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1 Έγγραφο 15446/05, βλ. επίσης την ανακοίνωση της Επιτροπής «Στρατηγική για την εξωτερική διάσταση του
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης», COM (2005)491.

Η σημασία της εξωτερικής διάστασης του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (
ΧΕΑΔ) αυξάνεται καθώς αποκτά μορφή ο εσωτερικός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικα
ιοσύνης, που αναπτύχθηκε από τα διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια, όπως του Τάμπερε και τ
ης Χάγης και ως αντίδραση στην εξωτερική πίεση από τις τρομοκρατικές επιθέσεις, στην αυξ
ανόμενη παράνομη μετανάστευση και την εμπορία ανθρώπων.

Στο πλαίσιο αυτό, η θέσπιση και η εφαρμογή μιας στρατηγικής ήταν απαραίτητη για τη διασ
άφηση των στόχων της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στον εν λόγω τομέα. Τον Δεκέμβριο του
2005, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε μια «Στρατηγική για την εξωτερική διάσταση της Δ
ΕΥ: Παγκόσμια Ελευθερία, Ασφάλεια και Δικαιοσύνη»1.

Ο εσωτερικός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε σ
τενή συνεργασία με τρίτες χώρες, δεδομένου του εγγενούς διεθνούς χαρακτήρα ζητημάτων
όπως η μετανάστευση, η τρομοκρατία και το οργανωμένο και σοβαρό έγκλημα, τα οποία απε
ιλούν την ασφάλεια των πολιτών εντός της ΕΕ και η ΕΕ δεν θα πρέπει να είναι αυταρχική.

Οι πολιτικές αυτές θα αναπτυχθούν με νόμιμο τρόπο μόνο εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
ο δημοκρατικός εκπρόσωπος των πολιτών, μπορέσει να ασκήσει πλήρως τον ρόλο του, σύμφ
ωνα το άρθρο 6 παράγραφος 1 ΣΕΕ.

Όσον αφορά τις συγκεκριμένες αυτές πολιτικές, απουσία επαρκούς διαβούλευσης της Προεδ
ρίας με το Κοινοβούλιο σχετικά με τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της κοινής εξω
τερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 ΣΕΕ, το Κοινοβ
ούλιο λαμβάνει την πρωτοβουλία να εκφράσει τις απόψεις του μέσω της παρούσας έκθεσης π
ρωτοβουλίας.

Επιθυμία του εισηγητή είναι με το σχέδιο έκθεσης πρωτοβουλίας της Επιτροπής Πολιτικών Ε
λευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να απευθύνει μια σύσταση στο Ευρω
παϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2007.

Καταρχάς, ο εισηγητής ζητεί την αποσαφήνιση των δραστηριοτήτων της ΕΕ όσον αφορά την
εξωτερική διάσταση του ΧΕΑΔ. Ο εξορθολογισμός του έργου των κοινοτικών θεσμικών οργ
άνων και μέσων είναι απαραίτητος για την αποφυγή της επανάληψης ενεργειών και τη διασφ
άλιση της καλύτερης συνεργασίας και του συντονισμού στον τομέα αυτόν. Επιπλέον, χρειάζε
ται επίσης καλύτερος συντονισμός των δραστηριοτήτων στους τομείς της ελευθερίας, της ασ
φάλειας και της δικαιοσύνης, της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και της κοινής
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.

Επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για πρόοδο της ευρωπαϊκής συνταγματικής διαδικασία
ς, ο εισηγητής ζητεί την ενεργοποίηση της ρήτρας «γέφυρας» του άρθρου 42 ΣΕΕ, η οποία θ
α μπορούσε να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα. Θεωρεί, ως εκ τούτου, λυπηρό το γεγονό
ς ότι το Συμβούλιο του Τάμπερε δεν κατέληξε σε συμφωνία επί του ζητήματος αυτού.
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2 Έγγραφο 5003/1/07.

Στο παρόν έγγραφο εργασίας παρουσιάζονται ορισμένα από τα πιθανά βασικά ζητήματα του
ΧΕΑΔ που θα αναπτυχθούν στο σχέδιο έκθεσης σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Κοινοβ
ουλίου και της Προεδρίας.

Το παρόν έγγραφο εξετάζει:
το πρόγραμμα εργασίας «JHA External Relations Multi-Presidency Work 1)
Programme»2·
το έργο που έχει υλοποιηθεί έως σήμερα σχετικά με τα έγγραφα με γνώμονα τη δράσ2)
η που προβλέπει η στρατηγική·
τα συμπεράσματα που έχουν εκδώσει και τους στόχους που έχουν θέσει τα διαδοχικά3)
Ευρωπαϊκά Συμβούλια, μεταξύ των οποίων και εκείνο του Δεκεμβρίου 2006·
τις συμπληρωματικές εκθέσεις αξιολόγησης που εκπονήθηκαν στα τέλη του 2006 από4)
την Επιτροπή και τη γραμματεία του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της στρατ
ηγικής.

I. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την έγκριση
οποιασδήποτε εξωτερικής στρατηγικής.

Η εξωτερική διάσταση του ΧΕΑΔ πρέπει να συμβάλλει στην περαιτέρω εδραίωση της προστ
ασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της ΕΕ και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη μιας επ
οικοδομητικής και συμπληρωματικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ, του Συμβουλίου Θεμελιω
δών Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και όλων των συναφών οργανισμ
ών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν.

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των διεθνών δεσμεύσεων των κρατών με
λών, κυρίως αυτών που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής σύμβασης των δικαι
ωμάτων του ανθρώπου, πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των σχέσεων με τις τρίτες
χώρες.

Δεδομένου ότι ακόμα και οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να αξιολογούνται υπό το πρίσμα του σε
βασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρέπει ν
α είναι ανεξάρτητος, υπεύθυνος και αποτελεσματικός. Πρέπει να επικεντρωθεί κατά πρώτο λ
όγο στα κράτη μέλη της ΕΕ, όμως αυτό δεν θα πρέπει να αποκλείει τη δυνατότητα ενασχόλη
σής του με ζητήματα που αφορούν τρίτες χώρες, εάν σχετίζονται με την εφαρμογή εσωτερικ
ών πολιτικών της ΕΕ. Πρέπει, επίσης, να ληφθεί δεόντως υπόψη το έργο του Συμβουλίου της
Ευρώπης και του ΟΑΣΕ, προκειμένου να αποφευχθούν περιττές επαναλήψεις ενεργειών. Η σ
υνεργασία με τους οργανισμούς αυτούς πρέπει να ενδυναμωθεί, προκειμένου να ενισχυθεί η
συνεκτικότητα και η συμπληρωματικότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να βελτιώσει τον τρόπ
ο με τον οποίο συνεκτιμά την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων εκτός της ΕΕ, όπως έ
χει επισημανθεί από την επιτροπή AFET στο πλαίσιο του έργου που έχει εκπονήσει στο παρε
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λθόν στον τομέα αυτόν.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση του αντικτύπου σχετικά με τα θεμελι
ώδη δικαιώματα, όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση Voggenhuber σχετικά με την «τήρηση τ
ου Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο πλαίσιο των νομοθετικών προτάσεων της Επιτ
ροπής: Μεθοδολογία συστηματικού και αυστηρού ελέγχου».

II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Η αποτελεσματική ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων έχει ζωτική σημασί
α για την αντιμετώπιση απειλών όπως η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Η διαχείρ
ιση των συνόρων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας,
στο πλαίσιο της οποίας τα σχέδια δράσης δημιουργούν ένα κλίμα συνεργασίας για την καταπ
ολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και των ναρκωτικών.

Η χρήση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας και βιομετρίας στους συνοριακούς ελέγχους εξακο
λουθεί να εγείρει ορισμένα νομικά προβλήματα (κυρίως σε ό,τι αφορά την ιδιωτική ζωή) τα
οποία πρέπει οπωσδήποτε να επιλυθούν.

Το ζήτημα των θεωρήσεων (VIS / σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις, τροποποίηση τ
ων κοινών προξενικών εγκυκλίων) εγείρει επίσης το θέμα της χρήσης των βιομετρικών δεδο
μένων, η οποία θα πρέπει να ελέγχεται αυστηρά.

Συμφωνία διευκόλυνσης της χορήγησης θεωρήσεων με τη ΡΩΣΙΑ:
Το 2006 υπεγράφη η συμφωνία διευκόλυνσης της χορήγησης θεωρήσεων με τη ΡΩΣΙΑ, ε
γείροντας ανησυχίες σχετικά με την πραγματική αμοιβαιότητα της διευκόλυνσης, καθώς παρ
αμένει δύσκολη η πραγματοποίηση ταξιδιού στη Ρωσία. Επιπλέον, δεν θα έπρεπε να εφαρμό
ζεται καμία διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων χωρίς τήρηση των κανόνων της δημοκρ
ατίας και του κράτους δικαίου (απουσία της συνήθους αμοιβαίας «ρήτρας για τα ανθρώπινα
δικαιώματα και τη δημοκρατία»).

III. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να τηρεί στο ακέραιο τις αρχές της νομιμότη
τας, της αναλογικότητας και της αποτελεσματικότητας. Επιπλέον, η προστασία του ατόμου κ
αι της ελευθερίας πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε μέτρου ασφαλείας που αναπτύσσε
ται.

