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Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων

Η πολιτική της διαχείρισης των συνόρων έχει γνωρίσει σημαντικές εξελίξεις, με τη
δημιουργία μέσων και οργανισμών όπως το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, το Σύστημα
Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και
Ακτοφυλακής. Οι προκλήσεις που συνδέονται με την αύξηση των μεικτών μεταναστευτικών
ροών στην ΕΕ, καθώς και οι μεγαλύτερες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια, έχουν
πυροδοτήσει μια νέα περίοδο δραστηριότητας, η οποία κινείται προς την κατεύθυνση μιας πιο
άμεσης επιχειρησιακής στήριξης και της ευρωπαϊκοποίησης της πολιτικής για τη διαχείριση
των συνόρων.

Νομική βάση

Άρθρα 67 και 77 ΣΛΕΕ.

Στόχοι

Ένας ενιαίος χώρος χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα — ο χώρος Σένγκεν — προϋποθέτει
μια κοινή πολιτική όσον αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Η Ένωση αποσκοπεί,
συνεπώς, να θεσπίσει κοινά πρότυπα όσον αφορά τους ελέγχους στα εξωτερικά της σύνορα και
να θέσει σταδιακά σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τη διαχείριση των συνόρων
αυτών.

Επιτεύγματα

Το πρώτο βήμα προς μία πολιτική κοινής διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων έγινε τις
14 Ιουνίου 1985, όταν πέντε εκ των τότε δέκα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας υπέγραψαν τη Συμφωνία του Σένγκεν, που συμπληρώθηκε πέντε χρόνια αργότερα
με τη Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν. Ο χώρος Σένγκεν, δηλαδή μια ζώνη
χωρίς εσωτερικά σύνορα που εγκαθιδρύθηκε από το κεκτημένο Σένγκεν (όπως είναι συνολικά
γνωστές οι συμφωνίες και ρυθμίσεις), αποτελείται σήμερα από 26 ευρωπαϊκές χώρες (για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χώρο Σένγκεν, βλέπε 2.1.3).
Α. Το κεκτημένο Σένγκεν για τα εξωτερικά σύνορα
Οι ρυθμίσεις που σήμερα αποτελούν το κεκτημένο Σένγκεν για τα εξωτερικά σύνορα, το οποίο
βασίζεται στο αρχικό κεκτημένο που ενσωματώθηκε στην έννομη τάξη της ΕΕ από τη Συνθήκη
του Άμστερνταμ, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μέτρων, τα οποία μπορούν χονδρικά να χωριστούν
σε πέντε κατηγορίες.
Πρώτον, τον κεντρικό πυλώνα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων αποτελεί ο Κώδικας
Συνόρων Σένγκεν, ο οποίος θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων καθώς και όρους που διέπουν την προσωρινή επαναφορά ελέγχων στα εσωτερικά
σύνορα. Δεύτερον, δεδομένου ότι δεν διαθέτουν όλα τα κράτη μέλη εξωτερικά σύνορα που
πρέπει να ελέγχονται και δεν επηρεάζονται εξίσου από τις διασυνοριακές μετακινήσεις, η

