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Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

PE/XVII/PV/1004_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της συνεδρίασης της 4 Δεκεμβρίου 2004, από 3 μ.μ. έως 6.30 μ.μ.,

και της 5 Δεκεμβρίου 2004, από 9 π.μ.  έως 12 μ.μ.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2006 στις 3.10 μ.μ., υπό την προεδρία του
Jean-Louis Bourlanges, προέδρου.

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

Το σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης, η έκθεση της Rosa Díez González αποσύρεται και 
αντικαθίσταται από την έκθεση του Giusto Catania σχετικά με την στρατηγική κατά των 
ναρκωτικών της ΕΕ (2005-2012). Το σημείο 8 για το σχέδιο έκθεσης  της Rosa Díez
González αναβάλλεται για τη συνεδρίαση της 12ης Οκτωβρίου 2004.

2. Ανακοινώσεις του προέδρου:

Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για τις δύο εκθέσεις του κ. COELHO σχετικά με
τη βιομετρία στα διαβατήρια καθώς και στις θεωρήσεις και τις άδειες παραμονής ορίζεται για 
τις 13 Οκτωβρίου το μεσημέρι. Τα σχέδια εκθέσεων και οι τροπολογίες του εισηγητού θα
συζητηθούν κατά τη συνεδρίασή μας στις 12 Οκτωβρίου 2004.

Στις 21 του προσεχούς Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του δικτύου 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα συζητηθούν
κυρίως οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ των δικτύων εμπειρογνωμόνων και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Ο πρόεδρος υπενθυμίζει επίσης ότι την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί
συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες σε θέματα βιομετρίας στις 10 π.μ. στην αίθουσα ASP
5E1. Η συνεδρίαση αρχικά είχε προβλεφθεί στην αίθουσα ASP 3E3, αλλά δεδομένων των
πολλών αιτήσεων η γραμματεία ζήτησε μια μεγαλύτερη αίθουσα.
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3. Ακρόαση των ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων για το μέλλον του ΧΕΑΔ
LIBE/6/23690

- Περιορισμοί και προοπτικές της πολιτικής μετανάστευσης:
εισαγωγική ομιλία από τον Καθηγητή Philippe De Bruycker

Ο κ. De Bruycker εκθέτει τα όρια και τις προοπτικές της πολιτικής μετανάστευσης. 
Προβαίναι σε απολογισμό του Τάμπερε Ι..Τονίζει την απώλεια ουσίας των προγραμμάτων
της Επιτροπής λόγω της ομοφωνίας που απαιτείται στο Συμβούλιο (επιλογές - παρεκκλίσεις)
Δηλώνει υπέρ της ανοικτής μεθόδου συντονισμού.

κ. Battisti (ιταλική γερουσία) : Παρουσιάζει τους προβληματισμούς στην Ιταλία όσον αφορά
τα θέματα μετανάστευσης και ασύλου, κυρίως σε σχέση με τις μαζικές αφίξεις μεταναστών 
στο νησί Lampedusa.

Παρεμβαίνει η κ. Sarah Ludford.

κ. Canas (πορτογαλική βουλή) : επισημαίνει ότι η πολιτική μετανάστευσης αποτελεί
παράδοση στην Πορτογαλία και γίνεται ολοένα και σημαντικότερη εάν λάβουμε υπόψη τα 
ποσοστά γεννήσεων στην Πορτογαλία.

Παρεμβαίνει ο κ.Antoine Duquesne.

κ.Μαντούβαλος (ελληνικό κοινοβούλιο) : εξηγεί την επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων στο
θέμα της ασφάλειας μέσω την συνεργασία με τις άλλες χώρες. Εκτιμά ότι η συνεργασία
αποτελεί το κλειδί για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της 
τρομοκρατίας.

Παρεμβαίνουν οι κ.κ. Mario Borghezio, Claude Moraes, Barbara Kudrycka και Jaime Mayor
Oreja.
Ο κ. De Bruycker απαντά στις παρεμβάσεις.

- Όρια και προοπτικές του ευρωπαϊκού Δικαστικού Χώρου:
εισαγωγή από τον Καθηγητή Henri Labayle

Ο κ. Labayle εκθέτει τα όρια και τις προοπτικές του ευρωπαϊκού Δικαστικού Χώρου. 
Αναφέρεται στον ευρωπαϊκό και γεωγραφικό κατακερματισμό του ευρωπαϊκού ποινικού 
χώρου, και αναρωτιέται για τη θέση των θεμελιωδών δικαιωμάτων υπό την έννοια της 
αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής πολιτικής στο θέμα αυτό.

