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1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία 

Ποιες πλευρές των προσωπικών σας προσόντων και της εμπειρίας σας έχουν ιδιαίτερη 

σημασία για την ανάδειξή σας σε Επίτροπο και την προώθηση του ευρωπαϊκού γενικού 

συμφέροντος, ιδίως στον τομέα για τον οποίο θα είστε υπεύθυνος; Ποια είναι τα κίνητρά 

σας; Πώς θα συμβάλετε στην προώθηση της στρατηγικής ατζέντας της Επιτροπής;  

Ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας μπορείτε να δώσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς 

θα εξασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε παρελθούσες, τρέχουσες ή μελλοντικές σας 

δραστηριότητες δεν θέτουν εν αμφιβόλω την εκτέλεση των καθηκόντων σας εντός της 

Επιτροπής; 

Μολονότι αναλαμβάνω καθήκοντα σε πολύ ιδιαίτερες περιστάσεις, τις οποίες όλοι 

γνωρίζουμε, πιστεύω ότι διαθέτω μεγάλη σχετική πείρα, τόσο στον θεματικό τομέα για τον 

οποίο θα είμαι υπεύθυνος όσο και στην προώθηση του ευρωπαϊκού γενικού συμφέροντος. 

Έχω πολύ μεγάλη διάθεση να υπηρετήσω ως Επίτροπος αρμόδιος για την Ένωση Ασφάλειας. 

Πρόκειται για έναν τομέα ζωτικής σημασίας για τους πολίτες της ΕΕ και στον οποίο πρέπει 

να εργασθούμε αδιαλείπτως για να ενισχύσουμε τον αγώνα μας κατά των τρομοκρατών και 

των μέσων που τους στηρίζουν, καθώς και την ικανότητά μας να καταπολεμούμε άλλες 

απειλές κατά της ασφάλειας, ενισχύοντας παράλληλα την άμυνά μας και εξασφαλίζοντας 

ανθεκτικότητα σε ολόκληρη την Ένωση. Ως μέλος του Σώματος των Επιτρόπων, δεν θα είμαι 

υπεύθυνος μόνο για την επίτευξη έργου και την παροχή υποστήριξης στον ζωτικό αυτό 

τομέα, αλλά θα πρέπει επίσης να συμβάλω, στο μέτρο που μου αναλογεί, στην υλοποίηση της 

ευρύτερης στρατηγικής ατζέντας της Επιτροπής σε συνεργασία με τους μελλοντικούς μου 

συναδέλφους.  

Θα ήθελα να τονίσω τρία σημεία σε σχέση με τα προσόντα και την πείρα μου: 

- Πρώτον, είμαι υπερήφανος που είμαι Βρετανός και είμαι υπερήφανος που είμαι Ευρωπαίος, 

δεν βλέπω δε καμία αντίφαση μεταξύ αυτών των δύο. Πιστεύω ότι η ΕΕ καλείται να 

διαδραματίσει βασικό ρόλο στους τομείς που καλύπτει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, όπου 

πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 



αντιμετώπιση της υπερεθνικής απειλής και των αλυσίδων εφοδιασμού του οργανωμένου 

εγκλήματος και της τρομοκρατίας ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω το έργο των εθνικών αρχών. 

Οι συμπατριώτες μου αποφάσισαν στις 23 Ιουνίου την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και πρέπει να σεβαστούμε αυτή την επιλογή. Θα εξακολουθήσουν, ωστόσο, να 

υπάρχουν κοινές προκλήσεις, καθώς και ανάγκη για στενή συνεργασία. 

- Δεύτερον, οι επιλογές μου όσον αφορά τη σταδιοδρομία μου αποδεικνύουν την προσήλωσή 

μου στην ευρωπαϊκή ιδέα. Επέλεξα ο ίδιος κάθε θέση εργασίας που είχα την τύχη να 

αναλάβω, η δε σταδιοδρομία μου χαρακτηρίζεται από την ενασχόληση με ευρωπαϊκά θέματα. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής μου ζωής υπηρέτησα ως δημόσιος λειτουργός και 

πιστεύω ακράδαντα στις αξίες και τις αρμοδιότητες των δημόσιων υπηρεσιών. Είχα την 

ευκαιρία να ασχοληθώ με ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών θεμάτων, ιδίως στον τομέα των 

εξωτερικών υποθέσεων και – υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες – σε διμερείς σχέσεις στις 

πρεσβείες στο Δουβλίνο και το Παρίσι, σε διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο, υπηρετώντας 

ως Προϊστάμενος του ιδιαίτερου γραφείου δύο Επιτρόπων και, ως ο πλέον υψηλόβαθμος 

υπάλληλος αρμόδιος για ευρωπαϊκά θέματα, στο Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου 

Βασιλείου.  

