγένεια και τη συµπληρώνει. Παρέχει ειδικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις στους
ευρωπαίους πολίτες, που πρέπει να διατυπώνονται µε συγκεκριµένο και αποτελεσµατικό
τρόπο.
2.1.

Πλήρης άσκηση του δικαιώµατος ελεύθερης κυκλοφορίας

Η ιθαγένεια της Ένωσης επιτρέπει την κινητικότητα των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ωστόσο, οι πολίτες προσκρούουν σε εµπόδια όταν αποφασίζουν να ζήσουν ή να ταξιδέψουν
σε κράτος µέλος άλλο από αυτό της εθνικότητάς τους. Η πραγµατική εφαρµογή της οδηγίας
για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτικών αποτελεί προτεραιότητα και η Επιτροπή
σκοπεύει να ενισχύσει την πολιτική στήριξης της υλοποίησής της µεριµνώντας για την ορθή
µεταφορά των ισχυόντων κανόνων στα εθνικά δίκαια και την εφαρµογή τους από τα κράτη
µέλη. Η ελεύθερη κυκλοφορία συνεπάγεται επίσης υποχρεώσεις για τους δικαιούχους της. Η
Επιτροπή θα εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο θα βοηθήσει τις αρχές των κρατών µελών να
καταπολεµήσουν αποτελεσµατικά τις καταχρήσεις αυτής της θεµελιώδους αρχής της
Ένωσης. Θα δηµοσιεύσει κατευθυντήριες γραµµές για να επεξηγήσει την πολιτική της σε
αυτό το θέµα.
Εξάλλου, πρέπει να βοηθήσει τους πολίτες όταν αντιµετωπίζουν ορισµένες διοικητικές ή
νοµικές διατυπώσεις σχετικά µε την άσκηση του δικαιώµατός τους ελεύθερης κυκλοφορίας.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα που να τους
επιτρέπει να διαθέτουν εύκολα και χωρίς συµπληρωµατικά έξοδα τις κύριες ληξιαρχικές
πράξεις. Αυτό το σύστηµα πρέπει να επιτρέψει την υπέρβαση των ενδεχόµενων γλωσσικών
φραγµών και να διασφαλίσει την αποδεικτική αξία αυτών των εγγράφων. Εν καιρώ, η
αµοιβαία αναγνώριση των αποτελεσµάτων που προσδίδονται στις ληξιαρχικές πράξεις,
πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο εµπεριστατωµένου προβληµατισµού.
2.2.

Συνύπαρξη σε έναν χώρο που σέβεται την πολυµορφία και προστατεύει τους
περισσότερο ευάλωτους

Η πολυµορφία αποτελεί πλούτο για την Ένωση, η οποία πρέπει να προσφέρει ένα ασφαλές
περιβάλλον εντός του οποίου γίνονται σεβαστές οι διαφορές και προστατεύονται οι
περισσότερο ευάλωτοι.
Πρέπει να συνεχισθεί µε αποφασιστικότητα η καταπολέµηση των διακρίσεων, του
ρατσισµού, του αντισηµιτισµού, της ξενοφοβίας και της οµοφοβίας. Η Ένωση θα
χρησιµοποιήσει πλήρως τα υφιστάµενα µέσα και ιδίως τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα.
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Πρέπει να ενισχυθεί ο έλεγχος της εφαρµογής των νοµοθεσιών, συµπεριλαµβανοµένης της
νέας απόφασης-πλαισίου για τον ρατσισµό και την ξενοφοβία.
Τα δικαιώµατα του παιδιού - δηλαδή η αρχή της υπεροχής των συµφερόντων του, το
δικαίωµα στη ζωή, στην επιβίωση και στην ανάπτυξη, η µη διακριτική µεταχείριση και ο
σεβασµός της γνώµης του - όπως κατοχυρώθηκαν στον Χάρτη και τη Σύµβαση των
Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα του παιδιού, εν δυνάµει αφορούν όλες τις πολιτικές της
Ένωσης και πρέπει να λαµβάνονται συστηµατικά υπόψη. Για το σκοπό αυτό πρέπει να
καθορισθούν οι δράσεις στις οποίες η Ένωση µπορεί να προσδώσει προστιθέµενη αξία. Θα
δοθεί ειδική προσοχή στα παιδιά που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, ιδίως στο πλαίσιο της
πολιτικής µετανάστευσης (ασυνόδευτοι ανήλικοι, θύµατα εµπορίας).
Η Ένωση και τα κράτη µέλη πρέπει να καταβάλλουν από κοινού προσπάθεια για την πλήρη
ένταξη των ευάλωτων οµάδων και ειδικότερα των Ρόµ στην κοινωνία µε την προώθηση της
ενσωµάτωσής τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα και την αγορά εργασίας και την
καταπολέµηση της βίας που µπορεί να αντιµετωπίσουν. Η Ένωση θα κινητοποιήσει τα
διαρθρωτικά ταµεία µε συγκεκριµένο τρόπο για τον σκοπό αυτό και θα µεριµνήσει για την
ορθή εφαρµογή των υφιστάµενων πράξεων για την καταπολέµηση των διακρίσεων των
οποίων µπορούν να είναι θύµατα. Η κοινωνία των πολιτών θα διαδραµατίσει ιδιαίτερο ρόλο.
Γενικότερα, πρέπει να ενισχυθεί η προστασία, συµπεριλαµβανοµένης της νοµικής
προστασίας, των περισσότερο ευάλωτων προσώπων, των γυναικών που είναι θύµατα
βίας και των εξαρτηµένων ατόµων. Μέσω ιδίως του προγράµµατος Daphne θα δοθεί η
κατάλληλη χρηµατοδοτική στήριξη. Επίσης, η Ένωση θα δρα προς αυτή την κατεύθυνση στο
πλαίσιο της εξωτερικής της πολιτικής.
2.3.

Προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής

Η Ένωση πρέπει να ανταποκριθεί στην πρόκληση που προέρχεται από την αυξηµένη
ανταλλαγή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σεβόµενη πλήρως την προστασία της
ιδιωτικής ζωής. Ο Χάρτης εγγυάται τα δικαιώµατα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Πρέπει να δηµιουργηθεί ένα πλήρες καθεστώς προστασίας. Η Ένωση πρέπει να διασφαλίσει
συνολική και ανανεωµένη δράση για την προστασία των δεδοµένων του πολίτη στο
εσωτερικό της και στο πλαίσιο των σχέσεών της µε τρίτες χώρες. Επίσης, πρέπει να
προβλέπει και να ρυθµίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες οι δηµόσιες αρχές κατά την άσκηση
των νοµίµων καθηκόντων τους θα µπορούσαν, ενδεχοµένως, να επιβάλλουν τους αναγκαίους
περιορισµούς στην εφαρµογή των κανόνων αυτών.
Επί του παρόντος, η τεχνολογία εξελίσσεται µε µεγάλη ταχύτητα. Οι εξελίξεις
µεταµορφώνουν την επικοινωνία µεταξύ των προσώπων και των δηµοσίων ή ιδιωτικών
οργανισµών. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να βεβαιωθούν εκ νέου ορισµένες αρχές: ο
επιδιωκόµενος σκοπός, η αναλογικότητα και η νοµιµότητα της επεξεργασίας, η περιορισµένη
διάρκεια της διατήρησης, η ασφάλεια και η εµπιστευτικότητα, ο σεβασµός των δικαιωµάτων
του ατόµου και ο έλεγχος από ανεξάρτητη αρχή.
Το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο καθιερώνει υψηλό επίπεδο προστασίας. Ενόψει των ταχέων
τεχνολογικών αλλαγών, µπορεί να απαιτηθούν συµπληρωµατικές πρωτοβουλίες,
νοµοθετικού ή µη χαρακτήρα, για τη διατήρηση της αποτελεσµατικής εφαρµογής των αρχών
αυτών.
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Ο σεβασµός των αρχών της προστασίας δεδοµένων πρέπει επίσης να διασφαλίζεται από την
ανάπτυξη κατάλληλων νέων τεχνολογιών, χάρη στη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ του
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, ιδίως στον τοµέα της έρευνας. Πρέπει να εξετασθεί η
δηµιουργία ευρωπαϊκής πιστοποίησης για τις τεχνολογίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
που «σέβονται την ιδιωτική ζωή».
Τέλος, η αποτελεσµατική προστασία προϋποθέτει καλή γνώση των δικαιωµάτων και των
υφιστάµενων κινδύνων (ιδίως στο ∆ιαδίκτυο). Πρέπει να διεξαχθούν εκστρατείες
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης που να απευθύνονται ιδίως στα περισσότερο ευάλωτα
άτοµα.
Γενικότερα, η Ένωση πρέπει να διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη και την
προώθηση διεθνών προτύπων σε θέµατα προστασίας των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και στη σύναψη των κατάλληλων διεθνών πράξεων είτε σε διµερές είτε σε
πολυµερές επίπεδο. Οι εργασίες που πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε τις Ηνωµένες
Πολιτείες για την προστασία των δεδοµένων θα µπορούσαν να αποτελέσουν σηµείο
αναφοράς για µεταγενέστερες συµφωνίες.
2.4.

Συµµετοχή στη δηµοκρατική ζωή της Ένωσης

Το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις δηµοτικές και ευρωπαϊκές εκλογές σε
άλλο κράτος µέλος από αυτό της καταγωγής αποτελεί την πολιτική έκφραση της ευρωπαϊκής
ιθαγένειας. Ωστόσο, η άσκηση του δικαιώµατος αυτού στην πράξη δεν είναι αρκετά
ικανοποιητική και πρέπει να διευκολυνθεί µέσω εκστρατειών ενηµέρωσης και επικοινωνίας
σχετικά µε τα δικαιώµατα που συνδέονται µε την ιθαγένεια της Ένωσης.
Ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014 πρέπει να µελετηθούν µέτρα που θα παρέχουν
κίνητρα στους πολίτες: πρέπει να προωθηθεί µια φιλόδοξη προσέγγιση για τις εκλογικές
εκστρατείες που να επικεντρώνεται στην συζήτηση για τα πραγµατικά ευρωπαϊκά θέµατα. Η
διευκόλυνση της συµµετοχής των πολιτών σε κάθε στάδιο της ψηφοφορίας και της εγγραφής
στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και η διεξαγωγή της ψηφοφορίας την εβδοµάδα της 9ης
Μαΐου θα συµβάλουν σε αυτή τη δράση.
Γενικότερα, πρέπει επίσης να εξετασθεί, βάσει των τακτών εκθέσεων σύµφωνα µε τις
διατάξεις της Συνθήκης1, ο τρόπος συµπλήρωσης των δικαιωµάτων των πολιτών που
διαµένουν σε άλλο κράτος µέλος για να αυξηθεί η συµµετοχή τους στη δηµοκρατική ζωή του
κράτους µέλους στο οποίο διαµένουν.
2.5.

∆ικαίωµα προστασίας σε τρίτες χώρες

Μόνο σε τρεις από τις 166 τρίτες χώρες αντιπροσωπεύονται και τα 27 κράτη µέλη. Ποσοστό
8,7% των ευρωπαίων πολιτών, δηλαδή επτά εκατοµµύρια άνθρωποι ταξιδεύουν σε χώρα
όπου το κράτος τους δεν αντιπροσωπεύεται.
Κάθε πολίτης της Ένωσης που βρίσκεται σε τρίτη χώρα στην οποία το κράτος του δεν
αντιπροσωπεύεται έχει δικαίωµα προστασίας από µέρους των διπλωµατικών και προξενικών
αρχών κάθε άλλου κράτους µέλους µε τους ίδιους όρους µε αυτούς που ισχύουν για τους
υπηκόους του εν λόγω κράτους. Ωστόσο, αυτό το θεµελιώδες δικαίωµα, το οποίο
κατοχυρώνεται στις συνθήκες, παραµένει σε µεγάλο βαθµό παραγνωρισµένο και
1
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ανεφάρµοστο. Συνεπώς, πρέπει να πραγµατοποιηθούν δράσεις επικοινωνίας που να
εστιάζονται σε αυτό το δικαίωµα.
Για να καταστεί αποτελεσµατική η προξενική προστασία, πρέπει να ενισχυθεί το
υφιστάµενο πλαίσιο συντονισµού και συνεργασίας. Η διευκρίνιση της έννοιας του
«ηγετικού κράτους» σε περίπτωση κρίσης, η εκπόνηση κοινών κριτηρίων για τον καθορισµό
της έννοιας του «µη αντιπροσωπευόµενου κράτους µέλους» και η διασφάλιση της ανάληψης
της οικονοµικής ευθύνης για τους επαναπατρισµούς µε βάση τα υφιστάµενα κοινοτικά µέσα
θα αποτελούν τους τρεις ουσιώδεις άξονες της µεταρρύθµισης αυτής. Εξάλλου, θα
διοργανωθούν ασκήσεις συναγερµού σε περίπτωση κρίσης.
2.6.

Ενίσχυση της πολιτικής προστασίας

Ο κοινοτικός µηχανισµός πολιτικής προστασίας πρέπει να ενισχυθεί ώστε να συνδράµει και
να συµπληρώνει τις δράσεις των κρατών µελών στον τοµέα της πολιτικής προστασίας. Η
συνεργασία σε θέµατα ανάλυσης των κινδύνων, συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειακών
πτυχών, πρέπει να αναπτυχθεί προκειµένου να επιτρέψει τον καθορισµό κοινών στόχων και
δράσεων. Ταυτόχρονα, η ικανότητα ανταπόκρισης της Ένωσης πρέπει να ενισχυθεί µε την
καλύτερη οργάνωση των µηχανισµών βοήθειας και της διαλειτουργικότητας των διαθέσιµων
µέσων. Το Κέντρο Παρακολούθησης και Πληροφοριών (MIC) πρέπει να αποτελέσει
πραγµατικό επιχειρησιακό κέντρο µε ικανότητες ανάλυσης και προγραµµατισµού.
3.

∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ

ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: ΜΙΑ

ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Σε έναν χώρο που χαρακτηρίζεται από αυξανόµενη κινητικότητα, πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα στην ανάπτυξη και προώθηση ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου για τους
πολίτες, µε την κατάργηση των εµποδίων που εξακολουθούν να υπάρχουν για την άσκηση
των δικαιωµάτων τους. Εποµένως, οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να αναγνωρίζονται και να
εκτελούνται από το ένα κράτος µέλος στο άλλο χωρίς δυσκολία. Τα δικαστικά συστήµατα
των 27 κρατών µελών πρέπει να µπορούν να λειτουργήσουν από κοινού, κατά τρόπο
συνεκτικό και αποτελεσµατικό, σύµφωνα µε τις εθνικές νοµικές παραδόσεις τους.
Η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την οικοδόµηση της
Ευρώπης της δικαιοσύνης. Η σηµαντική νοµική πρόοδος που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια
των περασµένων ετών πρέπει να παγιωθεί και να εφαρµοστεί µε αποφασιστικότητα. Ωστόσο,
η πρόοδος αυτή δεν µπορεί να συγκεκριµενοποιηθεί χωρίς να ενισχυθεί η αµοιβαία
εµπιστοσύνη µεταξύ των παραγόντων του δικαστικού κόσµου.
Η ανάπτυξη της δικαστικής Ευρώπης προϋποθέτει επίσης ότι η Ένωση θα αποκτήσει µια
βάση κοινών κανόνων. Αυτό ισχύει ιδίως στην περίπτωση της καταπολέµησης ορισµένων
µορφών ιδιαίτερα σοβαρών διασυνοριακών εγκληµάτων ή της διασφάλισης της
αποτελεσµατικής εφαρµογής των πολιτικών της Ένωσης.
Ο ευρωπαϊκός δικαστικός χώρος πρέπει επίσης να επιτρέπει στα πρόσωπα να διεκδικούν τα
δικαιώµατά τους σε όλη την Ένωση διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη.
Πρέπει να προσφέρει στους οικονοµικούς παράγοντες τα αναγκαία εργαλεία για να
εκµεταλλευθούν πλήρως τις ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς, ιδίως σε καιρούς οικονοµικής
κρίσης.
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3.1.