κ. Montag (ομοσπονδιακή γερμανική βουλή) : Αναφέρεται στην αρχή της αμοιβαίας 
αναγνώρισης, και κυρίως στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καθώς και στις ελάχιστες
εγγυήσεις κατά τις ποινικές διαδικασίες. Εκτιμά ότι θα πρέπει πριν απ' όλα να ενισχυθεί η
εμπιστοσύνη των πολιτών.

Παρεμβαίνει η κ. Rosa Díez González.
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Ο κ. Stefano Zappalà αναλαμβάνει την προεδρία.

Ιταλική γερουσία : Αναφέρεται στο θέμα των ελάχιστων εγγυήσεων όσον αφορά τις
συνθήκες κράτησης των φυλακισμένων, που έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ιταλία.

Όθωνας (ελληνικό κοινοβούλιο) : Επιμένει στην τρομοκρατική απειλή που επιβάλλει την 
ανιτμετώπιση σε συνολικό επίπεδο. 

Kessler (ιταλικό κοινοβούλιο) : Επιθυμεί τον καθορισμό στόχων.

Παρεμβαίνουν οι κ.κ. António Costa, Romano Maria La Russa.

Ο κ. Jean-Louis Bourlanges αναλαμβάνει την προεδρία.

- Διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
η ενίσχυση του διακοινοβουλευτικού διαλόγου

Ομιλία του κ. Pat Cox σχετικά με τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρεμβαίνουν οι κ.κ. Michael Cashman, Sarah Ludford, Borea (ιταλική γερουσία), Charlotte
Cederschiöld και ο πρόεδρος.

Ο κ. Pat Cox απαντά στις παρεμβάσεις.

4. Σχέδιο Συνθήκης για την θέσπιση ενός Συντάγματος για την Ευρώπη
LIBE/6/23146
Εισηγητής: Stefano Zappalà (EPP-ED)
- Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
- Ορισμός της προθεσμίας για την υποβολή τροπολογιών

Παρουσία του κ. Verwilghen (Επιτροπή).

Μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων έχει πραγματοποιηθεί στις 21 του περασμένου Σεπτεμβρίου. 
Στις 29 Σεπτεμβρίου, ο Stefano Zappalà συμμετείχε εξ ονόματος της επιτροπής μας στη
συζήτηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων για την έκθεση επί της ουσίας του κ. 
Mendez de Vigo και του κ. Corbett. Σήμερα, μας παρουσιάζει ένα πραγματικό σχέδιο
γνωμοδότησης  λαμβάνοντας υπόψη τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε επί του θέματος. 

Προθεσμία  για την υποβολή τροπολογιών : Δευτέρα 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι.
Το σχέδιο γνωμοδότησης θα ψηφιστεί στην επιτροπή στο Στρασβούργο, στις 25 Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος παραχωρεί το λόγο στον εισηγητή.
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5. Εξωτερικά και εσωτερικά σύνορα: κώδικας σχετικά με το καθεστώς διέλευσης 
των συνόρων
LIBE/6/22094
Εισηγητής: Michael Cashman (PSE)
- 1 η ανταλλαγή απόψεων

*  2004/0127(CNS)  COM(2004)0391 - C6-0080/2004
Επί της ουσίας: LIBE F - Michael Cashman (PSE)
Γνωμοδότηση: AFET A

DEVE A

Παρουσία του κ. Jan DE CEUSTER (Επιτροπή).

Πλαίσιο

Αυτή η πρόταση της Επιτροπής παρουσιάζει κατ' αρχήν μία τροποποίηση του Κοινού Οδηγού 
των εξωτερικών συνόρων. Αλλά προχωρεί παραπέρα δεδομένου ότι αποσκοπεί στην θέσπιση
ενός πραγματικού "Κοινοτικού Κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης των συνόρων από 
άτομα", με ένα τμήμα "εξωτερικά σύνορα" και ένα τμήμα "εσωτερικά σύνορα».

Πρόκειται λοιπόν για μία εσωτερική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της παγίωσης και της εξέλιξης
της "νομοθετικής πλευράς" της πολιτικής για τη διαχείριση των συνόρων.

Εξέλιξη της διαδικασίας

Ο κ. Michael CASHMAN ορίζεται εισηγητής. Πρόκειται τώρα για την πρώτη ανταλλαγή 
απόψεων.

Ανταλλαγή απόψεων

Ο πρόεδρος καλωσορίζει τον κ. Jan DE CEUSTER της ΓΔ ΔΕΥ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
που θα παρουσιάσει την πρόταση.

