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Αστυνομική συνεργασία

Το κύριο όργανο της αστυνομικής συνεργασίας είναι η Ευρωπαϊκή Αστυνομική
Αρχή (Ευρωπόλ), η οποία αποτελεί θεμέλιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής
για την εσωτερική ασφάλεια. Τα μέτρα στους τομείς της συνεργασίας και των
πολιτικών εξελίσσονται συνεχώς, ενώ δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση των απειλών και της εγκληματικότητας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και, όσον
αφορά συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εν λόγω μέτρα πρέπει να είναι συμβατά
με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τους κανόνες περί προστασίας δεδομένων.

Νομική βάση

Άρθρα 33 (τελωνειακή συνεργασία), 87, 88 και 89 της ΣΛΕΕ.

Στόχοι

Η αποτελεσματική αστυνομική συνεργασία είναι νευραλγικής σημασίας, προκειμένου η Ένωση
να μετατραπεί σε Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, που θα βασίζεται στον
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της επιβολής
του νόμου, στην οποία εμπλέκονται οι αστυνομικές, τελωνειακές και άλλες αρχές επιβολής
του νόμου, αποβλέπει στην πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πράξη, η συνεργασία αυτή αφορά κατά βάση τις
σοβαρές μορφές εγκληματικότητας (οργανωμένο έγκλημα, διακίνηση ναρκωτικών, εμπορία
ανθρώπων, εγκλήματα στον κυβερνοχώρο) και την τρομοκρατία.

Επιτεύγματα

Α. Απαρχές
Η αστυνομική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών άρχισε το 1976 μέσω της αποκαλούμενης
«ομάδας Trevi», ενός διακυβερνητικού δικτύου εκπροσώπων των Υπουργείων Δικαιοσύνης
και Εσωτερικών. Στη συνέχεια, η Συνθήκη του Μάαστριχτ καθόρισε τα ζητήματα κοινού
ενδιαφέροντος που θεμελίωσαν την ανάγκη για αστυνομική συνεργασία (τρομοκρατία,
ναρκωτικά και άλλες μορφές διεθνούς εγκληματικότητας). Έθεσε επίσης την αρχή, βάσει
της οποίας δημιουργήθηκε μια «ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία» (Ευρωπόλ), η οποία
υλοποιήθηκε αρχικά ως Μονάδα Ναρκωτικών Ευρωπόλ Η Σύμβαση Ευρωπόλ υπεγράφη στις
26 Ιουλίου 1995, επισήμως, όμως, η υπηρεσία άρχισε να ασκεί τα καθήκοντά της μόλις την
1η Ιουλίου 1999, βάσει των ενισχυμένων αρμοδιοτήτων που κατοχυρώθηκαν με τη Συνθήκη
του Άμστερνταμ (που υπεγράφη στις 2 Οκτωβρίου 1997). Ωστόσο, είχε ήδη σημειωθεί
πρόοδος στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας πριν από την ίδρυση της Ευρωπόλ. Με
τη δημιουργία του Χώρου Σένγκεν το 1985, στον οποίο αρχικά συμμετείχε περιορισμένος
αριθμός κρατών μελών, η διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία έγινε πραγματικότητα (βλέπε
επίσης δελτίο 2.1.3 καθώς και το δελτίο 5.12.4). Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του
Άμστερνταμ, το κεκτημένο του Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών που σχετίζονταν

