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ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΙΜΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΕ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 15:00 μ.μ - 18:30 μ.μ.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Κτίριο Paul Henri Spaak, αίθουσα PHS 5B001

Οδός Wiertz 60 - Βρυξέλλες

Όπως ορίζουν τα άρθρα 29 και 30 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας από τους κύριους 
στόχους της Ένωσης είναι η παροχή προστασίας υψηλού επιπέδου στους πολίτες, σε έναν χώρο 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης μέσω της ανάπτυξης κοινής δράσης μεταξύ των κρατών 
μελών στον τομέα της αστυνόμευσης. Σε έναν χώρο Σένγκεν, χωρίς έλεγχο στα εσωτερικά σύνορα, η 
ανάπτυξη αποτελεσματικής αστυνομικής συνεργασίας είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να 
προληφθεί η ατιμωρησία των εγκληματιών. 

Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η οποία ενσωμάτωσε την 
αστυνομική συνεργασία στη Συνθήκη της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει έναν σημαντικό 
αριθμό μέτρων, με σκοπό τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών υπηρεσιών των 
κρατών μελών. Πρόσφατα, οι ανησυχίες σχετικά με τη διεύρυνση και την τρομοκρατία 
αντικατοπτρίστηκαν στο Πρόγραμμα της Χάγης, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
επιχειρησιακής συνεργασίας, ιδίως μέσω της συχνότερης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 
υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των βάσεων δεδομένων της ΕΕ.

Γενικά, παρά το γεγονός ότι έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος, η ΕΕ δεν έχει ακόμη καθορίσει μια 
κοινή προσέγγιση στον εν λόγω τομέα και η αστυνομική συνεργασία στην ΕΕ έχει αποτελέσει 
αντικείμενο δυσμενών κριτικών διότι το υφιστάμενο πλαίσιο δεν διασφαλίζει τόσο τα βέλτιστα 
δυνατά αποτελέσματα όσο και την πλήρη προστασία των ατομικών δικαιωμάτων.

Κατά τη διάρκεια του παρόντος σεμιναρίου θα ληφθεί υπόψη τόσο το ισχύον θεσμικό πλαίσιο όσο και 
το ανεπίσημο πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται η αστυνομική συνεργασία. Σκοπός αυτής της 
συνάντησης είναι να αποτελέσει ένα εποικοδομητικό φόρουμ προβληματισμού σχετικά με τους 
τρόπους βελτίωσης της αστυνομικής συνεργασίας στην ΕΕ, προστατεύοντας παράλληλα τα 
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δικαιώματα των ενδιαφερομένων και ενισχύοντας περαιτέρω τον δημοκρατικό έλεγχο. Επισυνάπτεται 
σχέδιο προγράμματος. Θα διατίθενται σημειώσεις για το ιστορικό των θεμάτων που θα συζητηθούν.
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

15:00 - 15:30 – ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εισαγωγή

§ Κύριος Jean-Marie CAVADA, Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

§ Κύριος Franco FRATTINI, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επίτροπος αρμόδιος 
για θέματα δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας 

§ Κύριος Kari RANTAMA, Υποδιοικητής της φινλανδικής αστυνομίας, Πρόεδρος της 
Επιτροπής του άρθρου 36, εξ ονόματος της Φινλανδικής Προεδρίας

15:30 – 16:30 – ΜΕΡΟΣ I
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ;

Τα κύρια εμπόδια για την αστυνομική συνεργασία

Παρουσίαση από τον Δρ. Βαλσάμη ΜΙΤΣΙΛΕΓΚΑ, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου (15:30 - 15:45)