Καλεί τον εισηγητή να λάβει το λόγο για τις αρχικές του παρατηρήσεις και τις ενδεχόμενες 
ερωτήσεις στον εκπρόσωπο της Επιτροπής.

Χρονοδιάγραμμα

Ο εισηγητής σκοπεύει να παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης του στις 2 Δεκεμβρίου.

6. Η  στρατηγική για την καταπολέμηση των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(2005 - 2012)
Εισηγητής: Giusto CATANIA
- Δεύτερη ανταλλαγή απόψεων
Επί της ουσίας: LIBE
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Παρουσία της ολλανδικής προεδρίας του Συμβουλίου: Ο κ. Leendert ERKELENS.
Παρουσία της Επιτροπής : Ο κ. Karel EDWARD και η κ. Laura D'ARRIGO.

Πλαίσιο

Το τέλος του 2004 αποτελεί την τελική ημερομηνία τόσο για την στρατηγική για την
καταπολέμηση των ναρκωτικών της ευρωπαϊκής Ένωσης (2000-2004) όσο και για το Σχέδιο 
Δράσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2000-2004).

Για το λόγο αυτό το Συμβούλιο ΔΕΥ στη συνεδρίασή του στις 8 Ιουνίου 2004 αποφάσισε ότι 
θα πρέπει να εφαρμοστεί μια νέα στρατηγική για την καταπολέμηση των ναρκωτικών για την 
περίοδο μετά το 2004.

Η στρατηγική για την καταπολέμηση των ναρκωτικών στην ΕΕ (2005 - 2012) θα εγκριθεί
κατά το ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης Δεκεμβρίου και είναι πολύ σημαντικό το 
Κοινοβούλιο να δώσει τη γνώμη του για τ ο ισχύον σχέδιο στρατηγικής για την 
καταπολέμηση των ναρκωτικών πριν από την τελική του έγκριση.

Εξέλιξη της διαδικασίας

Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής στις 22 Σεπτεμβρίου 2004, πραγματοποιήθηκε μια πρώτη
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το θέμα αυτό που λόγω έλλειψης χρόνου δεν ολοκληρώθηκε.

Ο πρόεδρος προτείνει να συνεχιστεί η συζήτηση επί του τόσο σημαντικού θέματος της 
καταπολέμησης των ναρκωτικών.

Συζήτηση

Ο πρόεδρος καλωσορίζει τον κ. Leenderr ERKELENS, εκπρόσωπο της ολλανδικής
προεδρίας στο Συμβούλιο, καθώς και τον κ. Karel EDWARD και την κ. Laura D'ARRIGO, 
εκ μέρους της Επιτροπής.

Χρονοδιάγραμμα

Εξέταση του σχεδίου έκθεσης : 25 Οκτωβρίου 2004 στο Στρασβούργο
Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών : 5 Νοεμβρίου 2004 στις 12 το μεσημέρι
Έγκριση του σχεδίου έκθεσης : 25 Νοεμβρίου 2004
Συζήτηση και ψηφοφορία στον ολομέλεια : Δεκέμβριος 2004 (13-16) στο Στρασβούργο.

7. Ανταλλαγή δεδομένων στο θέμα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και άλλων
σοβαρών μορφών εγκληματικότητας
LIBE/6/22007
Εισηγτητής: Antoine Duquesne (ALDE/ADLE)
- 1η ανταλλαγή απόψεων (παρουσία της ΕΕ και της Προεδρίας του Συμβουλίου)
*  2004/0069(CNS)   COM(2004)0221 C6-0007/2004
Επί της ουσίας: LIBE F - Antoine Duquesne (ALDE/ADLE)



PE 349.879v01-00 6/8 PV\545849EL.doc

EL

Γνωμοδότηση: AFET A
JURI A

Παρουσία της κ. Michèle CONINSX, μέλους της Eurojust που εκπροσωπεί το Βέλγιο, του κ. 
VERRAES (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), του κ. . FONTANAUD και του κ. HÄNNINGER
(σουηδική αντιπροσωπεία).

Η πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά για μία "δικέφαλη" ή και "τρικέφαλη" έκθεση
δεδομένου ότι συμπεριλαμβάνει συγχρόνως εκτός από την ανακοίνωση της Επιτροπής
σχετικά  με "ορισμένες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν στον τομέα της καταπολέμησης 
της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών μορφών εγκληματικότητας", 
1) μία πρόταση απόφασης του Συμβουλίου, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών για 
τρομοκρατικές ενέργειες και
2) μία σουηδική πρωτοβουλία σχετικά με σχέδιο απόφασης- πλαισίου για την απλοποίηση
της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών επιβολής του νόμου (σύντμηση).

