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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υποστηρίζει σθεναρά το στόχο της χάραξης μιας συνεκτικής στρατηγικής σχετικά με την 
εξωτερική διάσταση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ως 
αναπόσπαστου τμήματος της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, όπως ζητείται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής και στο μεταγενέστερο έγγραφο του Συμβουλίου «Στρατηγική 
για την εξωτερική διάσταση της ΔΕΥ: Παγκόσμια ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη»· 
θεωρεί ότι η συνεργασία τρίτων χωρών, ιδιαίτερα εκείνων που γειτονεύουν με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι θεμελιώδης για τη διαδικασία της οικοδόμησης του χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης - συγκεκριμένα σε ό, τι αφορά μέτρα για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης 
παράνομων μεταναστών· θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι η εξασφάλιση της συνεργασίας τους 
σε αυτούς τους τομείς πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο της εξωτερικής δράσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2. θεωρεί τη στρατηγική αυτή σημαντικό βήμα τόσο για τη δημιουργία ενός εσωτερικού 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, μέσω της διαμόρφωσης ενός ασφαλούς 
εξωτερικού περιβάλλοντος, όσο και για την πρόοδο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, 
μέσω της προώθησης του κράτους δικαίου, των δημοκρατικών αξιών, του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των υγιών θεσμών·

3. τονίζει, ωστόσο, ότι για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής, πρέπει να υπάρξει 
καλύτερος συντονισμός μεταξύ των σχετικών τομέων πολιτικής και των αρμόδιων 
φορέων καθώς και ενεργότερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ, 
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο· 

4. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δεσμευθεί περισσότερο για να 
διασφαλιστεί η συνοχή των δραστηριοτήτων του στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, 
πράγμα που περιλαμβάνει ευρύ φάσμα παραγόντων οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε 
τομείς πολιτικής που αλληλεπικαλύπτονται· αναγνωρίζει τον υψηλό κίνδυνο 
κατατεμαχισμού που μπορεί να προκαλέσει η δημιουργία νέων ανεξάρτητων φορέων και 
λαμβάνει υπόψη ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υπονομεύσει την αξιοπιστία ολόκληρου 
του οργάνου· ζητεί επομένως να εκσυγχρονιστούν οι δραστηριότητες που αφορούν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατική διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου αφενός και, 
μια ευρύτερη αντίληψη περί ασφάλειας αφετέρου, χωρίς να θιγεί ο κυρίαρχος ρόλος της 
αρμόδιας επιτροπής για τον τομέα των εξωτερικών σχέσεων· επισημαίνει επίσης ότι 
χρειάζεται καλύτερος συντονισμός των δραστηριοτήτων όλων των παραγόντων που 
ασχολούνται με τα ζητήματα ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης·

5. υπογραμμίζει ότι η αξιοπιστία της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για την προώθηση των 
δημοκρατικών αξιών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στις τρίτες 
χώρες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ισορροπημένη ανάπτυξη της εσωτερικής και 
της εξωτερικής διάστασης της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη δικαιοσύνη και τις 
εσωτερικές υποθέσεις· ζητεί τη διασαφήνιση του πεδίου εφαρμογής και των στόχων της 
εξωτερικής διάστασης του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης·
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6. χαιρετίζει τα μέτρα που λήφθηκαν για να βελτιωθεί η συνοχή στην ολοκληρωμένη 
συνεργασία της ΚΕΠΑΑ σε πολιτικο-στρατιωτικό επίπεδο, ιδίως στον τομέα της 
διαχείρισης κρίσεων· ζητεί ωστόσο να υπάρξει περαιτέρω διαπυλωνικός συντονισμός και 
να αποφευχθούν οι εις διπλούν ενέργειες των διαφόρων οργάνων (ΚΕΠΠΑ/ΚΕΠΑΑ, 
ΔΕΥ, Κοινότητα) στους τομείς που αλληλεπικαλύπτονται· τονίζει ότι η 
αποτελεσματικότητα τέτοιου συντονισμού πρέπει να υποβάλλεται τακτικά στην 
επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

7. τονίζει ότι η διαδικασία σχεδιασμού των λειτουργιών της ΚΕΠΑΑ πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη διάφορα συνοδευτικά ή μεταβατικά μέτρα που προέρχονται από τα κοινοτικά 
όργανα στους τομείς του κράτους δικαίου, της εμπορίας όπλων και ναρκωτικών, της 
πρόληψης και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος 
καθώς και της εξομάλυνσης μετά από συγκρούσεις, ιδίως όσον αφορά το Μέσο 
Σταθερότητας και το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης·

8. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του κοινού δυναμικού της ΕΕ και των κρατών μελών της σε 
ό, τι αφορά την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας 
ανθρώπων και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την υιοθέτηση μίας
αποτελεσματικότερης και περισσότερο συνδυασμένης προσέγγισης για τα διασυνοριακά 
προβλήματα, με προτεραιότητα σε περιοχές που είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες, όπως η 
παρευξείνια περιοχή, όπου η ύπαρξη "παγωμένων διενέξεων" επηρεάζει σοβαρά την 
επιβολή του κράτους δικαίου, την αναγκαία συνεργασία μεταξύ των αρχών και τη 
δημοκρατική και οικονομική ανάπτυξη·

9. πιστεύει ότι η διαπυλωνική συνοχή μπορεί να βελτιωθεί, αν τεθεί σε ισχύ η Συνταγματική 
Συνθήκη, και ειδικότερα αν θεσπιστεί το αξίωμα του Ευρωπαίου Υπουργού Εξωτερικών 
και συγκροτηθεί εξωτερική διπλωματική υπηρεσία·

10. πιστεύει ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για να ξεπεραστούν τα εμπόδια προς μια 
βαθύτερη διατλαντική συνεργασία στην ευρύτερη διάσταση της ελευθερίας και της 
ασφάλειας, για παράδειγμα στους τομείς της καταπολέμησης της εμπορίας ναρκωτικών, 
του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, ιδίως εν όψει των μελλοντικών 
πολιτικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ΚΕΠΑΑ στο Κοσσυφοπέδιο και στο 
Αφγανιστάν·

11. ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ο 
σεβασμός των θεμελιωδών ανθρώπινων και νομικών δικαιωμάτων θα βρίσκεται στην 
καρδιά της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης· επιμένει ότι τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα κάθε μέσου, προγράμματος ή επιχειρησιακού μέτρου που θα συνδέεται με την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, τη μετανάστευση, το 
άσυλο και τη διαχείριση των συνόρων·

12. ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει στον διάλογό της με τις τρίτες χώρες στο πεδίο 
της συνεργασίας για την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη στοιχεία που 
προέρχονται από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προωθήσει, επομένως, 
περαιτέρω το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη δημοκρατία και τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την ήδη υπάρχουσα συνεργασία με τις τρίτες χώρες 
και περιφέρειες· υπογραμμίζει την ανάγκη να χρησιμοποιεί η ΕΕ τις συμβατικές σχέσεις 
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και τα συμβατικά της μέσα με τρίτες χώρες ως κίνητρο ώστε να υιοθετούν και να 
εφαρμόζουν αυτές σχετικά διεθνή πρότυπα και υποχρεώσεις για θέματα ΔΕΥ·

13. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειές της για τη στήριξη της περιφερειακής 
συνεργασίας σε θέματα δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας μέσω υφισταμένων 
φορέων, όπως η Αφρικανική Ένωση, και ενθαρρύνοντας νέες πρωτοβουλίες σε τομείς 
όπου η περιφερειακή συνεργασία είναι αδύναμη, όπως, π.χ. στη Μέση Ανατολή και στην 
Ανατολική Ευρώπη·

14. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν ως ενδεχόμενο την  υποχρέωση 
να συνοδεύονται όλες οι πρωτοβουλίες ή τα έγγραφα εξωτερικής πολιτικής που αφορούν 
τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης από έκθεση για τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία θα αναπροσαρμόζεται τακτικά και θα παρουσιάζεται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· συνιστά, ειδικότερα, στο Συμβούλιο να συμπεριλαμβάνει 
σε κάθε έγγραφο μελλοντικής δράσης ένα τμήμα που θα αναφέρεται στην κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην τρίτη χώρα·

15. συνιστά στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στο Συμβούλιο να εξετάσουν ως ενδεχόμενο 
τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χρηματοδότηση στον τομέα της 
ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης με τρίτες χώρες και περιφέρειες με μία 
ειδική χρηματοδότηση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα 
προγράμματα συμμόρφωσης με αυτή την απαίτηση·