§ Οι διαφορές μεταξύ των νομικών και των συνταγματικών συστημάτων στην ΕΕ
- το ζήτημα των ποικίλων νομικών και συνταγματικών παραδόσεων των κρατών μελών όσον αφορά 
τις αρμοδιότητες των αστυνομικών αρχών, τη συλλογή προσωπικών δεδομένων σε εθνικό επίπεδο και 
την προστασία των δεδομένων. 
- το ζήτημα της ύπαρξης μιας Ευρώπης διαφορετικών ταχυτήτων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 
ανομοιομορφίες όσον αφορά το επίπεδο της προστασίας των πολιτών στον κοινό χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης.
- η αρχή της διαθεσιμότητας, του Προγράμματος της Χάγης, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η 
Ιανουαρίου του 2008, η οποία βασίζεται στην αντίληψη της ενσωμάτωσης μέσω της αμοιβαίας 
αναγνώρισης αντί της εναρμόνισης και η εφαρμογή της οποίας ενδέχεται να αποτελέσει πρόβλημα αν 
δεν υπάρξουν κοινές εγγυήσεις για την προστασία των συνταγματικών αρχών και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. 

§ Η πληθώρα φορέων και δομών στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας – το ζήτημα της 
συμπληρωματικότητας, του συντονισμού και του κινδύνου της αλληλεπικάλυψης 

§ Η ανάγκη σφαιρικής εκτίμησης των απειλών
Η έννοια της αστυνόμευσης βάσει απόρρητων πληροφοριών στοχεύει στη βελτίωση της γνώσης των 
απειλών, δεδομένου ότι χωρίς καλή γνώση των σημαντικών εγκληματιών και εγκληματικών 
κυκλωμάτων, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν οι απειλές και να καθοριστούν προτεραιότητες στον 
εν λόγω τομέα. Η Εκτίμηση των Απειλών του Οργανωμένου Εγκλήματος (OCTA), η οποία 
διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol), περιγράφει τα κύρια είδη 
εγκλημάτων, τη διάρθρωση των κυκλωμάτων οργανωμένου εγκλήματος και τον τρόπο δράσης τους. 
Είναι αρκετά διορατική και προληπτική η OCTA ή μήπως εξακολουθεί να εστιάζεται στην 
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αντιμετώπιση παρά στην πρόληψη;

§ Οι δυσκολίες στο επίπεδο του καθορισμού στρατηγικών – ανάγκη σαφούς καθορισμού των 
στόχων και των προτεραιοτήτων

Η ανάπτυξη μιας στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας είναι αναγκαία.

§ Η έλλειψη κοινής κουλτούρας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των αστυνομικών αρχών
και η έντονη αίσθηση ιδιοκτησίας των πληροφοριών

Έχουν παρατηρηθεί δυσκολίες όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής 
του νόμου και απροθυμία για συνεργασία με συναδέλφους του εξωτερικού. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη 
μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου πρέπει να βελτιωθεί, ιδιαίτερα δεδομένου ότι η αρχή της 
διαθεσιμότητας βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση, η οποία προϋποθέτει απόλυτη εμπιστοσύνη στο 
νομικό και το λειτουργικό σύστημα του άλλου κράτους μέλους. 

§ Τα προβλήματα σε λειτουργικό επίπεδο (ασυμβατότητα του εξοπλισμού επικοινωνίας και 
παρακολούθησης, γλωσσικοί φραγμοί, έλλειψη αξιολογήσεων και ποιοτικών στατιστικών 
στοιχείων)

§ Το ζήτημα του δημοκρατικού ελλείμματος και της λογοδοσίας όσον αφορά την κατάρτιση 
βάσεων δεδομένων, τη λειτουργία υπηρεσιών της ΕΕ, όπως η Europol και, τη θέσπιση 
παράγωγου δικαίου μέσω της διαδικασίας της επιτροπολογίας.