Το θέμα είναι και σημαντικό αλλά και ευαίσθητο διότι αφορά επίσης την προβληματική της
προστασίας των δεδομένων στο πλαίσιο  του τρίτου πυλώνα, στην οποία τελευταία έχουμε 
ιδιαίτερα ευαισθητοποιηθεί.

8. Ακρόαση του Επιτρόπου για τις πολιτικές που αφορούν τον χώρο ελευθερίας 
ασφάλειας και δικαιοσύνης  κ. BUTTIGLIONE
LIBE/6/22575

9. Διάφορα θέματα

10. Ημερομηνία και τόπος της προσεχούς συνεδρίασης

Στις 11-12 Οκτωβρίου 2004 στις Βρυξέλλες.
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BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/
ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til stede

Anwesend

Παρόντες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Läsnä

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*)
Jean-Louis Bourlanges (P) (1,2), Stefano Zappalà (VP) (1,2), Stavros Lambrinidis (VP) (1,2), Patrick Gaubert 
(VP) (1,2)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/
Ledamöter:
Alexander Nuno Alvaro (1,2), Edit Bauer (1,2), Johannes (Hans) Blokland (1,2), Mario Borghezio (1), Mihael 
Brejc (1,2), Kathalijne Maria Buitenweg (2), Maria Carlshamre (2), Michael Cashman (1,2), Giusto Catania (1,2), 
Charlotte Cederschiöld (1,2), Carlos Coelho (1), António Costa (1,2), Agustín Díaz de Mera García Consuegra 
(1), Rosa Díez González (1), Antoine Duquesne (1,2), Kinga Gál (1,2), Elly de Groen-Kouwenhoven (1), Lilli 
Gruber (1), Adeline Hazan (1,2), Lívia Járóka (2), Ewa Klamt (1,2), Magda Kósáné Kovács (1,2), Barbara 
Kudrycka (1,2), Henrik Lax (1,2), Raffaele Lombardo (1), Sarah Ludford (1,2), Edith Mastenbroek (1,2), Jaime 
Mayor Oreja (1,2), Claude Moraes (1,2), Hartmut Nassauer (2), Athanasios Pafilis (1,2), Bogdan Pęk (2), Lapo 
Pistelli (1), Martine Roure (1,2), Michele Santoro (1), Inger Segelström (1), Frank Vanhecke (1,2), Ioannis 
Varvitsiotis (1), Manfred Weber (1,2), Tatjana Ždanoka (1,2)

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:
Frederika Brepoels (1,2), Richard Corbett (1), Marek Aleksander Czarnecki (1,2), Panayiotis Demetriou (1,2), 
Giorgos Dimitrakopoulos (2), Evelyne Gebhardt (1), Ignasi Guardans Cambó (2), Jeanine Hennis-Plasschaert (1), 
Sophia in 't Veld (1,2), Katalin Lévai (2), Vincent Peillon (1), Herbert Reul (1), Marie-Line Reynaud (1,2), Agnes 
Schierhuber (2), Bogusław Sonik (1,2), Antonio Tajani (1), Kyriacos Triantaphyllides (1,2), Rainer Wieland (1), 
Jan Zahradil (2)

Art. 178(2)
Art. 183(3) Romano Maria La Russa

Endv. deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαν επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi΄/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog 

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto 
OJ/punto orden del dia/
Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt):

* (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.

Til stede den/Anwesend am/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den.

(1) lundi 04/10/2004
(2) mardi 05/10/2004
(3)
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Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the 
Chairman/Por invitación del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A 
convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/
På ordförandens inbjudan:
Représentants des Parlements nationaux : Bundestag : M. Jerzy Montag, Grèce : M. Petros Mantouvalos, M. Manolis Othonas -
Italie : Camera dei Deputati : M. Giovanni Kessler, Senato della Repubblica : M. Leonzio Borea, M. Alessandro Battisti - Portugal : 
Assembleia da República : M. Luis Campos Ferreira, M. Vitalino Canas.

Radet/Rat/Συμβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)
Erkelens, Schulte-Nordholt

Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/
Kommissionen: (*)
Shah, Haustrate-Assam, Verwilghen, De Ceuster, Edwards, Verraes, Fontanaud, Swetenham, Lundin

Cour des comptes:

CdR : Ioannidou
C.E.S.: 

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόντες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

De Bruycker, Labayle, Cox, Hänninger, Coninsx

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
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