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_2.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.12.4.pdf
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με την αστυνομική συνεργασία, ενσωματώθηκε στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και
περιλήφθηκε στον «τρίτο πυλώνα» που αποτελούσε αντικείμενο διακυβερνητικής συνεργασίας.
Η ίδια διακυβερνητική προσέγγιση χρησιμοποιήθηκε για τα μέτρα αστυνομικής συνεργασίας
που θεσπίστηκαν από έναν μικρό αριθμό κρατών μελών στο πλαίσιο της Συνθήκης του
Prüm, η οποία περιείχε διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων
και λεπτομερών στοιχείων όσον αφορά την ταξινόμηση οχημάτων. Η Συνθήκη του Prüm
ενσωματώθηκε πλήρως στην έννομη τάξη της Ένωσης με την απόφαση του Συμβουλίου
2008/615/ΔΕΥ της 23ης Ιουνίου 2008.
Β. Ισχύον θεσμικό πλαίσιο
Το θεσμικό πλαίσιο απλοποιήθηκε σημαντικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας (ΣΛΕΕ) και
πλέον τα περισσότερα μέτρα αστυνομικής συνεργασίας εγκρίνονται βάσει της συνήθους
νομοθετικής διαδικασίας (συναπόφαση) και υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο από το Δικαστήριο.
Ωστόσο, πέρα από το γεγονός ότι ο Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης έχει
ούτως ή άλλως ειδικά χαρακτηριστικά (εξαιρέσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία
και τη Δανία (πρωτόκολλα 21 και 22 προσαρτημένα στη ΣΛΕΕ) και προνομιακός ρόλος των
εθνικών κοινοβουλίων (πρωτόκολλα 1 και 2)), οι τομείς της αστυνομικής συνεργασίας και
της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις δεν έχουν ενταχθεί πλήρως στο κοινοτικό
πλαίσιο και διατηρούν σε κάποιο βαθμό τα αρχικά τους χαρακτηριστικά:
— πέρα από την Επιτροπή, αρμοδιότητα πρωτοβουλίας έχουν και τα κράτη μέλη, υπό την

προϋπόθεση ότι αυτά εκπροσωπούν το ένα τέταρτο των μελών του Συμβουλίου (άρθρο
76 της ΣΛΕΕ)·

— το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απλά καλείται να εκφράσει τη γνώμη του για μέτρα
επιχειρησιακής συνεργασίας, τα οποία εγκρίνονται ομόφωνα από το Συμβούλιο. Εάν δεν
επιτευχθεί ομοφωνία στο Συμβούλιο, υπάρχει η δυνατότητα να συνεργαστούν εννέα ή
περισσότερα κράτη μέλη στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας. Στην περίπτωση αυτή, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναστέλλει τη διαδικασία προκειμένου να επιτευχθεί συναίνεση
(μηχανισμός «πέδης έκτακτης ανάγκης» σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 της
ΣΛΕΕ)·

— οι πράξεις που είχαν εγκριθεί πριν από την έναρξη ισχύος της ΣΛΕΕ δεν μπορούσαν να
αποτελέσουν αντικείμενο διαδικασιών επί παραβάσει ή παραπομπής στο Δικαστήριο για
την έκδοση προδικαστικής απόφασης για χρονικό διάστημα πέντε ετών (πρωτόκολλο αριθ.
36 προσαρτημένο στη ΣΛΕΕ). Το εν λόγω χρονικό διάστημα εξέπνευσε τον Δεκέμβριο
του 2014.