Η προστασία των δεδομένων – Είναι ικανοποιητικά τα σημερινά πρότυπα στον τομέα της 
αστυνομικής συνεργασίας;

Παρουσίαση από τον κ. Peter HUSTINX, Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (15:45 -
16:00)

Η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου είναι ζωτικής 
σημασίας, ωστόσο χρειάζεται εξωτερικός έλεγχος και εξουσιοδότηση. Επιπλέον, οι ανησυχίες σχετικά 
με την προστασία των δεδομένων καθίστανται εντονότερες μετά την ιδέα να καταστούν 
διαλειτουργικές οι βάσεις δεδομένων που περιέχουν αστυνομικές πληροφορίες (σύστημα 
πληροφοριών Σένγκεν, βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας). 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ (16:00 – 16:30)

16:30 – 17:30 - ΜΕΡΟΣ II
ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΕΥΡΕΘΗΚΑΝ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ποιες λύσεις εξευρέθηκαν έως σήμερα για τα κοινά λειτουργικά προβλήματα; Θα ήταν 
χρήσιμη η επέκταση ορισμένων βέλτιστων πρακτικών ώστε να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη 
μέλη;

Παρουσίαση από τον κ. Pierre BERTHELET, Καθηγητή νομικών και πολιτικών επιστημών, 
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εμπειρογνώμονα σε θέματα ευρωπαϊκής εσωτερικής ασφάλειας (16:30 - 16:40)

Ορισμένα παραδείγματα: 

- Η Σύμβαση Σένγκεν
- Η Σύμβαση Prum
- Η περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και οι συμβάσεις που 

υπογράφηκαν με τρίτες χώρες. (π.χ. Ειδική ομάδα καταστολής του οργανωμένου εγκλήματος στην 
περιοχή της Βαλτικής) 

- Οι διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες και η δημιουργία κέντρων αστυνομικής συνεργασίας –
Ποια είναι η προστιθέμενη αξία των εν λόγω κέντρων; Αποτελούν πόρτες, οι οποίες θα ανοίξουν τον 
δρόμο για στενότερη συνεργασία μεταξύ γειτονικών κρατών στο πλαίσιο της Σύμβασης Σένγκεν; 

Παρουσίαση από τον κ. Bernd BELLE, Ανώτατο διοικητή των αστυνομικών αρχών της περιοχής
Baden-Wurttemberg και γερμανό συντονιστή του κέντρου γαλλογερμανικής αστυνομικής και 
τελωνειακής συνεργασίας του Kehl (16:40 - 16:50)

Η πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα στα εσωτερικά σύνορα, και 
που τροποποιεί τη σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν (COM(2005)0317 -
LIBE/6/29788)

Παρουσίαση από τον κ. Herbert REUL, Μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγητή (16:50 -
17:00)

Η εν λόγω πρόταση, η οποία κατατέθηκε το 2005, περιλαμβάνει τις βέλτιστες πρακτικές που 
προέκυψαν την τελευταία δεκαετία και στόχος της είναι η μέριμνα για ένα κοινό πλαίσιο αστυνομικής 
συνεργασίας, με ελάχιστα πρότυπα, το οποίο θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να προχωρήσουν 
περαιτέρω όσον αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία. Η απόφαση αφορά την ανταλλαγή 
πληροφοριών, την επιχειρησιακή συνεργασία (κοινές περιπόλους, κοινές παρεμβάσεις και 
επιχειρήσεις παρακολούθησης), τη συμβατότητα και τη διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού, την 
εκπαίδευση των αστυνομικών. Επιβάλλει στα κράτη μέλη τον καθορισμό μόνιμων δομών 
συνεργασίας ώστε να προωθηθεί η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των αστυνομικών των 
διάφορων χωρών. Επιπλέον, η απόφαση τροποποιεί τις διατάξεις της Σύμβασης Σένγκεν σχετικά με τη 
διασυνοριακή παρακολούθηση και τη διασυνοριακή καταδίωξη.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ (17:00 – 17:30)

17:30 – 18:30 - ΜΕΡΟΣ III
ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΛΥΣΕΙΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΞΕΥΡΕΘΟΥΝ ΜΕ 

ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Ποιες ενέργειες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο 
με σκοπό την ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας;
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Παρουσίαση από τον κ. Patrick ZANDERS, Ανώτατο Διοικητή και Διευθυντή του τμήματος 
χάραξης πολιτικής για τη διεθνή αστυνομική συνεργασία της ομοσπονδιακής αστυνομίας του 
Βελγίου (17:30 - 17:45)

§ Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ – ποιες οι δυνατότητες 
μεγαλύτερης συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

§ Ο ρόλος της επιχειρησιακής ομάδας εργασίας των Ευρωπαίων Αρχηγών Αστυνομίας– ποια η 
προστιθέμενη αξία ύστερα από επτά έτη ύπαρξης; Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η 
διαφάνεια;

§ Οι G 6
Κατά πόσο θα ήταν εφικτή η πλήρης ενημέρωση των εθνικών κοινοβουλίων, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του κοινού σχετικά με τα αποτελέσματα των συναντήσεων των G6; Πώς 
ενημερώνονται τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν οι G6; Είναι 
επαρκής η συμμετοχή τους; 

Οι διακυβερνητικές ομάδες αυτού του είδους οδήγησαν στο παρελθόν σε εξελίξεις, όπως η Συμφωνία 
Σενγκεν, η Σύμβαση Σένγκεν και η Σύμβαση Prum. Κατά πόσο είναι πραγματικά ορθό οι εξελίξεις 
αυτού του είδους να είναι ανοιχτές σε χώρες που δεν είχαν καμία απολύτως συμμετοχή στις 
διαπραγματεύσεις; 

Οι προτάσεις των G6 υπερβαίνουν την τρέχουσα πολιτική της ΕΕ, παρακάμπτοντας ορισμένα 
σημαντικά μέτρα που βρίσκονται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση; 

§ Europol1  
Είναι ικανοποιητική η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αστυνομικών δυνάμεων και της Europol; Πώς 
μπορεί να βελτιωθεί η προστιθέμενη αξία της Europol; Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί ο 
κοινοβουλευτικός έλεγχος; Η σημερινή φύση της Europol συνάδει με την αποστολή της και τους 
σκοπούς της; Ποιες αλλαγές προβλέπονται για τη Europol; 

§ Interpol 
Είναι ικανοποιητική η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Interpol; Πώς θα μπορούσε να 
βελτιωθεί; Γιατί ορισμένα κράτη μέλη δεν μοιράζονται τις πληροφορίες τους με την Interpol; Ποιοι 
είναι οι σύνδεσμοι με την Europol; 

§ Μόνιμη επιτροπή σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας (COSI) 
Ποιες ενέργειες μπορούν να πραγματοποιηθούν με σκοπό την ενίσχυση της «επιχειρησιακής 
συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας», ενόσω το Σύνταγμα παραμένει εκτός ισχύος; 

  
1 Κατά την κοινοβουλευτική συνάντηση που διοργάνωσε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων τον Οκτώβριο του 2005 με θέμα τη βελτίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου της δικαστικής και αστυνομικής 
συνεργασίας στην Ευρώπη, εγέρθηκαν πολλά ζητήματα σχετικά με την Europol. Οι δραστηριότητες της Europol και η 
ετήσια έκθεσή της για το 2005 παρουσιάστηκαν από τον διευθυντή της Europol, κ. Ratzel, κατά τη συνάντηση της επιτροπής 
μας τον Ιούλιο του 2006. 
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§ Ποια θα ήταν η καλύτερη, στρατηγική αξιοποίηση των κοινών ομάδων έρευνας για την 
καταπολέμηση του σοβαρού διασυνοριακού εγκλήματος;

§ Πώς μπορεί να οικοδομηθεί αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη μεταξύ των αστυνομικών
και να αποκτήσουν κοινή κουλτούρα; Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή 
Αστυνομική Ακαδημία προς αυτή την κατεύθυνση;

§ Μήπως η επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών, των τελωνειακών, των 
συνοριακών και άλλων αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών θα έπρεπε να είναι πιο 
δεσμευτική με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Εναρμόνιση ή αμοιβαία αναγνώριση;   

§ Πώς μπορεί να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών αρχών, των τελωνειακών 
αρχών, των αρχών για τη φύλαξη των συνόρων και άλλων αρμόδιων αρχών σε επίπεδο 
κρατών μελών;

§ Η συνεργασία που επιβάλλεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο επηρεάζει τη συνεργασία σε εθνικό 
επίπεδο;

§ Πώς επηρεάζεται το στρατηγικό επίπεδο από το λειτουργικό επίπεδο; Το πρόβλημα της λήψης 
αποφάσεων «από πάνω προς τα κάτω».