Όπως έχουν πράξει οι ΗΠΑ με τον νόμο «Patriot Act», 6 χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου, 
θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας ορισμένων δ
ιεθνών πρωτοβουλιών στον τομέα αυτόν (νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότ
ητες, χρηματοπιστωτικός τομέας κλπ.).

Η ΕΕ πρέπει να παρέχει περαιτέρω στήριξη σε τρίτες χώρες για την οικοδόμηση θεσμών, να



DT\649441EL.doc 5/7 PE 384.292v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

συνεργαστεί με τρίτες χώρες για την αντιμετώπιση της στρατολόγησης και της χρηματοδότη
σης των τρομοκρατών, να συνεχίσει να στηρίζει τον βασικό ρόλο του ΟΗΕ, να καλλιεργήσει
περισσότερο τη σχέση με τις ΗΠΑ, να εντάξει αντιτρομοκρατικές ρήτρες στις συμφωνίες πο
υ υπογράφει με τρίτες χώρες και να βελτιώσει τη συνεργασία ΕΕ-Ρωσίας για την προστασία τ
ων σημαντικών υποδομών.

IV. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Στον τομέα αυτόν υπάρχουν πολλά κοινοτικά μέτρα επιβολής, τα οποία κυμαίνονται σε γενικ
ές γραμμές στο ίδιο πλαίσιο με άλλες διεθνείς πρωτοβουλίες (ΟΗΕ). Ωστόσο, πρέπει να βελτ
ιωθεί ο συντονισμός της προσέγγισης της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκ
λήματος, η οποία είναι πολύ κατακερματισμένη.

Στο στάδιο αυτό, πρέπει να δοθεί έμφαση στα ακόλουθα στοιχεία:
ενίσχυση του διαλόγου με τρίτες χώρες για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών τ§
ου οργανωμένου εγκλήματος·
οικοδόμηση θεσμών και ικανοτήτων στις τρίτες χώρες·§
εφαρμογή των σχεδίων δράσης για την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθορά§
ς – η σύμβαση του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς (2003) υπεγράφη από όλα τα κράτη μ
έλη της ΕΕ, εξαιρουμένης της Σλοβενίας και της Εσθονίας, όμως πολλά εξ αυτών δεν
την έχουν ακόμη επικυρώσει· στο παρόν στάδιο, είναι σημαντικό να επικυρωθεί σύντ
ομα·
επικέντρωση στην προστασία των θυμάτων και στην πρόληψη·§
βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών επί ποινικών υποθέσεων·§
ενίσχυση της επιχειρησιακής αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας.§

Η σύμβαση του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος
και τα τρία πρωτόκολλά της δεν έχουν ακόμη επικυρωθεί από ορισμένα κράτη μέλη: Τσεχική
Δημοκρατία, Ελλάδα, Ιρλανδία και Λουξεμβούργο.

Η εμπορία ανθρώπων πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω μιας ολοκληρωμένης πολιτικής προσέ
γγισης, που θα συνδυάζει την πολιτική μετανάστευσης, απασχόλησης, την κοινωνική πολιτικ
ή, την αναπτυξιακή πολιτική, την εξωτερική πολιτική, την πολιτική γειτονίας και την πολιτικ
ή για τις θεωρήσεις (με μέτρα αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτιών στις χώρες προέλευσης).

Σε ό,τι αφορά το εμπόριο ναρκωτικών, η διενέργεια διαλόγου για τα ναρκωτικά με διάφορε
ς περιοχές του κόσμου έχει καίρια σημασία (με ιδιαίτερη προσοχή στα Βαλκάνια, το Αφγανι
στάν, το Πακιστάν και την περιοχή του Κόλπου).

V. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛ
ΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Για την καταπολέμηση όλων των μορφών τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος χρειά
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ζονται αποδοτικές και αποτελεσματικές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες θα μπορούν να συν
εργάζονται με τις ομόλογες υπηρεσίες άλλων χωρών και με λοιπούς οργανισμούς (Europol).

Εν προκειμένω, οι συμφωνίες για την έκδοση και τη δικαστική συνεργασία επί ποινικών
υποθέσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, οι οποίες θα ενισχύσουν τη δυνατότητα ανταλλα
γής δεδομένων για λόγους ασφαλείας, μπορούν να θεωρηθούν πραγματική επιτυχία.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων - Όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δε
δομένων, οι σχετικές ανακολουθίες μεταξύ του πρώτου και του τρίτου πυλώνα θίγουν όχι μό
νο το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, αλλά και την αποδοτι
κότητα της επιβολής του νόμου και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Τ
ο Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει την επιθυμία του για συγχώνευση των πυλώνων, ιδέα που έλα
βε ήδη τη συναίνεση των κρατών μελών κατά την εκπόνηση του Συντάγματος. Προς το παρό
ν, η ενεργοποίηση της ρήτρας «γέφυρας» δυνάμει του άρθρου 42 ΣΕΕ θα επέτρεπε τη διαμόρ
φωση ενός συνεκτικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων που θα κάλυπτε όλους το
υς πυλώνες, αποφεύγοντας τις τεχνητές διαιρέσεις μεταξύ τους.