Γ. Οι οργανισμοί και τα υπόλοιπα όργανα αστυνομικής συνεργασίας
1. Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)
Ο ρόλος της Ευρωπόλ είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης
των εθνικών αστυνομικών αρχών και των υπόλοιπων παρεμφερών αρχών, διευκολύνοντας τη
μεταξύ τους συνεργασία. Η συνεργασία αυτή εστιάζει στην πρόληψη και στην καταπολέμηση
της τρομοκρατίας, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, της διακίνησης ναρκωτικών και άλλων
σοβαρών μορφών διασυνοριακής εγκληματικότητας.
Από την 1η Ιανουαρίου 2010, η Ευρωπόλ αποτελεί οργανισμό της ΕΕ, ο οποίος
χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και απασχολεί σχεδόν χίλιους εργαζομένους
(σε αυτούς περιλαμβάνονται πάνω από διακόσιοι αξιωματικοί συνδέσμων). Η έδρα του
οργανισμού βρίσκεται στη Χάγη. Βασικός στόχος της Ευρωπόλ είναι να βελτιωθεί η ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ των αστυνομικών αρχών. Προς τον σκοπό αυτό, εκπονεί αξιολόγηση των
απειλών όσον αφορά το σοβαρό και το οργανωμένο έγκλημα (SOCTA), η οποία χρησιμεύει
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ως βάση για τις αποφάσεις του Συμβουλίου, ενώ συντάσσει επίσης και την έκθεση σχετικά
με την τρομοκρατική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: κατάσταση και τάσεις (TE-
SAT). Η Ευρωπόλ δεν διαθέτει εξουσίες καταναγκαστικού χαρακτήρα, συνεπώς δεν μπορεί
να προβαίνει σε συλλήψεις ή να διενεργεί έρευνες, ωστόσο σημειώθηκε σταδιακή αύξηση
των επιχειρησιακών της αρμοδιοτήτων. Για παράδειγμα, η πράξη του Συμβουλίου, της 28ης
Νοεμβρίου 2002, έδωσε τη δυνατότητα στην Ευρωπόλ να συμμετέχει σε κοινές ομάδες
έρευνας και να ζητεί από τα κράτη μέλη να κινούν ποινικές έρευνες. Ενισχύθηκαν επίσης οι
ικανότητές της στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων, ιδίως με τη σύσταση, τον Ιανουάριο
του 2013, του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο (EC3), το οποίο
είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων, για την αξιολόγηση των απειλών όσον αφορά το οργανωμένο
έγκλημα στο διαδίκτυο (iOCTA). Η Ευρωπόλ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών
της ΕΕ για την επιβολή του νόμου ως απάντηση στις αναδυόμενες απειλές. Μετά από τις
τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και στη Κοπεγχάγη στις αρχές του 2015, το Συμβούλιο
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ανέθεσε στην Ευρωπόλ να δημιουργήσει μια
Μονάδα Αναφοράς Διαδικτυακού Περιεχομένου που αποσκοπεί στην καταπολέμηση της
διαδικτυακής τρομοκρατικής προπαγάνδας και άλλων εξτρεμιστικών δραστηριοτήτων. Η νέα
μονάδα ξεκίνησε τις εργασίες της την 1η Ιουλίου 2015. Έπειτα, μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι
τον Νοέμβριο 2015, το Συμβούλιο διεύρυνε περαιτέρω την εντολή της Ευρωπόλ στον τομέα
της καταπολέμησης της τρομοκρατίας μέσω της συγκρότησης, την 1η Ιανουαρίου 2016, του
νέου Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας, στο οποίο τα κράτη μέλη
αποστέλλουν εμπειρογνώμονες με στόχο να ενισχυθούν οι δυνατότητες διασυνοριακής έρευνας
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ομοίως, μετά την τεράστια εισροή παράτυπων
μεταναστών στην ΕΕ το 2014 και τις αρχές του 2015, η Ευρωπόλ δρομολόγησε την
κοινή επιχείρηση MARE τον Μάρτιο του 2015, σε μια προσπάθεια για την ενίσχυση των
δράσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων. Επίσης
συμβάλλει στην επιχείρηση αυτή μέσω της συμμετοχής της στα νεοδημιουργηθέντα κέντρα
υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspots) στα εξωτερικά σύνορα (βλέπε δελτίο 5.12.4). Τέλος, η
Ευρωπόλ έχει εξουσιοδοτηθεί (βάσει απόφασης του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2000) να
διαπραγματεύεται συμφωνίες με τρίτες χώρες και με μη ενωσιακούς οργανισμούς. Έχει, για
παράδειγμα, υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας με την Ιντερπόλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στις 27 Μαρτίου 2013, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
νομοθετική πρόταση, που τροποποιεί την ισχύουσα απόφαση για την Ευρωπόλ, η οποία
περιελάμβανε πρόταση συγχώνευσης της Ευρωπόλ με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία
(CEPOL). Δεδομένου ότι απορρίφθηκε τόσο από το Συμβούλιο όσο και από το Κοινοβούλιο,
η εν λόγω πρόταση συγχώνευσης έχει ήδη τεθεί στο αρχείο. Τον Μάιο του 2016 το
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τον νέο κανονισμό για την Ευρωπόλ[1]. Με τον
νέο κανονισμό διευκολύνεται η συγκρότηση από την Ευρωπόλ ειδικών μονάδων για την
αντιμετώπιση επικείμενων απειλών, θεσπίζονται ρυθμίσεις για τις υφιστάμενες μονάδες (όπως
οι προαναφερθείσες μονάδες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας), και προβλέπεται ένα
αυστηρότερο καθεστώς προστασίας των δεδομένων, αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση και
μεγαλύτερη λογοδοσία της υπηρεσίας, στόχοι που επιτυγχάνονται στο πλαίσιο μιας κοινής
ομάδας κοινοβουλευτικού ελέγχου, στην οποία συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
τα εθνικά κοινοβούλια.