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_2.1.3.pdf
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ΕΕ χρησιμοποιεί τα κονδύλιά της σε μια προσπάθεια να αντισταθμίσει ορισμένες από τις
δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη μέλη στα εξωτερικά σύνορα. Για το χρονικό
διάστημα 2007-2013, ο εν λόγω μηχανισμός κατανομής του οικονομικού βάρους προσέλαβε
τη μορφή του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων. Για το χρονικό διάστημα 2014-2020, το ταμείο
αυτό έχει αντικατασταθεί από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας: Σύνορα και Θεώρηση. Η
τρίτη κατηγορία μέτρων αφορά τη δημιουργία κεντρικών βάσεων δεδομένων για ζητήματα
μετανάστευσης και συνοριακής διαχείρισης: πρόκειται για το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν
(SIS), το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την Eurodac, την ευρωπαϊκή
βάση δεδομένων για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων αιτούντων άσυλο και
τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του κανονισμού του Δουβλίνου (για περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με την Eurodac και τον κανονισμό του Δουβλίνου, βλέπε 5.12.2).
Τέταρτον, υπάρχει μία δέσμη μέτρων (γνωστή ως δέσμη μέτρων για τους Διακινητές
Παράνομων Μεταναστών[1]) η οποία έχει ως στόχο να αποτρέψει και να ποινικοποιήσει την
παράνομη είσοδο, διέλευση και διαμονή. Τέλος δε, υπάρχουν μέτρα για την επιχειρησιακή
συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων με επίκεντρο τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (ο πρώην Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τον Συντονισμό
της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών (Frontex) με
διευρυμένα καθήκοντα).
1. Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS)
Σήμερα, η δεύτερη γενεά του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν παρέχει την υποδομή
διαχείρισης πληροφοριών για την υποστήριξη των συνοριακών ελέγχων και των συναφών
με την ασφάλεια καθηκόντων στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας.
Τα συμμετέχοντα κράτη παρέχουν «ειδοποιήσεις» για καταζητούμενα ή αγνοούμενα άτομα,
περιουσιακά στοιχεία που έχουν χαθεί ή κλαπεί και εισάγουν απαγορεύσεις στη βάση
δεδομένων, στην οποία έχουν άμεση πρόσβαση η αστυνομία και τα όργανα και οι αρχές
επιβολής του νόμου που χρειάζονται τις πληροφορίες της βάσης δεδομένων για να επιτελέσουν
το έργο τους. Όταν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με ειδοποιήσεις στο
Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, οι πληροφορίες αυτές ανταλλάσσονται μέσω του εθνικού
δικτύου γραφείων Sirene (Αίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών για εθνικές καταχωρίσεις)
τα οποία είναι εγκατεστημένα σε όλα τα κράτη Σένγκεν. Τα γραφεία αυτά συντονίζουν
τις απαντήσεις σε ειδοποιήσεις στο SIS και εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα
μέτρα, για παράδειγμα εάν ένα καταζητούμενο άτομο έχει συλληφθεί, εάν ένα άτομο, του
οποίου η είσοδος στο χώρο Σένγκεν έχει απαγορευθεί, προσπαθεί να εισέλθει εκ νέου ή
εάν ένα κλεμμένο αυτοκίνητο ή ένα δελτίο ταυτότητας έχει κατασχεθεί. Η εισαγωγή του
δεύτερης γενιάς Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS II), το οποίο διαθέτει νέες λειτουργίες
και χαρακτηριστικά, όπως βιομετρικά δεδομένα και διασύνδεση ειδοποιήσεων, καθυστέρησε
σημαντικά λόγω της πολυπλοκότητας του συστήματος. Ενώ η εισαγωγή του είχε αρχικά
προγραμματιστεί για το 2007, τέθηκε τελικά σε λειτουργία στις 9 Απριλίου 2013. Το σύστημα
αυτό — μαζί με το VIS και τις βάσεις δεδομένων Eurodac — διαχειρίζεται ο οργανισμός για
τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων τεχνολογίας των πληροφοριών μεγάλης κλίμακας στον
χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, eu-LISA.
2. Το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS)
Στόχος του VIS είναι να βελτιώσει την εφαρμογή της κοινής πολιτικής στον τομέα των
θεωρήσεων, την προξενική συνεργασία και τις διαβουλεύσεις μεταξύ των κεντρικών αρχών
για τις θεωρήσεις. Το VIS συνδέεται με όλες τις προξενικές αρχές των κρατών Σένγκεν που
εκδίδουν θεωρήσεις, καθώς και με όλα τα εξωτερικά τους συνοριακά σημεία διέλευσης. Το