- Τρίτον και τελευταίο, η επαγγελματική μου πείρα είναι βέβαιο ότι θα μου επιτρέψει να 

ανταποκριθώ με πλήρη ετοιμότητα στο έργο μου ως Επίτροπος αρμόδιος για την Ένωση 

Ασφάλειας.  Έχω ασχοληθεί με παρεμφερή ζητήματα σε πολλές θέσεις εργασίας μου, πιο 

πρόσφατα στις πολύ ιδιαίτερες περιστάσεις της Βόρειας Ιρλανδίας, τόσο ως Βρετανός 

πρέσβης στην Ιρλανδία όσο και στη συνέχεια ως Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου της 

Βορείου Ιρλανδίας, όπου διαπίστωσα ιδίοις όμμασι τι μπορεί να γίνει για τη βελτίωση της 

ασφάλειας των χωρών, πώς τα θεμελιώδη δικαιώματα στηρίζουν την πρόοδο για την επίτευξη 

μεγαλύτερης ασφάλειας, καθώς και τη συνεχιζόμενη πρόκληση αντιμετώπισης της 

τρομοκρατίας των «αντιφρονούντων».  

Πιστεύω ότι το νέο αυτό χαρτοφυλάκιο που δημιούργησε ο Πρόεδρος Juncker έρχεται σε μια 

κρίσιμη στιγμή. Οι πολίτες μας, ορθώς αναμένουν από την ΕΕ να τους παρέχει ασφάλεια. 

Πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έδειξε ότι η τρομοκρατία αποτελεί κορυφαία 

ανησυχία των πολιτών. Στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του προέδρου Juncker για την 

παρούσα Επιτροπή, το διασυνοριακό έγκλημα και η τρομοκρατία αναφέρονται ως βασικοί 

τομείς δράσης: «[...] πρέπει να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και τη 

ριζοσπαστικοποίηση — διασφαλίζοντας παράλληλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 

θεμελιώδεις αξίες, μεταξύ των οποίων τα δικονομικά δικαιώματα και την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 

Έχουν περάσει δύο χρόνια από τη διατύπωση των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών και η 

Επιτροπή δραστηριοποιείται  για την προώθηση στενότερης συνεργασίας και καλύτερων 

συστημάτων. Ο κόσμος όμως έχει αλλάξει πολύ σ’ αυτό το διάστημα —και όχι προς το 

καλύτερο — και ολοένα αυξάνονται οι επιθέσεις επί ευρωπαϊκού εδάφους. Η ανάγκη να 

εφαρμοστεί πλήρως το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια και να οικοδομηθεί μια 

αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας δεν ήταν ποτέ πιο επείγουσα ούτε είχε 

ποτέ τόσο ζωτική σημασία. Εάν αναλάβω το χαρτοφυλάκιο, θα αφιερώσω τον χρόνο και τις 



γνώσεις μου για να συμβάλω στην επίτευξη του σκοπού αυτού προς όφελος όλων των 

πολιτών της ΕΕ. 

Έχω πλήρη επίγνωση, εφόσον εγκριθεί η ανάληψη των καθηκόντων μου, του πόσο 

σημαντικό είναι να ενεργώ με ανεξαρτησία, αλλά και να γίνεται αντιληπτή η ανεξαρτησία 

μου αυτή. Θα δώσω όρκο γι’ αυτό και θα τον τηρήσω στο ακέραιο. Θα τηρήσω επίσης τα 

υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα που προβλέπονται στα άρθρα 17 παράγραφος·3 ΣΕΕ και 

245 της ΣΛΕΕ, καθώς και στον κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων και τις σχετικές 

διαδικασίες διαφάνειας. Σύμφωνα με τον κώδικα έχω συντάξει τη δήλωση συμφερόντων μου, 

η οποία βρίσκεται στη διάθεση του κοινού. Υπόσχομαι να την επικαιροποιώ όποτε είναι 