Συμφωνία PNR - Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία PNR (κατάσταση ονομάτων επιβατών), η Ε
Ε χρειάζεται μια συμφωνία με τις ΗΠΑ που θα σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και θα ορίζ
ει βασικά στοιχεία:

ποια δεδομένα είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση και ποια σχετίζονται με τη «συμ-
περιφορά» του επιβάτη (ανάγκη περιορισμού των δεδομένων)·
κατάλογος των αρχών στις οποίες θα μπορούν να κοινοποιούνται τα δεδομένα·-
περίοδος τήρησης των στοιχείων·-
δυνατότητα αίτησης διόρθωσης, ευθύνες των αεροπορικών εταιρειών, δικαίωμα προσ-
φυγής κλπ..

Ως ο νόμιμος δημοκρατικός εκπρόσωπος των πολιτών που επηρεάζονται από τη συμφωνία, τ
ο Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει ενεργά στον διάλογο με τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια
των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία.

VI. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Πρέπει να θεσπιστεί μια σφαιρική κοινή μεταναστευτική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδ
ο, η οποία θα ασχολείται παράλληλα με τη νόμιμη και την παράνομη μετανάστευση. Η πολιτι
κή αυτή πρέπει να βασίζεται στη τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των νόμων και των
υποχρεώσεων. Τούτο πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης
– η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει τις σχέσεις της με τα κράτη αυτά (από κοινού ανάπτυξη, αν
τιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης, στήριξη της ένταξης των μεταναστών
στις πατρίδες τους μετά την επιστροφή τους, περιορισμός της διαρροής εγκεφάλων, κυκλική
μετανάστευση…).

Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη συνεργασία με τις αφρικ
ανικές χώρες και στην εφαρμογή της «παγκόσμιας προσέγγισης της μετανάστευσης» που ενέ
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κρινε το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2005.

Όσον αφορά την πολιτική επιστροφής, η ΕΕ χρειάζεται σαφείς κοινούς κανόνες για τις επισ
τροφές, που θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των ενδια
φερομένων. Χρειάζεται η διενέργεια ενός πιο εντατικού και διαρθρωμένου διαλόγου με το γρ
αφείο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και το
Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η σύναψη συμφωνιών επανεισδοχής αποτελεί προτεραιότητα. Το Συμβούλιο και η Επιτροπ
ή θα πρέπει να ενημερώνουν τακτικά το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσε
ων με τρίτες χώρες, κατ’ εφαρμογήν της αρχής της συνεργασίας καλή τη πίστει.

Η συμφωνία επανεισδοχής με τη Ρωσία εγείρει ζητήματα γενικής φύσεως (πώς θα διασφαλίζ
εται ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε περίπτωση (μαζικού) επαναπατρισμού;· Β
άσει ποιων κριτηρίων θα αποφασίζεται ότι η χώρα στην οποία επιστρέφουν πρόσφυγες προσ
φέρει εγγυήσεις όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και το δικαστικό σύστημα;) κ
αι ζητήματα ειδικής φύσεως (απουσία διάκρισης μεταξύ των αιτούντων άσυλο και των παράν
ομων μεταναστών).

VII. ΑΣΥΛΟ

Σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενεύης του 1951, οι πρόσφυγες πρέπει να λαμβάνουν ταχεία
και αποτελεσματική προστασία, αποτρέποντας παράλληλα την κατάχρηση του συστήματος κ
αι φροντίζοντας ώστε τα άτομα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου δεν γίνονται δεκτές να επιστρ
έφονται στις χώρες προέλευσής τους. Έως το 2010 θα πρέπει να έχει συγκροτηθεί ένα κοινό
ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου· το Συμβούλιο πρέπει να άρει κάθε εμπόδιο στη δημιουργία το
υ συστήματος αυτού.

Εξωτερικοποίηση του ασύλου και από κοινού ανάληψη των ευθυνών με τις τρίτες χώρες γι
α τη διαχείριση των προσφύγων - Οι πρόσφυγες, στη συντριπτική πλειονότητά τους, παραμέν
ουν στις περιφέρειες προέλευσής τους και, κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να προστατεύοντ
αι όσο το δυνατόν ταχύτερα, προτού αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την περιοχή συνολικά. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ανέπτυξε τα περιφερειακά προγράμματα προστασίας3 σε στ
ενή συνεργασία με το UNHCR και τις τρίτες χώρες.