Συνέχιση της εφαρµογής της αµοιβαίας αναγνώρισης

Στις αστικές υποθέσεις, οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να εκτελούνται αµέσως και χωρίς
άλλο ενδιάµεσο µέτρο. Εποµένως, πρέπει να καταργηθεί γενικά η διαδικασία της κήρυξης
εκτελεστότητας (exequatur) των αστικών και εµπορικών υποθέσεων που απαιτείται ακόµα
πολύ συχνά για την εκτέλεση αποφάσεων που εκδόθηκαν σε άλλα κράτη µέλη. Αυτό θα
απαιτήσει εκ προοιµίου την εναρµόνιση των κανόνων σύγκρουσης δικαίου στους συναφείς
τοµείς.
Επιπλέον, η αµοιβαία αναγνώριση θα µπορούσε να επεκταθεί σε υποθέσεις που δεν
καλύπτονται ακόµα και οι οποίες είναι ουσιώδεις για την καθηµερινή ζωή, όπως η
κληρονοµική διαδοχή και οι διαθήκες, οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων και οι
περιουσιακές συνέπειες του χωρισµού ζευγαριών.
Γενικότερα, οι πράξεις που θα εκδοθούν πρέπει να συγκεντρωθούν σε κώδικα δικαστικής
συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις για τη διευκόλυνση της εφαρµογής τους.
Στις ποινικές υποθέσεις, η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης πρέπει να εφαρµόζεται σε όλα
τα στάδια της διαδικασίας. Σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση της
αµοιβαίας αναγνώρισης των επιβαλλοµένων ποινών.
Επιπλέον, η αµοιβαία αναγνώριση πρέπει να επεκταθεί σε άλλα είδη αποφάσεων οι οποίες,
ανάλογα µε τα κράτη µέλη, µπορούν να έχουν είτε ποινικό είτε διοικητικό χαρακτήρα.
Εποµένως, για τους µάρτυρες ή τα θύµατα µιας αξιόποινης πράξης µπορούν να προβλεφθούν
µέτρα ειδικής προστασίας τα οποία πρέπει να εφαρµόζονται από το ένα κράτος µέλος στο
άλλο. Επίσης, ορισµένα πρόστιµα, τα οποία µπορεί να έχουν ποινικό ή διοικητικό χαρακτήρα
ανάλογα µε τα κράτη µέλη, πρέπει να µπορούν να εκτελούνται µεταξύ κρατών, µε στόχο
ιδίως την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και γενικότερα τη διασφάλιση της τήρησης των
πολιτικών της Ένωσης.
Η Ένωση πρέπει να αποσκοπεί στην αµοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων έκπτωσης από
δικαιώµατα και για το σκοπό αυτό να προωθεί τις συστηµατικές ανταλλαγές πληροφοριών
µεταξύ των κρατών µελών. Οι εκπτώσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν περισσότερο την
ασφάλεια των προσώπων ή της οικονοµικής ζωής πρέπει να εξετασθούν κατά προτεραιότητα:
απαγόρευση άσκησης ορισµένων επαγγελµάτων, αφαίρεση της άδειας οδήγησης, έκπτωση
από το δικαίωµα άσκησης καθηκόντων διαχειριστή εταιρείας ή συµµετοχής σε δηµόσιες
συµβάσεις κ.λπ. Στο σηµερινό πλαίσιο της οικονοµικής κρίσης, η Ένωση πρέπει να
επαγρυπνεί ιδιαίτερα για να εµποδίσει την ατιµωρητί επανάληψη από το ένα κράτος µέλος
στο άλλο συµπεριφορών που είναι καταχρηστικές και επιζήµιες για την εύρυθµη λειτουργία
της αγοράς.
3.2.

Ενίσχυση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης

Η αµοιβαία αναγνώριση συνεπάγεται ότι οι αποφάσεις που εκδίδονται σε εθνικό επίπεδο
έχουν αντίκτυπο στα άλλα κράτη µέλη και ειδικότερα στο δικαστικό τους σύστηµα.
Επιβάλλεται να ληφθούν µέτρα για την ενίσχυση της αµοιβαίας αναγνώρισης ώστε να
υπάρξει πλήρης εκµετάλλευση της προόδου αυτής.
Η υλοποίηση των µέσων πρέπει να στηριχθεί καλύτερα, κυρίως όσον αφορά τους
ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλµατα. Η Eurojust και τα ευρωπαϊκά δικαστικά
δίκτυα σε αστικές και ποινικές υποθέσεις πρέπει να κινητοποιούνται περισσότερο για να
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βελτιωθεί η συγκεκριµένη και αποτελεσµατική εφαρµογή του ευρωπαϊκού δικαίου από όλους
τους ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλµατα. Επίσης, πρέπει να τεθούν στη
διάθεση των δικαστικών αρχών εργαλεία στήριξης µε τη χρήση κυρίως των ηλεκτρονικών
µέσων (βοήθεια για τη µετάφραση, δηµιουργία ασφαλούς χώρου επικοινωνίας,
βιντεοδιάσκεψη, κ.λπ.).
Μολονότι η Ευρώπη της δικαιοσύνης οικοδοµείται σεβόµενη την πολυµορφία των εθνικών
συστηµάτων, αυτή η πολυµορφία δεν πρέπει να αποτελεί πηγή αµοιβαίας έλλειψης
κατανόησης. Εποµένως, είναι ουσιώδες να πολλαπλασιασθούν οι ευκαιρίες ανταλλαγών
µεταξύ των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλµατα. Τα διάφορα δίκτυα
επαγγελµατιών πρέπει, µε τη βοήθεια της Ένωσης, να ενισχυθούν, να συντονισθούν και να
διαρθρωθούν καλύτερα. Πρέπει να βελτιωθεί η λειτουργία του φόρουµ για τη δικαιοσύνη.
Η αύξηση και η συστηµατοποίηση της προσπάθειας κατάρτισης για όλους τους ασκούντες
συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλµατα, συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών
δικαιοδοτικών οργάνων, είναι ζωτικής σηµασίας. Από σήµερα και µέχρι το τέλος του
πολυετούς προγράµµατος, πρέπει να επιδιωχθεί ο στόχος της συστηµατικής ευρωπαϊκής
κατάρτισης για όλους τους νέους δικαστές και εισαγγελείς σε ένα στάδιο του κύκλου
κατάρτισής τους· τουλάχιστον οι µισοί δικαστές και εισαγγελείς της Ένωσης πρέπει να έχουν
ακολουθήσει ευρωπαϊκή κατάρτιση ή να έχουν συµµετάσχει σε ανταλλαγή µε άλλο κράτος.
Τα κράτη µέλη είναι κατά προτεραιότητα υπεύθυνα σε αυτόν τον τοµέα και η Ένωση πρέπει
να στηρίξει οικονοµικά την προσπάθειά τους. Το ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστικής κατάρτισης
(Ε∆Κ∆) πρέπει να ενισχυθεί και να εφοδιασθεί µε δοµή και µέσα αντίστοιχα των φιλοδοξιών
του. Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν προγράµµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
(ηλεκτρονική µάθηση) και κοινής στήριξης της κατάρτισης για την κατάρτιση των
ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλµατα σχετικά µε τους ευρωπαϊκούς
µηχανισµούς (σχέσεις µε το ∆ικαστήριο, χρήση των πράξεων αµοιβαίας αναγνώρισης και
δικαστικής συνεργασίας, συγκριτικό δίκαιο, κ.λπ.). Η ευρωπαϊκή κατάρτιση πρέπει να γίνει
συστηµατική για όλους τους νέους δικαστές και εισαγγελείς σε ένα στάδιο του κύκλου
κατάρτισής τους.
Όπως και σε άλλους τοµείς, η ανάπτυξη της αµοιβαίας αναγνώρισης πρέπει, στις δικαστικές
υποθέσεις, να συνοδεύεται από ενίσχυση της αξιολόγησης. Αυτή πρέπει να αφορά ιδίως την
αποτελεσµατικότητα των νοµικών πράξεων και των πολιτικών που υιοθετούνται σε κοινοτικό
επίπεδο. Πρέπει επίσης, ενδεχοµένως, να προσεγγίζει τα εµπόδια στην εύρυθµη λειτουργία
του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης. Η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι περιοδική και να
διευκολύνει την καλύτερη γνώση των εθνικών συστηµάτων για να εντοπίζονται οι καλές
πρακτικές.
Η Ένωση θα πρέπει εφεξής να στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών µελών να βελτιώσουν
την ποιότητα των δικαστικών τους συστηµάτων προωθώντας τις ανταλλαγές καλών
πρακτικών και την ανάπτυξη καινοτόµων σχεδίων σε θέµατα εκσυγχρονισµού της
δικαιοσύνης2. Σύντοµα θα µπορεί να διοργανωθεί πιλοτικό σχέδιο για το σκοπό αυτό.
Σε τρίτες χώρες και ειδικότερα στις χώρες της διεύρυνσης, η Ένωση διαθέτει µέσα όπως η
αδελφοποίηση ή οι «αξιολογήσεις από οµότιµους» µε στόχο την προώθηση των
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µεταρρυθµίσεων της δικαιοσύνης και της ενίσχυσης του κράτους δικαίου. Αυτές οι δράσεις
πρέπει να συνεχισθούν.
3.3.

∆ηµιουργία βάσης κοινών κανόνων

Η ανάπτυξη του ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου απαιτεί επίσης ορισµένο βαθµό σύγκλισης
των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών.
Στον τοµέα των ποινικών υποθέσεων, ιδίως όσον αφορά την τροµοκρατία, το οργανωµένο
έγκληµα και τις προσβολές των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, µόνον η δράση σε
ευρωπαϊκό επίπεδο µπορεί να δώσει θετικά αποτελέσµατα. Πρέπει, λοιπόν, να συνεχιστεί η
σύγκλιση του ουσιαστικού δικαίου, όσον αφορά ορισµένες σοβαρές αξιόποινες πράξεις,
τυπικά διασυνοριακές οι οποίες πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο κοινών ορισµών και
κυρώσεων. Η σύγκλιση αυτή θα επιτρέψει να ενισχυθεί η αµοιβαία αναγνώριση και, σε
ορισµένες περιπτώσεις, να επιτευχθεί η σχεδόν πλήρης κατάργηση των λόγων άρνησης
αναγνώρισης των αποφάσεων των άλλων κρατών µελών.
Εξάλλου, στο πλαίσιο της τήρησης της νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, η εφαρµογή ορισµένων
κοινοτικών πολιτικών ενδέχεται να απαιτεί τον ορισµό κοινών αξιόποινων πράξεων και
ποινών για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητά τους, όπως συνέβη εν µέρει στους τοµείς
του περιβάλλοντος και των µεταφορών.
Στον τοµέα των αστικών υποθέσεων, πρέπει να καθοριστούν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
ελάχιστοι κανόνες όσον αφορά ορισµένες πτυχές της πολιτικής δικονοµίας σε σχέση µε τις
ανάγκες της αµοιβαίας αναγνώρισης. Εξάλλου, πρέπει να θεσπιστούν τέτοιοι κανόνες για την
αναγνώριση των αποφάσεων που αφορούν τη γονική µέριµνα (συµπεριλαµβανοµένων αυτών
που αφορούν το δικαίωµα επιµέλειας). Τέλος, η ορθή λειτουργία του ευρωπαϊκού δικαστικού
χώρου απαιτεί ενίοτε να εφαρµόζει ένα εθνικό δικαιοδοτικό όργανο το δίκαιο ενός άλλου
κράτους µέλους. Η Ένωση θα πρέπει να µελετήσει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να
αποφευχθεί η ανοµοιογένεια των σηµερινών πρακτικών σε αυτό τον τοµέα.
3.4.

Τα οφέλη για τους πολίτες του ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου

3.4.1.

∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη

Η διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη έχει βασική σηµασία για να καταστεί δυνατή
η πλήρης εκµετάλλευση των ευκαιριών που παρέχει ο ευρωπαϊκός δικαστικός χώρος, ιδίως
στις διακρατικές διαδικασίες. Σε αυτόν τον τοµέα, πρέπει να ενισχυθούν τα µέτρα που
θεσπίστηκαν σχετικά µε τη νοµική συνδροµή. Παράλληλα, πρέπει να συνεχιστεί η βελτίωση
των συστηµάτων εναλλακτικών τρόπων διευθέτησης των διαφορών, ιδίως όσον αφορά το
δίκαιο των καταναλωτών.
Πρέπει να παρέχεται βοήθεια στους πολίτες για να υπερβαίνουν τους γλωσσικούς φραγµούς
που µπορούν να καταστήσουν δυσχερέστερη την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη: αυξηµένη
προσφυγή στους µηχανισµούς αυτόµατης µετάφρασης, εφόσον είναι δυνατό, επιδίωξη
βελτίωσης της ποιότητας της διερµηνείας και της µετάφρασης στο ∆ικαστήριο, αµοιβαία
χρήση των διαθέσιµων στα κράτη µέλη πόρων, µέσω, ιδίως, της διασύνδεσης των βάσεων
δεδοµένων των διερµηνέων και των µεταφραστών ή ακόµη ενδεχόµενη προσφυγή στην εξ
αποστάσεως διερµηνεία µέσω βιντεοδιασκέψεων.
Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη αποτελεί εξάλλου εξαιρετική ευκαιρία. Η ευρωπαϊκή δικτυακή
πύλη θα αποτελέσει µέσο για την καλύτερη ενηµέρωση των ατόµων όσον αφορά τα
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δικαιώµατά τους και θα τους παρέχει πρόσβαση σε ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τα
διάφορα δικαστικά συστήµατα. Πρέπει να γίνεται µεγαλύτερη χρήση της προσφυγής σε
βιντεοδιασκέψεις, για παράδειγµα, για να µην αναγκάζονται τα θύµατα να µετακινούνται
ανώφελα. Ορισµένες ευρωπαϊκές διαδικασίες (για παράδειγµα, η έκδοση ευρωπαϊκής
διαταγής πληρωµής ή η διαδικασία επίλυσης µικροδιαφορών, θα µπορούν να γίνονται
µεσοπρόθεσµα ηλεκτρονικώς. Σύµφωνα µε τους κανόνες για την προστασία των δεδοµένων,
ορισµένα εθνικά µητρώα θα διασυνδεθούν σταδιακά (για παράδειγµα, τα µητρώα
αφερεγγυότητας προσώπων ή εταιρειών).
Ορισµένες διατυπώσεις επικύρωσης των δηµοσίων εγγράφων αποτελούν επίσης εµπόδιο ή
υπερβολική επιβάρυνση. Η Ένωση, λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που συνδέονται µε
τη χρήση νέων τεχνολογιών, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης ψηφιακών υπογραφών, θα
πρέπει να προβλέψει την κατάργηση όλων των διατυπώσεων επικύρωσης των δηµοσίων
εγγράφων µεταξύ των κρατών µελών. Ενδεχοµένως, πρέπει να προβλέψει τη δηµιουργία
ευρωπαϊκών δηµοσίων εγγράφων.
Τέλος, η Ένωση θα ενισχύσει τη νοµοθεσία προστασίας των θυµάτων εγκληµατικών
αξιόποινων πράξεων και θα παράσχει ενισχυµένη στήριξη στα µέσα που επιτρέπουν να τους
χορηγείται συγκεκριµένη βοήθεια, ιδίως µέσω των ευρωπαϊκών δικτύων.
3.4.2.