[1]Βλέπε οδηγία του Συμβουλίου 2002/90/ΕΚ και απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου 2002/946/ΔΕΥ.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.12.2.pdf
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VIS δίνει τη δυνατότητα στους συνοριοφύλακες των σημείων διέλευσης να ελέγχουν εάν
ο κάτοχος βιομετρικής θεώρησης είναι πράγματι το άτομο που υπέβαλε τη σχετική αίτηση.
Αυτό γίνεται με διασταύρωση δακτυλικών αποτυπωμάτων τόσο σε σχέση με το βιομετρικό
αρχείο που συνδέεται με τη θεώρηση όσο και σε συνάρτηση με ολόκληρη τη βάση δεδομένων
VIS. Το σύστημα έχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας για να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και
η πλήρης διαθεσιμότητά του ανά πάσα στιγμή, αλλά και για να παρέχεται πρόσβαση στα
δεδομένα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα άτομα και για νόμιμους σκοπούς. Οι διωκτικές
αρχές και η Ευρωπόλ έχουν πρόσβαση στο σύστημα προκειμένου να εντοπίζουν και να
διερευνούν τρομοκρατικές πράξεις και άλλα σοβαρά αδικήματα. Το VIS τέθηκε σε λειτουργία
τον Οκτώβριο του 2011 σε όλα τα προξενεία της Βόρειας Αφρικής που εκδίδουν θεωρήσεις για
τα κράτη του χώρου Σένγκεν και σήμερα χρησιμοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο.
3. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (ο πρώην οργανισμός
Frontex με διευρυμένα καθήκοντα)
Ο πρώην οργανισμός Frontex έχει επεκταθεί προκειμένου να καταστεί ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (EBCG) βάσει του κανονισμού για την
Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή[2]. Κύριος ρόλος του EBCG είναι η συμβολή
στην επίτευξη μιας ολοκληρωμένης συνοριακής διαχείρισης στα εξωτερικά σύνορα. Καθήκον
του είναι επίσης να εξασφαλίσει την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών
και να παράσχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην ΕΕ. Ταυτόχρονα, βοηθά στη διασφάλιση της
ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ και τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Αποτελείται από έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και από
τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων. Το επίκεντρο των
δραστηριοτήτων του είναι ο καθορισμός μιας επιχειρησιακής στρατηγικής για τη διαχείριση των
συνόρων και ο συντονισμός της συνδρομής από όλα τα κράτη μέλη. Η έδρα του Οργανισμού
βρίσκεται στη Βαρσοβία.
Β. Εξελίξεις στη διαχείριση από την ΕΕ των εξωτερικών συνόρων
Από συστάσεως του Frontex, έχει ληφθεί σειρά πρακτικών μέτρων προς την κατεύθυνση
μιας πιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων: ορισμένες σημαντικές
αναβαθμίσεις της τεχνικής υποδομής· πολυάριθμες κοινές επιχειρήσεις διαχείρισης των
συνόρων· και η ανάπτυξη ικανοτήτων ταχείας αντίδρασης (αρχικά μέσω ομάδων ταχείας
επέμβασης στα σύνορα (RABITs), από δε το 2011, και μέσω ομάδων φύλαξης των ευρωπαϊκών
συνόρων). Τις εξελίξεις επιτάχυνε η μεγάλης κλίμακας απώλεια ανθρώπινων ζωών στη
Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με τη μαζική εισροή προσφύγων και μεταναστών.
Η κοινή επιχείρηση Τρίτων — η οποία ξεκίνησε στα τέλη του 2014 και ενισχύθηκε σημαντικά
το 2015 — έχει ως αποστολή την επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων, κυρίως μεταξύ
Λιβύης και Ιταλίας και συνενώνει προσωπικό και εξοπλισμό από μια σειρά κρατών μελών,
προκειμένου να παρασχεθεί επιχειρησιακή υποστήριξη πρώτης γραμμής στην Ιταλία. Στην
Ελλάδα, η υφιστάμενη κοινή επιχείρηση Ποσειδών κλιμακώθηκε σημαντικά τον Δεκέμβριο του
2015 ώστε να καταστεί μια επιχείρηση ταχείας παρέμβασης, με την ανάπτυξη περισσότερου
έμψυχου προσωπικού και τεχνικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που
αφορούν τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Παράλληλα ο EBCG, από κοινού με άλλους
σχετικούς οργανισμούς της ΕΕ, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε μια άλλη διάσταση
της αντιμετώπισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη: πρόκειται