απαραίτητο. Θα αποφύγω οποιαδήποτε θέση ή κατάσταση θα μπορούσε να θέσει υπό 

αμφισβήτηση την ανεξαρτησία, την αμεροληψία ή την ακεραιότητά μου, θα ενημερώνω δε 

αμέσως τον Πρόεδρο της Επιτροπής εφόσον προκύψει κάποια κατάσταση στην οποία θα 

υπάρχει πιθανή σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων μου. Όσον 

αφορά το μέλλον, ζητώ την έγκρισή σας για την παρούσα θέση και, εφόσον την λάβω, θα 

αφιερωθώ αποκλειστικά σε αυτή. Πάντοτε επιδίωκα να τηρώ τα υψηλότερα πρότυπα 

ακεραιότητας των δημόσιων λειτουργών και θα συνεχίσω πάντοτε να το πράττω. 

Αναλαμβάνω τη δέσμευση να τηρώ το πνεύμα και το γράμμα όλων των κανόνων ηθικής και 

δεοντολογίας -παρόντων και μελλοντικών- που ισχύουν για το λειτούργημά μου. 

2. Διαχείριση του χαρτοφυλακίου και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

Πώς εκτιμάτε τον ρόλο σας ως μέλους του Σώματος των Επιτρόπων; Από ποια άποψη 

θεωρείτε ότι είστε υπεύθυνος και υπόλογος απέναντι στο Κοινοβούλιο για τις ενέργειές 

σας και τις ενέργειες των υπηρεσιών σας; 

Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις είστε διατεθειμένος να αναλάβετε σε σχέση με τη 

διευρυμένη διαφάνεια, την αυξημένη συνεργασία και την αποτελεσματική 

επακολούθηση των θέσεων του Κοινοβουλίου και των αιτημάτων για νομοθετικές 

πρωτοβουλίες; Προκειμένου για σχεδιασμένες πρωτοβουλίες ή διαδικασίες εν εξελίξει, 

είστε διατεθειμένος να παρέχετε στο Κοινοβούλιο πληροφορίες και έγγραφα επί ίσοις 

όροις με το Συμβούλιο; 

Αν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου ως Επιτρόπου, αντιλαμβάνομαι τον ρόλο του ως μέλος μιας 

ομάδας στο πνεύμα της νέας μεθόδου εργασίας που χαρακτηρίζει την Επιτροπή του 

Προέδρου Juncker. Θα εργαστώ σύμφωνα με τη μέθοδο που εκτίθεται στην επιστολή 

ανάθεσης αποστολής που μου εστάλη στις 2 Αυγούστου, στηρίζοντας τον Επίτροπο 

Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας και τον πρώτο Αντιπρόεδρο 

αρμόδιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τις διοργανικές σχέσεις, το κράτος δικαίου και τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος είναι ο αρμόδιος αντιπρόεδρος στον τομέα 

αυτό. Αποδίδω μεγάλη σημασία στην αρχή της συλλογικότητας και θα συνεργαστώ πλήρως 

με τα λοιπά μέλη του Σώματος, υποβάλλοντας εκθέσεις σε τακτική βάση σχετικά με την 

πρόοδο που επιτελείται όσον αφορά την οικοδόμηση μιας αποτελεσματικής και πραγματικής 

Ένωσης Ασφάλειας.  

Θα υποστηρίζομαι από μια ειδική ομάδα (Task Force) αξιοποιώντας την εμπειρογνωσία του 



προσωπικού στις διάφορες γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής που τελούν υπό την εποπτεία 

του Γενικού Διευθυντή Εσωτερικών Υποθέσεων. Εκτός από τη συνεργασία μου με τον 

Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών υποθέσεων και Ιθαγένειας, θα εργαστώ επίσης σε 

στενή συνεργασία με πολλούς άλλους Επιτρόπους, μεταξύ των οποίων ο Επίτροπος Δράσης 

για το Κλίμα και Ενέργειας, η Επίτροπος Μεταφορών και ο Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας 

και Κοινωνίας, όπως αναφέρεται στην επιστολή περιγραφής των καθηκόντων μου, ώστε να 

οικοδομηθεί μια λειτουργική Ένωση Ασφάλειας.   

Η διαφάνεια βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοκρατικής αλλαγής, μιας από τις 

προτεραιότητες που περιλαμβάνονται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου. 