§ Το ζήτημα της δεσμευτικής ρήτρας του άρθρου 42 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πώς μπορεί να βελτιωθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος;

Παρουσίαση από τον Δρ. Willy Bruggeman, Καθηγητή στο Πανεπιστημιακό Κέντρο της Benelux, 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας του Βελγίου, τέως 
Ανώτατο Υποδιευθυντή της Europol. (17:45 - 17:55)

Η Συνταγματική Συνθήκη αποσκοπεί στη διασφάλιση περισσότερης δημοκρατίας και λογοδοσίας 
στον τομέα της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας. Δεδομένου ότι το Σύνταγμα δεν βρίσκεται 
σε ισχύ, ποιες λύσεις θα μπορούσαν να εξευρεθούν προκειμένου να αντισταθμιστεί η απουσία 
εξωτερικού ελέγχου;

ΣΥΖΗΤΗΣΗ (17:55 – 18:25)

§ Κύριος Kari RANTAMA, Υποδιοικητής της φινλανδικής αστυνομίας και Πρόεδρος της 
Επιτροπής του άρθρου 36 

§ Κύριος Gunter KRAUSE, Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομικών Ζητημάτων 
του Υπουργείου Εσωτερικών της Γερμανίας

§ Κύριος Ulf GORANSSON, Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας
§ Κύριος Michel QUILLE, Υποδιευθυντής της Europol
§ Κύριος Jean Michel LOUBOUTIN, Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής

Αστυνομικής Στήριξης της Interpol
§ Κύριος Gilles DE KERCHOVE, Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της 

ΕΕ και της ΓΔ Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Καθηγητής στο Τμήμα 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου ULB, στο πανεπιστήμιο UCL και στα κέντρα 
Fusl του Βελγίου 
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Με τη συμμετοχή του κ. Herbert REUL, μέλους της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγητή και του κ. Claude 
MORAES, μέλους της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγητή για το ζήτημα της Europol.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΗΞΗΣ

Κύριος Jean-Marie CAVADA, Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Οι παρουσιάσεις θα είναι μέγιστης διάρκειας 10 λεπτών.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παρέμβαση όσο το δυνατόν 
περισσότερων βουλευτών, ο χρόνος ομιλίας θα είναι μέγιστης διάρκειας 3 λεπτών για κάθε σχόλιο ή 
ερώτηση. 
Το δικαίωμα λόγου θα παραχωρείται στους βουλευτές σύμφωνα με τη σειρά υποβολής του σχετικού 
αιτήματος.
Όσοι ομιλητές επιθυμούν να συμπληρώσουν τις ομιλίες τους, μπορούν να το πράξουν γραπτώς, 
καταθέτοντας εκ των προτέρων τα έγγραφα στη γραμματεία, κατά προτίμηση στην αγγλική ή τη γαλλική 
γλώσσα. (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ana.dumitrache@europarl.europa.eu). Τα εν λόγω 
έγγραφα θα διανεμηθούν κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Το σεμινάριο είναι ανοικτό για το κοινό. Εντούτοις, για λόγους ασφαλείας, οι συμμετέχοντες, οι οποίοι 
δεν έχουν σήμα πρόσβασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να προμηθευτούν εκ των προτέρων 
πιστοποιητικό εισόδου. Όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν τέτοιο πιστοποιητικό θα πρέπει να 
επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του σεμιναρίου (κ. Ryszard de Groot) πριν από τις 14 Δεκεμβρίου του 
2006.
Θα διατίθεται ταυτόχρονη διερμηνεία στις ακόλουθες γλώσσες: EN, FR, DE, IT, NL, ES, DA, EL, PT, FI, 
SV, PL

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
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