[2]Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016,
για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της
απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου.
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για τη δημιουργία των «κέντρων καταγραφής (hotspots)», και την ανάπτυξη των λεγόμενων
ομάδων υποστήριξης για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Στις ομάδες αυτές συμμετέχουν
το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης για το Άσυλο (βλέπε 5.12.2), η Ευρωπόλ (βλέπε 5.12.7)
και ο EBCG — σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές και άλλους οργανισμούς — και έχουν
ως αποστολή να ταυτοποιήσουν, να ελέγξουν και να καταγράψουν τους μετανάστες που
εισέρχονται στην ΕΕ καθώς και να οργανώσουν επιχειρήσεις επαναπατρισμού για όσους
δεν έχουν δικαίωμα διαμονής. Ο EBCG αποτελεί τον κύριο οργανισμό στο πλαίσιο των
Περιφερειακών Ειδικών Ομάδων της ΕΕ, οι οποίες έχουν έδρα στην Κατάνια για τα «κέντρα
καταγραφής» στην Ιταλία, και στον Πειραιά για τα αντίστοιχα κέντρα στην Ελλάδα. Τόσο
οι θαλάσσιες επιχειρήσεις όσο και η άμεση υποστήριξη των κρατών μελών στα «κέντρα
καταγραφής» αποτελούν μια απτή ευρωπαϊκή απάντηση στην ανθρωπιστική κρίση και στην
πρόκληση της διαχείρισης των συνόρων.
Τόσο η εν εξελίξει εισροή προσφύγων και μεταναστών όσο και οι μεγαλύτερες απειλές
για την ασφάλεια οδηγούν στην περαιτέρω ευρωπαϊκοποίηση της διαχείρισης των συνόρων.
Ειδικότερα, για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των «ξένων μαχητών», εγκρίθηκε πρόσφατα
η πρόταση για την εισαγωγή υποχρεωτικών ελέγχων στους πολίτες της ΕΕ που εισέρχονται
ή εξέρχονται από τα χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια σύνορα του χώρου Σένγκεν μέσω μιας
στοχευμένης τροποποίησης του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν. Βάσει της αλλαγής αυτής, οι πολίτες
θα ελέγχονται συστηματικά με αναφορά τη βάση δεδομένων SIS ΙΙ και τη βάση δεδομένων της
Ιντερπόλ για τα κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα.
Η άλλη βασική εξέλιξη στην πολιτική των συνόρων επικεντρώνεται στη δέσμη μέτρων για τα
«έξυπνα σύνορα», με στόχο να εκσυγχρονιστεί η διαχείριση των συνόρων με ηλεκτρονικούς
ελέγχους στα σύνορα και την ενίσχυση των πληροφοριών για την είσοδο και την έξοδο. Τον
Οκτώβριο του 2011, η Επιτροπή παρουσίασε μια ανακοίνωση σχετικά με τα ευφυή σύνορα,
την οποία συμπλήρωσε με την υποβολή μιας νομοθετικής πρότασης τον Φεβρουάριο του 2013.
Η δέσμη μέτρων περιλάμβανε δύο στοιχεία: ένα Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES), ήτοι μια
βάση δεδομένων για την καταγραφή του χρόνου και του τόπου εισόδου και της διάρκειας των
εγκεκριμένων σύντομων διαμονών, και ένα Πρόγραμμα Καταχωρημένων Ταξιδιωτών (RTP)
για την απλοποίηση και αυτοματοποίηση των συνοριακών ελέγχων για ορισμένες κατηγορίες
ταξιδιωτών, όπως οι επιχειρηματίες. Δεδομένων των αμφιβολιών όσον αφορά τον αρχικό
υπολογισμό από την Επιτροπή του κόστους της δέσμης μέτρων για τα ευφυή σύνορα, των
ερωτηματικών ως προς την τεχνική εφικτότητα του συστήματος, και των επιφυλάξεων για
τα προβλεπόμενα οφέλη, η Επιτροπή αποφάσισε να αναθέσει μια ακόμη τεχνική μελέτη, η
οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2014. Το 2015 ακολούθησε μια σειρά πρακτικών και
επιχειρησιακών δοκιμών υπό τη διεύθυνση του eu-LISA. Τον Απρίλιο του 2016, η Επιτροπή
κατέθεσε ανανεωμένη πρόταση, αυτή τη φορά μόνο για το σύστημα EES.
Αν και το νέο EES επιδιώκει τον ίδιο κεντρικό στόχο της επίσπευσης, διευκόλυνσης και
ενίσχυσης των διαδικασιών συνοριακών ελέγχων για τους ταξιδιώτες τρίτων χωρών, έχει
ωστόσο ορισμένες σημαντικές αλλαγές σε σύγκριση με την πρόταση του 2013. Κατ' αρχάς,
μειώνει την ποσότητα των δεδομένων (π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα) που πρέπει να συλλεγούν
και αποθηκευτούν, και προτείνει μια ουσιαστική μείωση από το αρχικό 1,1 δισ. ευρώ στα
408 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, βάσει της πρότασης της Επιτροπής, θα υπάρχει διαλειτουργικότητα
ανάμεσα στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (βλ. ανωτέρω) και στο EES, και τα
όργανα επιβολής του νόμου θα έχουν πρόσβαση υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η νέα πρόταση
εξετάζεται επί του παρόντος από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Επιπλέον, τον Νοέμβριο του 2016, η Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση
ενός ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και άδειας ταξιδίου (ETIAS). Η δημιουργία ενός
συστήματος με παρεμφερείς στόχους με το πολύ γνωστό σύστημα των ΗΠΑ «ESTA» θε