Αντικατοπτρίζεται επίσης στις σχέσεις της Επιτροπής με το Κοινοβούλιο, με το οποίο θα 

συνεργαστώ με διαφανή τρόπο με στόχο την εγκαθίδρυση ανοικτού, ειλικρινούς και 

εποικοδομητικού διαλόγου. 

Όπως όλοι οι άλλοι Επίτροποι, βάσει της συμφωνίας-πλαισίου, θα αναλάβω την πολιτική 

ευθύνη της δράσης στον τομέα με τον οποίο είμαι επιφορτισμένος, με την επιφύλαξη της 

αρχής της συλλογικότητας της Επιτροπής. 

Όσον αφορά τη συνέχεια στις θέσεις και τα αιτήματα του Κοινοβουλίου, θα εφαρμόσω τις 

διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου και, στους τομείς ευθύνης μου, θα μεριμνώ ώστε η 

Επιτροπή να ανταποκρίνεται στα ψηφίσματα ή αιτήματα του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το 

άρθρο 225 της ΣΛΕΕ, εντός τριών μηνών από την έκδοσή τους.  

Το Κοινοβούλιο μπορεί να υπολογίζει στην υποστήριξή μου στην πλήρη εφαρμογή της αρχής 

της ίσης μεταχείρισης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά την πρόσβαση σε συνεδριάσεις και τη ροή των πληροφοριών σύμφωνα με τις 

διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου. 

Ερωτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων: 

3. Προτεραιότητες 

Ποιες θα είναι οι 2 προτεραιότητές σας στον τομέα της ασφάλειας; 

Ποια συγκεκριμένη μέθοδο θα εφαρμόσετε για να διασφαλίσετε ότι αυτές οι 2 

προτεραιότητες θα υλοποιηθούν; 

Χάρτης πορείας μου θα είναι η ανακοίνωση της Επιτροπής του Απριλίου 2016 σχετικά με την 

«υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Ασφάλεια για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας και την οικοδόμηση μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης 

Ασφάλειας».  

Στόχος μου θα είναι να εστιάσω στην υλοποίηση αυτού του θεματολογίου, σε συγκεκριμένα 

επιχειρησιακά μέτρα όπου η δράση της ΕΕ μπορεί να έχει αντίκτυπο - προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι σημειώνουμε πρόοδο προς την κατεύθυνση μιας αποτελεσματικής Ένωσης 

Ασφάλειας. Θα το πράξω κατά τρόπο που να συνάδει, αφενός, με τα θεμελιώδη δικαιώματα 

και, αφετέρου, να τα προάγει. Μου είναι σαφές ότι για να είναι βιώσιμη η ασφάλεια πρέπει 



να βασίζεται στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Μία από τις προτεραιότητές μου θα είναι να ενισχύσω τον κοινό μας αγώνα κατά της 

τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και των μέσων που τα στηρίζουν. Γι’ 

αυτό θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο έργο της πρόληψης: κατά 

πρώτο λόγο, αποτρέποντας τα άτομα από τη στροφή προς τη ριζοσπαστικοποίηση και 

καταπολεμώντας την τρομοκρατική προπαγάνδα και τη ρητορική μίσους. Επιπλέον, η 

επίτευξη ταχείας συμφωνίας σχετικά με την οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την εξελισσόμενη τρομοκρατική απειλή, παρέχοντας 

ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προκλήσεων που συνιστούν οι ξένοι 

τρομοκράτες μαχητές. Πρέπει επίσης να αποκλειστεί η πρόσβαση των τρομοκρατών σε 

χρηματοδότηση, καθώς και η πρόσβασή τους σε πυροβόλα όπλα και εκρηκτικά. Για να 

επιτευχθεί αυτό, οι σχετικοί οργανισμοί της ΕΕ, και ιδίως η Ευρωπόλ, πρέπει να 

διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο, να συνεργάζονται καλύτερα μεταξύ τους και να 

υποστηρίζουν πιο αποτελεσματικά τις εθνικές αρχές στις επιχειρήσεις τους κατά των 

τρομοκρατών και του οργανωμένου εγκλήματος. 