Υποστήριξη της οικονοµικής δραστηριότητας

Ο ευρωπαϊκός δικαστικός χώρος πρέπει να υποστηρίξει τη χρηστή λειτουργία της
οικονοµικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, ιδίως σε περίοδο κρίσεων.
Η ταχύτητα των διαδικασιών καθώς και η αποτελεσµατικότητα της εκτέλεσης των
δικαστικών αποφάσεων πρέπει να ενισχυθούν µε τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων (για
παράδειγµα, µε τη δηµιουργία ευρωπαϊκής διαδικασίας τραπεζικής κατάσχεσης καθώς και
την ενίσχυση της διαφάνειας των περιουσιακών στοιχείων).
Εξάλλου, πρέπει να διασφαλιστούν οι συµβατικές σχέσεις. Οι διαφορές µεταξύ των
νοµοθεσιών των κρατών µελών στον τοµέα του δικαίου των συµβάσεων µπορούν πράγµατι
να παρεµποδίζουν τους οικονοµικούς παράγοντες να επωφελούνται πλήρως από τις ευκαιρίες
της ενιαίας αγοράς.
Θα πρέπει επίσης να καταρτιστούν, βάσει ήδη υπαρχόντων στοιχείων, υποδείγµατα
συµβάσεων µεταξύ ιδιωτών ή µεταξύ ΜΜΕ των οποίων η χρήση θα είναι προαιρετική και τα
οποία θα είναι µεταφρασµένα σε διάφορες γλώσσες και θα αποτελούν αναφορά στον
επιχειρηµατικό κόσµο.
Θα µπορούσε ακόµη να προβλεφθεί ένα προαιρετικό ειδικά ευρωπαϊκό καθεστώς, ανοιχτό
στις επιχειρήσεις (28ο καθεστώς). Το καθεστώς αυτό, που θα είναι παρόµοιο µε αυτά που
έχουν ήδη δηµιουργηθεί σε άλλους τοµείς της εσωτερικής αγοράς, όπως στον τοµέα της
ευρωπαϊκής εταιρείας, της συγκέντρωσης των ευρωπαϊκών οικονοµικών συµφερόντων ή του
κοινοτικού σήµατος, θα ευνοήσει την ανάπτυξη των ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Μπορεί να
εισαχθεί ένα άµεσα εφαρµοστέο ενιαίο νοµικό καθεστώς.
Η ρύθµιση του δικαίου των επιχειρήσεων θα συµβάλει στη χρηστή λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς. Μπορούν να προβλεφθούν σχετικά πολλά είδη ενεργειών: ο καθορισµός
γενικών κανόνων που διέπουν το εφαρµοστέο δίκαιο στον τοµέα του εταιρικού δικαίου, στον
τοµέα των ασφαλιστηρίων συµβολαίων και της εκχώρησης απαιτήσεων, καθώς και η
σύγκλιση των εθνικών καθεστώτων στον τοµέα διαδικασίας αφερεγγυότητας των τραπεζών.
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Η σηµερινή χρηµατοπιστωτική κρίση έδειξε την αναγκαιότητα ρύθµισης των
χρηµατοπιστωτικών αγορών και παρεµπόδισης των καταχρήσεων. Εκπονείται µελέτη στο
πλαίσιο της οδηγίας για την κατάχρηση αγοράς, τα αποτελέσµατα της οποίας θα
δηµοσιοποιηθούν σύντοµα. Η Ένωση θα µπορούσε να προβλέψει, όπου χρειάζεται, την
προσφυγή στο ποινικό δίκαιο για να πατάξει τις απάτες που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο το
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και την οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.5.

Ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Ένωσης στο δικαστικό τοµέα

Για να προωθήσει το εξωτερικό εµπόριο και να διευκολύνει την κυκλοφορία των προσώπων,
η Ένωση πρέπει να αναπτύξει ένα δίκτυο διµερών συµφωνιών µε τους κύριους οικονοµικούς
εταίρους της στον τοµέα της αναγνώρισης και της εκτέλεσης των αστικών και εµπορικών
αποφάσεων. Μια επιλογή θα µπορούσε να είναι το άνοιγµα της νέας σύµβασης του Λουγκάνο
(για τη δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές
υποθέσεις) στους κυρίους εταίρους της Ένωσης. Επίσης, είναι δυνατόν να µελετηθεί το θέµα
της επίδοσης και της κοινοποίησης των εγγράφων ή της συγκέντρωσης αποδεικτικών
στοιχείων.
Στο τοµέα των ποινικών υποθέσεων, θα πρέπει να καθοριστούν προτεραιότητες για τη
διαπραγµάτευση συµφωνιών αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής και συµφωνιών έκδοσης.
Εξάλλου, η Ένωση θα διασφαλίσει την προώθηση των µέσων διεθνούς δικαστικής
συνεργασίας αναπτύσσοντας τις ανταλλαγές εµπειριών και ορθών πρακτικών µε τις τρίτες
χώρες.
Γενικότερα, η Ένωση πρέπει να συνεχίσει να παρέχει την αδιάλειπτη στήριξή της στον τοµέα
της δικαιοσύνης στις χώρες εταίρους για να προωθήσει το κράτος δικαίου στον κόσµο. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει τη δράση της για την κατάργηση της θανατικής ποινής, των
βασανιστηρίων και άλλων τρόπων απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης.
4.

ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

Η Ευρώπη παρέχει ένα απαραίτητο πλαίσιο που προστατεύει τους κατοίκους της από απειλές
που αγνοούν τα σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χαράξει µια στρατηγική
εσωτερικής ασφάλειας που να είναι σύµφωνη µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα και να
αντανακλά µια κοινή θεώρηση των προκλήσεων. Η στρατηγική αυτή πρέπει να εκφράζει την
πραγµατική αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών. Θα επιτρέψει να αποσαφηνιστεί τί
εµπίπτει στην αρµοδιότητα των εθνικών αρχών και, αντίθετα, τί θα µπορούσε να διεξαχθεί
αποτελεσµατικότερα σε επίπεδο Ένωσης. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να στηρίζεται σε
µηχανισµούς λήψης αποφάσεων που επιτρέπουν να καθορίζονται οι επιχειρησιακές
προτεραιότητες. Θα διευκολύνει την κινητοποίηση των αναγκαίων πόρων σε συντονισµένους
τοµείς δράσης για την αποτροπή και τον έλεγχο των κύριων κινδύνων που απειλούν τα άτοµα
και τις κοινότητες.
Η στρατηγική αυτή θα συµπληρώνει επωφελώς τη στρατηγική εξωτερικής ασφάλειας, η
οποία θα αποτελεί την απαραίτητη προέκταση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας.
4.1.

Eνισχυµένα µέσα

Η ασφάλεια της Ένωσης προϋποθέτει ενιαία προσέγγιση όπου οι ασκούντες συναφή προς την
ασφάλεια επαγγέλµατα έχουν κοινή παιδεία, χρησιµοποιούν και εκµεταλλεύονται µε τον
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καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανταλλαγές πληροφοριών και βασίζονται σε κατάλληλες
τεχνολογικές υποδοµές.
4.1.1.

∆ηµιουργία κοινής παιδείας

Για να αρχίσουν οι εθνικοί φορείς να θεωρούν προοδευτικά τον ευρωπαϊκό χώρο ως το
φυσικό χώρο της δράσης τους, πρέπει να ενισχυθεί σηµαντικά η αµοιβαία εµπιστοσύνη. Για
να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται να πολλαπλασιαστούν, για όλους όσους ασκούν συναφή προς
την ασφάλεια επαγγέλµατα, οι ανταλλαγές εµπειριών και ορθών πρακτικών, ιδίως στον τοµέα
της δεοντολογίας, καθώς και η κοινή κατάρτιση και ασκήσεις. Στον τοµέα αυτό, πρέπει να
καθοριστούν φιλόδοξοι στόχοι, για παράδειγµα, την επόµενη πενταετία, να εκπαιδευτεί το
ένα τρίτο των αστυνοµικών και συνοριακών φρουρών σε ευρωπαϊκά θέµατα.
Πρέπει να εφαρµοστούν ειδικά προγράµµατα ανταλλαγών (τύπου «Erasmus»). Θα µπορούσε
επίσης να αποφασίζεται κατά περίπτωση η στοχοθετηµένη συµµετοχή τρίτων χωρών, όπως οι
χώρες της διεύρυνσης και οι γειτονικές χώρες.
4.1.2.

Έλεγχος των πληροφοριών

Η ασφάλεια της Ένωσης βασίζεται σε αποτελεσµατικούς µηχανισµούς ανταλλαγής
πληροφοριών µεταξύ των εθνικών αρχών και των ευρωπαίων παραγόντων. Για το σκοπό
αυτό, η Ένωση πρέπει να αποκτήσει ευρωπαϊκό πρότυπο πληροφοριών που να βασίζεται
τόσο στην ενίσχυση της ικανότητας στρατηγικής ανάλυσης όσο και στη βελτίωση της
συγκέντρωσης και της επεξεργασίας των επιχειρησιακών πληροφοριών. Το πρότυπο αυτό
πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα υφιστάµενα πλαίσια, συµπεριλαµβανοµένου του τελωνειακού
τοµέα, και να επιτρέπει την αντιµετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται µε την
ανταλλαγή πληροφοριών µε τις τρίτες χώρες.
Αφενός, πρέπει να καθορισθούν:
–

τα κριτήρια της συγκέντρωσης, της ανταλλαγής και της επεξεργασίας των
δεδοµένων που συγκεντρώνονται για το σκοπό της ασφάλειας στο πλαίσιο του
σεβασµού των αρχών προστασίας των δεδοµένων·

–

ένας µηχανισµός παρακολούθησης που θα επιτρέπει την αξιολόγηση της λειτουργίας
της ανταλλαγής πληροφοριών·

–

µέθοδοι αναγνώρισης των µελλοντικών αναγκών·

–

οι αρχές µιας πολιτικής για τη διεθνή µεταφορά δεδοµένων για σκοπούς που
συνδέονται µε την ασφάλεια, µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται υψηλά κριτήρια
προστασίας των δεδοµένων.

Αφετέρου, η Ένωση πρέπει να ενισχύσει σηµαντικά την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης
των στρατηγικών πληροφοριών που διαθέτει. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να βελτιωθούν οι
συνέργειες µεταξύ Ευρωπόλ και Frontex. Σ’ αυτή την προοπτική, πρέπει επίσης να
συντονιστούν καλύτερα και να κινητοποιηθούν τα δίκτυα των αξιωµατικών συνδέσµων στα
κράτη µέλη ή στις τρίτες χώρες. Τα µέτρα αυτά θα επιτρέψουν να λαµβάνονται ταχύτερα
αποφάσεις για τις δράσεις που πρέπει να αναλαµβάνονται σε επιχειρησιακό επίπεδο.
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4.1.3.

Κινητοποίηση των αναγκαίων τεχνολογικών εργαλείων

Οι νέες τεχνολογίες πρέπει να συνοδεύουν και να ευνοούν τις σύγχρονες εξελίξεις της
κινητικότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και την ελευθερία των ατόµων.
Για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να εφαρµοστούν πολιτικές που διασφαλίζουν υψηλό
επίπεδο ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει
να βελτιωθεί το επίπεδο ετοιµότητας της ασφάλειας και της αντοχής των υποδοµών ζωτικής
σηµασίας, συµπεριλαµβανοµένων των υποδοµών των Τεχνολογιών Πληροφοριών και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και των υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού προτύπου πληροφοριών, η Ένωση θα πρέπει να
µελετήσει την οικοδόµηση µιας πραγµατικής αρχιτεκτονικής των συστηµάτων
πληροφοριών επωφελούµενη από την κεκτηµένη πείρα της. Μ’ αυτόν τον τρόπο, θα
διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των τεχνικών λύσεων που υιοθετούνται σε εθνικό επίπεδο
και των υφιστάµενων ή µελλοντικών ευρωπαϊκών συστηµάτων, καθώς και η συνεκτική και
προσαρµοσµένη στις ανάγκες ανάπτυξή τους. Επιπλέον, η αρχιτεκτονική αυτή θα επιτρέψει
οικονοµίες κλίµακας ανάλογα µε την εφαρµογή των σχετικών συστηµάτων. Τέλος, θα
καταστήσει δυνατό τον προγραµµατισµό σε εθνικό επίπεδο επενδύσεων που εξυπηρετούν
τους στόχους της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας.
Η δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης στον τοµέα της ασφάλειας πρέπει να
ευθυγραµµίζεται µε τις προτεραιότητες της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας και να
επικεντρώνεται στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας, στον προσδιορισµό των αναγκών και
των κατάλληλων τεχνολογιών καθώς και στην επικύρωση των αποτελεσµάτων και την
ανάπτυξη κατάλληλων προτύπων. Οι προσπάθειες έρευνας πρέπει να συµβαδίζουν µε τις
πραγµατικές ανάγκες των χρηστών και να υποστηρίζονται από τη δηµιουργία εταιρικών
σχέσεων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, όπως αποδεικνύεται και από το ESRIF3. Τα διαθέσιµα
µέσα για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά τρόπον
ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες των χρηστών. Μακροπρόθεσµα θα
µπορούσε να προβλεφθεί η δηµιουργία ενός Ταµείου για την εσωτερική ασφάλεια.
4.2.

Αποτελεσµατικές πολιτικές

Η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας πρέπει να αναπτυχθεί γύρω από τρεις
συµπληρωµατικούς και εφεξής αυστηρά αλληλεξαρτώµενους τοµείς δράσης: την ενίσχυση
της αστυνοµικής συνεργασίας, µια προσαρµοσµένη ποινική δικαιοσύνη και την
αποτελεσµατικότερη διαχείριση της πρόσβασης στην επικράτεια.
4.2.1.

Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της ευρωπαϊκής αστυνοµικής συνεργασίας

Ο πρώτος στόχος της αστυνοµικής συνεργασίας είναι η καταπολέµηση των τυπικά
διακρατικών εγκληµατικών φαινοµένων. Είναι ο τοµέας στον οποίο η Ένωση πρέπει να
αποδείξει την προστιθέµενη αξία της παρέµβασής της. Το ευρωπαϊκό πρότυπο πληροφοριών
θα επιτρέψει τη διευκόλυνση του έργου των επιχειρησιακών υπηρεσιών αποσαφηνίζοντας
τους διαφόρους υφιστάµενους διαύλους ανταλλαγής δεδοµένων.
Πρέπει να γίνει καλύτερη εκµετάλλευση του δυναµικού της Ευρωπόλ, η οποία πρέπει να
ενηµερώνεται συστηµατικά σχετικά µε τη δηµιουργία κοινών οµάδων ερευνών και να
3
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συµµετέχει στις σηµαντικές διασυνοριακές επιχειρήσεις. Όταν αποσαφηνιστούν τα είδη των
δεδοµένων που πρέπει να ανταλλάσσονται, θα πρέπει να δηµιουργηθούν µηχανισµοί
αυτόµατης διαβίβασης των δεδοµένων στην Ευρωπόλ. Η Ευρωπόλ πρέπει επίσης να
ενισχύσει τους δεσµούς της µε την Eurojust για να διασφαλίσει τη δικαστική παρακολούθηση
των εργασιών της. Τέλος, η Ευρωπόλ θα µπορούσε να αναλάβει τις αποστολές κατάρτισης
της CEPOL.
Η Ευρωπόλ θα πρέπει επίσης να αυξήσει τη διεθνή διάστασή της, ενισχύοντας, µεταξύ
άλλων, τις σχέσεις µε τις περιοχές και τα κράτη που γειτονεύουν µε την Ένωση. Η Ευρωπόλ
πρέπει να ενισχύσει τους δεσµούς της µε τις αστυνοµικές αποστολές της ΕΠΑΑ και να
συµβάλει στην προώθηση των προτύπων και των ορθών πρακτικών της ευρωπαϊκής
αστυνοµικής συνεργασίας στις τρίτες χώρες.
Γενικότερα, η αποτελεσµατικότητα της αστυνοµικής συνεργασίας προϋποθέτει την ανάπτυξη
στενών σχέσεων µε τις τρίτες χώρες. Η Ένωση θα πρέπει να συνάψει, εφόσον είναι
αναγκαίο, συµφωνίες αστυνοµικής συνεργασίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, πρέπει να µεριµνήσει
για την ενίσχυση της συµπληρωµατικότητας µεταξύ της δράσης της Ένωσης και της δράσης
των κρατών µελών.
Ένας άλλος στόχος προτεραιότητας είναι να εµποδίζονται οι εγκληµατίες να
επωφελούνται από τον χώρο χωρίς σύνορα για να διαφεύγουν από τις έρευνες και τις
διώξεις. Το κριτήριο βάσει του οποίου καθορίζεται κατά πόσο η συνεργασία θα διεξαχθεί σε
περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο πρέπει να είναι η επιδίωξη της
επιχειρησιακής αποτελεσµατικότητας. Θα πρέπει να αναπτυχθούν συνέργειες µεταξύ των
διαφόρων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων (Ευρωπόλ, OLAF όταν πρόκειται για
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, Interpol). Πρέπει να
αξιοποιηθούν οι εµπειρίες διασυνοριακής περιφερειακής συνεργασίας και να οργανωθούν σε
δίκτυο: να αναπτυχθεί ένα πρότυπο κέντρο αστυνοµικής και τελωνειακής συνεργασίας που
θα µπορούσε να χρησιµοποιείται σε γεγονότα όπως αθλητικοί αγώνες (για παράδειγµα, οι
Ολυµπιακοί Αγώνες 2012, το Euro 2012), ή µεγάλες συγκεντρώσεις και να
πραγµατοποιούνται διασυνοριακές εκτιµήσεις κινδύνων εγκληµατικής φύσης .
Τέλος, έχει θεµελιώδη σηµασία για την Ένωση να είναι σε θέση να συγκρίνει τα δεδοµένα
και να ενισχύει την πρόληψη τόσο του οργανωµένου εγκλήµατος όσο και της τοπικής
εγκληµατικότητας. Για να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της δράσης της, η Ένωση πρέπει να
αποκτήσει στατιστικά εργαλεία µέτρησης των εγκληµατικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον,
πρέπει να αναπτύξει κοινή προσέγγιση που θα παρέχει ένα πλαίσιο παρέµβασης των τοπικών
και εθνικών παραγόντων (τόσο των υπηρεσιών καταστολής όσο και της κοινωνίας των
πολιτών). Το πλαίσιο αυτό θα βασίζεται στις ανταλλαγές ορθών πρακτικών και στην από
κοινού κατάρτιση προτύπων δράσης και µεθόδων αξιολόγησης. Πρέπει να βελτιωθεί η
καλύτερη χρησιµοποίηση του δυναµικού του ευρωπαϊκού δικτύου πρόληψης του εγκλήµατος
(EUCPN), βάσει των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων του.
Προβλέπεται η στοχοθετηµένη συµµετοχή των χωρών της διεύρυνσης στο µέτρο του
δυνατού.
4.2.2.