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.12.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.12.7.pdf
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επέτρεπε την ενίσχυση του ελέγχου των ταξιδιωτών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση
θεώρησης. Το σύστημα ETIAS θα καθορίζει την επιλεξιμότητα όλων των υπηκόων τρίτων
χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, προκειμένου να ταξιδεύουν στον
χώρο Σένγκεν, καθώς και το κατά πόσον το συγκεκριμένο ταξίδι δημιουργεί κινδύνους
όσον αφορά την ασφάλεια ή τη μετανάστευση. Οι πληροφορίες για τους ταξιδιώτες θα
συγκεντρώνονται πριν από το ταξίδι τους.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι αντιδράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη μιας πολιτικής
διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων υπήρξαν ανάμικτες. Το Κοινοβούλιο έχει σε μεγάλο
βαθμό υποστηρίξει τον αναβαθμισμένο οργανωτικό ρόλο του EBCG, καθώς και των άλλων
σχετικών οργανισμών της Ένωσης, ζητώντας συχνά την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου τους,
καθώς η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεταναστευτική κρίση στη Μεσόγειο. Στο ψήφισμά
του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την
ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση, το Κοινοβούλιο
αναγνώρισε τον ρόλο του Frontex στη διάσωση ζωών στη Μεσόγειο. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τα
«κέντρα καταγραφής», το Κοινοβούλιο υπενθύμισε την ανάγκη ο EBCG, ο EASO, η Ευρωπόλ
και το Eurojust να παρέχουν επιχειρησιακή στήριξη στα κράτη μέλη, και επισήμανε ότι στους
οργανισμούς θα πρέπει να δοθούν οι αναγκαίοι πόροι για την άσκηση των καθηκόντων που
τους έχουν ανατεθεί.
Αν και η άποψη του Κοινοβουλίου όσον αφορά την ανάπτυξη του EBCG υπήρξε σε
μεγάλο βαθμό θετική, η τοποθέτησή του στο ζήτημα των ευφυών συνόρων υπήρξε πολύ πιο
επιφυλακτική. Μετά την πρόταση της Επιτροπής το 2013, διατύπωσε επιφυλάξεις για την
τεράστια ανάπτυξη τεχνολογικών μέσων και για τη μαζική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που προτείνονται για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Εξάλλου, το
αναμενόμενο κόστος της τεχνολογίας για τα ευφυή σύνορα, σε συνδυασμό με τις αμφιβολίες
για τα οφέλη της, προκάλεσαν στο Κοινοβούλιο πολλές ανησυχίες. Πράγματι, στο ψήφισμά του
της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τη δεύτερη έκθεση για την εφαρμογή της στρατηγικής
για την εσωτερική ασφάλεια, το Κοινοβούλιο επισήμανε ότι «η πιθανή ανάπτυξη νέων
συστημάτων πληροφορικής στον τομέα της μετανάστευσης και διαχείρισης των συνόρων, όπως
οι πρωτοβουλίες για την έξυπνη διαχείριση συνόρων, πρέπει να αναλυθούν προσεκτικά, ειδικά
υπό το πρίσμα των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας». Πιο πρόσφατα έδωσε
συνέχεια με μία προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο, τον Σεπτέμβριο
του 2015, με την οποία κάλεσε τα όργανα αυτά να καθορίσουν τη στάση τους όσον αφορά την
πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου στο σύστημα και ζήτησε τις απόψεις τους όσον αφορά
τη συνάφεια της απόφασης που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Απρίλιο
του 2014 σχετικά με την οδηγία για τη διατήρηση των δεδομένων (βλέπε 5.12.8). Απομένει να
δούμε πώς θα αντιδράσει το Κοινοβούλιο στις αναθεωρημένες προτάσεις.
Kristiina Milt
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.12.8.pdf
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