Η άλλη προτεραιότητά μου θα είναι η ενίσχυση της άμυνάς μας κατά της τρομοκρατίας και 

του οργανωμένου εγκλήματος, και η ανάπτυξη της ανθεκτικότητάς μας. Κατ’ αρχάς πρέπει 

να επικεντρωθούμε στην υλοποίηση: η Επιτροπή LIBE έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο στη 

διαπραγμάτευση και συμφωνία βασικών νομοθετικών προτάσεων· οι προτάσεις αυτές πρέπει 

πλέον να εφαρμοστούν στην πράξη. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την επαρκή προστασία των 

υποδομών ζωτικής σημασίας και των ευάλωτων στόχων. Θα πρέπει, επίσης, να επενδύσουμε 

πολύ περισσότερο στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Η ενίσχυση της 

ανθεκτικότητάς μας απαιτεί επίσης τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, θα πρέπει δε 

να εξετάσουμε το συνολικό τοπίο των συστημάτων ΤΠ για να διαπιστώσουμε ποιες 

βελτιώσεις είναι απαραίτητες. Η έρευνα σε τομείς που συνδέονται με την ασφάλεια θα 

μπορούσε επίσης να ενισχύσει την ανθεκτικότητα. 

Οι απειλές που αντιμετωπίζει η ΕΕ είναι πολύπλευρες και ολοένα και πιο ποικιλόμορφες. Το 

χαρτοφυλάκιο της Ένωσης Ασφάλειας καλύπτει πολλά πεδία και τομείς πολιτικής, με 

πληθώρα διαφορετικών φορέων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Θα προσεγγίσω τα 

καθήκοντά μου με πνεύμα συνεργασίας, συνεργαζόμενος με την Επιτροπή προκειμένου να 

αξιοποιήσω όλη τη διαθέσιμη εμπειρογνωσία, με τα κράτη μέλη και, κυρίως, με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα απαιτηθεί ο ύψιστος δυνατός βαθμός συντονισμού και κοινής 

ομαδικής εργασίας ώστε να υλοποιηθούν συγκεκριμένα επιχειρησιακά μέτρα στους τομείς 

όπου η ΕΕ μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 

οργανωμένου εγκλήματος. 

 

4. Συντονισμός  

Πώς βλέπετε τη σχέση σας με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων, δεδομένου ότι στην επιστολή ανάθεσης αποστολής ο Πρόεδρος 

Junker αναφέρει ότι «η εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 



σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την Ένωση Ασφάλειας θα εξασφαλίζεται, κατά 

κανόνα, από τον Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών υποθέσεων και Ιθαγένειας., 

εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά, κατά περίπτωση, από τον πρώτο Αντιπρόεδρο, σε 

συμφωνία με τον Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών υποθέσεων και Ιθαγένειας.»; 

Είστε διατεθειμένος, εφόσον σας ζητηθεί, να συμμετάσχετε σε ώρα των ερωτήσεων με 

την επιτροπή LIBE, για μια επισκόπηση της υλοποίησης των προτεραιοτήτων σας και 

για να συζητήσετε συναφή επίκαιρα θέματα; 

Αν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου ως Επιτρόπου, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων θα είναι φυσικά το εστιακό σημείο της στενής 

συνεργασίας μου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον σημαντικό φάκελο της 

Ένωσης Ασφάλειας. Η Επιτροπή Juncker βασίζεται στη συνεργασία και την ομαδική εργασία 

για την υλοποίηση μιας σειράς οριζόντιων προτεραιοτήτων. Οι Επίτροποι εργάζονται σε 

ομάδες υπό την ηγεσία ενός Αντιπροέδρου. Η επίτευξη της Ένωσης Ασφάλειας αποτελεί ένα 

καλό παράδειγμα και θα απαιτήσει στενή συνεργασία και υποστήριξη του Επιτρόπου 

Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, υπό την καθοδήγηση του πρώτου 

Αντιπροέδρου αρμόδιου για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τις διοργανικές σχέσεις, το κράτος 

δικαίου και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αλλά και με ένα ευρύ φάσμα άλλων 

Επιτρόπων. Η εν λόγω συνεργασία θα περιλαμβάνει τακτικό και συστηματικό συντονισμό 

μεταξύ των Επιτρόπων και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προώθηση της 

Ένωσης Ασφάλειας.  

Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θεωρώ ότι είμαι πολιτικά υπεύθυνος έναντι 

του Κοινοβουλίου, όπως όλοι οι Επίτροποι βάσει της συμφωνίας-πλαισίου. Όταν κληθώ να 

εμφανιστώ ενώπιον του Κοινοβουλίου θα είμαι έτοιμος να συνεργαστώ με την επιτροπή 

LIBE και με την ολομέλεια του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την επιστολή ανάθεσης της 

αποστολής μου που ελήφθη από τον Πρόεδρο Juncker, πλήρως και με διαφάνεια, τόσο για να 

ενημερώσω και να εξηγήσω την πολιτική της Επιτροπής όσο και για να ζητήσω τις γνώμες 

και να ακούσω τις απόψεις των μελών του Κοινοβουλίου, με πολλά από τα οποία ελπίζω 

επίσης να αναπτύξω τακτικές και εντατικές διμερείς επαφές.  

Είμαι έτοιμος να εξετάσω, από κοινού με την επιτροπή LIBE, χρήσιμες μορφές διαλόγου που 

θα της επιτρέψουν να επανεξετάσει μαζί μου τις προτεραιότητες και την πρόοδο που 

σημειώνεται κατά την υλοποίηση των υποθέσεων του χαρτοφυλακίου μου ή για να 

συζητήσουμε επίκαιρα ζητήματα, είτε εκ των ενόντων είτε με πιο δομημένο τρόπο. 

5. Αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ 

Μεταξύ των βασικών θεμάτων που άπτονται του χαρτοφυλακίου σας, μπορείτε να 

αναφέρετε: 

- Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε για να διασφαλίσετε την ορθή, πλήρη και 

ταχεία εφαρμογή από τα κράτη μέλη όλων των μέτρων που έχει λάβει η ΕΕ στον τομέα 

της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των αρμοδιοτήτων της 

Επιτροπής ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης μεταφορά και εφαρμογή των νομοθετικών 



μέσων της ΕΕ; Πώς θα ενημερώνετε την επιτροπή LIBE; 

- Θεωρείτε ότι τα ισχύοντα νομοθετικά μέτρα είναι επαρκή για να αντιμετωπιστούν οι 

τρέχουσες προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών; Εάν ναι, θα 

μπορούσατε να αναφερθείτε διεξοδικότερα στο θέμα χρησιμοποιώντας πρόσφατα 

παραδείγματα; Εάν όχι, ποια στρατηγική θα αναπτύξετε για τη βελτίωση της 

κατάστασης; 

Οι τρομοκρατικές απειλές και οι απειλές κατά της ασφάλειας τις οποίες αντιμετωπίζει η ΕΕ 

είναι διασυνοριακές και εξαιρετικά περίπλοκες. Για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, 

χρειάζεται ισχυρή δέσμευση από όλους τους αρμόδιους φορείς σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό 

επίπεδο,  καθώς και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων.   

Πρώτον, πρέπει να επικεντρωθούμε με αποφασιστικότητα στην υλοποίηση των ήδη 

συμφωνηθέντων και να χρησιμοποιούμε πλήρως τα υπάρχοντα μέσα. Στο πλαίσιο αυτό, 

νομίζω ότι υπάρχουν ορισμένες πραγματικές προκλήσεις όσον αφορά προτάσεις που έχουν 

ήδη συμφωνηθεί. Θα συνεργαστώ με τις εθνικές αρχές για τον εντοπισμό τυχόν εμποδίων ως 

προς την εφαρμογή, καθώς και για την προσφορά νομικής συνδρομής, εμπειρογνωσίας και, 

όπου είναι δυνατό, χρηματοδοτικής συνδρομής για να βοηθήσουμε τα κράτη μέλη στην 

αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την οδηγία 

σχετικά με δεδομένα που περιέχονται σε καταστάσεις ονομάτων επιβατών σύμφωνα με την 

οποία τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν μονάδες στοιχείων επιβατών για την 

επεξεργασία και την ανταλλαγή δεδομένων. Θα ενημερώνω τακτικά την επιτροπή LIBE 

σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την υλοποίηση και σχετικά με όσα 

πρέπει ακόμη να γίνουν. 

Υπάρχουν επίσης υφιστάμενα μέσα που είναι λειτουργικά αλλά που δεν αξιοποιούνται 

πάντοτε στον μέγιστο δυνατό βαθμό (π.χ. το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν, η βάση 

δεδομένων της Ιντερπόλ για κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα). Θα ήθελα να 

δω τι μπορεί να γίνει για να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού των μέσων 

αυτών. Το πλαίσιο Prüm αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα. Θα μπορούσε να συμβάλει στον 

εντοπισμό των εγκληματιών που δρουν σε διασυνοριακό επίπεδο, δεν έχουν όμως όλα τα 

κράτη μέλη λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του.  