Μια ποινική δικαιοσύνη στην υπηρεσία της προστασίας των πολιτών

Για να αντιµετωπιστεί το διασυνοριακό έγκληµα, η δράση της δικαιοσύνης δεν πρέπει να
παρεµποδίζεται από τις υπάρχουσες διαφορές µεταξύ των δικαστικών συστηµάτων των
κρατών µελών.
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Η Ένωση πρέπει να αποκτήσει ένα πλήρες σύστηµα συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων
στις διακρατικές υποθέσεις. Το σύστηµα αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει ένα πραγµατικό
ευρωπαϊκό ένταλµα συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων που θα υποκαθιστά όλα τα
υφιστάµενα νοµικά µέσα. Το µέσο αυτό που θα αναγνωρίζεται αυτοµάτως και θα
εφαρµόζεται σε όλη την Ένωση θα ευνοήσει την ευέλικτη και ταχεία συνεργασία µεταξύ των
κρατών µελών. Θα καθορίζει προθεσµίες εκτέλεσης και θα περιορίζει στο έπακρο τους
λόγους άρνησης. Θα πρέπει επίσης να εξεταστούν:
– ένα ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία·
– ένα ευρωπαϊκό σύστηµα εντάλµατος προσαγωγής, λαµβανοµένων υπόψη των
ευκαιριών που παρέχονται από τις βιντεοδιασκέψεις.
– ελάχιστες αρχές για να γίνονται αµοιβαία παραδεκτά τα αποδεικτικά στοιχεία
µεταξύ των κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα των επιστηµονικών
αποδείξεων.
Πρέπει επίσης να συνεχιστεί η ενίσχυση της Eurojust, λαµβανοµένων υπόψη των
πρόσφατων αλλαγών του νοµικού της πλαισίου, ιδίως όσον αφορά τη διερεύνηση των τοµέων
του διασυνοριακού οργανωµένου εγκλήµατος.
Θα πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες για το σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών ποινικού
µητρώου (ECRIS) ενώ παράλληλα θα αξιολογείται η λειτουργία των ανταλλαγών. Η
διασύνδεση των ποινικών µητρώων πρέπει να καταστήσει δυνατή την πρόληψη των
αξιόποινων πράξεων (για παράδειγµα, κατά την πρόσβαση σε ορισµένες θέσεις
απασχόλησης, ιδίως εάν συνδέονται µε παιδιά). Εξάλλου, η ECRIS πρέπει να συµπληρωθεί
ώστε να καλύψει και τους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν καταδικαστεί στην Ένωση.
Παράλληλα, πρέπει να ενισχυθούν τα δικαιώµατα υπεράσπισης. Είναι πολύ σηµαντικό να
σηµειωθεί πρόοδος όχι µόνο για να διαφυλαχθούν τα ατοµικά δικαιώµατα αλλά και για να
διασφαλιστεί η αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των κρατών µελών και η εµπιστοσύνη των
πολιτών στην Ένωση. Βάσει ενός σχεδίου δράσης που προβλέπει θεµατική προσέγγιση, οι
εργασίες για τις ελάχιστες κοινές εγγυήσεις θα µπορούσαν να επεκταθούν στην προστασία
του τεκµηρίου αθωότητας και στην προσωρινή κράτηση (διάρκεια και αναθεώρηση των
λόγων κράτησης).
Τέλος, δεδοµένου ότι η φυλακή είναι πολύ συχνά τόπος που ευνοεί την εγκληµατικότητα και
τη ριζοσπαστικοποίηση, πρέπει να µελετηθεί κοινοτικό πρόγραµµα που θα επιτρέπει τη
χρηµατοδότηση πρότυπων δοκιµαστικών σχεδίων στα κράτη µέλη στον τοµέα των
εναλλακτικών της φυλάκισης λύσεων.
4.2.3.

Ασφαλέστερη πρόσβαση στην επικράτεια

Σε ένα κόσµο που βαδίζει προς την παγκοσµιοποίηση, η Ένωση πρέπει να διευκολύνει την
κινητικότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια των προσώπων στο πλαίσιο
ολοκληρωµένης προσέγγισης του ελέγχου της πρόσβασης στην επικράτεια.
4.2.3.1. Ο έλεγχος και η επιτήρηση των συνόρων
Η ολοκληρωµένη διαχείριση των συνόρων προϋποθέτει τη συνέχιση του εκσυγχρονισµού
του κεκτηµένου του Σένγκεν και την ενίσχυση της συνεργασίας για να διασφαλιστεί η
βελτίωση του συντονισµού των στόχων του ελέγχου των διαφόρων ροών (αγαθών και
προσώπων). Η διατήρηση υψηλού επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας πρέπει να συνοδεύεται
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από τον απόλυτο σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου και της πρόσβασης στη διεθνή
προστασία.
Πρέπει να βελτιωθεί η επιχειρησιακή συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών µέσω του
FRONTEX. Ο οργανισµός πρέπει να διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στο µελλοντικό
ολοκληρωµένο σύστηµα επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων. Πρέπει να ενισχυθούν οι
επιχειρησιακές ικανότητές του, ιδίως µέσω µελλοντικών περιφερειακών ή/και ειδικών
γραφείων, οι δε προτεραιότητες πρέπει να είναι: ηγετικός ρόλος σε κοινές επιχειρήσεις σε
εθελοντική βάση, χρησιµοποίηση δικών του µέσων, δυνατότητα να κινητοποιεί ευκολότερα
το ανθρώπινο δυναµικό που απαιτείται για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων.
Τα είδη ελέγχου (ασφάλεια, µετανάστευση, τελωνεία) στα σηµεία διέλευσης των συνόρων
πρέπει να εξορθολογιστούν, ιδίως, χάρη στο διαχωρισµό της ιδιωτικής και της εµπορικής
κίνησης στα σηµεία διέλευσης των συνόρων. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ο εξορθολογισµός
αυτός προϋποθέτει βελτιώσεις των υφιστάµενων υποδοµών και αυξηµένη προσφυγή στις νέες
τεχνολογίες (βιοµετρικά στοιχεία αναγνώρισης κ.λπ.). Η στενότερη συνεργασία µεταξύ των
εθνικών αρχών θα επιτρέψει να απλουστευθούν οι διαδικασίες και να διευκολυνθεί η
διέλευση των συνόρων. Θα επιτρέψει επίσης τη βέλτιστη χρησιµοποίηση των πόρων.
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των ευάλωτων ατόµων και οµάδων.
Οι ανάγκες στον τοµέα της διεθνούς προστασίας καθώς και η υποδοχή ασυνόδευτων
ανηλίκων πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες. Ο συντονισµός των δραστηριοτήτων του
FRONTEX και της ευρωπαϊκής υπηρεσίας υποστήριξης για το άσυλο όσον αφορά την
υποδοχή ατόµων που συνελήφθησαν κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων έχει
θεµελιώδη σηµασία. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να εξετάσει
την αποσαφήνιση των διεθνών κανόνων, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες θαλασσίου ελέγχου
και επιτήρησης, διασφαλίζοντας παράλληλα τη θεµελιώδη υποχρέωση της διάσωσης στη
θάλασσα.
Θα συνεχιστεί η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Επιτήρησης των Συνόρων
(EUROSUR). Για το 2013, θα πρέπει να καθιερωθεί συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών
καθώς και µε τον FRONTEX για την ανταλλαγή των σχετικών µε την επιτήρηση δεδοµένων
που αφορούν τα ανατολικά και τα νότια σύνορα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιδιώξει να αναπτύξει και να ενισχύσει τους δεσµούς της µε τις
τρίτες χώρες στον τοµέα της ολοκληρωµένης διαχείρισης των συνόρων.
4.2.3.2. Τα συστήµατα πληροφοριών
Η ανάπτυξη του SIS II και του VIS4 θα ολοκληρωθεί κατά τρόπον ώστε τα συστήµατα αυτά
να καταστούν πλήρως λειτουργικά. Η διαχείρισή τους θα µπορούσε να σταθεροποιηθεί µε τη
δηµιουργία ενός νέου οργανισµού.
Θα δηµιουργηθεί ένα σύστηµα ηλεκτρονικής καταχώρισης των εισόδων και εξόδων από
το έδαφος των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και προγράµµατα
καταχωρηµένων ταξιδιωτών. Η ανάπτυξή τους θα µπορούσε να ανατεθεί σ’ αυτό το νέο
οργανισµό µε προοπτική τη θέση του σε λειτουργία το 2015. Η Ένωση θα αποφασίσει επίσης
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SIS II: Σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς και VIS: Σύστηµα πληροφοριών για τις
θεωρήσεις.
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για τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού συστήµατος έγκρισης που προηγείται του
ταξιδίου.
4.2.3.3. Η πολιτική των θεωρήσεων
Η Ένωση πρέπει καταρχήν να εφαρµόσει αποτελεσµατικά τα µέσα που διαθέτει. Η θέση
σε ισχύ του νέου κώδικα θεωρήσεων καθώς και η προοδευτική εφαρµογή του VIS θα
οδηγήσουν στη βελτίωση της συνοχής και της αποτελεσµατικότητας. Εξάλλου, η πολιτική
των θεωρήσεων αποτελεί σηµαντικό µοχλό της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Πρέπει
λοιπόν να ενταχθεί σε µια ευρύτερη θεώρηση όπου λαµβάνονται υπόψη διάφορες
προτεραιότητες εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής.
Περιφερειακά προγράµµατα προξενικής συνεργασίας θα συνοδέψουν την προοδευτική
εφαρµογή του VIS. Τα προγράµµατα αυτά θα περιλαµβάνουν: ευρωπαϊκή κατάρτιση για το
προξενικό προσωπικό των κρατών µελών, συστηµατικό προγραµµατισµό της δηµιουργίας
κοινών κέντρων υποβολής αιτήσεων θεώρησης ή συµφωνιών αντιπροσώπευσης µεταξύ
κρατών µελών, εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης στις σχετικές χώρες και
καθιέρωση τακτικού διαλόγου µε αυτές τις χώρες.
Στο πλαίσιο αυτού του στρατηγικού προγραµµατισµού, πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα να
ευνοηθεί η σύναψη νέων συµφωνιών διευκόλυνσης στον τοµέα της έκδοσης θεωρήσεων. Η
ύπαρξη βιοµετρικών διαβατηρίων θα αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση αυτών των
διαπραγµατεύσεων οι οποίες θα πρέπει να αφορούν επίσης την επανεισδοχή παράνοµων
µεταναστών.
Βάσει της συστηµατικής αξιολόγησης της κατάστασης στις τρίτες ενδιαφερόµενες χώρες, οι
θετικοί και αρνητικοί κατάλογοι θα αποτελούν αντικείµενο τακτικής αναθεώρησης. Τα
κριτήρια αξιολόγησης θα είναι: η ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων, η ποιότητα του
ελέγχου στα σύνορα, ο έλεγχος των πολιτικών για το άσυλο και τη µετανάστευση, η
αποτελεσµατικότητα της καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος, ο σεβασµός των
δικαιωµάτων του ανθρώπου και η συνοχή µε την εξωτερική πολιτική της ΕΕ σε σχέση µε
αυτή τη χώρα. Ως προς τούτο, πρέπει να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες του πολιτικού
διαλόγου.
Η Ένωση όµως πρέπει να προχωρήσει ακόµη περισσότερο και να προβλέψει τη δηµιουργία
µιας κοινής ευρωπαϊκής θεώρησης Σένγκεν. Η θεώρηση αυτή θα πρέπει να εκδίδεται, αν
είναι δυνατό, από µια κοινή προξενική αρχή και βάσει κριτηρίων που εγγυώνται την ισότητα
της µεταχείρισης µεταξύ όλων των αιτούντων. Εξάλλου, η έκδοση θεώρησης θα πρέπει να
µπορεί να βασίζεται προοδευτικά όχι σε τεκµήριο κινδύνου που συνδέεται µε την
υπηκοότητα αλλά στην εκτίµηση του ατοµικού κινδύνου. Η εξέλιξη αυτή θα ήταν εφικτή
χάρη στην εισαγωγή µακροπρόθεσµα συστηµάτων που θα επιτρέπουν τη συγκέντρωση
προκαταρκτικών πληροφοριών για τα άτοµα που επιθυµούν να εισέλθουν σε ένα κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.3.

Κοινοί στόχοι

Η Ένωση µπορεί να προσφέρει πραγµατική προστιθέµενη αξία στην καταπολέµηση
ορισµένων ειδών απειλών που απαιτούν ιδιαίτερα συντονισµένη δράση. Η στρατηγική
εσωτερικής ασφάλειας θα πρέπει να εστιαστεί στους τοµείς αυτούς.
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4.3.1.