16. σημειώνει ότι το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης αποτελεί μέρος του παγκόσμιου 
διαλόγου σχετικά με τις επιπτώσεις της μετανάστευσης στις δημογραφικές πολιτικές και 
τις πολιτικές για την απασχόληση· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι οι δραστηριότητες της ΕΕ 
που στοχεύουν στη βελτίωση της ικανότητας των τρίτων χωρών να διαχειρίζονται τις 
μεταναστευτικές ροές και τα σύνορά τους πρέπει να εκτελούνται στο πλαίσιο ενός 
ανθρωπιστικού προγράμματος δράσης, το οποίο θα προωθεί την ισορροπία μεταξύ της 
αποτελεσματικής αναπτυξιακής πολιτικής και της ελάφρυνσης των παραγόντων πίεσης 
στις χώρες προέλευσης·

17. εκφράζει την ανησυχία ότι οι συμφωνίες επανεισδοχής που υπογράφονται εκ μέρους της 
ΕΕ δεν αποκλείουν σαφώς τους αιτούντες άσυλο από το πεδίο εφαρμογής των συμφωνιών 
και ενδέχεται, ως εκ τούτου, να περιλαμβάνουν την επανεισδοχή αιτούντων άσυλο, οι 
ισχυρισμοί των οποίων δεν έχουν ακόμα κριθεί επί της ουσίας ή έχουν απορριφθεί ή 
κριθεί απαράδεκτοι σύμφωνα με την εφαρμογή της έννοιας της «ασφαλούς τρίτης 
χώρας»· ζητεί εγγυήσεις για να διασφαλισθεί ότι οι αιτούντες άσυλο έχουν πρόσβαση σε 
μια δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία χορήγησης ασύλου, μεταξύ άλλων και για να 
εξασφαλισθεί ο σεβασμός της αρχής της μη επαναπροώθησης·

18. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πρόθυμη να αρχίσει με τις γειτονικές της 
χώρες διαπραγματεύσεις σχετικά με την επανεισδοχή και τη διευκόλυνση της παροχής 
θεωρήσεων, μόλις εκπληρωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις· πιστεύει ότι η 
αποτελεσματική συνεργασία με υποψήφιες, συνδεδεμένες και γειτονικές χώρες για την 
παράνομη μετανάστευση, την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων και 
την αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων, μπορεί να συμβάλει θετικά σε συζητήσεις 
σχετικά με τη μακροπρόθεσμη προοπτική ταξιδίων χωρίς θεώρηση διαβατηρίου·
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19. υπογραμμίζει την πολύπλευρη φύση της δυνατότητας αντιδράσεων που διαθέτει η ΕΕ ως 
προς την εξωτερική της δράση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τονίζει την 
ανάγκη συνεκτικής χρήσης όλων των μέσων που διαθέτει, που απαιτούνται και που 
υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη και αποτελούν τμήμα μιας πολυμερούς 
στρατηγικής· ζητεί την επανέναρξη της συζήτησης σχετικά με τον κοινό ορισμό της 
τρομοκρατίας και των βαθύτερων αιτίων της στα Ηνωμένα Έθνη·

20. επαναλαμβάνει την πρότασή της να καταστεί η πολιτική της ΕΕ κατά της τρομοκρατίας 
πιο συνεκτική και πιο αποτελεσματική όσον αφορά τις σχέσεις της με τρίτες χώρες, και 
ιδιαίτερα: με την ενίσχυση του διαλόγου με τους βασικούς εταίρους, με παράλληλο 
σεβασμό των παγκόσμιων προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την ενίσχυση της 
συνεργασίας με τους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς που διαδραματίζουν 
βασικό ρόλο στη διατήρηση της ειρήνης και την παγκόσμια ασφάλεια,και με την αυστηρή 
εφαρμογή της ρήτρας κατά της τρομοκρατίας στις συμφωνίες με τρίτες χώρες, χωρίς αυτή 
να έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα της ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

21. σημειώνει ένα ευρύ φάσμα πολύ διαφορετικών μεταξύ τους ζητημάτων που καλύπτονται 
από την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικά ζητήματα με τρίτες χώρες· 
υπογραμμίζει, όσον αφορά τις προτεραιότητες που έχουν ορισθεί, ότι κατά την ανάπτυξη 
των θεσμικών ικανοτήτων και της επιχειρησιακής συνεργασίας είναι σημαντικές, οι 
δραστηριότητες της ΕΕ στους τομείς αυτούς θα πρέπει να εκτελούνται σε σχέση με τα 
παγκόσμια πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
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