Παρόλο που η Επιτροπή μπορεί να στηρίξει τα κράτη μέλη σε αυτό το έργο, τα κράτη μέλη 

είναι εκείνα που πρέπει να αναλάβουν τον ηγετικό ρόλο. Κατά τη γνώμη μου, τόσο η εν λόγω 

επιτροπή όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να βοηθήσουν ώστε να συνεχίσει να 

ασκείται πίεση για αποτελεσματική υλοποίηση. Οι επανειλημμένες εκκλήσεις σε πολιτικό 

επίπεδο για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών πρέπει να 

μετουσιωθούν σε πράξη σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Καθήκον μου θα είναι να 

βοηθήσω σχετικά τα κράτη μέλη και τις εθνικές αρχές. 

Μπορεί επίσης να υπάρξουν περιπτώσεις που θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη 

περισσότερο προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ορθή εφαρμογή. Η Επιτροπή ασκεί και θα 

συνεχίσει να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχει η Συνθήκη, και·εγώ προσωπικά δεν θα 

αποφύγω τις διαδικασίες επί παραβάσει όταν κριθεί απαραίτητο.  



Όσον αφορά τη σχέση μου με την επιτροπή LIBE, η Επιτροπή ενημερώνει το Κοινοβούλιο σε 

τακτική βάση σχετικά με τις εργασίες της σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των παραβάσεων. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι στη διάθεση της 

επιτροπής LIBE και των μελών της για να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με το έργο μας 

όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας, λαμβάνοντας, ωστόσο, δεόντως υπόψη την 

ανάγκη να διατηρηθεί ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των διαδικασιών επί παραβάσει.   

Όσον αφορά την ατζέντα μου, χάρτης πορείας μου θα είναι η ανακοίνωση του 2016 σχετικά 

με την Ένωση Ασφάλειας. Ειδικά στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών, η πρώτη 

προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί η πλήρης χρήση των υφιστάμενων μέσων (βλ. 

ανωτέρω) και να εξεταστεί η συνολική αρχιτεκτονική των συστημάτων πληροφοριών στον 

τομέα της ασφάλειας. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2016 παρατίθεται 

ήδη σειρά προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη 

των υφιστάμενων συστημάτων πληροφοριών. Προκειμένου τα συστήματα να παρέχουν 

προστιθέμενη αξία προστατεύοντας παράλληλα επαρκώς τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εθνικές αρχές τροφοδοτούν τα συστήματα αυτά 

με ποιοτικά δεδομένα, ότι η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με τον προσήκοντα τρόπο, 

και ότι τα εν λόγω συστήματα θέτουν ποιοτικές πληροφορίες στη διάθεση των αρμόδιων 

αρχών, όταν κρίνεται αναγκαίο. Στην ανακοίνωση προσδιορίζονται επίσης κενά που μπορεί 

να απαιτήσουν πρόσθετα συστήματα πληροφοριών, καθώς και τρόπους που θα εξασφαλίζουν 

τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των ήδη υφισταμένων. Εάν γίνει δεκτός ο διορισμός μου, ένα 

από τα καθήκοντά μου θα είναι η αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων και κενών, σε 

πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, και ιδίως με το δικαίωμα προστασίας των 

δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, καθώς και για να εξασφαλιστεί η βάση για μελλοντικές 

εργασίες προκειμένου να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα όλων των σχετικών συστημάτων 

πληροφοριών, η Επιτροπή έχει συστήσει  ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου. Η 

ομάδα θα εξετάζει τις νομικές, τεχνικές και επιχειρησιακές πτυχές των διαφόρων επιλογών 

για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας. Εμπίπτει επίσης στις αρμοδιότητές μου η 

καθοδήγηση του έργου της εν λόγω ομάδας, με πλήρη διαφάνεια έναντι της επιτροπής LIBE, 

ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι τα πορίσματά της παρέχουν ικανοποιητική βάση για μια 

κοινή συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πορεία των 

εργασιών. Στόχος μου είναι να συνεργαστώ με την Επιτροπή, καθώς και με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ώστε να καταλήξουμε σε μια κοινή στρατηγική για 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των συστημάτων πληροφοριών για την 

ασφάλεια στην ΕΕ. 