Η καταπολέµηση του διεθνούς οργανωµένου εγκλήµατος

Η Ευρώπη πρέπει να καθορίσει προτεραιότητες στον τοµέα της πολιτικής για την
καταπολέµηση του εγκλήµατος επισηµαίνοντας τα είδη εγκληµάτων κατά των οποίων θα
κινητοποιήσει κατά προτεραιότητα τα εργαλεία που διαθέτει. Αυτοί οι τοµείς πειραµατικής
δράσης θα χρησιµεύσουν ως «εργαστήριο ιδεών και µεθόδων». Η καταπολέµηση των
εγκληµατικών αυτών φαινοµένων προϋποθέτει τη συστηµατοποίηση της ανταλλαγής
πληροφοριών, την πλήρη χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων διερεύνησης και, ενδεχοµένως,
την ανάπτυξη κοινών τεχνικών έρευνας και πρόληψης. Οι µέθοδοι που θα δοκιµαστούν µε
τον τρόπο αυτό θα µπορέσουν να επεκταθούν αργότερα σε άλλες ιδιαίτερα σοβαρές µορφές
εγκληµάτων µε διασυνοριακή διάσταση, όπως το λαθρεµπόριο όπλων ή η πειρατεία.
Η εµπορία ανθρώπων
H εµπορία ανθρώπων αποτελεί σοβαρό έγκληµα κατά των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Για την
καταπολέµηση του φαινοµένου αυτού πρέπει να κινητοποιηθούν όλα τα µέσα δράσης, µε τον
συνδυασµό της πρόληψης, της καταστολής και της προστασίας των θυµάτων.
Όσον αφορά την πρόληψη, η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συµµετέχει περισσότερο και ο
συντονισµός µεταξύ των αρχών, των υπηρεσιών, των δικτύων και των αρµόδιων οργανισµών
πρέπει να ενισχυθεί. Οι τρίτες χώρες πρέπει να ενθαρρυνθούν να επικυρώσουν και να
εφαρµόσουν τις κατάλληλες διεθνείς πράξεις.
Οι προξενικές αρχές στις χώρες καταγωγής πρέπει να κινητοποιηθούν ούτως ώστε να
αποτραπεί η δόλια έκδοση θεωρήσεων. Θα µπορούσαν να διεξαχθούν εκστρατείες
ενηµέρωσης για τα δυνητικά θύµατα, ιδίως τις γυναίκες και τα παιδιά, στις χώρες καταγωγής
και σε συνεργασία µε τις τοπικές αρχές.
Ο αγώνας κατά των κυκλωµάτων αυτών προϋποθέτει επίσης συγκέντρωση πληροφοριών και
στρατηγική ανάλυση σε συνεργασία µε τις χώρες καταγωγής και διέλευσης. Πρέπει επίσης να
ενισχυθούν οι έλεγχοι στα σύνορα, ούτως ώστε να προληφθεί η εµπορία ανθρώπων, ιδίως η
εµπορία των ανηλίκων.
Πρέπει να παρέχεται βοήθεια και προστασία στα θύµατα µε διάφορα µέτρα: απαλλαγή από
την ποινική ευθύνη, νοµιµοποίηση της διαµονής τους, ανάπτυξη µηχανισµών αποζηµίωσης,
παροχή βοήθειας για την επανένταξη στην κοινωνία της χώρας καταγωγής στην περίπτωση
εκούσιας επιστροφής, για να διευκολυνθεί επίσης η συνεργασία τους κατά τη διερεύνηση της
υπόθεσης.
Η σεξουαλική εκµετάλλευση παιδιών και η παιδική πορνογραφία
Στην Ευρώπη, το 10 έως 20% των παιδιών κινδυνεύουν να γίνουν θύµατα σεξουαλικής
κακοποίησης. Η προστασία των παιδιών από αυτούς τους κινδύνους αποτελεί σηµαντικό
στοιχείο της στρατηγικής των δικαιωµάτων του παιδιού. Η Ένωση πρέπει να αναπτύξει
µηχανισµούς πρόληψης. Για παράδειγµα, πρέπει να ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών
για τα άτοµα που καταδικάζονται για παιδεραστία µεταξύ των κρατών µελών, ούτως ώστε να
προλαµβάνει τον κίνδυνο υποτροπής.
Η καταπολέµηση της παιδικής πορνογραφίας στο ∆ιαδίκτυο προϋποθέτει στενή συνεργασία
µε τον ιδιωτικό τοµέα, ούτως ώστε να εντοπίζονται οι δικτυακοί τόποι µε περιεχόµενο
παιδικής πορνογραφίας και να διακόπτεται ή να παρεµποδίζεται η πρόσβαση σ’ αυτούς, στο
πλαίσιο των κατάλληλων διαδικασιών. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να διαδραµατίσει κινητήριο
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ρόλο εν προκειµένω µε την ανάπτυξη πλατφόρµας για τον on line εντοπισµό των δικτυακών
τόπων µε περιεχόµενο παιδικής πορνογραφίας, διευκολύνοντας την αποτελεσµατική
συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών. Το µέτρο αυτό θα συµπληρωθεί µε δράσεις που
υποστηρίζονται από το πρόγραµµα 2009-2013 για ένα ασφαλέστερο ∆ιαδίκτυο.
Τέλος, απαιτείται δραστήρια πολιτική διεθνούς συνεργασίας για να δηµιουργηθούν
µηχανισµοί ανάκλησης διευθύνσεων IP των εγκληµατιών παρόχων πρόσβασης και για να
διευκολυνθεί η ταχεία διακοπή λειτουργίας των δικτυακών τόπων που βρίσκονται εκτός
Ευρώπης.
Το έγκληµα στον κυβερνοχώρο
Η ψηφιακή οικονοµία αποτελεί σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης. Η Ένωση πρέπει να
προαγάγει πολιτικές που διασφαλίζουν πολύ υψηλό επίπεδο ασφάλειας δικτύων.
Η Ένωση πρέπει να διευκρινίσει τους κανόνες δικαιοδοσίας και το νοµικό πλαίσιο που
εφαρµόζεται στον κυβερνοχώρο ώστε να προωθήσει τις διασυνοριακές έρευνες. Πρέπει να
δηµιουργηθεί το νοµικό πλαίσιο που θα επιτρέψει να συναφθούν συµφωνίες συνεργασίας
µεταξύ των υπηρεσιών καταστολής και των παρόχων. Οι συµφωνίες αυτές θα επιτρέψουν
ταχύτερες αντιδράσεις σε περίπτωση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Εξάλλου, η δράση των
κρατών µελών πρέπει να συντονιστεί καλύτερα µέσω ειδικευµένου δικτύου που θα
συγκεντρώνει τους φορείς κάθε χώρας που είναι υπεύθυνοι για την καταπολέµηση του
εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο. Εδώ πάλι, η Ευρωπόλ θα λειτουργήσει ως κέντρο
ευρωπαϊκών πόρων για τη δηµιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρµας µε σκοπό την επισήµανση
των αξιόποινων πράξεων.
Το οικονοµικό έγκληµα
Η Ένωση πρέπει να µειώσει τις δυνατότητες που παρέχει στο οργανωµένο έγκληµα η
παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, ιδίως στο πλαίσιο κρίσης που επιδεινώνει τα τρωτά σηµεία
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, και να εφοδιαστεί µε τα κατάλληλα µέσα για να
αντιµετωπίσει τα προβλήµατα αυτά µε αποτελεσµατικό τρόπο. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει
να αναπτυχθεί η ικανότητα διερεύνησης και η χρηµατοοικονοµική ανάλυση των
εγκληµάτων µε τη συγκέντρωση των πόρων, ιδίως στον τοµέα της κατάρτισης.
Όσον αφορά τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, οι µονάδες
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών πρέπει να συντονίσουν καλύτερα τις εργασίες τους. Οι
αναλύσεις τους θα µπορούν να τροφοδοτούν, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού µοντέλου
πληροφοριών, µία βάση δεδοµένων για τις ύποπτες συναλλαγές, για παράδειγµα στο πλαίσιο
της Ευρωπόλ. Επιπλέον, πρέπει να κινητοποιηθούν και να συντονιστούν όλες οι διαθέσιµες
πηγές πληροφοριών για τον εντοπισµό των ύποπτων πράξεων διαµετακόµισης ρευστών.
Απαιτούνται καλύτερα κατασταλτικά µέτρα κατά των περιπτώσεων φοροδιαφυγής και
ιδιωτικής διαφθοράς. Στις χρηµαταγορές, πρέπει να βελτιωθεί ο έγκαιρος εντοπισµός των
δόλιων πρακτικών κατάχρησης της αγοράς (πράξεις προσώπου που είναι κάτοχοι
εµπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγηση των αγορών) καθώς και ο εντοπισµός των
περιπτώσεων υπεξαίρεσης χρηµάτων. Ενδεχοµένως, πρέπει να προβλεφθούν ποινικές
κυρώσεις, ιδίως για τα ενεχόµενα νοµικά πρόσωπα.
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Αφού δηµιουργηθεί το νοµικό πλαίσιο που επιτρέπει κατασχέσεις και δηµεύσεις, είναι
σκόπιµο να δηµιουργηθεί το συντοµότερο δυνατό το ευρωπαϊκό δίκτυο γραφείων ανάκτησης
προϊόντων εγκλήµατος.
Η Ένωση πρέπει επίσης να καθορίσει στόχους όσον αφορά τη διαφάνεια και την
καταπολέµηση της διαφθοράς. Με βάση περιοδική αξιολόγηση των προσπαθειών που
καταβάλλονται από την Ένωση και τα κράτη µέλη, θα πρέπει να ευνοηθεί η ανταλλαγή
καλών πρακτικών για την πρόληψη και την καταστολή, ιδίως στο πλαίσιο του δικτύου κατά
της διαφθοράς, και να αναπτυχθούν, µε βάση τα υφιστάµενα συστήµατα και κοινά κριτήρια,
δείκτες5 που θα επιτρέπουν να εκτιµώνται οι προσπάθειες κατά την καταπολέµηση της
διαφθοράς. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα µέτρα κατά της διαφθοράς σε
ορισµένους τοµείς του κεκτηµένου (όπως στις δηµόσιες συµβάσεις, στον χρηµατοπιστωτικό
έλεγχο, κ.λπ.).
Η παραποίηση/αποµίµηση αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τους καταναλωτές και τις
οικονοµίες. Η Ένωση θα πρέπει, αφενός, να βελτιώσει τη µελέτη του φαινοµένου αυτού και
να διασφαλίσει ότι λαµβάνονται περισσότερο υπόψη οι πτυχές της καταστολής στις εργασίες
του µελλοντικού ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου παραποίησης/αποµίµησης και πειρατείας και,
αφετέρου, όσον αφορά τις αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται σε εµπορική κλίµακα, να
ενθαρρύνει την εναρµόνιση των ποινικών κυρώσεων στη νοµοθεσία των κρατών µελών (µε
βάση προτάσεις που έχει ήδη διατυπώσει η Επιτροπή).
Η Ένωση θα συµβάλει επίσης στην ενίσχυση του διεθνούς δικαστικού µηχανισµού για την
καλύτερη καταπολέµηση αυτών των µορφών οικονοµικού εγκλήµατος και στην υποστήριξη
των ικανοτήτων των χωρών εταίρων στον τοµέα αυτό.
Στρατηγική για την καταπολέµηση των ναρκωτικών
Η στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέµηση των ναρκωτικών (2005-2012) υποστηρίζει
µια σφαιρική και ισόρροπη προσέγγιση που βασίζεται στην ταυτόχρονη µείωση της
προσφοράς και της ζήτησης. Η στρατηγική αυτή θα λήξει κατά τη διάρκεια του
προγράµµατος της Στοκχόλµης. Θα πρέπει να ανανεωθεί µε βάση εµπεριστατωµένη ανάλυση
του σχεδίου δράσης 2009-2012 κατά των ναρκωτικών, η οποία θα διεξαχθεί από την
Επιτροπή µε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και
Τοξικοµανίας και της Ευρωπόλ.
Η δράση της Ένωσης πρέπει να υπαγορεύεται από τέσσερις αρχές:
–

τη βελτίωση του συντονισµού και της συνεργασίας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο, ιδίως µε ορισµένες περιοχές του κόσµου,

–

την προαγωγή της συνεκτικής διάδοσης της ισόρροπης προσέγγισης του φαινοµένου
των ναρκωτικών στους διεθνείς οργανισµούς και στη συνεργασία µε τις τρίτες
χώρες,

–

την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών ιδίως µε την ενίσχυση πρωτοβουλιών,
όπως της Ευρωπαϊκής ∆ράσης για τα Ναρκωτικά,
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–

την ενίσχυση της έρευνας και πληροφόρησης, ώστε να εξασφαλιστεί πρόσβαση σε
αξιόπιστες πληροφορίες.

4.3.2.

Μείωση της τροµοκρατικής απειλής

Η Ένωση πρέπει να εξασφαλίσει την κινητοποίηση όλων των µέσων που αποβλέπουν στην
καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Οι εθνικές αρχές πρέπει να αναπτύξουν, από την πλευρά
τους, µηχανισµούς πρόληψης που επιτρέπουν ιδίως τον έγκαιρο εντοπισµό των απειλών.
Εν προκειµένω, υπάρχουν τρεις τοµείς προτεραιότητες.
Με βάση την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των εθνικών πολιτικών, οι πρωτοβουλίες
για την καταπολέµηση της ριζοσπαστικοποίησης σε όλα τα ευάλωτα πλαίσια (ιδίως στις
φυλακές ή τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα) πρέπει να εντατικοποιηθούν. Η συνεργασία µε την
κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να ενισχυθεί, ούτως ώστε να γίνουν κατανοητοί όλοι οι
παράγοντες που αποτελούν την αιτία του φαινοµένου αυτού, και να ευνοηθούν στρατηγικές
που ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να σταµατήσουν την τροµοκρατία. Συγχρόνως, θα πρέπει
να αναπτυχθεί ο διαπολιτισµικός και διαθρησκευτικός διάλογος ώστε να προωθηθεί η
ευαισθητοποίηση και η κατανόηση µεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων. Η ενίσχυση της
καταπολέµησης της ξενοφοβίας θα συµβάλει επίσης στην εξάλειψη των φαινοµένων
ριζοσπαστικοποίησης.
Η χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου για τροµοκρατικούς σκοπούς πρέπει να υποβληθεί σε
µεγαλύτερη επιτήρηση, ιδίως µε την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των αρµόδιων
ελεγκτικών αρχών. Θα πρέπει να εφοδιαστούµε µε κατάλληλα τεχνικά µέσα και να
εντατικοποιήσουµε τη συνεργασία µεταξύ του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Ο σκοπός είναι
να µειωθεί η διάδοση της τροµοκρατικής προπαγάνδας και η πρακτική στήριξη των
τροµοκρατικών πράξεων. Η συνεργασία αυτή πρέπει επίσης να διευκολύνει τον εντοπισµό
των µελών των τροµοκρατικών κυκλωµάτων.
Τα µέσα για την καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας πρέπει να
προσαρµοστούν στα νέα πιθανά τρωτά σηµεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και στις
νέες µεθόδους πληρωµής που χρησιµοποιούν οι τροµοκράτες. Πρέπει να διαθέτουµε έναν
µηχανισµό που επιτρέπει, αφενός, την κατάλληλη επιτήρηση των χρηµατοπιστωτικών ροών
όσο και, αφετέρου, τον αποτελεσµατικό και διαφανή εντοπισµό ατόµων ή οµάδων που
ενδέχεται να χρηµατοδοτούν την τροµοκρατία. Πρέπει να εκπονηθούν συστάσεις για τις
φιλανθρωπικές οργανώσεις, οι οποίες θα αποβλέπουν στην αύξηση της διαφάνειας και της
ευθύνης.
Η Ένωση θα διασφαλίσει τη συµµόρφωση των πολιτικών της µε τα διεθνή πρότυπα και θα
διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας στα διάφορα πολυµερή
φόρουµ, ιδίως στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών.
Για το έλεγχο του τροµοκρατικού κινδύνου απαιτούνται, επιπλέον, ειδικά προληπτικά
µέτρα. Για να µπορέσει να πραγµατοποιηθεί ανάλυση της απειλής σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
πρέπει να καταρτιστεί µαζί µε την Ευρωπόλ µέθοδος βασιζόµενη σε κοινές παραµέτρους.
Πρέπει να εφαρµοστεί το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα προστασίας των υποδοµών ζωτικής
σηµασίας. Πέραν των τοµέων των µεταφορών και της ενέργειας, το πρόγραµµα αυτό πρέπει
να συµπεριλάβει και διάφορες άλλες υποδοµές που είναι ζωτικής σηµασίας για τον πληθυσµό
και την οικονοµική δραστηριότητα (συστήµατα πληροφορικής). Τα υλικά ΠΡΒΧ (πυρηνικά,
ραδιολογικά, βιολογικά και χηµικά) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την
πραγµατοποίηση τροµοκρατικών επιθέσεων µεγάλης κλίµακας πρέπει να καταγραφούν και
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να υποβληθούν σε µέτρα ασφάλειας και ανιχνευσιµότητας. Τούτο απαιτεί, ιδίως, συνεργασία
µε τον ιδιωτικό τοµέα και τη δηµιουργία συστήµατος προειδοποίησης για ύποπτες
συναλλαγές. Κατά τον ίδιο τρόπο, πρέπει να εφαρµοστεί το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά µε τις εκρηκτικές ύλες και να παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά µε την
ασφάλεια των εκρηκτικών υλών. Θα πρέπει να αναπτυχθεί νοµοθετικό πλαίσιο για την
αντιµετώπιση των απειλών που συνδέονται µε τις πρόδροµες χηµικές ουσίες.
5.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ
ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΕΠΙ∆ΕΙΚΝΥΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ:
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Η αποτελεσµατική διαχείριση των µεταναστευτικών ροών αποτελεί για τα προσεχή έτη µία
από τις µεγαλύτερες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο ενός
γηράσκοντος πληθυσµού. Η µετανάστευση διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην αύξηση του
πληθυσµού της Ένωσης και, πιο µακροπρόθεσµα, θα συµβάλει καθοριστικά στις οικονοµικές
επιδόσεις της Ένωσης.
Η ανάπτυξη κοινής µεταναστευτικής πολιτικής και ασύλου θα αποτελέσει πρωταρχική
προτεραιότητα για τα επόµενα έτη, όπως προτείνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της του
Ιουνίου 2008. Η αλληλεγγύη πρέπει να παραµείνει στο επίκεντρο της κοινής πολιτικής και η
Ένωση πρέπει να παράσχει µεγαλύτερη στήριξη στα κράτη µέλη που είναι περισσότερο
εκτεθειµένα στις µεταναστευτικές πιέσεις. Η εφαρµογή των αρχών και των στόχων του
Ευρωπαϊκού Συµφώνου για τη µετανάστευση και το άσυλο θα αποτελέσει τη βάση της
δράσης της Ένωσης κατά τα επόµενα έτη και θα συζητείται τακτικά στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη χρηµατοδότηση της διαχείρισης της µετανάστευσης:
θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση για να καθοριστεί κατά πόσον η δοµή και οι
κλείδες κατανοµής των σηµερινών εσωτερικών πράξεων εξακολουθούν να ανταποκρίνονται
στις ανάγκες των κρατών µελών και των νέων µεταναστευτικών φαινοµένων.
5.1.