[1]Κανονισμός (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση
και την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ
του Συμβουλίου.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.12.4.pdf
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2. Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)
Η κατάρτιση των αστυνομικών αποτελεί σημαντική πτυχή της αστυνομικής συνεργασίας. Για
τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε το 2000 η CEPOL, αρχικά με τη μορφή ενός δικτύου των
υφιστάμενων εθνικών ιδρυμάτων κατάρτισης και κατόπιν ως οργανισμός της ΕΕ (απόφαση του
Συμβουλίου 2005/681/ΔΕΥ της 20ής Σεπτεμβρίου 2005). Αρχικά η CEPOL εγκαταστάθηκε
στο Bramshill του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά από την 1η Οκτωβρίου 2014 εδρεύει στη
Βουδαπέστη.
3. Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας
(COSI)
Η επιχειρησιακή συνεργασία αποτέλεσε από την αρχή εμπόδιο στην ανάπτυξη της αστυνομικής
συνεργασίας. Πέρα από τη μικρή πρόοδο που σημειώθηκε μέσω της Ευρωπόλ και την
ανάπτυξη κοινών ομάδων έρευνας, η επιχειρησιακή συνεργασία περιορίστηκε αρχικά στη
συνάντηση της Λέσχης της Βέρνης, δύο φορές το χρόνο από το 2000 και ύστερα, φόρουμ, στο
πλαίσιο του οποίου συναντώνται οι επικεφαλής των εθνικών υπηρεσιών ασφαλείας διαφόρων
ευρωπαϊκών χωρών, και στοχεύει στην προαιρετική ανταλλαγή πληροφοριών σε τομείς όπως η
αντικατασκοπεία, το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία. Βασιζόμενη σε αυτή τη κεντρική
ιδέα, η Συνθήκη της Λισαβόνας κάνει ένα βήμα ακόμη προς αυτήν την κατεύθυνση και στο
άρθρο 71 της ΣΛΕΕ προβλέπεται η νομική βάση για τη Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής
Συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας (COSI), που συγκροτήθηκε επίσημα με
απόφαση του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2010. Η COSI είναι επιφορτισμένη με:
— την αξιολόγηση της γενικής κατεύθυνσης και των ελλείψεων στο πλαίσιο της

επιχειρησιακής συνεργασίας·

— τη διατύπωση συγκεκριμένων συστάσεων·

— την παροχή βοήθειας προς το Συμβούλιο στο πλαίσιο της «ρήτρας αλληλεγγύης» (άρθρο
222 της ΣΛΕΕ).