Μια δυναµική µεταναστευτική πολιτική

Η µεταναστευτική πολιτική πρέπει να εντάσσεται σε ένα πιο µακροπρόθεσµο όραµα που
δίνει έµφαση στο σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Η πολιτική αυτή πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διαχειρίζεται την αυξηµένη κινητικότητα
που συνεπάγεται η παγκοσµιοποίηση και να δίνει έµφαση στην κοινωνική, οικονοµική και
πολιτισµική πρόοδο.
5.1.1.

Παγίωση της συνολικής προσέγγισης

Τα µεταναστευτικά ζητήµατα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της εξωτερικής
πολιτικής της Ένωσης. Για τη συντονισµένη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών
απαιτείται πραγµατική συνεργασία µε τις τρίτες χώρες. Η συνολική προσέγγιση αποτελεί
ένα συνεκτικό και καινοτόµο πλαίσιο που αξίζει να αναπτυχθεί περισσότερο. Προς το σκοπό
αυτό, η Ένωση και τα κράτη µέλη οφείλουν:
–
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να εργάζονται δραστήρια για την ενίσχυση του διαλόγου και της εταιρικής
σχέσης µε τις χώρες, τις περιοχές και τις ηπείρους εκτός της Ένωσης, όπου θα
συµµετέχουν συστηµατικά οι χώρες καταγωγής, προορισµού και
διαµετακόµισης. Η Αφρική, καθώς και η ανατολική και νοτιοανατολική
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Ευρώπη θα εξακολουθήσουν, εν προκειµένω, να έχουν προτεραιότητα, χωρίς
ωστόσο αυτό να αποκλείει τον διάλογο και τη στενή συνεργασία µε τη
Λατινική Αµερική, την Καραϊβική και την Ασία,
–

να εξετάζουν τη σύναψη νέων ειδικών συµφωνιών που καλύπτουν τις τρεις
διαστάσεις της συνολικής προσέγγισης, δηλ. τον έλεγχο της παράνοµης
µετανάστευσης (συµπεριλαµβανοµένης της επανεισδοχής και της υποστήριξης
όσον αφορά την εκούσια επιστροφή και την επανένταξη), την προώθηση της
κινητικότητας και της νόµιµης µετανάστευσης, και τη συµβολή στην ανάπτυξη
µε βάση το υπόδειγµα των εταιρικών σχέσεων για την κινητικότητα,

–

να δηµιουργήσουν ένα αποτελεσµατικό και αλληλέγγυο σύστηµα για την
πρόληψη της παράνοµης µετανάστευσης, τη διαχείριση της νόµιµης
µετανάστευσης και την παροχή βοήθειας σε µετανάστες που χρήζουν
προστασίας και ασύλου, πράγµα που είναι ιδιαίτερα αναγκαίο στη Μεσόγειο,

–

να χρησιµοποιούν µε συνεκτικό τρόπο όλα τα µέσα µεταναστευτικής
πολιτικής, ιδίως τα µεταναστευτικά χαρακτηριστικά, τα προγράµµατα
κυκλικής µετανάστευσης, τις πλατφόρµες συνεργασίας και να ενισχύουν τον
ρόλο των εταιρικών σχέσεων για την κινητικότητα,

–

να ελέγχουν αποτελεσµατικότερα την παράνοµη µετανάστευση και
εµπορία ανθρώπων, µε την ανάπτυξη πληροφοριών σχετικών µε
µεταναστευτικές οδούς, προωθώντας τη συνεργασία στον τοµέα
επιτήρησης και του ελέγχου των συνόρων και διευκολύνοντας
επανεισδοχή µε την προώθηση συνοδευτικών µέτρων για την επιστροφή,

–

να αναπτύξουν πρόσθετες πρωτοβουλίες στον τοµέα της µετανάστευσης και
της ανάπτυξης: να διευκολύνουν τις µεταφορές κεφαλαίων και να λάβουν
υπόψη τη µείωση των µεταφορών λόγω της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, να
εντάξουν τις κοινότητες των µεταναστών στην ανάπτυξη της χώρας τους ή της
περιοχής καταγωγής τους, και να µειώσουν τη διαρροή εγκεφάλων,

–

να κινητοποιήσουν τα διάφορα µέσα συνεργασίας της Ένωσης για την
ενίσχυση των ικανοτήτων των κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών
των τρίτων χωρών όσον αφορά τη διαχείριση των µεταναστευτικών
ζητηµάτων, καθώς και για τη βελτίωση της ικανότητας των τρίτων χωρών να
προσφέρουν κατάλληλη προστασία.

την
τις
της
την

Η Ένωση πρέπει, επίσης, να λάβει υπόψη τους δεσµούς µεταξύ της µεταναστευτικής
πολιτικής και διαφόρων άλλων πολιτικών, όπως της κοινωνικής, της οικονοµικής και της
εµπορικής πολιτικής.
5.1.2.

Μια συντονισµένη πολιτική, εναρµονισµένη µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Η οικονοµική µετανάστευση θα πρέπει να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των αγορών
εργασίας των κρατών µελών. Τούτο θα επιτρέψει να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ικανότητες
των µεταναστών και να διευκολυνθεί η ένταξή τους. Η Ένωση πρέπει να εφοδιαστεί µε ένα
κοινό πλαίσιο υπό µορφή ευέλικτου καθεστώτος εισδοχής που θα της επιτρέπει να
προσαρµοστεί στην αυξηµένη κινητικότητα και στις ανάγκες των εθνικών αγορών εργασίας.
Το κοινό αυτό πλαίσιο θα πρέπει να σέβεται απόλυτα την αρµοδιότητα των κρατών µελών να
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καθορίζουν τον αριθµό εισόδου των υπηκόων των τρίτων χωρών για λόγους απασχόλησης.
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε δύο θέµατα, και συγκεκριµένα
στη σηµασία της ενδοευρωπαϊκής κινητικότητας των µεταναστών και στις συνέπειες που έχει
η απώλεια της θέσης εργασίας τους για την άδεια διαµονής.
Για να διευκολυνθούν η ανάλυση και η κατανόηση των µεταναστευτικών φαινοµένων, θα
µπορούσε να εξεταστεί η δηµιουργία λειτουργίας παρατηρητηρίου6. Το εργαλείο αυτό θα
επιτρέψει τη συστηµατική διάδοση και εκµετάλλευση των εργασιών και των διαθέσιµων
πηγών, καθώς και τη διάθεση συγκρίσιµων δεδοµένων σχετικά µε τη µετανάστευση. Θα
πρέπει να εξασφαλιστεί ο συντονισµός µεταξύ του εργαλείου αυτού και των υφιστάµενων
δικτύων που ασχολούνται µε τα µεταναστευτικά θέµατα.
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να εξευρεθεί αντιστοιχία µεταξύ των ικανοτήτων των
µεταναστών και των αναγκών της αγοράς εργασίας των κρατών µελών. Για το λόγο αυτό, η
µετανάστευση πρέπει να οργανωθεί µε βάση τη συνολική αξιολόγηση των ικανοτήτων που
θα χρειαστεί η Ευρώπη έως το 2020, λαµβανοµένης υπόψη της οικονοµικής κατάστασης.
O καθορισµός απλώς των αναγκών δεν αρκεί. Η προσφορά και η ζήτηση πρέπει να
συνδυάζονται. Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να εξετάσουµε το ενδεχόµενο δηµιουργίας
µιας ευρωπαϊκής πλατφόρµας διαλόγου. Με την πλατφόρµα αυτή θα µπορέσουµε να
προσδιορίσουµε πώς να διαχειριστούµε καλύτερα τη µετανάστευση του εργατικού δυναµικού
και ποιες προσαρµογές είναι αναγκαίες στο νοµικό και θεσµικό πλαίσιο. Χάρη σ’αυτήν θα
συγκεντρώνονται εργοδότες, συνδικαλιστικές οργανώσεις, γραφεία ευρέσεως εργασίας των
κρατών µελών, γραφεία προσλήψεων και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. Η αµοιβαία αναγνώριση
των τίτλων και των ικανοτήτων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών θα
αποτελέσει επίσης σηµαντικό στοιχείο στο πλαίσιο αυτό.
5.1.3.

Μια ενεργός πολιτική, βασιζόµενη σε ευρωπαϊκό καθεστώς για τους νόµιµους
µετανάστες

Για να µεγιστοποιηθούν οι θετικές επιπτώσεις της νόµιµης µετανάστευσης προς όφελος όλων
– των χωρών καταγωγής και προορισµού, των κοινωνιών υποδοχής και των µεταναστών –
απαιτείται σαφής, διαφανής και δίκαιη προσέγγιση που σέβεται τον άνθρωπο. Θα πρέπει να
θεσπιστεί κώδικας µετανάστευσης προς τον σκοπό αυτό που θα διασφαλίζει οµοιόµορφο
επίπεδο δικαιωµάτων για τους νόµιµους µετανάστες, εφάµιλλο µε εκείνο των πολιτών της
Κοινότητας. Η κωδικοποίηση αυτή των υφιστάµενων νοµοθετικών κειµένων θα
συµπεριλάβει, ενδεχοµένως, τις τροποποιήσεις που απαιτούνται για να απλουστευθούν ή να
συµπληρωθούν οι ισχύουσες διατάξεις και να βελτιωθεί η έµπρακτη εφαρµογή τους.
Η οικογενειακή επανένωση αποτελεί έναν από τους κυριότερους λόγους της µετανάστευσης
και αντιπροσωπεύει µεγάλο µέρος της νόµιµης µετανάστευσης. Η Ένωση πρέπει να θεσπίσει
κοινούς κανόνες για να διαχειριστεί µε αποτελεσµατικότητα την εισροή των µεταναστών που
τυγχάνουν οικογενειακής επανένωσης. Λόγω του µικρού βαθµού εναρµόνισης των εθνικών
νοµοθεσιών, µπορεί να προταθεί αναθεώρηση της οδηγίας µετά από ευρεία διαβούλευση.
Ο δυνητικός πολιτιστικός αλλά και οικονοµικός εµπλουτισµός που προσφέρει η
µετανάστευση µπορεί να συγκεκριµενοποιηθεί µόνο µε τη βελτίωση της ένταξης στη χώρα
υποδοχής. Για να επιτευχθεί η βελτίωση αυτή θα πρέπει όχι µόνο να εντατικοποιηθούν οι
6
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προσπάθειες που καταβάλλουν οι κρατικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, αλλά και να
αναληφθούν µεγαλύτερες δεσµεύσεις τόσο από την κοινωνία υποδοχής όσο και από τους
ίδιους τους µετανάστες. Θα µπορούσε να αναπτυχθεί ένας κοινός συντονιστικός µηχανισµός
που θα υποστήριζε τη δράση των κρατών µελών µε βάση ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς
σύµφωνα µε τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

5.1.4.

–

τον προσδιορισµό κοινών πρακτικών και ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών
προγραµµάτων για να διευκολυνθεί η διαδικασία ένταξης, ιδίως της ένταξης
των άρτι αφιχθέντων, που θα συµπεριλαµβάνουν βασικά στοιχεία, όπως
εισαγωγικά µαθήµατα και µαθήµατα γλωσσών, σαφή δέσµευση της κοινωνίας
υποδοχής και ενεργό συµµετοχή των µεταναστών σε όλες τις πτυχές της
συλλογικής ζωής,

–

την ανάπτυξη κοινών δεικτών αξιολόγησης των πολιτικών ένταξης,

–

άρση των φραγµών σε σχέση µε άλλες πολιτικές όπως η εκπαίδευση, η
κατάρτιση, ο πολιτισµός, η απασχόληση, η πολυγλωσσία και η νεολαία.
Πρέπει να τονιστεί ο καθοριστικός ρόλος των σχολείων, ιδίως εκείνων που
παρέχουν παιδαγωγικά µοντέλα µε ευρωπαϊκές αξίας,

–

η καλύτερη διαβούλευση και συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών, µέσω της
πύλης του ∆ιαδικτύου και του Ευρωπαϊκού Φόρουµ για την Ένταξη.

Καλύτερος έλεγχος της παράνοµης µετανάστευσης

Η πρόληψη και η µείωση της παράνοµης µετανάστευσης, καθώς και των συναφών
εγκληµατικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο των ανθρώπινων δικαιωµάτων αποτελούν
απαραίτητο συµπλήρωµα της ανάπτυξης κοινής πολιτικής στον τοµέα της παράνοµης
µετανάστευσης. Πρέπει ιδίως να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την καταπολέµηση
των εγκληµατικών κυκλωµάτων.
Η παράνοµη απασχόληση πρέπει να αντιµετωπιστεί µε προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα
ενώ συγχρόνως θα εξασφαλιστεί η προστασία των µεταναστών που γίνονται θύµατά της.
Είναι αναγκαίο να υποστηριχθεί και να ελεγχθεί η εφαρµογή της οδηγίας που προβλέπει
κυρώσεις κατά των εργοδοτών.
Πρέπει να υπάρχει µηδενική ανοχή για τη διακίνηση και εµπορία ανθρώπων. Πρέπει να
γίνουν επενδύσεις σε κατάλληλους ανθρώπινους και χρηµατοδοτικούς πόρους για να
αυξηθούν οι έλεγχοι, ιδίως στον τόπο εργασίας, αλλά και για να απλουστευθούν οι όροι
έκδοσης αδειών διαµονής στα θύµατα.
Πρέπει να διατυπωθεί αποτελεσµατική πολιτική αποµάκρυνσης και επιστροφής σύµφωνα
µε το δίκαιο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τον ∆εκέµβριο του 2010, θα τεθούν σε
εφαρµογή οι κανόνες επιστροφής που καθορίζει η οδηγία. Η εφαρµογή της θα
παρακολουθείται µε προσοχή, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσµατική εκτέλεση των µέτρων
αποµάκρυνσης, την κράτηση, τα ένδικα µέσα προσφυγής και τη µεταχείριση των ευάλωτων
ατόµων. Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύεται µε την αυξηµένη επιχειρησιακή συνεργασία
µεταξύ των κρατών µελών. Πιο µακροπρόθεσµα, µε βάση αξιολόγηση της νοµοθεσίας αυτής,
θα πρέπει να συγκεκριµενοποιηθεί η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων
αποµάκρυνσης. Επιπλέον, η υποχρεωτική καταχώρηση στο SIS των απαγορεύσεων εισόδου
θα επιτρέψει να εφαρµοστεί πλήρως η αρχή αυτή.
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Η παροχή προτεραιότητας στην εκούσια επιστροφή πρέπει να προωθηθεί και να ενισχυθεί
ενεργά, ιδίως στο πλαίσιο των υφιστάµενων χρηµατοδοτικών µέσων. Ωστόσο, πολύ συχνά,
τα µέτρα αποµάκρυνσης δεν µπορούν να εκτελεστούν λόγω νοµικών ή πρακτικών εµποδίων.
Επειδή δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες, πρέπει να µελετήσουµε τις εθνικές ανάγκες και
πρακτικές και να εξετάσουµε κατά πόσο είναι σκόπιµο να καθορίσουµε κοινά πρότυπα για να
αναλάβουµε παράνοµους µετανάστες που δεν µπορούν να αποµακρυνθούν. Όσον αφορά
τις νοµιµοποιήσεις, πρέπει να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών
µελών. Θα µπορούσαν να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή τους.
Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, που εισέρχονται παράνοµα στο έδαφος της Ένωσης θέτουν ένα
άλλο ιδιαίτερο πρόβληµα που θα πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά. Η εξέταση αυτή θα
συνοδευθεί µε σχέδιο δράσης που θα εδραιώνει και θα συµπληρώνει τις νοµοθετικές και
χρηµατοδοτικές πράξεις που εφαρµόζονται, και θα ενισχύει τις µορφές συνεργασίας µε τις
χώρες καταγωγής, συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας µε τις χώρες καταγωγής, ούτως
ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή των ανηλίκων στη χώρα καταγωγής τους.
5.2.

Άσυλο: ένας κοινός χώρος αλληλεγγύης και προστασίας

Το 2008, υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 240 000 αιτήσεις ασύλου. Ορισµένα
κράτη µέλη θίγονται περισσότερο από άλλα, είτε λόγω του αριθµού των αιτήσεων που
λαµβάνουν, είτε λόγω του ποσοστού των αιτήσεων σε σχέση µε τον πληθυσµό τους.
Η Ένωση πρέπει να συνεχίσει το έργο που ανέλαβε για να καταστεί πραγµατικός κοινός
χώρος αλληλεγγύης και προστασίας µε βάση το σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων,
του υψηλού επιπέδου προστασίας και της γενικής βελτίωσης της ποιότητας των εθνικών
συστηµάτων, ενισχύοντας συγχρόνως τις προσπάθειες για την εξάλειψη των καταχρήσεων.
5.2.1.

Ένας ενιαίος χώρος προστασίας

Η Ένωση σηµείωσε σηµαντική πρόοδο για τη δηµιουργία κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος
ασύλου, βασιζόµενου στη σύµβαση της Γενεύης και στις άλλες εφαρµοστέες διεθνείς
πράξεις. Κατά την τελευταία δεκαετία, έχει δηµιουργηθεί µια βάση κοινών κανόνων. Οι
νοµοθετικές προτάσεις της δεύτερης φάσης εναρµόνισης πρέπει να υιοθετηθούν γρήγορα. Ο
στόχος είναι να εγκαθιδρυθεί, το αργότερο το 2012, ενιαία διαδικασία ασύλου και
οµοιόµορφο καθεστώς διεθνούς προστασίας.
Στο επιχειρησιακό επίπεδο, η Ένωση πρέπει να εξασφαλίσει στην Υπηρεσία Υποστήριξης
για το Άσυλο τα αναγκαία µέσα για την ανάπτυξη των ικανοτήτων της. Όλοι οι φορείς που
είναι υπεύθυνοι για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου στα κράτη µέλη θα πρέπει να
παρακολουθήσουν κοινά προγράµµατα κατάρτισης. Θα έχουν πρόσβαση επίσης σε έγκυρη
πληροφόρηση για τις χώρες καταγωγής. Τα εθνικά δικαιοδοτικά όργανα πρέπει να
συµµετάσχουν στη διαδικασία αυτή. Το 2013, µε βάση µια αξιολόγηση, τα καθήκοντα της
Υπηρεσίας θα µπορέσουν να ενισχυθούν για να ληφθεί υπόψη η πρόοδος στον τοµέα της
αλληλεγγύης και στον καταµερισµό των ευθυνών.
Ο αυστηρός έλεγχος και η σωστή εφαρµογή του νοµοθετικού κεκτηµένου πρέπει να
διασφαλίσουν την αξιοπιστία του καθεστώτος αυτού, καθώς και την αµοιβαία εµπιστοσύνη
µεταξύ των κρατών µελών για την χρηστή διακυβέρνηση των αντίστοιχων συστηµάτων
ασύλου. Θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν µηχανισµοί περιοδικής αξιολόγησης για να
διευκολυνθεί η εναρµόνιση των συστηµάτων ασύλου στα κράτη µέλη.
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Η ένταξη των ατόµων που τυγχάνουν διεθνούς προστασίας πρέπει επίσης να βελτιωθεί,
καθώς και να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες άφιξής τους στην Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, θα
πρέπει να βρεθούν λύσεις για τους αιτούντες άσυλο στους οποίους δεν χορηγείται καθεστώς
πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας, αλλά ούτε µπορούν να αποµακρυνθούν για
ειδικούς λόγους.
Θα διεξαχθεί διεξοδική αξιολόγηση της µεταφοράς και της εφαρµογής των νοµοθετικών
πράξεων της δεύτερης φάσης, καθώς και της προόδου σχετικά µε τη σύγκλιση των πρακτικών
και των µέτρων στήριξης. Στη βάση αυτή, πριν από το τέλος του 2014, η ΕΕ θα έχει
επισηµοποιήσει την αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης όλων των ατοµικών αποφάσεων
χορήγησης καθεστώτος προστασίας τις οποίες λαµβάνουν οι αρχές που αποφαίνονται σχετικά
µε τις αιτήσεις ασύλου, έτσι ώστε να µπορεί να µεταφερθεί η προστασία χωρίς να είναι
απαραίτητο να θεσπιστούν ειδικοί µηχανισµοί από τον ευρωπαίο νοµοθέτη.
5.2.2.

Καταµερισµός ευθυνών και αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών

Για την υποδοχή και την ένταξη των προσφύγων είναι αναγκαία µια πραγµατική κατανοµή
των ευθυνών. Η Ένωση έχει µεν αποφασίσει σήµερα να διατηρήσει τις γενικές αρχές του
συστήµατος του ∆ουβλίνου, πρέπει όµως να ανοίξει και νέες οδούς.
Πρέπει να εξεταστεί ένας µηχανισµός εσωτερικής επανεγκατάστασης µεταξύ των κρατών
µελών για τα πρόσωπα που τυγχάνουν διεθνούς προστασίας, ο οποίος θα λειτουργεί σε
εκούσια και συντονισµένη βάση. Ένα πρώτο στάδιο θα συνίσταται στην καθιέρωση
συστηµατικού προγραµµατισµού των πιστώσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων ως αντιστάθµισµα της προσπάθειας εσωτερικής
αλληλεγγύης. Ο προγραµµατισµός αυτός θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη αντικειµενικά
κριτήρια. Ο εν λόγω µηχανισµός θα µπορεί να περιλαµβάνει τη στήριξη της δηµιουργίας
µόνιµων πλατφορµών υποδοχής και διέλευσης σε ορισµένα κράτη µέλη, καθώς και ειδικές
ρυθµίσεις για την εταιρική σχέση µε την UNHCR (Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες). Παράλληλα µε την πρώτη αυτή προσέγγιση, θα πρέπει να συνεχιστεί η εξέταση
της σκοπιµότητας και των νοµικών και πρακτικών συνεπειών της κοινής επεξεργασίας
αιτήσεων ασύλου εντός και εκτός της Ένωσης. Η εξέταση αυτή θα διεξαχθεί κατά τρόπο που
να συµπληρώνει το κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα ασύλου και θα είναι σύµφωνη µε τα σχετικά
διεθνή πρότυπα. Με βάση τις µελέτες αυτές και την αξιολόγηση του µηχανισµού αρχικής
αλληλεγγύης, θα µπορούσε να προβλεφθεί, από το 2013, ένα µόνιµο σύστηµα αλληλεγγύης.
Η Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο θα αναλάβει τον συντονισµό του συστήµατος αυτού.
Η ενδοευρωπαϊκή χρηµατοδοτική αλληλεγγύη θα πρέπει να επανεξεταστεί. Επί 10 έτη,
εφαρµοζόταν µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων, το οποίο υποστήριξε τις
διαδοχικές φάσεις εναρµόνισης. Θα πρέπει να προσδιοριστούν νέα κριτήρια κατανοµής ή
τοµείς παρέµβασης, λαµβανοµένης υπόψη της εξέλιξης της κοινής πολιτικής.
5.2.3.

Αλληλεγγύη µε τις τρίτες χώρες

Η αλληλεγγύη µε τις τρίτες χώρες που βρίσκονται αντιµέτωπες µε σηµαντικές ροές
προσφύγων ή που φιλοξενούν µεγάλους πληθυσµούς προσφύγων και ακουσίως
µετακινηθέντων είναι σηµαντική. Η πρόσβαση στην προστασία και η τήρηση της αρχής της
µη επαναπροώθησης πρέπει να εξασφαλιστούν. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
υποστηρίξει την ενίσχυση των ικανοτήτων των τρίτων χωρών για την ανάπτυξη των δικών
τους συστηµάτων ασύλου και προστασίας.
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Στη συνάρτηση αυτή, θα µπορούσαν να εξεταστούν νέες µορφές ευθυνών για την προστασία.
Θα πρέπει να διευκολυνθούν οι διαδικασίες προστατευµένης εισόδου και έκδοσης
ανθρωπιστικών θεωρήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της βοήθειας των διπλωµατικών
αντιπροσωπειών, ή οποιασδήποτε άλλης δοµής που δηµιουργείται στις τρίτες χώρες, στο
πλαίσιο συνολικής στρατηγικής διαχείρισης της κινητικότητας.
Για να ενισχυθεί περισσότερο η εξωτερική διάσταση της πολιτικής ασύλου, η Ένωση θα
µπορέσει να επεκτείνει τα προγράµµατα περιφερειακής προστασίας σε συνεργασία µε την
UNHCR και τις ενδιαφερόµενες τρίτες χώρες, βασιζόµενη στην Υπηρεσία Υποστήριξης και
στις κοινοτικές εξωτερικές χρηµατοδοτικές πράξεις.
Η Ένωση θα ενισχύσει τις προσπάθειές της στον τοµέα της επανεγκατάστασης, ούτως ώστε
να παράσχει διαρκείς λύσεις στους πρόσφυγες.