Ωστόσο, η COSI δεν αποτελεί ευρωπαϊκό «FBI», ώστε να μπορεί να διεξάγει από μόνη της
επιχειρήσεις, ούτε και μετέχει στη νομοθετική διαδικασία. Εδρεύει στις εθνικές πρωτεύουσες,
ενώ εκπρόσωποι από τα κράτη μέλη συναντώνται στις Βρυξέλλες, όπου υποστηρίζονται από
τους συμβούλους δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων των μονίμων αντιπροσωπειών.
Εκπρόσωποι άλλων οργανισμών εσωτερικής ασφάλειας, όπως της Ευρωπόλ, της Eurojust
(βλέπε δελτίο 5.12.6 σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις) και της
Frontex (βλέπε δελτίο 5.12.4 σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων) παρίστανται
συχνά στις συνεδριάσεις της COSI.
4. Το EU INTCEN
Το Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανάλυση Πληροφοριών (EU INTCEN) δεν
είναι, με τη στενή έννοια, όργανο αστυνομικής συνεργασίας, καθώς ανήκει στην Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ). Ωστόσο, το EU ΙΝTCEN συμβάλλει στην αστυνομική
συνεργασία με την εκπόνηση αξιολογήσεων των απειλών, που βασίζονται στα στοιχεία που
του παρέχουν οι υπηρεσίες πληροφοριών, ο στρατός, το διπλωματικό σώμα και οι αστυνομικές
υπηρεσίες. Η συμβολή του EU ΙΝTCEN μπορεί να είναι χρήσιμη και από την επιχειρησιακή
σκοπιά, όταν παρέχει, για παράδειγμα, πληροφορίες σε ολόκληρη την ΕΕ σχετικά με τους
προορισμούς, τα κίνητρα και τις κινήσεις των τρομοκρατών.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.12.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.12.4.pdf
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Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο του 2009 ενισχύθηκε
σημαντικά ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών
υποθέσεων. Η τοποθέτησή του στα κοινοβουλευτικά ψηφίσματα σχετικά με την αστυνομική
συνεργασία αποτυπώνει τόσο την επιθυμία του να εδραιώσει τη θέση του όσο και το γεγονός ότι
η ανάπτυξη της αστυνομικής συνεργασίας στην ΕΕ βρίσκεται σε σχετικά πρώιμο στάδιο. Όσον
αφορά το τελευταίο σημείο, το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει επανειλημμένα τη δυσαρέσκειά του
για την απουσία μιας πραγματικά κοινής προσέγγισης στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας.
Στο ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την
ασφάλεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδοκίμασε το γεγονός ότι, παρά τις πολυάριθμες
εκκλήσεις του, δεν είχε ακόμη πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των
υπαρχόντων μέσων της ΕΕ, και μάλιστα υπό το πρίσμα των νέων απειλών που αντιμετωπίζει
η ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας, ούτε και των κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν, και
υποστήριξε ότι «το έργο αυτό είναι αναγκαίο, ώστε να εξασφαλιστεί πως η πολιτική της ΕΕ
για την ασφάλεια είναι αποτελεσματική, αναγκαία, αναλογική, συνεκτική και διεξοδική». Έχει
επίσης προειδοποιήσει αρκετές φορές ότι πρέπει να διασφαλίζεται η κατάλληλη ισορροπία
μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας κατά την αστυνόμευση και την επιβολή του νόμου.
Το άλλο πρωταρχικό μέλημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αναφέρεται ανωτέρω, ήταν
να κατοχυρώσει τη θέση του ως θεσμικού παράγοντα σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Παρά
το γεγονός ότι η COSI παραμένει τυπικά εκτός των ορίων του κοινοβουλευτικού ελέγχου, το
Κοινοβούλιο επέδειξε ιδιαίτερη προθυμία να υπογραμμίσει τις νέες αρμοδιότητες στον τομέα
της αστυνομικής συνεργασίας. Στο ψήφισμά του, της 2ας Απριλίου 2014, σχετικά με την
ενδιάμεση ανασκόπηση του προγράμματος της Στοκχόλμης, υπενθύμισε ότι πλέον αποτελεί
πλήρως ανεπτυγμένο θεσμικό παράγοντα στον τομέα των πολιτικών ασφάλειας και ότι πρέπει
να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην αξιολόγηση και τη χάραξη των πολιτικών εσωτερικής
ασφάλειας. Στο ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο
για την Ασφάλεια, το Κοινοβούλιο επανέλαβε ότι θα πρέπει να συμμετέχει «στον ορισμό των
πολιτικών προτεραιοτήτων και των στρατηγικών στόχων» του θεματολογίου. Αναμφίβολα, το
Κοινοβούλιο σφραγίζει με το κύρος του την πολιτική εσωτερικής ασφαλείας. Στο πλαίσιο της
μεταρρύθμισης της Ευρωπόλ, έχει ταχθεί ενεργά υπέρ ενός διεξοδικότερου κοινοβουλευτικού
ελέγχου και της βελτίωσης των κανόνων προστασίας των δεδομένων. Είχε ζητήσει επίσης να
καταργηθεί η οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων[2] λόγω του ότι ήταν αντίθετη προς την
αρχή της αναλογικότητας, προτού τελικά αυτή ακυρωθεί από το Δικαστήριο με την απόφαση-
ορόσημο του Απριλίου 2014. Τέλος, το Κοινοβούλιο έχει αντισταθεί στις σημαντικές πιέσεις
της Επιτροπής και των κρατών μελών για την ταχεία έγκριση ενός ευρωπαϊκού συστήματος
μητρώου ονομάτων επιβατών (PNR) με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η Οδηγία
της ΕΕ PNR[3] εγκρίθηκε εντέλει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2016 και το
τελικό της κείμενο περιλαμβάνει σειρά εγγυήσεων προστασίας των δεδομένων που υποστηρίζει
το Κοινοβούλιο και μια διάταξη που προβλέπει την επανεξέταση της οδηγίας δύο χρόνια μετά
τη μεταφορά της σε εθνικό δίκαιο.
Kristiina Milt

[2]Οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη
διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο
κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας
2002/58/ΕΚ.
[3]Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με
τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση,
διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων.
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