6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή ελπίζει ότι µετά από διεξοδικές συνοµιλίες µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, θα είναι σε θέση να υιοθετήσει ένα φιλόδοξο πρόγραµµα µε βάση την
παρούσα ανακοίνωση έως το τέλος του έτους. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Επιτροπή θα
προτείνει σχέδιο δράσης που θα εφαρµόζει το πρόγραµµα της Στοκχόλµης, ούτως ώστε να
καθοριστούν µε ακρίβεια η δράση που θα αναληφθεί και η ηµερήσια διάταξη που θα
ακολουθηθεί κατά το διάστηµα 2010-2014.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ζητήµατα προτεραιότητας
Προώθηση των δικαιωµάτων πολιτών : Μια Ευρώπη των δικαιωµάτων
Θεµελιώδη δικαιώµατα
Η Ένωση πρέπει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων για
να συµπληρώσει το σύστηµά της για την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων.
Με βάση έκθεση που δηµοσίευσε η Επιτροπή, η Ένωση θα καθορίσει τον τρόπο µε τον οποίο
θα γίνει κοινή για όλους η µνήµη των εγκληµάτων των ολοκληρωτικών καθεστώτων.
Ελεύθερη κυκλοφορία
Είναι σηµαντικό να προβλεφθεί η πραγµατική εφαρµογή της οδηγίας 2004/38 για την
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει κατευθυντήριες γραµµές
προς το σκοπό αυτό και θα ελέγξει την εφαρµογή της.
Στο πλαίσιο αυτό, θα δηµιουργηθεί ένα σύστηµα που θα επιτρέπει στους πολίτες να
λαµβάνουν ληξιαρχικές πράξεις εύκολα και δωρεάν. Μακροπρόθεσµα, η Ένωση θα πρέπει να
εξετάσει την αµοιβαία αναγνώριση των αποτελεσµάτων που συνδέονται µε τις ληξιαρχικές
πράξεις.
Σεβασµός της πολυµορφίας
Η Ένωση πρέπει να καθορίσει µια κοινή προσέγγιση που θα της επιτρέπει να κινητοποιήσει
καλύτερα τις υφιστάµενες χρηµατοδοτικές και νοµικές πράξεις για την καταπολέµηση των
διακρίσεων, του ρατσισµού, της ξενοφοβίας και της οµοφοβίας.
Προστασία των ευάλωτων ατόµων
Πρέπει να αναπτυχθεί φιλόδοξη ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώµατα του παιδιού.
Πρέπει να ενισχυθεί η δράση της Ένωσης για την προστασία των ευάλωτων ατόµων, των
γυναικών που είναι θύµατα βίας και των εξαρτηµένων ατόµων.
Προστασία δεδοµένων
Η Ένωση πρέπει να εφοδιαστεί µε πλήρες καθεστώς προστασίας των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα που θα καλύπτει όλους τους τοµείς της Ένωσης. Πρέπει να εξεταστεί η
δηµιουργία ευρωπαϊκής πιστοποίησης για τις τεχνολογίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που
σέβονται την ιδιωτική ζωή. Για την προστασία των δεδοµένων απαιτείται εντατική διεθνής
συνεργασία. Η Ένωση πρέπει να συµβάλει στην επεξεργασία και την προώθηση διεθνών
προτύπων στον τοµέα αυτό.
Συµµετοχή στη δηµοκρατική ζωή
Έχοντας ως στόχο τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, η Ένωση θα θεσπίσει καινοτόµα µέτρα
για τους πολίτες ώστε να ενθαρρύνει τη συµµετοχή τους.
Προξενική προστασία
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Πρέπει να δηµιουργηθεί ισχυρότερο πλαίσιο συντονισµού και συνεργασίας όσον αφορά την
προξενική προστασία.
∆ιευκόλυνση της ζωής των πολιτών: µια Ευρώπη του δικαίου και της δικαιοσύνης
Η αµοιβαία αναγνώριση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού
δικαστικού χώρου.
Στον τοµέα των αστικών υποθέσεων, πρέπει να καταργηθεί η διαδικασία της κήρυξης
εκτελεστότητας (exequatur) στις αστικές και εµπορικές υποθέσεις και να επεκταθεί η
αµοιβαία αναγνώριση σε υποθέσεις που δεν καλύπτονται ακόµα.
Στις ποινικές υποθέσεις, η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης πρέπει να εξακολουθήσει να
εφαρµόζεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
Η αµοιβαία αναγνώριση πρέπει επίσης να επεκταθεί στα µέτρα προστασίας των θυµάτων και
των µαρτύρων καθώς και στις αποφάσεις έκπτωσης από δικαιώµατα.
Για να παγιωθεί η αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των δικαστικών συστηµάτων, η κατάρτιση
των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλµατα πρέπει να ενισχυθεί και να
υποστηριχθεί µε την ανάπτυξη κοινών εργαλείων. Οι ανταλλαγές µεταξύ των ασκούντων
συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλµατα πρέπει να αυξηθούν, ιδίως µέσω του φόρουµ για τη
δικαιοσύνη και µέσω των δραστηριοτήτων των διαφόρων δικτύων που θα πρέπει να
συντονίσουν καλύτερα τις δραστηριότητές τους.
Η ανάπτυξη της αµοιβαίας αναγνώρισης θα πρέπει να συµβαδίζει µε εµπεριστατωµένη
αξιολόγηση της εφαρµογής των πολιτικών της Ένωσης στον τοµέα της δικαιοσύνης. Η
Ένωση θα πρέπει επίσης να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών µελών για τη βελτίωση
των δικαστικών συστηµάτων τους.
Η Ένωση πρέπει να δηµιουργήσει βάση κοινών κανόνων για να εναρµονίσει τις εθνικές
νοµοθεσίες σε τοµείς ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων, µε διασυνοριακή, εν γένει, διάσταση.
Επίσης, η Ένωση θα πρέπει να προσφεύγει στο ποινικό δίκαιο, όταν αυτό είναι αναγκαίο, για
να διασφαλίζει την αποτελεσµατική εφαρµογή των πολιτικών της, σύµφωνα µε τη νοµολογία
του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Στον τοµέα των αστικών υποθέσεων, οι νοµοθεσίες θα πρέπει να ευθυγραµµιστούν ως προς
τους ελάχιστους κανόνες όσον αφορά ορισµένες πτυχές της πολιτικής δικονοµίας ή όσον
αφορά το δικαίωµα επιµέλειας.
Η διευκόλυνση της προσφυγής στη δικαιοσύνη πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Η ΕΕ
θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ενισχύσει τους υφιστάµενους µηχανισµούς
νοµικής συνδροµής, να κινητοποιήσει τα ηλεκτρονικά µέσα (ηλεκτρονική δικαιοσύνη), και
να κυρίως να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες µετάφρασης και
διερµηνείας στα δικαστήρια. Θα πρέπει επίσης να εργαστεί για την απλούστευση των
διατυπώσεων επικύρωσης των πράξεων και εγγράφων. Η υποστήριξη των θυµάτων
αξιόποινων πράξεων θα πρέπει να βελτιωθεί, ιδίως όσον αφορά τις διακρατικές υποθέσεις.
Πρέπει να κινητοποιηθούν τα ένδικα µέσα για να υποστηρίξουν την οικονοµική
δραστηριότητα. Η εκτέλεση των αποφάσεων των δικαστηρίων θα πρέπει να βελτιωθεί, ιδίως
µε τη δηµιουργία ευρωπαϊκής διαδικασίας τραπεζικής κατάσχεσης. Οι εργασίες που
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αποβλέπουν στη δηµιουργία κοινού πλαισίου αναφοράς για το δίκαιο των συµβάσεων
µπορούν να χρησιµοποιούνται στις µελλοντικές νοµοθετικές προτάσεις και θα µπορούσαν να
συνταχθούν υποδείγµατα συµβάσεων. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την
εναρµόνιση του εφαρµοστέου δικαίου στον τοµέα των ασφαλιστήριων συµβολαίων και του
εταιρικού δικαίου. Επίσης, η Ένωση θα µπορούσε να αποφασίσει να προσφύγει στο ποινικό
δίκαιο, κατά περίπτωση, για την τιµωρία καταχρηστικών συµπεριφορών στον
χρηµατοπιστωτικό τοµέα.
Μια Ευρώπη που προστατεύει
Η Ένωση και τα κράτη µέλη θα πρέπει να µεριµνήσουν ώστε να ενισχυθεί η κατάρτιση των
ασκούντων συναφή µε την ασφάλεια επαγγέλµατα, µε τη δηµιουργία προγραµµάτων
ανταλλαγών (τύπου «Erasmus»).
Η Ένωση πρέπει να αποκτήσει ευρωπαϊκό πρότυπο πληροφοριών για να ενισχύσει τις
ικανότητές της στον τοµέα της στρατηγικής ανάλυσης και της επιχειρησιακής συνεργασίας.
Η Ένωση θα πρέπει να µελετήσει την οικοδόµηση αρχιτεκτονικής των συστηµάτων
πληροφοριών που θα διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα, τη συνοχή και την προσαρµογή στις
ανάγκες.
Οι προτεραιότητες της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας πρέπει να υποστηριχθούν από τις
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, ούτως ώστε να προωθηθεί η βέλτιστη χρήση των
πλέον σύγχρονων τεχνολογιών.
Για να υποστηριχθούν οι προσπάθειες αυτές, θα µπορούσε να µελετηθεί η δηµιουργία
ταµείου για την εσωτερική ασφάλεια.
Πρέπει να κινητοποιηθούν όλα τα νοµικά και επιχειρησιακά µέσα για να εµποδίσουν τους
εγκληµατίες να επωφεληθούν από τον χώρο χωρίς σύνορα. Η επιχειρησιακή αστυνοµική
συνεργασία θα πρέπει να βελτιωθεί µε τη διευκόλυνση της δράσης της αστυνοµίας εκτός των
εθνικών συνόρων και µε τη δηµιουργία πρότυπου κέντρου αστυνοµικής και τελωνειακής
συνεργασίας.
Η Ευρωπόλ πρέπει να διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο όσον αφορά τον συντονισµό, την
ανταλλαγή πληροφοριών και την κατάρτιση των ασκούντων συναφή µε την ασφάλεια
επαγγέλµατα.
Η ασφάλεια της Ένωσης επιβάλλει την ενίσχυση της αστυνοµικής συνεργασίας µε τις τρίτες
χώρες, ιδίως µε τα κράτη στενής γειτνίασης.
Η Ένωση θα πρέπει να δηµιουργήσει ένα πλήρες σύστηµα συγκέντρωσης αποδεικτικών
στοιχείων.
Το σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών ποινικού µητρώου που έχει δηµιουργηθεί θα πρέπει
να συµπληρωθεί και να χρησιµοποιείται στο έπακρο (ευρύτερη χρησιµοποίηση και
συµπερίληψη υπηκόων τρίτων κρατών).
Η Ένωση πρέπει να αποκτήσει νοµικό πλαίσιο σχετικά µε τις ελάχιστες διαδικαστικές
εγγυήσεις και να προωθήσει τα πειραµατικά σχέδια όσον αφορά τις εκτός της φυλάκισης
εναλλακτικές λύσεις.
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Πρέπει επίσης να δηµιουργήσει ολοκληρωµένη διαχείριση των συνόρων που θα επιτρέπει την
οµαλή είσοδο των ατόµων στην Ένωση ενώ συγχρόνως θα κατοχυρώνει την ασφάλεια του
εδάφους της και την καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης. Πρέπει να δηµιουργηθεί ένα
συνεκτικό σύστηµα ελέγχου στα σηµεία διέλευσης που θα καλύπτει όλους τους τύπους
ελέγχου ("one stop shop"). Ο συντονιστικός ρόλος του οργανισµού Frontex πρέπει να
ενισχυθεί και οι επιχειρησιακές ικανότητές του πρέπει να αναπτυχθούν, όπως και η συνοχή
της δράσης του µε εκείνη της ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο. Το Eurosur
(Ευρωπαϊκό σύστηµα επιτήρησης των συνόρων) θα πρέπει να αρχίζει να δηµιουργείται
σταδιακά.
Τα συστήµατα πληροφοριών (SIS II, VIS) θα πρέπει να εισέλθουν σε πλήρως επιχειρησιακή
φάση. Θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα ηλεκτρονικής καταχώρησης των εισόδων και
εξόδων, καθώς και ένα πρόγραµµα καταχωρηµένων ταξιδιωτών. Θα πρέπει να µελετηθεί η
σκοπιµότητα ενός συστήµατος προηγούµενης άδειας ταξιδίου.
Η Ένωση πρέπει να δηµιουργήσει ευρωπαϊκή θεώρηση Σένγκεν. Θα πρέπει να
δηµιουργηθούν κοινά κέντρα έκδοσης θεωρήσεων στις τρίτες χώρες, ως πρώτο στάδιο για τη
δηµιουργία µιας κοινής προξενικής αρχής. Η σύναψη συµφωνιών διευκόλυνσης της
χορήγησης θεωρήσεων µε τις τρίτες χώρες θα συνεχιστεί παράλληλα µε την τακτική
αναθεώρηση των καταλόγων των κρατών που θα υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης. Το
ευρωπαϊκό σύστηµα θεωρήσεων θα εξελιχθεί σταδιακά σε ένα σύστηµα έκδοσης θεωρήσεων,
το οποίο θα βασίζεται στην εκτίµηση του ατοµικού κινδύνου και όχι στην υπηκοότη τα.
Η Ένωση πρέπει να δηµιουργήσει ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος που θα βασίζεται στην βέλτιστη χρήση όλων των διαθέσιµων
εργαλείων. Κατά προτεραιότητα, θα επικεντρωθεί σε πέντε είδη σοβαρών εγκληµάτων.
Η Ένωση πρέπει να καταπολεµήσει την εµπορία ανθρώπων ενεργώντας αποτελεσµατικότερα
κατά των κυκλωµάτων λαθρεµπορίου, βελτιώνοντας τις εργασίες συγκέντρωσης
πληροφοριών και στρατηγικής ανάλυσης, δηµιουργώντας κατάλληλους µηχανισµούς
συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων και βελτιώνοντας την παροχή βοήθειας στα θύµατα.
Η Ένωση πρέπει να καταπολεµήσει τη σεξουαλική εκµετάλλευση των παιδιών και την
παιδική πορνογραφία, προωθώντας ιδίως την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τους
καταδικασθέντες. Πρέπει επίσης να καθιερωθεί στενή συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα,
ούτως ώστε να εντοπίζεται, να διακόπτεται και να εµποδίζεται η πρόσβαση στους δικτυακούς
τόπους µε περιεχόµενο παιδικής πορνογραφίας. Η Ένωση πρέπει να διευκρινίσει τους
νοµικούς κανόνες που εφαρµόζονται για το έγκληµα στον κυβερνοχώρο και να δηµιουργήσει
στην Ευρωπόλ µια ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την επισήµανση των αξιόποινων πράξεων,
ώστε να καταπολεµήσει αποτελεσµατικότερα το φαινόµενο αυτό.
Η Ένωση πρέπει να µειώσει τις δυνατότητες που παρέχει στο οργανωµένο έγκληµα η
παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, ιδίως στο πλαίσιο κρίσης που αυξάνει τα τρωτά σηµεία του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, ενισχύοντας τη δράση της στον τοµέα της καταπολέµησης
του οικονοµικού εγκλήµατος. Πρέπει να ενισχύσει τις ικανότητες διερεύνησης και
χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης των εγκληµάτων, να εντοπίσει καλύτερα τις πρακτικές
κατάχρησης των αγορών, να βελτιώσει το επιχειρησιακό πλαίσιο στον τοµέα των
κατασχέσεων και δηµεύσεων των προϊόντων εγκλήµατος, να καταπολεµήσει τη διαφθορά και
να
δηµιουργήσει
αποτρεπτικό
µηχανισµό
για
την
καταπολέµηση
της
παραποίησης/αποµίµησης.

EL

37

EL

Η Ένωση πρέπει να συνεχίσει και να εµβαθύνει τη στρατηγική της για την καταπολέµηση
των ναρκωτικών, η οποία υποστηρίζει µια συνολική και ισόρροπη προσέγγιση βασιζόµενη
στην ταυτόχρονη µείωση της προσφοράς και της ζήτησης. Θα πρέπει να βελτιωθεί η
συνεργασία µε διάφορες περιοχές του κόσµου, να εξασφαλιστεί η πλήρης συµµετοχή της
κοινωνίας των πολιτών και να ενισχυθεί το ερευνητικό έργο στον τοµέα αυτό.
Η Ένωση πρέπει να έχει υπό έλεγχο τον τροµοκρατικό κίνδυνο, καταπολεµώντας
αποτελεσµατικά τη ριζοσπαστικοποίηση, την αυξανόµενη χρήση του ∆ιαδικτύου από τους
τροµοκράτες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.
Για να υποστηρίξει και να συµπληρώσει τις δράσεις των κρατών µελών, η Ένωση πρέπει να
ενισχύσει τον µηχανισµό πολιτικής προστασίας, καθώς και την ανάλυση κινδύνων και την
ικανότητα αντίδρασης.
Η Ένωση πρέπει να ενισχύσει τα εργαλεία ελέγχου του τροµοκρατικού κινδύνου. Ειδικότερα,
πρέπει να επεκταθεί και να εφαρµοστεί το πρόγραµµα προστασίας των υποδοµών ζωτικής
σηµασίας, να χαραχθεί ευρωπαϊκή στρατηγική για την αντιµετώπιση των απειλών που θέτουν
τα υλικά ΠΡΒΧ (πυρηνικά, ραδιολογικά, βιολογικά και χηµικά) και να εφαρµοστεί σχέδιο
δράσης για τις εκρηκτικές ύλες.
Προαγωγή µιας περισσότερο ολοκληρωµένης κοινωνίας για τον πολίτη: µια Ευρώπη
που επιδεικνύει ευθύνη και αλληλεγγύη σε θέµατα µετανάστευσης και ασύλου
Η Ένωση πρέπει να προωθήσει δυναµική και δίκαιη µεταναστευτική πολιτική.
Πρέπει να χρησιµοποιήσει στο έπακρο και να εµβαθύνει τη συνολική προσέγγιση µε σκοπό
τη συντονισµένη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών σε σύµπραξη µε τις τρίτες χώρες. Τα
µεταναστευτικά ζητήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της εξωτερικής πολιτικής της
Ένωσης.
Η Ένωση πρέπει να προωθήσει τις θετικές επιπτώσεις της µετανάστευσης για την ανάπτυξη
των χωρών καταγωγής.
Είναι απαραίτητο να καθοριστεί ένα κοινό πλαίσιο για ένα ευέλικτο καθεστώς εισδοχής των
µεταναστών, το οποίο θα της επιτρέπει να προσαρµόζεται στην αυξηµένη κινητικότητα και
στις ανάγκες των εθνικών αγορών εργασίας.
Για να µεγιστοποιήσει τις θετικές επιπτώσεις της νόµιµης µετανάστευσης προς όφελος όλων,
η Ένωση πρέπει να αποκτήσει έναν κώδικα µετανάστευσης, κοινούς κανόνες για να
διαχειριστεί µε αποτελεσµατικότητα την οικογενειακή επανένωση και να υποστηρίξει τις
προσπάθειες των κρατών µελών στον τοµέα της ένταξης µέσω κοινού συντονιστικού
µηχανισµού.
Ο καλύτερος έλεγχος της παράνοµης µετανάστευσης αποτελεί βασικό συµπλήρωµα της
ανάπτυξης µιας κοινής πολιτικής στον τοµέα της νόµιµης µετανάστευσης. Η Ένωση πρέπει
να καταπολεµήσει την παράνοµη εργασία και να ακολουθήσει αποτελεσµατική πολιτική
αποµάκρυνσης και επιστροφής, χρησιµοποιώντας πλήρως τα υφιστάµενα µέσα. Η Ένωση
πρέπει να προωθήσει την εκούσια επιστροφή και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους
ασυνόδευτους ανηλίκους. Πρέπει να καταστεί πραγµατικός κοινός χώρος αλληλεγγύης και
προστασίας, µε ενιαία διαδικασία ασύλου και οµοιόµορφο καθεστώς διεθνούς προστασίας.
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Πρέπει να εξασφαλίσει τον καταµερισµό των ευθυνών για την υποδοχή και την ένταξη των
προσφύγων, καθώς και τη δηµιουργία εκούσιου µηχανισµού ανακατανοµής µεταξύ των
κρατών µελών και κοινής επεξεργασίας των αιτήσεων ασύλου. Πρέπει να εξασφαλίσει τον
αυστηρό έλεγχο και την ορθή εφαρµογή του νοµοθετικού κεκτηµένου που αποτελούν
εγγύηση της αξιοπιστίας του κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου και εµπνέουν
εµπιστοσύνη µεταξύ των κρατών µελών. Μακροπρόθεσµα, η αρχή της αµοιβαίας
αναγνώρισης όλων των αποφάσεων για τη χορήγηση καθεστώτος προστασίας θα διευκολύνει
τη µεταφορά της προστασίας.
Η Ένωση πρέπει να ενισχύει την επιχειρησιακή συνεργασία εξασφαλίζοντας στην Υπηρεσία
Υποστήριξης για το Άσυλο τα αναγκαία µέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων της.
Πρέπει να επιδιωχθεί µια πολιτική για το άσυλο βασιζόµενη στην αλληλεγγύη µε τις τρίτες
χώρες που βρίσκονται αντιµέτωπες µε σηµαντικές ροές προσφύγων. Η Ένωση θα πρέπει να
επεκτείνει τα προγράµµατα περιφερειακής προστασίας και να επιτείνει τις προσπάθειές της
όσον αφορά την επανεγκατάσταση.
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